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Új lídók, homokos
partszakaszok a füredi strandokon

3.old.

1211. május 29. után
Így szól az az oklevél dátum, amelyet ugyan
nem Füredrõl állítottak ki, hanem a tihanyi apátság birtokait írták össze. És szerepel
benne Füred neve, valamint Arács és Kék is.
Mindez történt 800 éve. Vajon miért nem datálták pontosan, mit jelent az után idõhatározó?
Valamikor az év folyamán keletkezett, s így
nekem ez azt jelenti, hogy egész évben 800 év
van! Vagyis bármilyen program, esemény zajlik a városban, azt úgy tekintem, mint e szép és
egyedi évfordulóra való emlékezést. Mint egy
nagy város-erõ felmutatást, vagy még szebben:
megmutatkozást. Nem mintha Balatonfüredet nem látnák elegen élõben és a médiában,
de egy ilyen ünnepi év elegendõ alkalom arra,
hogy az ember megmerítkezzen a múlt távlatában. Képzavar a javából, de nagyjából azt jelenti, hogy ilyenkor különösen jó látni a múlt
megtartó eseményeit. Fõleg annak, aki ízig-vérig füredi s a neve is elõfordul a felmenõi révén
valamelyik évszázados iratban, feljegyzésben.
Ennél nagyobb idekötõ erõ, megtartó kapocs
nem is létezik talán.
Persze nemcsak az õslakosok érzelmein múlik ez az esztendõ. Mármint hogy kapnak-e
megerõsítést lokálpatriotizmusukhoz. Bárki,
aki az évszázadok alatt betelepült, érzi ennek a
helyi asszimilációnak a varázsát. Na jó, ez persze nem megy gyorsan, egy év alatt nem lehet
senkibõl füredi, én magam is mint afféle jöttment, lassan negyedszázada próbálom a füredi lelket és magatartást megérteni. Van ebben
a fürediségben valami titokzatos erõ. Eddig
csak a táj varázsában hittem. A tó és hegyek
mesés összefonódásában, a szõlõsorok látványában, a pincék hangulatában, a megmaradt
régi falu utcáiban, a Savanyúvíz megújulásában, de most már ide sorolom ezt is. A város
történetét.
A város története az, amely ezt a fürediséget
táplálja. A 800 esztendõ, amely nem különbözik a nemzet históriájától, de mégis más. Más,
mert személyes sorsok együttesébõl áll össze. A
távolba veszõ múlt egyszer csak létezõ közösségi erõvé válik, amely megtartja Füredet az
idõben és az idõnek.
Praznovszky Mihály

Virágos mustra Füreden
Nemzetközi zsûri véleményezi a városban található növényeket

A
Kecskeméti
Képtár vendégkiállítása Füreden.
Mednyánszkytól
Barcsayig, mûvek
a 20. század elsõ
felébõl

5.oldal

Arácsi polgár
Ugandában

A hónap végén látogat Balatonfüredre
az Európai Virágos
Városok és Falvak
(Entente Florale Europe) verseny nemzetközi zsûrije.
A város több pontján jelenleg is zajlanak a környezetszépítõ
munkálatok,
néhány
kiemelt
településfejlesztési program pe-

Emlékoszlop avatás Arácson
Cholnoky Jenõ geográfusnak
Az Ünnepi
könyvhét záró
rendezvényeként
Cholnoky Jenõ
földrajztudós
tiszteletére állítottak emlékoszlopot Arácson,
a Koloskába
vezetõ út mentén.
Cholnoky Jenõ
a magyar geográfia
legnagyobb
tudósainak egyike, az
elsõk között volt,
akik
részletesen
kutatták a Balaton
földrajzát. Az avatáson dr. Kubassek
János, a Magyar
Földrajzi
Múzeum igazgatója méltatta a múltszázad
kiemelkedõ tudósát, Hári Lenke alpolgármester
pedig az emlékmû
létrehozásának
elõzményeirõl beszélt. Balás Eszter
képzõmûvész alkotását június 7-én
avatták fel.

A Kecskeméti
Képtár Füreden

dig lassan befejezõdik.
Parkok, sétányok, épületek, sõt egész városrészek újulnak meg,
várhatóan a Kiserdõ rehabilitációja, a Gyógy
térre vezetõ új korzó,
a Vásárcsarnok és a
Kovászna-park átépítése a látogatás idejére elkészül, mint ahogy
a 71-es fõút és a Jókai
utca rendezése is. A zeneiskola illetve a Piros

iskola rekonstrukciója
valamint a polgármesteri hivatal felújítása a
zsûri látogatása idején
is folyik majd.
Dr. Bóka István polgármester több fórumon is hangsúlyozta: a
felkészülésben kiemelt
szerepet kell, hogy
kapjanak a helyi lakosok, akiknek a támogatására feltétlen számít
az önkormányzat.

(A Virágos Balatonfüredért verseny eredményhirdetését és az
ünnepélyes díjátadóját is a várost értékelõ
nemzetközi zsûri programjának keretén belül június 30-án a Nagy
Imre park – Vasút utca
csomópontnál rendezik meg. Lásd Felhívás)
- A sikeres részvétel érFolytatás a 2. oldalon.

Igazi földi paradicsom,
pirított
szöcskével. Tarnai
Balázs vendégprofesszor úti jegyzete

9.oldal

FELHÍVÁS
Tisztelt Balatonfüredi Lakosok és Nyaralóvendégek!
A 2010. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítõ Verseny fõdíját város kategóriában
Balatonfüred nyerte el. Ez az elismerés feljogosítja városunkat, hogy a 2011. évi Európai
Virágos Városok és Falvak versenyében egész Magyarországot képviselje.
A nemzetközi versenyben való részvétel tudatos elõkészítést igényel mind
az Önkormányzat részérõl, mind a szakmai szervezetek, intézmények, vállalkozók
és nem utolsó sorban a helyi lakosságtól.
A nemzetközi zsûri 2011. június 30-án (csütörtökön) 8.30–16.30-ig tekinti meg a várost,
és szigorú szempontok szerint pontoz.
A szakmai szempontokon túl fontos szerepet kap a környezettudatos oktatás
és a lakosság bevonása, mozgósítása a megmérettetésbe.
Ezúton is kérjük a lakosságot az alábbi programokon való aktív részvételre:

2011. június 30-án 10.00–14.00 óráig
az Eötvös L. Általános Iskola Zrínyi utca felõli bejáratánál
ÖKO-Pannon Road Show, szelektív hulladékgyûjtési akció.
Minden 3 kg papír, 10 db PET palack, vagy 5 db öblös fehér vagy színes üveg leadása
után ajándékot adunk.
Szeretettel várjuk Önöket június 30-án 10.00 órakor a Vasút utcai szökõkútnál
a Virágos Balatonfüredért verseny díjátadó ünnepségére.
Kérjük környezete szépítésével, tisztántartásával
(elõkert, kerítés, kapubejáró, járda, zöldsáv) járuljon hozzá Balatonfüred sikeréhez
e nemes, nemzetközi megmérettetésben.
Balatonfüred Város Önkormányzata
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Bringapark: a legjobb hazai pálya Virágos mustra Füreden
Hamarosan elkészül
a város bringaparkja, amely az ország
legnagyobb és legkomplexebb kerékpáros pályája lesz.
A másfél hektáros
területen nemzetközi szintû versenypályákat alakítanak ki,
de mindegyiket akár
a koca kerékpárosok
is használhatják, ráadásul térítésmentesen.
A beruházás 110 millió forintba kerül, ehhez a parkot fenntartó
Balaton Bike Fest Kft.
uniós pályázaton mintegy 50 milliós támogatást nyert. Szeptember

óta tart az egykori hajógyárral szembeni területen az építkezés,
jelenleg már a pályák
véglegesítése valamint
a bicikli szerviznek,
kölcsönzõnek, zuhanyzónak és elsõsegély
nyújtó
részlegnek
helyet
adó
épület
befejezõ
munkálatai
zajlanak. A bringapark
az idei Balaton Bike
Fest (június 22–26.)
egyik fontos helyszíne
lesz, így a komplexumnak legkésõbb június
közepére mindenképpen el kell készülnie.
– Harmadik alkalommal hozzuk ide a
fesztivált, nagyon szeretünk Füreden len-

ni, ideális és gyönyörû
helyszín. Ezért is gondoltunk arra, hogy itt
építjük meg az ország
legjobb bringaparkját.
A város nyitott volt és
kedvezményes
áron
tíz évre bérbe adta nekünk a másfél hektáros területet, ahol több
ezer köbméter földet
mozgattunk eddig meg.
Olyan parkot és pályákat akartunk építeni,
amelyek
nemzetközi
szinten is megállják a
helyüket, ugyanakkor
a bringapark nem csupán a versenyzésrõl
szól. A Balatonnál nagy
igény van egy ilyen létesítményre,
komoly
létjogosultsága van a

parknak, hiszen egyre népszerûbb az aktív turizmus – válaszolta
érdeklõdésünkre
a Balaton Bike Fest
ügyvezetõje.
Szalay Balázs hangsúlyozta:
négyfunkciós lesz a park, a
különbözõ szintû dirt
(extrém, dombos, ugrálós pálya) és triál (mesterséges akadályokat,
sziklákat, farönköket
tartalmazó nyomvonal)
pályák mellett túra-,
illetve kifejezetten a
gyerekeknek
készült
pályák, valamint játszótér is lesz a területen.
Martinovics

Õsztõl bõvül a piac kínálata
Várhatóan már az
õsszel bõvülhet
a piac kínálata.
Elkezdõdtek az
egyeztetések és az
engedélyezési eljárások, jó esély van
rá, hogy minõségi
bio- és bolhapiac is
helyet kapjon a vásárcsarnokban.
A város honlapján, a balatonfured.
hu oldalon egy hónappal ezelõtt indult a
szavazás arról, mivel
bõvüljön a piac kínálata. A több mint hatszáz
válaszadó fele biotermékek árusítását támogatná, a voksolók
negyven százaléka bolhapiacot látna szívesen és mindössze csak
tíz százaléknyian vélekedtek úgy, hogy nincs
szükség semmiféle változtatásra.
– Figyelemmel kísértük a honlapon zajló szavazást, igazából
nem lepett meg, hogy
mindkét alternatíva, a

bioélelmiszerek árusítása illetve a bolhapiac is népszerûnek
bizonyult, magam is
úgy vélem, Füreden
mindkettõnek van létjogosultsága.
Eldöntöttük, mindenképpen
bõvítjük a piac kínálatát, egy szélesebb
vevõkört célzunk meg,
ezért egyelõre abban
gondolkodunk,
hogy
várhatóan õsztõl, heti
egy alkalommal, pénteken vagy szombaton, bio- és bolhapiac
napot tartunk. Persze
nagyon fontos, hogy
valóban
színvonalas
termékek kerüljenek
ide, ennek érdekében
kidolgozunk majd egy
minõségellenõrzési
szisztémát – válaszolta
érdeklõdésünkre
a
vásárcsarnokot
üzemeltetõ Probio Zrt.
vezérigazgatója.
Az új piac a tervek
szerint a vásárcsarnok nyugati bejáratánál illetve a parkoló és a tárolók közötti

füves részen kap majd
helyet, egyelõre a hét
egy napján, de a forgalomtól függõen ez még
bõvülhet – tudtuk meg
Somogyi Lászlótól, aki
hozzátette: már elkezdték az engedélyezési
eljárást, egyeztetnek
az önkormányzattal illetve a fõépítésszel és
várják az árusok jelentkezését is. – Kulturált, a városhoz illõ
környezetet
szeretnénk biztosítani, mert
csak így van értelme
a kínálat bõvítésének.
Sok minden függ attól
is, hogy milyen árusok
és milyen termékekkel
jelentkeznek majd. Ha
minden a tervek szerint halad és lesznek
megfelelõ jelentkezõk,
akkor õsszel indulhat
is az új piacnap – fogalmazott az igazgató.
Több hónapos szünet után, egy kétszáz
milliós
fejlesztést
követõen, április végén
nyitott ki újra a piac,
akkor az új üzemeltetõ

azt ígérte: világosabb,
szebb,
szerethetõbb,
többféle szolgáltatást
nyújtó, a korábbinál
versenyképesebb lesz
a csarnok. Nos, Somogyi László szerint ezek
zöme megvalósult, igaz
a munkálatok még
mindig nem fejezõdtek
be, várhatóan június
végére lesz kész teljesen a vásárcsarnok.
– Folyamatosan nõ a
forgalom, lassan eléri
a korábbi szintet.
A visszajelzések szerint is szebb és kulturáltabb lett a piac,
ugyanakkor a kupola
rész továbbra is problémás, túl sok fényt
enged át, meleg van a
csarnokban, ami nem
tesz jót a zöldségáruknak sem. Ezen mindenképpen változtatunk,
meg kell oldani a kupola árnyékolását, már
elkezdtük az egyeztetést a kivitelezõvel –
mondta a vezérigazgató.
mt

Folytatás az 1. oldalról.
dekében átgondolt és
tervszerû munkát kell
végeznünk. Az elmúlt
évek gyakorlatához képest a költségvetésbõl
többet áldozunk virágosításra, a környezetrendezésre.
Nagyon
számítok a helyi lakosok együttmûködésére
–
fogalmazott
a
virágosítási
verseny
apropóján tartott legutóbbi lakossági fórumon dr. Bóka István.
Az Európai Virágos Városok és Falvak
versenye közel ötven
millió embert mozgósít minden évben a
harmonikus
környezet
megteremtésére,
szépítésére. A verseny immár mozgalommá nõtte ki magát,
idén Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Egyesült
Királyság,
Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Szlovénia és Magyarország

települései csatlakoztak a kezdeményezéshez. Mivel tavaly a Virágos Magyarországért
Környezetszépítõ verseny fõdíját város kategóriában Balatonfüred, falu kategóriában
pedig Paloznak nyerte meg, e két település
szerzett jogosultságot
arra, hogy elinduljon a
nemzetközi versenyen.
A 12 fõs, négy
különbözõ
nemzet
szakmai képviselõibõl
álló zsûri június 30-án
egy elõre meghatározott útvonal alapján
tekinti majd meg a várost. A polgármesteri hivataltól indulva
egyebek mellett megnézik az arácsi faluközpontot, a Koloskavölgyet, a Kiserdõt, a
Vitorlás- és Gyógy teret, a Tagore sétányt és
az Esterházy strandot.
Ellátogatnak az Eötvös
iskolába, a Jókai Múzeumba és a Vaszary
Villába. Több programon is részt vesznek,

lesz kiállítás megnyitó, lovas-íjász bemutató, zenés tárlatvezetés,
savanyúvíz kóstolás és
hajózás a Balatonon.
Szigorú
kritériumok alapján pontozzák majd Füredet, az
általános benyomások
mellett, nézik a virágtartókban, virágágyakban lévõ egynyári növényeket, a közterületek
állandó növényzetének
minõségét, mennyiségét és fajtagazdagságát, a parkok, játszóterek rendezettségét.
Figyelembe veszik a
tájépítészetet, a hulladékgazdálkodást, a város infrastruktúráját,
vonzerejét, a turizmus
és a szabadidõ kapcsolatát, vizsgálják a
korosztályonkénti környezettudatos oktatás
milyenségét, valamint
a lakosság és az intézmények milyen mértékben vesz részt a város szépítésében.
M.T.

Még mindig nem hevertük ki a traumát
A magyarságot ért
legnagyobb tragédia, a trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulóján
Balatonfüreden
idén is a Nyugdíjas Polgári Egyesület szervezésében
tartottak megemlékezést a Kovászna
Parkban.
– Lassan egy évszázaddal Trianon után
még mindig nem tudunk megfelelõen viszonyulni a kérdéshez.
Pszichológiából
tudjuk, hogy minden trauma torzulást okoz a
lelkekben, és ha nem
megfelelõ módon kezelik, lelki problémáknak és további tragé-

diáknak lesz a forrása
– mondta Somogyiné
Berkes
Szilvia,
a
Lóczy Lajos Gimnázium tanárnõje a nemzeti összetartozás napi
megemlékezésen
a
Kovászna Parkban.
1920. június 4-én a
versailles-i kis Trianon Palotában íratták
alá a magyarokkal az
elsõ világháborút lezáró békediktátumot,
melynek
következtében hazánk elveszítette területének kétharmadát, lakosságának
több mint egyharmadát, színmagyar lakta
területek is az országhatáron kívülre kerültek. Magyarország a
szuverén nemzetállamok sorából a kis álla-

mok táborába került.
A balatonfüredi megemlékezés résztvevõit
Schindele György, a
szervezõ
Nyugdíjas
Polgári Egyesület elnöke köszöntötte, majd
a rövid mûsorban a
Scola Kamara Kórus,
Székely Lilla, Csiszár
Kata és a Farkasok
nemzeti rockzenekar.
A
megemlékezés
végén
els ként
dr.
Bóka István polgármester, országgyûlési
képviselõ, majd a politikai pártok, az intézmények képviselõi és
civilek helyezték el koszorúikat, virágaikat a
tavaly felavatott turul
szobor lábánál.
Bambek

TDM összefogás a Balatonnál Június 18-ától nyári menetrend a vasúton
A
Balatonfüredi
Turisztikai
Egyesület kezdeményezésére
kerekasztal beszélgetésre került sor Balatonfüreden, melynek
fõ témája a Balatoni
régiós TDM megalapítása volt. Az eseményen részt vett Horváth Gergely, az MT
Zrt. vezérigazgatója és
dr. Bóka István, a BFT
elnöke is, valamint
a Balaton környékei
Turisztikai Egyesületek, TDM-szervezetek,

Borút
Egyesületek,
Balatonbringa
Club,
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság, a Balatoni
Hajózási Zrt. is képviseltették
magukat.
Horváth Gergely vezérigazgató tájékoztatta a résztvevõket arról,
hogy hamarosan indul
a Magyar Turizmus
Zrt. új szemléletformáló kampánya, amely
okot ad a belföldi utazásra és élmény-alapú
kommunikációval kö-

zelíti meg a lakosságot.
A kerekasztal beszélgetésen a résztvevõk
többsége támogatta a
Balatoni régiós TDM
megalapítását.
Megszavazták a munkacsoport létrehozását is,
melyben minden Balaton körüli TDM, illetve az MT Zrt, is képviselteteti magát. Fõ
feladatai: a szervezeti
struktúra felállítása,
a financiális és a jogi
háttér megállapítása.
TDM
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A szezon alatt is
folytatódik a vasútvonal felújítása Budapest és Székesfehérvár között, ezért
az eddigi pusztaszabolcsi terelések megmaradnak
a tapolcai vonatok
esetében, sõt számos vonat Székesfehérvárt sem érinti
majd. Újdonság,
hogy több közvetlen összeköttetés is
létesül Sopron és a
Balaton között.
A nyári menetrend
értelmében a mostani 2 pár gyors és 3 pár
sebesvonat
helyett,
nyáron 4 pár gyors és
6 pár sebesvonat közlekedik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
Tapolcáról Budapestre és vissza két óránként járnak a szerelvények, természetesen a
meglévõ Székesfehérvár-Tapolca személyvonatok mellett.
A tapolcai gyorsés sebesvonatokat a
nyári idõszak alatt is
Pusztaszabolcs
felé

alatt
napon- Balaton körüli vasútterelik, azonban szá- ideje
mos vonat még Szé- ta közlekednek majd vonalakra és a BalatoSzékesfehérvár- ni Hajózási Zrt. menetkesfehérvárt sem fogja a
érinteni június 18-tól. Balatonfüred-Tapolca, rend szerinti járataira
Ilyen a Budapest Déli sõt a Tapolca-Balaton- szóló Balaton Mix jegypu.-ról 8.16-kor, 10.26- szentgyörgy vonalon is. gyel bárki bejárhatja a
kor,
14.26-kor
és Ilyen jármû közleke- magyar tengert és kör16.16-kor, valamint a dik a Balatonfüredrõl nyékét, akár kerékpár5.53-kor, ral is. A kedvezményes
Balatonfüredrõl 9.00- Tapolcára
kor, 11.02-kor, 15.02- 21.28-kor induló vo- utazási jegy kétféle
kor és 17.02-kor induló natokban, valamint a idõtartamra váltható, a
szerelvény. Ezen jára- Balatonfüredrõl Szé- 7 napos változat 2 sza7.19- badon választott natokat már Szabadbaty- kesfehérvárra
tyánnál elterelik, így kor, 12.10-kor, 14.10- pon, a 3 napos változat
pedig 1 szabadon
ezek esetében a
választott napon
székesfehérvári
A kedvezményes
0-24 óráig jogocsatlakozásokat
korlátlan száSzabadbattyán
Balaton Mix jegy vasútra sít
mú
díjmentes
állomáson biztoutazásra a Balasítják.
és hajóra is szól
ton körüli vasútAz idén nyávonalakon és a
ron is jár majd
a Záhony-Tapolca se- kor (csak hétvégén), tavat átszelõ hajójára20.10-kor tokon.
besvonat,
újdonság 16.16-kor,
Ráadásul aki Baviszont, hogy az ed- (csak hétvégén) és
digi
szombathelyi 22.31-kor induló jára- laton Mix-el utazik és
felmutatja azt a balafürdõvonat Sopronból tokban.
Annagora
A MÁV-Start Zrt. tonfüredi
érkezik majd a Balatonhoz és este oda is kedvezményeket is kí- Aquaparkban, az a
tér vissza. A vonat ér- nál a vonatozáshoz, gyerek vagy felnõtt
napijegy
dekessége, hogy két a BalatonMix ajánlat teljesárú
GySEV személykocsit azoknak szól, akik 2011. árából 10%-os kedis továbbit az északi- május 1. – szeptember vezményt kap. A MÁV
30. között szabadide- nyári menetrendje auparton.
A
légkondicionált jüket tartalmasan és gusztus 28-ig lesz érDesiro
motorvona- aktívan szeretnék el- vényben.
Vasutas
tok a nyári menetrend tölteni a Balatonon. A
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„Úgy élvezem én a strandot”
A strandolás állítólag egyidõs az
emberiséggel, s bár Kézai Simon feljegyzéseiben sehol nem tesz említést
a túlzásba vitt napozás veszélyeirûl,
jó okunk van feltételezni, hogy
dicsõ eleink már Etelközben és Levédiában is megmártották habtestüket a hõs vizenyõkben. A kalandozások korában a magyar vitézek
nem csupán zsákmányolás meg
a rablás kedvéért jártak nyugatra, hanem elsõsorban azért, hogy
étkezési célból tenyésztett nyulaikat az ottani jó hírû uszodákban
megfürdethessék. Innen ered a
régi mondás is: „A magyarok nyulaitól ments meg Uram, minket!”
Balatonfüredrõl ugyebár mindenki
– no jó, nem mindenki, csak a jól
értesült – tudja, hogy gyógyüdülõ
és fürdõváros, 1971 óta. Aminek
értékét, rangját külön emeli, hogy
az országban elsõként nyilvánították azzá. Ez persze nem azt jelenti,
hogy a település lakói az országban
legtöbbet és mindennap fürdenek
– ami némileg érthetõ is, mert Füreden a legmagasabb a víz-és csatornadíj –, hanem azt, hogy minden
magára valamit is adó útikönyvben benne van, hogy mi fürdõváros
vagyunk.
A strandolás – elnézést a hasonlatért, és az érzékenyebb lelkivilágúak hunyják be szemüket – egy ki-

csit olyan, mint a szex: ha jó, akkor
nagyon jó, de ha nem jó, egy kicsit
akkor is jó. Régen persze még jobb
volt, mert akkor sokkal fiatalabbak
voltunk, és a társaságunkban lévõ
hölgyek külsõ megjelenése is kevesebb kívánni valót hagyott maga
után (Vagy éppen, hogy többet!).
Persze, még ma is megéri strandra
járni, fõként annak, aki meg tudja
fizetni. Egy háromgyermekes család ugyanis akkora vagyonokat
képes egyetlen nap leforgása alatt
elkölteni a strandon, hogy nálunk
nyaraló arab sejkek egy csoportja nemrégiben heveny zokogásban
tört ki a számukra ismeretlen és
megengedhetetlen mértékû költekezés láttán.
Strandra járni tehát egyfelõl
jó, másfelõl meg kész ráfizetés. Ezt
úgy kell érteni, hogy nem csupán
a vendégnek laposodik a pénztárcája, hanem a strand vállalat is
ráfizet, az állam úgyszintén, utóbbi ugyanis állítólag támogatja a
strandokat. (Ha az állam nem támogatná a strandokat, akkor még
jobban ráfizetne, mert a strandok
még a mostaninál is gyorsabban
tönkremennének, és az államnak
még mélyebben kellene a zsebébe –
vagyis a mi zsebünkbe – nyúlnia).
Régen a strand nemcsak hogy olcsó volt, de kifejezetten romantikus
helynek számított. Az idõsebbek és
az egészen középkorúak még bizonyára emlékeznek a boldogult
emlékezetõ nõi napozókra, ahol a
serdülésben érdekelt ifjúság, egy
kukkolásnak nevezett tevékenység révén, jó eséllyel szerezhette
be alapvetõ anatómiai ismerete-

it. Ezek az ismeretek azután, legalábbis ha az illetõ ifjú ember szerencsés csillagzat alatt született,
olyan alaposak voltak, hogy azokból egy életre elegendõ muníciót sikerült merítenie. (Ha nem volt szerencséje, akkor kapott egy akkora
pofont, hogy csillagokat látott, de
sokaknak állítólag így is megérte,
mert a pofonok erõsségébõl a legtöbbször kiderült, hogy tulajdonosaik nem mindig haragudtak igazán az alkalmi leselkedõkre…) Ma
már nincsenek külön nõi napozók,
de nincs is rájuk szükség.
Elég csak nyitott szemmel járni:
az egész strand egy nagy, össznépi
napozó, akár ki is lehetne írni a bejáratnál, hogy csak 18 éven felülieknek! Igaz, ennek a táblának sem
lenne sok értelme: ha valaki elmúlt
18 éves, és még mindig tud neki
újat nyújtani a strandon egy szál
ózonlyukban napozók látványa, az
jobban teszi, ha visszairatkozik a
kisegítõ iskolába, és mindent elkövet annak érdekében, hogy mihamarabb befejezze az eléggé el nem
ítélhetõ módon félbehagyott tanulmányait.
Azért persze vannak más változások is. Míg régebben csak fagyiért, lángosért és cigarettáért lehetett sorban állni, ma már ennél
jóval szélesebb a választék: magyar
ember magyar strandon azért áll
sorba, amiért csak akar! És más
persze az árnyék is. Ma ötös lottóval ér fel, ha sikerül kifognunk egy
jó árnyékos helyet – ahol azért jó a
rálátás az esetleges izgalmas történésekre –, míg húsz-harminc évvel ezelõtt a strand egész területén
volt árnyék. Meg volt nap is, ha
arra volt szükség, és a szúnyogok is
mintha kevésbé lettek volna agreszszívak. (Mindebbõl egyértelmûen
következik, hogy akkoriban húszharminc évvel fiatalabbak voltunk.) Igaz, erre meg azt lehet
mondani, hogy most meg alig van
olyan strand, ahol ne lenne valamilyen élményfürdõ, alulról támadó, buzgárként viselkedõ vízsugár,
felnõtt ember számára infarktust
okozó csúszda, valamint mindenféle, váratlanul elõbukkanó alattomos áramlások. De régen is volt
izgalom, nem is kevés: nem volt
mindegy ugyanis, hogy az ember a
jobb vagy a bal lábával lépett bele
a vízben egy kagylóba, a parton
egy rossz helyre odavetett üvegcserépbe, barackmagba, netán egy depressziós, és ezért szúrós kedvében
lévõ darázsba. És az sem volt piskóta, ha a kerítésbérlettel közlekedõ
vendéget az úszómester úr netán
lefülelte. A legtöbb úszómesternek
ugyanis már akkoriban is hatalmas tenyere volt, minimum 48-as
nyakkal, ami náluk valószínûleg
szakmai alapkövetelménynek számított. Ebben tulajdonképpen ma
sincs nagy változás, talán csak
hogy a képzés már abba az irányba is kezd kiteljesedni, hogy megtanulják újraéleszteni a vendéget,
ha az netán elájulna, amikor megtudja, hogy mennyit kell fizetnie a
mûanyag tányérban felszolgált gulyásért. További változás, hogy már
van aquapark, élményfürdõ is.
A strandolásban az a legjobb,
hogy amikor végeztünk, az ember
elégedetten, a jól végzett lubickolás örömével indulhat haza. Otthon
beáll a tus alá, vagy elmerül a saját fürdõkádjában, ahol annyi vizet enged a kádba, amennyi csak
jólesik, és nem szól rá egy sípos
ember, hogy ne tessék a medencébe ugrálni és labdázni, meg fröcskölni sem tilos. (Igaz, nincs értelme, mert a kilöttyent vizet nekünk
kell feltörölnünk, az asszony – már
akinek van – ugyanis nagyon szúrósan tud nézni, ami a mértékadó
álmoskönyvek szerint semmi jót
nem jelent.) De azért egy hét múlva újból ott leszünk a strandon, kit
érdekelnek az olajsejkek, kapjanak
a szívükhöz, ha ahhoz van kedvük,
és irigyeljenek bennünket, magyarokat, hogy milyen gazdagok vagyunk.
Tóth-Bencze Tamás
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Új lídók a strandokon
A hónap elején kinyitottak a város
fizetõs strandjai, a
Balaton egyik legjobbjának tartott
Esterházy és a teljesen felújított Kisfaludy.
Új lídók és koktélbáros napozóstég várja a
vendégeket. Hangulatos miliõ, minõségi szolgáltatások, a fõszezonig
tavalyi árakon. – Akárhogy is nézzük, a két
strand a leglátogatottabb a városban. Az Esterházy minõségi szolgáltatásokat
nyújtó,
exkluzív fürdõ, az északi part legjobb strandja, a Kisfaludyn pedig
200 milliós fejlesztés

zajlott, ráadásul az 5
hektáros területével az
egyik legnagyobb strand
a Balatonnál – vélekedett Somogyi László, a
strandokat üzemeltetõ
Probio Zrt. vezérigazgatója.
Kijavították a gyep
hibáit, folytatták a parkosítást, a fürdõ keleti oldalán kialakítottak
egy új színpadot, és igazodva az igényekhez,
egy új harminc méter
széles lídót is építettek.
– Több fát is ültettünk,
rendeztük a területet,
úgy gondolom, nagyon
szép és sok szolgáltatást nyújtó strand lett a
Kisfaludy. Sportos, családias, fiatalos strand,
átlagos áron – mond-

ta Somogyi László.
A strandnál a nagy parkoló továbbra is ingyenesen vehetõ igénybe, kuriózum a strand
területén
biztosított
külön õrzött kerékpártároló, de van még
egyebek mellett gyerekszoba, értékmegõrzõ,
ingyenes
internet
elérhetõség és vízi
sportszer
kölcsönzõ.
Júniusban minden hétvégén sportnapok is
várják a vendégeket.
A fürediek a strandot
500 forintos bérlet ellenében korlátlanul látogathatják, a 4-18 éves
korosztálynak ezért 350
forintot kell fizetnie, a
turistáknak a napijegy
550 forintba kerül.

–
Az
Esterházy
strandon kétszeresére, harminc méteresre bõvítettük a lídót, a
keleti mólónál pedig a
szezonra elkészül egy
új koktélbáros napozó stég, ami véleményem szerint nagyon
népszerû lesz majd
a vendégek körében.
Tervezzük egy jegyautomata beszerzését is,
ez a zsúfolt napokon
gyorsítaná a belépést.
Este hat órától már ingyen be lehet menni
a strandra, de egyébként is egész évben
parkszerû nyitva tartás
van, amivel nagyon sokan élnek is – mondta
Somogyi László.
mt

Idén is beindult a Sundance Park
Június elsõ hétvégéjén kinyitott a
Sundance Park. Hónapokon át kétséges
volt a sokat kritizált
szórakoztató centrum sorsa, most úgy
tûnik, megoldódtak az üzemeltetési
problémák, egyelõre
az idei szezonban
biztosan mûködik
majd a park. Három
nagy zenés buli lesz
a nyáron, de itt lesz
a BikeFest néhány
rendezvénye is.
Hat bár, három diszkó, két étterem és egy
35 szobás bulihotel
várja a vendégeket, az
üzletek mintegy hetven százaléka már az
elsõ héten kinyitott.
A kifogásolt üzleteket
megszüntették, hangmérnökök
segítségével csökkentették a
hangerõt és a helyi
rendõrséggel
egyeztetve megszervezték a
szórakoztató centrum
vendégeinek kulturált
hazajutását.
– Tízmillió forintot költöttünk az épületek
felújítására,
a külsõ munkálatok

A napokban új benzinkút kezdi meg
mûködését Balatonfüreden a tavaly
átadott nyugati
elkerülõ út mentén,
a Tüzép mögötti területen.
A töltõállomás a
svájci
érdekeltségû
AVIA csoport színeit,
arculatát viseli, azonban a beruházást füredi vállalkozó valósította meg. – Mivel az
építõipar leállt, a lakás eladások nem mennek, bõvíteni kellett a
profilt, úgy gondoltuk
benzinkutat építünk –
mondta Maurer Mihály
a töltõállomást megálmodó vállalkozó. Mi
ezt Füred lakosságának építettük, az áraink is ehhez igazodnak.
Shopunkban pl. nem a
szokványos magasnak
mondható benzinkutas árakkal dolgozunk,
mi egy általános élelmiszerüzlet árait kínáljuk a vásárlóknak

befejezõdtek, néhány
épületben még kisebbnagyobb átalakítások
zajlanak. Egyetlen egy
üzlet van még, amely
bérlõre vár, ezenkívül mindegyiket sikerült kiadni, több helyi
vállalkozó is érdekelt
– válaszolta kérdésünkre Zámbó Attila,
a cégbíróságnál május elején bejegyzett,
a park üzemeltetését vállaló új cég, az
S. D. Park Üzemeltetõ
Kft.
társtulajdonosa,
aki hozzátette: a négyhektáros területen 46
épületben 136 különálló ingatlan mûködik
83 tulajdonossal társasházi
formában.
– Igyekeztünk körültekintõen eljárni, minden, korábban gondot okozó problémára
megoldást találni. Folyamatosan
egyeztetünk a polgármesterrel illetve a füredi
rendõrkapitánysággal,
bízom benne, hogy
a park mûködése a
vendégek és a városlakók számára egyaránt elfogadható lesz
– mondta Zámbó Attila. Várhatóan min-

den hónap végén lesz
zenés buli is a szórakoztató
centrumban,
ezeket az Aquaparkot
üzemeltetõ
Maspeddel
közösen
rendezik
majd
meg.
Mint arról elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk, az egykori görög falut korábban
üzemeltetõ Sundance
Park Kft. felszámolás
alatt áll. A cég a névhasználatának a jogát,
a weblapját és domain

Olcsóbb benzin

– tette hozzá. Az AVIA
kitûnõ partnert jelent
számunkra, hiszen bár
magánbenzinkútként
mûködünk, a tradicionális svájci minõséget
tudjuk kínálni az autósoknak. Az üzemanyagot a MOL és az
OMV szállítja nekünk
is, viszont saját márkás adalékkal javítjuk

a minõséget – fogalmazott Maurer Mihály.
Az új benzinkúton
egyébként
megtalálható a 95-ös, az E85ös benzin és a dízel
üzemanyag is, ezen
túlmenõen PB gázpalackot is árulnak. A
shopban
csokoládét,
jégkrémet, kávét, valamint üdítõket, sörö-

nevét, illetve az üzemeltetéssel összefüggõ
egyéb szellemi tulajdonjogokat átadta az
új üzemeltetõnek, az
S. D. Park Kft.-nek .
Serényi Gábor, a zenés
klubokkal rendelkezõ
komplexum
korábbi üzemeltetõje elmondta: nem sikerült megegyezniük az
önkormányzattal, így
visszalépett a további
üzemeltetéstõl.
mt

ket is árusítanak, ami
fontos, behûtve. Az új
kút valóban ötvözi egy
multicég igényes megjelenését és a családias légkört. Késõbb
továbbfejlesztik a benzinkutat, hiszen hamarosan lesz porszívó, keréknyomásmérõ
és mindehhez külsõ
kézmosási lehetõség.
A nyitás alkalmából
kedvezõ
üzemanyagárakkal és a készlet
erejéig ingyenes kávéval várják az autósokat. Az új kút nyári
idõszakban reggel 6-tól
este tízig lesz nyitva, télen este 8-ig lehet majd itt tankolni.
Az üzemeltetõ Füred
Diesel Kft-nél elmondták, ha igény lesz rá,
a reggeli nyitást hajnali 5-re módosítják
majd. Az AVIA benzinkút megépítésével
a helyi vállalkozó 8 új,
egész éves munkahelyet is létrehozott, amire nagy szüksége van a
városnak.(x)
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Füred a könyvek városa
Juhász Ferenc a könyvhéten olvasta fel írását

Az élõ klasszikus, a
ma 83 évesen is alkotó Juhász Ferenc
volt a díszvendége a balatonfüredi
könyvhétnek.
Az erre az alkalomra írt Aranyserleg
címû írását a nemrég
elhunyt Hubay Miklósra emlékezve olvasta fel a Kossuth-díjas
költõ a Kisfaludy Galériában.
Az irodalmi beszélgetésen – amelyhez
csatlakozott
Tarján
Tamás, az ELTE irodalomtörténésze, Aczél
Géza, az Alföld címû folyóirat fõszerkesztõje –
Baranyi Péter színész
Juhász Ferenc és a 125
éve született debreceni költõ,Tóth Árpád
verseit olvasta fel.
A könyvheti megnyitón
meglepetés-

ként, tisztelegve Juhász Ferenc költészete
elõtt, dr. Bóka István,
Balatonfüred polgármestere a költõ József
Attiláról szóló írásainak válogatását, a város kiadásában megjelentetett Mit akart
József Attila? címû
könyv száz példányát
adta át ajándékba a
költõnek.
Füred a könyvek városa, hiszen a felvilágosodástól a reformkorig a teljes magyar
irodalom, írók, költõk,
színházi emberek voltak jelen a városban,
így volt ez a múlt század hatvanas-hetvenes
éveiben, a Lipták-házban is, gondoljunk Németh Lászlóra, Illyés
Gyulára, Déry Tiborra és így van ez ma is,
Fordítóház
mûködik
itt, és Füred irodalmi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonfüred Város Önkormányzata
pályázat útján kívánja értékesíteni a
Balatonfüred, Jókai u. 10. sz. alatti 679/1
hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésû
ingatlanát.

A megajánlható legalacsonyabb
vételár nettó 28 000 000 Ft+áfa.
Részletfizetés esetén a vételár teljes
kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát
fenntartja.
A pályázat eredményérõl a Képviselõtestülete dönt a megajánlott vételár és a
fizetési feltételek figyelembe vételével.
Részletes pályázati kiírás, valamint
egyéb információ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Balatonfüred, Szent István tér 1. 25. szoba)
beszerezhetõ.
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Balatonfüred, Szent
István tér 1., Vagyongazdálkodási Osztály 25.
sz. iroda.
A pályázatot zárt borítékban kérjük
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.
június 29. szerda 16.00 óra.
Balatonfüred Város Önkormányzata

folyóiratot és szinte
kéthavonta könyvet jelentet meg- emelte ki
dr. Bóka István.
Az irodalmi esten
Juhász Ferenc, akit

Spiró György nem rég
az utóbbi száz év egyik
legnagyobb
lírikusának nevezett, hosszan
dedikálta könyveit.
Csk

ARANYSERLEG
Május nyolcadikán hallottam
a rádióban, hogy meghalt Hubay
Miklós. Hatalmas mûveltségû nagy
szellem volt, izgatott, félelmetes
teremtõ, áldott és tiszta mûveket
agyából és szívébõl kilángoló ember
eben az embertelen világban. Azért
kezdem könyvnapi megnyitómat
vele, mert egyszer köszöntve õt, üdvözlésem címéül azt írtam: A Csönd
Kelyhében. Hiszen az olvasás A
Csönd Kelyhe! Abban ül az ember
olvasáskor, mint egy gyönyörû virágban, tulipán-kehelyben, fehér liliomkehelyben, mint egy zöld szárnyon derengõ, merengõ illat-édes
virág-kastélyban. Persze az olvasáshoz látó emberszem kell. Mert
az igazi olvasást nem pótolhatja
semmi! Sem a hang, sem hangot
dobhártyájába gyûjtõ fülünk, sem
a civilizáció és technika találmányainak mérhetetlen sokasága,
semmi gépi eszköz, az emberi elme
csoda-találmányai, a hangszalag,
a hangoskönyv, a chipek és klipek
hasznos vagy haszontalan áradata, sem a számítógép, az internet,
az egész könyvtárakat recegyûrés
lapos gyomrába temetõ, árammal
forgásra-mûködtetett lemezkorong,
hangtányér. Ezek a dolgok csak segítik az értelmes és szépségre éhes
embert. Segítik magányát oldani,
segítik a létezés-fölemelkedésben.
Mint a lift, ami az emeletre visz. A
Csönd Kelyhében ülõ olvasót csak
a szem, csak a látás, csak a pupillák fekete némaságába a szemfenék bíbor üstjéig betóduló fény, az
agyunkig zúduló idegünk-továbbított világosság oldja fel a Csönd
Kelyhében ülõ sötét magányátálomtalan türelmetlenségét. Ó,
azok a Szent Házak, a Könyvtárak,
a megváltás Jézusi hírhozói! Apáczai Csere Jánost említettem, a zseniális tudás-akaratról szóltam, azt
is mondom vele, mert általa, hogy
egyik mûvében csodálatos leírása van a szemnek! Az emberszemnek! Mert sokfajta szemet teremtett
a Teremtõ: pontszemet, ciklon-félgömb összetett szemet, csõszemet,
golyószemet,
merev
szemet,
kaméleon-bõrkürtbe rejtett szemet,
bõragyagkorsóból látást, a bolhától, a hangyától a halig, bálnáig, a
madárig, a sastól az elefántig. Még
a növények levelének is van látástérzékelõ fényérzékeny idegsejt-lapja. De a természetben csak az ember
szeme tudja látásával összefoglalni,
látásával érinteni a látható, vagy

Személyes veszteség
nászútjukra Füredre
jöttek, még a huszadik
század elején. Amikor
még Blaha Lujza itt élt
és délutánonként csak
úgy magának dalolgatott. És Hubay Miklós
édesanyjában megmaradtak ezek a dalok,
aki séta közben hallgatta és a születendõ
kisfiúnak ezeket dalolNekem
személyes
ta tovább.
jó ismerõsöm, van emÉs aztán Hubay Miklékem, élményem róla
lós mesélni kezdett.
bõségesen. S minden
Száva Babics tett fel
mûvelt magyar olvaneki egy kérdést, de
sónak lehet, s
többre nem is juannak is, aki
tott ideje, mert
Hubay Milós a szerzõje az író elkezdte
persze a színházakban látta
választ és 45
az Egy szerelem három apercig
õt, azaz mûveit,
mondta,
amelyek
most
s a végén ponéjszakája darabnak is
már
évtizedek
tosan ott fejezóta a magyar
te be, hosszú
színpad állandó darab- élményben lesz része. szellemi kalandozások
jai s a legnagyobb ma- Így is történt. Hubay után, ahol szükséges
gyar színészek kedvelt Miklós azzal kezdte, volt. Memóriája egy
szerepeit adták.
amivel a profi elõadók: pillanatra sem hagyta
Õ maga volt a szel- megnyerte a közönsé- cserben, s mi ámulva
lem, az értelem, a get. Élete egyik leg- hallgattuk a 20. század
megmaradt
érték szebb emléke Füred- tanúját. Hiányozni fog
megtestesítõje.
Hi- hez kötõdik s ehhez nagyon ebben a talmihetetlenül gazdag az az épülethez, mesélte. vá váló világban!
életmû, s az a nemzet- Édesanyja és édesapja
(y.y)
Elhunyt Hubay Miklós! Vele elment
egy nagy korszak
nagy egyénisége.
Élt 93 évet s bár
látása megromlott,
az utolsó percig részese volt a magyar
irodalmi, sõt nyugodtan mondhatjuk,
közéletnek.

közi szerepvállalás is,
amit a magyar kultúra
érdekében tett.
Mindez benne van a
nekrológokban, könyvekben, emlékekben.
Két éve járt Füreden
talán. A szívkórházban
pihent és kicsaltuk õt
a Blaháné étterembe
egy irodalmi estre. Úgy
emlékszem, novemberi
vasárnap délután volt,
esõs, viharos s a nagyterem mégis megtelt
fürediekkel. Mindenki
érzete, hogy páratlan

láthatatlan világ egyetemes valóságát. Az állat csak néz, nézve lát,
de benne a látás célszerû üresség.
Nekem a könyv a világegyetem! És
a szem a világegyetembe merülõ világosság. Mint a tengermély, óceánsúly alján a világító lánghalak,
a törékenyen is szilárd fénygömbök, fénydobozok. Ezért is volt az,
hogy amikor a rettenet-époszomat,
ember utáni vágyakozás-hit versemet a Gyermekdalokat írtam, elmentem Budapesten A Mária utcai Szemklinikára Dr. Weinstein
Pál barátomhoz, aki egy ezeroldalas könyvet adott kölcsön a szemrõl
és a szemtörténetérõl. Ó, micsoda
boldogság volt nézni, tanulni, olvasni azt! Nekem az írott könyv, a
kézzel írott könyv a tudásra vágyó
emberiség legszentebb találmánya,
az õs-eposzok, a kódexek, a Talmud, a Biblia, a Korán, az õsmesék
gyûjteménye, mert szent a betû,
amivel azokat írták: a perzsa, a
szanszkrit, a héber, a kínai, az arab,
a japán, a gót, a görög, a latin. Ó,
milyen gyönyörû ihlet-csodák, látomás-mítoszok, ihlet-megvalósulások a fenséges betû-halmazokban,
a szentséges könyvekben. Hogy beléjük hullhatok, mint a meteoritok
lángolva, elégve a szerelemben és a
halálban! Ó, anyám méhének milyen áldása, hogy nem születtem
vaknak, de emberszemûnek. Ezért
is csodálom Miltont, aki vakon diktálta eposzait! De a szem nem a látás, a látás bonyolult szerve csak,
a világot-közvetítõ csodagolyó,
ami az agyba lövi a látott valóságot. Hiszen nem a szem, de az agy
lát embertársaim! Az állat, bár van
szeme, nem tud olvasni. Csak nézni tud, nézésével érzékelni. Az ember legmámorosabb találmánya a
könyvnyomtatás. S az ember legszebb érzékelõje a szem! Áldjuk hát
Teremtõnket szemünkért. S áldjuk
a könyvet. Ó, könyvkiadók, könyvtárak, könyvesboltok, antikváriumok, könyvnapok ne hagyjatok
el minket, ne hagyjatok el engem!
Hadd hörböljünk, hadd igyunk az
írott szó aranyserlegébõl! És ha
már vele kezdtem, hadd fejezzem
be Hubay Miklóssal: úgy repült
át sötét éjszakákon, mint egy izzó
nyári csillagkõ. Mint mámor-szép
színmûvében: a Hová lett a rózsa
lelkében, a tömegvonzást legyõzve
a zseniális Nizsinszkij, a rózsatáncos a színpadi levegõben.
Juhász Ferenc

Adományok és pályázati
nyeremények a füredi
városi könyvtárban
Az idei Ünnepi
Könyvhét – a sok
szép könyves rendezvény sikerén kívül – ajándékokat is
hozott a városba, a
Városi Könyvtárba.
A „Mediterrán világ” címû folyóirat bemutatkozásán Garaczi
Imre felelõs szerkesztõ
átadta a – folyóiratot
is mûködtetõ – Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány
ajándékcsomagját.
A nagylelkû adomány – melynek értéke
170 000 Ft – folyóiratokat, szépirodalmi és
szakkönyveket tartalmaz. Beleltározás után
a városi könyvtárban,
az arácsi fiókkönyvtárban és a Helytörténeti
Gyûjteményben olvashatók a kiadványok.
Ezúton is köszönjük
az ajándékot!
A lassan két éve
meghirdetett – könyv-

kiadókat, könyvtárakat
és szerzõket támogató
–
Márai-programban
döntés született. Már
megérkezett a hivatalos értesítés is, amelyben olvasható, hogy
melyik könyvtár milyen összegért válogathat a klasszikus
és a kortárs irodalom
köteteibõl.
Balatonfüred könyvtára 650 000 Ft értékben juthat hozzá az értékes mûvekhez.
A könyvek listája
megtekinthetõ a http://
www.kello.hu weboldalon.
A
könyveket
a
könyvtár 2011. július
31-ig rendelheti meg.
Év végéig – a pályázat jóvoltából – a
könyvtár olvasói több
száz kötettel gazdagodnak.
Sárköziné Sárovits
Hajnalka
igazgató
városi Könyvtár
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Programajánló
Június 3. Vajda Katalin festõnõ kiállítása. Megtekinthetõ június 24-ig. Június 18.
szombat, 16 órakor: Sirály táncfesztivál fotókiállításának megnyitója. 17 órakor: Sirály
táncfesztivál.
Június
19., vasárnap, 17 órakor: Sirály táncfesztivál gálamúsora. Június
25. szombat, 21 órakor:
Flamenco est. A gitárfesztivál záró programja. Június 27-tõl, július 1-ig, hétfõ–péntek:
Nemzetközi
modern
tánccsoport
szakmai
tábor és fesztivál.Információ: Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.,
8230
Balatonfüred,
Horváth Mihály u. Telefon: +36-87-480-196.

A magyar festészet klasszikusai Mednyánszkytól Barcsayig
paraszti életvitelt soha
el nem hagyó miskei
festõmûvész,
Tóth
Menyhért életmûve.
A Kecskeméti Képtár balatonfüredi vendégkiállítása a századforduló és a II.
világháború
közötti magyar festészetet igyekszik bemutatni. Különösen sok
kvalitásos
alkotás,
tankönyvekbõl is ismert fõmûvek képviselik a századelõ festészetét (pl. Faragó
Géza
Tungsram-plakát
terve;
Czigány
Dezsõ
sorozatindító
Ady-portréja; Perlrott
A képtár fõ gyûjtési
Csaba Vilmos: Kálváterülete a 19–20. szária). Emellett egyes
zadi, illetve a minkiemelkedõ egyedi teldenkori kortárs majesítmények közismert
gyar képzõ- és
opuszai képezik
iparmûvészet,
a kiállítás fényA XX. század elsõ fele
s e kategóriápontjait
(Medban az egyik
nyánszky László:
legnagyobb magyar
legnagyobb
és
Ágrólszakadt;
legjelentõsebb
festõinek képei Füreden Farkas István:
MagyarorszáFiatal
részeg
gon. A ma már
költõ az anyjátöbb ezres gyûjtemény életmûvet érzékeltetõ val; Tóth Menyhért:
megalapítása
Ne- minõségû és nagysá- Kereszten), köztük pélmes Marcellnek, a gú anyaga tekinthetõ dául egy olyan különhíres
mûgyûjtõnek meg Kecskeméten a legességgel, mint az
és
mûkereskedõnek Cifrapalota állandó ki- építész Lechner Ödön
köszönhetõ, aki 1911- állításán, ahogy szin- akvarellje (A kecskeben 80 képet ajándé- tén a gyûjteménnyel méti víztorony terve).
kozott a kecskeméti együtt kerültek a hírös
A kiállítást, amelyVárosi Múzeum Kép- városba többek kö- nek ünnepélyes megtára megalapítására. zött Ámos Imre, Anna nyitóját június 18-án
Mivel Nemes a kor- Margit, Barcsay Jenõ 16 órakor tartják a
társ magyar mûvészet és Egry József alko- Vaszary Villában, ifj.
nagy támogatója volt, tásai. A képtár leg- Gyergyádesz
Lászelsõsorban század eleji nagyobb gyûjteményi ló mûvészettörténész
mesterek alkotásai ke- egysége
Kállói
Judit
azonban és
rültek a gyûjteménybe. a
Képzõmûvészeti mûvészettörténész váSzinte minden jelentõs Fõiskolát elvégzõ, de a logatta és rendezte.
1983–ban nyitotta meg kapuit a
Kecskeméti Képtár
a fõtéri Cifrapalotában. Az 1902–
1903 között emelt
rendkívül látványos
szecessziós épület,
színes majolikabetéteivel, pirogránit
plasztikáival, melyeket a pécsi Zsolnaygyár kivitelezett,
eredetileg a város
elsõ bérháza volt az
elsõ emeleten a Kereskedelmi Kaszinóval, a földszinten
bérbe adható üzletekkel.

A
Balatonfüredi
Napló legutóbbi számában a parkolásról
szóló cikkben az szerepelt, hogy a Blaha
és Kisfaludy utcákhoz
hasonlóan az Esterházy strandi parkolóban
is 500 Ft/óra lesz a parkolás díja. Ez, sajnos
téves információ. Az
Esterházy strandi parkoló az I. díjzónába (piros) tartozik, a Zákonyi
utcához és a Szabadság
úti körforgalomhoz hasonlóan, ahol 220 Ft az
óradíj. A kiemelt körzetben (Kisfaludy és
Blaha utcák) 500 Ft az
óradíj. A tévedés oka
az lehetett, hogy a lakossági bérlet (2600 Ftos) a Blaha és Kisfaludy utcában, valamint
az Esterházy strandi
parkolóban nem érvényes. A tévedésért elnézést kérünk.

Elsõ balatoni árverés
A pár ezer forintostól a többmilliós mûtárgyakig

– Gyerekkorom óta
szinte minden nyarat a
Balatonnál töltöm, Füred különösen fontos a
szívemnek, az elmúlt
évek fejlesztései révén
pedig igazán elegáns
várossá vált. Sokszor
gondoltam rá, hogy a
két nagy szerelmemet,
a mûkereskedést és a
Balatont valahogy öszszehozzam. A megújult
város illetve a Vaszary Villa erre kitûnõ
helyszín lesz. Nem
egyszerû ma Magyarországon egy mûvészeti
aukciót vidékre vinni, mégis bízom ben-
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Parkolási díjak
- helyesen

Mûvészeti árverést rendeznek a
nyáron a Vaszary
Villában. A rendhagyó kiállítással és
jótékonysági esttel
egybekötött aukció
kuriózumnak számít
a Balaton partján.
Rippl-Rónai József,
Aba-Novák Vilmos,
Vaszary János, Egry
József, Márffy Ödön
egy-egy festménye is kalapács alá
kerül.
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belépõjegyekbõl
ne, hogy sikeres lehet ékszertõl kezdve, a tíz tó
a rendezvény, sõt ter- millió forintról indu- befolyt összeget telveim szerint minden ló Rippl-Rónai illet- jes egészében átutalnyáron
rendeznénk ve Aba-Novák festmé- ják egy alapítványnak,
egy-egy ilyen akciót a nyig, sok minden. Még amely csángó gyerekek
villában – válaszolta gyûlik az anyag, lehet, balatoni nyaraltatását
érdeklõdésünkre Pin- hogy Munkácsy Mihály szervezi.
– Elegáns estély
tér Péter, a mûvészeti festményt is sikerül
árverést
szervezõ hoznunk. Elsõsorban lesz, neves fellépõ
Pintér
Aukciósház klasszikus és 20. száza- mûvészekkel, nívós zedi modern festmények, nei programmal. Bívezetõje.
mûtárgyak, zunk benne, hogy a
Mintegy 250 mûtárgy szobrok,
kerül majd július 15- Zsolnai és Herendi viszonylag drága támoén a Vaszary Villában porcelánok szerepel- gatói jegyek elkelnek
árverésre, köztük a 20. nek majd az aukción, és tudunk segíteni a
század nagy magyar de lesznek helytörté- gyerekek üdültetésében. A jótékony
festõmûvészei
rendezvényekközül több alKiállítás és jótékonysági nek Magyarorkotó
munkája
szágon még nem
is. A szokásokest július közepén
igazán
alakult
nak megfelelõen
ki a kultúrája,
az egy neves
a Vaszary Villában
de mivel már
közszereplõ verendeztünk pár
zette
aukció
nyilvános lesz, azon neti és balatoni relik- ilyen eseményt, úgy
bárki részt vehet, sõt viák is – fogalmazott látom, még a jelenlegi
nehéz gazdasági helylicitálni nemcsak sze- Pintér Péter.
Az aukcióra bocsá- zetben is van erre fomélyesen, de telefotott mûtárgyak mind- gadókészség – mondta
non is lehet majd.
– Az árverés tema- egyike július 8-15 kö- a galéria vezetõje, aki
megtekinthetõ hozzátette: az árverétikája természetesen zött
a Balaton, ami nekem lesz a Vaszary Vil- sen elkelt mûtárgyak
az életigenlést, az élet- lában, ahol az árve- õket illetõ jutalékának
örömöt jelenti. Sokféle rést megelõzõen egy egy részét szintén felmûtárgyat bocsátunk jótékonysági estet is ajánlják az alapítványárverésre, lesz köztük rendeznek. Az állófo- nak.
mt
megválthapár ezer forintos ezüst gadásra

iskola
képviseltetve
van: a nagybányaiak, a
szolnoki mûvésztelep,
a gödöllõiek, a Nyolcak. Az irányzatokhoz,
iskolákhoz kevésbé besorolható festõk közül
megtalálhatjuk RipplRónai József, Vaszary
János és Gulácsy Lajos
mûveit is.
Mûvészettörténeti
szempontból
igen
jelentõs a Farkas István–Glücks
Ferenchagyaték,
mely
a
nyolcvanas évek folyamán került a képtár tulajdonába. A
magyar
mûvészet
legjelentõsebbjei, nagy
magányosai közül háromnak is (Mednyánszky László báró, Farkas
István és Nagy István)
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Dr. Olti (Oblatt) Ferenc
Többgenerációs balatonfüredi család gyermeke
Édesapja, Oblatt
Sándor Balatonfüred híres
szõlõsgazdája és
borkereskedõje volt,
aki családját, 13
éves kislányát és
szépséges feleségét a II. világháború során vesztette
el. Zsidó származásuk miatt Füredrõl
Auschwitzba deportálták, majd gázkamrában kivégezték õket.

szervezett osztályunknak napközit, jó kis
kaland volt, miközben
úgy hírlett, a mûúton
tankok
nyomulnak.
Aztán átkerültünk a
katolikus vörös templom mögötti iskolába,
késõbb a posta melletti nagy épületbe. Szerettem iskolába járni,
jó tanuló voltam. Emlékszem Országh tanár
úrra, mindig elmesélte
horgász élményeit, szigorú, de igazságos volt.
Tõle tanultam meg egy
életre, hogy „tanár ne
legyen elnézõ, az viszszaüt”. Szerettem Iványi tanár urat, Bakonyi
Istvánnak és Horváth
Ernõnek mi voltunk az
elsõ osztálya. Horváth
Ernõre én ragasztottam a Beethoven nevet, nem is kopott le
szegényrõl
haláláig.
Középiskolába, Veszprémbe, a Vegyipari
Technikumba vettek
fel, akkoriban tízszeres
volt a túljelentkezés.
Zenekart alapítottunk
és a Lóczyba jártunk
be próbálni. Játszottunk füstös, hideg kultúrtermekben, italozó
közönségnek kis fal-

latonfüreden, milyen emlékeket õriz róla?

–
Életfelfogásban
nem egy, de legalább
három generáció volt
közöttünk. E miatt aztán komoly konfliktusokra, lázadásokra
emlékszem, miközben
mindig éreztem, hogy
nagyon szeret bennünket. Apám soha nem
beszélt háború elõtti
családjáról,
nekem
felnõtt koromig fogalmam nem volt arról,
hogy mi történt itt Füreden ’44-ben, hogy ki
Oblatt
Sándor
volt és milyen volt Jumunkaszolgálat
és
ditka, az õ szeretett
mauthauseni koncentkislánya, aki gázkamrációs tábor után tért
rában halt meg. A maga
haza
Balatonfüredmódján vallásos volt,
re. Édesanyja, Vadász
igen mély zsidó és törMárta, akinek a családténelmi tudással, amit
ja szintén Auschwitzszeretett volna rám is
ban pusztult el, szintén
hagyományozni. Ez akegyedüliként tért haza.
kor nekem nagyon nem
õk újra házasodtak
kellett, ma meg nagyon
és kezdtek új életet.
hiányzik. Szerette a
Ebbõl a házasságból
szõlõt, büszke volt a jól
született Olti Ferenc
sikerült boraira, bár
Balatonfüreden 1949soha nem ivott bort.
ben.
A
Veszprémi
Én meg nem szeretEgyetemen 1974-ben
tem sem a földdel való
végzett
vegyészmérbíbelõdést, sem a pinnökként.
Pályafutácei munkát. Ugyanaksát az ELTE tanárkor megtanultam a bor
segédjeként
kezdte,
készítését, kezelését,
oktatott a Budapesti
a szõlõmûvelés
Mûszaki Egyefortélyait, a hatemen valamint
módegyik alapítója
Olti Ferenc soha nem gyományos
szereket ma is
és kidolgozója
ismerem. Sokat
szakadt el
az egészségügyi
szenvedett attól,
informatikusBalatonfüredtõl
hogy egy évtized
képzésnek Nyíralatt kétszer raegyházán és Bubolták ki teljedapesten.
1982-ben az Orszá- vakban, vagy éppen a sen, a Horthy – Szálasi
gos
Vértranszfúziós SZOT (ma Anna Grand) rendszer elvette minIntézet
informatiku- nagytermében
szil- denét, mert zsidó volt,
sa lett, egy év múlva veszteri bulin, a cso- aztán a Rákosi rendfõigazgató-helyettese. paki úttörõtáborban, szer újra, mert kulák
A rendszerváltás után gimnáziumi
szalag- volt. A hetvenes évek
a pénzügyi szektor- avatón. A lányok kö- elején keserûen próban helyezkedett el. Õ rében népszerûek vol- bálta menteni néhány
volt az elsõ informati- tunk, sok szerelmem is telkét, mert bejött a
korlátozó
kai igazgatója az ala- volt, akikre ma is me- tulajdont
Testvérem
kuló NN Biztosítónak, leg szívvel emlékszem. rendelet.
távozása,
ma ING. Késõbb vezér- Aztán mesélhetnék a Izraelbe
igazgatója és társtulaj- balatoni korcsolyázá- anyánk korai halála
donosa annak az IDOM sokról, addig kerget- nagyon megviselte. Én
Rt-nek, amely néhány tük a lányokat, amíg mondtam meg neki a
éven belül piacvezetõ meg nem adták ma- hírt, hogy Csiszta ela banki informatikai gukat, a nyári kalan- ment, akkor láttam
és ügyviteli tanácsadás dokról a Vitorlásban. másodszor könnyezni.
területén. 2007-ben a Volt olyan, hogy a til- Elõször akkor, amikor
budapesti 4-es metró tott tvisztelés közben 1967. szeptember 1-én
építésének szervezési beleestünk a Balcsiba. felszálltam a buszra, a
feladatait vállalja el. Nagy kirándulások a házunk elõtt az Ady utMa is aktív, egy külföl- Koloska - völgybe, haj- cában, hogy bevonuldi bank tanácsadója- nali horgászások, titok- jak katonának Kaloként tevékenykedik.
ban elkötött vitorlások, csára. Füredet nagyon
Budakeszin van ál- filmnézés a kertmo- szerette. Anyám 56-ban
landó lakása, de egy- zi vetítõkunyhójának mindenáron disszidálre többet tartózkodik tetejérõl. Hogy szü- ni akart, de apám csak
a füredi hétvégi házá- leimnek milyen ko- állt a cserépkályhának
ban. Szabad idejében moly nehézségei vol- támaszkodva és hajszívesen
teniszezik, tak eközben, arról csak togatta, õ innen nem
szörfözik, színházba és már felnõtt fejjel hal- megy el, bárhol másutt
a világon értelmetlen
koncertekre jár. Sok lottam.
és tartalmatlan lenne
közéleti kezdeménye– Oblattból, Olti családzése és funkciója van, név lett, mi indokolta a név- az élete.
– Z. Karkovány Judit: Hinagyrészt a zsidó kö- váltást?
zösséghez
kötõdõen.
– Középiskolás ko- ányjel címû könyvében olHárom gyermeke van, romban állt elõ apám vasható édesapjának viszZoltán, Dávid és Sán- azzal, hogy a mai vi- szaemlékezése, Balatonfüred
dor. Párja Szeszler lágban ezt a németes- 1930-as éveirõl:” gyermekkaAnna, a budapesti Lau- zsidós nevet meg kel- cajtól hangos, boldog családi
der Javne Zsidó Közös- lene változtatni, neki élettel telitett, a szorgalmas
ségi Iskola igazgatója.
nagyon sok kellemet- munka eredményeit hirdetõ
– Gyerekkora Balatonfülensége volt miatta. Õ zsidó házak és otthonok” jelredhez köti, mi maradt meg
már nem akar változ- lemezték a várost. Döbbenet
az általános és középiskolai
tatni, de nekünk ezt ami azt követõen történt. Siemlékekbõl?
tanácsolja.
Kinyitot- került-e feldolgozniuk, mint
– Az általános isko- tam a telefonkönyvet túlélõk leszármazottainak a
lát a református fehér az O betûnél és vakon háború kegyetlen emlékeit?
– Ez nem csak a szütemplom mögötti suli- ráböktem az oldal köban kezdtem. Emlék- zepére. Így kaptunk leimre volt jellemzõ,
szem, hogy ’56-ban szü- öcsémmel új nevet, ma más zsidó családok történeteiben is visszakönetelt a tanítás, anyám már sajnálom.
szön, hogy a holokauszt
a Dózsa György utcai
– Édesapja híres szõlõsházunk
ebédlõjében gazda, borkereskedõ volt Ba- túlélõk nagyon nehe-

zen nyíltak meg, inkább
nem beszéltek az átélt szörnyûségekrõl. A
szüleim kegyetlen emlékei nem elsõsorban
a háborúhoz, hanem
az azt megelõzõ és
követõ zsidóüldözésekhez kötõdnek. A Numerus Clausus 1922-ben
született törvény, ami
korlátozta a zsidók tanulási lehetõségeit, a
Kamenyec podolszki
zsidó mészárlás 1943ban történt, apámat
munkaszolgálatra már
szintén 1943-ban elvitték, mert Füreden
voltak jóakarói, akik
feljelentették. Aztán a
deportálás, a szörnyû
utazás és a végállomás, a kínhalál. Nem
csoda, hogy a túlélõ
az emlékekrõl nem
beszélt, gondolom azt
hitte, hogy ezek a dolgok eltemetõdnek a
múlttal, az emberiség tanult belõlük, az
ismétlõdésre
nincs
esély. Ha körülnézünk
a világban, azt gondolom, ebben nem volt
igazuk. A faji, vallási gyûlölködés és genocídium ma is mindennapjaink
része.
Hogy a kérdésre viszszatérjek: a túlélõ leszármazottjának nincs
más választása, mint
így, vagy úgy feldol-

A Holokauszt Áldozatainak
Emléknapján
1944. május 16-án a balatonfüredi vasútállomáson álló vonatra erõszakkal kényszerítették fel a városban élõ zsidókat, akik a tapolcai elosztás után néhány napon belül az
auschwitzi haláltáborban találták magukat.
A Holokauszt Áldozatainak Emléknapján Balatonfüreden évek óta megemlékeznek a II. világháború zsidó áldozatairól.
Idén az Arácsi Népházban Hári Lenke alpolgármester beszédében felidézte azokat a mozzanatokat, amivel Balatonfüreden
õrzik az áldozatok emlékét. Emléktáblák,
botlókövek, Z. Karkovány Judit Hiányjel címû
a füredi zsidóság sorsát összefoglaló könyve
és a z évenkénti megemlékezés azt bizonyítja, hogy Füred nem felejti el az áldozatokat
mondta az alpolgármester. Olti Ferenc beszédében kiemelte, minden nép életében vannak
nehéz idõszakok, de a zsidóságot történelme
során többször nemcsak legyõzni, de teljesen
megsemmisíteni akarták ellenségei. Reméli,
hogy ma azok vannak többen, akik elutasítják
a diszkriminációt – hangsúlyozta a holokauszt
túlélõk gyermeke, majd a Széchényi iskola középiskolásai adtak mûsort.

gozni a kegyetlen emlékeket. Itt vagyunk,
élünk, dolgozunk, neveljük a gyerekeinket,
élvezzük unokáinkat,
beilleszkedünk a társadalomba, igyekszünk
hasznosnak lenni. De
van bennünk gyanakvás, óvatosság, érzékenység. A körülöttünk
történõ dolgokat mindig egy kicsit abból a
szempontból is nézzük,
magyarázzuk, értékeljük, lehet, hogy néha
tévesen, hogy az nem
antiszemita
hátterû
történés e, nincs e zsidóellenes oka, vagy
célja a történésnek.
Ezt látják mások túlérzékenységnek. De talán érthetõ mindez a
közelmúlt történelmének ismeretében.

– Pályafutását tekintve sikeres ember. Kereste a kihívásokat, vagy azok találták
meg Önt?

– A kihívások mindig egy adott személy
képében
jelennek
meg. Egyetemi profeszszoraim között volt néhány, aki felfigyelt rám
és figyelmébe ajánlott
barátainak. Ilyen volt
Pallai Iván és Almási
Gedeon
professzor
vagy Hollán Zsuzsa. Sokat köszönhetek nekik.
Már volt egy kis nevem
a szakmában, amikor a
rendszerváltás hajnalán rájöttem, nem az
egészségügy, hanem a
pénzvilág az a terület,
ahol az informatikának nagy lehetõségei
vannak. Innentõl magam szerveztem az

életemet. Kellettünk
banknak, biztosítónak,
egyetemnek, nemzetközi konzulens cégnek.
– Akadtak-e ellenzõi, akik
sikeres pályafutását akadályozták?

– Percemberek, irigyek mindenütt vannak. Amikor 2007-ben
a metró projekthez, az
állami szektorba bekerültem, ott nagy számban kerültem kapcsolatba az ellenzõkkel.
Mindegy volt, mi a
téma, csak az volt a
lényeg, hogy keresztbe kell tenni a másiknak. Nem a közös siker elérése volt a cél,
hanem, hogy ki tud
több jó pontot szerezni a fõnökségnél.
Napi aktuál-politikai
érdekek mozgatták a
szálakat. A feladat elsikkadt, ezt nagyon nehezen toleráltam.
– Menedzserként, szívesen
oktat, életpárja szintén pedagógus, egy jó nevû óvodától
érettségiig tanító neves intézmény fõigazgatója. Véletlen,
hogy egymásra találtak?

– Ez a második kapcsolatom, kettõnknek
öt gyereke és hét unokája van. Az egymásra
találás nem volt véletlen. Én annak idején
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alelnöke voltam és szakterületem
volt az oktatás. Õ meg
a legnagyobb zsidó iskola
igazgatójaként
vett részt az általam
szervezett megbeszéléseken. Okos és szép
volt, sokat vitatkoztunk
szakmai kérdésekrõl.
Kell ennél több?
– Vallja, hogy több generációs füredi, mennyiben lehet
kapcsolatát a várossal fenntartani?

– Szépapámról vannak feljegyzések a tihanyi apátság irattárában, bérlõ volt az
1700-as évek közepén.
A kapcsolat intenzív.
Amikor csak tehetem,
Füreden vagyok, nyáron gyakorlatilag állandóan. Azt tervezzük, hogy egyre többet
töltünk itt a szép új
házunkban, amit a Tamás-hegy lábánál a
régi mandulásunkban
építettünk nemrég. Innen gyönyörû a kilátás,
kedvesek a szomszédok, sok a gyerekkori
ismerõs. Igyekszem a
közösségi és a kulturális életbe is besegíteni,
fõleg a régi zsidósággal
kapcsolatos témákban,
megemlékezésekben.
– Hogy éli meg a város jelenlegi fejlõdését?

– Büszke vagyok rá
és örülök minden újnak. Még tíz éve sem
képzelhettük,
hogy
ilyen látványos és tartalmas lesz a fejlõdés.
Ez a város vezetését dicséri. Persze kérdezés
nélkül is elmondom a
kritikai megjegyzéseimet is. A város nyugati részén szinte lehetetlen a Balatonhoz
jutni, teljes a beépítés és a vízpart elkerítése. És nem örülök
annak,
hogy
turul
emlékmûvet engedett
állítani a város. A turul a zsidóüldözések
óta az irredentizmust
és az antiszemitizmust
is szimbolizálja. Lehet,
hogy akik kezdeményezték a szoborállítást a régi jelentéstartalom miatt tették, de
minket, zsidókat másra, rosszra emlékeztet.
dr. Fülöp Lajos
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Búcsú Istvántól
Oly sokan ismerték, szerették
és tisztelték dr. Ungvári István
fogszakorvos-fõorvost, oly sokan
tápláltak iránta baráti érzéseket,
hogy ebben a hangulati közegben
indokoltnak találtam a keresztnevén szólítani.
Szegényebbek lettünk: István befejezte gyötrelmes és hõsies, hoszszan tartó harcát a nagy ellenséggel. Elment közölünk. Távozását
a legszeretõbb családi gondoskodás és a lehetséges orvosi terápiák
alkalmazása sem akadályozhatta
meg.
Megszegényedésünk fájóan érzékletes, mert István jóval átlagon
felül gazdagította környezetét: családját, pacientúráját, baráti körét, városát. Mediterrán típus volt.
Derûs, szeretet- osztó, segítõ szándékú. Nyitott és kapcsolatteremtõ.
Baráti kapcsolat fõzte az orvosi
egyetem szakorvos tudás, európai
hírû dékánjához, de szót értett a füredi kukázó, elesett emberrel is.

Természetébõl fakadóan, spontánul teljesítette a „ Szeresd Felebarátodat...” isteni normáját. Biztosan szerette volna ellenségeit is,
de szavamra mondom – ilyenrõl
nem tudok.
Családközpontúság jellemezte,
de minden közelébe esõ jó közösségi ügynek is vagy kezdeményezõje
vagy aktív részese volt.
Én a Széchenyi kultusz mûvelése
kapcsán kerültem vele igazi baráti kapcsolatba. Lelke volt Társaságunknak. Fáradhatatlanul kutatta és népszerûsítette a legnagyobb
magyar életmûvét. Elismerés és köszönet érte.
Istvánnak a közösségi ténykedés
létszükséglet volt. Érdekelvû indítatást nála sohasem érzékeltem.
Egyszerûen szeretett hasznosnak
lenni, másokért tenni.
Élete, emléke üzenet: így is lehet
élni!
Dr. Kõvári Miklós
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Emlékezés egy tragédiára
„A Magyar Távirati Iroda közli: a
Pajtás nevû balatoni csavargõzös
1954. május 30-án,
délelõtt 11.45 órakor Balatonfüreden
felborult.”
Nõk a Balatonért
Egyesület
elnöke,
Zákonyi Tünde 1998tól majdnem egy évig
tartó
szisztematikus
munkával
számtalan
dokumentumot, viszszaemlékezést,
fényképet gyûjtött össze a
tragédiáról. Munkáját
sokan segítették, egyebek között a Balatoni
Hajózási Rt., a balatonfüredi önkormányzat, és a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai.
Munkájuk kapcsán egy
emlékmû felavatása is
szóba került, amihez
Máté Ernõ önzetlenül, kõbányájából egy
megfelelõ követ biztosított. Raffay Béla
szobrászmûvész ebbõl
a kõbõl egy figyelemfelhívó, ünnepélyes, a
tragédiát szimbolizáló
emlékmûvet alkotott.
Az emlékmûvet 1999.
május 3o-án a tragédia
45 éves évfordulóján
avatták fel a Tagore sétányon, szemben azzal
a hellyel, ahol a tragédia történt.
Idén dr. Lázár Jánosné, a NABE balatonfüredi csoportjának
a vezetõje emlékezett
meg arról a bizonyos
régi
gyermeknapról,
amely szépen indult,
és sajnos pár perc múlva bekövetkezett a tragédia, amely 23 életet
követelt, és több mint
5o-en sérültek meg sú-

lyosan. Hogy nem történt nagyobb tragédia,
annak is köszönhetõ,
hogy a hajó felborulásának idején vitorlásverseny volt, így a

hajósok a tragédiát
követõen a helyszínre
siettek, és segítettek a
mentésben.
A visszaemlékezést
követõen a NABE tag-

jai, valamint Domján
Tamás, a balatonfüredi hajóállomás fõnöke
helyezett el koszorút.
Hanny Szabó Anikó

Az Európai Uniós
támogatások
a kis- és középvállalkozóknak

Hajófestés,
polírozás,
felújítás.
Fényezõ mûhelyünkben
magas színvonalon
15 méterig,
vagy kisebb helyreállítás akár
a helyszínen is!
Autó Quality Kft.
Veszprém, Láhner Gy. u. 12.
Tel:70 3342-976

www.hajopolir.hu

Fényezési
Szaküzlet
– Autó festékek
számítógépes színkeverése
– Spray töltés, Polírozó
anyagok
– Alváz és üregvéd anyagok
– Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.,
www.autopolir.hu
8200 Veszprém,
Lahner Gy. u. 12.
Tel: 88 783-785,
70 3125-797

A Toxi-Coop Zrt. uniós támogatásokat nyert a „Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának” címû pályázati
kiíráson az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében. A
két projekt eredményeként
olyan innovatív szolgáltatások jönnek létre, amelyek
hazai és nemzetközi téren is
egyedülállóak.
A Toxi-Coop Zrt. a hazai gyógyszerkutatási piac
meghatározó
szereplõje,
aki kutató- és fejlesztû intézetként
a
nemzetközi elõírásoknak megfelelõ
(OECD, FDA, EMEA, ICH,
GLP) preklinikai vizsgálatokat
végez gyógyszerfejlesztõ cégeknek dunakeszi és balatonfüredi telephelyén. 2009-tõl
az Ökopolisz és a Pharmagora
életminõség klaszter tagja.
Az Európai Unió támogatásával az alábbi kutatás-fejlesztési projekteket valósítja
meg:
GOP-1.3.1.-08/2-20090041: A vállalkozás meglévõ
toxikológiai
szolgáltatási spektrumának bõvítése,
REACH
(Registration,
Evaluation,
Authorisation,
and Restriction of Chemicals)
UNIOS regisztrációs rendeletben elõírt vizsgálatok elvégzéséhez.
G O P - 1 . 3 . 1 . 09/B-2009-0010: A Toxicoop
Zrt. szolgáltatási portfóliójának (toxikológia, biztonság farmakológia, öko-és
víztoxikológia) költség-hatékony bõvülése egy új, alternatív species bevezetésével.
A projektek célja, hogy
bõvüljön a vállalkozás portfoliója és ezen keresztül a piaci
pozíciói erõsödjenek.
Bõvebb
információt
a
www.trc.hu oldalon olvashatnak. (x)
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Füredi alkotók Lovason
Piros pünkösd
Kozma Imre elhozta a kiállításra piros, rõt, kék, lila színekben tobzódó képeit, ködbeveszõ
hajnalaival valamint misztikus
érzésvilágával. Sajátos hangulatú, egyéni megfogalmazású
képein ölelkezik a múlt és jelen. Az álom és a költészet keveréke kölcsönöz egy kis örökkévalóságot
földi
utunkon,
arasznyi létünkben. Festményein olykor az eredetnek csak
jelzése marad meg. Olyan dolgokat örökít meg, amelyek félõ,
hogy elsüllyednek a múlt tengerében.
Kozma Imre: „szeretném
festményeimen keresztül és
fantáziámmal valahogy visszahozni a múltat. Füreden, ma
már sajnos nem tudunk hozzáférni az igazi háborítatlan vízparthoz, így azokat a partszakaszokat festem meg, amelyeket
még én ismertem, illetve más,
kisebb településeken még megtalálhatóak.”

Fénnyel írott képek
A Balaton varázsa, a képeken
e csodás vízhez való kötõdésrõl
vallanak a Tóth család fotósai.
Képeiken megjelenik a tó tündéri színpompája, szeszélyes
változékonysága, a megnyugtató békét lehelõ, fodrozódó
hullámverésbõl tükörré simuló,
otthonos végtelene. A vitorlákat megfeszítõ, röptetõ, mindig
friss széljárás. De rácsodálkozhattunk azokra a felvételekre is,
ahol még a szürke ködök is szépek, mert mint színes fátyol mögül, már átsejlik a nap.

A tó partján ülve, hátat fordít az ember parton létezõ hétköznapi gondoknak. A víz felé
fordulva nagyobb, idõtlen és
végtelennek tûnõ életmozgás
részesévé válhat. Tiszta arccal tekint az emberre a víztükör és az égbolt is. A hajnal
szépségétõl, a déli fehér fényeken át, a naplemente utáni zöld
égtõl az éjszaka fekete kárpitjáig, ott ülhet az ember egy hatalmas varázslat részesévé válva.
Tóth Attila jó példával szolgált a gyermekeinek. A fényképezés mellet mûvészi alkotások
is kikerültek fotómûhelyébõl. A
fekete- fehér fotókon át, különleges technikákkal készített, réginek ható fényképek, Balatonarács régi fényképein látható
helyszíneket végigjárva lefényképezte ugyanazokat a tereket.
Ebbõl is látható, hogy mennyi
változást hozott az elmúlt idõ.
Tóth Mátyás a víz bõvöletében
él. Boglárkát a mozgás, a sport,
a víz a virágok, a víz közelében
élõ állatok ejtik rabul. Mindketten már évekkel ezelõtt mint
diákok nyertesei lettek egy országos fotópályázatnak. A zsûri
jó szemmel látta meg bennük a
jövõ fotómûvészeit.

Lovak és zsokék, póni és
szabadon száguldó ménes
Simon Aliza magáról, és a
festés kezdeteirõl így vallott:
„2005-ben kezdtem el festegetni. Kezdetben színes ceruzával, majd temperával, késõbb
akrillal festettem. Autodidakta
módon, könyveket böngészve,
egyre szenvedélyesebben fes-

Versenyfelhívás

Várjuk városok, falvak, községek, cégek
nevezését!
Július 2-án, betöltjük a Gulyáságyút!
Lehetõséget biztosítunk vállalkozó kedvû
csapatoknak (3–6 fõ), hogy versenyszerûen
(szakmai zsûri és közönség szavazat)
fõzzenek, ha kell segítséggel! Mindent biztosítunk a sikerhez! Jelentkezési lap letölthetõ
weboldalunkon! www.harckocsik.hu
Míg készül az étel, csapatok versenyezhetnek egy 5 állomásos könnyített, de mégis erõnlétet próbáló katonai akadálypályán!
(sebesült szállítás, kézigránát dobás, telefonvonal építés, lövészet, fegyverismeret, kúszás, függeszkedés)
Egész nap különbözõ bemutatók: kommandósok, tûzoltók, katonák, ejtõernyõsök.
Veterán magyar, amerikai, német és orosz
egyenruhák, fegyverek, jármûvek.
Délután a „Miss Rambó” szépségverseny,
és más zenei programok!
Este nagy meglepetés koncert!
A rendezvény házigazdái: Badár Sándor
és Szõke András!
Információ: www.harckocsik.hu
Helyszín: Balatonfüred, 71-es út Tihany
felé (Hajógyári buszforduló).
A szervezõk

tegettem, majd az olajfestésnél
kötöttem ki.”
Lovasra – stílusosan –
elsõsorban a lovakat ábrázoló képeit vitte el. „A lovakat
nagyon tisztelem, a ló fenséges kiállása csodálattal tölt el,
szépségük lenyûgöz.” – vallotta
Simon Aliza. Huszárlovakat,
versenylovakat, pónilovat, száguldó ménest, szomorú szemû
ló-portrékat láthatunk festményein. Más témájú képein a Balaton, a vitorlások, madarak, a
régi pincék a domboldalakon.

Tavasz, nyár, õsz, tél
Gazsi József a természet változásait, a természet mikrovilágát bemutató képei, portréi
mást (is) jelentenek, mint pusztán tájképeket, arcvonások,
mozdulatok megörökítését.
A fotós kedveli az ellentmondásos pillanatokat, jelenségeket. Szereti megörökíteni
az épített környezetben is a lírai, meghitt pillanatokat. Gyakran fényképez idõs embereket:
mûvészeket, barátokat vagy
egyszerû, hétköznapi embereket. Akármilyen tökéletesen exponált, éles képet állít is elõ egy
automatikus
fényképezõgép,
nem tud különbséget tenni a
közhelyes felvétel és a jól komponált kép között. Erre csak a
fényképezõgép mögött álló ember képes.
A megnyitót Frank György
Dániel szavalatával, Bónyai
Mária citera játékával, a Kék
Balaton Népdalkör énekével
tette meghittebbé.
Hanny Szabó Anikó

Balatoni Hal- és Borünnep
Balatonfüred- Csopak- Paloznak- Tihany
Díszvendég: Kecskemét Megyei Jogú Város
Június 23. (csütörtök) Borbemutató és
borvásár a legkiválóbb
magyar borászok részvételével a Tagore sétányon felállított borpavilonoknál, balatoni
halak kóstolója (Tagore sétány).
18.30 A Söndörgõ
Együttes mûsora a Tagore sétányon felállított nagyszínpadon.
21.00 Celso Machado
gitármûvész (Brazília)
koncertje .
Június 24. (péntek)
15.00–20.00 Gyerekprogramok a Tagore
sétányon.
17.00 Vonulós utcazene a Balatonfüred
Város Koncert Fúvószenekar elõadásában a
Tagore sétányon.
17.30
Ünnepélyes
megnyitó a Tagore sétány színpadán. Megnyitó: Kovács Zoltán, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetõje.
Köszöntõ
beszédet
mond: Dr. Bóka István
országgyûlési képviselõ
Balatonfüred polgármestere Ünnepi áldást
mond: Korzenszky Richárd tihanyi perjel
Kecskemét Táncegyüttes mûsora. Eötvös József Sajtódíjak átadása
19.00 Orosz Zoltán:
„Ezerarcú
harmonika” c. mûsora a Koczor
Pincénél.
20.00 „Péntek 8” c.
élõ adás a nagyszínpadon: Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettessel beszélget Cser-

mely Péter és Gajdics
Ottó. A Magyar Állami
Népi Együttes mûsora
– Verbunk és csárdás a
nagyszínpadon.
Június 25. (szombat)
10.00–15.00
Gyermekprogramok a Tagore sétányon.
10.00–15.00 Lánchíd
Rádió „Sétányshow”.
16.00 Lukács Csaba,
a Magyar Nemzet újságírója dedikálja Diktátorok könyve címû
kiadványát.
16.30
Ökumenikus istentisztelet a
Papsoka
Templomromnál.
17.00 Magyar Nemzet közönségtalálkozó
18.00 Hír TV Célpont
közönségtalálkozó.
19.00 Lánchíd Rádió
közönségtalálkozó.
20.00 Hír TV-est, Civil Kaszinó élõben a
Vaszary-villa Széchenyi termében.
21.00 Pr-Evolution
Dance Company: Der
Blumen
Garten
c.
mûsora a nagyszínpadon.
21.00
Kajárpéci Vizirevû: Drakula
gróf Kajárpécen (vásári horror) c. mûsor a
Koczor Pincénél.
22.00 Hauber Zsolt
minimal dj set – Elektronikus zenei válogatás.
Június 26. (vasárnap)
10.00-15.00
Gyermekprogramok a Tagore sétányon.
17.00
Tempevölgy
c. folyóirat bemutatása
a nagyszínpadon.

Hátizsákkal Veszprém megyében
és azon túl
A balatonfüredi Városi Mûvelõdési Központ, a Játszószoba és a
Helytörténeti Egyesület
2011. július 4–augusztus 5-ig, 5 héten keresztül
túratábort szervez! Geoláda keresés!
Július 4. hétfõ: Kilátótúra (Nagy-kõ orra, Csere-hegy, Somlyó-hegy)
Július 5. kedd: Túra Farkasgyepûn a Csurgó kút vízeséshez
Július 6. szerda: Kerékpártúra Balatonalmádiba (Remete-forrás,Vörösberény)
Július 7. csütörtök: Túra Szentgálon (Tûzköves-hegyi barlang, Kõ-lik barlang)
Július 8. péntek: Túra Kapolcson a Király-kõhöz és a Pokol-likhoz
Július 11–július 15.: „TÁJ és EMBER” HELYISMERETI TÁBOR
hétfõ: Tihany – Levendula Látogatóközpont (gyalog és hajó)
kedd: Csopak – Pele körút (esetleg bicajjal)
szerda: Baláca (nem a csalánoson át)
csütörtök: Arácsi kirándulás, geológiai gyûjtemény
péntek: Bográcsozás, vetélkedõ
Július 18. hétfõ: Túra Vászolyról Nagyvázsonyba
Július 19. kedd: „Nézz körül!” körpanoráma a Bakonyból
Július 20. szerda: Túra a Recsek-hegyre, majd Sárkány-lik
Július 21. csütörtök: Kerékpárral a déli partra – Kõröshegy
Július 22. péntek: Túra a Padragi-szikláktól a Csárda-hegyi õskarsztig
Július 25. hétfõ: Az Esseg-vár bevétele, márkói kálvária
Július 26. kedd: Szigligeti barangolás
Július 27. szerda: Kirándulás a Kõszegi-hegységben (Hétvezér-forrás, Írott-kõ)
Kötelezõ elõre jelentkezés (július 20-ig)
Július 28. csütörtök: Bicajtúra Paloznakra
Július 29. péntek: Gyalogtúra Bakonybélben (Bakonyi Gyilkos-tó)
Augusztus 1. hétfõ: Túra a Keszthelyi-hegységben (Pad-kõ-kilátó)
Augusztus 2. kedd: Túra a Salföldi kolostorromhoz, majd a Bagolysziklához
Augusztus 3. szerda: Kerékpártúra Keszthelytõl vissza a déli parton Füredre 75
km, tehát csak kitartó bicajosoknak
Augusztus 4. csütörtök: Szarvaskõ-várának bevétele
Augusztus 5. péntek: Burok-völgyi barlangtúra
A kirándulásokra hideg élelmet, innivalót, hozzatok magatokkal!
Esõ esetén játékok, kézmûves foglalkozások a Játszószobában.
Nagy kánikulában túra helyett strandolás Zánkafürdõn!
A részvételi díjról, gyülekezõ helyrõl és egyéb részletekrõl érdeklõdni a 06/30378-1231-es telefonszámon lehet.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!Tartalmas nyarat mindenkinek!

Horgássz és védd a természetet!
A Kerekedi Öböl
Balatoni Horgászegyesület május 21-én rendezett ifjúsági horgászversenyén harmincan
tették próbára tudásukat. Mint tudjuk, a
sikeres horgászathoz
szerencse is kell, így
joggal mondhatjuk a
szerencse idén a gyermek kategóriában székesfehérvári
Nagy
Attila, a budapesti

Ádám Ágnes és a fóti
Samu Dorina mellé
szegõdött, mert elsõ,
második és harmadikként õk állhattak fel
a képzeletbeli dobogóra. Ha dobogó nem
is, de értékes jutalom
annál több volt a versenyen, köszönhetõen
a támogatóknak, akik
között fürediek, tihanyiak, gyõriek, budapestiek, de még pá-

kozdiak is voltak. Az
ifjúsági kategóriában a
fóti Kiss László, majd a
dömsödi Ádám Bence
és Béres Brigitta volt a
legeredményesebb. A
Tagore sétányon megrendezett horgászversenyen a szabályok betartásáról a háromfõs
versenybíróság: Márta
Béla, Kiss Ferenc és
Szabó László gondoskodott.
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Arácsi polgár Teleki és Benyovszky nyomában…
Tarnai Balázs – bár
Budapesten született- mióta nyolcadik esztendeje
a család Arácsra
költözött arácsi polgárnak érzi és vallja
magát. De nem csak
õ érez így az itteni közösség iránt.
Büszkén õrzi azt az
okiratot, amelyben
2009 nyarán tiszteletbeli arácsivá
fogadták. Bár jelenleg Amerikában él is
dolgozok, ha hazaálmodik, álmaiban
mindig a Balaton
jelenik meg elõtte.
Munkája az elmúlt
év végén Afrikába
szólította. E nem
mindennapi út élményeit velünk is szeretné megosztani.
Ki ne vágyott volna
már arra, hogy életében egyszer eljusson
Afrikába, részt vegyen
egy szafarin, hogy saját szemével láthassa a fekete kontinens
természeti és vadvilági csodáit? Számomra
ez az álom az elmúlt év
végén vált valóra. Negyedik éve gyógypedagógus professzorként
dolgozom
Pennsylvania állam egyik katolikus egyetemén, és az
afrikai meghívás szakmai körökbõl érkezett.
A TATS (Teach and
Tour Sojourners), a
közép-kelet afrikai államszövetséget
átfogó oktatási alapítvány,
immár ötödik éve szervez és közvetít vendég-tanárokat Uganda,
Tanzánia, ill. Kenya
egyetemeire és közoktatási intézményeibe.
Ezek a Viktória tó-parti, egyenlítõ-menti államok hihetetlen eltökéltséggel
kezdtek
hozzá az iskolarendszer
újjászervezéséhez: hisznek abban,
hogy a tudás felemeli
az embert, biztosítja az
országok jövõjét.
Uganda élen jár:
tekintve, hogy a közelmúltban Idi Amin
véres
diktátor-rendszere tartotta rettegésben a gazdaságilag
is tönkretett lakosságot – alig húsz év alatt
szinte csodát mûveltek
a mára békés, fejlõdõ
országban! Minden eldugott faluban van iskola, az elsõ hét osztályt állami költségen
végezhetik a tanulók.
Egyre több az állami és a magán-egyetem is, sok tanárképzõ
programmal, de a hirtelen létszám-növekedéssel nehezen bírnak
lépést tartani az intézmények. Ezért hívnak meg folyamatosan
vendég
professzorokat, hogy az önkéntes
rendszerben
érkezõ
szakemberektõl megtanulhassák a hiányzó
szakmai tartalmakat,
módszereket, fogásokat.
Engem azért hívtak
meg, hogy a különféle tanulási nehézségekkel küzdõ gyerekek
oktatásáról, az integrált nevelésrõl, az autizmusról és a problé-

más magatartásformák
kezelésérõl
tartsak
elõadásokat – úgy a tanárképzésben dolgozó egyetemi tanárok
és hallgatók, mint az
általános és speciális
iskolákban tanító pedagógusok
számára.
Így viszont ungot-berket bejártam, Uganda
minden
szegletében
megfordultam, megismerhettem ezt a természetileg
minden
gyönyörrel megáldott
országot, az ott élõ embereket és kultúrájukat.
Igazi földi paradicsom az ország, gazdag
trópusi
növényzettel
és rengeteg vízeséssel.
Ahogy az ember elhagyja a Viktória-tó partján
épült modern fõvárost,
Kampalát, köröskörül
minden zöld, csak a talaj jellegzetesen vörös,
akárcsak otthon, a Balaton-felvidéken. Rengeteg a banánfa – a banán az egyik fõ konyhai
alapanyag. Mindenféle
egyensúlyozva!
Amikor – ugyancsak egy
fénykép kedvéért – a
banánlevélbõl tekert
párnán a fejemre akartam tenni egy tûzifacsomagot, hát bizony
meg sem bírtam emelni …. A helyi asszonyok
és gyerekek pedig mezítláb, sárban vagy hegyi terepen át minden
erõlködés nélkül vitték
a fejükön! Ezután kevésbé lepett meg, amikor egy törzsi ünnepségen a vérpezsdítõ
dobolással kísért táncok között az asszonyok
egyszer csak elkezdtek vázákat tornyozni a fejükre. Nyolc-kilenc cserépedényt is
egymásra pakoltak a
formában fogyasztják:
nyersen, sülve, fõve,
grillezve,
pürésítve
– ez a matooke püré
volt az egyik kedvencem. A másik a banán
sör, aminek fogyasztása társasági esemény:
az emberek körbeülik
a szabadtûz fölötti sörrel töltött bográcsot és
ebbõl a közös bográcsból hosszú gumicsövecskéken szívogatják
fel a langyos-kellemes
bódító nedût. A harmadik
kedvencemet
alig merem leírni – az
ugyanis a grill-szöcske volt… A csupán
ugró-lábaitól
megfosztott, olajban pirított szöcskét csakis
azért kóstoltam meg
fényképezõgép elõtt,
hogy legyen mivel dicsekednem… Csakhogy
kiderült: fantasztikusan finom! Ropogósra
karamellizálódik, sokkal jobb, mint a chips,
ráadásul
roppant
egészséges: tele van fehérjével.
Imádtam piacra járni is, a helyi friss gyümölcsöket össze sem
lehet hasonlítani az
otthoni
áruházakba
messzirõl,
éretlenül
szállítottakkal! Micsoda háromszor nagyobbra hízott avokádók,
mézédes
ananászok!
No meg a korábban

sohasem
látott-ízlelt
különlegességek mint
például a Jackfruit,
ami kétszer háromszor akkora mint a mi
görögdinnyénk,
viszont fán nõ ( közvetlenül a törzsön és nem
a lombkoronában), és
szó szerint életveszélyes – gondolják el, ha
földre huppan és valaki alatta áll; meg a
kolbászgyümölcs, ami
formában is hasonlít
névadójára,
hosszú,
madzagszerû
száron
csüng, mint a disznótoros a füstölõben. És
ha már a hentesáruknál tartunk: nem hagyhatom szó nélkül, ami
megdöbbentett.
Mivel szegény az ország
s a városokon kívül
gyakorlatilag még az
elektromosság is ritkaságszámba megy, a
hentes kirakata semmiben sem különbözik a zöldségesétõl. A
hûtõpult
ismeretlen
lévén a nyers húsok
csak ott lógnak a szabadban a – szó szerint –
banánérlelõ hõségben,
nemritkán legyekkel
borítva. El nem tudom
képzelni, hogy élnek
túl a helyiek egy húsételt, de ezzel inkább
nem is próbálkoztam.
A
hûtõ
mellett
ugyancsak
ismeretlen fogalom a mosó-

gép. Ehhez nemcsak
az áramforrás hiányzik, de a vezetékes
ivóvizet annyira értékes kincsnek tartják,
hogy eszükbe nem jutna ilyen luxus dolgokra pazarolni. Ott a sok
folyó, abban szabadon
lehet mosni. Hozzá kellett szoknom, hogy kézzel mossam és a napon
szárítsam, „vasaljam”,
a trópusi klímában naponta l szükséges legalább két ingemet.
Vidéken az ivóvíz
is szabad forrásokból
ered, s az asszonyok
hosszú kilométereket
gyalogolnak a nagy sárga ivóvizes kannákkal
a fejükön. Egyébként
is lenyûgözõ volt látni,
mi mindent hordoznak
az emberek a fejükön

fejükön, egy idõ után
székre kellett állniuk
a vázarakodóknak. Így
még le is kellett guggolniuk a táncosoknak
a vázatoronnyal a fejükön, azután könnyedén
felálltak és ugyanúgy
riszálták a csípõjüket
a vad ritmusra, mintha
„fedetlen fõvel” táncolnának!
Az állatvilág szintén lenyûgözõ volt.
Rengeteg kecses gazella, impala, fenséges
elefánt-csordák,
lustálkodó oroszlánok,
érdeklõdõ és barátságos zsiráfok, hatalmas
vízilovak, ijesztõ nílusi krokodilok, sárban
fürdõzõ
vízibivalyok
a hátukon taxizó madarakkal,
csendesen
dagonyázó varacskos

disznók …egyre sikeresen rá is léptem!
Na nem szándékosan,
hanem mert lépésenként hátráltam egy jó
fényképbeállításhoz,
és nem vettem észre
az árnyékban pihenõ
varacskost, aki hirtelen akkorát visított,
mint én a rákövetkezõ
pillanatban – szerencsére mindketten úgy
meglepõdtünk,
hogy
csak bambán bámultunk egymásra; máskülönben az agyarai
csúnyán
megleckéztethettek volna. A páviánok nem engedték
közel magukhoz az embert, pedig õk maguk
minden zugba bemerészkedtek, és éjjelente nem hagytak aludni,
ahogy ugatva veszekedtek vagy a tetõn ugráltak…
Persze ahhoz, hogy
mindezt átélhesse az
ember, el kell jutnia
a nemzeti parkokba.
Az erre használt, világszerte ismert szó,
a „szafari” a szuahéli
nyelvben egyszerûen
csak utazást jelent. Az
utazás viszont egyáltalán nem egyszerû a
trópusi Afrika szívében: Kevés a kiépített
út és nagyon kevés a
magánautó. A néhány
aszfaltozott fõút, amely
összeköti
Uganda
fõcsomópontjait, egyszersmind a mindennapi élet színtere is: az
utak mentén vannak az
üzletek – kint a szabadban, hiszen az idõjárás
mindig megengedi; az
autók között rengeteg
gyalogos kacsázik, ott
ül kinn a szabó a varrógépe mellett, a butikkirakat a háta mögött,
ott készülnek a bútorok, a koporsók … minden.
A
brit
gyarmati
rendszer maradványaként hivatalosan „balra tarts” van, de a valóságban mindenki az
útnak azon az oldalán
vezet, ahol éppen kevesebb kátyú tátong,
vagy kevesebb ember
botorkál.
Szerencse,
hogy az engem meghí-

vó alapítvány sofõrt is
biztosított hivatalos és
szabadidõs programjainkhoz, így azután
– ha vidámparkba illõ
borzongások közepette
is – Larry árkon-bokron-vízen át eljuttatott
bennünket
céljainkhoz.
Az emberek mindenütt nagy szeretettel fogadtak. Szerencsére – szintén a brit
gyarmat-rendszer maradványaként – mindenki beszél angolul, a
gyerekek is; máskülönben nehéz volna értekezni a Magyarországnyi területû országban,
ahol több mint ötven
különbözõ törzsi közösség él együtt!
Az országot járva
világos bõröm miatt
mindig az érdeklõdés
középpontjában voltam. Roppant kevés
turista jut el ennyire
mélyre Afrika belsejébe, ezért kimondottan
ritka látvány a fehér
ember, a muzungu,
akirõl sokakban legendás kép él: a gyerekek meg vannak
gyõzõdve arról, hogy
egy muzungu sohasem
lesz beteg, és nincs
szüksége arra, hogy
vécére járjon .. olyan,
mint egy angyal! Voltam olyan templomban, ahol Krisztus és
a szentek feketére
voltak festve az ikonokon, de az angyalok
fehérek – muzunguk –
voltak.
Az egyházi kultúra
és buzgalom igen gazdag. Ugandában szentelték XIII. Leó pápa
idején az elsõ Szaharán-túli püspököt Afrikában. Ma is sok az
aktív egyházközség és
egyházi fenntartású iskola. Erõs érték-központú nevelés folyik,
ami egyre inkább háttérbe szorul a szabadosság nevében. De az
ugandai meggyõzõdést
igazolja, hogy az államilag finanszírozott országos kampány eredményeként 5% köré
csökkent az egykori
14%-os felnõtt lakossági HIV-fertõzöttség;
ez az arány a futball világbajnokságnak nemrégiben otthont adó
Dél-Afrikában 33% körül mozog!
Az
országos
siker mellett sajnos
megrendítõ
látvány
volt viszont az árvaházban tett látogatásom, ahol olyan gyerekek élnek együtt, akik
AIDS-ben veszítették
el szüleiket. A legújabban érkezett négyéves
kisfiú szülei tisztában
voltak vele, hogy nem
fogják tudni felnevelni újszülöttjüket, akinek ezért a Forgive, a
Bocsáss meg nevet adták.
Hosszan
lehetne
mesélni, de talán így
is sikerült némi képet adnom Afrika szívében e hihetetlenül
gazdag világról, és
ama melegszívû emberi közösségrõl, amely
egykor Telekit és Benyovszkyt is lenyûgözte
és rabul ejtette.
Tarnai Balázs
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Most váltak nagykorúvá
3. helyezett Molnár
Elizabet,
Balatonfüred. 4. helyezett Németh Anita, Balatonfüred. 5. helyezett Silye
Kata, Balatonalmádi.
„D” szint Senior: 1.
helyezett Révai Aliz
, Balatonalmádi. 2. helyezett Keczer Katalin
, Balatonalmádi.
„C” szint Senior: 1.
A
balatonfüredi
helyezett Lisztes MóniSellõ Alapítvány Forka, Balatonalmádi. 2.
tuna Ritmikus Gimhelyezett Szabó Nóra,
nasztika és Twirling
Veszprém.
Stúdió táncosai márNémeth Anita a szaciusban Madocsán, a
badon választott kateDunántúli Régigóriában egyéniós Twirling verben 3. helyezést
senyen
Klószért el. Molnár
A Twirlinget, a botos
Rukk Henriett
Elizabet és Néés Rukk Renáta
ritmikus gimnasztikát,
meth Anita, pávezetésével vetros
táncaikért
még kevesen ismerik
tek részt. A 62
aranyérmet
versenyzõt felkaptak. Lisztes
vonultató régiMónika
Free
ós versenyen a stúdió Balatonfüred.
style-ban bronzérmet
növendékei a kötelezõ
Alap I. Junior: 1. he- kapott.
v e r s e n y s z á m o k b a n lyezett Specziár AleA twirling, a botos
elsõ és második helyet xandra, Balatonfüred. ritmikus gimnasztika,
értek el.
2. helyezett Groza Ad- új mûfaj MagyarorszáElõkészítõ I.: 1. he- rienn, Balatonfüred
gon. A stúdió növendélyezett Rummel Petra,
„D” szint Junior: kei 18-an képviselték
A Sellõ Alapítvány 18 éves lett .
Most váltunk nagykorúvá - mondja
Klósz- Rukk Henriett az alapítvány
mûvészeti vezetõje.
Megalakulásuk óta,
így ebben az évben
is számos díjat és
helyezést értek el.

Balatonfüred. 2. helyezett Molnár Izabella,
Balatonfüred. 3. helyezett Pomykala Boglárka, Balatonfüred. 4.
helyezett Szabó Petra,
Balatonfüred
Elõkészítõ II.: 1. helyezett Pomykala Kamilla, Balatonfüred. 2.
helyezett Ulrich Rebeka, Balatonfüred. 7.
helyezett Horváth Klaudia, Balatonfüred.
Alap I. Kadet: 1. helyezett Babos Apollónia, Veszprém. 2. helyezett Árkosi Ramóna,

Balatonfüred,
Veszprém és Balatonalmádi városát a régiós
megmérettetésen. Az
országos májusi fordulóra „ D „ szinttõl
az elsõ 6 helyezett
versenyzõ jutott
tovább Gyálra. Madocsán
a Fortuna Stúdió mind
a 7 „ D „ és „ C „ szinten induló versenyzõje
bizonyíthatott, a régiós versenyen sikerrel
kvalifikálták magukat.
A Sellõ Alapítvány
nagyszabású évzáróval
várta az érdeklõdõket
Balatonfüreden, amelyen dr. Bóka István polgármester és
Molnár Judit, a Humán Erõforrás Bizottság elnöke mondott
köszöntõt. A gálán 85
táncos, öt korcsoport
mutatta be tánctudását. A már tíz éve táncoló lányokat is köszöntötték az est folyamán,
emellett számos oklevelet és ajándékot adtak át a gyerekeknek.
Hanny

Színes produkciók,
az együtttáncolás öröme
A balatonfüredi Sellõ Alapítvány Fortuna Ritmikus Gimnasztika és Twirling Stúdiója a Balaton
Szabadidõ és Konferencia Központban tartotta évzáró gála mûsorát.
Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Csincsi Ferenc karnagy vezényletével fogadta az est
résztvevõit.
Molnár
Judit,
a
Humán
Erõforrás
Bizottság
elnöke
köszöntõjében kiemelte: Balatonfüred a kultúra városa, hagyományaink õrzése mellet, kiemelt figyelmet kell fordítani a jövõnek
is. A mai fiatalok alkotatják a jövõ
nemzedékét, így azok életminõsége
– a közmondás szerint is „ép testben
ép lélek” – és a közösségé formálódás, meghatározó alapja a jövõ társadalmának. Bóka István polgármester megnyitójában csatlakozva
a képviselõasszony gondolataihoz,
hozzátette, már a Sellõsök bemutatkozó filmjébõl is látszott, itt nem
csupán a táncról, versenyzésrõl
van szó, hanem közös élményekrõl,
összeforrott közösségrõl, akik szabadidejükben is közös programokon vesznek részt. A polgármester
elismeréssel szólt a számos díjról,

eredményrõl, melyet a stúdió növendékei szereztek az elmúlt évben.
A gálán az óvodás korosztálytól a
senior korosztályig 86 növedék látványos közös tánca kápráztatta el
a közönséget. A 18 éves Sellõ Alapítvány tánccsoportjai hosszú éveken át a mazsorettel jeleskedtek,
nemrég tértek át az akrobatikusabb elemeket tartalmazó twirling
mûfajára. A twirling, a ritmikus
gimnasztika bottal, egy új mûfaj
Magyarországon. Az elmúlt évben számos twirling megmérettetésen vettek részt a csoportok és
szép eredményekkel tértek haza a
versenyekrõl.
Az évzáró elõadáson a három város öt mûvészeti korcsoportja lépett
fel. A dinamikus finálét követõen
minden résztvevõ emléklapot vehetett át.
„Ha táncunkat nézik, szívünket hallgatják” – hirdette a gálaest mottója. A növendékek minden
jelenlévõ szívét megdobogtatták,
különösen akkor, amikor egy nagy
szívet formálva a színpadon, köszönetet mondtak a felkészítõ
edzõiknek az esten.
Kis Virág

HAPPY-hét a Bemben Másfél évszázada a gyermekekért
a vízfogyasztásért
Tavaly a szociális
és munkaügyi miniszter április 21-ét
– hivatalos szakmai ünnepként – a
Bölcsõdék Napjává
nyilvánította, kifejezve a társadalom
megbecsülését a
bölcsõdei dolgozók
munkája iránt.

A Bem iskola diákjai az udvaron formálták meg a víz szót. Minden nap fogyasszunk bõségesen ivóvizet – szól az üzenet.
Négy éve az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet munkatársai, az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) támogatásával kidolgozták a
Happy (Hungarian
Aqua Promoting
Program in the
Young – Magyarországi vízfogyasztást
népszerûsítõ program a fiatalok körében) modellprogramot.
A program fõ célja
a vízbevitel növelése,
ezzel
párhuzamosan
a cukros, szénsavas
üdítõk fogyasztásának
csökkentése volt, oktatás és az egészséges választék biztosítása révén. A program
eredményességére és
a programban résztvevõ gyerekek, szülõk és tanárok pozitív

visszajelzéseire való
tekintettel, az OÉTI
2010-ben ismét életre hívta a programot
és megszervezte az
évente megrendezésre
kerülõ
„HAPPY-hetet”.
A programban idén
74 oktatási intézmény, közel 28 000 alsó
és felsõ tagozatos tanulója, illetve óvodása
vett részt. A program
kiemelt együttmûködõ
partnere a Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács.
Vízbarátokat toboroznak,
a tanulók a Vízpróba
keretében, sportversenyeken mérhetik össze
erejüket és számos
egyéb
szórakoztató
program, illetve interaktív oktatás során
szervezhetnek
ismereteket az egészséges folyadékpótlásról.
A Bem iskola második éve szervezi meg

a Happy-héthez kapcsolódó programokat.
A vízbárból minden
tanulónk palackozott
ásványvizet, ill. szûrt
vizet kapott ingyen
egy héten keresztül.
A program keretében
Juhász Mária, az iskola védõnõje interaktív tanórákat tartott a
víz- illetve folyadékfogyasztás fontosságáról
az
alsó
tagozatos
diákoknak.
Rajzpályázatokon a Happyhét lógóját készítették
el a gyerekek. A szülõk figyelmét szórólapokon hívták fel a
megfelelõ mennyiségû
folyadékbevitel fontosságára. A hasznos és
jó hangulatú hétvégén
élõképben formálták
meg a víz szó betûit.
A faliújságokon pedig
még hetekig látható a
felhívás: Minden nap
fogyasszatok bõségesen ivóvizet.

Hazánkban
a
bölcsõdei ellátás a
gyermekjóléti szolgáltatások között a legrégibb, 159 éves múltra
tekint vissza. Az elsõ
bölcsõdét a Pesti Elsõ
Bölcsõdei Egylet hozta létre 1852. április
21-én Budapesten. A
magyar bölcsõdékben
folyó szakmai munka
mára már nemzetközileg is elismert.
A balatonfüredi Városi Bölcsõde 1989
szeptemberében nyitotta meg kapuit. A
ma már 48 férõhelyes
bölcsödében,
ahogy
kezdetekkor, most is
nyolc gondozónõ látja el a kisgyerme-

kek gondozását, nevelését. A bölcsõde
nyitásakor még nem
mindenki
rendelkezett kellõ szakképesítéssel, jelenleg a
csecsemõ- és kisgyermek gondozónõk nagy
többségének felsõfokú
végzettsége van. A
teljes
kihasználtsággal mûködõ füredi
bölcsõdében két pavilonban négy játszószoba áll a kisgyermekek
rendelkezésére, a maximális csoportlétszám
12 fõ. Az intézménybe
20 hetes kortól 3 éves
korig vehetõ fel gyermek, de jellemzõen
14–24 hónapos kortól
íratják be a szülõk a kicsiket.
Manapság a bölcsõdei gondozás kérdése
egyre több család életét érinti hazánkban.
Egyrészt a társadalmi változások miatt,
hiszen a nõk munkába állása gazdasági
szükségszerûség, másrészt egyre több az
egyszülõs család, ahol

a gyermeket nevelõ
szülõnek mindenképpen dolgoznia kell.
– Én azt mondom,
ha valaki vissza akar
menni dolgozni, tegye
meg nyugodtan. Egy
napközben nem látott,
de reggel, délután és
este kiegyensúlyozott
anyuka sokkal jobb a
gyereknek, mint az, aki
állandóan vele van, viszont tele van elfojtott indulattal. Nem a
gyermekkel töltött idõ
mennyisége, hanem inkább a minõsége számít – hangsúlyozta egy
korábbi interjúban a
nemrégiben
elhunyt
Ranschburg Jenõ gyermekpszichológus.
A
bölcsõdés korosztálylyal való bánásmód
személyesebb és nagyobb pedagógiai szakértelmet kíván, mint
azt ma sokan hinnék. A
bölcsõdei gondozónõk
feladata összetettebb,
mint az óvodáskorú
gyerekekkel
dolgozó
kollégáiké. Tekintve,
hogy a közeljövõben

várhatóan még a mostaninál is nagyobb
felelõsség
hárul
a
gondozónõkre, szorgalmazom, hogy vizsgálják felül a képzésüket,
a végzettséget pedig
valamilyen
pedagógiai diplomához kötném. Ez nem csupán a
szakmai felkészültség
színvonalát
emelné,
hanem a gondozónõk
megbecsültségén
is
javítana.
Kevesebb
lenne a bölcsõdékkel
kapcsolatos elõítélet,
vagyis az emberek nem
a
gyermekmegõrzõt,
hanem a fejlesztõ pedagógiai
intézményt
látnák bennük – vélekedett dr. Ranschburg
Jenõ.
Remélhetõleg
Füreden
is,
mint
minden
bölcsõdével
rendelkezõ településen április 21-én megemlékeznek az egyik
legszebb és egyben legnehezebb hivatás gyakorlóiról, a bölcsõdei
kisgyermekgondozókról.
Szücs Zs.

GYERE VELÜNK Radnótis alkotások az Országházban
A lengyel-magyar
val készülhettek, az Ákos, 4.b osztályos taTÁBOROZNI!
összetartozás éve
ügyes kezek színes ce- nuló rajzával negyeGyermekkönyvtárunk
idén is szervez táborozást Magyarország egyik nagyon szép
vidékére, a Mátrába, július
26-tól 30-ig (keddtõl szombatig, 5 nap, 4 éjszaka).
Települések, amelyeket
majd felkeresünk: Gödöllõ,
Gyöngyös,
Parád,
Recsk,
Galyatetõ, Pásztó. Hegyek,
ahova felmászunk: Kékestetõ,
Galyatetõ, Piszkéstetõ. Vizek,
amiket meglábalunk vagy
megkóstolunk: Csevice, Ilona-vízesés, Tarna patak és
emberek, akikkel megismerkedünk.
Ha érdekel a program,
és szeretnél idén velünk táborozni, kérünk, gyere be a
Gyermekkönyvtárba,
ahol
bõvebb felvilágosítást kaphatsz és jelentkezhetsz.
Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u.
35. Telefon: 87/343-070/17es mellék. E-mail: gyermek.
konyvtar@enternet.hu

alkalmából hirdetettek általános- és
középiskolai rajz-,
illetve történelmiirodalmi pályázatot.
A pályázat célja,
hogy a lengyel - magyar összetartozás gondolata és történelmi
gyökere közelebb kerülhessen a felnövõ generációkhoz. A témák
lehetõséget adtak arra,
hogy a két nép múltjában fontos történelmi
személyiségeket,
Magyarországgal való
kapcsolatukat megismerhessék.
A
pályamunkák
szabadon
választott
tetszõleges techniká-

ruzát, tust, zsírkrétát,
temperát, vízfestéket,
pasztellt, kollázst alkalmaztak. Az általános iskolák alsó és
felsõ tagozatai számára
meghirdetett rajzpályázatra 300 település
több mint 500 magyarországi
iskolájából
9316 pályamunka érkezett. A szakmai zsûri
által bírált legjobb rajzokból, festményekbõl
kiállítást rendeztek az
Országgyûlés épületében, s ott adták át a díjakat is.
A legjobb 200 közé
bekerült négy balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános iskolai tanuló alkotása. Takács

dik helyezést ért el,
elismerõ
oklevélben
részesültek Kun Botond, Molnár Attila és
Söptei Dávid 3. A. osztályos tanulók.
A díjakat a lengyelmagyar
összetartozás évének fõvédnöke,
Kövér László házelnök, valamint Roman
Kowalski, a Lengyel
Köztársaság magyarországi nagykövete adta
át. A pályamûvek nagy
száma bizonyítéka annak, hogy ma is közel
vagyunk egymáshoz, ez
a barátság élõ dolog –
értékelte a pályázatot
Budapesten a nagykövet.
Sz. Zs.
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Emlékezés Dibusz Lászlóra Országosan is sikert arattak az
Május elején rendezték meg a Balaton
Szabadidõ Központban a dr. Dibusz
László Sakk Emlékversenyt. A huszonnyolc évvel ezelõtt
elkezdõdött Füredi
Március Kupa folytatásaként, idén
hetedik alkalommal
emlékeztek meg a
fõorvos úrról.
Dr. Dibusz László
nemcsak kitûnõ játékos, hanem kiváló
sportvezetõ is volt. Az
õ ötlete az amatõr játékosok és gyermekek
évente megrendezett
versenye. A sporteseményt dr. Bóka István
polgármester nyitotta
meg. A több mint ötven
versenyzõ három csoportban mérte össze
tudását.

Örvendetes,
hogy
harminckét tizennégy
év alatti játékos is indult a sakkversenyen.
Az értékes díjakat a
névadó özvegye, dr. Dibusz Lászlóné adta át.
Valamennyi
csoportban IX fordulós
svájci szisztéma szerint zajlott a verseny.
A gyõzelmet az szerezte meg, aki az olimpiai pontszámítás szerint a legtöbb pontot
gyûjtötte, pontegyenlõség esetén a mezõnyérték számítások döntöttek. Az egész napos
viadal végén a versenyzõk és a szervezõk
ígéretet tettek, hogy
jövõre
ismét
találkoznak, és közösen
emlékeznek dr. Dibusz
Lászlóra.
Eredmények: Pöttöm csoport: (általános

iskolák 1–4. osztálya).
I. hely Bakos Balázs
(Kõvágóörs), õ egyébként a legifjabbnak
járó különdíjat is átvehette. II. hely Telek
Zsigmond (Budapest).
III. hely Szabó Benjámin (Csopak)
Ifjúsági csoport: (általános iskolák 5–8.
osztálya). I. hely Markovics Dávid (Veszprém). II. hely Egresi
Kristóf ( Ajka). III. hely
Halászi Csaba Péter
(Herend).
Felnõtt
csoport: I. hely Egresi
Máté (Ajka), aki 12(!)
évesen szerezte meg
az
aranyérmet,
II.
hely Domonkos József
(Veszprém). III. hely
Papp Károly (Balatonfüred).
Szendi P.

Fürediek a judo tatamin
Május 14-15-én a
nemzetközi judo
versenyen a 16 ország közel 1000
versenyzõje között
indultak a fürediek is.
A
Balatonfüredi
JKA-ból hat sportoló
érkezett a versenyre és
közülük kettõnek sikerült a jó szereplés.
Nagyon jól teljesített Nagy-Rácz Kornél, aki elsõ nemzetközi
versenyén
indulva
ezüstérmet
tudott szerezni. Kornél két gyõzelemmel
verekedte magát be a
döntõbe, ahol viszont
nem bírt ellenfelével
és meg kellett elégednie a második hellyel.
Valamint meg kell
említeni Bartus Melindát, aki a serdülõ korosztályban az 5. helyig
jutott.
A
Balatonfüredi
JKA a csapatversenyben a 45. helyen végzett megelõzve több jó
nevû egyesületet is.

Acro Dance Egyesület táncosai
Május 21-én rendezték meg az Országos Lányformációs
Akrobatikus Rock
and Roll Táncversenyt, amelynek
Pécs városa adott
otthont. A balatonfüredi Acro Dance
SE versenyzõi hatalmas sikert arattak. Az egyesület
vezetõje, Tromlerné
Rusz Rita mutatta be az egyesületi
munkát.
–
Ahhoz,
hogy
most elindulhassunk,
elõzetesen négy nyugat-magyarországi versenyen kellett eredményeket felmutatnunk,
hiszen az országos versenyre kategóriánként
a négy legjobb formáció juthat ki. A pécsi
országos versenyt négy
nyugat-magyarországi versenyen elért elsõ
helyezéssel vívtuk ki.
– Pécsre 17 sporttánc
egyesület
közel 800 táncosa, mintegy 90 lányformáció
érkezett
az
ország
különbözõ pontjairól,
egyebek mellett Szombathely, Balatonfüred,
Eger, Debrecen, Budapest, Mosonmagyaróvár, Heves, Gyöngyös
város táncosai képviseltették magukat.
– Kis (4–6 fõ) és nagyformációs (7–12 fõ) akrobatikus rock and roll
versenykategóriákban
gyerek (12 éves korig), junior (8–15 éves
korig) és felnõtt (14
éves kortól) korosztály
mérte össze a tudását,
versenyzett a bajnoki címért és a ranglista pontokért. Az Acro
Dance SE igen népes
versenyzõi létszámmal
vett részt a bajnokságon, 11 csapatunk vívta ki az indulás jogát,
így az egyesület szinte
minden kategóriában

Katamarán világbajnokság
Befejezõdõ munkálatok, katamarán világbajnokság, készülõdés az
olimpiára – indul a nyár
a Balatonfüredi Yacht
Clubban.
Június
15-ig
szeretnék befejezni a hátralévõmunkálatokat
a
yacht
kikötõben – tájékoztatta
lapunkat Böröcz István, a
BYC ügyvezetõ igazgatója. Elmondása szerint az
építkezés szinte zökkenõmentesen zajlott, de a
cölöpöket a vízbõl a vártnál nehezebben vették ki.
-Mozgalmas, nehéz nyárra
számítok. Az elmúlt évekhez képest nem csökkent
a rendezvények száma, de
sajnos a felmerülõ költségeket egyre nehezebb
elõteremteni.
Ráadásul
megkezdõdtek az olimpiai
kvalifikációs versenyekre
a felkészülések, mely sok
pénzünkbe és energiánkba
kerül. Reményeink szerint
a londoni olimpián négy

füredi versenyzõ képviselheti hazánkat.
Böröcz István büszkén
említi, hogy idén Balatonfüred ad otthont az F18-as
katamarán
világbajnokságnak. Közel 200 hajó,
világklasszis versenyzõk,
elképesztõ tempó, akció,
lenyûgözõ látvány – mindez a katamarán vb, az
év sporteseménye, amelyet július 1–8. között rendeznek, bízva a megfelelõ
széljárásban. Örvendetes,
hogy a holland nemzetiségû, kétszeres világbajnok,
Coen de Koning, három napos felkészítést tart az alsóörsi katamarán bázison,
az F18-as vitorlázás magyar szerelmeseinek.
A BYC vezetõje reméli,
hogy hamarosan kiírnak
egy olyan pályázatot, melylyel a jelenlegi klubházat
tovább növelhetik, és akkor
ténylegesen elmondhatják,
hogy minden adott az eredményes sportoláshoz.
Szendi Péter

versenyzett, néhol több
formációval is.
– Childrenes táncosaink egy arany- és
egy bronzérmet is elhozhattak az országos
versenyrõl. Children
kisformációs kategóriában a „Párduc Rock”
csapat (Bujáky Eszter,
Hável Zsófia, Kovács
Liza Kata, Kulcsár
Orsolya, Szõke Fanni,
Tessza, Tromler
Kata Rebeka) a harmadik helyet szerezte
meg. A Children nagyformáció „Space Jam”
(Bujáky Eszter, Hável
Zsófia, Kovács Brigitta,
Kovács Liza Kata, Kulcsár Orsolya, Savanyu
Bettina, Székely Barbara, Szõke Fanni
Tessza, Tóth Csenge,
Tromler Kata Rebeka,
Vas Alexandra) az elsõ
helyen végzett. Mind-

két csapat felkészítõ
edzõje Benedek Dóra.
Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy táncosaink az országos
versenyen való teljesítményükkel a dobogó
legfelsõ fokára állhattak, ez volt számunkra az Acro Dance eddigi legnagyobb sikere
Children nagyformációs kategóriában.
– A pécsi országos
aranyéremmel együtt
a 2010/2011-es versenyszezont 19 aranyéremmel, 13 ezüst éremmel
és 9 bronzéremmel
zárhattuk. Ez mindanynyiunk számára óriási
öröm, és lendületet ad
a jövõre nézve is.
– Bár elsõ félévi versenyeknek
ezennel
vége lett, de táncosaink
továbbra sem pihennek. Nyári tánctábora-

inkban már új koreográfiákkal készülnek a
lányok a második félévi versenyszezonra.
A június 16–21-e között a sportcsarnokban
megrendezendõ
tábort rendezünk, két
korosztályban (4–7 és
8–12 éves) várjuk az
érdeklõdõket,
akik
szeretik a mozgást,
a zenét, a táncot. A
kézmûves foglalkozásokkal tarkított táborban játékos formában
ismerkedhetnek meg
a gyerekek a formációs
és páros rock and rollal, valamint látványtánc koreográfiákat is
tanulhatnak.
Az egyesülettel kapcsolatban további hírek, aktualitások a
www.acrodance.hu oldalon olvashatók.
Szücs Zsuzsanna

Eredményes pingpong évad
Eredményes évadot zártak a füredi
asztaliteniszezõk.
– Az újonc nõi csapatunk, az NB I/B nyugati csoportjában az
elõkelõ negyedik helyet
szerezte
meg.
Négy férfi csapatunkra
is büszkék lehetünk,
ráadásul az NB II-es
PROBIO BFC kivívta a
bennmaradást. Mindez
az eredményes tavaszi
szezonnak köszönhetõ,
hiszen õsszel összesen egy pontot szereztünk. A tizennégy éves
Kramarics Gergõ nagy
erõsítés volt. Több gyõzelmet aratott a felnõtteknél, õ a jövõ reménysége – büszkélkedik
joggal Burka Tibor szakosztályvezetõ.
Az átszervezéseknek
köszönhetõen valószínûleg jöv re is az NB
III-ban
indulhat
a
PROBIO BFC második
számú csapata, sõt a

megyei bajnokság második helyezett füredi
alakulata is felkerülhet a harmadosztályba. A legfiatalabbakból
álló, szintén a megyei
bajnokságban induló
asztaliteniszezõk a középmezõnyben végeztek.
Éremesõt könyvelhettek el az egyéni és
páros bajnokságokban
idén. A megyei szenior
bajnokság döntõjében
a füredi versenyzõk diadalmaskodtak, hiszen
Tóth József, Szabó Attila, Zalai István és Tóth
Sándor tovább öregbítették a füredi asztaliteniszezõk jó hírét.
Burka Tibor örömét fejezte ki, hogy
sok tehetséges fiatal
bontogatja a szárnyait
Balatonfüreden. Nemrégiben Csákváron régiós viadalon vettek
részt,
ahol
három
arany, egy ezüst és két
bronzérmet
gyûjtöt-

tek be a tehetséges fiatalok.
Elmondható
tehát, hogy az utánpótlás biztosított ahhoz,
hogy
Balatonfüred
továbbra is megyei
hatalom legyen a pingpongozásban.
Mindenképpen meg
kell említeni Kramarics Gergõ egyéni
produkcióját is, hiszen
az országos bajnokságban az elõkelõ hetedik
helyet szerezte meg a
serdülõ korosztályban,
ráadásul hamarosan a
magyar válogatottban
is szerepelhet.
– Bizakodva tekintünk a következõ bajnoki idény felé. Remélem, hogy a város
továbbra is támogat
bennünket.
Elmondhatjuk, hogy a megye
legeredményesebb
szakosztálya vagyunk –
zárta szavait a szakosztályvezetõ.
szepe
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A tihanyi
termelõi
piac langalló
(kenyérlángos)
sütésre keres
vállalkozókat,
továbbá
kistermelõket,
árusokat, akik
szeretnék saját
maguk által
termelt, készített
vagy gyûjtött
portékáikat
árusítani.
Tel.: 20/457-8940

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat,
hogy a Bike Extrem kerékpárüzlet
2011. június 30-án,
az Ady Endre u. 20. szám alatt bezár.
Akcióinkról érdeklõdjön üzletünkben.
Ugyanitt üzlethelyiség kiadó!
Nyitás: 2011. július 1.

