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Szüretelni voltam!
Magamra vethetek: tavaly írtam egy cikket, amelyben elpanaszoltam, hogy nekem
nincs barátom, senki nem hív meg szüretre.
Pedig mennyire szeretnénk menni, csak úgy,
a nagy hangulat kedvéért. Ráadásul szorgos
munkaerõk is vagyunk a feleségemmel. Hát
most erre ráfáztam. Kiderült, hogy mégis vannak barátaim Füreden! (Most már le sem merem írni, disznótorban sem voltam még Füreden…) Az idén minden hétvégén szüretelhetek!
Ez nem is volna baj, ha az idei termés nem
lenne valami egészen bõséges. Régi rókáktól
hallom, hogy ennyi szõlõt még õk sem ugattak
meg. S ami látnivalónak gyönyörû, munkának igen kimerítõ.
Legutóbb egy kedves családnál voltunk, reggel 9-kor ketten beálltunk egy sorba és délután
7 órára jöttük elõ a sor végén. Pedig nem is
volt olyan istentelen hosszú sor, csak a végét
nem láttuk. Jókedvûek voltunk, sokat nevettünk, hívtuk a puttonyost ötpercenként, olyan
gazdag volt az idei szõlõáldás. A gazda szerint
a minõség is nagyon jó. Vagyis volt egy remek
napom ezen a hétvégén. S miközben gyönyörködtem a tájban, a szõlõk hosszú sorában, végiggondoltam: ez a munka nyolcszáz év óta itt
Füred tájain ugyanaz. Ez volt az, ami ennek
a településnek a középkortól kezdve a megélhetést biztosította. Eddig csak azt hittem, a
szõlõmûvelés hétköznapjai a fárasztóak, de
most már látnom kellett, az ünnepnap, a szüret is az. Most értettem meg igazán, milyen példátlan nagy erõt kívánt a füredi embertõl a
szõlleje.
Márai Sándor elüldögélhetett egy pince
elõtt a diófa árnyékában és írogathatott szépséges dolgokat a szüretrõl (bevallom, déltájban én is ezt tettem és nagyon boldog voltam),
de a füredi embernek ez volt élete, nem sokat
pihenhetett. Levéltári iratok, jegyzõkönyvek,
megegyezések, szerzõdések s még mi minden
igazolja, hogy kezdetben nem is a Tó, hanem
a Hegy adta Fürednek a létet. Ezért volt fontos számára, hogy békés együttélésben legyen a
tájjal és az idõjárással. Hogy mindennapjait, a
család megtartását, a generációk hosszú sorát
ez a munka, a szõlõ fogta egybe.
És senki nem tiltakozott, nemzedékek egymásnak adták (talán még adják is) a kapát, a hátikosarat, a prést, a hordót s persze
mindenekelõtt a tudást. Mert ezt nem lehet
tankönyvbõl megtanulni, ez apáról fiára szálló
tudás. Én csak egy napot töltöttem a szõlõben,
de a fürediek már 800 esztendeje küzdenek a
szõlõvel. S ha megfáradnak, megállnak, megtörlik homlokukat, végignéznek a szõlõn, végig
a tájon, csak azt mondják: nagyon szép!
Praznovszky Mihály

Mikor lesz kész a városközpont?
Kávéház, irodák, lakások, üzletek jövõ tavaszra

Október végén új
elnököt választ az
ország legeredményesebb
vitorlás
klubja

3.old.

Ingamozgás
a Balatonon
Több száz millió
forintból épül Balatonfüred új városközpontjának
három új épülete,
amelyekbe a panorámás lakások mellett üzletek, irodák
költöznek majd,
és itt intézhetik a
fürediek az okmányokkal kapcsolatos
ügyeiket is.
Az elsõ épület már
szinte teljesen kész, a
Szent Erzsébet Patika
(új nevén Levendula
Patika) már fel is költözött ide a Vasút utcából. Erdõs Ferenc
kivitelezõ
elmondta,
igyekszünk a munkával. – Elkészült az A
épület kívül-belül, már

csak a takarítás van
hátra. Egy üzlet október 3-án már meg is
nyitott. Az emeleten
és a tetõtérben is irodák lesznek, a földszinten pedig egy 33 m2-es
üzlethelyiség,
ennek
hasznosításáról azonban még tárgyalunk,
annyit
elárulhatok,
hogy egy nagyon elegáns üzletrõl van szó.
– A B-épület földszintjén kõburkolatot,
feljebb világos színû
vakolatot kap az épület, ezzel pár hét alatt
végzünk. A földszinten
lesz egy 189 m2-es nagy
üzlet, amelyrõl jelenleg szintén nem tudok
többet elárulni, hiszen
a bérlõvel még folynak
a tárgyalások. Az elsõ

Új igazgató vezeti
a Danubius füredi
szállodáit, az Annabellát és a Marinát.

emeleten itt is irodák
lesznek, a másodikon
pedig lakásokat alakítunk ki.
– A C-épület kivitelezését kezdtük el
utolsóként, ez a legnagyobb, így érthetõ a
lemaradás a többihez
képest. Azért itt is folyik már a falazás és
a tetõ burkolása. Ez
egy három részbõl álló
komplexum, az egyes
tömböket hidak, átjárók kötik össze. Lent a
földszinten lesz egy nagyon elegáns kávéház,
lesz divatáruüzlet és itt
kap helyet az okmányiroda, természetesen
az önkormányzat üzemeltetésében. Van egy
különálló épület, amelyet eleve úgy készítet-

negyven éve épült szállodákban, a Marinában
tavaly történt százmilliós fejlesztéstõl elte-

kintve, nem volt fejlesztés, most úgy tûnik,
ez is változhat.
Folytatás a 3. oldalon.

tünk, hogy ott egy bank
fog mûködni. Sajnos a
pénzintézet – hivatkozva a jelenlegi gazdasági válságra- idõközben
jelezte, hogy eláll szándékától, tehát jelenleg
ez üresen áll. A balatoni panorámás lakásokat is sikerült már
értékesítenünk, ezek
közül több is füredi tulajdonosra talált.
Az épületek körül
természetesen
rendezik majd a területet, esztétikus köztereket alakítanak ki, és
újra lesz átjáró a posta hátsó bejáratához.
A munkálatokkal várhatóan jövõre, a szezon elejére végeznek a
kivitelezõk.
Bán László

Miért és hogyan
mozog a Balaton
vize, erre a kérdésre keresi a választ
népszerû sorozatában G. Tóth László

5.old.

Nagyberuházás a Hurayn
Az egykori Huray
piac területén több
milliárdos beruházás révén gyógyászati centrum
épülhet. Az építkezés elsõ üteme a
tervek szerint jövõ
év elején kezdõdne,
késõbb színházterem, gyógyszálló és
mélygarázs is létesülne itt. A régóta
kihasználatlanul álló
ingatlan hasznosítását évek óta tervezi
a város.

a vendégeket a város
idegenforgalmának
fontos kiszolgálója és
alakítója a két hotel. A

3.old.

Lemondott a
BYC elnöke

Új igazgató két füredi hotelben
A
vendéglátáshoz
családi szálakkal is
kötõdõ Vászolyi Judit,
a város két legnagyobb
hotelében
további
jelentõs fejlesztéseket,
fiatalosabb lendületet
és
vendégközpontú,
minõségi szolgáltatást
ígér.
A 388 szobás Annabella és a 349 szobás
Marina a város két
legnagyobb szállodája, együttesen Füred
éves
idegenforgalmi
adóbevételének több
mint hatvan százalékát
adják. Annak ellenére, hogy a két épületben csak áprilistól-októberig tudják fogadni

Helytörténet,
elõadások, kiállítás, borkóstoló az
õszi Füreden

Az 1,8 hektáros ingatlanon egy többszintes, 2000 négyzetméteres
gyógyközpont
épülhet. Jelenleg a
támogatási szerzõdés
megkötése zajlik, ha
ez megtörténik és minden a tervek szerint

halad, akkor a telek
déli részén, ahol jelenleg a rossz állapota
miatt lebontásra váró
egykori bár áll, januárban elkezdõdhetnek
a munkálatok. A beruházásnak 2013 nyarára kellene elkészülnie.
A fejlesztést az erre
a
célra
létrejött
„Gyógyközpont” azaz
a Gyógyászati Kutató
és Szolgáltató Központ
Kft. valósítja meg, szorosan együttmûködve
több fõvárosi és vidéki orvosegyetemmel,
kórházi
intézménynyel, köztük a Szívkórházzal. A 31 új
munkahelyet teremtõ
gyógycentrumban
a
szív
és
érrendszeri
betegségek
kutatása,
valamint
a
gasztroenterológiai és

reumatológiai betegségek elemzése mellett
gyógyászat is folyna: az
elképzelések
szerint
mód lesz a daganatos
és más gyakori betegségek korszerû diagnosztikájára,
illetve
belgyógyászati laborvizsgálatokra is.
– Évek óta szerettünk volna funkciót
adni ennek a területnek, hiszen jelenlegi
állapotában csak rontja a városképet. Több
verzió is felmerült a
hasznosítására, most
úgy tûnik, ezek közül
néhány megvalósulhat.
Többször tárgyaltunk
a befektetõvel, végül,
mivel a beruházó tervei egyeztek a város
szándékával, a testület
megszavazta.
Folytatás a 3. oldalon.
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Füred Európában is aranyat ér Példaértékû összefogás
A TLC Kft. jelentõs,
7,25 millió forintos támogatásával újították fel a
Kerekerdõ tagóvodát, vagy ismertebb
nevén az arácsi ovit.
A gyerekek szeptember 26-án vehették birtokba.

Az Európai Virágos Városok és
Falvak (Entente
Florale Europe)
környezetszépítõ
verseny arany fokozatát kapta meg Balatonfüred, amelyet
sajátos atmoszférájú, adottságait jól és
átgondoltan használó, lenyûgözõen
fejlõdõ városnak
neveztek. A komoly
marketing értékkel
is bíró díjat Szlovéniában adták át.
A díjátadó ünnepségen a kisebb füredi delegációt vezetõ
Hári Lenke, a város
alpolgármestere vette
át az elismerést (a képen balról jobbra: Hári
Lenke alpolgármester,
Kunczéné Fellegi Katalin zsûri tag, Ceglédy

A négy különbözõ nemzet szakmai
képviselõibõl álló zsûri még június végén járt
Balatonfüreden, megnézték a Kovászna parkot, a Koloska-völgyet, az Arácsi Népházat, a
Vitorlás teret, a Kiserdõt, a Tagore sétányt és
az Esterházy strandot. Ellátogattak az Eötvös
iskolába és a Jókai Múzeumba is.
Ákos Paloznak polgármestere, Krámli Franciska projekt felelõs és
Kosler Zoltán, a városfejlesztési
osztály
vezetõje, a fotót Szabó
Lajos, a mûvelõdési osztály vezetõje készítette).
Az idei versenyben tíz
város és kilenc kistelepülés vett részt. Abszolút gyõztest a hagyományoknak megfelelõen
ezúttal sem hirdettek,
arany, ezüst és bronz
fokozattal
jutalmazták a településeket,
aszerint, hol, milyen

mértékben tudtak élni
az adottságokkal és a
lehetõségekkel. A verseny közel sem csak
a
virágokról
szólt,
elsõsorban az épített
és a természetes környezetet illetve a város tisztaságát vették
szemügyre a bírálók.
Annak
ellenére,
hogy
Balatonfüreden évek óta tudatos
városfejlesztés
zajlik, számos program
és turisztikai, infrastrukturális
beruházás valósult meg, a

megmérettetésre hoszszú hónapokon át készült a város, amely a
Virágos Magyarországért Környezetszépítõ
verseny megnyerésével vívta ki az indulás
lehetõségét.
Több jelentõs beruházás, mint például a
Kiserdõ rehabilitációja, a Kovászna park
átépítése valamint a
Szent István tér átalakítása a verseny és a
zsûri füredi látogatása
idején is zajlott, voltak
azonban közterek és
utcák, köztük a reformkori városrész egyik
legfontosabb útja, a Jókai, amelyek ebbõl az
alkalomból kaptak új
külsõt. A versenyben
szintén induló Paloznak ezüst fokozatot kapott.
M.T.

Lakótelepi Nap és a Szívünk Világnapja
Az évek múlásával nemhogy kifáradna a rendezvény, sokan éltek az ingyenes
szûrõvizsgálatok
és
orvosi
tanácsadások
lehetõségével a 12.
Lakótelepi Napon is.
Szeptember utolsó vasárnapján a Szívünk
világnapján,
ismét
lehetõség volt vérnyomás és vércukorszint
mérésre,
véradásra,
valamint az egészséges
életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítására. Volt ételbe-

mutató kóstolóval és
most elõször hallásvalamint látásvizsgálat is. A legkisebbeket
a mentõk, rendõrök
és tûzoltók bemutatója várta az Aradi 13ak parkjában, még a
mentõhelikopter is leszállt a tömbházak között. Az emberek talán azért is jönnek el
ilyenkor a szûrésekre,
mert nem a rendelõ
hangulatával
találkoznak,
kötetlenebb
az orvos-páciens viszony. A programok

fõszervezõje,
Pálffy Károlyné önkormányzati képviselõ, a
mûvelõdési bizottság
elnöke nyilatkozott lapunknak.
- Ha ez ember látja a
munkája eredményét,
akkor azt szívesen vállalja újra. Ez egy önként vállalt program,
2000-ben kezdtük el,
amikor a lakótelep 20
éves volt. Akkor közösségformáló
céllal
jött létre, hogy az egy
házban lakókat kicsit
közelebb vigyük egy-
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máshoz. Késõbb jött
a szívkórházból egy
olyan ötlet, hogy jó
lenne ezt összekötni az
egészségmegõrzéssel,
így már a Szívünk Világnapját is megtartjuk.
Ebben az Eötvös iskola a kezdetektõl partner volt, a megelõzõ
szûrõvizsgálatokat
a
tantermekben végezzük, a véradás pedig a
tornacsarnokban kapott állandó helyet.
Én azt látom, hogy
nemhogy csökkenne a
kedv és a lelkesedés,
évrõl évre nagyobb az
érdeklõdés, nem csak
a résztvevõk, de a támogatók körében is.
Szívesen jönnek ide
az emberek, hiszen
gyakorlatilag két óra
leforgása alatt, egy
komplett egészségügyi
szûrõvizsgálaton
eshetnek át, miközben
finomságokat is kóstolhatnak.
A
12.
Lakótelepi Napon aszfaltrajzversennyel,
frissítõ
tornával is várták az
érdeklõdõket és nem
maradt el a kerti parti sem, a lakóházak között bográcsban fõtt a
kitûnõ bableves és a
pincepörkölt.
Bán László

Az arácsi óvóda 32
éve épült, ráfért már
egy alapos felújítás,
mivel erre az elmúlt
évtizedekben nem volt
lehetõség. Korábban
az intézmény felújítási pályázatát jogosultság hiányában elutasították, így most
hatalmas
segítséget
nyújtott a Balatonfüreden 15 éve mûködõ
TLC Kft. 7,25 millió
forintos
támogatása.
A német Sennebogen
cégcsoport tagja már
évek óta nagy mecénása a város kulturális és sportéletének.
Az óvoda felújításának
támogatásával a tavaszszal elhunyt cégalapító

Eric Sennebogen emléke elõtt tisztelegnek.
Mikor édesapám 15
évvel ezelõtt megvette
az akkor nagyon rossz
állapotban lévõ Hajógyárat, célul tûzte ki
maga elé, hogy minél
több embernek munkát
adjon és gondoskodjon megélhetésükrõl.
Szívvel-lélekkel
jött
Füredre és mi folytatni kívánjuk az õ általa megkezdett utatfogalmazott
Walter
Sennebogen az óvoda
átadásán.
A felújítás támogatásról szóló szerzõdést
nyáron írta alá Michael Seiferling a TLC Kft.
ügyvezetõ
igazgatója
és dr. Bóka István polgármester. Az önkormányzat a 3,25 millió
forinttal egészítette ki
a Kft. által adományozott összeget.
– A felújítási munkálatok június végén
kezdõdtek meg, rengeteg szülõi segítséggelmondta
Porpáczyné

Fehér Zita a tagóvoda
vezetõje. Már a terveket is szülõk, okleveles építészmérnökök
készítették, de mosdót
is egy apuka csempézte ki. A szülõk mellett
nagy segítséget nyújtottak a Széchényi Ferenc Szakképzõ Iskola
parképítõ diákjai is.
Nyári gyakorlati idejükben Tilhof Tímea
és Fehér Richárd irányításával az egész udvart újjá varázsolták.
A
beruházásnak
köszönhetõen egy tornaszobát is kialakítottak az óvodában, új
szekrények kerültek a
folyosóra, valamint belés kültéri játékokkal és
összecsukható ágyakkal is gazdagodott az
intézmény. A gyerekek
a felújítás ideje alatt a
városban mûködõ többi
tagóvodába jártak, de
már alig várták, hogy
visszaköltözhessenek
családias
hangulatú
’régi’ új helyükre.
Bambek

Jövõre már lesz városi uszoda?
Egyre nagyobb az
esély arra, hogy a
Balaton Szabadidõ
Központ melletti területen uszoda létesüljön.
Hatályba lépett az
új sportfinanszírozási
törvény, és megjelentek a hozzá kapcsolható pályázatok, így
megnyílt a lehetõség a
régóta várt beruházás
megvalósítására.
Optimális
esetben jövõ februárban
elkezdõdhet
a
városi uszoda építése,
amelynek
tervezett
költsége 500 millió forint. A meglehetõsen
költséges
üzemeltetés ellenére a város
vezetõsége továbbra is
szorgalmazza az uszoda létesítését, hiszen
évek óta gondot okoz,
hogy Füreden nincs
olyan uszoda, amelyet

egész évben lehetne látogatni s egyben alkalmas lenne az iskolások úszásoktatására is.
Sikeres pályázat esetén a beruházás hetven
százalékát az állam fedezné a társasági adóból, a maradék harminc százalékot az
önkormányzatnak kellene állnia. Várhatóan ez év október végén
lesz döntés.
A tervek szerint a
Balaton
Szabadidõ
Központ melletti a
sportcsarnok és a patak közötti egyhektáros
önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanon építenék fel az
uszodát. A többfunkciós épületben kiszolgáló helyiségek, öltözõk,
irodák, és tanuszoda
lenne illetve egy 25
méteres úszómedence.
A tervek tehát készen
vannak, sõt az engedé-

lyezési eljárás is megtörtént.
Az
önkormányzat módosította a város szabályozási tervét annak érdekében,
hogy a kiszemelt területen
megépülhessen az uszoda. A
tervezett építkezés érdekében
létrejött a
Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány is, és a
kormány rendeletének
megfelelõen az alapítvány nyújtotta be a támogatási kérelmet.
A testület döntött
arról is, hogy a tervezett uszoda megépítése érdekében a Magyar Állam javára, a
beruházáshoz igényelt
pályázati
támogatás
biztosítékaként, a támogatás összegéig jelzálogjogot jegyez be az
ingatlanra.
Martinovics

Németországi tanulmányúton

A németországi tanulmányúton összesen negyvennégy fõ vett részt a Balaton-felvidék
–
Somló
Szakképzés Szervezési Társulás öt intézményébõl valamint
a projekt menedzsmentbõl,
köztük a projektben dolgozó mentorok, fejlesztõ pedagógusok, intézményvezetõk.
A tanulmányút célja az volt,
hogy a gyakorlatban bizonyított
szakképzés-fejlesztési
lehetõségeket a valóságban,
a helyszínen mutassák be a
szakembereknek, és ezzel a
hazai szakképzés változás
alatt álló irányát összehasonlítsák a már régóta bizonyított németországi változattal.
A
tanulmányúton
résztvevõk a következõ megfigyelési szempontokat tartották legfontosabbnak:
– A képzõközpontok duális
szakképzést irányító szerepe,
szerkezeti felépítése.
– A képzõközpontok technikai felszereltsége és tartalmi tevékenységének megismerése.
– Digitális tananyagfejlesztés és a szakmák elméleti
és gyakorlati oktatását segítõ
eszközök alkalmazása.
– A gyakorlati oktatásban nélkülözhetetlen vál-

lalkozói
tanmûhelyek
és
a
képzõközpontok
együttmûködése.
– A hiányszakmák beiskolázására és népszerûsítésére
ötletek gyûjtése.
– Megoldási javaslatok
keresése a magyarországi
felnõttképzés iskolai fejlesztésére.
– TISZK szintû beiskolázási és pályakövetési rendszer
Szászországi gyakorlata.
– A felsorolt
kérdések
tanulmányozására a németországi Szászország városaiban – Drezda, Bautzen – kaptuk meg a válaszokat. Az 1997
óta mûködõ kapcsolat következményeként a két város
képzõközpontjaiban adódott
lehetõség arra, hogy a projekt
megvalósításában
felsorolt
tevékenységeket mûködõ környezetben, élõ rendszerben
láthassák szakembereink. A
látottakat a résztvevõk saját
területükön tudják hasznosítani.
A résztvevõk a tanulmányút tapasztalatairól írásos dokumentumot készítenek, melyet a projekt záró

konferenciáján
értékelünk
– mondta el a tanulmányútról Szigeti Károly projektmenedzser és ismertette a
képzõközpontokban szerzett
tapasztalatokat.
A BFS Szakképzés-szervezési Társulás e tanulmányúton rendezte meg soron
következõ konferenciáját. A
bautzeni
képzõközpontban
tartott projekteseményen Szigeti Károly projektmenedzser
mutatta be a szakmai fejlesztés elõrehaladását és az eddigi eredményeket, majd a
képzõközpont elõadóitól kaptak tájékoztatást a résztvevõk
a duális képzés rendszerérõl.
A sajtótájékoztatón Szigeti Károly úgy fogalmazott,
a projekt céljainak megvalósításában, az eredmények
értékelésében a tanulmányúton látottak nagyon sokat
segítettek és bár a SZASZET
intézményei a jelenlegi körülmények között is teljesítik
feladataikat, a jövõt illetõen
a sorozatos pénzhiányra való
hivatkozás helyett a megoldáson, a hatékonyabb gazdálkodáson kellene gondolkodni.
Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési
Társulás
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Múzeumok õszi fesztiválja
Hétvégi programok minden korosztálynak
Régi fényképekkel vissza a múltba.
Milyen lehetett a
hajdani fürdõtelepi
piacok hangulata és
milyen a Balaton?
Helytörténeti séta,
kiállítás, borkóstoló.
Idén ismét Múzeumok Õszi Fesztiválja.
Az országos rendezvényhez a város kulturális
intézményei
is csatlakoztak. A világ múzeumai egyre
nagyobb figyelemmel

fordulnak közönségük
felé, mert megértették,
hogy múzeum és közönsége együtt jobban
boldogul, a múzeumok
jobban betöltik szerepüket, ha közönségük
igényeire
odafigyelnek, ha partnerekké
válnak. Magyarországon a múzeumok egy
része már felismerte ezt, és igyekeznek
úgy megfelelni a kor
követelményeinek,
hogy a múzeum egyik
funkciója se sérüljön.

2010-ben a Múzeumok
Õszi
Fesztiváljához
160 intézmény csatlakozott. A hat hét alatt
a résztvevõk értékes,
érdekes,
változatos,
tartalmas programokkal fogadták a látogatóikat. A több mint 900
programot 130 ezer látogató kereste fel.
Az idei õszi fesztiválhoz a megyébõl
Veszprém, Pápa és
Zirc mellett Balatonfüred is csatlakozott.
(Részletek jobbra lent.)

Nagyberuházás a Hurayn
Folytatás a 3. oldalról.
Egyelõre
várunk.
A pályázati támogatást már elnyerte a
cég, most a támogatási szerzõdést kell
megkötnie a pályázat kezelõjével. Ha ez
megtörténik,
akkor
kezdõdhet a fejlesztés.
Az elõzetes megállapodás szerint az ingatlan az önkormányzat
tulajdonában maradna, azt csak bérbe adnánk, és a megfelelõ
kontroll érdekében az
önkormányzat cége, a
Probio Zrt. húszszázalékos tulajdonrészt
vásárolna a beruházó
kft-ben – válaszolta a
balatonfured.hu-nak
dr. Bóka István.
A
polgármester
hangsúlyozta: a beruházás elõnyös lenne
Füred számára, hiszen
a megvalósuló funkciók mellett jelentõs
évenkénti
adóbevételt hozna a városnak és hozzájárul-

na a gyógyturizmus
fejlõdéséhez is.
–
Balatonfüred
kedvezõ
gyógyászati
adottságait figyelembe
véve kezdünk bele a
fejlesztésbe.
– Olyan orvosi központot építenénk, mely
korszerû
diagnosztikai eljárásokon alapuló orvos-gyógyászati és
táplálkozás-tudományi
kutatómunkát végezne.
Célunk, hogy az - Európai Unió Egészségügyi
Stratégiájában és a
Semmelweis Tervben a
betegségeket megelõzõ
diagnosztikai szûrések
fontosságával harmonizálva – az elvégzendõ
szûrõvizsgálatokkal
lehetõvé tegyük a különféle
egészségügyi
kutatások
adatbázisának szélesítését, az
egyes népbetegségek
és azok okainak komplex vizsgálatát, valamint az összefüggések
mélyebb
elemzését,
már a betegségek ki-

alakulásának korai fázisában – mondta el dr.
Lõrincz Sándor a beruházó cég ügyvezetõje.
Az 1,7 milliárdos beruházáshoz az Új Széchenyi Terv keretében
860 milliós támogatást kapott a fõvárosi
székhelyû Gyógyászati,
Kutató és Szolgáltató
Kft. A cég az elõzetes
tervek szerint a fejlesztés következõ ütemében, öt éven belül, egy
wellness
részleggel
rendelkezõ ötven szobás gyógyszállót, egy
550 férõhelyes konferencia központként is
használható színháztermet és egy, a térség parkolást megoldó
mélygarázst építene.
Az egykori Huray utcai piacot a kilencvenes években zárták be,
sokáig kihasználatlanul állt, majd az utóbbi
négy évben egy része
átmeneti, szükség parkolóként mûködött.
mt

Új igazgató két füredi hotelben
Folytatás a 3. oldalról.
- Ígéretet kaptam
a Danubius részérõl,
hogy folytatódnak a
fejlesztések, a szállodák termelte jelentõs
éves bevételbõl további
beruházások
lesznek. Muszáj fejleszteni. Megõrizve a
szállodák régi jó hírét,
folytatni kell a felzárkózást. Mindenképpen
egy fiatalosabb lendületet szeretnék hozni
a szállodákba. Nagyon
bízom a szakember
gárdában – válaszolta a balatonfured.hu
kérdésre Vászolyi Judit. A frissen kinevezett igazgató szerint
folytatni kell mindkét
szállodában a szobák
korszerûsítését,
komoly lehetõségek rejlenek a rendezvényszervezésben,
ezért
egy konferenciaterem
kialakítását is tervezi,
de jelentõs elõrelépés
lenne a hotelek egész
éves nyitva tartása is.
A közgazdász és jogi
végzettségû
Vászolyi Judit három kislány édesanyja, 2007
óta a füredi Danubius
szállodák értékesítési
igazgatója. Korábban
a DRC Gyógyszervizs-

gáló Központ Kft.-nél,
a Club Tihanyban és a
Kékkúti Ásványvíz Rt.nél dolgozott.
– Erõs érzelmi szálak fûznek az Annabellához, hiszen édesapám Vászolyi Árpád
1968-ban, az ország
legfiatalabb
igazgatójaként indította el
a hotelt. Gyakorlatilag ide születtem, egészen kis korom óta
kötõdöm a szállodához, szüleimtõl pedig
megtanultam:
csak
szívvel-lélekkel lehet
és érdemes a vendéglátásban dolgozni. Úgy
gondolom elsajátítottam a klasszikus szakmát, szinte minden
szintjén
dolgoztam,
míg aztán értékesítési igazgató lettem. Öt
nagyon nehéz év van
mögöttünk. Bár Füred
egyértelmûen a térség legcsábítóbb települése, így sem volt
egyszerû
vendéget
hozni. A Marinában,
a városban egyébként
egyedüliként, bevezetett all inclusive program sikeres, ezt folytatni szeretnénk, mint
ahogy a szobák modernizálását is. Tovább
bõvítjük a 21. századi,

dizájnos, három csillagos szobák számát,
úgy hogy megõrizzük
a szálloda közkedvelt
ár-érték arányát. Kidolgoztunk egy kedvezményes elõszezoni
foglalási
rendszert,
ez sok vendéget hoz
az Annabellába, jó és
tartalmas programokat tudunk adni az
ideérkezõ
gyerekeknek, sportolni vágyóknak, de persze mindenen lehet még javítani.
Nagy elõnyünk, hogy
egy biztos szakmai alapokon nyugvó protokoll szerint dolgozunk,
tudja a vendég, mire
számíthat. Szeretem a
szakmámat, ezt várom
el a munkatársaimtól
is, bízom benne, hogy
az elkötelezettségünk
újabb lendületet ad a
szállodáknak – vélekedett Vászolyi Judit.
Néhány napja ünnepélyes keretek között
dr. Deák Imre vezérigazgató
búcsúztatta
el a Danubius szállodák leköszönõ igazgatóját, Nagy Jenõt és a
nyugdíjba vonuló Gehl
Györgyöt, aki a Hotel
Marina igazgató helyettese volt.
Martinovics Tibor
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Lemondott a BYC elnöke
Lemondott elnöki
posztjáról az ország
legeredményesebb
vitorlás egyletének, a Balatonfüredi Yacht Clubnak a
vezetõje. A döntés
meglepõ, hiszen
az elmúlt években látványosan
fejlõdött az egyesület, amely kétségkívül története egyik
legkiemelkedõbb
szezonján van túl.
Nagy R. Attila nyilatkozik.
A klub legutóbbi elnökségi értekezletén
jelentette be lemondását Nagy R. Attila, melyet a testület egyhangúlag tudomásul vett.
Amennyiben az egyesület rendes tagjaiból
álló közgyûlés is elfogadja az elnök lemondását, akkor már az októberi közgyûlésen új
társadalmi megbízású
vezetõt választanak.
- A gazdasági és társadalmi igények, szerepek változtak, úgy
gondoltam ezt illik lekövetni egy társadalmi szervezet élén is.
Ennek
megfelelõen
döntésemmel szeret-

hiszen tartanak a munkámra,
nék teret biztosítani mûködéshez,
olyan lehetõségeknek, a BYC komoly ered- akkor elnökségi tagmelyek
révén
leg- ményeket produkál az ként továbbra is szívealább
annyi
mun- élsportban, helyet ad sen segíteném a kluka és forrás érkezik az utánpótlás nevelés- bot – mondta végül a
az
elkövetkezendõ nek, és a gyermekok- leköszönõ elnök.
Nagy R. Attila 1986
idõszakban is a Bala- tatásra is figyel – fotonfüredi Yacht Club galmazott a leköszönõ óta tagja a füredi vicéljai
megvalósítá- elnök, aki hozzátet- torlás klubnak, amelysa érdekében, mint te: nem keresett maga nek több mint öt éven
az irányításom alatt helyett utódot, ennek át volt elnöke. Vezetüsténkedõ
elnökség nincs is hagyománya a tése alatt számos fejalatt - válaszolta Nagy klubbon belül, a soron lesztés valósult meg
következõ
közgyûlés az egyesületnél. SikeR. Attila.
Az egész hazai sport feladata az, hogy meg- resen fejezõdött be a
klubház építése,
sajnos nincs eljelentõsen
jakényeztetve forvultak az edzõk
rásokkal. Azok
A
füredi
vitorlázók
az
technikai feltéta szakágak, melyek nem kerülországos versenyeken elei, elkészült
a belsõ kikötõ
tek a kiemeltek
is a legjobbak
teljes újjáépítéközé, még inse, kikotorták a
kább megszenmedret, kiépívedik napjaink
gazdasági változásait. ismerje és megszavaz- tették az infrastruktúEnnek
megfelelõen, za az új elnököt. (In- rát, és elkészült az új
szerint stég. A versenyzõk hafõleg az utánpótlásra is formációink
hangsúlyt fektetõ egye- egyelõre három jelölt zai és nemzetközi sikesületek – nincsenek is van a társadalmi pozí- rek tömegét gyûjtötték
be, és várhatóan a lonnagy számban-, meg is cióra.)
– Nem volt könnyû doni olimpiai játékoharcolnak a talpon maradásért. Így a Bala- döntés, hiszen a BYC kon is jelen lesznek.
tonfüredi Yacht Club az életem része, és Nem utolsó sorban
is, annak ellenére, ezen nem is tudok már pedig sikeres, komoly
hogy tizenhat eszten- változtatni. Ám bízom világversenyeket rendeje az ország legered- benne, hogy ezzel új dezett a klub, mint pélményesebb
vitorlás lehetõségeknek adok dául idén nyáron az
egyesülete, amely vi- teret. Nem szeretnék F18-as katamarán világversenyeket is ren- végleg elköszönni az lágbajnokság.
Martinovics
dez. Sok pénz kell a egyesülettõl, ha igényt
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Romantikus Reformkor
Kitûnõ napsütéses
idõjárás fogadta a
felvonulókat a Romantikus Reformkor
– Séta a századok
között címû rendezvényen.

A hintós jelmezes
menetben korhû öltözetben sétáltak végig
a városon a hölgyek és
urak, de a legkisebbek
is beöltöztek. A Romantikus Reformkor
fõvédnöke Schmittné
Makrai Katalin el eljött
a
megnyitóra,
köszöntõjében
Balatonfüred
fejlõdését
méltatta és beszélt a
reformkor érdemeirõl.
– Ez a kor volt az,
amikor a nemzet öntudatára ébredt. Számba vette saját értékeit
és újakat hozott létre.
Divattá vált magyarul beszélni, magyar
ruhában járni, magyar zenét hallgatni
és magyar táncot táncolni. Az Önök városa,
ez a csodálatos Balaton-parti város is nagyon sokat köszönhet
a reformkornak. Így
érthetõ, hogy Balatonfüred vezetõi, polgárai, civil szervezetei
õrzik és ápolják hagyományaikat – fogalmazott a köztársasági el-

nök felesége. – Ez egy
csoda – mondta gróf
Bethlen István a Magyar Páneurópai Unió
elnöke, aki beszédében a hat évvel ezelõtt
indított civil kezdeményezés sikerét emelte
ki, mint mondta az öszszefogásnak óriási ereje van és ez Balatonfüreden többszörösen is
igaz.
Dr.
Bóka
István
polgármester
köszöntõjében
arról
beszélt, hogy a reformkor a város számára
meghatározó volt, mindenki megfordult itt,
aki akkor számított a
hazai közéletben.
– Nekünk ezekre a
gyökerekre kell emlékezünk, és ebbõl kell
erõt merítenünk. Nyilvánvalóan ezt tovább
is kell fejlesztenünk,
hiszen ma már a XXI.
század elején élünk,
nem lehet állandóan
csak a múltba nézni, a
múltból, a gyökerekbõl
kell valami új dolgot
teremtenünk. A Romantikus Reformkor
egy ilyen, egy igazán
jelentõs
turisztikai
rendezvény, amely nagyon sok embert vonz
ide.
Valóban telt ház
volt
Balatonfüreden

az ötnapos rendezvény
alatt, a parton a jó
idõnek köszönhetõen
is nyári hangulat, mindenhol emberek, még
parkolóhelyet is alig
lehetett találni.
Rádóczy Andrea a
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke
elmondta, annak idején pont azért találták
ki a rendezvényt, hogy
a nyár végén is ide csalogassák a vendégeket.
- Elégedettek lehetünk, elértük a célunkat. Rengeteg vendég
érkezett Balatonfüredre, a szállásadók viszszajelzése alapján elmondhatom, hogy tele
vannak a szállodák,
panziók és az éttermek, cukrászdák is.
Több hírességgel is
találkoztunk a programokon, itt volt például
Ernyei Béla és felesége, valamint Kéry Kitti
is. Az idei rendezvény
egyik különlegessége
volt, hogy csatlakoztak a programokhoz a
Veszprém Megyei Vakok és Gyengén-látók
Egyesületének tagjai
is. Mivel a látássérült
emberek felkarolása,
tanítása is a reformkorban indult, érthetõ
a
kapcsolódás.
A
Huray-villában beren-

deztek egy sötétszobát,
ahol bárki kipróbálhatta milyen sötétben
megágyazni, elmosogatni vagy épp megteríteni az asztalt. Ezen
felül megismerkedhettek az érdeklõdõk a vakoknak készült magyar
kártyával és sakktáblával is.
A Romantikus Reformkor hétvégéjén a
Vitorlás-téren és környékén számos program,
kirakodóvásár,
népi játékok, a Vaszary
Villában
gyermekfoglalkozás várta az
érdeklõdõket. A Kisfaludy színpadon pedig
fellépett a Rajkó zenekar és a Princess formáció is.
Az idén is megrendezték a hagyományos reformkori bált,
ahová bárki elmehetett, aki megvásárolta
a 9500 Ft-os belépõt.
Az öltözet -bár nem
kötelezõen- itt is reformkori volt, pohár
köszöntõt Zettwitz Sándor fõtámogató mondott, majd a népszerû
Madarak
együttes
játszott, késõbb az
egyik
tehetségkutató mûsorban feltûnt
Krizbai Teca szórakoztatta a bálozókat.
Bán

Jókai Mór kontra Liszt Ferenc
Hogy Liszt Ferenc
járt-e Füreden azt
nem tudom, de hogy
Jókai egyszer csúnyán megtámadta,
azt tudom! Bár ez
elég nehéz lehetett,
mert mind a ketten
áldott jó emberek
voltak, akiktõl távol
állt a harag minden
megnyilvánulása.

Liszt 1859-ben kiadott
egy
francia
nyelvû könyvet (magyarul az Istennek sem
tudott megtanulni!) a
magyar cigányzenérõl.
Példátlan botrány követte, hiszen Liszt a
cigányzenét a magyar
nép zenéjének tartotta. Nem is tehetett
mást, hiszen soha nem
járta a magyar vidéket,
nem gyûjtött, hallgatott autentikus népzenét. Neki a cigányzene
gyermekkorától meghatározó zenei élménye volt. Több magyar
cigányprímással
állt
folyamatos kapcsolatban, volt, hogy menedzselte egy tehetséges
cigányfiú zenei taníttatását külföldön.
A botrány tehát kitört, Liszt nem védekezett, nem magyarázkodott, csak megjegyezte,
õ van annyira magyar,
mint azok, akik feldúltan vagdalkoznak
ellene. Egészen pontosan így fogalmazott
1860. január 14-én
kelt levelében: „A cigányokról szóló kötetem körül támadt zenebona megéreztette
velem, hogy sokkal
igazábban magyar vagyok, mint ellenfeleim, a magyaroskodók,
mert a lojalitás nem-

zeti jellemünk egyik
megkülönböztetõ vonása.
Nos, kérdem:
lojális dolog-e megrabolni azokat, akiket
támogattunk?
Bihari, Lavotta, Chermák

és húsz más cigány
nem hagytak-e maguk
után egy tömeg nevükkel jelzett kompozíciót, amelyek emlékeink
szívében gyökereztek?
Miért ne adjuk vissza a
cigányoknak, ami a cigányoké, megõrizve a
magyaroknak, ami az õ
jogos tulajdonuk?”
Ebbe a sorba állt
be Jókai is, aki ráadásul tõle elég szokatlan
mûfajban, költeményben támadt Lisztnek.
Igaz, Kakas Márton álnéven tette, de hát tudta mindenki az egész
országban, hogy kit rejt
ez a vidám, csipkelõdõ
név. Lendületes és indulatos a vers, nem
tartózkodik a kemény
odavágásoktól. A cigányokat vándor, züllött

népcsaládnak nevezi,
hazátlanoknak, akiket
igaz, ha zenélnek, öszszecsókolunk, hiszen
nekünk húzzák. Liszt
ennél sokkal többet
kap. Õ beszél a magyarságról,
aki
azt sem tudja, hová tartozik? Honnan tudná,
hogy mi és
ki a magyar,
ha az anyanyelvén egy
magyar szót
sem tud kiejteni, (Igaz,
Liszt édesanyja osztrák volt s így
Liszt német
anyanyelvû,
de
Jókainak sem kell
mindent
tudnia.)
S
egyáltalán:
ismeri-e
a
magyar hont,
járt-e a pusztákon, hallotta-e a „mezõk danáit”?
Egyszóval jobb,
ha nem is beszélünk
Lisztrõl és a könyvérõl,
hiszen Liszt „még azt
se tudta rólunk: voltaképpen kik valánk?”
Jókai aztán lassan
rájött, ha van valaki,
aki a 19. században a
magyar nevet európai, sõt világhírnévre emelte, az éppen

Liszt Ferenc volt. Aki
mindig és mindenütt,
minden cselekedetében azt írta, vallotta,
hogy õ magyar, mindig
is az volt és az is marad. Így elpárolgott a
dühe, már nem is emlékezett erre a versre.
Ráadásul Liszt már ekkor ideje és élete nagy
részét Pesten töltötte (Weimar és Róma
mellett), s igen sûrûn
találkoztak is Pesten.
Írja például Liszt Jókainak 1873 januárjában, megy hozzájuk,
hiszen a híres Lenore
címû mûballadát szeretné Laborfalvi Rózával elõadni: õ zongorázik, a színésznõ pedig
elmondja a dúlt hangú balladát. Így is lett,
errõl Jókai kanyarít is
majd egy kedves kis
karcolatot és megírja a
Petõfire emlékezõ melodrámáját Holt költõ
szerelme címmel, s ezt
is Liszt zenésíti meg és
Laborfalvi Róza adja
elõ. (Amúgy ez is borzalmas vers!)
Szent a béke, de mi
más is lehetett volna?
Ekkor Európában két
nagykövete volt a magyarságnak: Liszt a zenében, Jókai az irodalomban. Jól néznénk
ki, ha õk sem jöttek
volna ki egymással!
(p.m.)

Liszt rapszódiák
A Liszt Ferenc zenekar kamara elõadása
október 23-án 19 órakor
az Anna Grand Hotelben
Jegyár: 800 Ft, nyugdíjasok
és diákok számára: 500 Ft

Régi csipkék napjainkban
A Romantikus Reformkor rendezvénysorozatának része volt az
arácsi reformátusok Gyülekezeti
Házában megrendezett országos
vertcsipke kiállítás,
amelyen a Magyar
Csipkekészítõk
Egyesületének a
tagjai által készített
szebbnél szebb darabokat csodálhatta
meg a nagyközönség.
A csipkeverés a
reneszánsz
korban
kezdõdött. Kezdetben
nyaktól derékig futó
csipkéket készítettek.
Természetesen ezeket
a csipkéket az uralkodó házak és fõúri házak asszonyai viselték. 1820-ban a híres
lipcsei vásár alkalmával mutatták be az angol gépi csipkét, amely
nagy feltûnést keltett,
és hosszú ideig háttérbe szorította a kézi
készítésû
csipkéket.
Ezáltal sok asszony,
leány vesztette el a
munkáját.
Magyarországon a reformkor
hozott nagy változást
a kézi, vert csipkekészítésben. Több lelkes
asszony csipkeiskolát
nyitott,
tanfolyamokat szervezett. Megkeresték a régi, szép
magyaros motívumokat. Általánossá vált
a gallér, a vállkendõ

De mi is a csipke? „Olyan áttört lyukacsos
anyag, amelynek textúrája adja egyúttal a díszítményét is.” A Magyar Csipkekészítõk Egyesületének a célja, hogy összefogja az országban
élõ és csipkét készítõ alkotókat, és velük közösen a hagyományõrzés, régi csipkék felkutatása, gyûjtése, újratervezése és az utánpótlás nevelése is a feladatuk - avat be Nagy Vincéné
elnök az egyesület munkájába. Rendezvényeik - például a Magyar Csipkehét szakmai tábor
– nyitottak, nemcsak tagjaik részére szervezik,
hanem azoknak az érdeklõdõknek is, akik
szeretnének egy-egy csipketechnikával megismerkedni. A tagokat arra ösztönzik, hogy a
csipkeverés története és régi minták után kutassanak múzeumban, könyvtárakban és az
interneten.
és a keszkenõ készítése. Telente szélcsipkéket, vert csipkéket, zsinórcsipkéket, kicsiny
keszkenõket készítettek a magyaros ruhák
tartozékaként.
A népi csipkék vastagabb szállal és tömöttebb mintával készültek. A jegykendõ,
keszkenõ, zsebkendõ,
zsoltártakaró a polgári és paraszti viselet
kiegészítõje volt hoszszú évszázadokon át.
A
Csipkekészítõk
Nemzetközi
Szervezete minden évben
más-más témában ír
ki pályázatot. Tavaly
a nemzetközi pályázat
témája az esküvõ volt,
amelynek
kiállítását
Japán Kobe városában
rendezték meg, ahol
magyar alkotók kapták
az elsõ és harmadik díjat. Regõs Lídia sóvári

vertcsipke kalapja és
stólája érdemelte ki az
elsõ díjat. A harmadik
díjat Túrós Éva kapta sok darabból álló
esküvõi összeállításáért.
Szûkebb pátriánk,
az Alsóörsi Csipke
Mûhely asszonyainak
munkáit is láthattuk
és dicsérhettük a kiállításon.
Vezetõjük,
Szuper
Miklósné
népi iparmûvész, aki
egyben
a
balatonfüredi
Örökségünk
Hímzõ Mûhely vezetõoktatója is elmondta,
legközelebb
október
21-én a Balaton Konferencia Központban
az Idõsek világnapja
alkalmából találkozhatunk munkáikkal a hónap végéig nyitva tartó
kiállításon.
Hanny Szabó Anikó

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 Képviselõ-testülete 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 Tel.: 87/581-246) 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. október 28. péntek 12.00 óra.
Balatonfüred Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonfüred Város Önkormányzata pályázat útján kívánja értékesíteni a Balatonfüred, Gyógy tér 3. sz. alatti 362/B/33 hrsz-ú „kivett lakás”
megnevezésû ingatlanát.
A megajánlható legalacsonyabb vételár
nettó 22.400.000,-Ft + áfa, azaz bruttó 28.000.000,-Ft
Részletfizetés esetén a vételár teljes kiegyenlítéséig
az eladó a tulajdonjogát fenntartja.
A pályázat eredményérõl a Képviselõ-testülete 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 Tel.: 87/581-246) 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. október 19. szerda 16.00 óra.
Balatonfüred Város Önkormányzata
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Tudomány - áltudomány - tudományos tévedés?

13. rész: A Balaton a Föld legnagyobb ingája
Ha valaki elhatározza, hogy a hétvégén elutazik a Balatonra, mondjuk Kenesére
horgászni, és hajnalban kiül, esélye van,
hogy mire dél lesz, a
szeme láttára akár 45
cm-t is leapad a Balaton vize! Összepakol,
s hazamegy a hírrel,
hogy már megint eresztik a Balatont! Pedig
ha várna estig, legnagyobb ámulatára viszszaállna a hajnali vízszint.
Sorozatunk
mostani részében tavunk
egy sokak által nem
is sejtett roppan sajátos hidrológiai jelenségét, a víztükör kilengéseit mutatjuk be,
amelyek leghosszabbja, az egycsomós hoszszanti lengés 12 órás
periódusidejû, amikor
a vízszint a balatonkenesei és a keszthelyi
mércék egyidejû leolvasásakor közel egyméteres különbséget
is mutathat. Szabályos
ár-apály jelenségként
érzékelhetjük mindezt,
persze egészen más okból fakadóan, mint az
égi konstellációk miatti tengeri ár-apály.
Errõl a lengésrõl ál-

Nem mindennapi, hogy repülõaltábornagy is
él közöttünk.
Kositzky Attila
õszülõ halántékával és jellegzetes
kis csokornyakkendõjével könnyen
felismerhetõ azok
számára, akik Füred
rendezvényeit látogatják.
– Családom, rokonságom többségben a
szénbányában, a föld
alatt dolgozott, édesapám mint fõaknász
szintén.
Gimnáziumi tanulmányaim során láttam a miskolci vitorlázó repülõket
termikelni a kohók melegét kihasználva, így
könnyen érthetõ, hogy
1958 telén megkezdtem
az orvosi vizsgát, elméleti kiképzést. A szülõi
féltés ellenére a repülés varázsa gyõzött!
Érettségi vizsga után
a
szolnoki
Repülõ
Tiszti Iskolába jelentkeztem vadászpilótának. Sikeres felvételi
után, egy évig Szolnokon, 3 évig Szovjetunióban kaptuk a vadászpilóta képzést, végül
1965-ben hadnagyként,
kezdetben a szolnoki
kiképzõ repülõezred
repülõgép-vezetõje
voltam, majd 1967-ben
Pápára kerültem. Pápán, megszakításokkal,
különbözõ
beosztásokban 1990-ig dolgoztam, repültem - kezdi
az izgalmas történetet
Kositzky Attila.
– A beosztásokhoz
folyamatos tanulásra
volt szükség?
–
Természetesen.
1973 – 1975 között a

lapította
meg
dr.
Cholnoky Jenõ, a Balaton nagy kutatója 1897ben, hogy „ez a leghosszabb idõtartamú
lengés, amit valaha
ember a Földön mért!”.
Valószínû, hogy e világrekordot már megdöntötték egyéb, azóta
felfedezett természetes ingamozgások, mindenesetre a jelenség
érdekes, és nagyhatású az egész Balatonra.
Elsõnek
dr.
Cholnoky
tanulmányozta a tó vízszintjének
alakulását
precíz, de még mechanikusan
ketyegõ
vízszintmérõivel
(limnográf)
Balatonkenesénél
és
Keszthelynél,
valamint az áramlás irányait és sebességét
áramlásmérõjével
(rheográf)
a
tihanyi szorosban 1892
és 1896 között. Dr.
Cholnoky írta le nagy
szakszerûséggel a kilengések jellegzetességeit (amplitudóját, periódusidejét) elõször,
azonnal rávilágítva a
jelenség okaira is. Azóta a méltán világhíressé vált magyar hidrológiai
tudomány

Házikó a Balaton tetején: dr. Cholnoky Jenõ mûszerét szállítja a helyére
közel másfél millió
mérési adatot gyûjtött
a balatoni jelenségrõl,
és ma már korszerû,
számítógép-vezérelt
automata mûszerek regisztrálják a vízszint
változásait, kiegészítve az azt okozó szél és
légnyomás viszonyok
egyidejû mérésével és
értékelésével.
A lengéseknek két
fõ okát derítették ki.
Az egyik a tartós, erõs
és
egyirányú
szél,
amely képes a hatal-

mas tó vizét átnyomni a tó egyik végébõl a
másikba, amely aztán
visszalendül. A másik
pedig a légnyomás különbség kialakulása a
tó hossziránya mentén.
Itt alacsonyabb, ott nagyobb a légnyomás,
amely vonzólag hat a
víztömegre, amely el
is indul felénk, késõbb
pedig helyrebillen az
inga. Hatalmas víztömegek
mozdulnak
meg ilyenkor horizontálisan a tó két vége

között, amelyek sebes
áramlása kotorta ki
11 m mélyre a medret
a szûk tihanyi szorosban, és tartja rendületlenül tisztán a kutat.
A feljegyzések szerint
volt rá eset, hogy ez a
sebes áramlás még a
halászok hálóját és ladikjait is elragadta.
Dr. Cholnoky egyébként kezdetben szabályos palackposta módszert alkalmazott az
áramlások kimérésére,
míg rheográfját ki nem

Félelemmel nem lehet repülni
taszári repülõ ezred
vadászrepülõ századparancsnokaként beiskoláztak a Zrínyi Mikós Katonai Akadémia
repülõparancsnoki karára Budapesten, ahol
1978 - ban kaptam diplomát. Késõbb szintén
Budapesten a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen a vezérkari
tanfolyamot végeztem
el.
– Így lett 1983-tól
Pápán a harcászati
repülõezred parancsnoka, majd hadtestparancsnok Veszprémben
és késõbb a légierõ vezérkari fõnöke, és még
mindig vadászgéppel
repült?
– Minden beosztásban
ragaszkodtam a repüléshez, hiszen a vadászgépen
tudtam legjobban lemérni
a
rendszer
teljesítõképességét,
a pilóták, irányítók,
mûszakiak,
ellátók,
biztosítók valódi szakmai ismereteit. A pilótáknak mindig elmondtam:
reggel
borotválkozás közben
nézz a tükörbe, kérdezd meg magadat,
menni fog-e a mai nap.
Ha meginogtál, elõször
magadnak valld be, és
kérd a napi feladatod
törlését. Félelemmel
nem lehet repülni.
– Ismert a felszállásainak száma: 6665
és a repült órák száma:3369 óra és 36
perc. Ezt a teljesítményt mivel lehet öszszevetni?

– A felszállások számát, vadászgépen repült idõmet egy élsportoló teljesítményéhez
lehet hasonlítani, azzal
a különbséggel, hogy
ha repülés közben nem
hozom ki magamból a
maximumot – lezuhanok, meghalok vagy katapultálok!
– A rangon kívül,
számtalan
elismerés birtokosa. A repülési órák után 9,
érdem után 8 kitüntetést kapott, közöttük
a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztje. A Magyar
Köztársaság elnökének
arany emlékérme, honvédelmi
minisztertõl
dísztõr, díszkard, díszszablya. Veszprém megye
önkormányzatától, Veszprém Város
önkormányzatától Pro
Meritis arany emlékérem és Kazincbarcika
város önkormányzatától dísztõr. Mindehhez
egy nem mindennapi
elismerés, az amerikai
elnök által alapított
Legion of Merit érdemrend parancsnoki fokozata. Hogy került az
amerikai elnök látókörébe?
– A kitüntetés indoklásában az szerepel,
hogy a két nép, a két
légierõ jó kapcsolatai
érdekében tett munkámat ismerték el, a
javaslatot pedig a budapesti amerikai nagykövetség tette.
– Munkássága során
számtalan szakcikket
írt. Egyikben foglalko-

zott a honi légvédelemmel is?”Hány darab vadászgép kell a repülõ
készenléti
szolgálat
ellátásához?” Tudom,
hogy a NATO tagság
kötelezettségekkel jár,
de talán olcsóbb lenne
a légvédelem, ha azt
a nagyobb országokra
bíznánk?
– Nem a NATO tagság jár kötelezettséggel. 1961 – tõl napjainkig a magyar légierõ,
légvédelem
feladata
volt az ország területe feletti légtér biztonságának garantálása.
1971 – ben az akkori
magyar kormány aláírta az 1944. évi Chicagói Egyezményt, amely
alapján, békeidõben, a
szerzõdõ államok szavatolják a területük
feletti polgári repülés biztonságát. Ehhez
minden szerzõdõ országban katonai radarok és repülõ készenléti szolgálatot ellátó
vadászgépek kellenek.
Ha
lehetõségeink
ezt nem engednék,
felvetõdne
a
„bér-

munka”
gondolata,
valamint az, hogyan
fogadná a magyar közvélemény, ha szlovák
vagy román vadászgépek felügyelnék légterünket?
– A szakmai publikációkon kívül megjelent
két életrajzi regénye
is. 2000-ben az Önpörgés, mely két kiadást
is megélt, majd követte 2008-ban a Deltaszárnytól a Fekete Hölgyig. Belsõ késztetés
volt, hogy gondolatait életrajzi regényben
megírja?
– Repülés közben
átélt élményeimet szerettem volna megosztani családommal, barátaimmal.
Elõször
az illegális,
vadászgép
kabinban
elkövetett fotókkal
leptem
meg
õket,
majd
az évtizedek
során felgyülemlett
tapasztalatok,
gondolatok
késztettek
arra,
hogy
könyvekben tegyem
mindezt közkinccsé. Számítógépes
elõadásokkal
járom
az
országot,
melybõl
a
Nékem nem
térkép e táj!
címû anyag
a legsikeresebb.

telepítette
Tihanynál. Lássuk a Balaton
különbözõ irányú kilengéseinek értékeit
számokban:
a tó tengelyében
létrejövõ
egycsomós
hosszirányú ingás periódusideje 12 óra. A
kilengés nagysága pedig egy méter is le-

– Idén márciustól
szabad ember, azaz
beosztásoktól mentes,
élheti a nyugdíjasok
szabad és gondtalan
életét.
– 1999. szeptembertõl, a szolgálati nyugdíjamról szóló határozat szerint, az akkori
törvény alapján, felsõ
korhatár elérésével, 70
teljes év elismert szolgálati idõvel, 63 712
Ft nyugdíjjal kezdtem
életem e szakaszát. A
70 év természetesen
a szuperszonikus vadászgéppel történõ repülés kettes szorzójából adódik. Azóta, mint
nyugdíjas folyamatosan dolgoztam, 9 éven
keresztül
budapesti
„ágyrajáróként”, csak
hétvégeken láttam családomat. 2011. március 01 – én megszûnt
a munkám, így több
lehetõségem lesz Ba-

het. Csak egy nemrég regisztrál adat:
2007. január 18-19-én
Balatonfûzfõ és Keszthely között 101 cm-es
vízszint különbség alakult ki, amelyet a Balaton fölött átvonuló
Kyrill viharciklon légnyomástorlódása okozott;
a Keszthely és a Tihanyi-félsziget között
kialakuló
kétcsomós
hosszirányú ingás periódusideje 2 óra 23
perc;
a Balatonkenese és
Tihany között észlelt
egycsomós
hosszirányú ingás periódusideje 1 óra 57 perc;
ugyanezen a vonalon a kétcsomósé pont
1 óra;
a
Keszthelyi-öbölben jelentkezõ keresztirányú ingás periódusideje 43 perc.
Lám, miket produkál a magyar tenger,
ami mint egy folyó,
még áramlik is!
prof. G.-Tóth László
Tihany

latonfüred
életében
hasznos munkát végezni. Arad utcai házunkban van egy repüléstörténeti kiállításom,
„múzeumom”, amit a
vendégkönyv
adatai
szerint sokan látogatnak az országból – kivéve a balatonfüredieket, akik valószínûleg,
ez idáig nem tudtak
róla.
– Munkahelyei alapján, akár Budapesten,
Pápán és Veszprémbe
élhetnének. Családjával mégis Balatonfüredet választották, miért?
– Mindig szerettük
Balatonfüredet. Feleségem a Lóczy gimnáziumba kezdte középiskoláját, 31 évig volt
lakása
Balatonfüreden, és amikor 2002 –
ben felvetõdött, hogy
Veszprémbõl hová költözzünk – könnyû volt
a döntés! Generációs,
kertes házat vásárolt a
három család. A felsõ
szinten lányom lakik
családjával, középen
mi ketten a feleségemmel, a földszinten fiunk a családjával – és
természetesen a hozzánk tartozó kutyák,
macskák, kacagó gerlék, a Hópihe nevezetû
nyúl,
tengerimalacok, halak, pintyek.
A két kis unoka élete elõttünk zajlik, egy
picit
belekotyogunk
nevelésükbe, a legnagyobb unoka Szegeden egyetemista, vele
ritkábban találkozunk.
Kezdettõl fogva nagyon
jó kapcsolat alakult ki
szomszédainkkal, ami
a mai világban kincset
ér!
dr. Fülöp Lajos
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Borrendek a szüreti fesztiválon

A házigazda, a Balatonvin Borlovagrend nevében Simon Cecília szakmai alelnök új tagokat
avat: (a képen jobbról) Baloghné Király Mónika,
Gervald László, dr.Kristóf András, dr.Nagy Artúr
és Pall Ernõ.

A szüreti felvonuláson
a Kisfaludy színpadtól
a Kovászna parkig a
gazdák szõlõt, mustot
és bort kínáltak.

Az ország valamennyi tájáról, több mint 20 borrendbõl, sõt még egy Szlovákiába átnyúló borvidékrõl
is érkeztek szõlõsgazdák a füredi szüreti fesztiválra. (a képen fürediek és a vendégek egy csoportja)

Kétszáz éves pincébõl borközpont
A Horvát ház történelmi, kétszáz éves
pincéjében borkultúrát bemutató
központ nyílik. Formabontó szolgáltatások, átfogó, mintegy százötven féle
balatoni bor kínálata, semmivel sem
összetéveszthetõ
patinás hangulat. A
munkálatok már javában zajlanak, nyitás várhatóan jövõ
tavasszal.
A
Horváth
ház
alatt húzódó 1798-ban
épült, 300 négyzetméteres boltíves, kiemelt
mûemléknek
számító pincében jelenleg
is folyik a felújítás.
A régi falak és boltívek jó állapotban vannak, így elsõsorban a
mûködtetéshez szükséges korszerûsítések
zajlanak most.
–
Mindenképpen
szeretnénk megõrizni a

pince patináját és rusztikus hatását. Egyrészt
mûemléki
épületrõl
van szó, másrészt ez
a hangulat adja meg
a
hely
atmoszféráját, amit szeretnénk is
majd kihasználni.
A borkultúrát bemutató központot létesítünk, átfogó balatoni
borkínálattal, a tervek
szerint mintegy százötven féle bor közül
választhatnak az idelátogatók. Lesz konyha, vendégtér, borkóstolási lehetõség, de
elsõsorban gasztronómiai
rendezvényeknek, borbemutatóknak
szeretnénk helyet adni
itt. Kicsit formabontó
üzemeltetést képzelek
el, a borral kapcsolatos eseményeken lesz
a fõhangsúly - válaszolta a balatonfured.hu
érdeklõdésére
Köteles Zsolt, a beruházást
végzõ Potencial Consulting Kft. ügyvezetõje,

aki hozzátette: a tervek szerint az év végére befejezõdnek a
kõmûves munkálatok,
majd a pince berendezése után várhatóan
jövõ tavasszal már látogatható lesz a borközpont.
A térség borturisztikai fejlesztése céljából a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési tanács 99 millió forint támogatást adott
a konzorcium formájában induló három borászatnak. A forrásból
a csopaki Jásdi, a füredi Figula pincészet illetve a Balaton Borgalériát üzemeltetõ kft.
egyenlõ részben osztozott. A Horváth ház
pincéjében kialakítandó borközpont mintegy százmillió forintból épül fel. A pincét a
pályázat értelmében a
cég legalább öt évig köteles mûködtetni.
balatonfured.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „Bakony – Balaton együttmûködés” az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül 3 városi könyvtár (Balatonalmádi, Balatonfüred és
Zirc) összefogásával jött létre. Az Európai Unió és Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 7 721 902 Ft volt.
A konzorciumi pályázat segítségével könyvtári infrastruktúra- fejlesztést valósítottak meg,
az oktatást segítõ tartalmak és a helyismereti gyûjtemények hozzáférhetõvé tételére.
Közös helyismereti adatbázis építésével, a városi könyvtárak által mûködtetett webes felülettel a települések könyvtárai számára új szolgáltatások váltak elérhetõvé, megteremtve
számukra az esélyegyenlõséget. Az informatikai fejlesztések lehetõvé tették új könyvtári
adatbázisok minél szélesebb körû elérését, a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát.
A „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése”, a TIOP-1.2.3-09/12009-0014. számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Fotó: Gazsi József

Közérdekû hirdetés
A Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztõ Közalapítvány tájékoztatása szerint a 2009-2010.
évi közhasznú jelentésének könyvvizsgálattal
alátámasztott kiemelt adatai a következõk:
Mérlegadatok ezer Ft-ban

Máté Ernõ a füredi
borrend általános alelnöke (a képen jobbról)
Urbán Andrást, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének alelnökét köszönti
a Kerek templom elõtt.

2009. év

Befektetett eszközök
19.882
Forgóeszközök
30.476
Eszközök összesen
50.358
Saját tõke
26.532
Kötelezettségek
137
Passzív idõbeli elhatárolás
23.689
Bevételek
Egyéb bevételek (továbbutalási célú tám.)
Pénzügyi mûveletek bevételei
1.740
Bevételek összesen
2.936
Ráfordítások
Anyagjellegû ráfordítások
712
Egyéb ráfordítások (továbbutalt tám.) 1.196
Ráfordítások összesen
1.908
Adózás elõtti eredmény
1.028
Tárgyévi eredmény
1.028

2010. év
25.213
24.092
49.305
26.460
47
22.798
1.196 892
584
1.476
656
892
1.548
-72
-72

Vanyolai Sándor
kuratóriumi elnök

Önzetlen civilek
és vállalkozók
Balatonfüredi vállalkozók és magánemberek nyújtottak
önzetlen segítséget
az elmúlt hónapokban a Városi Könyvtárnak.
A
Balatonfüredi
Napló hasábjain, a
nyilvánosság elõtt szeretnénk megköszönni
mindnyájuknak, hogy
nehéz anyagi helyzetünket látva, segítõ kezet nyújtottak.
Iglói János és fia,
ifjabb Iglói János leltárkönyveket és balatonfüredi
szerzõk
könyveit kötötték be
több tízezer forint értékben.
Nagy
László
tetõfedõ mester és
munkatársai a könyvtár tetejérõl a viharban lecsúszott palákat

helyezték vissza.
László
Sándor
szobafestõ mester, Károlyi Balázs vállalkozó,
valamint Bartha László - a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület tagja - a Helytörténeti Gyûjtemény Arany
János utcai épületében
kifestették a vizesblokkot és a nagytermet.
Jó tudni, hogy Balatonfüreden élnek és
dolgoznak olyan kiváló emberek és szakemberek, akik az elsõ
hívó szóra - idejüket és
anyagi lehetõségeiket
nem kímélve - a közösség érdekében is tevékenykednek.
Köszönjük segítségüket!
Sárköziné Sárovits
Hajnalka igazgató és
munkatársai
(Városi Könyvtár)
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Széchenyi István emlékünnep

Korszerû, polgári,
modern országot!
Újra kell építeni
a korszerû, európai, modern Magyarországot. Újra
cselekvõ, dolgos
nemzetnek kell lennünk, vissza kell
találnunk az igaz,
emberi értékekhez.
Ez az 1848-as történtek igazi üzenete. Ez most a jelen
ifjúság feladata fogalmazott ünnepi
beszédében Katona
Tamás történész.
Az Aradi vértanúk
terén rendezett ünnepségen Katona Tamás
beszédében felidézte a
történelmi eseményeket, majd a jelen lévõ
iskolásokhoz szólt.
– 1848-as szabadságharcban egy egész
nemzet osztozott, sõt
több mint egy nemzet,
hiszen a történtek túlmutattak
Magyarországon, a legszentebb
népjog harca volt ez.
Rendkívüli nemzedékre emlékezünk. A legjobb meggyõzõdésük
szerint, híven szolgálták a hazát, a legtöbbet
adták ennek a nemzetnek, nemcsak a kivá-

ló hadvezérek, hanem
valamennyi
katona,
aki csatlakozott a szabadságharchoz. Kötelességünk emlékezni
rájuk. Kötelességünk,
mert vannak dolgok,
amiket ugyan elég egyszer kivívni, de az önmagában kevés, meg
is kell õrizni azokat.
Nem kisebb a mostani
ifjúság feladata, minthogy újra létrehozza
a korszerû, európai,
modern és polgári Magyarországot.
Ha 1848-ban sikerült, akkor ma is sikerülnie kell. Újra

Füredi szerelmek
Az õszi könyvtári
hét programjainak
keretében mutatták
be a Városi Könyvtárban Perlawi Andor Füredi szerelmek címû könyvét,
mely a szerzõ két
friss pódiumjátékát
tartalmazza.
Az elsõ részben a
Mint egy királyi pár
címû írás olvasható,
míg a második rész
Kiss Ernõ vértanú tábornok életérõl, sorstragédiájáról és Anna
Krisztinával
való
szerelmérõl szól. A történet Balatonfüreden,
az elsõ Anna-bál idején kezdõdik, a csatatéren folytatódik és
Aradon fejezõdik be.
Perlawi Andor maga
is volt katona, aztán
könyvtáros, tanár és
történész kutató. Igazi szerelme azonban
az írás és fõleg a színpad. Eddig nyolc drámája és öt önálló kö-

ismertette. A beérkezett 20 pályamunka közül 12-õt a Lóczy gimnázium diákjai írtak. A
diákok legtöbben a gróf
moráljáról, ország job-

bító elszántságáról és
lelki tépelõdéseirõl fogalmaztak esszéikben.
A legjobb munkák
írói, a füredi Decsi
Liliána, Bor Bettina
és Schalbert Mariann
és a különdíjas szegedi Gera Laura vehetett át jutalmat a
megemlékezésen.
A
diákoknak meghirdetett megyei Széchenyi
sakkverseny legjobbja, a zánkai általános
iskolás Szabó Benjamin is az emlékünnepségen vette át a kupát,
és hagyományosan itt
adták át a Félsziget
kerülõ vitorlásverseny
elsõ helyezettjének, a
Principessa legénységének is a vándorkupát. (A képen dr. Tihanyi László, a Széchenyi
társaság titkára adja át
a kupát.)
Az ünnepségen
a
város vezetõsége, a
megye képviselõje, a
Balatoni Hajózási Zrt.
vezetõsége, a pártok
és a civil egyesületek
képviselõi koszorúzták
meg Széchenyi füredi
parton álló szobrát.
csk

drámához, hogy számára a filozófiai érvelés legmegfelelõbb
kifejezési formája a

dialógus.
Szókratész
mindenekelõtt önmaga
elé állít etikai követelményt: meggyõzõdése,
hogy elsõsorban tõle
mint
állampolgártól
függ az állam milyensége: attól, hogy menynyi energiával, készséggel,
értelemmel
vesz részt a közéletben. Pontosabban nem
is részt vesz a közéletben, hanem része annak, hisz privát lét és
közéleti lét együtt lélegzik benne"
Pályi András – Színház „Modern az, ami
igaz! Modern az, ami
hat. Modern az, ami
segít élni. Tizenhárom
évvel ezelõtt, azt hittem abbahagyhatom.
Nem! Még mindig mondani kell. 2400 éve!” –
Haumann Péter.

Hagyományosan
Széchenyi István
születésnapján,
szeptember 21-én
emlékeznek meg
a legendás grófról Balatonfüreden,
akinek a tevékenysége és írásaiban
megjelenõ gondolatai, mind a mai napig követendõ példaként szolgálnak.

tete jelent meg. Igazi
világcsavargónak tartja magát; MoszkvátólLisszabonig
bejárta
már egész Európát, az
utóbbi években azonban inkább belföldön
utazgat
feleségével.
Így jutottak el többször
Füredre is, sõt három
éve ide is költöztek!
Egy parti séta alkalmával állt meg Kiss Ernõ
emléktáblája elõtt és
akkor határozta el,
hogy ha nem is egy
klasszikus értelemben
vett drámát, de egy pódiumjátékot mindenképp ír a tábornokról, hiszen eddig ilyen
jellegû írás nem született róla.
A
könyvbemutatón Molnár Sándor,
a Lóczy Lajos Gimnázium
magyartanára és a diákszínpad
vezetõje beszélgetett a
szerzõvel, a diákok pedig részleteket adtak
elõ a pódiumjátékból.
Bambek

cselekvõ, dolgos nemzetnek kell lennünk.
Vissza kell találnunk
az emberi, közösségi, igazi értékekhez.
Mindez a mai fiatalokon áll – mondta ünnepi beszédében a szónok.
Az ünnepségen az
Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai adtak mûsort, és az Ifjúsági Fúvószenekar
zenélt, majd a megemlékezés az Aradi vértanúk terén álló kopjafák koszorúzásával
zárult.
MT

Hári Lenke alpolgármester a gróf szobra
elõtt mondott beszédében hangsúlyozta, Széchenyit a hite segítette
át a nehéz élethelyzeteken.
„Gondolkodni
és dolgozni a hazáért,
minden felelõs embernek az erkölcsi parancsa. De mint akkor, ma
is messze vagyunk attól, hogy a nemzetért
egységesen, összefogva
dolgozzunk, pedig szükség van erre az akaratra, mert ahogy Széchenyi fogalmazott, tõlünk
függ minden, ha akarjuk”- hangsúlyozta a
gróf gondolatait idézve
az alpolgármester aszszony (Fotó: Gazsi József). Az ünnepségen

Széchenyi születésének
220. évfordulója alkalmából meghirdetett középiskolásoknak szóló
esszéíró pályázat eredményét Bakonyi István

SZÍNHÁZI AJÁNLÓ
Október 29-én kezdetét veszi a Pannon
Várszínház
harmadik évada
az Anna
Grand Hotelben (részletes program a 12.
oldalon). Az idén öt
elõadást
kínálnak,
elsõként
Haumann
Péter önálló estjét,
Platón
Szokratész
védõbeszéde
címû
mûvébõl, majd fellép
Eszenyi Enikõ A gyönyörben nincs közép-

út címû kitûnõ monodrámájával.
Mitõl
színház a Szókratesz
védõbeszéde?
Platón nem írt drámát, errõl mindenki
meggyõzõdhet, aki kezébe veszi a filozófiai
röpiratot.
Platónnak
csak annyi köze van a

Platón: Szókratesz védõbeszéde, elõadja
Haumann Péter, október 29. szombat 19 óra.
A gyönyörben nincs középút, Eszenyi Enikõ
színházi estje november 19. szombat 19 óra.

8

BALATONFÜREDI NAPLÓ

• XI. évfolyam, 2011. 9 . szám

Gondolatok a könyvbemutatón Emléktábla
Écsy Lászlónak

Igazi történettudományi munka és
könyvmûvészeti
szempontból is kiváló Lichtneckert
András és Ács Anna
a Széchényiek és Füred kapcsolatát bemutató olvasmányos
könyve - méltatta a
Balatonfüred Városért Közalapítvány
újabb kiadványát
Pozsgay Imre.
Nem tudok még
egy olyan településrõl,
ahol ilyen lelkesedéssel dolgozzák fel a
múltat, mint Balatonfüreden - mondta a
Kisfaludy Galériában
megtartott
könyvbe-

mutatón Pozsgay, aki A
Széchényi-Széchenyi
család és Balatonfüred
címû könyv elõszavát
is írta.
Széchényi
Ferenc
kastélyt építtetett és
otthonra talált Füreden, legkisebb fia, Széchenyi István nevét és
pénzét adta, hogy elinduljon a balatoni hajózás. Ahogy Illyés Gyula mondta: csapatostul
jöttek a zsenik és az államférfiak Füredre abban a korban, amirõl a
könyv szól. Széchenyi
ma is a legkorszerûbb
gondolkodó lenne ebben az országban, hiszen 1847-ben már
megfogalmazta a nem-

zeti
együttmûködés
gondolatát:
háromnégy ügyet kell találni,
amivel a nemzet a pártok viszálya fölé tud
emelkedni, és ezt keressük ma is.
Nem véletlen, hogy
Hitel lett annak a folyóiratnak a címe is,
aminek ötletével Ilylyés Gyula a nyolcvanas évek elején mint
mûvelõdési minisztert
kereste meg Pozsgay
Imrét, hiszen a hitel
nemcsak tõkét, pénzt
jelent, hanem a cselekvés kiterjedésének
lehetõségét is – tette
hozzá Pozsgay.
A könyv azt a korszakot mutatja be, ami-

hez rendszeresen viszszanyúlunk,
hiszen
pezsgõ élet, folyamatos fejlõdés volt itt –
mondta dr. Bóka István
polgármester a könyv
kapcsán.
Széchenyi
szerint Magyarország
legkiesebb vidéke a
Balaton, ugyanakkor
elszomorodott az állapotokat látva, amikor elõször itt járt. A
Balaton változatlanul
nemzeti kincs, az a feladatunk, hogy ennek
tudatában
munkálkodjunk mindannyian,
és tegyük meg, amire lehetõségünk vanemelte ki Bóka István.
csk

Tagore elsõ napja Füreden
A hindu költõ 1926.
november 1-én, hétfõn
utazott Balatonfüredre, hogy a szanatóriumban
visszanyerje
egészségét.
Utazása
körülményeirõl némi
kutatás után újabb dokumentumokat találtunk.
Az Esti Kurir szerdai
számában beszámol arról, hogy hatalmas tömeg búcsúzott Budapest nagy vendégétõl,
Rabindranath Tagoretól. A Keleti pályaudvar díszbeöltözött peronján pár perccel
az indulás elõtt már
együtt volt a társaság,
az õsz költõ, a titkára, annak felesége, a
kíséretében lévõ német bárónõ és Korányi
Sándor professzor, aki
Tagore-t kívánságára
elkísérte
Balatonfüredre. Korányi szombat délben és vasárnap is meglátogatta a
költõt a Gellért Szállóban, aki az orvos kívánságára határozta el,
hogy pár napot Balatonfüreden fog tölteni.
A Közlekedési Múzeum
könyvtárában
hozzáférhetõ az 1926.
évi vasúti menetrendkönyv. Tagore vonata délután fél négykor indult a Keletibõl
és a Pusztaszabolcs,
Börgönd (abban az
idõben arra járt Füredre a vonat), Szabadbattyán, Polgárdi,
Csajágröcsöge ( sic !
), Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóörs
útvonalon este nyolc
órakor érkezett Balatonfüredre.

„ az állomáson Horváth dr. szanatóriumi
fõorvos angol nyelvû
beszédben köszöntötte Balatonfüred nagy
vendégét.” Tagore és
kísérete a szanatóriumba hajtatott, a kapuban a szanatórium
orvosának gyermekei
nagy virágcsokorral fogadták.
Másnap reggel Tagore már fél hétkor kiült a teraszra és órákon át gyönyörködött
a reggeli napfényben
fürdõ tó és a partok
látványában. A legnagyobb elragadtatással
beszélt a magyar tenger szépségeirõl.
A
szobájában elfogyasztott reggeli után ismét
az erkélyen tartózkodott és egész délelõtt
verseket írt a Balatonról.

Érkezése másnapján Korányi profeszszor visszautazott Budapestre.
Tagore titkára és kísérete kedden délelõtt
hajóval Tihanyba utaztak,
megtekintették
az apátságot, a szobákat, ahol Károly király
lakott, majd motorcsónakkal
visszatértek Füredre. Tagore
együtt ebédelt a szanatórium orvosaival és a
kirándulásról visszatért társasággal.
A további napok
programja jól ismert,
gyógyfürdõk a Tibor
fürdõben, séták a parton, a Jókai emlékmû
megkoszorúzása,
faültetés, keszthelyi kirándulás és így tovább.
Veszprémbe,
Rott
Nándor püspökhöz is
készült. Visszautazá-

sa Budapestre tíz nap
után füredi orvosa,
Schmidt Ferenc autójában történt. Másnap
fogadta a kormányzó.
Jellemzõ, hogy Korányi professzor menynyire vigyázott a költõ
nyugalmára.
Ennek
biztosítására nemcsak
felhívást tett közzé a
lapokban, hanem amikor Füredre utaztak,
Korányi gyermekei is
ott szorongtak a Keletiben a peronon, de
nem vitte fel bemutatni õket a kocsiba. Amikor a vonat kihúzott a
pályaudvarról,
megmutatta Tagore-nak a
peronon integetõ gyermekeit. A költõ finom
mosollyal kísérten kicsit neheztelt orvosára, hogy nem mutatta
be neki gyermekeket.
Honti József

Écsy László 54 évig
volt Balatonfüred elsõ
fürdõigazgatója. 1836
és 1889 között szinte
minden fejlesztésben,
kezdeményezésben
meghatározó
szerepet játszott. Gondja
volt a színházakra, a
Kiserdõ
megújítására, a gyógyfürdõre,
a gõzhajózásra és a
fürdõtelep mindennapjaira. Részletesen vezetett naplója a korszak
iránt
érdeklõdõknek
igazi kincs. Rokonai
kezdeményezésére
a
Blaha utcában, az egykori nagyvendéglõ, ma
Anna Grand Hotel falán avattak emléktáblát tiszteletére. Écsy
László
munkásságát
Molnár Judit, a Humán
erõforrás bizottság elnöke és Lichtneckert
András történész méltatta. (Fotó: Gazsi József.)

Orvoshét anno 1942.
Az 1940-es évek
elején rendszeresek
voltak Balatonfüreden az orvos kongresszusok, évenként
tartották azokat,
amelyeket 1944 –
ben csak a háborús
front érkezése szakított meg.
Ezeken a találkozókon fõként hazai orvosok vettek részt, az
akkori orvostársadalom
legkiválóbbjai. Külföldi
vendégek ritkán jelentek
meg, éppen
a háború miatt. Kivétel
volt az 1942es esztendõ,
amikor
a
világhírû német belgyógyászprofeszszor, Franz
Volhardt még
szerepelt
elõadásával.
Száz
évvel
ezelõtt
jelentõs
alapkutatások
folytak
az orvostudományban.
Németországban,
Mannheimben 1909 és
1915 között egy klinikus, Franz Volhardt
és egy patológus, Theodor Fahr szorosan
együtt dolgoztak és
1914-ben egy monográfiát adtak ki a Brightkórról, a kétoldali,
belgyógyászati jellegû
vesebetegségekrõl. (A
vesekõ
rendszerint
egyoldali és azt sebészeti jellegû vesebetegségnek szoktuk nevezni.)
Különbséget
tettek a degenerativ
(nephrosis),
a gyulladásos
(nephritis)
és érelmeszesedéses
(nephrosclerosis) vesebetegségek
között.
Ezen
felfedezésük
mérföldkövet jelentett

Franz Volhardt Münchenben született 1872ben. Orvosi tanulmányait Bonnban, Strasbourgban és Halléban végezte. Dortmundban,
Mannheimben, Halle an der Saaléban és évtizedekig Majna Frankfurtban dolgozott. A szívbetegségek és a magas vérnyomás betegség területén is jelentõset alkotott és a múlt század
elsõ felének meghatározó, világszerte ismert
német orvosa volt. 1950-ben hunyt el. Berlinben a róla elnevezett klinika is õrzi munkássága emlékét. A magyar Korányi Sándor profeszszorral is kapcsolatban állt.

a medicinában és uralkodó tudományos nézet volt a 20. században
is, egészen az elektronmikroszkópos vizsgálatok elterjedéséig.
Bizonyára a balatonfüredi Schmidt Ferenc egyetemi tanár
és Boros József budapesti
belgyógyász,
egyetemi
nyilvános
rendes tanár, a Balatonfüredi Orvosi Tanács elnöke, valamint
Korányi Sándor professzor
meghívására
szerepelt elõadással az
1942. évi balatonfüredi
orvoshéten Volhardt
professzor. Referátumának tárgya a szívbetegségek tartós kezelése a gyakorló orvos
szemszögébõl. A hagyományos gyógysze-

res kezelésen kívül a
sószegény és só mentes étrend jelentõségét
hangsúlyozta, ami napjainkban is aktuális!
A 20. század elején
Volhardt és Fahr a vesebetegségek új szemléletét vezette be, a
Bright-kór
felosztását hangsúlyozták. A
Bright- kór Richard
Bright angol orvosról
kapta a nevét, aki a 19.
század elején élt. A napóleoni háborúk után
nem volt tanácsos számára Bécsbõl azonnal
hazautazni Angliába,
ezért elfogadta a magyar fõurak (Festetich
György ) meghívását.
Bright
magyarországi utazása azért is érdekes, mert1815 tavaszán térségünkben is
járt (Várpalota, Veszprém, Füred, Tapolcai
medence, Keszthely)
és hazatérve 1818-ban
könyvben számolt be
hazánkban tett utazásáról.
Honti József dr.
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Õrizzük a Balaton népdalait!
Versenykiírás
A Nõk a Balatonért Egyesület hangszerkíséret nélküli
népdaléneklési és szólóhangszeren (népi hangszerek) megszólaltatott
népdalversenyt hirdet.
A versenyre korhatár nélkül jelentkezhet bárki, aki az eredeti
népdalokat énekelni, vagy hangszeren játszani tudja.
A verseny 2011. november 12-én Zamárdiban kerül megrendezésre.
A versenyt országosan ismert népzenetudósok, népzenészek bírálják.

A verseny anyaga:
A versenyzõknek, függetlenül hogy énekes, vagy szóló hangszeres, 10
népdalt kell tudniuk. Mindegyik dalnak, Balaton környékinek,
vagy Balatonnal valami módon kapcsolatosnak kell lennie.
A versenyre megtanult daloknak az elsõ szöveg-, vagy dallamsorát,
valamint hogy ki gyûjtötte ki a dalt, vagy milyen kötetbõl,
gyûjteménybõl származik, tüntessék fel a jelentkezési lappal küldött
külön daljegyzéken.
A versenyen résztvevõk két szabadon választott dalt énekelhetnekjátszhatnak, a harmadikat a zsûri választja.
A helyezési sorrendet az énekesek kategóriájában (I. énekes),
a hangszerek kategóriájában (II. hangszeres) – külön-külön – a három
elõadott darabra kapott összesített pontszám adja.
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Kiránduljunk Tihanyba!
A közelmúltban
adták át a Levendula Ház látogatóközpontot, amely
a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park nevéhez fûzõdik. Balogh
László igazgató szerint a Tihanyi-félsziget különleges,
turisztikai látványossága a mostani
projekt.
A Tihanyi-félsziget
vulkáni képzõdményei
egész Európában is
egyedülálló természe-

ti
különlegességek,
itt létesült az ország
elsõ tájvédelmi körzete 1952-ben, mely
ma a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A dicsõ múlt arra
sarkalta a maiakat,
hogy élve a pályázati
lehetõséggel megmutassák azokat az értékeket, amelyekre büszkék.
Az épületet a Belsõtó partján alakították
ki. A 650 négyzetméteres objektum, csaknem félhektáros te-

rületen épült fel. A
Levendula Házban interaktív kiállítást, száz
fõ befogadására képes
elõadótermet, természetismereti foglalkoztató termet és információbázist
alakítottak
ki.
Balogh László kiemelte, hogy a beruházás során fontos
szerepet kaptak a megújuló energiaforrások,
a
környezettudatos
módszerek alkalmazása, népszerûsítése. Az
épület szigetelése a

passzívház kategóriájába tartozik, fûtéséthûtését
talajvízhõszivattyús rendszer,
míg a melegvizet napkollektor biztosítja.
A 340 millió forintba kerülõ beruházás
nyolcvanöt százalékát
pályázati támogatásból
finanszírozták, míg az
önrészt a Vidékfejlesztési Minisztérium biztosította. A Levendula
Ház egész évben várja
az érdeklõdõket.
szepe

Klímaváltozás az otthonokban

Könyvés
filmtár fejlesztés, bemutató
elemek
sora,
kölcsönözhetõ eszközök és oktatócsomagok,
szakmai
tanulmányutak válnak elérhetõvé
a régió lakosai számára. A fenti sokszínû és
mozgalmas projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
– A „Fékezzük a klí-

maváltozást”
program célja éghajlatbarát, zöld megoldások
bemutatása a lakosságnak,
kiadványok,
szaktanácsadás formájában, gyakorlatban is
használható eszközökkel. A lakosok gépet
kölcsönözhetnek utólagos nyílászáró szigeteléshez, kipróbálhatják többek között a
napelemes aszalót, a
kézi pelyhesítõt, malmot és a napelemes
töltõket. Hogy mennyire
környezetbarátok
a családok, azt a most
fejlesztés alatt álló
ökoaudit módszerrel
mérik majd fel környezeti tanácsadóink, ami
alapján testre szabott
ötletekkel szolgálhatnak az érdeklõdõknek
-ismertette Kiss Renáta, a Csalán Egyesü-

let programvezetõje.
Közben a megszokott
környezeti tanácsadói
tevékenység is fokozott lendülettel folytatódik a veszprémi
Csalán Környezet- és
Természetvédõ Egyesületnél, az Esztergomi Környezetkultúra
Egyesületnél, a székesfehérvári
székhelyû
Gaja Egyesületnél és
a balatoni régióban,
a Nõk a Balatonért
Egyesület jóvoltából.
– A Balaton a színterünk, ide szervezünk éghajlatvédelmi
elõadásokat és beszélgetéseket. A közkedvelt „Vigyázz rám”
oktatócsomagunkat
nagyban is elkészíthetjük, rendezvényeinken találkozhatnak
vele a gyerekek és az
érdeklõdõ
felnõttek,

de kölcsönözhetõ is
lesz. Környezeti tanácsadásunk energetikai
tanácsadással
bõvül, bemutató tereink, a többiekhez hasonlóan, új felszereléseket kapnak - mondta
Szauer Rózsa, a Nõk a
Balatonért Egyesület
elnöke.
Kiss Renáta szerint,
nagy értéke a programnak, hogy négy
iroda összefogásával
valósul meg, hiszen
mindannyiuknak megvan a maga erõssége,
és ennek a programnak a keretében tanulhatnak egymástól is,
hogy tovább terjesszék
a környezetbarát ismereteket, jó gyakorlatokat.
Sz.P

A pedál felfedezése hozta az igazi áttörést. Bár rögzítésére
különbözõ megoldások
születtek, az elsõ kerékre szerelt változat
lett népszerû. A pedál
együtt forgott az akkor már vasabronccsal
megerõsített fakerékkel, ami lejtõn lefelé
igen gyors lábmozgást
kényszerített a biciklistára, és nehéz volt
1885-ben egy ankormányozni. Az elsõ ezek már drótküllõs
mester
forgakerék könnyen kacsá- fémkerekek voltak. A gol
zott, ezért leginkább bicikli hosszát a hátsó lomba hozta a hátnekifutásból
ültek kerék méretének csök- só fogaskerekes, lánc
korlátoz- meghajtású, egyforma
nyeregbe. A többnyire kentésével
egyenetlen, kockakö- ták. Az ülés szinte az kerékméretû biciklit,
ves utakon erõsen rá- elsõ kerék tetején volt, ami azonnal világsiker
zott, ezért „csontrázó- emiatt akár egy hirte- lett. Mivel a pedál lelen fékezésnél is köny- került az elsõ kerékrõl,
nak” is hívták.
Aztán a favázat fel- nyen lerepülhetett a a szerkezetet jobban
irányítani.
váltotta a kovácsolt- biciklista. Próbálkoz- lehetett
vas, majd a sokkal tak a kerekek megcse- A vezetõ súlypontja,
rélésével, de ez sem vagyis az ülés is viszkönnyebb,
beszakerült a kerelül üreges fémkeket összekötõ
váz, és megjeA bicikli õsét kétszáz
vázra.
Három
lentek a tömör
évvel késõbb egy
éve gúnyosan
gumikerekek is.
skót állatorvos
A sebesség nöfutógépnek nevezték
kifejlesztette a
veléséhez azonfelfújható gumiban vad iramban
kereket, a váz
kellett
tekerni. Ezen az elsõ kerék eredményezett bizton- elnyerte mai formáját,
átmérõjének növelésé- ságos megoldást. Így s így végre a kényelem
vel segítettek. Minden- leginkább merész úr- párosult a biztonságki olyan nagy kerekû fiak kerekeztek, már gal.
Az 1890-es évektõl
biciklit vehetett, ami- csak azért is, mert a
biciklit a
fejlõdõ
gyártályet a lába hossza en- méregdrága
technológiának
gedett – készültek 1,5 munkások nem tudták si
köszönhetõen egyre olm-es kerekek is, de megfizetni.

csóbb lett a bicikli, és
fontos közlekedési eszközként terjedt el az
egész világon. A nõk is
biztonsággal használhatták – nagyobb szabadságot nyerve mindennapi
életükben.
A bicikli hatására rövidültek a szoknyák,
sõt, megjelentek a nõi
nadrágok. A találmány
nagyszerûségét mi sem
bizonyítja jobban, mint
hogy napjainkban közel 1 milliárd bicikli
van forgalomban.
Az idõk folyamán a fejlõdõ és kifinomult
technológiának és anyagoknak
köszönhetõen igényeink szerint, különbözõ
változatok közül választhatunk,
attól
függõen, milyen terepen, hogyan akarunk
kerekezni. De akármilyen is a biciklink,

folyamatosan karban
kell tartani, olajozni
a láncot, ellenõrizni a
kerekeket, a világítást.
Biciklizni nagyon jó,
de bármilyen varázsla-

tos is, a közlekedési és
biztonsági szabályokról ilyenkor se feledkezzünk meg!
Kricsfalussy Beáta
szitakoto.com

Jelentkezési határidõ:
2011. október 20.
Jelentkezni lehet: Nõk a Balatonért Egyesület
8230 Balatonfüred, Lóczy L. u. 62.
E-mail: titkar@nabe.hu
Tel: 06 87/788 728
Mûvészeti vezetõ: Zsár Éva zenetanár, elõadómûvész
Tel: 06 87/341 729 (csak délelõtt)
Minden versenyzõt szeretettel vár
a Nõk a Balatonért Egyesület

A Közép-dunántúli
Régióban mûködõ
Környezeti Tanácsadó Irodák szolgáltatásai egy
KEOP pályázatnak
köszönhetõen több
új, a lakosság éghajlatbarát életének
kialakítását segítõ
elemmel bõvülnek.

Két keréken
Ugye, milyen jó biciklire pattanni és
teljes erõbõl tekerve száguldozni, vagy
csak alig hajtani és
gurulni, nézelõdni
– máskor meg egy
hirtelen fékezéssel
kifarolni, lejtõn ugratni? Eszünkbe se
jut közben, mennyi
fejtörést okozott
egy emberi erõvel
mozgásba hozható
jármû feltalálása.

Már az 1600-as évek
végén
fölbukkantak
négykerekûek,
amelyeknek vezetõje elöl
csak kormányzott, hátul meg valaki nem kis
munkával, lábbal hajtotta a kerekeket bonyolult szerkezeten keresztül.
Egy német erdész
kétkerekû
jármûje
1817-ben ugyan nagy
figyelmet kapott az
egész világon, de inkább csak gúnyolták,
futó-gépnek nevezték a
fából készült, mintegy
22 kilós szerkentyût.
A
két
fakereket
összekötõ vázon ültek,
és lábbal lökve, futva
hajtották. Vicces látvány lehetett, de azért
érzékeltette a közlekedés megújításának vágyát.
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OLVASÓI LEVÉL

MÉG EGY KIS NYÁR

Honismereti tábor a fõvárosban

Énekkari tábor
A tanév kezdeti fáradalmai közt már mind
nagyon vártuk azt a hétvégét, amikor az iskolai kórussal elmentünk pihenni Monostorapátiba.
Szeptember 16-án pénteken délután indultunk, remélve, hogy az idei táborozás
hasonlóan kellemes lesz, mint a tavalyi. Miután megérkeztünk és megkaptuk a szobáinkat, rögtön bele is vágtunk az éneklésbe. A szólampróbákat Detti néni tartotta,
amíg Ildi néni szorgoskodott a konyhában,
hogy teát fõzzön nekünk. A nap fáradalmait fagyûjtéssel fokoztuk, de az esti sütögetés
mindenért kárpótolt. Sajnáltuk, hogy ágyba
kellett bújni, de Detti néniék megleptek minket egy karaoke-esttel.
Szombat reggel mindenki jókedvûen ült
le falatozni. Reggeli után újabb szólampróbát tartottunk, utána, pedig egy túrára indultunk az erdõbe. Amikor visszaérkeztünk
batikolással és persze énekléssel ütöttük el
a délutánt. Vasárnap reggel összepakoltunk,
énekeltünk, túráztunk és játszottunk egy
utolsót a kellemes idõben.
Nagyon sajnáltuk, hogy csak egy hétvégén
tartott ez a mókázás, mert amellett, hogy jól
éreztük magunkat, a dalokkal is rendesen
haladtunk. Reméljük lesz még alkalmunk hasonló közös kiruccanásra!
Koók Ilona 8.osztályos tanuló
Bem J. Ált. Isk.

Június végén a Radnóti Miklós Általános Iskola honismereti táborozást szervezett. A zárónapon készült a kép a budapesti
Állatkertben.

Föld körüli úton az izraeli Zemach család
Az izraeli Zemach
család nem mindennapi vállalkozásra
adta a fejét: Föld
körüli útra indult,
hogy minél több
hétköznapi emberrel
találkozva próbálja meg eloszlatni a
hazájával szembeni
elõítéleteket.
365 nap alatt 4 kontinens 27 országát tervezik
meglátogatni.
A négygyermekes házaspár sikeres élelmiszer-feldolgozó vállalkozást
mûködtet,
amelynek néhány éve
már külföldrõl is a csodájára járnak. Olyan
helyen élnek, ahol
nem éppen kolbászból
van a kerítés: a család
a Negev-sivatagban lakik, ott „ahol az oázis
zöldje csodálatos kontrasztot alkot a sivatag
sárga homokjával”.
Útjuk második állomásaként
Magyarországra is ellátogattak,
ahol Balatonfüreden a
helyi Hit Gyülekezete
látta õket vendégül egy
családi nap keretében.
A programon Chami,
a családfõ a sivatagi
oázisban mûködõ vállalkozásukról és az ottani életrõl beszélt.
„Kadesh
Barneába,
ahol élünk, sok látogató érkezett az elmúlt
években. A Negev sivatagos terület, valóságos lakmusz-teszt azok
számára, akik kimennek oda. Egyesek csak
azt látják, ami nincs.
Mi is kimentünk, de a
lehetõségeket
láttuk
meg, hogy mi mindent
lehetne ott csinálni, és

úgy döntöttünk, belevágunk. Igazából nem
is értjük hogyan történt: Okszána, a feleségem elkezdett dzsemeket gyártani a régi
családi receptek alapján, és egyszer csak
megjelentek a látogatók, hogy hallottak a
paradicsomlekvárjáról. Gondolom, amikor megtudták, hogy
ez a munka a sivatagban zajlik, kuriózum-

keresztül bepillantást
nyerhetnek egy izraeli család mindennapjaiba. Azt vettük észre, hogy aki idelátogat,
másképp megy el innen, mintha jobban értené Izraelt. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy
ha ennek ilyen hatása van, akkor miért ne
próbálnánk meg nagyban a dolgot.”
Arra a kérdésre,
hogy miért jó a sivatag-

nak tûnt számukra és
kíváncsiak lettek. Egy
idõ után már csoportokban jöttek. Mondhatnám, igazi marketingsikerünk volt, de
amikor régen marketinget tanítottam, mindig azt mondtam, hogy
igazából a sikert nem
lehet definiálni. Ha
tudnánk elõre, hogy mi
kell a sikerhez, akkor
minden sikeres lenne. Így mi sem tudjuk,
mi a titok. Egyszerûen
csak jöttek az emberek
Izraelbõl és külföldrõl
is, hogy látni akarnak
minket, és egy idõ után
már az idegenvezetõk
is egyenesen idehozták õket. Mert rajtunk

ban élni, Chami így válaszolt: „Azért, mert a
teremtés folyamatában
veszünk részt – valamit
létrehozunk. Sok civilizált helyen már adott
minden, az ember csak
felkel reggel, elmegy a
munkába és ezzel telik az élete. Itt viszont
még most születik minden, a családdal együtt
fejlõdik és növekszik
a közösség, sok élet,
energia van itt. Én nagyon szeretek létrehozni, építeni valamit,
elõrevinni a dolgokat.”
Mint kiderült, az ötlet két évvel ezelõtt
jött, amikor Chami és
felesége, Okszána éppen a híradót nézte

otthon, és hirtelen úgy
érezték, hogy az egész
világ ellenük van. Terveiket egyeztették a
külügyminisztériummal, ahol azt mondták,
ennél jobb ötletük nem
is lehetne. Történetesen ugyanis Amerikában akkortájt készítettek egy felmérést,
amelynek
keretében
negyven fókuszcsoportot kérdeztek meg arról, hogy például, ha
bemennének egy olasz
házba, akkor mit látnának, milyen emberek
lennének ott stb. Erre
általában az volt a válasz, hogy egy nagy lábasban tészta fõne a
konyhában,
minden
színes lenne, termetes asszonyság lenne
a mama, és mindenki gyorsan és hangosan beszélne. Az izraeli otthonról viszont a
következõket mondták:
magas kerítése van, a
család erõsen patriarchális, a családfõ ortodox fekete kalapos,
kevés a gyerek, rideg
az atmoszféra és nincs
kutya. Néhány fekete válaszadó pedig azt
mondta, hogy szerinte õt oda be se engednék. „Nos, egy izraeli számára ezt sokkoló
hallani. – jegyezte meg
Chami. – Ugyanis nem
vagyunk ridegek, barátságosak
vagyunk;
sok a gyerek, fõleg Európához és Amerikához képest, és egyáltalán nem jár mindenki
fekete kaftánban és
pajesszal.
Szomorú,
hogy még azok sem ismernek minket, akik
a barátaink. De ak-

kor felmerül a kérdés,
hogy milyen alapon
kritizálnak?”
Az elmúlt 1–2 évben
több izraeli és nemzetközi Izrael-barát csoport felismerte, hogy
most már nekik is hallatni kell a hangjukat.
Szólniuk kell az emberek eszéhez, és ami
még erõteljesebb, hatniuk kell az érzelmeikre is. „Bízunk benne, hogy akik velünk
találkoznak, azt mondják majd: jé, ti nem is
olyanok vagytok, mint
ahogy a hírekben hallottuk. Sokaknak azért
van elõítélete Izraellel
szemben, mert nem ismernek bennünket.”
A füredi programon Okszána, a feleség az izraeli konyha rejtelmeibe avatta
be az érdeklõdõket.
Egyik lányuk, Gali pedig színvonalas zenei
mûsorral viszonozta a
gyülekezet gyermekkórusának kedves zenés
köszöntõjét.
A program során
a család ellátogatott
még a Tagore sétány
holokauszt-emlékfájához is, ahol a gyülekezet képviselõivel
együtt
emlékeztek
meg a városból elhurcolt zsidó lakosokról.
A Füred TV-nek adott
nyilatkozatában Chami
Zemach így összegezte
tapasztalatait:
„Magyarország nagyon tetszik, az emberek nagyon kedvesek, jó volt
a fogadtatásunk. Jók a
benyomásaink, szinte
otthon érezzük magunkat.”
Mezei Zoltán József

Egy hét Zalakaroson
Egy meleg nyári reggelen elindultunk a
buszpályaudvarra, hogy eltöltsünk egy hetet
Zalakaroson, az iskolai táborban. Úgy tûnt,
hogy jó idõnk lesz, mindenki nagyon lelkes
volt.
Érkezés után elfoglaltuk a szállást és
mindjárt meg is kaptuk az elsõ feladatunkat.
Térkép segítségével fel kellett deríteni Zalakaros minden zegzugát. 17 állomást jelöltek
be Ildi néniék és mindegyikhez írtak kérdést, amit meg kellett válaszoljunk. Kellemesen elfáradtunk, majd másnap újult erõvel
vártuk az újabb kihívásokat. Izgalmas és vicces feladatokban nem volt hiány, Ildi néni és
Detti néni mindig gondoskodtak arról, hogy
ne unatkozzunk. Az ügyességi játékokban,
mint a karikahajtás, tojáshordás, lopótök segítségével vízhordás, ágyúgolyólökés, nagyon
jókat nevettünk egymáson és magunkon is.
Mindenki megismerkedhetett az íjászkodás,
a lovaglás, gyertyaöntés és botkenyérsütés
rejtelmeivel. A Dottó kisvonattal felmentünk
a kilátóhoz, innen gyönyörû kilátás tárult
elénk.
A szálloda udvarában volt egy kalandpark, itt a drótkötélpályán mindenki megmutathatta, hogy mire képes. Természetesen
strandolásra is jutott idõnk, voltunk a zalakarosi termálfürdõben. Na, itt aztán ment az
õrültködés a csúszdákon, és igazi turistákhoz méltóan lángost, fõtt kukoricát és fagyit
is ettünk. Számomra az utolsó elõtti este igazi meglepetést tartogatott. Éppen aznap volt
a 11-dik szülinapom és egy tortával fel is köszöntöttek!
Utolsó nap, indulás elõtt kaptunk még egy
érdekes feladatot. Csapatokban dolgoztunk,
épületeket terveztünk, a végén várossá alakítottuk és kiderült, mennyi hulladékot termelnek. Tanulságos volt…
Ebéd után kicsit szomorkásan kezdtünk
csomagolni és készültünk a visszaútra. Nagyon jó hetet töltöttünk el Zalakaroson! Ildi
néni, Detti néni, ugye idén is lesz ilyen szuper tábor?
Tóth Csenge 5. osztályos tanuló
Bem József Általános Iskola
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Cél a legjobb négyes Tereprali arany Fazekaséknak
Sótonyi László szerint ismét történelmet írhat a kézilabdacsapat, hiszen
nem tartja lehetetlennek, hogy a
legjobb négy közé
jusson a BKSE a bajnokság végén, ezzel
jogot szerezve a rájátszásra.
– Meglehetõsen nehéz volt a sorsolásotok,
hiszen az elsõ fordulókban több neves csapat ellen is játszottatok. Hogyan ítéled meg
a mostani szezont?

– Egy kis szerencsével jobban is szerepelhettünk volna. Mindenképpen bravúrnak
számít, hogy Csurgón
döntetlent értünk el,
bár a játék képe alapján nyerhettünk volna, ezért akad bennem némi hiányérzet.
Idehaza megvertük a
Tatabányát és a Gyöngyöst, ami nagyon fontos, hogy a kötelezõ
mérkõzéseket hozzuk.
A veszprémi vereséget
különösképpen
nem

kell magyaráznom, hiszen az várható volt.
Hullámzóan teljesítettünk, voltak jobb és kevésbé jó periódusaink.
A sérültjeink nem tették lehetõvé, hogy a teljes csapattal játsszunk.
A Szeged elleni találkozóval kapcsolatban
van egy kis hiányérzetem, ha a végén egy
kicsit rámenõsebbek
vagyunk, akkor egy
ponttal gazdagabbak
vagyunk.
Gyõzelmet
nem érdemeltünk volna, de egy döntetlent
reális
eredménynek

tartanék még most is.
A Fradi ellen a gyenge
támadójátékunk
miatt
szenvedtünk
elsõsorban vereséget.
– Mit vársz a soron
következõ
mérkõzésektõl, hiszen
úgymond a nagyobb
csapatok ellen már játszottatok, most már a
könnyebb
találkozók
következnek.
– Egyáltalán nem
lesz könnyû, hiszen
most rajtunk van az
esélyesek terhe. Tény,

Biztató szezonkezdet
Lantai Balázs a
Balatonfüredi FC
edzõje elégedett
a szezonkezdettel, bár van benne
némi keserûség,
hiszen voltak olyan
mérkõzések, amelyeket kis híján
megnyertek, ennek
ellenére csak egy
pontot sikerült szerezniük.
– Egyetértesz azzal,
hogy a jelenlegi NB III
erõsebb, mint a tavalyi?
– Tisztában voltunk azzal, hogy a
mostani bajnokság kiegyensúlyozottabb az
elõzõnél. Színvonalasabb,
küzdelmesebb
mérkõzések
jellemzik a mostani bajnokikat. Nem szabad senkit sem leírni, jó példa
erre az újonc Csákvár,
akik a beszélgetésünk
során vezetik a tabellát. Alapjában véve jól
kezdtünk, de van bennem némi hiányérzet.
– Konkrétan mire
gondolsz?
- Két olyan találkozónk is volt eddig,
ahol
kiengedtük
a
kezünkbõl a gyõzelmet,

így négy ponttal kevesebbet szereztünk.
Mindez nem fizikális okokra vezethetõ
vissza, sokkal inkább
mentális tényezõkre.
Sajnos a koncentráció
hiánya olykor kiütközik a mérkõzéseinken.
Szerencsére taktikailag és az egyéni képességeket tekintve rendben van a csapat. Úgy
érzem, hogy a kitûzött
célt teljesíteni tudjuk,
azaz a bajnokság végén
ott leszünk az elsõ hatban.
– Mit szólsz ahhoz, hogy az egyesület
nemrégiben
együttmûködési megállapodást kötött a
BKLC-vel?
– Amikor Balatonfüredre kerültem, az
elsõk között szerettem volna, hogy a két
klub közös nevezõre
jusson.
Örülök
az
együttmûködésnek, hiszen ez Balatonfüred
labdarúgását szolgálja.
Próbálunk egy olyan
egységes
programot
kidolgozni, amely az
utánpótlás nevelésre
jó hatással van.
Szendi Péter

hogy a következõ találkozókat hoznunk kell,
ha a céljainkat szeretnénk
megvalósítani.
Nagyon kiegyensúlyozott a mezõny. A Veszprém, Szeged, Csurgó
triumvirátus kiemelkedik belõle, de utána
akár mi is ott lehetünk
a legjobbak között.
Senkit nem szabad leírni, jó példa erre a
gyöngyösi
mérkõzés,
ahol óriásit küzdöttünk, és éppen hogy
nyertünk.
– Továbbra is reálisnak tartod, hogy az
elsõ négybe verekedje
magát a csapat?
– Sok mindentõl és
mindenkitõl függünk.
Bizonyára lesznek keresztbeverések a bajnokságban, ha a csapat
elhiszi magáról, hogy
mire képes, és nem tizedel bennünket sérülés, akkor ott lehetünk
a legjobbak között.
Mindenképpen ez a célunk, hiszen az szerény
célkitûzés lenne, hogy
az elsõ nyolcban végezzünk.
–
Miben
kellene
elsõsorban javulnia a
csapatnak?
– Mindenképpen a
támadójátékban! Egy
stabil, megbízható védelemmel
rendelkezünk, de jóval több gólt
kellene
szereznünk,
mint azt eddig tettük.
Az
indítás-lerohanásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk,
jobban kell összpontosítanunk. A felállt fal
elleni védekezést nehezen tudjuk feltörni.
Sajnos nincs balkezes
jobbátlövõnk, de ezt
igyekszünk csapatjátékkal pótolni.
Szendi Péter
Fotó: Szántó Áron

Fazekas Károly és
Horn Albert az elmúlt években többször közel került ahhoz, hogy a tereprali
bajnokságot megnyerje. A korábbi
ezüst- és bronzérmet idén aranyra
váltották.
– Az ember mindig
úgy indul neki a bajnokságnak, hogy szeretné megnyerni. Valamelyest számítottunk
rá, hogy ebben az évben mi állhatunk majd
a dobogó legfelsõ fokán. Jól kezdtük az
évet, de jött egy kis
hullámvölgy.
Szerencsére az utolsó két futamot megnyertük, így bebiztosítottuk a gyõzelmünket
– eleveníti fel a ver-

senyeket Fazekas Károly.
Volt olyan futam,
melyet mindössze kilenc másodperccel veszítettek el, volt olyan,
amikor a vezetõ helyrõl
egy apróbb mûszaki hibának
köszönhetõen
visszaestek a harmadik helyre, de volt
olyan is, amikor kaptak egy jogtalan büntetést, ezzel „csak” a dobogó harmadik fokára
állhattak. Összességében a hat versenybõl
hármat
megnyertek,
így jogosan szerezték
meg a bajnoki címet.
Fazekas
Károly
nem
tagadja, hogy a tereprali
meglehetõsen
költséges sportág. Szinte
nincs az a pénz, amit
ne lehetne az autó-

ba ölni, a versenyekre
költeni.
Ennek
köszönhetõen nemzetközi versenyeken nem
is igazán indulnak, de
nem tagadja, hogy egyszer szeretné kipróbálni a Dakart, mely a
sportág csúcsa.
A mostani aranyérem birtokában bíznak abban, hogy hamarosan lesznek olyan
szponzoraik, akik látnak bennük fantáziát,
így kijuthatnak DélAmerikába. Jó hír,
hogy a bajnokság megnyerése után, másnap bejelentkezett egy
cég az ország másik
végébõl, hogy szeretné szponzorálni a csapatot. Fazekas Károly
azonban nyugtával dicséri a napot, egyelõre
nem éli bele magát

abba, hogy jövõre a
népszerû
versenyen
rója a kilométereket.
Kuriózumnak számít
az is a terepraliban,
hogy Fazekasék BMWvel gyõzedelmeskedtek,
hiszen nem jellemzõ,
hogy ilyen márkával
versenyeznek.
– Nálunk minden
BMW. A kerékpárom,
az autóm, a családom
tagjai is ilyen autóval
járnak. Ennek a márkának vagyok a szerelmese. Tény, hogy a magyar
mezõnyben mi megyünk csak BMW-vel,
de azt tudni kell, hogy
itt csak a formát adja a
BMW. A szériaautóból
nagyon kevés dolgot
lehet felhasználni egy
versenyautóban.
Szendi Péter

Jó idényt zártak a hajósok Magabiztos gyõzelem
Gyorshír lapzártakor

A füredi sárkányhajósok ezüstérmet
szereztek az idény
utolsó versenyén
Budapesten. A lelkes csapat azonban
nem sokat pihen,
ugyanis már októberben elkezdi a felkészülést a 2012-es
szezonra.

Még csak egy éve
mûködnek szervezett

formában a füredi sárkányhajósok, de már
szép eredményeket értek el. A nagykanizsai
aranyérem után Budapesten a település kategóriában 2000 m-en a
második helyet szerezték meg.
Házi Zsuzsa kajakkenu edzõ büszke a
csapatra. – Nagy siker
számunkra, hogy így
zártuk az idényt. Ez bi-

zonyíték arra, hogy a
kitartó edzés, az összehangolt csapatmunka
nem marad eredmény
nélkül. Heti négy alkalommal edzettünk,
most egy kis pihenés,
bulizás következik, de
októberben újra indul a kemény munka,
kezdõdik a téli felkészülés- tette hozzá az
edzõ.
Bambek

A Balatonfüredi
KSE férﬁ kézilabda
csapat magabiztos
23:31-es gyõzelmet
aratott október 8-án
késõ este Luxemburgban, a Berchem
otthonában.
Az EHF Kupa második fordulójában idegenben szerzett nyolcgólos elõnnyel a füredi
csapat komoly lépést
tett a továbbjutásért.
Visszavágó 16-án, vasárnap. A csapatban
végül Sandrk, Pásztor, Salamon és Tombor is játszott, mégis
a mérkõzés legjobbja
a mindössze 19 éves
balátlövõ, Zdolik Bence volt, aki egymaga az
együttes góljainak több

mint harmadát (11) szerezte. Mindenki bízott
a gyõzelemben. Csima
László elnök úgy fogalmazott: magabiztos
továbbjutást vár, csalódott lenne, ha nem
kettõs
gyõzelemmel
mennének a harmadik körbe – áll a BKSE
honlapján. A kevesebb
mint ezer lelket számláló luxemburgi település együttese hazájában ötszörös bajnok,
legutóbb
2006-ban
nyert aranyérmet. Az
EHF Kupában annak
köszönhetõen
indulhatnak, hogy az elõzõ
idényben
megnyerték a luxemburgi kupát. (Szántó Áron fotója a Gyöngyös elleni
meccsrõl.)
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OKTÓBER 14. PÉNTEK
17.00 Jász Péterné Sz. Zsuzsa Festményeinek kiállítás megnyitója. A kiállítás megtekinthetõ november 23-ig
19.00 DUMASZÍNHÁZ Kõhalmi Zoltán – Benk Dénes Jegyár :
2.500.OKTÓBER 15. SZOMBAT
11.00 III. TLC ACRO DANCE KUPA Nyugat – Magyarországi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny
OKTÓBER 16. VASÁRNAP
18.00 BKSE – HC BERCHEM EHF kézilabda Kupamérkõzés.
OKTÓBER 21. PÉNTEK
14.00 Idõsek világnapja alkalmából városi ünnepség.
16.00 Balatonfüredi Örökségünk Hímzõ mûhely - Örökség kiállítása A kiállítás megtekinthetõ október 30 - ig
18.00 BKSE – Orosháza NB-I-es kézilabda mérkõzés Serdülõ Ifi
Felnõtt
OKTÓBER 22. SZOMBAT
18.00 Balatonfüred – Várpalota megyei nõi kézilabda mérkõzés
OKTÓBER 30. VASÁRNAP
10.00 BKSE – Fûzfõi AK megyei férfi kézilabda mérkõzés
14.00 Balatonfüred – Motax Pápa megyei nõi kézilabda mérkõzés

