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Mi lesz veled
görög falu?
Én már csak így nevezem azt a szerencsétlen sorsú épületegyüttest a város túlsó végén. Görög falu – kicsit meredek ötlet volt annak idején a Balaton partjára ilyet képzelni. Szívesen visszaolvasnám, mi lehetett az ötlet-gazda alapideája. Vessenek meg érte, én
azért nem tartottam pokolba kívánandó dolognak. Még ma sem,
holott látom, egyszerûen nincs jövõje. Én érdekesnek láttam, ami
persze nem egyenlõ azzal, hogy tetszett is vagy elfogadtam volna.
Mondják, aki görög falut akar látni, menjen Görögországba,
Santorini szigetére vagy bárhová. Szerintem ilyen vegytisztát, kilúgozottat, a görög népi építészet minden elemét együttesen felvonultatót ott sem lát. Lassan romba dûlõt annál inkább…
Mások szerint nem szokatlan az ötlet, Révkomáromban is építettek egy európai várost a fõtér mellett, hogy megidézzék európai
uniós országok építészeti karaktereit. Valóban van ilyen, most tavasszal láttam, a házak nagy része üres. Ott is baj lesz, vagy van
máris.
Legyünk õszinték: egyszerûen nem kell az embereknek. Sem az
idegeneknek, sem a helybelieknek. Idegen tõlünk, nem tudunk mit
kezdeni vele. Nem a miénk a stílus, a gondolat, amit sugall. Lehet
ez provincializmusnak nevezni, de a görög falu eddigi története ezt
igazolja. Igazán azok a kereskedõk jártak vele rosszul, akik reménykedtek a megtérülõ befektetésben, bérlésben.
Olvasom a város honlapján az emberek véleményét, ki mit szeretne látni benne. S többség valami szórakoztató negyedben gondolkozik. De hát ez volta mostanában is és mégsem ment. Pontosabban szólva: az a cég jelentett csõdöt, amely ezt így üzemeltette. De
hát meddig lehet ez húzni? Új cég, új ötlet, új elképzelés. Ráadásul Füred tudatosan törekszik egyfajta fürdõhelyi hangulat megteremtésére, kialakítására s abba nem nagyon illenek bele a zajos éjszaki programok. Tegyük hozzá: a nagyon zajos programok, mert
a mai szórakozási kultúra ezen téren elsõsorban a hangerõrõl szól s
nem a zenérõl. (De valahol a fiatalokat is meg kell érteni, ha ilyen
igénnyel jelentkeznek!)
Nos, nem meglepõ, ha azt mondom mindezek után, én bizony
ezt a falut lebontanám, (mint ahogy a hidegfürdõt fel nem építeném!), s valami egészen mást építenék a helyére. Ha nagyon muszáj persze, mert egy nagy parkot is el tudok képzelni ide, lassan
elfogy a zöld terület körülöttünk. Füreden is és a világon is. S ez az
igazi baj, nem ennek a szegény falunak a látványa.
Praznovszky Mihály

A fürdõváros írója
Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

Vita az árvaszúnyogról?
Fekete Péter olvasói levelére válaszol G. Tóth
László az Áltudomány
címû sorozat szerzõje

7.oldal

Sokasodnak
veszteségeink
Emlékezések
Sarkady
Tamásra és a nemrég távozottakra
Régen Jókai bestseller volt, nem biztos, hogy ma is így van. A Jókai nappal rá szeretnénk irányítani a figyelmet az íróra, legyen kedvünk olvasni, újraolvasni a regényeket
–mondta dr. Bóka István polgármester. A képen Füred polgármestere mellett Kecskemét polgármestere, dr. Zombor Gábor

kötõdésérõl is, hiszen az író,
még fõiskolásként, 1842–44
között tanult a városban, sõt
színjátszó kört vezetve együtt
lépett fel Petõfivel, 1949-ben
azonban már mint menekülõ
kapott szállást Kecskeméten.
– Jókai az egyik legnagyobb
magyar író, egyben történelmünk kiemelkedõ alakja, aki a
nemzet függetlenségi törekvé-

Megújult a vásárcsarnok
Hosszú idõ után újra kapható élõ hal a piacon

sében lelkesen vett részt – vélekedett Zombor Gábor.
E. Csorba Csilla a Petõfi Irodalmi Múzeum Fõigazgatója
az író kultuszát ápoló, a hagyatékot európai szinten is figyelemre méltó alapossággal
gondozó Jókai Emlékházat
méltatta, majd a hagyományoknak megfelelõen a jelen
lévõk megkoszorúzták Jókai

Világosabb, szebb, szerethetõbb, többféle szolgáltatást
nyújtó, a korábbinál versenyképesebb lett a piac.

A mintegy kétszáz millió forintból felújított csarnok
geotermikus fûtést kapott, és
kicserélték a régi hagyományos fûtésrendszerét is. Megújult a kupola fényáteresztõ
középsõ része, amibe a csarnok megfelelõ szellõzése érdekében nyílászárókat is
elhelyeztek. Teljesen új a vizesblokk, a mellékhelyiségek

és a rokkantaknak kialakított
mosdó. A csarnok új burkolatot kapott, a bejáratokban
automata ajtókat szereltek
fel, kicserélték az összes ablakot és új színt kapott az épület
fémszerkezete. A csarnok eddigi üzemeltetését végzõ Vásárcsarnok Kft. végelszámolás
alatt áll, a piac új üzemeltetõje
az önkormányzati tulajdonban

lévõ Probio Zrt. új szolgáltatások is vannak, hosszú idõ után
ismét lehet élõ halat kapni a
piacon, bõvült a pecsenyesütõ
kínálata és látványpékség is
költözött a csarnokba. Az
üzemeltetõ már most tervezi
a kínálat bõvítését, a hétvégéken mûködõ minõségi élelmiszereket kínáló biopiacon vagy
bolhapiacon gondolkodnak.

szobrát. A rendezvény az íróra reflektáló, a füredi színházi
gyökereket feltáró színháztörténeti konferenciával illetve a
Forrás folyóirat irodalmi matinéjával folytatódott.
Szombaton a népszerû Jókai bableves fõzõversennyel
idézték meg az író szellemét.

9.oldal

Dr. Ján László
80 éves
Interjú a legendás angoltanárral, akitõl nemzedékek tanulták meg a
nyelvet „nem középiskolás fokon”.

4.oldal

M.T.

Május közepétõl ismét
fizetni kell a parkolásért
Az idén fizetni kell a
parkolásért az alsó városrészben. A díjak és
a zónák nem változtak, a védett utcákban
azonban továbbra is
érdemes meggondolni
a parkolást, a Kisfaludy strandnál illetve a
Huray utcában viszont
ebben az évben sem
kell fizetni.

Négy hónap után újra
kinyitott a felújított
vásárcsarnok. Harminc
kereskedõ, megújított
kínálat, egységes belsõ
dizájn.

3.oldal

Minden város megtalálja a maga íróját,
akin keresztül saját
múltjára irányíthatja a
figyelmet. Füredé Jókai, aki rajongott ezért
a tájért. A nagy íróra
emlékezünk. Olvassanak Jókait – e szavakkal nyitotta meg a
huszadik alkalommal
megrendezett Jókai
napok rendezvényeit
dr. Bóka István polgármester.

A Jókai napokon irodalom,
gasztronómia, csillagvizsgálás,
séták a városban – mindez a
nagy író szellemében.
A rendezvény díszvendége,
Kecskemét polgármestere, dr.
Zombor Gábor, Jókai egykori villájának udvarán tartott
megnyitóbeszédében hangsúlyozta: igazi, békebeli nyugalomban, eleganciával él a füredi közösség. Mi kecskemétiek
nyakas emberek vagyunk, de
elismerjük mások érdemeit.
Köszönjük, hogy olimpiai díjazott szakácsainkkal a gasztronómiát, a Forrás folyóirat
szerkesztõségével pedig az irodalmat, a kortárs költészetet
hozhattuk el Balatonfüredre. Kecskemét polgármestere külön beszélt Jókai alföldi

A világot képzeletben
beutazó író, és akinek a
regényei bejárták szinte
az egész világot

Idén egy hónappal hoszszabb lesz a parkolási idõszak
Balatonfüreden, a szokásostól eltérõen május 15-étõl
szeptember 15-éig kell fizetni a helyfoglalásért. Mintegy 650 fizetõs és közel 300
ingyenes parkolót használhatnak majd az autósok.
A reformkori városrész két védett utcájában, a Blaha illetve
a Kisfaludy utcában 500 forintba kerül óránként a parkolás. Ez a díjszabás vonatkozik
az Esterházy strand bejáratánál álló parkolóra is. A piros zónában, mint például a
Zákonyi úti és a Helka melletti parkolóban 220, míg a zöld
zónában 120 forintot kell fizetni óránként. A füredi lakosok
idén is kedvezményesen 2600
forinttért válthatnak bérletet.
Az elmúlt évek tapasztala-

tai alapján úgy tûnik egyre
népszerûbb a mobiltelefonon
keresztül fizetett parkolás,
erre a fizetési módra minden
parkolóban van már lehetõség.
A
parkolási
rendszer
mûködtetésével, a díjak kiszabásával továbbra is kettõs

a szándék: a település leglátogatottabb részének forgalom
szabályozása illetve a reformkori városrész védelme. A parkolási rendszert mûködtetõ
Probio Zrt. ígéri: ebben az évben is fokozottan ellenõrzik a
megváltott parkolójegyeket.
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Csak bontani érdemes?
Továbbra is bizonytalan mi lesz a Sundance
Park sorsa, nem tudni, a szórakoztató
központ látogatható lesz-e egyáltalán a
nyáron. Mindenesetre
a város honlapján, a
balatonfured.hu oldalon szavazók hatvan
százaléka egy kulturált vigalmi negyedet
szeretne itt látni a
jövõben is, erre azonban hosszútávon igen
kicsi az esély.

A történet meglehetõsen
régi. Hányatott sorsú, majdnem az enyészeté lett görög
falu. Hamar megbukó kereskedelmi funkció, majd új
üzemeltetõk érkezése: fejlesztés, új bárok, éttermek, zenés klubok nyíltak a területen, ami idõközben a faluból
Sundance Parkká avanzsált.
Az üzemeltetéssel azonban folyamatos problémák
adódtak, a szórakoztató negyed mûködését a városban
élõk többször is kritizálták.
Majd pár hónapja a hír: felszámolás alatt a Sundance
Parkot
mûködtetõ
cég.
A Sundance Park több mint
nyolcvan tulajdonossal - köztük több kiskereskedõvel- társasházi formában mûködik.

Az önkormányzat ugyan funkciót a terület, és csupán szakai bulik nem tudnak
megkezdte a tárgyalásokat csak elenyészõ százalékban tá- megmaradni abban a kona társasházi vezetõséggel, de mogatnák azt, hogy apartma- szolidált formában, amit a
egyelõre patt helyzet van. nok létesüljenek az ingatlanon. város még tudna tolerálni.
A Sundance Park sorsa viszont Bóka István polgármes- – Határozottan az a véleméerõsen foglalkoztatja a város- tert kérdeztük, mire van nyem, hogy a területnek új
lakókat és az ideérkezõket esély, mit tehet a város? funkciót kell kapnia. Hosszúegyaránt. Ha elbontják a par- - A város szeretne tulajdont távon csak ez lehet a megolkot, vajon valóban szórakozási szerezni a parkban, jelenleg dás. Négy-öt éven belül az
lehetõség nélkül maradnak a ugyanis nem rajtunk múlik, épületeket le kell bontani és
városban a fiatalok? Tolerálnia miként mûködtetik az épü- meglátásom szerint egy lakópark létesítése lenne
kell-e egy turizmusa legjobb megoldás.
ra építõ településnek
Ehhez persze elõször
és lakóinak egy ilyen
Van rá esély, hogy
is az kell, hogy az önszórakoztató centrum
júniusban mégis kinyithat kormányzat rendellétét? Kell-e egyáltakezhessen a terület
lán ilyen Füredre?
a Sundance Park
felett, utána pedig
Valóban
anynyilván a képviselõnyira zavaróak voltak a város határában álló letegyüttest. Nem tudom testületnek kell eldöntenie,
parkban a rendezvények, mi lesz az idei nyáron, az is mit kezdjen a város az ingathogy csak a megszüntetés elképzelhetõ, átmenetileg ma- lannal – tette hozzá dr. Bóka
lehet a megoldás? A bon- rad a szórakoztató negyed, de István.
Legfrissebb
információtás helyett nem lenne -e azt egyértelm en látni, hogy
célszerûbb egy szabályozot- az a fajta szórakozás, ami az ink szerint új üzemeltetõvel,
tabb mûködés lehetõségének elmúlt években jellemz volt a május 4-én bejegyzett S.
megteremtése? Sok a kérdés, a parkra, nem találkozik a D. Park Üzemeltetõ Kft.-vel
vannak érvek pro és kontra. város törekvésével. Sokat te- elképzelhetõ, hogy kinyit júniMindenesetre a park továb- szünk a minõségi turizmu- usban a szórakoztatócentrum,
bi létét firtató, a város hon- sért, ezzel nem egyeztethetõ jelentette be a cég társtulajdolapján feltett kérdésre, több össze a park mûködése – vé- nosa, az egyik szórakozóhely
mint ezeregyszázan válaszol- lekedett dr. Bóka István. bérlõje, Zámbó Attila lapzártak. Közel 63 százalékuk azt A polgármester kérdésünk- tánkkor. A park üzemelési
szeretné, hogy a továbbiak- re elmondta: nem hisz ab- tervét a képviselõ-testületnek
ban kulturált szórakoztató ne- ban, hogy az egykori görög még jóvá kell hagynia. A kogyed mûködjön a területen, falu területén kulturált szóra- rábbi üzemeltetõ, a Sundance
mintegy 30 százalék gondolta koztató negyed mûködhetne, Park Kft. jelenleg felszámolás
úgy, hogy bontsák el a jelenle- hiszen az elmúlt évek tapasz- alatt áll.
gi komplexumot és kapjon új talatai azt mutatják: az éjMartinovics Tibor

Az év rendõre: Megmondja Péter
1992 óta Magyarországon György napja, azaz április 24-e
a Rendõrség Napja.
Ebbõl az alkalomból
rendeztek ünnepséget
Füreden.

Köszöntõjében
Szekeres Kornél százados kiemelte, emberség és tisztesség, ez
a két biztos pillér az, amire a
ma rendõre biztosan támaszkodhat. Úgy fogalmazott:
szolgálaton kívül is úgy kell
viselkedni és helyt állni egy
rendõrnek, hogy azzal az állampolgárok bizalmát kivívja.
Dr. Bóka István polgármester
elmondta, a ma rendõrének
nem könnyû a feladata, hiszen míg Sárkányölõ Szent
Györgynek egyértelmû volt,
hogy csak a sárkányt kell
legyõzni, a mai sárkányok ravaszabbak, rejtõzködõbbek.
Szakmai tudással, felkészültséggel és elhivatottsággal
azonban legyõzhetõek a mai
kor sárkányai is – tette hozzá
a polgármester.
Anda György alezredes a Veszprém Megyei
Rendõrfõkapitány
üzenetét tolmácsolta a füredi állomány felé, ebben megköszönte a kiválóan végzett
munkát, köszönetet mondott
a polgárõröknek és mindenkinek, aki részt vállalt a térség közbiztonsági feladataiban. Anda Györgyöt szintén

Füredi kézben a középiskolák
Komoly anyagi terhet vállalt fel a város az üzemeltetéssel
Saját fenntartásába
veszi át az önkormányzat a város két középiskoláját. A Füredhez szervesen kötõdõ
két tanintézmény, a
Lóczy Lajos Gimnázium és a Széchényi Ferenc Szakképzõ Iskola
mûködtetését eddig a
megye biztosította.

a Rendõrnap alkalmából a
Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság rendészeti igazgatójává nevezték ki.
Regdon László alezredes,
aki április 29-én Devecserben vehette át a végleges füredi rend rkapitányi kinevezését úgy fogalmazott az
ünnepségen: a 2010-es teljesítmény alapot ad arra, hogy
most kitüntetéseket, elismeréseket adjanak át. Elsõként
Balatonfüred Város oklevelét az Év rendõre-díjat adták
át, ezt a 2003 óta rendõrként
dolgozó Megmondja Péter
fõtörzsõrmester vehette át.
– Teljesen véletlenül lettem rendõr, az akkori csopaki
szakközépiskolába csak isko-

lalátogatási papírért mentünk
barátaimmal, majd a következ évben már jelentkezési lapot
is kértünk, ahová sikeresen fel
is vettek minket. 2003 óta vagyok a füredi kapitányságon,
ahol másfél évig egyenruhás
voltam, majd felkerültem a
bûnügyi osztályra, itt három
évig voltam vizsgáló és azt
követ en nyomozó. Ez a mostani díj nagyon meglepett és
megható számomra, hogy így
vélekedik rólam a képviselõtestület és a parancsnokaim.
A városi rendõrnapon el léptetéseket és a Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány díjait is átadták.

A város ez év júliusától
veszi át a két tanintézmény
mûködtetését, ez ebben az évben mintegy 12 millió forint
plusz költségbe kerül Fürednek, hosszú távon azonban
mindenképpen nagyobb költséggel kell majd számolni.
A Lóczy gimnázium a város
egyik emblematikus intézménye, az évek óta csökkenõ ta-

nuló létszám mellett mûködõ
Széchényi szakiskolának pedig a jövõje a tét – ezért érezte úgy az önkormányzat a
terhek ellenére át kell vennie az iskolák finanszírozását.
– Erkölcsileg sokat jelent számunkra, hogy a városhoz kerülünk, a pedagógusok nagyon örülnek, hiszen úgy
gondoljuk, az iskola Füred
meghatározó intézménye, így
a városi fenntartás presztízs
szempontból is fontos. Így talán majd még jobban be tudunk kapcsolódni a város vérkeringésébe. Tudjuk, hogy
takarékoskodni kell továbbra
is, de abban azért bízom, hogy
elõbb-utóbb megvalósul az intézmény teljes rekonstrukciója. A tervek készen vannak, a
felújítás szerepel a város gaz-

RENDÕRSÉGI HÍREK
Erõszakot is hozott a húsvét
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A füredi rendõröknek három esetben kellett intézkedniük a húsvéti hosszú hétvégén hozzátartozók közötti bántalmazás miatt. Mindhárom esetben az ittas családfõ bántalmazta vagy fenyegette meg a család többi tagját. Az ittas
férfiakat a helyszínre érkezõ rendõrök kötelezték otthonuk
azonnali elhagyására. A rendõrség indítványára a bíróság
gyorsított eljárásban két napon belül elbírálta valamennyi ügyet, aminek eredményeként a bántalmazók 30 napig
nem közelíthetik meg a bántalmazottakat, valamint közös
otthonukba sem térhetnek ez idõ alatt vissza.
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Április végén egymásnak adták a kilincset a környékbeli óvodások, hiszen több száz gyermek ismerhette meg
a rendõrautó és a rendõrmotor rejtelmeit, tapasztalhatta
meg testközelbõl a nyomrögzítés folyamatát, kézbe foghatta a rendõrség rendszeresített fegyvereit, simogathatott
rendõrkutyát, vagy gyorsaságát mérhette le a mobil sebesség elõjelzõ készülék elõtt. A nap során kiosztották a Közlekedésbiztonság gyermek szemmel címû rajpályázat díjazottjainak járó ajándékok is. A gyerekek nagy érdeklõdést
mutattak a rendõrségi eszközök iránt, melynek során új ismeretekkel, élményekkel gazdagodtak.
Vancsura Miklós r. fhdgy
Balatonfüredi Rendõrkapitányság

dasági programjában, bízom
benne, hogy 2014-ig mindez megvalósulhat – válaszolta érdeklõdésünkre a Lóczy
Lajos Gimnázium igazgatója.
Duna Katalin elmondta: jelenleg 456 diák tanul az intézményben. A megyében
tapasztalható csökkenõ gyermeklétszám ellenére évrõl
évre egyre többen jelentkeznek a Lóczyba, idén az angol tagozatra tízszeres volt
a túljelentkezés, míg a gimnáziumba átlagosan hatszor
többen kérték a felvételüket.
– Abban bízunk, hogy a város egy kiegyensúlyozottabb
gazdálkodást biztosít majd
számunkra. Mindenképpen
szeretnénk bõvíteni az iskola
profilját, 2012 szeptemberétõl
vendéglátóipari képzést indí-

tanánk el, amelynek nagy létjogosultsága van Füreden. Ezt
a szándékunkat a város támogatja. A jelenlegi rendészeti
képzést is szeretnénk bõvíteni,
hiszen lenne rá igény – vélekedett Szigethi Csaba, a Széchényi Ferenc Szakiskola igazgatója.
– Mindkét iskola szervesen hozzátartozik Balatonfüred életéhez, a térségi szerepéhez és a városi létéhez
egyaránt. Mûködtetésük átvételével nagy anyagi terhet
vállalunk magunkra, ennek
ellenére nem volt kérdés az átvétel. Úgy gondolom, vannak
még tartalékok a rendszerben, lehet még racionalizálni
– vélekedett dr. Bóka István
polgármes
M.T.

Zöldhulladék gyûjtés:
tapasztalatok és kérések
2011. április 1-tõl kezdve elindult zöldhulladék
gyûjtõjáratunk a családi házas
övezetekben. Az elõírt módon
kihelyezett zöldhulladékokat
szerdai napokon elszállították
munkatársaink.
Az eddigi tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy
a zöldhulladékokon kívül sajnálatos módon egyéb hulladékok is megjelentek a kihelyezett zsákokban. Tartalmaztak
építési törmeléket, kommunális hulladékot, elektronikai
hulladékot is. A követelményekkel szemben számos esetben nem voltak összekötegelve a fás szárú zöldhulladékok.
Ezúton is nyomatékosan
felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a
fás szárú zöldhulladékot 1 méternél lehet leg nem hosszabb,
kézi rakodásra alkalmas nagyságú kötegekbe rendezett formában kell kihelyezni, csak

ilyen formában történik az elszállítása. A hulladékok sokszor nem kerültek idõben kihelyezésre, csak napközben,
mikorra már a gyûjtõjárat elszállította a hulladékokat. A
zöldhulladékot Balatonfüred
Város Környezetvédelmi rendelete értelmében a szállítási
napot megelõzõ nap (kedd)
17 órától a szállítási nap reggel 6 óráig ki kell helyezni a
megfelelõ módon és helyre.
Április 6-án, az elsõ szállítási napon összesen 16 tonna,
a második szerdai alkalommal pedig 13 tonna zöldhulladék került a gyûjtõjárattal
begyûjtésre.
A kihelyezésnél kérjük,
hogy lehetõleg szabvány hulladékgyûjtõ edényt részesítsenek elõnyben a zsákban történõ kihelyezéssel szemben.
Tisztelettel:
Somogyi László
vezérigazgató
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Járt-e Liszt Ferenc Füreden?
A választ nem tudom, de kizárt dolognak tartom, hogy ne jött
volna ide el. Mondogatom magamban mindezt, amikor egy másik
Monarchia-beli híres fürdõhelyen Liszt mûveket hallgatok.
Rohicson történt ez a minap. (Mikszáth miatt jártam ott, ki
másért?) Ma Szlovéniában van és Rogaska Slatina a neve. Pont
olyan, amilyen Füred lehetett annak idején. Bementem az ivócsarnokba, ahol a betegek több kút körül sétálgattak, mindenkinek külön pohara volt, nagyokat kortyoltak a vízbõl, csak a zene
hiányzott a hangulathoz. Van nagy szállodája a 19. századból,
szép parkjai, az egyiknek éppen most folyik rekonstrukciója, hogy
olyan legyen, mint hajdanán. De az egész szép, ha Balatonja
nincs is. Hegyek ölelésében fekszik, parányi az egész. S arra is
gondoltam, jó lenne kapcsolatba lépni velük is, tartsanak össze
ezek a békebeli fürdõhelyek, amelyek még õrzik ennek a különleges
élménynek a hangulatát, emlékjeleit.
De a Liszt hangversenyen már eszembe jutott, vajon lesz-e
nekünk ilyen élményünk még ebben az évben? Bogányi Gergely
adott ajándékkoncertet. Elõtte Ljubljanában hangversenyzett s ide
Rohicsra azért jött, hogy ott játszhasson, ahol 1846-ban Liszt
is. A közönség addig tapsolt (majdnem õrjöngött), hogy ez a zseniális muzsikus csaknem dupla idõt ült a zongoránál. Milyen jó
volt magyarnak lenni, látva a magyar rapszódia tomboló hatását.
De ha már Liszt év és Füred, az embernek az is eszébe jut,
hogy ránk férne egy hangversenyterem is. A zeneiskolában lesz
hamarosan egy nagyon szép kamaraterem, de egy több száz fõt
befogadó igazi hangversenyterem még kellene. Az Anna Grand
díszterme is jó, de nem annak épült. A sportcsarnok a gondos
elõkészítés ellenére is azért illúzióromboló ilyenkor.
Mindegy: ebben az évben kellene egy óriási Liszt hangversenyt
rendezni október táján. Amilyen a Haydn évben volt a Teremtés.
Nem olcsó mulatság, hátha tudunk támogatókat szerezni hozzá.
Liszt megérdemel ennyit, nem is szólva rólunk.
(y.y.)

Folytatásos kalandregény

Szajbély Mihály, a szegedi egyetem tanszékvezetõje
szerint Jókai legtöbb regényét a korabeli divatlapokba
publikálta folytatásokban. Ezek honoráriumából teremtette meg a polgári jólétet, másrészt ezek a tárcaregények rendkívül népszerûvé tették. Az író zsenialitását
mutatja, hogy Jókainak sikerült a tárcaregény formájában is kiválót alkotnia.
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Mi történt a Jókai napon?
Azaz mi a mögöttese
egy ilyen irodalmi napnak? Joggal kérdezheti
e sorok írója, hiszen ez
volt a huszadik ilyen
irodalmi ünnep Balatonfüreden, s mindegyiken személyesen
is részt vett. Sõt, egy
kis szerénytelenséggel
még azt is állítja, hogy
õ maga találta ki, Nógrádból hozván magával
az ötletet, onnan a Madách napot véve mintául. Annak pedig az eredetije egy Shakespeare
nap volt, úgy kétszáz
évvel azelõttrõl. Ennyit
a történetiségrõl.

A vendég ezúttal Kecskemét városa volt. Jókai város
ez az alföldi település, hiszen
Jókai a pápai diákévek után
két esztendeig (1842–44) itt
folytatta a jogi tanulmányait.
A református fõiskola jogi fakultásán tanult, itt is az elsõ
eminens volt. De emellett teljes életet élt. Színészkedett,
vívott, festett, táncolt, lapot
szerkesztett.

Nem véletlenül mondta késõbb, hogy Kecskemét
a második szülõvárosa. Így
voltak itt a kecskeméti vendégek, a város polgármes-

terével együtt, aki a Jókai
serlegköszöntõt is mondta,
ami ugyancsak régi, reformkori hagyomány. Mármint a
szónoklatnak ez a fajtája. A hí-

res irodalmi folyóirat, a Forrás pai békemozgalomról s benne ményeinek az emlékezete.
Érezhetõ, hogy most Jóis kitûnõ vendégeket hozott, a Jókai szerepérõl. Most, hogy
kortárs irodalom kiválóságait, az európai figyelem Magyar- kai és az európaiság került a
élén Buda Ferenccel, a Kos- országra fordul, kimondottan középpontba, ezért is olvasérdekes volt az elõadása. Hi- tak a Lóczy diákjai angol és
suth-díjas költõvel.
Kossuth-díjasból
akadt szen már akkor olyan intézmé- német nyelvû részleteket Az
még egy, Hegedûs D. Géza a nyesülése volt ennek a mozga- arany emberbõl a sétányon
nagyszerû színmûvész szemé- lomnak, amely elõrevetítette az arra járóknak, legyen bárki
lyében. õ most sétált a velünk, a jelenlegi nagy európai szö- az, aki értette vagy nem. Jókai amúgy is igazi euazaz Jókai idézerópai író volt, minden
teket olvasott fel
Jókai 1904. május 5-én, jelentõs mûve olvasható
a fürdõtelep egyes
külországokban. (Még
épületeinél, amehideg, szeles napon,
ma is megjelenik idelyek
valamilyen
gen nyelveken, ha nem
módon köthetõk az
79 évesen hunyt el
is elég nagy gyakoriságíróhoz.
gal).
Mivel Jókai kiJókai, európaiság, Kecskeváló gasztronómiai író is (szin- vetséget is. Például a Magyar
te nincs mûve, ahol ne esne Szent Korona Országai Béke- mét ezek voltak az idei Jókai
valamennyi szó az evésrõl, egyesülete elsõ elnöke 1895- nap vezérszavai. S mindemelreceptekrõl, ételekrõl), a ha- ben éppen Jókai lett. A má- lett egy izgalmas konferencia
gyományos Jókai ebéd most sik könyvet szerzõje, Szajbély is zajlott, a reformkori magyar
kecskeméti, azaz alföldi ízeket Mihály, a szegedi egyetem színházi kultúráról s benne kiidézett, amely ízeknek köz- professzora mutatta be. Ez emelten a füredi színházról. S
tudottan Jókai nagy barátja egy nagy és új monográfia Jó- még kirõl, másról: csakis és
kairól, amely egy modern ol- mindig Jókai Mórról.
volt.
Hogy aztán mi történt a
Három kávéházi Jókai vasata, elemzése a mai Jókai
monológ is elhangzott. Egy képnek. A következõ könyv második napon, a Jókai babifjú doktorandusz (mivel a Jókai napi kiskönyvek címû levest fõzõk irodalmi majálinõnemû, helyesebb lenne tán sorozat 9. kötete volt, amely sán, azt mindenki tudja, aki
doktorandának hívni), Kovács utazásra hívott Jókaival Euró- ott volt. Aki pedig nem, holHenriett igen aktuális kutatá- pában, vagyis miként van je- tig sajnálhatja.
si témájáról beszélt, az euró- len Jókai mûveiben az úti élYm.

Az író tágabb hazája európa
A cím több szempontból is megtévesztõ.
Azt akarja elhitetni,
hogy Jókai Európán
kívül is sokat utazott.
Valamint azt esetleg,
hogy életének egyik
meghatározó élménye a folyamatos utazás lett volna. Netán,
hogy a nagy magyar
felfedezõk sorába kell
tennünk, itt ezen a tájon mondjuk Lóczy Lajos vagy Cholnoky Jenõ
neve mellé.

A cím annyiból igaz, hogy
Jókai valóban a legnagyobb
magyar utazó, pontosabban szólva utaztató: az északi
sarktól Szibérián át az indusok
földjéig mindenhová elvitte
hõseit. Ha valaki egyszer öszszeállítja majd a Jókai-hõsök
útjainak földabroszát, hát
nemigen marad fehér folt ezen
az irodalmi glóbuszon. S akkor
tudjuk, hogy Jókai mindezt
alapos ismeretek alapján írta

meg, amely tudást elsõsorban
könyvekbõl,
térképekbõl,
nagy atlaszok ismeretébõl, útleírásokból szerezte.
Ám maga az ember, Jókai
nemigen mozdult ki otthonából. Túl sommás ez a megállapítás ahhoz, hogy igaz legyen,
mivel Bécsbe rendszeresen
utazott. Európa volt az akkor
is, mégha afféle vidéki útnak
számított, ha az ember Pestr l
nekiindult a világnak. Magyar
ember, ráadásul politikusíró Bécsbe úgy járt fel, mint
le Debrecenbe másvalaki.
Hogy csak egyet említsünk:
Jókai maga is szerkesztõje a
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nagy
Monarchia-bemutató
könyvsorozatnak (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben) s így igen
sokat tárgyalt a Burgban
segédszerkesztõjével, egy bizonyos Habsburg Rezsõvel.
(õ lett volna az a Rudolf trónörökös!) És itt megtekeredik
a helyzet, hiszen aki e könyvecske tartalomjegyzékét fellapozza, meglepve olvassa,
hogy Jókai európai utazásai
sorába felvettük a felvidéki,
vajdasági netán erdélyi útjait. Hát igen, akkor az nem
számított külhoni utazásnak,
ma viszont igen. Se Jókai, se

Utazások Jókaival Európában Jókai napi kiskönyvek. 9.
kötet. Megjelent a 2011. évi Jókai Napra. Tartalom: Tököli emlékünnep Újvidéken (augusztus 29-én) ; Tengerpart,
tengertükör, tengerváros (Trieszt); A Márk tér; Álmodások Rómában A bécsi börzén ; Berlin; A Vág völgye;
Szent Anna tava ; A Svábhegy és a Zugliget. Ráadás:Az
örök béke! Vagy miket fogunk mi olvasni az európai hírlapokban, 1959-ben, amid n száz esztendeig nem volt már
háború; Prosit

a kötet szerkesztõje nem tehet
arról, hogy Trianon után Jókai hazai útjaiból (már persze
nem érte meg), európai utak
lettek. Nekünk azok mindvégig Jókai honszeretetérõl
és csillapíthatatlan ismeretvágyáról szólnak (Erdélyben is
járt legalább tízszer, nem telve be e varázsos táj csodáival),
de most kénytelenek voltunk
ezeket felvenni az írások közé,
talán egy kis malíciával utalva a történelem olykor rossz
irányba mozduló kerekére. S
ha már így van, gyorsan betettük még egy pesti utazásának a leírását is, mert akkor a
Svábhegyre feljutni felért egy
erõs vándorúttal.
Jókai végül is szeretett
utazni. Mindent szeretett,
amib l új ismereteket szerezhetett. Élete egyik legfontosabb adományának tartotta a
tanulást, a felfedezést, szelleme gazdagítását. S miközben
járta a világot (persze olyan
sok helyre azért nem jutott
el) mindenhol jegyzeteket

készített s azokat beépítette
vagy az útleírásaiba vagy eltette valahová a „majd jó lesz
még az egyszer” felkiáltással.
Így aztán váratlan helyeken
bukkannak elõ olyan ország
jellemzések, amelyeken jókat derülünk (õ sem gondolta komolyan), de mégis alapos nemzetismeretrõl tesznek
tanúságot. Mint például ez:
„Régen vigasztalom én magamat azzal, mikor nemzetem
sorsa fölött elgondolkozom,
hogy minden népet teremtett
az Isten valami célra: az angolt
azért, hogy lássa el varrótûvel
az egész világot, a franciát
azért, hogy Európa el ne aludjék, az olaszt azért, hogy énekeljen, a németet azért, hogy
dolgozzék; egyedül a magyart
teremtette azért, hogy benne
gyönyörködjék. Nyugodjunk
meg ez öntudatban, s fogadjuk el a titulusunkat’ - írja a
Milyen demokraták vagyunk
mi? címõ fürdõi levelében,
alighanem Balatonfüreden.
(p.m.)

(Részlet a Jókai napra megjelent
kiskönyv utószavából)
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A Ján-módszer
Szívós munka, humanitás: 80 éves a legendás angoltanár
Balatonfüreden a
Lóczy gimnázium tanáraként sokan ismerik. De önkormányzati képviselõként is a
rendszerváltást követõ
idõszak meghatározó személyisége. A
80.életévében lévõ dr.
Ján László 1931-ben
született Gyõrben.

–1954-ben szereztem diplomát az ELTE angol-magyar szakon. Egyetlen jegyen
múlt, hogy nem vörös diplomát kaptam. Cegléden kezdtem pályámat a Kossuth Lajos
Gimnázium minden tekintetben kiváló tantestület tagjaként. Csak magyar irodalmat
tanítottam. Látva diákjaim érdeklõdését megindítottam az önképzõkört, melyet
Kultúrtanácsnak kereszteltem
el, hogy az akkoriban még sokat szidott „elitista, reakciós”
intézményre szórt vádakat
megússzuk. Az irodalom mellett egyre gyakrabban kerültek napirendre egyéb témák
is, amikor a diákok is tartottak elõadásokat. Ez inspirált
bennünket arra, hogy végül
16 pályázatot, szakkört hirdessünk meg. Életemnek talán legszebb három évét töltöttem a városban a szeretet
és megbecsülés olyan légkörében, amelyet talán jól jellemez az a tény, hogy mindmáig jó néhány volt diákommal
levelezek rendszeresen. Szívet
melengetõ az is, hogy a gimnázium egy évfordulójának
alkalmából az igazgató 50 év
után is engem kért fel ünnepi szónoknak. Pedagógusnapra rendszeresen megkapom az
üdvözlõ sorokat.
– Miért szakadt meg a ceglédi kapcsolat?

– Pályafutásomnak az vetett véget, hogy a pedofil
igazgató távozását követelõ
diákok petíciójának átadására engem kértek fel 56-ban,
amit õ ellenforradalmi támadásnak minõsített. Egy idõre
Vácot is megjártam, majd egy
osztatlan általános iskolába
helyeztek át. Fellebbezésemre
kivizsgálták az ügyet, kárpótlásul kérésemre Balatonfüreden kaptam állást.
– Ez volt a Lóczy Lajos
Gimnázium.

– Igen. Füreden sokkal
rosszabb körülmények között
folytattam az önképzõköri
munka szervezését. A diákság
lelkesedését mutatja, hogy sikerült másfél év alatt egy kis
épületet felhúzni a tanulók
munkájával és részben szüleim
anyagi támogatásával. Amikor az építkezés befejezõdött,
megszületett a döntés, mely
szerint nincs önképzõkör, csak
KISZ, az épület pedig kizárólag az oktatás célját szolgálja.
No comment.
– Mit tanított?

letétele. Volt év, amelyben az
angol tantárgyi átlaga magasabb volt, mint az éneké és a
testnevelésé. Az egyik osztályt
mindenki jeles eredménnyel
fejezte be. Az egyik érettségi
elõtt álló tanítványom sikerrel
tolmácskodott egy nemzetközi konferencián két napon keresztül. A húsz év alatt közel
száz tanítványom szerzett angoltanári diplomát, felvételizett nyelvi szakon. A minisztérium kifejezetten nevemre
szólóan nyelvi tagozat indítását kezdeményezte, ehhez
nyelvi labort biztosított, majd
a kísérleti, módszertani programokba való csatlakozásom
révén, mai értéken számolva
milliós felszereléshez is jutottunk. Kapott az angol szertár videomagnót, fénymásolót, kazettákat, írásvetítõt,
tankönyveket és szépirodalmi
mûveket. Hírnevünk egyre
több kiváló képességû tanulót vonzott a megye városaiból, akik magasabb szinten
akarták az idegen nyelvet elsajátítani. Nyaranként több
megyébõl is jelentkeztek a

– Eredetileg az irodalomat,
majd egyre több órában angolt tanítottam. Bevallom,
nem sok sikerrel, míg 1964ben valaki meg nem kért,
hogy készítsem fel nyelvvizsgára, majd kevesebb, mint
50 óra után sikerrel letette
a középfokot. Ekkor kezdtem gondolkodni azon, hogy
mi lenne, ha az akkor induló
osztályban is a sikeres módszerrel próbálkoznék. A tanulók vállalták, hogy emeltebb szinten más tankönyvbõl
is oktassak az elõírt tananyag
mellett. Amit eddig
kelletlenül magoltak
be, azt most örömElhitette tanulóival,
mel, a sikert megízhogy tehetségükkel
lelve szívesen tanulták meg. Sorra tették
élni kell
le a nyelvvizsgákat.
Az 1969-ben végzettek közül hárman lettek an- Lóczy Kupa néven futó nyelvi
goltanárok. 1973 jelentette táborainkba. Nem mellékes,
a csúcsot: mindenki jelesen hogy kiemelkedõ képességû
érettségizett, heten lettek an- tanulók beiratkozása a többi
goltanárok, ugyancsak heten tantárgy színvonalat is emelte.
tettek le középfokú nyelv– Feltételezem, hogy a
vizsgát, közülük háromnak gimnázium mellett, az angola felsõfok is sikerült. Orszá- tanárt is elismerték?
gos Középiskolai Tanulmá– A felsõbb szervek igen.
nyi Versenybe három fõ jutott Megkaptam a Veszprém Mebe, egy második és egy tizedig gyéért Érdemérem arany fohelyet szerezve. A minisztéri- kozatát, a minisztériumtól a
umból delegált érettségi el- Kiváló Munkáért és a Kiváló
nök szerint a „tanulók úgy Pedagógus kitüntetést.
beszéltek, mint a grófkisasz– Hogyan fogadta a tanszonyok”. Azért is keltette fel testület munkája elismerését?
a minisztérium érdeklõdését
– Kollégáim túlnyomó
a normál tantervû osztályban többségére szeretettel gonelért eredmény, mert a nyelv- dolok vissza. Volt azonban
oktatás hatékonysága tekin- egy szûkebb, sajnos befolyátetében Magyarország, sajnos sos csoport, amely már az elsõ
azóta is, Európában az utolsó eredményeket is sokallta. A
helyen áll. A siker újabb ered- lélektani hátteret, gondolom,
ményeket szült. 1971 és 1975 felesleges elemezgetni. Száközött 12 tanítványom jutott mukra, ami a minisztérium,
be az OKTV döntõjébe, egyre országos és megyei pedagógiai
általánosabb lett a nyelvvizsga intézetek szerint tehetséggon-

dozás volt, az itt reakciós, polgári elitelmélet lett. A ma már
szinte nélkülözhetetlen nyelvvizsga a szakmai sovinizmus,
maximalizmus nevet kapta,
sõt a többi tárgy gyengébb
eredményét is az angol rovására írták. A tanulmányi versenyekre való felkészítés mögött
az én hiúságom állt. Abba is
hagytam. Az angol tagozatra
jelentkezõk szüleit az ideg öszszeroppanás rémével ijesztgették. Nem sorolom tovább.
– Nem lehetett könnyû
ilyen ellenszélben dolgozni.
– Hogy nem pusztán a
szokásos szurkálódások túlreagálásáról volt szó, arra néhány példát szeretnék hozni.
A már említett országos elismerést keltett érettségijére
érkezett minisztériumi elnök
jegyzõkönyvbe vett dicsérõ
szavait elhallgatva, a tanévzáró értekezleten már az hangzott el, hogy a tanulók tudása siralmas, a következõ évben
nem indulhat angolos csoport.
Amikor fény derült a dologra, a minisztérium nem csak
az angol tanítás folytatásához
ragaszkodott, hanem
tagozat indítását is
kezdeményezte, sõt
nyelvi labort is adományozott. Ez óriási fejlõdési távlatokat
nyitott meg az iskola számára. Ennek
ellenére a „hangadók” viszszautasították, mivel kikötés
szerint én lettem volna a tagozat vezetõje. Végül a minisztérium az asztalra csapott:
lett tagozat, sõt végül három
nyelvbõl is. Ekkor Papp Jánosnál kezdeményezték elbocsátásomat, de egy kollégám
kérésére dr. Radnóti István
megyei tanácselnök kivizsgáltatta a vádaskodások hátterét és az elbocsájtás helyett a
Veszprém Megyéért Érdemérem arany fokozatával tüntettek ki. Nem sorolom tovább az övön aluli ütéseket.
Belefáradtam és 63 éves koromban nyugdíjazásomat kértem. Egy évig a Regionális
Oktatási Központban dolgoztam. Három megye nyelvoktatási problémáinak referense
lettem. Visszavonulásom után
másfél évtizeden keresztül
nyelvvizsgára készítettem fel
középiskolásokat, fiatal értel-

miségieket. Nyugodt, csodálatos munka volt.
– A nyelvoktatás mellett
kevesen tudják, hogy ifjúságvédelemmel is foglalkozott.

– Az ifjúságvédelmi munka rengeteg kedves élménnyel
ajándékozott meg. Árvákkal,
kallódó, pártfogói felügyelet
alá helyezett, bolti lopásba keveredett, erkölcsi problémákkal küszködõ, korai halálra
készülõ, gyilkossági kísérlet
miatt bíróság elé kerülõ fiatalokkal való foglalkozás van
olyan szép feladat, mint az oktatás. Több száz órát töltöttem személyes beszélgetésekkel, elõadások tartásával. Úgy
gondolom, hogy az öt éven
keresztül végzett hitoktatói
munkámat is, melynek lényege, nem teológiai ismeretek
közlése, hanem alapvetõ erkölcsi normák kialakítása volt. A
felmérések szerint ezek hiánya
vezet a káros szenvedélyekhez,
az antiszociális viselkedéshez,
az értelmetlen életnek véget
vetõ öngyilkosságokhoz, a
bûnözéshez. 40 cikkem jelent
meg elsõsorban a tehetséggondozás, nevelés, ifjúságvé-

Uniós támogatással alakul át a megyében a szakképzési rendszer
Európai Uniós támogatással valósul meg az a projekt,
melynek keretében a Balatonfelvidék - Somló Szakképzésszervezési Társulás irányításával átalakítják a megyében a
szakképzés rendszerét. Azért
van erre szükség mert sok a
párhuzamos képzés, ugyanakkor egyre több a hiányszakma.
A társulás eddigi munkájáról
tartottak sajtótájékoztatót április 14-én Ajkán.
Szigeti Károly projektmenedzser a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a projekt ütemterv szerint, idõarányosan
halad, elsõ lépésként a pedagógusok szakmai képzésének
sora kezdõdött meg.
A SZASZET intézményeinek szakmai fejlesztését célzó
projekt keretében 58 pedagógus vesz részt továbbképzésen, 20 fõ számára zajlott a
mentorképzés, 14 fõ számára
tartanak fejlesztõ pedagógus
továbbképzést és folyamatban
van a menedzsmentképzés is.

Szigeti Károly hozzátette, hogy a projekt feladatai között a képzések mellett kiemelkedõ fontosságú,
hogy az érintett intézményekben zajló gazdaságtalan,
párhuzamos szakmák oktatásának megszüntetésének
megoldására javaslatot dol-

goznak ki, valamint, hogy
két intézmény vállalkozott
felnõttképzési kínálata fejlesztésére.
Nagy hangsúlyt fektet a
projekt a tananyag szelekcióra és korszerûsítésre, a
modulrendszerû oktatás kidolgozására és az átjárható-

A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás
2008. július 1-jén jött létre, melyet a szakképzési feladatok
ellátására a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Város Önkormányzatával közösen hozott létre. A Társuláshoz tartozó intézmények: Bánki Donát Szakképzõ Iskola
és Kollégium – Ajka, Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Ajka, Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI – Tapolca, Széchenyi István Szakképzõ Iskola – Tapolca, Széchényi
Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium – Balatonfüred. A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Globális kihívások, lokális válaszok címû, TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005 jelû
pályázaton a Társulás 289 726 400 Ft összegû támogatást
nyert el 2009. szeptemberében, a megvalósítás végsõ határideje 2011. decembere.

ság megoldására, valamint a
TISZK-en belüli közös beiskolázási célok kidolgozására.
A képzések ez év elején
kezdõdtek és a terveknek
megfelelõ ütemben haladnak,
a képzések ebben a tanévben júniusig tartanak, majd
a nyári szünet után szeptemberben folytatódnak és
várhatóan október közepén
fejezõdnek be.
A továbbképzések lebonyolítására és a tanulmányok
elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást az EPSZIVIÉTA-EDURO Konzorcium nyerte el. Pethõ András
menedzser, a Konzorcium
képviselõje a sajtótájékoztatón elmondta, a képzések
rendkívül széleskörûek, tartalmazzák a pedagógusok
személyiségfejlesztését, mentor pedagógusok és „kortárs”
mentorok képzését; és érintik a pályázatírás, a moduláris szerkezetû szakképzés,

a projektmódszer és projekt
alapú oktatás, a sajátos nevelési igényû tanulók kezelése, a figyelemzavar és hiperaktivitás kezelés, valamint a
változásmenedzsment témakörét.
A
képzések
mellett szakértõi tevékenységet végez a konzorcium
esélyegyenlõség, iskolapszichológia és tananyagfejlesztés témakörében, az intézményekben folyó szakmai
munka fejlesztését pedig tanulmányokkal segítik, többek
között kompetenciamérés,
minõségirányítás, a gyakorlati képzés módszertani fejlesztése, képzési modulok bevezetése,
pályaorientáció,
tananyagfejlesztés valamint
a gazdasági szereplõk és a
szakképzõ intézmények témájában. A menedzser úgy
fogalmazott az eddig lezajlott
képzések hallgatói visszajelzései kiemelkedõek.
(X)

delem tárgykörében. Volt írásom, melyet három helyen is
közölték, néhányat beválogattak az év legjobb pedagógiai cikkeit közlõ gyûjteményes
kötetbe is. 1989-ben ez irányú
munkásságomért miniszteri
kitüntetésben is részesültem.
A fiatalokkal való kapcsolatom lazulása után a nálam is
korosabb, beteg, magányosan
élõk segítésével próbálkoztam. Ahogy telnek az évek,
úgy kapom most vissza volt
tanítványaimtól a gondoskodást, szeretet.
– Ismert, hogy a közéletben is részt vett.

– A rendszerváltást követõ
elsõ önkormányzati testületben négy évig voltam tanácsnok, de az érdemleges közéleti
munkának a korábban elmondottakat tekintem.
– Legvégül
napjainkig.

eljutottunk

– Május 5-én töltöttem
be 80-ik életévem. Feleségem
változatlanul 51 éve már dr.
Pekó Edit, a szívkórház nyugdíjas fõorvosa, akinek segítsége nélkül aligha jutott volna
ennyi idõm az emlitett mun-

kákra. Edit lányunk, apja
nyomdokaiba lépve angolnyelvtanár lett. õ, sajnos kicsit
távol került tõlünk, külföldön él. De a volt tanítványok,
fõleg „pótlányaink” szeretete,
akár személyes, akár rendszeres internetes jelentkezése
sokban kárpótol.
– A tanítványok mellett,
azért öröm az is, ha valaki
más érdeklõdik felõled?

– Természetesen, jó volt ez
a beszélgetés, mert számvetésre kényszerített. A vállveregetésekre szívesen gondolok, de
maradandóbb a sikeres nyelvvizsga után örömkönnyekkel jelentkezõ kislány arca,
a nyelvtudásnak köszönhetõ
boldogulásokról szóló beszámolók sora, a „kincses ládámban” õrizgetett több száz levél.
Ha olvasgatom ezeket, eszembe jut Kossuth a generációkól
írt gondolata: „minden letûnõ
nemzedék egy lépcsõfok,
amelytõl a következõ magasabbra emelkedik”. Igaz, de
ott bujkál bennem a keserõség
is: mennyivel többet tehettem
volna, ha hagynak…
dr. Fülöp Lajos

”Az egyenlĞ hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra
megteremtése négy, Balatonfüred Város Önkormányzata által
fenntartott általános iskolában”
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0870 kódszámú projekt

Balatonfüred Város Önkormányzatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez 2008. évben
benyújtott pályázata 41 millió 645 ezer Ft vissza nem térítendĘ támogatásban
részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Magyar Köztársaság
társfinanszírozásával.
.A 100 százalékosan támogatott projekt keretében összesen 104 iskolai
munkaállomás csomag, 25 tantermi csomag, 1 szavazócsomag, 1 alkalmazás
szerver és szoftver, 4 WIFI csomag és 2 SNI csomag beszerzésére lehetett pályázni.
A megítélt támogatásból 39 millió 485 ezer Ft volt fordítható informatikai eszközök
beszerzésére, melynek eredményeként a füredi és pécselyi általános iskolai tanulók
új számítógépen dolgozhatnak. Önkormányzati saját forrás biztosítása nélkül – a
tanulók és az osztálytermek száma alapján - a Bem József Általános Iskola 22 PC
gépet, 8 tantermi csomagot, 1 WIFI csomagot és 2 SNI csomagot kapott, az Eötvös
Loránd Általános Iskola 40 PC gépet, 8 tantermi csomagot, 1 WIFI csomagot és 1
szervert, a Radnóti Miklós Általános Iskola 39 számítógépet, 7 tantermi csomagot, 1
WIFI csomagot, a Pécselyi Általános Iskola pedig 3 PC gépet, 2 tantermi csomagot,
1 szavazó csomagot és 1 WIFI csomagot kapott. A 25 interaktív tábla, notebook,
projektor és az egyéb számítástechnikai eszközök lehetĘvé teszik a pedagógiai
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését. A projekt
keretében a négy feladat-ellátási helyen megtörtént a pedagógus képzés is.
2011. március 17-én ünnepélyes keretek között lezajlott a beruházást átadása. Az
ünnepséget Köz Kádi Sarolta, a Bem József Általános Iskola igazgatónĘje nyitotta
meg, majd dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere ünnepi beszéde következett.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a projekt sikeres
megvalósításában. A sajtó képviselĘinek érdeklĘdésével kísért átadóünnepség
keretében, dr. Bóka István átvágta a szalagot, majd az iskolások kis csoportja és az
iskola énekkara adott mĦsort.
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Ünnepi testületi ülés az évfordulókon
Részletek dr. Bóka István polgármester a Kisfaludy Galériában elmondott beszédébõl
„Mai ülésünket kicsit
a jövendõnek is szánjuk.
Jegyzõkönyvben
örökítjük
meg, hogy Balatonfüred város polgársága együtt választott
képviselõ-testületével
ezen a napon emlékezett jeles
történelmi évfordulóira. Arra,
hogy a település neve 800 éve
olvasható hiteles írott forrásban s hogy 40 éve kapta meg
a városi rangot. Megemlékezésünk tisztelgés mindazok
emléke elõtt, akik ebben a
800 évben éltek a településen,
munkájukkal gazdagították
Füredet, formálták arculatát,
meghatározták szellemiségét.
Nagyon nehéz megtalálni a méltó és mértéktartó
szavakat, hiszen az eltelt két
évtizedben annyi jót mondanak városunkról, hogy félõ,
nagyképûnek tartanak minket, ha mindezt elfogadjuk.
Legyen hát ünnepi ülésünknek a jelszava a mértéktartó
ünneplés. Ezzel együtt zárójelben jegyzem meg, a fürediek ne legyenek ilyen szerények, ha körülnéznek a
városban, valóban elfogadhatják a dicséreteket a város
vendégeitõl. S családjuk, vendégeink körében maguk is tekintsenek végig füredi életük
emlékein.
Ha ma jellemeznem kellene városunkat, azt mondanám, az építkezõ város. Ma,
április 8-án is legalább négy
helyen folyik valóságos építkezés, amelynek a megrendelõje
a város. S amelyben nemcsak
a fürdõtelep, hanem a falu
– ahogyan itt mondják – is
gazdagodik, szépül, kényelmesebbé válik. De építkezés
folyik a szellem erejével is.
Ma Fürednek a második
reformkorát emlegetik, amely
korban, a 19. század elsõ harmadában még csak a szellemi elõkészítése folyt a városi lét kiépítésének. Maga a
konkrét építkezés majd a 19.
század vége felé gyorsul fel s
lesz Füred igazi Monarchia
fürdõvé. De ami a lelkekben
történt, az valóban a reformkor eredménye és következménye is. Mondhatom, a mai
kulturális alapú és szemléletû
városfejlesztés alapjai ezek az
évek. A színházzal, a társasági élettel és jelenségeivel, a
gõzhajózással, a vendéglátással, az Anna- bállal és persze
mindenekelõtt a gyógy-kultúrával. Füred már akkor kiemelkedett a Monarchia igen
gazdag
fürdõkultúrájából,
fürdõhelyeibõl, pedig még
csak a szelleme volt nagy és
álmai merészek, de még sok
évtized kellett ahhoz, hogy a
település formálódjon. Kellett
hozzá a vasút, a hajóépítés, a
szõlõkultúra, az idegenforgalom s a szívgyógyászat.
Lehet, kicsit túlzás, hogy
ennyit foglalkozom a kétszáz

viták, ellenérvek, koncepciók,
eltérések ellenére, vagy éppen
azok keretében mindig megtaláltuk a legjobb döntést,
ami csak egyet szolgált: a városlakók érdekeit.
A
városfejlesztés eddigi éveiben soha egyetlen alkalommal sem felejtettük el,
hogy füredinek lenni nemcsak kötelesség, de élmény is.
Így lettünk a Kultúra Magyar
Városa, lettünk a legszebb virágos magyar város, kaptuk
meg a Hild-díjat s nyertük el
a magyar közvélemény díját
is. De az életet nemcsak díjakban mérik. Igaz az állítás,
hogy az év minden napján történik valami. Hangverseny,
kiállítás, fesztivál, bormustra,
sportmérkõzés. S közben lett
egy szép sportcsarnokunk, egy
remek mozink, városi múzeumunk, egy nagyszerû kiállítóhelyünk, egy mûvelõdési központunk s egy szép mûemlék

évvel ezelõtti eseményekkel, ám a 800 esztendõ korábbi századairól nem sokat
tudunk. Illetve egyet mindenképpen, ami a mai polgárságban is jelen van: az élet
cselekvõ megélése. Füred nem
különbözött a mellette lévõ
szomszéd településektõl, itt
is küzdelem folyt a megélhetésért: a földön, a szõlõben
s a vízen. Vagyis megszerezni a természettõl azt, amitõl
élhetõvé vált ez a kis település és ez a táj. S olykor megküzdeni fegyveresen is a létezés békéjét adó nyugalomért
tatárral, törökkel. Élni a mindennapokat, élni az élet rendjét s persze a munka közbeni
megállás pillanatiban szétnézni a tájon s azt mondani: Isten tenyerében vagyunk, hogy
ilyen szép helyen élhetünk. Ez
a mi Füredünk évszázadainak
története egészen addig, amíg
a XVIII. század elején valaki
Fent: A város minden iskolája szerepelt
az ünnepi mûsorban
Középen: Az általános és középiskolások összesen 371 pályamûvet küldtek
be a zsûrinek, akik a végén nem jelöltek ki abszolút elsõ helyezettet, minden
korcsoportban 10-12 rajzot díjaztak. A
képekbõl kiállítás nyílt a Polgármesteri Hivatalban. A képen Hári Lenke alpolgármester ad át díjat egy kisiskolásnak.
Lent: A meghívott települések ajándékot adtak át Fürednek. A képen balról
Kecskemét alpolgármestere, Katonáné
Szabó Gabriella festményt ajándékoz a
városnak.

rá nem jött a gyógyvíz áldásos
jelenlétére és hatására. A többi
már jól ismert.
Ami a folytatást illeti,
könnyû helyzetben vagyok.
Egyfelõl elég szétnézni városunkban. Az épített örökségünk itt van körülöttünk.
Vigyáztunk rá és gazdagítottuk. Az utóbbi években igen
jelentõs európai uniós beruházások révén több milliárd forintot költöttünk rekonstrukcióra, s részben fejlesztésekre
s ebben persze jelentõs önerõ
is van, ami egyúttal a város
életképességét is bizonyítja.
Másfelõl aki magára a históriára kíváncsi, az vegye kézbe
a Balatonfüred Városért Közalapítvány eddig kiadott hatvan kötetét.
Ez az alapítvány és megannyi civil szervezet, polgári
közösség éppen az elmondottakat igazolja. Balatonfüred
800 évszázada a helyi közösség 800 éve. Nem tudom,
hogyan és miként alakult így
ez az erõs, önszervezõdõ közösség, amely a nem kedvezõ
történelmi viszonyok között is
megmaradt és a maga módján várossá tette Füredet. A
40 évvel ezelõtti állami dön-

Kitüntetettek az évfordulón
Az ünnepi képviselõ-testületi ülésen a testvérvárosi delegációk és a szépszámú érdeklõdõ elõtt a Kisfaludy Galériában
átadták a város rangos kitüntetéseit. Balatonfüred Város
Díszpolgára címet kapott Petrõcz Lászlóné nyugalmazott
református lelkész illetve Gyûrû Géza pápai prelátus. Balatonfüred Városért kitüntetést vehetett át Nagy János a
kézilabda klub alapítója, Tósoki Csaba építész és a Balatonfüredi Yacht Club képviseletében Nagy R. Attila. A város
díszoklevelét Lichtneckert András levéltárosnak adta át a
város polgármestere.

sportok és a vízi közlekedés
megszállottja. Az iskolák pedagógusa, a sport nagy barátja
– Füred egyszerûen az emberi
lét teljességének igényes megélhetését szolgáltatta.
Nem hiszem, hogy nekem
a régi sablonok szerint most
számokat kellene felsorolnom,
mit tettünk le az elmúlt 40
esztendõben az asztalra. Arról tanúskodnak a testület
jegyzõkönyvei, a beruházások
dokumentumai s maga a látvány körülöttünk. Én a polgárok összefogásán kívül a megtett eredmények sorában azért
megemlítem, hogy a város
legnagyobb értéke az együvé
tartozás és egyfelé húzás. A

együttesünk Arácson. Él a Jókai kultusz s egyre erõsebb,
iskoláink sikerei közismertek,
középiskoláink felvételi eredményei kimagaslóak – képtelenség még csak a vázlatos
áttekintése is ennek az életnek…”
Majd a beszéd részletesen kitér a testvérvárosi kapcsolatokra, a kistérségi szerepre,
a magyar nagyvárosokkal kötött együttmûködésre és az elõdök
városépítõ munkájára:
„Az értékalapú városfejlesztés tovább folytatódik. A
városlakók maguk mondják
meg, melyek azok a feladatok, amelyekre figyelnünk
kell. Figyelnünk kell arra,
hogy élhetõ és megtartó város legyen ez a fiataloknak is,
hogy legyen elegendõ munkahely az aktív lakosságnak, és
legyen feltételeiben kiegyensúlyozott az idõs korosztály-

tés csak megerõsítette ezt a
polgári akaratot. Füred soha
nem volt egy önfeladó város.
Aki akarta, itt megtalálhatta élete értelmét és célját. Legyen mûvelõje a szõlõnek és
szakértõje a borkultúrának.
Legyen kiváló orvos és ápoló
a szívkórházban. Megbecsült
munkása és mûszaki értelmiségije a hajógyárnak. A vízi

Április 10-én adták át az
arácsi városrész megújult központját. A két
templom között a korhû
külsõt és új funkciót kapott
posta
épületét,
melyben mûködõ postahivatal,
postamúzeum valamint kõzet és
trófeagyûjtemény kapott
helyet. Mellette pedig a
közösségi színtérként is
funkcionáló népházat.

1. Lichtneckert András levéltáros, 2. Tósoki Csaba
építész, 3. Nagy R. Attila
BYC-elnök, 4. Nagy János
kézilabda klub alapító, 5.
Gyûrû Géza pápai prelátus, 6. Petrõcz Lászlóné
nyugalmazott református
lelkész

nak. Tudjuk, s ez alól Füred
sem kivétel, hogy nálunk is
vannak munkanélküliek, segítségre szoruló családok,
idõs emberek. Megpróbálunk rájuk is figyelni, s megtalálni a megfelelõ segítség
módját. A jövõben is mindent megteszünk azért, hogy
méltók legyünk elõdeinkhez,
s mindnyájuk megelégedésére tovább építjük, gyarapítjuk városunkat. Nekünk most
már van 800 év históriai tapasztalatunk ebben, és van 40
évi gyakorlatunk a magyar városok sorában.”
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Uniós diplomaták Füreden Mesterek vacsorája
Balatonfüred az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége alatt
Nyugat-Magyarországot képviselve öt uniós
eseménynek adott illetve ad majd otthont.
A Távközlési Miniszteri
Konferencián az Európai Bizottság magas
rangú képviselõi, több
tagállami miniszter
vett részt. Két napot
töltöttek a városban.

Az internet nem ismer határokat, mindannyiunk érdeke, hogy ennek a hálózatnak
ne legyenek gyenge láncszemei, egységes biztonsági rendszert kell kiépítenünk
– vélekedett Neelie Kroes,
az Európai Bizottság digitális
menetrendért felelõs alelnöke
az Anna Grand Hotelben tartott miniszteri találkozón.

– Az unió országainak fejlõdése, a gazdaság
megerõsödése szempontjából
az egyik legfontosabb kérdés
az információs infrastruktúrák biztonságos mûködése. Fel
kell lépni a digitális bûnözés ellen, ez mára kritikus kérdéssé
vált, hiszen Európa gazdasági
jövõjérõl van szó. Közös digitális piacon létezünk, jelenleg
bizony vannak különbségek az
egyes tagországok infrastrukturális rendszereinek mûködése
között, segíteni kell a felzárkózást, hogy ne legyenek gyenge láncszemek – fogalmazott
Neelie Kroes. Az Európai Bizottság digitális menetrendért
felelõs alelnöke hozzátette: nagyon örül, hogy Magyarország
soros elnöksége alatt kiemelten
kezeli ezt a kérdést.
Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
kommunikációért felelõs ál-

lamtitkára, egyben az Európai
Unió Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács távközlési formációjának elnöke hangsúlyozta: a gazdasági
élet biztonságos mûködése,
az állampolgárok adatainak
és érdekeinek védelme miatt
rendkívül fontos kérdéssé vált
az információs infrastruktúrák óvása. Jelenleg az unióban
évente 500 milliárd euró kár
keletkezik a hálózatbiztonsági rendszerek kijátszása miatt.
– Védeni kell Európa gazdaságát és meg kell tartanunk az
állampolgárok bizalmát. Egyre több a kifinomult támadás az információs rendszerek
ellen, egyes politikai hatalmak is igyekeznek korlátozni
az internethez való hozzáférést, ezek ellen tudnunk kell
védekezni. Meggyõzõdésem,
hogy ez a konferencia érdemben járul majd hozzá ahhoz,

hogy május 27-én Brüsszelben a távközlési tanácsülésen
a tagállamok közel kerüljenek
a konszenzushoz – mondta
Nyitrai Zsolt.
Az Anna Grand Hotelben tartott sajtótájékoztatón
Juhan Parts, Észtország gazdaságért és hírközlésért felelõs
minisztere úgy fogalmazott:
az elmúlt két évben komoly
és praktikus lépések történtek az információs biztonság
érdekében, ami egy globális
kérdés. Piotr Kołodziejczyk,
Lengyelország Belügyi és
Közigazgatási
Minisztériumának államtitkára pedig
azt hangsúlyozta, hogy egyre
több munkahely kötõdik az
internethez, az európai gazdaság egyre nagyobb mértékben
függ ettõl a szektortól, ezért
elengedhetetlenül fontos annak védelme.
m.t.

Gasztronómiai elismerés a balatonfüredi séfnek
A Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöksége és
mesterbizottsága Szíjártó Balázst a szakma
legrangosabb elismeréseként Adományozott Mesterszakács
Címmel jutalmazta. A
minden évben megrendezett Mesterek
Vacsoráját idén a lajosmizsei Új Tanyacsárdában több mint háromszáz gasztronómia
iránt érdeklõdõ vendég
részvételével tartották
meg.

Az este folyamán felszolgált fogásokat az avatandó
mesterszakácsok készítették el
nagy gondossággal, szem el tt
tartva azt, hogy magyar kony-

ha remekeit modern elképzelésben tálalják.
A hatfogásos vacsora után
ünnepélyesen avatták fel a
mestereket: a szakembereket
név szerint szólították a színpadra és felsorolták eddigi érdemeiket, munkásságukat.
– Felemelõ érzés volt ott
állni a dobogón és hallgatni, hogy a szakma mennyire elismerõen beszél az eddig
elvégzett munkámról, pályafutásomról, versenyeken elért
eredményeimrõl- meséli Szíjártó Balázs.
Az adományozott mesteri
cím elnyeréséhez a Regionális
Gasztronómiai Szövetség felterjesztése szükséges két neves szakember ajánlásával. A
mesterjelöltek ezután szakmai
elbeszélgetésen vesznek részt,
majd a mestervacsorán hideg-

konyhai díszmunkát állítanak
ki, illetve rész vállalnak a vacsora készítésében.
– Ebben az évben a mesterjelöltek közül ketten voltunk olyanok, akik a luxemburgi világbajnokságon elért
szép eredmény elismeréseként
ezt a címet automatikusan
megkaptuk. A Mesterek Vacsorája jó alkalom arra, hogy
a szakemberek találkozzanak,
megosszák tapasztalataikat.
Én is több kecskeméti kollégával kötöttem jó ismeretséget az elõkészületek és az este
során, ami a jövõben kölcsönös együttmûködést eredményezhet – tette hozzá a séf.
A mesterré avatás során a
jelölteket a gasztronómiai szövetség elnöke, alelnökei kézfogással fogadták mesterré.
Vörös Ágnes

Újra borverseny

Legféltettebb kincsünk

Balatonfüred Város Önkormányzata és annak Mezõgazdasági
Bizottsága, a Balatonfüred–Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsa valamint a Balatonfüred–Szõlõsi Hegyközség közös szervezésben megrendezi a

Bemutatjuk dr. Preisz Ádám háziorvost

XX. BALATONFÜREDI BORVERSENYT
a Hotel Annabellában május 26–27-én 9 órai kezdettel

A borversenyre benevezhetnek:
a balatonfüredi állandó lakosok a Balatonfüred–Csopaki Borvidéken termelt saját boraikkal, mindazon személyek és/vagy
gazdasági társaságok, akik a Balatonfüred–Csopaki Borvidéken
termelt saját borral rendelkeznek s regisztrált tagjai is valamelyik hegyközségnek. (Ez esetben a lakóhely, telephely mellékes
körülmény.)
Nevezési feltételek:
A borokat május 21-22-23-án (szombat–vasárnap–hétfõ) lehet leadni az Annabella Szálloda söntésében naponta 10 és 18
óra között a személyazonosság igazolása mellett. A benevezett
borokból a termelõnek minimálisan 300 literrel kell rendelkeznie.
A borokból fajtánként 3–3 palackot kell leadni 0,7 vagy 0,75
literes borosüvegben (kisebb kiszerelés esetén 4 palack), felcímkézve az alábbi adatokkal:
a bor fajtaneve
pl. Olaszrizling 2010
a bor évjárata
Balatonudvari Öreghegy
a bor termõhelye
Kapás Tamás
a termelõ neve, címe Balatonfüred, Venyige u. 1
Fontos: Amennyiben a termelõ a borával részt kíván venni
a FÜREDI BORHETEK-en is, kérjük a címkére ráírni „BORHETEK”!
Egy termelõ (pincészet) max. 10 bort nevezhet be a versenyre!
A nevezési díjak az idén nem változtak és azt az Önkormányzat az alábbiak szerint állapította meg:
1–5 mintáig
3 000 Ft/minta
6–10 mintáig
6 000 Ft/minta
A nevezési díjat a minták leadásakor kell kifizetni, s amelyrõl
mindenki számlát kap.
A borokat felkért szakértõkbõl álló bizottság bírálja dr.Kállay
Miklós tanszékvezetõ, egyetemi tanár a Corvinus Egyetem Borászati Tanszékének vezetõje irányításával.
A borok pontszámait számítógépes program átlagolja és
nyomtatja ki a végeredményt.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására május
29-én (vasárnap) 17.00 órakor kerül sor az Annabella Szálloda
különtermében, ahova szívesen látjuk a borok termelõit, családtagjait, borbarátokat és a füredi vendéglátó vállalkozókat is.
RENDEZÕSÉG

Mindannyian tudjuk,
hogy a legféltettebb
kincsünk az egészségünk. Az emberek,
akik egészségesnek
érzik magukat, ritkán
mennek el a háziorvoshoz. Nem gondolnak
arra, hogy kivizsgáltassák magukat és az
estlegesen megbúvó
betegség csíráját a
háziorvos megtalálja és kezelje, ezzel
megelõzve a nagyobb
bajt.

A
Városi
Szakorvosi
Rendelõintézetben egy fiatal, agilis, háziorvos dr. Preisz
Ádám minden nála jelentkezõ
beteget alaposan kivizsgál, és
ha szükségesnek ítéli meg, további szakvizsgálatokra küldi
õket.
– Debrecenben született,
de késõbb már Gyõr mellé költöztek. Hogyan került éppen
Balatonfüredre, mi volt az
ami idevonzotta?

– A Balaton mindig közel
állt a szívemhez, sokat nyaraltunk itt a szüleimmel. Édesapám évfolyamtársa volt dr.
Hetey Györgynek, jó barátságban is voltak egymással.
Amikor a praxis eladásra került, akkor örömmel jelentkeztem a pályázatra. Sikerült
megvennem a praxist, így az
elmúlt év szeptemberében
már ide is költözködtem.

végeztem. Majd Gyõrben, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban kezdtem meg
rezidens éveimet dr. Rácz
István I. BelgyógyászatiGastroenterológiai Osztályán.
Nagyon jó iskola volt, sokat
tanultam az ottani kollegáktól.
– Gyõrbõl egyenesen Füredre jött?

– Nem, 2008-tól Budapesten, a Szent Margit Kórházban dolgoztam, a belgyógyászati osztályon, ahol
aktív belgyógyászati, valamint diabetológiai betegek
ellátását végeztük kollegáimmal. A Szt. Margit Kórházban sürgõsségi osztály nem
lévén, a sürgõsségi eseteket
is mi láttuk el. Volt olyan hetem, amikor 96 órát dolgoztam. Fárasztó volt, de a sok
munkának, ügyeletnek most
érzem a hasznát. Az elmúlt
év tapasztalati sokat segítenek
munkám során.

– Debreceni származású,
így feltételezem, hogy oda is
járt egyetemre. Mikor fejezte
be tanulmányait?

– Mikor és hol tette le a
szakvizsgáját?

– 2004-ben Budapesten,
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán

– A Budapesti Belgyógyászati Klinikán 2010-ben
szakvizsgáztam belgyógyá-

szatból. A belgyógyászat két
szakterülete érintett meg
mélyebben; a kardiológia és
a gasztroenterológia. Az új
vizsgálati módszerekkel szerencsére ma már el tudjuk kerülni azt, a fekélybetegségben
szenvedõknek kilyukadjon a
gyomorfaluk. A Margit kórházban szerzett diabetológiai
tapasztalataim következtében
az anyagcsere betegségekis elkezdtek foglalkoztatni. Háziorvosként elsõsorban ezek felé
– diabetológiai, zsíranyagcsere
betegségek – fordultam, hiszen ezzel, mint népbetegségekkel találkozom a legtöbbször.
– Amikor Füredre költözött, nagy lépésre szánta el
magát. Itt szerzett praxist, és
gondolom, a családi életét is
a városban képzeli el.

– Igen, hosszú távra tervezem az itteni életemet, a munkámat, a jövõmet, és szeretnék
családot is alapítani.
– Háziorvosi munkája mellet melyek a szakmai célkit zései?

- A jövõben szeretnék
diabetológusi vizsgát is tenni, hiszen sajnos egyre több
a cukorbeteg, és nem mindegy, hogy mikor ismerjük fel
a betegségüket, és hogyan
vannak a betegek kezelve és
gondozva. A háziorvosi feladataim ellátásánál nagyon
ügyelek arra, hogy a nálam
jelentkezõbeteget
minden
szempontból megvizsgáljam.
Hiszen sokan nem is tudják
megmondani mi a konkrét panaszuk. Alapos vizsgálat után
derülnek ki a háttér betegségeik.
Hanny Szabó Anikó

„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok”
Áprilisban zárul az egészség program a Fazekas
Intertrans és Spedition
Kft.-nél.

2010. januárban cégünk pályázatot nyert az Európai Unió
és a Magyar Állam támogatásával, valamint az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával megvalósuló Egészségtudatosság a Fazekas Insped Kft.-nél TÁMOP2/A-09/1-2009-0061 pályázatán.
A 12 hónapos projekt április végén zárul, melynek sikerességét
és eredményeit a cég ünnepélyes
projektzáróján hozták nyilvánosságra.
A projekt alapvetõ céljai - a
Népegészségügyi Program, illetve
Társadalmi Megújulás Operatív
Program célkitûzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos
megbetegedések csökkenésének a

támogatása, a korai és elkerülhetõ
halálozás életmódi tényezõinek javítása volt.
A Fazekas Intertrans és
Spedition Kft. (8230 Balatonfüred, Bajcsy Zs. Út 066/2) sikeresen pályázott és nyert el 9 999
997 forint értékben 2010. május
3. és 2011. április 30. idõtartamra
támogatást az egészségtudatos
életmód elmélyítésére. A megvalósítás során cégünknek havi két
alkalommal 32 munkatárs részvételével kellett megtartania a tervezett programokat.
A Fazekas Intertrans és
Spedition Kft. mindig is elhivatott
volt az egészséges életmód tudatosításával kapcsolatban, melyek
megvalósításához nagy segítséget
nyújtott ezen pályázat. A havi minimum 2 alkalommal megvalósuló programok egy új szemléletet
hoztak be a cég életébe, hiszen

a különbözõ témákban megjelent neves elõadók különbözõ
nézõpontokból közelítik az egyes
egészséges életmódhoz köthetõ
területeket, úgy mint:
1) Testmozgást elõsegítõ
szabadidõs program (8 alkalom)
2) Egészségtudatosság fejlesztése az egészséges táplálkozáson
ill. energiaegyensúlyon keresztül
(8 alkalom)
3) Lelki egészség védelmére/
megõrzésére irányuló program (8
alkalom)
„Örömmel tölt el bennünket,
hogy cégünk elnyerte ezt a pályázati összeget. A programokkal az
elsõdleges célunk az volt, hogy
a munkavállalók egészségtudatosabb, fizikailag, szellemileg és
pszichésen harmonikusabb életet
tudjanak élni a minden napokban.
Kiemelten foglalkoztunk a munka és a magánélet egyensúlyának

megteremtésével, a helyes táplálkozás megismerésével és a rendszeres testmozgás jelentõségének
felismerésével. Programjaink között szerepelt a különbözõ táplálkozási szokások elõnyeinek
hátrányainak bemutatása, a bio
és egyéb egészséges ételek megismerése, a táplálék kiegészítõk
világában való eligazodás segítése. Munkatársaink körében nagy
népszerûségnek örvendett a több
alkalmas stressz és konfliktusok
kezelésével foglalkozó program
sorozatunk, a különbözõ stressz
kezelési technikák bemutatása,
gyakorlati úton való megismerése
és elsajátítása – nyilatkozta Fazekas Károly a cég alapítója.
Bõvebb információ: Fazekas Insped Kft. (8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 066/2
hrsz., Tel: 87/341-242, E-mail:
fazekasinsped@t-online.hu) (x)
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Tudomány - áltudomány - tudományos tévedés?

OLVASÓI LEVÉL

Az árvaszúnyogról
komolyan!
Kezdete óta figyelem a „Tudomány? Áltudomány?
Tudományos tévedés? címû rovatot, amely már több ízben majdnem írásra ingerelt ám, ha egy olyan, a balatoni idegenforgalom lehetõségeit alapjaiban befolyásoló
jelenségrõl, mint az árvaszúnyograjzás, ennyire semmitmondóan értekezik a tihanyi kutatóintézet kutatója, akkor
meg kell szólalnom. A cérna elszakadt, belevágok!
Csak emlékeztetõül: a 90-es években, az akkor még
hozzánk járó német turisták a „söralátétbõl kifejlesztették a
sörfölététet”, hogy árvaszúnyoghullák nélkül fogyaszthassák kedvenc italukat. A megyei napló olvasói évek óta olvashatják a Zánka környéki kempingek kiürülésérõl szóló
írásokat, ahonnan az árvaszúnyoginvázió miatt elmenekülnek a vendégek. A tavalyi európai hírû Kékszalag vitorlásversenyt az induló 626 hajóból 371 feladta, döntõen az
éjszakai árvaszúnyoginvázió miatt.
Azt hiszem, a kérdés súlyát jól jelzik a fenti példák, és ha
ennek kezelésére az erre hivatott kutatóintézetnek 40 évvel
e rajzások kezdete után csupán annyi javaslata van, hogy a
„nagy erejû parti fények, díszkivilágítások kikapcsolása”, az
maga egy „szegénységi bizonyítvány”.
A cikkíró nem beszél ugyanis az okról, vagyis mibõl lesz
ez az évente több százezer tonnányi zöld masszát kitevõ
élõlénytömeg?
Helyette beszéljen egy másik tihanyi kutató A Balaton
címû 2005-ben kiadott könyv 85. oldaláról közérthetõen,
ezért nem teljesen szó szerint idézve: Speciár vizsgálatai szerint ez a faj 20–30-as algaszám felett tömeges, kisebb algaszám esetén gyakorlatilag nincs jelen. Zavaró kirajzásai
akkor alakulnak ki, ha az elõzõ nyár végi algaszám meghaladja a 60–70-es értéket”. (Megj.: az üdülõtói vízminõség
max. algaszáma 6–8 !)
Világos, ha a Balaton vízminõsége valóban kiváló, akkor nem algásodik és nincs árvaszúnyog, ha nem, akkor
van! Ezennel jelentem, Hölgyeim és Uraim, hogy helyben
járunk! Az algásodásnak ez a mértéke a 80–90-es éveket
idézi! Ha errõl személyesen meg kíván gyõzõdni, kérem,
vessen egy pillantást pl. az interneten az Idõkép. hu tiszta
idõben készült mûholdképére.
Az elmúlt másfél évtized folyamán konferenciák,
elõadások sokaságán, a médián keresztül, stb. próbáltam
meg a figyelmet felhívni, hogy a Balaton vízminõségileg
és vízháztartásilag is veszélyben van és helyzete javítására
a jelenlegi hivatalos elképzelések nem alkalmasak. Meg is
lett az „eredménye”! Az ilyen konferenciák egyre ritkábbak, meghívó helyett kioktatást kapok (és éppen Tihanyból), hogy szakmán kívüli ne szóljon bele „ilyen komoly
tudományba”.
Csak egy válaszom lehet: igenis, bele fogok szólni és a
helyzet megérett arra, hogy József Attila szellemében leüljünk: „ rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk,
és nem is kevés.”
Balatonfüred, 2011. o4. 07.
Fekete Péter

11. rész: Tanár Úr! Ez a szúnyog mégsem olyan árva!
Olvasói levelet továbbított
korábbi írásomra (De tanár
úr, ez a szúnyog miért olyan
árva?) a Balatonfüredi Napló
fõszerkesztõ asszonya. Sorozatunk mostani írásában Fekete Péter olvasói felvetéseire
reagálok. Elismeréssel adózom
olvasónknak, mert briliánsan
rátapintott a lényegre, amikor
szembeállította az árvaszúnyog rajzás tavaly nyári mértékét azzal a néhány évvel korábbi megállapítással a tihanyi
kutatók részérõl, hogy ha
nincs algásodás, akkor nincs
árvaszúnyog, és lám mégis
van! Ergo, nekünk itt Tihanyban vagy akkor nem volt igazunk, vagy mostanában hazudunk, mint a vízfolyás, amikor
azt állítjuk, hogy a Balaton
vízminõsége jó.
Az elõzõ írással a célom
egyedül az volt, hogy rávilágítsak arra, ami az árvaszúnyogokról a köztudatban néha
félreértett vagy nem ismert.
Azaz, hogy ezek a teremtmények nem csípnek, és az évi
5–7 alkalommal végzett szúnyogirtás nem ellenük zajlik,
nem is célja annak. Továbbá,
hogy a Balaton üledékében élõ
árvaszúnyog lárvák roppant
fontosak és hasznosak, mert
szervesanyagot
fogyasztanak, tehát csökkentik az üledék szervesanyag tartalmát,
és sok-sok halfaj igen fontos
táplálékát is jelentik. Ennyi.
De ettõl még tudva tudom,
hogy az árvaszúnyog rajzások
más módon számos egyéb kellemetlenséget okoznak.
Fekete Péter írása nyomán megnéztem a számokat,
és a hosszú távú adatsorokat.
Olvasónk a számokat rosszul
idézi, és valószínûleg a tóvíz
klorofill-a tartalmára hivatkozik „algaszám” gyanánt. A
valós számokból az látható,
hogy az igazán nagy árvaszúnyog tömeg az 1980-as évek
elsõ felében volt jellemzõ az
egész tó területén, amikor a
fitoplankton termelése is valóban óriási mértékû volt. És
a görbékbõl gyönyörûen lát-

szik, amint késõbb, a súlyos
eutrofizáció felszámolásával
lezuhant az árvaszúnyogok
mennyisége is. De az is látszik ám más görbékbõl, hogy
a halász és horgászzsákmány is
alaposan lecsökkent, amint elfogyott a menübõl az árvaszúnyog! Jött is a panasz doszt,
hogy kevés a hal a Balatonban!
Az elmúlt két évben az árvaszúnyogok tömege valóban
emelkedni kezdett, fõleg a
Zánka és Akali magasságától
nyugatra fekvõ térségekben.
Ennek oka az, hogy a tisztább, átlátszóbb vízben manapság sokkal több fény jut az
üledékre, és emiatt vastagabb
kovamoszat szõnyeg fejlõdik,
amely a víz klorofill-a tartalmában vagy a lebegõ algák
számában nem mutatkozik
meg. A bentikus algák ugyanakkor táplálják, hizlalják az
árvaszúnyogok lárváit. De
hozzáteszem, hogy a mostani
gyarapodás nem egyöntetûen,
hanem mozaikosan tapasztalható, és az árvaszúnyog tömeg a rengeteg „modern”
kellemetlensége dacára sem
éri el manapság az 1980-as
évek árvaszúnyog tömegeinek egyharmadát. A „modern” jelzõvel nem szándékom
szarkasztikus színben feltûnni,
de felvetõdik bennem, hogy
az 1980-as években nagyságrenddel több volt a német
turista, hosszabb az izzadt
emberek sora, és nagyobb a
lángossütõk körüli bûz is, nem
csak az árvaszúnyogok menynyisége. Talán saját igényszintünk is hatalmasat nõtt
azóta? Persze! Megváltozott a
turizmus szerkezete, a szerény
hajóosztályokkal vizet járók
mellett ma már üdvösen jelen
vannak a nagyobbak, a csoda
hajók, a csoda felszerelések.
Igaza van Fekete Péternek,
hogy igenis, tenni kell valamit, mert valóban nem állapot, hogy a gyõztes hajókban
azon a bizonyos kétszer is peches nyári éjszakán (szélcsend,
ráadásul éppen akkor követ-

Az árvaszúnyog rajzások nyomon követésére használt
New Jersey típusú fénycsapda

kezett be az árvaszúnyogok
rajzása is), a gyõztesek vívómaszkban ültek a fedélzeten
az árvaszúnyogok hada miatt.
Mit tegyünk, mit tehetünk? Én mint biológus és az
MTA egyik kutatója elveinkhez hûen vélekedem: irtani az
ökoszisztéma egy kulcsfontosságú állatcsoportját semmiképpen nem szabad. De nem
is gondolhatja komolyan senki, hogy az 596 km2-es Balatont beteríthetjük kémiai
vagy biológiai szerekkel az árvaszúnyog lárvákat kiirtandó,
hiszen itt az egész tóról van
szó, a termõhely maga az üledék.
Rövid távon tehát mégis marad a villanyoltás! Ezen
a ponton azonban vissza kell
utasítanom Fekete Péter olva-

Magas fák között
A víz ünnepének világnapja
a kalandparkban
Extrém sportélmény látássérülteknek is
Nem mindennapi élményben lehetett részük azoknak a vakoknak és
gyengénlátóknak, akik
április elején a Kalandsziget-Tihany Erdei
Kalandpark több méter
magas pályáján mutathatták meg bátorságukat és kitartásukat.

A Láthatatlan kalandozások címmel megrendezett
program célja kettõs volt: a
szervezõk igyekeztek megadni
látáskorlátozott társainknak a
természettel való egyesülés és
a szabadság érzését, cserébe
szakmai véleményüket kérték.
A Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Megyei Egyesületének és a LÁSS-nak (Látássérültek Szabadidõs Sportegyesülete) tagjai szívesen vették
az akadályokat, és a tapasztalatikkal segítettek, hogy a
jöv ben a kalandpark a látássérültek számára is megnyithassa kapuit.
,,Fantasztikus
élmény
volt – feldobottan az adrenalintól – a magasban siklani a
fák között. Ez a kezdeményezés példaértékû, hiszen nekünk látássérülteknek a világ
megtapasztalásából több sze-
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let kimarad, illetve máshogy
érzékelünk. Hála a tihanyi
kalandparknak bebizonyíthattuk leginkább önmagunk
számára, hogy mi is képesek
vagyunk arra, amire mindenki
más. Hiszen ez most nem csak
a fizikumról szólt, hanem a
lélekrõl is. Arról, hogy együtt,
odafigyeléssel nincs leküzdhetetlen akadály" – mondta
Csehné Huszics Márta a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének
elnök asszonya.
,,Ezzel a programmal egy
feledhetetlen élményt igyekeztünk nyújtani, továbbá
hosszú távú terveink megvalósításához kértünk segítséget. Hisszük, hogy ahhoz
az érzéshez, amit a magas
fák között egy-egy nagyobb
akadály leküzdése után, vagy
egy kötélen átsiklás közben
tapasztalunk, mindenkinek
joga van. Ezért ezeket a pályákat látássérültek számára
is szeretnénk még biztonságosabbá tenni, lehet ségeink
szerint úgy, hogy a legkevesebb segítséggel, önállóan legyenek képesek az egyes feladatok megoldására" – tette
hozzá Molnár Ádám a tihanyi kalandpark egyik tulajdonosa.

sónk dehonesztáló mondatait
a tihanyi limnológia kutatóinak szellemi szintjérõl vagy a
problémákhoz való hozzáállásunkkal kapcsolatban. Szerte
a világon, Japántól az izraeli
Názáreti-tavon át Floridáig a
fénnyel igyekeznek elvonni az
árvaszúnyog rajokat a frekventált üdülõ körzetekbõl. Az
éjszakai fények - most nem
a vitorláshajók jelzõfényeire
és lámpásaira utalok, amelyek a vitorla alatt valóságos
fénycsapdák, hanem a tó körüli települések, középülete-

ink, gyönyörû templomaink
újkeletû éjszakai megvilágítására – a modern emberiség
egyik mesterséges környezeti szennyezõ elemei! Persze, hogy nem a Hold fénye,
hanem ezek az erõs parti fények vonzzák a rovarokat. Világszerte kutatják, hogy milyen hullámhosszú és erõsségû
fény vonzza a legjobban õket,
és fejlesztések folynak abban
az irányban is, hogy lakatlan
partvonalakon vagy inkább a
tavak közepét átszelõ tengelyen helyezzék-e el bójákon az
árvaszúnyog rajok elterelésére
szolgáló fényforrásokat!
Fekete Péter hatásvadász
bevezetõvel indította olvasói
levelét, amikor a német vendégek élcelõdését említette,
hogy a söralátét sörfölététté
avanzsál a Balaton körüli vendéglátó helyeken az árvaszúnyogok miatt. Én hasonlóval
zárom a választ: hosszú ideig
dolgoztam az andalúziai Granadában, ahol minden sörhöz
járt a „tapas”, egy kistányér
sör mellé adott frissen sült ropogós hal, shrimp vagy valami más.
Barátom,
a
neves
limnológus professzor, Luis
Crus Pizarro mondta el nekem
a tapas eredetét! Kezdetben
egy-egy pohár borhoz, sörhöz
az ivókban mindig adtak egy
tányért is a pohár tetejére, nehogy bele repüljenek a rovarok
az italba. Aztán késõbb apró
falatkákat is tettek a tányérra
étvágygerjesztõnek. És a tapas
ma már „andalúzikum”. Nem
hinném, hogy a sörfölétét
hungarikum lesz, mondom ezt
2011. májusában. Bizalmat és
több türelmet kérünk Fekete
Pétertõl!
Prof. G.Tóth László, DSc
MTA, BLKI, Tihany

Sport és programajánlatok
a konferencia központban
Május 15., vasárnap 9–11 óra: csapatbajnoki sakkverseny,
Balatonfüred–Várpalota megyei nõi kézilabda mérkõzés. Május 20., péntek 16–18 óra: BKSE–Mezõkövesdi KC Ifi NB
I-es kézilabda mérkõzés, BKSE–PLER KC NB I-es kézilabda
mérkõzés. Május 22., vasárnap 9.00 óra: megyei asztalitenisz
bajnokság. Május 23., hétfõ 16.30 óra: BKSE–Pécs serdülõ NB
I-es kézilabda mérkõzés. Május 27., péntek 18 óra: BKSE–Csurgói KK NB I-es kézilabda mérkõzés. Május 28., szombat 19 óra:
Ének az esõben, musical a Pannon Várszínház elõadása.

Lehoczky János

A vizek fohásza
részlet

Az ENSZ 1993-ban nevezte ki március 22-ét
a Víz világnapjának.
Azóta számos nemzetközi és hazai rendezvényt tartanak ezen a
napon.

Nõk a Balatonért Egyesület idén a rossz idõjárás miatt
egy héttel késõbb, április 3–án
tartotta meg Víz-Napi Balcsi
Party-t. A Víz világnapjához
kapcsolódóan a Balaton körül
számos településen virágokat
hintettek, koszorúkat készítettek, és kis hajókat tettek a

tó vizére. A Balatonfüreden
a NABE füredi és arácsi csoportja idén a kisiskolásokat is
bevonta a programba. A kék
kartonpapírt vízcsepp formára vágták ki a NABE tagjai,
és Lehoczky János Vizek fohásza cím versét írták rá, amelynek részleteit iskolások olvasták fel.
Dr. Lázár János, a Balatoni
Szövetség titkára az édes vizek
egyre nagyobb jelentõségérõl
és nemzeti kincsünkrõl, a Balatonról beszélt. Mint mondta: Európa egyik legcsodálatosabb tava a Balaton, amelynek

vizét, iszapját a múlt század
közepén már gyógyászati célra
használták fel.
Dr. Lázár János felhívta a
figyelmet arra is, hogy az emberek mennyi kárt tettek a tóban. Ugyanakkor, az itt élõk
szívügye is a Balaton, például a balatoni nõket szervezõ
NABE is óvja, védi e nemzeti kincset. Köszönet és hála a
tevékenységükért, és azoknak
is, akik az egyesületen kívül
óvják lételemünket, a vizet
munkájukkal – fejezte be szavait dr. Lázár János.
Hanny Szabó Anikó

…Az élet bárkáit ringatom.
Otthonaként velem érez megannyi lény,
úszó, lebegõ állat, lengedezõ növény.
Kusza hínár, tündérlõ virág,
meglepõ, eleven vízivilág.
Remélõ ikra, játszi poronty,
lesõ harcsa, óvatos nyurga ponty.
Bölcsõ vagyok,
folytonos születés csöndes színpada.
Kezdet vagyok, a földi élet õsanyja.
Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegzõdõ reménye.
...Tükör vagyok, arcod vagyok.
Hullám és híd, part és a víz.
Erõ és báj, folyó és táj,
úszás és merülés,
áldás és könyörgés,
értened kell!
Víz vagyok.
rizned kell!
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Ametiszt: szépség és gyógyítás
Három éve ismerkedtem meg a Bioptron
lámpa alkalmazásával.
Rögtön megfogott az
öngyógyításnak ez a
nagyszerû lehetõsége.
Megtanultam
mûködésének alapelveit és élettani hatását
szervezetünkre.

Eõször édesanyám, majd
én is vásároltam ilyen készüléket. A rendszeres kezelések
hatására édesanyám panaszai enyhültek, gyógyszereinek számát csökkenteni lehetett. Nálam szembetûnõ volt
az a változás, amelyet okozott az arc rendszeres kezelése, bõrregeneráló hatását
ismerõseim észrevették rajtam. Két éven keresztül, kollégáimmal együtt sok emberrel ismertettük meg a lámpa
használatának lehetõségét, sokan kipróbálták, vásároltak,
és az óta is megelégedéssel
használnak ilyen készüléket.
Most új szolgáltatásként mindenki számára elérhetõvé válnak a kezelések.
Sikerült megfelelõ helyet
és üzleti partnereket találni az
új vállalkozáshoz Balatonfüred egyik legszebb üzletében,
a Horváth ház északi oldalán
gyönyörûen felújított Ametiszt Szépségszalonban, ahol a

K+F: új diagnosztikai módszerek
Európai Uniós támogatással új egészségügyi
diagnosztikai módszerek kidolgozása folyik
Balatonfüreden.

A Toxi-Coop Zrt. uniós támogatást nyert a Piacorientált
kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása címû pályázati kiíráson az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében. A
beruházásból nemcsak egy
olyan innovatív egészségügyi
szolgáltatás fejlesztése valósul
meg, amely hazai és nemzetközi téren is egyedülálló, de új
munkahelyeket is teremt.
A Toxi-Coop Zrt. a hazai
gyógyszerkutatási piac meg-

határozó szereplõje, aki kutató- és fejlesztõ intézetként
a nemzetközi elõírásoknak
megfelelõ (OECD, FDA,
EMEA,
ICH,
GLP)
preklinikai vizsgálatokat végez gyógyszerfejlesztõ cégeknek dunakeszi és balatonfüredi telephelyén.
Egy olyan diagnosztikai
eljárás és rendszer kidolgozását tûzte ki célul, amely a
máj gyógyszerlebontó képességének
meghatározásával
személyre szabott gyógyszeres terápia kialakítását teszi
lehetõvé.
Ez a módszer alkalmazható minden olyan terápia során,
ahol az egyéni gyógyszeres ke-

zelés jelentõsen javíthatja az
alkalmazott gyógyszerek hatékonyságát és csökkentheti a
mellékhatásokból eredõ kockázatot.
A rendszer bevezetését
egy, a kezelõ orvosok számára
szükséges széleskörû információt szolgáltató informatikai
háttérszolgáltatással együtt
valósítja meg. A fejlesztésrõl
bõvebb információt a hamarosan elérhetõ www.cyptest.com
oldalon olvashatnak.(x)
Kapcsolat:
Toxi-Coop
Zrt., 8230 Balatonfüred,
Arácsi út 97. Melczer Zsófia,
projektmenedzser, Tel.: 0630-99-39-680, E-mail: info@
cyptest.com

Csütörtöki hölgyek a hotelben
szépségápolásra és a fényterápiás kezelésre egy helyen, egy
idõben van lehetõség.
Elõsegíthetjük
szervezetünk regenerálódását egy
Bioptron fény és színterápiás kezeléssel, amelynek során a polarizált fény minimális hûhatást keltve hatol be a
bõr felületén, nem károsítja a bõrt és nincsenek ismert
mellékhatásai.
Csecsemõk
és kismamák, fiatal és idõs,
egészséges és beteg emberek
életminõségén egyaránt javít,
mert harmonizálja az anyag-

csere folyamatokat, erõsíti az
immunrendszert, ösztönzi a
szervezet öngyógyító folyamatait, segíti a sebgyógyulást,
bõrregeneráló és fájdalomcsillapító hatású. A kezelés kellemes, jótékony hatással van
hangulatunkra, közérzetünkre. Az orvosok kiegészítõ kezelésként alkalmazzák.
A kúraszerûen alkalmazott kezelés segíti keringési
zavarok (pl. érszûkület, magas
vérnyomás), meszesedés (pl.
idõskori látás és hallásromlás), ízületi panaszok, ideg-

rendszerrel kapcsolatos elváltozások tüneteinek enyhítését,
szinten tartását.
A színekkel kombinált kezelés, a csakra terápia, feltölti
szervezetét energiával.
Hét különbözõ színû lencsén keresztül, polarizált fénynyel hatunk a szervezet hét
energia központjára.
Aki májusban próbálja ki
új szolgáltatásunkat, ajándékot is kap: egy tíz perces kezelést kézi masszírozó géppel,
amely lazítja a fáradt, görcsös
izmokat. (x)

Felhívás sírok gondozására
A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület februári
közgyûlésén elhangzottakhoz
kapcsolódva tisztelettel kérjük a Balatonfüredi Református Egyház tagjait és a református temetõben eltemetett
hozzátartozók sírját gondozókat, ha - akár szeretteik sírja
közelében, vagy akár a temetõ
más részein - tudnak egy ideje
bármilyen okból elhanyagolt

sírról, jelezzék azt, és kapcsolódjanak be a gazdátlan, de
síremlékkel megjelölt nyughelyek megmentésébe azzal,
hogy elvállalnak egyet gondozásra.
Az elõdeink által 1850ben kialakított temetõben sok
leszármazott vagy gondozó
nélküli sír vár megmentésre.
Szeretteink nyughelye mellett egykor volt jó ismerõsök,

szomszédok, minden rendû és
rangú emberek sírjai maradtak ránk az egyházközség tulajdonában lévõ temetõben.
A presbitérium õszi és tavaszi munkája segítségével a
sírok közötti fák, bokrok kiirtása megtörtént, de a sírokat csak egyénre szabott –
az év folyamán rendszeresen
elvégezhetõ (kinek-kinek ideje
és energiája szerinti) – mun-

kával tudjuk megvédeni. Egyegy sír felvállalásával a temetõ
egész területén csökkenhet az
egészséget károsító gyomnövények területe és virágpora. A jelentkezéseket május
21-ig (Református Önkéntes
Nap) várjuk. A munkában
részt vállalók nevében: Szekeresné Rózsa Etelka Mária
(06/30/99-72-115), E-mail:
rozsaetelka@gmail.com

Május 15-én 18 órakor az Anna Grand Hotelben a Csütörtöki Hölgyek Loleh Bellon
színdarabja Béres Ilona, Tordai Teri, Moór Marianna fõszereplésével. Három javakorabeli, vérbeli nõ csütörtökönként összejön, minden szóba kerül: a múlt, a gyerekkor, a szerelmek, a család, a mindennapok kis örömei és kudarcai. Mindez játékos,
mozgalmas formában, hiszen a nõk mindig szórakoztatóak. Az írónõ, aki maga is színésznõ, teljes beleérzéssel éli és írja meg ezeknek a hölgyeknek az életét. Miközben
pereg elõttünk a játék, nyilvánvalóvá válik, hogy franciák, oroszok, magyarok nagyon
hasonlítunk egymásra. Legalábbis az asszonyok. Rendezõ: Vándorfi László.

„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok”
Áprilisban lezárul
az egészség program a FÜREDSCAN
Gépjármûkereskedelmi és
Szervízszolgáltató
Kft.-nél!

2010. januárban cégünk
pályázatot nyert az Európai
Unió és a Magyar Állam támogatásával, valamint az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Egészségtudatosság a FÜREDSCAN
Kft.-nél”
TÁMOP6.1.2/A-09/1-2009-0060
pályázatán. A 12 hónapos
projekt április végén zárul,
melynek sikerességét és eredményeit a cég ünnepélyes projektzáróján hozzák nyilvánosságra.
A projekt alapvetõ céljai
– a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program
célkitûzéseivel összhangban a szív-érrendszeri, daganatos
megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és
elkerülhetõ halálozás életmódi
tényezõinek javítása volt.
A
FÜREDSCAN
Gépjármû-kereskedelmi
és
Szervízszolgáltató Kft. (8230
Balatonfüred, Bajcsy Zs. Út
066/2) sikeresen pályázott és
nyert el 10 000 000 forint
értékben 2010. május 3. és
2011. április 30. idõtartamra

támogatást az egészségtudatos életmód elmélyítésére. A
megvalósítás során cégünknek
havi két alkalommal 20 munkatárs részvételével kellett
megtartania a tervezett programokat.
A FÜREDSCAN Gépjármû-kereskedelmi és Szervízszolgáltató Kft. mindig is
elhivatott volt az egészséges
életmód tudatosításával kapcsolatban, melyek megvalósításához nagy segítséget nyújtott ezen pályázat.
A havi minimum 2 alkalommal megvalósuló programok egy új szemléletet hoztak be a cég életébe, hiszen a
különbözõ témákban megjelent neves elõadók különbözú
nézúpontokból tudták megközelíteni az egyes egészséges
életmódhoz köthetõ területeket, úgy mint:
1) Testmozgást elõsegítõ
szabadidõs program (6 alkalom)
2) Egészségtudatosság fejlesztése az egészséges táplál-

kozáson ill. energiaegyensúlyon keresztül (8 alkalom)
3) Lelki egészség védelmére/megõrzésére irányuló program (8 alkalom)
„A programokkal és magával a pályázattal az volt a célunk, hogy a munkavállalók
ismeretei bõvüljenek a megvalósított alkalmak során, a mindennapokban azonnal hasznosítható gyakorlati tudáshoz
jussanak. A projektidõszak
alatt kiemelten fontosnak tartottuk az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás
alapjainak elméleti és gyakorlati hátterének megismertetését a résztvevõkkel. Fontos a
dolgozóink számára a sportolási lehetõségek biztosítása és
támogatása. Mindezek mellet
hangsúlyt fektettünk a lelki
egészség védelmét célzó alkalmakra is, amelyeken aktív stresszkezelõ technikákat,
önismeretet és más változatos
témákat sajátíthattak el a dolgozók– nyilatkozta Fazekas
Lívia a projekt menedzsere. (x)

Bõvebb információ:
FüredScan Kft.
8230 Balatonfüred,
Bajcsy-Zs. u. 066/2 hrsz.,
Tel: 87/341-242,
E-mail: fazekasinsped@t-online.hu)

Elérhetõ az Új
Széchenyi Terv
kézikönyve
A nagy érdeklõdésre
való tekintettel az országos
könyvtárhálózat közel 400
könyvtárában, így Veszprém
megyében már 15 városi
könyvtárban elérhetõ az Új
Széchenyi Terv pályázati kézikönyve, amely sok pályázó
számára nyújthat hasznos segítséget.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetõje hozzátette: a kiadvány megtalálható
a veszprémi Kormányablakban is, ahol a munkatársak
információt adnak az aktuális pályázati lehetõségekrõl.
A kormányhivatal egyébként
aktív szerepet vállal az Új Széchenyi Terv népszerûsítésében
és kommunikációjának támogatásában – fogalmazott
dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott. – Az Új Széchenyi
Tervnek köszönhetõen 2014ig mintegy 2000 milliárd forint uniós forrás érkezik a magyar gazdaságba; régiónkban
pedig több mint 38 milliárd
forint pályázható meg 2011 és
2013 között.
Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézet igazgatója, Pálmann
Judit a sajtótájékoztató keretében elmondta: a kiadvány elektronikus formában is elérhetõ az Új
Széchenyi Terv honlapján
(www.ujszechenyiterv.gov.
hu).
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Végsõ búcsú Sarkady Tamástól
Egy igaz embertõl vettünk búcsút Nagyvázsonyban
Nagy ember volt, nagy
szívvel. Még köztünk
lenne a helye, de másként rendeltetett.

Mérhetetlenül hatalmas
intelligenciája, mûveltsége,
kulturáltsága, empátiája és
mindhez társuló szerénysége már csak tovatûnt emlék.
Mint személye, melyet fokozatosan magához ölel a rég
múlt idõk homálya. Sose foglalkoztatta földi javak talmi
ragyogása. Misszionárius volt,
a kultúra misszionáriusa.
Minden földi jóból csak
annyira és annyi ideig tartott
igényt, amennyit az adott
hely, alkalom, miliõ megkövetelt. Ha ismerõssel találkozott nevén szólította, ami esetében nagy szónak számított,
mivel jóformán az egész várost
ismerte.
Neve a kultúra szó szinonímiájának számított, és számít a jövõben is. Harminc év
a kultúra szolgálatában nagy
idõ! És véletlenül se 40 órás
munkahétben
számoljunk!
Minden városi rendezvényrõl
pontos ismerettel rendelkezett. Hol plakátokkal körbeaggatott biciklijén szelte a
várost, hol a kisbusz hangosbemondóján tájékoztatta a
nagyérdemût.
Nem tudott elszakadni
a munkájától. Nem tudott,
mert nem akart! A munkát
lehetõségnek tekintette egy
olyan valami megalkotásában,
ami cseppnyi örömöt visz mások, mindannyiunk életébe,
legyen az kiállítás, könyvbemutató, faültetés, koncert,
bál vagy bográcsozás a sza-

badban. Személyes élõ emlékei voltak Németh Lászlóról,
Illyés Gyuláról, Lipták Gáborról … a neveket még hoszszan sorolhatnánk, ugyanakkor napi kapcsolatban volt a
jelenlegi kortárs irodalom jeles
képviselõivel.
Tisztelettel és szeretettel
beszélnek róla, mivel õ is tisztelettel és szeretettel viszonyult embertársaihoz. Soha
sem különböztette meg hátrányosan a körülötte lévõket.
Mindenkihez volt kedves szava, mosolya. Nem politikai,
vallási nézetei alapján ítélte
meg beszélgetõpartnereit. Ha

In memoriam Tonci
Szivárványszínû buborék,
Az emberélet ennyi csak,
Egy érintés és semmivé lesz,
Szétfoszlatva végleg sorsodat.
Ma még járunk-kelünk,
Mondod meséid,
Teszed, mit szíved diktál
És Istened,
Majd cseresznyevirágok szirmaival
Szél szertehordja
A testedet
Mint port a porból
Repítve messzire:
Már emlékké tesz,
Múlt-foszlánnyá,
Élted már a szellemé,
Megszûnve testi valódban.
Ha kéred is, már nem kísérhetlek
Imádat mondva, kézen fogva,
Alkonyi sétán, hazafelé…
Soltész Mária
Balatonfüred,
2011-04-28 hajnal
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enni, vagy nem lenni, az itt a
kérdés? Akkor nemesb-e a
lélek, ha tûri balsorsa minden nyûgét s nyilait, Vagy ha kiszáll
tenger fájdalma ellen, S fegyvert ragadva véget vet neki?
Ismerted, te is barátom Hamlet
szavait. Mûvészeteket és embert, s
életet szeretõ emberként hányszor
tehetted fel a kérdést magadban?
Lenni akartál és nem is akárhogyan! Építõkõként, maradandót
hagyva magad után. Tudtad jól,
mindent elsodorhat a feledés homálya, a mára figyelõ világ nem kapja
fel fejét akármilyen hírre. Tetteidnek éppen úgy súlya volt, mint termetes alakodnak.
Amikor régen a vasúti pályaudvar peronján láttam egy nagydarab
fickót, még nem tudtam ki ez az
alak? Csak az évek alatt ismertelek
meg, el bb csak nevedet, majd té-

beszélgetõ partnere más álláspontot képviselt, az álláspontra neheztelt, nem a személyre.
Mindenkiben a jót kutatta.
Bárki fordulhatott kérdéssel,
kéréssel, panasszal vagy csak
egy kedves történettel hozzá. Mindenkit meghallgatott. Légyen az jelenlegi vagy
volt diák, pedagógus, igazgató, sarki fûszeres, újságárus,
kertész, félresiklott életû segédmunkás, vagy biztos egzisztenciával rendelkezõ cégtulajdonos. Nem volt idegen
tõle a füstös sarki kiskocsma
légköre kezében a kisfröccsel
éppen úgy, mint az Anna-bál

pezsgõs miliõje. Precíz, pontos, felkészült volt. Több tucat
Anna-báli rendezésen volt túl,
de minden egyes bálra úgy készült, mintha az lenne az elsõ
rendezése.
Az Anna-bálok napján, és
az azt megelõzõ idõszakban
munkásokat megszégyenítõ
tempóban szorgoskodott, rendezkedett, majd a bál estéjén
szmokingjában
megérkezvén, elsõ bálozó lányok izgatott örömét felülmúló boldogsággal melléhez emelte az
eljövendõ bál szépét megilletõ
trófeát, és széles mosollyal az
arcán harmadmagával az An-

Lukács Károly emlékére

folytatta. Haláláig a Balatonalmádi Vitorlás Kikötõ Zrt.ben dolgozott. Kikapcsolódás
volt számára a vitorlázás, és
kedvtelés volt számára a horgászás. Károly nyugalma és
szókimondása, csendes magatartása hiányozni fog a klub
életébõl. Búcsúzásként a tagság nevében kívánom, hogy
békével csatlakozzon a többi
elhunyt füredi vitorlázóhoz.
Simon Károly

Sokasodnak
a veszteségeim
Elõször ?????…… Miklós haláláról hallottam. Lehet, hogy
ezt a nevet nem ismerik, de a személyt inkább. Õ volt az a kövérkés emberke a Városháza portáján, vele találkoztak elõször s
tán a legtöbbet a hivatalban. Magam is hosszú évek óta ismertem.
Nagy és titkos szenvedélye volt. Nagyon érdekelte az informatikai
varázslat. Majdhogynem kis stúdiót alakított ki magának otthon
s mindent rögzített a televízióból, ami érdekelte. Mindig büszkén
mondta, hogy a teljes Anna-báli közvetítést is felvette s majd ide
adja a városnak, ha kell. Imádta a sorozatokat és fõleg a történelmi témájú filmeket. Nyitott ember volt, elment nyugdíjba s egyik
napról a másikra eltûnt a létbõl. Magam is csak késve hallottam
a hírt, nem is gondoltam ilyesmire. Vissza-vissza járt a hivatalba mesélni arról, mennyire élvezi a nyugdíjat. Hát eddig tartott,
talán egy évig sem…
Sarkady Tamás halálhírét húsvét után tudtam meg. Akkor
sem akartam elhinni, és most sem hiszem. Már régen láttam enynyi embert temetésen, mint az övén Nagyvázsonyban, a világ egyik
legfenségesebb temetõjében. Mindenki ott volt, aki tehette, s akit
megérintett Tamás jósága. Mindenki ezt emelte ki, ha beszélgettünk, ez volt a leggyakoribb szó õt idézve. A jóság, a szelídség, az
önzetlenség, az adakozás. Nem tudok másként gondolni rá, csak
meghatottsággal. Minden találkozásunk ajándékozás. volt. Ha
csak egy hír erejéig, ami nekem örömet szerzett, de hozott valamit
magával. S nem tudtam róla, hogy beteg! Nem láttam, nem érzékeltem e modern világ nagy lelki traumáját benne. Miért is láttam
volna, hiszen mosolyogva beszélt velem az arácsi faluház avatásán
is. Átkozott kór! Miért Tamást kellett megtalálnod!
Mindezek mellett számomra egy másik nagy fontos emberi ismérvet jelenített meg: a létezés fontosságát. A magunkfajta kisemberek e világbeli szerepének fontosságát. Hogy mi vagyunk a
fontosak s nem a perc-emberkék, akiknek a sors kisebb-nagyobb
hatalmat adott, s amivel rendre visszaélnek, vagy elszállnak tõle.
Számomra ilyen szimbólum volt az Anna-báli felvonulás, élén Tamással, kezében a herendi vázával. Komolyság, felelõsség, öröm és
büszkeség látszott rajta, ahogy haladt. Tudta, hogy valami nagyon fontos városi esemény résztvevõje, amelyhez õ maga is erõsen
kötõdik. Tudta, hogy bár kicsiny a szerep, de komoly és jelentõs.
Így volt ez Tamás, így bizony. Megmutattad, hogy mi vagyunk a
fontosak a világ számára és nem hõzöngõ senkik. Az a kis feladat,
amit az élettõl a létezésünkkel kaptunk, az számunka a teljesség.
S te így élted meg az egész létedet. Úgy tudom, elsõként te kaptad meg a Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést annak idején.
Te minõsíted örökre mindazokat, akik utánad következnek e szép
sorban. Jó és idõben jött döntés volt az akkoriban. Vajon mit kellene tennünk, hogy elmúlt létezésed fontossága városi erõvé váljon?
Mert most csak a hiányod fáj nagyon, de az állandóan és erõsen.
Praznovszky Mihály

Nagy Ákos

Elhunyt id. Berta Lajos klubalapító tag
Megdöbbentem, amikor meghallottam,
hogy id. Berta Lajos
a Balatonfüredi Yacht
Club nyugdíjas tagja.

Szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy
a Balatonfüredi Yacht
Club vitorlázója, Lukács Károly sporttársunk eltávozott az élõk
sorából és most már
az örök élet tengerén
vitorlázik tovább.

Károly barátunk nem volt
versenyzõ, de a vitorlázásnak
elkötelezett híve volt. 22 éve
jegyezte el magát e nemes,
embert formáló sportággal és
csendes, szemlélõdõ modorával 21 évig volt a klub tagja.
Jól érezte magát, soha senkivel nem volt konfliktusa, mindig segít kész volt, akár sporttársainak, akár a közösségnek
mindig rendelkezésére állt. A
volt füredi hajógyárban dolgozott, és itt kapott kedvet a
vitorlázáshoz, majd munkáját a balatonfüredi Széchényi
Ferenc Szakközépiskolában

na-báli díszmenet élére állt.
Számára az Anna-bál volt az
egyik legkedvesebb rendezvény. Bár soha sem mondta,
de sugárzott róla. Hisz melyik
az a szülõ, nevelõ, mely megkülönböztetné csemetéit.
Személye pótolhatatlan.
Bár munkáját elvégzik, de
ilyen, akiben ennyiféle jótétemény van, csak ritkán születik, és mi nem vigyáztunk
kellõen rá.
Búcsúzunk tõled! Szívünkben, lelkünkben, emlékeinkben igaz barátként élsz tovább!
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Az 1950-ben alakult elõd,
a Balatonfüredi Vasas egyik
alapító tagja váratlanul elhunyt. Nemrég még a Ladájával vitt a klubba, és most
búcsú nélkül itt hagyta a Balatont, szülõvárosát, vitorlázó
társait és a klubot. A múlt század 40-es éveiben kezdte tanulni a hajóasztalos szakmát a
füredi hajógyárban olyan mesterek keze alatt, mint Horváth
Miska bácsi, többszörös magyar bajnok 30-as cirkálóban.
Érdekelte a hajóépítés és kíváncsi volt, hogy milyen is egy
vitorlás, ha vízre kerül. Buzdította erre Németh Pista bácsi
is, és 1946-ban már kalózban
kezdett vitorlázni. Vérévé vált
a vitorlázás. Nagyon megsze-

rette ezt a hajóosztályt és Horváth Pista legénységével nem
hagyott ki volna egy versenyt
sem. Az 50-es években Pistával egy kis zenekart is alapítottak: Lajos hawai gitáron
játszott és nem volt olyan klub
összejövetel, hogy nem õk adták volna a zenét. Segítõkész
sporttárs volt, kiváló humorral
mindig vidámságot teremtve
maga körül.
A vitorlázáshoz való vonzódását mások is észrevették, így
1951-ben és 1953-ban a Nemere II-re meghívta legénységnek Németh Pista bácsi,
és így két alaklommal is ott
volt a Kékszalag gyõztes hajó
fedélzetén. A 60-as évek elején az akkoriban megalakult
Vörös Meteornak a gondnoki
állását vállalta el, ahol öbb évtizeden keresztül volt elismert
gondnok és versenyzõ. Már
nem kalózzal, hanem a Rabonbán 30-as cirkálóval ver-

senyzett. Több bajnokságot
is nyert, és 1969-ben – azon a
viharos Kékszalagon – elsõnek
futott be, és felhúzhatta a Rabonbán árbocára a szalagot.
Imádta a Rabonbánt!
Nyugdíjazása után nagyon
megviselte szeretett felesége
halála. A füredi Vasasra mindig jó szívvel gondolt, kereste
a valamikori sporttársak társaságát, és anekdotázva emlékezett arra az idõszakra, amikor
még mentõ motorosok sem
voltak, és kalózzal nagy viharban végigmentek a FöldvárKeszthelyin. Beceneve, Söce,
még iskolás korában ragadt
rá. Magas, széles vállú alakja közismert volt a vitorlázók
körében. Sajnos fogy a régi generáció, aki még emlékszik a
háború utáni vitorlás sport elindulására. Nyugodj békében
Lajos! Hiányozni fogsz, emlékedet megõrizzük!
Simon Károly

Kutas Árpádra halálának egyéves évfordulójára
ged magad. Találkozásaink futó pillanatok voltak, rövid eszmecserék.
Gyorsan kapcsoló, jó gondolkozású
fiatalember voltál. Már akkor felismertem, jó szív dobog a hatalmas
mellkas mögött, igazi ember, valódi
közösségi lény.
Az évek során, a rendszerváltást követõen találkoztunk ismét
többször is. Jó szimatunkkal mindig megtaláltuk azokat, akik hozzánk hasonlóan építõi akartak lenni ennek az élettérnek. Más- más
területen kerestük kenyerünket.
Mégis, ha napról napra és hónapról
hónapra nem is kerestük egymás
társaságát, teljességgel biztosak
voltunk abban, hogy számíthatunk
egymásra.

Tudtam, mekkora feladatokat
vállaltál fel mint vállalkozó. Ismertem benned azt a személyt, aki
gyors és határozott döntéseivel, remek memóriájával, jó alkuszi készségével, ügyes szervezõként vezényeli a céget, néha környezetétõl
nagyon is fárasztó tempót követelve meg. Szinte sziporkáztál, akár a
t zijáték fényei, az átlag embernek
követhetetlenül.
Te is a Pepita csapat tagja voltál, ha labdakergetésben nem is jeleskedhettél termeted és egészségi
állapotod miatt, a feldobott „labdákat” jól kezelted! Csapattársaid is
elismerték ezt.
Nem akármivel érdemelted ki az
alpolgármesteri megbízatást. Lenni

akartál és nem is akárhogyan, alkotó módon lenni része ennek a csapatnak, ennek a városi közösségnek.
Ismerted a mondást, ha ültetsz
egy fát, írsz egy könyvet, ha nemzel és felnevelsz egy gyermeket, már
nem éltél hiába.
Te nem fát ültettél, hanem parkot formáltál Arács különbözõ elhagyatott kis terein. Állítottál
bennük szobrokat, emléktáblát
is adtál az általunk kedvelt helynek. Álmodtunk egy emlékeire
büszke közösségrõl, egy emlékeit õrzõ és ápoló helyrõl. Volt farsang és disznó-öldöklés, és Tour de
Arács kerékpárverseny és Koloskavölgy gondozás, és nagy találkozások. Terveket sz ttél, hogyan kel-

jen életre a régi posta, meg a nép
háza. Neked ígéretet tett Csöpi
bácsi, hogy segít a régi színtársulat utódját életre kelteni. Neked
csak szólnod kellett: „Mari, most
kezdünk egy nagyszerû dologhoz,
számítok a munkádra”. Így voltak
Nemzetközi Kõszobrász Szimpóziumok a patinás fák alatt. Te nem
papírra írtad könyvedet, hanem
a mûvészek által született szobrokban vannak jelen gondolataid.
Meg ott vannak a parkokban, a
munkásaid által épített utcákban.
Építõkõként, maradandót hagyva
magad után.
Ott vannak megvalósult gondolataid az arácsiak közösségeiben;
akár szeniorok, akár nõk a Balato-

nért, akár Arácsért Alapítvány eseményein összegyûlve. Meg itt vagy
te, mint a kövek szerelmese, a városnak adott kõgyûjteményben Schneider Feri bácsi gyûjteménye mellett.
És itt vagy a nagy füredi kerékpárversenyekben is és itt vagy a Jókai
bableves fõzõverseny színhelyén. Itt
vagy város szerte szobrokban, terekben, megvalósult döntések eredményeiben.
Itt vagy fiaidban, ki tudja, melyikük miben fogja majd felülmúlni
álmaidat, tetteidet?
Lenni vagy nem lenni? - látod
barátom, a „lenni” mellett döntöttél
el bb, így hát ma is vagy, kitörölhetetlenül.
Soltész Mária
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Bélyegek, ifjak és Balatonfüred
Balatonfüred áprilisi ünnepsorozatának
fontos részeként a
bélyegek is fõszerepet
kaptak. Nem csupán
úgy, hogy a meghívó
levelekre felkerültek
mint érték jelzõ, forgalmat segítõ eszközök, hanem a jubileumi
események keretében,
a HUNFILA 2011 Nemzetközi Bélyegkiállítás
és a 84. Bélyegnap apropóján is április 9-én.

Ahogyan az ünnepi kiállítás megnyitóján Kovács
Norbert Veszprém Megyei
Közgy lés alelnöke is felidézte, édesapjától örökölt

Megnyitó beszédében ismertette a jelenlévõkkel a bélyegek szerepét, mely szerinte,
a magyar kultúra tükreként
ízlésformáló, és olyan eszköz,
amely a világ minden pontjára
elviszi a kibocsátó ország hírnevét. A filatelisták e területen
olyanok, mint az élsportolók,
gyûjtõszenvedélyük eredményeként szervezõdhetnek a kiállítások.
A gyermekek életében éppen olyan fontos, mint a sport
területén, hogy újra fel kell
kelteni körükben a bélyegek
és gyûjtésük iránti szeretetet.
Legyenek értõi és szeretõi a
bélyegeknek, legyenek majd
õk a felnevelt utánpótlás a filatelisták táborában.

sági gyûjtõk. Lelkes szervezõi
csoport fáradozott a vetélkedõ
létrejöttén, köztük Somogyi Zoltán, a pápai felnõtt
bélyeggyûjtõk körének elnöke
és a Munkácsy Általános Iskola ifjúsági bélyeggyûjtõnek
szakkörvezetõje.
Számos segítõtársa közül
Hatvani Márk a MABEOSZ
Országos Ifjúsági Bizottság elnöke volt a program szóvivõje,
a vetélkedõt Somogyi Zoltán
vezette. Nyolc csapat 10-16
éves fiataljai alkotottak 3 fõs
csapatokat izgatottan várva
a feladatokat. Ahhoz, hogy
résztvevõi lehessenek e megmérettetésnek, már február és
március hónapban a Bélyegvilág szakmai kiadványban
meghirdették a vetélkedõt, és
közzé tették a belépésre jogosító totót. Amint e Totóban,
úgy a vetélkedõ hét fordulós
kérdéskörében is a bélyeg és a
Balaton, s Balatonfüred volt a
téma.
Sajnos egyetlen balatonfüredi iskolából sem érkezett
egy csapat, hogy megvédjék
a mundér becsületét. Pedig
itt a játékos és ugyanakkor
komoly vetélkedõ során számos ismeretre tehettek volna

gos Ifjúsági Bizottság tagja,
Visnyovszki Gábor a MAFIT
elnöke és Nagy Sándor, a Balatonfüredi Bélyeggyûjtõ kör
vezetõje - örömmel adta át a
díjakat az elsõ helyezett a Budapest II. csapatnak, a második helyezett pannonhalmi
csapatnak és a harmadik helyezett Budapest III. csapatnak.
A további csoportok sorrendben: negyedik volt a Budapest I. csapat, ötödik a
pápai Munkácsy Ált. Isk. csapata, hatodikak lettek a Csíkszeredából érkezett két csapat
tagjai, hetedikként- a csak kiállítás látogatókból csapattá
itt szervezõdött-, budapesti
Kaffka Margit Ált. Iskola ifjú
szakkörösei.
A rendezvényen találkozhattunk Miklós László várpalotai gyûjtõvel is, aki itt
vehette át a 2010-es IBK
(Internetes
Bélyeggyûjtõk
Klubja) díját, a MABEOSZ
Internetes
bélyeggyûjtõk
klubjának elnökétõl, Csatlós
Árpádnétól.
A vetélkedõvel párhuzamosan, a kiállítás helyszínén Angyal Erzsébet és
segítõtársai fogadták az ifjú-

Ajándék nap az iskolában
„Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és
az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent- Györgyi Albert)

A Bem József Általános
Iskolában a második félévtõl
havi egy-két alkalommal
Ajándék napot szervezünk
a gyerekeknek. Különbözõ
foglalkozások közül választhatnak a diákok. Legutóbb:
Takács Alex 8. osztályos tan-

uló irányítástechnikai elõadást
tartott. Dr. Kiszely Pál a Balaton halairól tartott bemutatót,
illetve elõadást. A mesekuckóban mesét hallgathattak a
gyermekek. A filmklubban
különbözõ filmeket tekinthettek meg. A kézmûves
blokkban pedig barkácsolhattak. A holló és a róka címûmeséhez origami technikával
készítették el a mese színhelyét és a szereplõket, és húsvét
okán papírhengerbõl bárányt
készítettek.
A diákok megismerkedtek a húsvét hagyományaival, jelképeivel is.
A gyermekek ruhacsipeszbõl nyuszit, hullámkartonból tojástartót készítettek.
A tojásokat mákkal, darával
díszítették, új díszítési technikákat elsajátítva.

Az Ajándék napot a
jövõben is szeretnénk folytatni, hiszen a tanév során a
tanulók igen sok pályázaton,
versenyen, Füred köszöntõn…
vesznek részt, s ez a nap egy
jutalom nap a számukra, ahol
játékosan töltik el szabadidejüket, ahol a kézügyességük, kreativitásuk, esztétikai
érzékük fejlõdik, ismereteik
bõvülnek.
Ezekre a jó hangulatú foglalkozásokra a gyerekek igen
nagy érdeklõdéssel, izgalommal jönnek.
Mógorné Áment Erika,
Németh Gyuláné, Tóth
Attiláné,Szentendreiné
Tell Annamária, Litkey
Eszter, Hajdúné Babos
Katalin, Kötél-Kovács
Csilla, Szalainé Tóth Éva

Kamaszba-zárva pályázati kiírás
gyûjteményének folytatójaként, számos ismeretre tett
szert a bélyegek segítségével.
Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának elnöke szerint:
„talán nincs is olyan ember,
aki gyermekkorába ne került volna közel a bélyegek
színes és érdekes világához.
Mindenki elkezdhetett bélyeget gyûjteni, de csak az igazán kitartóakból lett vérbeli
gyûjtõ. A gyûjtõk felismerték
a miniatûr papírocskák értékét, beleszerettek szépségébe
és különlegességébe”.

A bélyegnapok rendszeres programjai a különbözõ
szakmai tanácskozások és napok. Ez alkalommal Balatonfüreden látta vendégül a
MABEOSZ a környezõ országok bélyegszövetségeinek elnökeit is. Ám Tóth Csaba Kornél elnök véleménye szerint,
ezen eseménysorban is fontosnak tartják azt a vetélkedõt,
melyen ifjú bélyeggyûjtõk
mérhetik össze tudásukat, ismereteiket a bélyegek világáról és Balatonfüredrõl.
Reményét fejezte ki, hogy e
városban is lesznek majd ifjú-

szert, s talán õk lehettek volna
az utolsó kérdésre válaszolva a
legavatottabbak. Hiszen e faladatban egy-egy csapattagnak
kellett bemutatni Balatonfüredet.
A versenyben résztvevõ
gyerekek közül sokan elõször
jártak nálunk és életkoruk
függvényében, tanult ismeretük, tapasztalati élményük is
más-más volt. Mégis jól szórakoztak, ügyesen versenyeztek a szívkórház Eszterházytermében a szurkolók tábora
elõtt. A zsûri – elnöke Pukler
Antal, a MABEOSZ Orszá-

ságot, akik a bélyegekkel feldíszített papírhajó körül bélyeges játékokkal ismertették
meg õket.
A vetélkedõt követõen
Az ifjúság napja alkalmi bélyegzéssel láthatták el borítékjaikat és képeslapjaikat
a filatelisták, én meg egy új
marketing szlogennel lettem
gazdagabb, amit egy kaffkás
kisdiák mondott a várost bemutató beszédében:
”Aki Balatonfüredre jön,
minden gondját elfelejti”.
Soltész Mária

Ezt olvastuk a Vígszínház honlapján május 2-án
Megvan
jelenetírópályázatunk tizennyolc nyertes alkotása! Gratulálunk az
ifjú alkotóknak!
Az évad elején jelenetírói
pályázatot hirdettünk Kamaszba-zárva címmel. Ennek célja az volt, hogy a fiatalok saját problémáikról
beszélve a drámai formán
keresztül fejlesszék íráskészségüket, nyelvhasználatukat,
kreativitásukat. A pályázatra
155 magas színvonalú, kül-

önleges pályamunka érkezett.
A zsûri kiválasztotta a legjobb
18 mûvet. Az ifjú jelenetírók
között … Arácsról Fabacsovics Lili. Szeretettel meghívjuk
a nyertes szerzõket szüleikkel
együtt június 15-én évadzáró
elõadásunkra, Csehov Ványa
bácsijára!
Szeretnénk a fiatal tehetségekkel megismerkedni, mert
közös munkával kívánjuk
elõkészíteni azt, hogy írásaikat
szeptember 21-én, a Magyar

Dráma Napján bemutathassuk.
Köszönjük a munkákat,
gratulálunk
minden
pályázónak!
Ott van a legjobbak között
Fabacsovics Lili, a Lovassy
gimnázium növendéke, arácsi diáklány, már eddig is sok
irodalmi pályázat gyõztese!
Szívbõl gratulálunk s várjuk a
további fejleményeket!
(kéty)

Már egy csepp vérbõl is kiderülhet Maratoni Wass Albert felolvasást tartottak
Az Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány
szervezésében lisztérzékenység – coeliakia
– szûrõvizsgálatot tartottak áprilisban az iskolaköteles korba lépõ
óvodások körében.

miatti késõbbi szövõdmények
megelõzhetõk.
A nemrégiben lezajlott
kétnapos szûrõvizsgálaton a
144 gyermekbõl két gyermeket, továbbá egy IgA hiányos
gyermeket szûrtek ki, rájuk
további
gasztroenterológiai vizsgálatok várnak majd.
Balatonfüreden
kívül
A szûrés költségeit a négy
további négy település – Alkörnyezõ településen teljes
sóörs, Csopak, Pécsely és Timértékben az önkormányzahany – óvodáiban össztok finanszírozták,
esen 144 gyermeken
Balatonfüreden az
Lisztérzékenységi
végezték el az ingyenes
Érzékeny Gyermeszûrõvizsgálatot. A gykeinkért Alapítvászûrõvizsgálatot
orsteszt
segítségével
ny, az önkormányegy egyszer használazat és dr. Nagy
tartottak
az
óvodákban
tos, miniatûr eszközSzilveszter közös tázel ujjbegybõl vett egy
mogatásával tudták
csepp vérbõl 100 százalékos csak jellegtelen panaszai van- megvalósítani.
biztonsággal mutatható ki nak, pl. vashiány, fáradékoA program koordinálói
a betegség. A könnyû és gy- nyság, tejcukor emésztési za- a térítésmentes szûrést azoors eljárással a lisztérzékeny- var.
knak a gyermekeknek is bizségre jellemzõ IgA antitestek
A coeliakia korai felismeré- tosítják dr. Nagy Szilveszter
hiányát is azonnal ki tud- sével és kezelésével a súlyos rendelõjében, akik hiányoztak
ják mutatni. A szûrést Pusz- betegség kialakulása, vala- az óvodákból.
tai János, az Országos Lisz- mint a nem kezelt coeliakia
Sz. Zs.
térzékeny Egyesület alelnöke
koordinálja, a helyi alapítvány
részérõl pedig Tóth Andrea és
Baloghné Mészáros Ágnes.
A coeliakia a kalászos
gabonák - búza, árpa, rozs,
zab - fogyasztásával provokált
autoimmun betegség, mely
a bélrendszer és más szervek
károsodását okozza. Az érintettek jelentõs része gyermekkorban tünetmentes vagy

Négy
évvel
ezelõtt
Debrecenbõl indult el az a
kezdeményezés, melynek hatására február 18-19-én a
Föld 41 pontján kapcsolódtak
be a Wass Albert felolvasásba.
Az idén Balatonfüred is részt
vett – most elõször – a 25
órás rendezvényben. Hegedûs
Gergely András és barátai által kezdeményezett program
helyi szervezõje a balatonfüredi Disznóláb Alapítvány volt.
A maratoni felolvasásnak a Lóczy Lajos Gimnázium könyvtára adott otthont.
Nem véletlen, hisz a felolvasás célja a szellemi-lelki összefogás mellett az, hogy Wass
Albert irodalmi mûvei jelenjenek meg a tananyagban.
A Himnusz és a Székely
himnusz eléneklése önmagában is lélekemelõ pillanat, de
különösen az, ha tudjuk, hogy
sok honfitársunk ugyanabban az idõben énekli velünk
nemcsak hazánk különbözõ

településein, hanem a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben,
Délvidéken és Amerikában is.
Duna Katalin, a Lóczy gimnázium igazgatója felolvasta azt
a megnyitóbeszédet, melyet az
alföldi kezdeményezõk eljuttattak a résztvevõ városokba
és falvakba, majd az igazgató
asszony elindította a füredi
Wass Albert maratont. Emlékül valamennyi felolvasó egy
Wass Albert idézetet tartalmazó könyvjelzõt kapott, továbbá mindenki neve bekerült
a mûvek címét tartalmazó felolvasási naplóba.
A 25 órás irodalmi utazás péntek este hat órától
szombat este hét óráig tartott füredi irodalomszeretõ
felnõtteknek és gyermekeknek köszönhetõen. Köztük
voltak közéleti emberek is. A
legfiatalabb olvasónk 11 éves.
A felolvasás során mindenki
tetszés szerint választott Wass
Albert munkáiból. Volt, aki

csak egyszer és egy mûvet olvasott föl, mások többször és
különféle írásokkal kapcsolódtak be. Sokan választottak
azonos mûvet, különösen a
mesék közül. Olyan is volt, aki
egy számára kedves regényrészletet fejbõl mondott el nekünk. Mindenki örült, amikor
a többször visszatérõ olvasónk
megjelent, hogy az általa olvasott regényt megossza velünk.
Elõfordult olyan is, hogy amíg
a levese otthont fõtt, addig a
háziasszony szellemi táplálékot is készített, s ezért ismét
eljött a felolvasásra. Megindító volt az a segítõkészség, ami
az éjjeli álmot szakította meg
azért, hogy nehogy megtörjön
a felolvasás folyamatossága.
Utolsó felolvasónk, a házigazdánk Angyal Krisztina, a
gimnázium könyvtárosa volt.
Majd a jelenlévõk elmondták,
hogy mi az, amit a lelkükben
magukkal visznek. Az elhangzott vallomásokat a zene nyel-

vén fejezte ki a Hazám, hazám
címû operarészlet, melyet a
rendezvény zárásaként közösen hallgattunk meg. Erkel
Ferenc csodálatos dallama akkor ott bennünk Wass Albert
gondolatát
visszhangozta:
„Adjatok hálát a szeretetért
és a jóságért, mely kincsek
fölmérhetetlen
mennyiségben állnak rendelkezésetekre,
és mennél többen használtok
belõlük, mennél többet osztogattok szét, annál bõvebben
kamatoznak számotokra, annál gazdagabbak vagytok”.
Vendéglátóinknak Duna
Katalin igazgató asszonynak
és Angyal Krisztina könyvtárosnak ezúton is köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a gimnázium
könyvtárát, ahol azzal váltunk
el egymástól, hogy a jövõ évi
felolvasáskor is ugyanitt szeretnénk találkozni.
Madaras Judit
biblioterapeuta
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Május közepére
kész a klubház
Épül-szépül a Balatonfüred FC klubháza. Fülöp Zoltán
szakosztályvezetõ reméli, hogy a Ferencváros vezetõi hamarosan rábólintanak az
avatómérkõzésre.
– Hogyan szeretnék megünnepelni az impozáns épületet?

– Elõreláthatólag május
közepén-végén beköltözhetünk a klubházba. Nem vagyunk elkésve semmivel, szerencsére a kivitelezõ jól halad,

így tartani tudja a határidõt.
Az avatómérkõzés szerevezése folyamatban van. Felvettük a kapcsolatot az FTC
vezetõivel, akik visszajeleztek, hogy hamarosan jelentkeznek. Számunkra a legideálisabb idõpont a nyár lenne,
mondjuk június vége, amikor
elkezdõdik a felkészülés. Balatonfüreden ebben az id szakban nagyon sok ember tartózkodik, sok nézõt lehetne
kicsalogatni a nem mindennapi mérkõzésre. A Fradi továbbra is „húzónévnek” számít, várjuk a visszajelzésüket.
– Télvíz idején problémát
jelentett a pályázati pénz
odaítélése. Azóta történt pozitív változás?

– Sajnos nem, és így egy
álommal szegényebbek lettünk. Hiába volt sikeres a
beadványunk, -mivel befogadták- végül az illetékesek
elutasították. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy
az anyagi fedezet biztosított a
beruházásra.
– Laikus szemmel is látszik,
hogy egy európai normáknak
megfelelõ klubházat adnak át
hamarosan. Mi minden lesz
megtalálható az épületben?

Repülés a magasba

– Nemrég megmutattam
egy ismerõsömnek a klubházat, és õ azt mondta, hogy „ez
már Európa”! Bevallom büszkeséggel töltött el mindez. Az
épületben négy darab öltözõ
biztosítja a megfelelõ körülményeket a felnõtt és utánpótlás csapatok részére. Jó
hír a játékvezetõknek, hogy
végre õk is nyugodt helyen
készülõdhetnek a mérkõzésre.
Az emeleten egy harminc fõ
befogadására alkalmas klubszobát alakítunk ki, a hozzátartozó irodákkal, kiszolgálóegységekkel együtt. Nagyon
várom a klubház átadását,
hiszen a régi
öltözõ azon túl,
hogy a szocreált idézi, sajnos
már nem biztosít megfelelõ
körülményeket. Terveink
között szerepel
egy multifunkcionális kispálya megépítése
a mûfüves pálya
fölött. Itt több sportágnak biztosítanánk helyet, a labdarúgáson kívül tenisz, kosárlabda
és kézilabda is szerepet kapna.
Várhatóan az õsszel a munkálatok is megkezdõdnek.
– Tavasszal még veretlen
a csapat. Számítottak ilyen
eredményre?

– Bevallom õszintén, nem.
Nyolc mérkõzést vívtunk eddig tavasszal, abból hetet
megnyertünk, egyszer pedig
„remiztünk” Celldömölkön.
Rúgtunk 23 gólt, és mindössze egyszer kellett a kapusunknak kiszednie a kapuból
a labdát. Tudtuk jól, hogy ebben a csapatban sokkal több
van, mint azt az õsszel bizonyították. Látszott a játékosokon
is, hogy õrlõdnek, lelkiismeret
furdalásuk van. A felkészülés
nagyon jól sikerült, megfelelõ
körülményeket biztosítottunk
a labdarúgóinknak. Sikerült
olyan játékosokat szerzõdtetni
télen, akik húzóemberei lettek
a csapatnak. Célunk továbbra is a bennmaradás, de evés
közben jön meg az étvágy, így
szeretnénk minél elõkelõbb
helyen végezni.
Szendi Péter

Megyei nyílt judo diákolimpia
Minden idõk egyik
legeredményesebb
megyei judo diákolimpiáját tartották Nemesvámoson. A füredi
sportolók szép sikereket értek el.

Mintegy kétszáz versenyzõ
részvételével,
színvonalas
mérkõzéseket láthatott a lelkes publikum. A Veszprém
megyei (Veszprém, Pápa,
Zirc, Balatonfüred, Szentgál, Ajka) sportolókon kívül
szombathelyi, zalaegerszegi,
koroncói, tordasi, vecsési, fehérvári és törökbálinti versenyz k is tataminra léptek.
A verseny elején a megyei
szövetség elnöke, Fazakas
Tamás átadta a Jó tanuló és
jó sportoló díjakat, melybõl
szerencsére sok fogyott. Bebizonyosodott, hogy a sikeres sportolás és tanulás elfér
egymás mellett, s t kiegészítik egymást. A Balatonfüredi
JKA tíz versenyz vel érkezett,
és várakozáson felül teljesített.
– Indulóink közül hárman vállalták a versenyzést az id sebbek között is, így fordulhatott
el , hogy több érmet hoztunk
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el, mint ahányan voltunk.
Összesen 10 aranyérmet, 1
ezüstérmet és 2 bronzérmet
szereztünk – méltatta a cselgáncsozókat Bartus István az
Alapítvány elnöke.
Megyei bajnokok lettek:
Lóczy Gimnázium tanulói közül: Bartus Gerg junior
korcsoport.
Eötvös Általános Iskola tanulói közül: Bartus Melinda
ifjúsági, és serdül ben is. Györe Regina és Nagy-Rácz Kornél serdülõ korcsoport. „A”
korcsoport: Fehér Olivér. „B”
korcsoport: Simon Máté. „C”
korcsoport: Bartus Brigitta.
„D” korcsoport: Györe Attila.
Bozzay Általános Iskola, Zánka: Morvai Krisztián ifjúsági
korcsoport.
Megyei második lett:
Lóczy Gimnázium tanulói
közül: Bartus Gerg ifjúsági
korcsoport.
Megyei harmadik lett:
Eötvös Általános Iskola tanulói közül: Nagy-Rácz Kornél serdül korcsoport.
Radnóti Általános Iskola
tanulói közül: Székely Zalán
„D” korcsoport.
Sz.P.

Balatonfüreden 2005
óta minden évben
megrendezik az Országos Gumiasztal és
Akrobatika Diákolimpiát. A rangos sportesemény idén április
10-én zajlott a Balaton Szabadidõ- és
Konferenciaközpontban. A Balatonfüredi
Gumiasztal Egyesület vezetõje Farkasné
Bóna Ivett edzõ, tíz
esztendeje a balatonfüredi sportélet aktív
résztvevõje.
– Talán nem túlzás azt
mondani, hogy nem sokan választják a gumiasztalt kedvelt
sportáguknak. Neked sima út
vezetett a gumiasztalig?

– Magyarországon a gumiasztal 2002 óta diákolimpiai
sportág. Mivel a torna mindig
is meghatározó szerepet töltött be az életemben, s a gumiasztal a Torna Szövetséghez tartozik, azonnal tudtam,
hogy ezzel szeretnék mélyebben foglalkozni. Az egyesület elindulása elõtti években
a Radnóti Miklós Általános
Iskola tornacsapatát készítettem fel a Torna Diákolimpiára. Szép eredményeket értek
el diákjaim, a legjobb ered-

ményt – kilencedik helyet - a
torna országos dönt n szereztük. Ezzel tulajdonképpen véget is ért ebben az iskolában
a tevékenységem. A gyerekek
fogékonyak voltak a gumiasztal sport iránt, érdekesnek tartották, hamar megszerették,
és egyre többen csapódtak
hozzánk. Az egyesület sokat
köszönhet az akkori iskolavezetésnek, a testnevelõknek,
Balatonfüred városának.

– A gyerekekkel való közös munkám gyümölcse szerencsére hamar beérett, az els
versenyen 2004-ben egyéniben két arany-, egy ezüst- és
egy bronzérem született. A
2004-es Magyar Bajnokság
pedig egy bronzérmet hozott.
– Hogyan készültök a versenyekre?

– A versenyek elõtt
erõnléti edzéseket tartunk,
de nem hagyományos formában, hanem németországi orvosok és gyógytornászok által kimondottan gyerekek
részére összeállított Hot Iron
Young Star foglalkozások
szerint. A zenére végzett er nléti edzéseket a Füred Fitness

azonosítanak Téged a városban. Gondolok itt a babamama tornára például.

– Így igaz, az egyesület mára már 140 gyermeket
mozgat meg a városban. Szervezeti felépítettségét tekintve
különbözõ korosztályoknak
más-más foglalkozásokat tartok. Közkedvelt a kismamák
és babák körében az 1–3 éves

Erdélyi Viktória (Széchenyi iskola) az ötödik
kórcsoportban harmadik lett, ugyanebben a
kórosztályban Hársfalvai Pálma (Lóczy gimnázium) az értékes negyedik helyet szerezte
meg. Büszkék vagyunk Kristóf Julianna és
Erdélyi Attila (mindkettõ Lóczy gimnázium)
eredményeire, akik aranyéremmel távoztak.
Farkasné Bóna Ivett elmondása szerint
a pontozási rendszer merõben eltér a többi
sportághoz képest. Itt öt kiviteli és egy nehézségi bíró pontozza a versenyzõket. A kivitelezésnél nagy szerepet játszik a szépség,
hogy milyen küllemmel hajtja végre a gyakorlatot a sportoló. A nehézségi fokozatot is
figyelembe veszik a verseny során, például
egy jól kivitelezett elõreszaltó 0.5 pontot ér a
szakavatott zsûri elõtt.
– A gumiasztal nem korhoz köthetõ,
fiúk, lányok egyaránt ûzik ezt a sportágat,
korosztálytól függetlenül, élvezik a magasságot és eme sportág adta élményt – mondja
az edzõ.
Sz P

Június közepén kinyit
a balatoni Bringapark

Az idõjárás nem fogadta kegyeibe az extrém sport
kedvelõit. A viharos erejû
szél többször próbára tette a versenyzõket. A vártnál
nagyobb létszámban neveztek, bizonyítva, hogy Balatonfüred és környékén egyre
népszerûbbé válik az extrém
BMX szezonnyitó verseny.
A
Tavaszköszönt -kupa
elsõ szakaszában látványos ötperces párbajokat tartottak,
ahonnan a legjobb tíz jutott
be a fináléba. A döntõben két
perc állt rendelkezésére valamennyi bringásnak, hogy
megmutassák különleges, extrém koreográfiájukat.
A szakavatott zsûrinek
nehéz dolga volt, ráadásul a
„legjobb trükk” különdíjat
is ki kellett osztani, melyet a
veszprémi Molnár Dániel kapott, aki a végsõ gyõzelmet

– A gumiasztalon kívül
egyéb foglalkozásokkal is

– Mikortól tudnak eredményeket is felmutatni a gumiasztalosok?

Hetedik éve rendezzük meg az országos gumiasztal diákolimpiát. Sajnos
évrõl-évre az anyagi szempontokat ítélve egyre nehezebben, de továbbra is töretlenül. Idén közel kétszázötven versenyzõ
indult a bajnokságban, tizenkét egyesület részvételével, az ország több pontjáról
érkeztek versenyzõk, úgymint Dunaújváros, Szolnok, Nyíregyháza, Budapest, Ajka,
Veszprém, Herend, Csopak, Balatonalmádi- sorolta Farkasné Bóna Ivett, a füredi klub
edzõje. Ebben az évben két kategóriában
képviseltették magukat a versenyzõk. Balatonfüred huszonöt sportolóval állt ki, ahol
a város valamennyi iskolája részt vett a bajnokságban.
A várt eredményekhez képest jobban szerepeltünk. Molnár Liza (Eötvös iskola) az „A”
kategóriában, a legfiatalabbak között a negyedik helyet szerezte meg. A harmadik korcsoportban Dobos Dorina (Radnóti iskola) a
dobogó második fokára állhatott, míg Juhász
Tamás (Eötvös iskola) bronzérmet szerzett.

A volt Huray piac helyén rendezték meg a
Tavaszköszöntõ-kupát
a Balatonfüredi Gördeszka és Kerékpáros
SE szervezésében. A
szépszámú érdeklõdõ
sokszor megtapsolta a
fiatalokat.

termeiben tartjuk, az ottani
edzõkkel szakmailag szorosan
együttmûködve. Az ésszerûen
felépített edzések során kialakul a fiatalok egészséges testtartása, javul a vérzsírértékük,
fejlõdik a szív- és keringési
rendszerük. Az erõedzés során
fellépõ terhelések csekélyebbek, mint a legtöbb játékos
sportágnál.

is megszerezte. A nem túl
kedvezõ idõjárást leszámítva, színvonalas rendezvénynek lehettek tanúi azok, akik
kilátogattak a piac helyén kialakított városi pályára. A tehetséges fiatalok bebizonyították, hogy a kerékpárral
trükközni is lehet, ha a helyzet
úgy kívánja.
Jó hír még, hogy Balatonfüred állandó otthona lesz a
triál és a dirt pályának. A Balaton Bike Fest ugyanis európai uniós pályázaton támogatást nyert a Balatonfüredi
Bringaparkra. A pálya mérete igazodik a nemzetközi rangú versenyek ugrató méreteihez, amely szerint nyolc méter
magas föld hegyek borítják az
1200 négyzetméteres pályát.
A vendégeknek függõ híd
épül a pálya felett, ahonnan az
egész területet belátni. A 14
ezer négyzetméteren kétezer
négyzetméteres triál pálya is
épül, melyet körülvesz egy
mesterséges tó és egy európai
normáknak megfelel épület
is, ahol megtalálható lesz a bicikli szerviz, raktár, zuhanyzó
és els segélynyújtó helyiség is.
Sz.P

korosztálynak szóló baba-mama torna. A kisbabák édesanyjuk közvetlen közelségét
érezve hamar ráhangolódnak
a játékos, vidám mozgásra. A
foglalkozások hozzájárulnak
az anyai szervezet regenerálódásához, megerõsítik a babamama közötti érzelmi kapcsolatot. A kicsikben pár hét
után fokozatosan rögzülnek
gyakorlatok, erõsödik izomzatuk, fejlõdik idegrendszerük,
kialakul rendszeres mozgásigényük.
A 3–4 éves korosztály kisóvodás tornára, az 5–6 éves
korosztály nagyóvodás tornafoglalkozásokra jár hozzám.
Az óvodás korú gyermekeknek tartott foglalkozások az
egészséges életmódra nevelés,
a szokások kialakítása mellett
a mozgást helyezik elõtérbe.
Ennek során fejlesztjük a
gyermekek testi képességeit, mozgáskultúráját, térbeli tájékozódását, személyiség akarati tényezõinek
alakulását és segítjük egészségének megõrzését. Nagyban hozzájárulunk az iskola elõkészítéshez, szorosan
együttmûködünk a Nevelési
Tanácsadó fejlesztõ pedagógusaival. Az iskolások a talaj-

torna, a szertorna, valamint a
gumiasztal sportágak közül
válogathatnak, ki-ki kedve
és tehetsége szerint. A rendszeres foglalkozások segítik a
test szép arányos fejlõdését,
a helyes testtartás kialakulását. 2008-tól foglalkozom az
Eötvös Loránd Általános Iskola tornászaival is, akik elsõ
megyei tornaversenyükön vettek részt a közelmúltban. Elsõ
versenyként szép sikerként
könyvelem el eredményüket,
az ötödik helyen végeztek.
– Mennyire nyitott az egyesület az új tagok felé, ha valaki esetleg kedvet érezne valamelyik mozgásforma iránt,
bármikor bekapcsolódhat? Kimondottan lányos csapatokról van szó?

– Az edzések minden nap
elérhetõek, az Eötvös és a
Radnóti iskolákban, illetve a
sportcsarnokban tartjuk az
órákat. Az érdeklõdõk találkozhatnak velünk a csopaki
óvodában, iskolában és Balatonalmádiban is. A változatos mozgásformák közül minden korosztály megtalálhatja a
számára megfelelõ idõpontot
és foglalkozást.
Szücs Zsuzsi

Dicsõséges tavaszi „hadjárat”
A legvérmesebb füredi
szurkolók sem számítottak arra, hogy a
BFC lapzártáig a tavaszi nyolc mérkõzését
veretlenül hozza le,
huszonhárom rúgott
és egy kapott góllal.
Lantai Balázzsal, a sikerkovácsával beszélgettünk.
– Az edzés elõtt az U17-es
csapat lelki állapotát pátyolgattad. Miért volt erre szükség?

– A bajnoki mérkõzésen
olyan teljesítményt láttam
tõlük, amivel nem voltam elégedett. Próbáltam nekik erõt
és hitet adni, de a felelõsséget
nem kívántam levenni a vállukról, hiszen fontos, hogy
átérezzék, minden egyes
mérkõzésnek nagy jelentõsége
van. õk a jövõeres BFC.
– Evezzünk egy kicsit nyugodtabb vizekre! Számítottál
ilyen eredményes tavaszra?

– A bajnokság kezdete
elõtt a biztos bennmaradást
tûztük ki célul, és lehetõ-

ség szerint az elsõ nyolcban
végezzünk. Ez úgy nézz ki,
megvan, hiszen jelenleg a
negyedik helyen állunk. Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket produkáljuk, muszáj
volt frissíteni a kereten. Az új
játékosok hatékonyabbá tették a támadójátékunkat, nem
egyszemélyes csatársorral rendelkezünk. Kovács Gábor és
Gábor Gergõ jól kiegészítik
egymást, ráadásul Marosvölgyi Tamás válláról is óriási teher szabadul fel. Továbbra is
szerénynek kell maradnunk,
nem szabad elbizakodottá válni.
– A siker alapja minek tulajdonítható?

– Szerencsére a feltételek
továbbra is adottak az eredményes munkához. Jól sikerült a téli felkészülésünk, a
vezetõség mindenben támogat bennünket. Teljes mértékben a csapat mellett állnak, és
ami még örvendetes, hogy a
létesítmény korszer sítésével,
a csapat is egyre jobb eredményeket produkál. Sikerült
a hiányposztokon felmerül
problémákat orvosolni, nyilvánvalóan az új játékosok
érkezése is nagyban befolyásolja a mostani eredményeket.
Szendi Péter
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A tihanyi
termelõi
piac langalló
(kenyérlángos)
sütésre keres
vállalkozókat,
továbbá
kistermelõket,
árusokat, akik
szeretnék saját
maguk álltal
termelt, készített
vagy gyûjtött
portékáikat
árusítani.
Tel.: 20/457-8940
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