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Mit építsünk Füreden?
Az ember (vagy az idegen) azt hiszi, Füred, 

úgy ahogy van, kész. Minden fontos dolog meg-
épült, megújult. Néha van egy olyan érzésem, 
hogy valakit azért fi zetnek, hogy folyton törje a 
fejét, mit kellene még építeni a városban? Ám 
most kiderült számomra, hogy nem kell ilyen 
embert alkalmazni a városházán, a helybeliek 
pontosan tudják, mit akarnak. Igaz, magam 
nem nagyon hiszek ezekben a közvélemény ku-
tatásokban, hiszen csak játéknak tekintem, a 
válaszolók alacsony száma miatt is. Ám ami-
re most szavaztak a fürediek, az mind valós 
igény. Pl. hogy épüljön uszoda elsõként. A nem 
balatoni ember csodálkozik, minek ide me-
dence, de hát a mai wellnessre épülõ világban 
egyfelõl jó turisztikai kínálatbõvítés, másfelõl 
az egészségmegõrzés fontos eszköze lesz ez, 
mondjuk télen is. Meg az úszásoktatásnak is 
állandó biztosítéka lenne.  Már csak egy kis 
uniós pályázati pénz kellene hozzá.

Mások a buszállomás (ha van ilyen) és a 
vasútállomás rekonstrukcióját teszik a máso-
dik feladatnak. Igazuk van, egy letûnt világ 
szörnyszülöttje az az épület, ráadásul a meg-
változott közlekedési szokásaink szerint sem 
tölti már be ilyen hatalmas méreteivel rendel-
tetését, a kulturált közlekedés feltételét. (Az 
órára vigyázzanak, az mûalkotás, Lugossy 
Mária mûve!) Megjegyzem: nemrég a Fordító-
házban az esti vonattal érkezõ francia vendé-
gek azt mesélték, nemhogy Füreden, de más 
állomásokon sem láttak kivilágított felirato-
kat, olyan kísérteties volt számukra így az éj-
jeli vonatozás. (A nappali is az, ha az ember 
vonattal indul Pestre…)

Én a magam részérõl azonban elsõ helyre, 
a többséggel ellentétben a régi városközpont, a 
valamikori falu rekonstrukcióját helyezném.  
Naponta újabb részletei tárulnak fel elõttem 
ennek az általam is „Füredi Szentendrének” 
nevezett gyöngyszemnek. Amit csak azért nem 
látunk annak, mert olyan amilyen. Mert az el-
telt évszázadban annyi mindent hozzá- és rá-
építettek. Majd ha az építészek lebontják a sok 
feleslegességet, megnyitják a kis tereket, átjá-
rókat, ha látjuk a tornyokat, erkélyeket, ka-
pukat, akkor majd kiderül, érdemes volt any-
nyi pénzt áldozni e városrész megújítására. 
Majd, mondom, mert azt hiszem a játékban 
résztvevõk igényeit azért nem az álom, hanem 
a valóság fogja eldönteni. A város pénze meg a 
pályázati támogatás.

Tehát félre az aggodalommal, nyugtatom 
magam: van itt építeni-szépíteni való bõven. 
Már csak egy feladatunk: vigyázni arra, amit 
eddig rendbetettünk-felépítettünk. És ez nem 
mindig pénz kérdése!

Praznovszky Mihály
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Füredi 
a legjobb 

helyszínelõ

Dr. Linczmayer 
László õrnagy csa-
pata országos ver-
senyt nyert.

3.oldal

 

Teljes 
komfort

Újabb fejlesz-
tés a rendelõ-
intézetben. A be-
tegek kényelmét 
szolgálja és még 
gazdaságos is.

4.oldal
 

Köröttem 
csend

Kovácsolt sírkerí-
tések mint az idõ 
tanúi Fritz Béla fo-
tóin.

7.oldal
Folytatás a 3. oldalon.

Folytatás a 3. oldalon.

A balatonfüredi vas-
útállomás emeleti 
várótermében újra 
kigyúltak az adventi 
fények. A Matideli 
Kft. által megrende-
zett adventi Fényki-
állítás a régi kará-
csonyok hangulatát 
idézi  modern fény-
technikával.

 Negyedik alkalom-
mal látható a kiállítás, 
amely a Kft. ügyvezetõ 
igazgatója, Molnár At-
tila és  Szallar Ida öt-
leteként a balatonfü-
redi önkormányzat, 
valamint a vasútállo-
más fõnöke, Székely 
András  támogatásával 
valósul meg.   

Dr. Bóka Ist-
ván polgármester 
köszöntõjében az ün-
nepre való felkészülés 
fontos részének nevez-
te a Fénykiállítást. A 
kiállítás – mint mond-
ta - az adventi várako-
zás idején a lélekben 
való felkészülésre is 
lehetõséget ad. A vá-
rosnak azért kell tá-
mogatnia ezt a kiállí-
tást, mert nagyon sok 
embernek, gyermek-
nek örömet jelent és 
ide vonzza a környezõ 
településekrõl is a lá-
togatókat.  

A polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy 
a jövõ évi, majdani V. 
adventi Fénykiállí-

tás már szebb, rende-
zett környezetbe kerül, 
hiszen jövõre végre 
elkezdõdhet a vasútál-
lomás és a buszpálya-
udvar környékének a 
felújítása.    

Sullay János, a Ma-
gyar Államvasutak 
fõvárosi igazgatója el-
mondása szerint, is-
mét nagy várakozással 
jött a kiállítást meg-
nézni, ahol a családias 
fogadtatás, õt is, mint 
valószínûleg a többi 
szülõt, nagyszülõt is a 
régi karácsonyok han-
gulatára emlékeztette. 
Szallar Ida, a kiállítás 
rendezõje elmondta, 
hogy ebben az évben 
a díszítések színei-

ben nincs új divatszín. 
Fõként a jégfehér, va-
lamint a melegfehér 
színek dominálnak. Az 
emberek kedvelik a 
szikrázó, színváltó vi-
lágítást is.

A világítótestek 
és a díszek is ala-
csonyfogyasztásúak. 
A hagyományos kará-
csonyfüzérek mellett 
természetesen szíve-
sen vásárolnak más 
ünnepi fényeket és 
dekorációkat. Az idei 
kiállításon több mint 
négyezer ajándék-
tárgyból és díszbõl vá-
laszthatnak a látoga-
tók. 

Az ünnep fényeire hangolva

Furcsa kitárulko-
zás ez a kiállítás, 
mintha kinyitnám a 
szekrényem ajtaját 
és megmutatnám, 
hogyan élünk, kik 
vagyunk – e szavak-
kal nyitotta meg 
Textúra – szövet és 
szöveg címû kiál-
lítását Zoób Kati 
divattervezõ. Nõi 
torzók, csipkék, iro-
dalom és fi nom ero-
tika  a villában.
 
Az arctalan próba-

babák illetve a fekete 
falakra írt klasszikus 
és kortárs irodalmi 
szövegek közös pont-
ja a nõ, a századfordu-
ló egyszerre érzéki és 
dolgos asszonya.

– Mikor lányom, 
Fruzsi azon töprengett 
mibõl is írja diploma-
munkáját - a Quimby 
együttes történetét 
szerette volna feldol-
gozni-, konzulense 
Jankovics László, a Pé-
csi Tudományegyetem 
Irodalom Tanszéké-
nek vezetõje azonban 
más ötlettel állt elõ: 
tekintettel a foglalko-
zásomra, arra ösztö-
nözte, hogy kutasson 
az után, mi módon ka-
pott helyet annak ide-
jén a divatlapokban 
az irodalom. Engem 
persze egybõl szíven 
ütött a téma, hiszen 
óriási gyûjteményünk 
van régi divatlapok-
ból. Mikor elkezdtem 

ezeket lapozgatni, ak-
kor jött a kiállítás öt-
lete. Kezdeménye-
zésemhez jó partner 
volt a Petõfi  Irodalmi 
Múzeum. A tárlaton 
látható csipke ruhák, 

torzók, ágynemûk mel-
lé így kerültek írók, 
költõk sorai – fogalma-
zott  Zoób Kati, az or-
szág egyik legnevesebb 
divattervezõje Bala-
tonfüreden.

A sajátosan látvá-
nyos tárlat megnyitó-

ján Hári Lenke a város 
alpolgármestere úgy 
fogalmazott: szöveg és 
anyag együtthatását 
láthatjuk, ahogy egy-
másba simulva új tar-
talmat alkotnak. 

Textúra, szövet és szöveg
Zoób Kati kiállítása a Vaszary Villában

Közmeg-

hallgatás

A város 
képviselõ-

testülete 2011. 
december 

7-én, szerdán, 
17 órakor a 
Közösségi 
Házban, 

december 
13-án, kedden, 

17 órakor  a 
Széchényi Ferenc 

Kertészeti 
Szakképzõ 
Iskolában 

közmeghall-
gatást tart.
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Egy Seiko órát 
vehetett át a 
belügyminisztertõl Pá-
dár Tibor a Probio Zrt. 
Parkfenntartási rész-
legének vezetõje Száz-
halombattán, a Virá-
gos Magyarországért 
környezetszépítõ ver-
seny díjkiosztó ünnep-
ségén.

Balatonfüred eb-
ben az évben nem-
csak a megyei és az 
országos környezet-
szépítési versenyt 
nyerte meg,hanem a 
virágos városok eu-

rópai versenyén is 
aranyminõsítést ka-
pott. A versenyre való 
felkészülés során a vi-
rágok, fák ültetését, a 
parkok és közterületek 
megújítását nagyrészt 
a Probio Zrt. Parkfenn-
tartási részlegének 
munkatársai végez-
ték. A részleg vezetõje, 
Pádár Tibor, ezért az 
eredményes munkáért 
kapta az elismerést.

A foglalkozását te-
kintve kertészmérnök, 
környezetvédelmi öko-
lógus, tanár 2009. jú-

liusa óta irányítja a 
városban a parkosítá-
si munkálatokat, a po-
zícióra elõdje,Fekete 
Gyula javasolta.

Balatonfüred az el-
múlt évben több mint 
100 millió forintot 
költött a közterüle-
tek fenntartására. A 
Probio Zrt. parkfenn-
tartási részlegén 16 
állandó és 10 fõ sze-
zonális foglalkoztatott 
dolgozik, összesen 35 
hektár területet gon-
doznak. 

Bambek Gabi

Elkezdõdtek az 
egyeztetések a Szé-
chényi Ferenc Ker-
tészeti Szakképzõ 
Iskola jövõbeli 
üzemeltetésérõl. A 
Pannonhalmi Ben-
cés Rend esetleg 
átvenné az intéz-
mény mûködtetését, 
de csak abban az 
esetben, ha ezt a ta-
nárok döntõ több-
sége támogatná. 
Az ügyben majd a 
képviselõ- testület-
nek kell döntenie. 
 
Dr. Szalai Gábor 

képviselõ tette fel kér-
désként a legutóbbi 
testületi ülésen, hogy 
mi lesz a sorsa a Szé-
chényi Ferenc Kerté-
szeti Szakképzõ Isko-
lának. 

A város polgármeste-
re válaszában elmond-
ta: az iskola jövõbeni 

fenntartása érdeké-
ben elkezdõdtek az 
egyeztetések a ben-
cés renddel, amely 
több hazai oktatási in-
tézményt is mûködtet 
már. Egyelõre semmi-
lyen döntés nincs még 
az ügyben.

– A közoktatás vál-
tozás elõtt áll. Ha az 
állam venné át az is-
kolát, akkor nagy 
valószínûséggel nem fi -
nanszírozná tovább az 
intézményben zajló va-
lamennyi szakot, len-
nének változások, ezért 
keressük a megfelelõ 
megoldást. Az intéz-
mény egyházi fenn-
tartása egy lehetõség, 
amirõl még csak most 
kezdõdtek el a tárgya-
lások. Az iskola peda-
gógusait tájékoztatta 
a rend a szándékairól, 
a tantestületnek kell 
elsõsorban döntenie, 

hogy azokat támogat-
hatónak tartják- e. 
Csak abban az esetben 
lesz ennek folytatása, 
ha a Széchényi isko-
la tanárai, a szülõkkel 
egyeztetve, döntõ több-
ségében támogatják az 
új mûködtetési formát 
– mondta válaszában 
dr. Bóka István.

– A város azt szeret-
né, hogy ne szûnjön 
meg egyetlen szakirány 
sem az iskolában, ma-
radjon meg a rendé-
szeti képzés, maradjon 
meg a tanárok állása és 
minden jelenlegi diák 
tovább járhasson az 
intézménybe. Úgy tu-
dom a bencés rendnek 
is ilyen szándékai van-
nak. Az iskola épüle-
tének, ingatlanjainak 
is végleges tulajdono-
sa  az önkormányzat 
lesz. Hangsúlyozom: 
a képviselõknek kell 

majd dönteni az iskola 
további mûködtetésének 
formájáról a már emlí-
tett szempontok sze-
rint. Egyelõre errõl 
még korai beszélni, hi-
szen az egyeztetések 
elején járunk – fogal-
mazott  dr. Bóka István 
polgármestere.

Az iskola igazgatója 
elmondta: rendkívüli 
tantestületi értekezle-
tet hívott össze az ügy-
ben, és a bencés rend 
képviselõi is tartottak 
tájékoztatást a taná-
roknak.

– Az iskola keres-
te meg a bencés ren-
det, hiszen vélhetõen 
az állami mûködtetés 
nem kedvezne a tanin-
tézményünknek. Nem 
egyházi iskolává vá-
lásról van szó, csupán 
egyházi fenntartású 
intézménnyé lennénk, 
azaz megmaradna min-

den eddigi szak, javul-
nának a tanítási felté-
telek, sõt hosszútávon 
több lehetõségünk 
nyílna a szakok 
bõvítésére. A pedagó-
gusok döntõ többsége 
kedvezõen fogadta a 
bencés rend tájékoz-
tatását. Abban marad-
tunk, hogy az õszi szü-
net után az iskolában 
mûködõ valamennyi 
diák, szülõi és peda-
gógus szervezettel még 
egyeztetünk, kikérjük 
a véleményüket, és en-
nek tudatában hozunk 
majd döntést, amit az-
tán majd a képviselõ- 
testület megvitat – nyi-
latkozta Szigethi Csaba 
igazgató.

A szakképzõ iskola 
mûködési formájáról 
jövõ májusig kell dön-
tést hozni.

Martinovics Tibor

Merre tovább Széchényi iskola?

Négyen vehették 
át november 9-én a 
pedagógus emlék-
diplomákat a Város-
háza házasságkötõ 
termében megren-
dezett ünnepségen. 
Balatoni népdalcso-
korral, Karinthy Fri-
gyes Reggel 7-kor 
címû írásával és 
Petõfi  Sándor Jöven-
dölés címû versé-
vel köszöntötték az 
ünnepelteket, majd 
Hári Lenke alpolgár-
mester mondott be-
szédet.
 
A pedagógusi pálya 

nehéz és embert pró-
báló, ugyanakkor hálás 
feladat.  A pedagógus 
az az ember, akihez 
bármikor odamehet a 
diák, elmondhatja, ha 
valami bántja, vagy ha 
valamire nem tudja a 
megoldást. 

A mai diákokat is 
irányítani kell, segíte-
ni kell õket eligazodni 
az életben  – tette hoz-
zá az alpolgármester. 
Szakmai tevékenysé-
ge és közmegbecsülés-
re méltóan teljesített 
hivatása elismerése-

ként arany oklevélben 
részesült Langstaller 
Andrásné, a Bem Jó-
zsef Általános Iskola 
nyugdíjas tanárnõje, 
aki 1958-ban végzett a 
gödöllõi Agrártudomá-
nyi Egyetemen. A dip-
loma mellé 1961-ben 
tanári képesítést is 
szerzett. 

Ugyancsak arany 
oklevélben részesült 
Csermely András-
né, a Pécselyi Általá-
nos Iskola nyugdíjas 
tanítónõje, aki 51 év-
vel ezelõtt 1960-ban 
szerzett tanítói okleve-

let a Szombathelyi Ál-
lami Tanítóképzõben. 
Gyémánt fokozatú ok-
levelet vehetett át 
Fazekas Józsefné, a 
Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola nyug-
díjas tanítónõje, aki 
Pápán a Református 
Tanítóképzõ Intézet-
ben szerzett tanítói ok-
levelet 1951-ben. 

Szintén gyémánt ki-
tüntetést kapott Sza-
lay Istvánné, a Bem Jó-
zsef Általános Iskola 
nyugdíjas tanárnõje, 
aki 1960-ban szerzett 
matematika-f izika-

kémia szakos taná-
ri oklevelet az Egri 
Állami Pedagógiai 
Fõiskolán. 

Az emlékdiplomák 
átadása után Nagy Na-
tália, a Bem iskola nyol-
cadik osztályos tanulója 
elénekelte a Rajzoljuk 
át címû dalt, majd ba-
ráti beszélgetéssel, 
pezsgõs koccintással 
zárult az ünnepség. A 
képen balról jobbra: 
Langstaller Andrásné, 
Szalay Istvánné, Faze-
kas Józsefné, Csermely 
Andrásné.

BÁN

Átadták a pedagógus emlékdiplomákat

Újabb multinacioná-
lis cég költözik a vá-
rosba. A Fürdõ utcá-
ban a mentõállomás 
épülete melletti 
ingatlanon már javá-
ban zajlanak a mun-
kálatok. 

Az élelmiszer, ru-
házati és mûszaki cik-
keket egyaránt kínáló 
Aldinak, az ajkai, pá-
pai és két veszprémi 
telephelye után ez lesz 
az ötödik áruháza a 
megyében. 

Bõ egy hónapja a 
Fürdõ utcában feszí-
tett tempóban zajlik a 
multinacionális cég új 
áruházának építése.

A hetekkel ezelõtt 
feltett kérdéseinkre 
megérkezett a válasz 
az ALDI sajtóosztályá-
tól, amibõl kiderül: 
jövõ tavasszal adják át 
az ezer négyzetméte-
res új áruházat. Arra 
a kérdésünkre, hogy 
mennyi munkahelyet 
teremt majd a beruhá-
zás, nem kaptunk vá-
laszt.

Íme a multinacioná-
lis cég közleménye:

„A közel ezer négy-
zetméteres eladótér-
rel rendelkezõ élel-
miszer áruházunk 
megépítését a meg-
szokott modern épí-
tészeti elemek alkal-
mazásával, a Fürdõ és 
Horváth Mihály utcai 
útkeresztezõdés fel-
újításával, egy behaj-
tó út kiépítésével és 
a balatonfüredi épí-
tési hatósága által jó-
váhagyott kertészeti 
tervnek megfelelõen 
tervezzük a jövõ év ta-
vaszáig elvégezni. A 
2012-es idegenforgal-
mi szezon kezdetétõl 
állandó élelmiszer kí-
nálatunkkal és szezo-
nálisan megújuló ak-
ciós termékeinkkel 
szeretnénk a városban 
és környéken élõk, il-
letve az idelátogató tu-

risták igényeit az ALDI 
élelmiszer áruházaktól 
megszokott minõségen 
kiszolgálni."

Ettõl függetlenül 
sem egyértelmû az 
újabb multinacioná-
lis cég fogadtatása, - a 
beruházással kapcso-
latban a városi hon-
lap, a balatonfured.hu  
Agora rovatában  pro 
és kontra olvashatók 
érvek. Vannak, akik a 
helyi kisvállalkozókat 
féltik, vagy éppen a 
multi cégeknél kínált 
termékek minõségét 

kritizálják. Többen 
úgy gondolják, fölös-
leges tovább bõvíteni 
a városban a nagyobb 
kereskedõláncok szá-
mát, bõven elegendõ a 
jelenlegi kínálat. 

Mások viszont úgy 
vélik: igenis kellenek 
az ilyen üzletek Fü-
redre, mert jelentõs 
adóbevételt hoznak a 
városnak, munkahe-
lyet teremtenek, üres, 
kihasználatlan telke-
ket és azok környékét 
teszik rendbe és nem 
mellesleg gazdagítják 
a kínálatot. 

mt

Elismerés Pádár Tibornak

Tavasszal nyit az ALDI

Az ALDI Bala-
tonfüreden  ma-
gánterületen kez-
dett el építkezni.  
Korábban egy fü-
redi vállalkozó 
kezdeményezésére 
minõsítette át ke-
reskedelmi övezet-
té a területet az ön-
kormányzat, majd 
miután a terület  
a vissza nem fi ze-
tett hitel fejében a 
banké lett, az érté-
kesítette, és így vá-
sárolta meg az új 
tulajdonostól az 
ALDI a területet. 

(a szerk.)
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Folytatás a 3. oldalról. E. Csorba Csilla, a 
Petõfi  Irodalmi Múze-
um fõigazgatója Jóka-
it idézte: „a brüsszeli 
csipke sem egyéb, mint 
egy szép költemény ”, 
majd elmondta  a ki-
állításon a tavaly 82 
éves korában elhunyt 
Vécsei Hedvig csip-
ke hagyatéka is látha-
tó, amelyet az utódok 
Zoób Katinak ajándé-
koztak.

T e x t i l m û v é s z e t , 
irodalom és divat-
tervezés együtt. 
F e h é r n e m û t o r z ó k , 
százéves csipkébõl 
varrt kreációk, lehe-
letfi nom kézelõk és 
legyezõk – mindez kor-
társ és klasszikus iro-

dalmi szerzõk szövege-
inek társaságában. A 
kiállított ruhák, olyan 
ép függönyök, ágyta-
karók, melyek néhány 
gombostû kihúzásá-
val és férceléssel bár-
mikor visszaállíthatók 
eredeti formájukba, a 
csipketorzókat viszont 
a divattervezõ készítet-
te töredék anyagokból.

A csavart, tekert, 
összetûzött, az egyko-
ri csipkékbõl alkotott 
új kreációk mögött  a 
modern magyar írók - 
Krúdytól Kosztolányin 
át, egészen Esterházy 
Péterig- a nõkrõl, az 
ágyról vagy éppen a 
szerelemrõl írt szöveg-
darabkái olvashatók. 

Text, azaz szöveg. Túra, 
vagyis kirándulás. Tex-
túra: szövet, szövedék, 
avagy szerkezet, térbe-
li elrendezõdés. A Tex-
túra címû kiállítás sa-
játos kirándulást kínál 
az irodalmi szövegek 
és a szövetek (kézimun-
kák, csipkék, hímzé-
sek) szövedékében. Ez 
az egymásra hatás te-
szi igazán izgalmassá 
a kiállítást, amely meg-
mutatja a nõt, mint az 
irodalom egyik fõ ins-
pirálóját és megmutat-
ja mint alkotó embert 
– mondta  Zoób Kati. A  
látványos tárlat jövõ év 
január elsejéig látható 
a Vaszary Villában.

Martinovics Tibor

A Fénykiállításhoz 
kapcsolódóan a füre-
di adventi vásár másik 
két helyszínén a Va-
szary Villában és a Ho-
tel Silver Resort udva-
rán is vásárolhatnak az 
érdeklõdõk. 

A kiállítást Bánó 
Veronika zenetanár 
nyitotta meg. A Fia-
tal Balatonfüredi Mu-
zsikusok Egyesülete 
zenéjükkel, valamint 
Tátrai Eszter éneké-
vel örvendeztette meg 
a kiállítás megnyitó 
közönségét. Termé-
szetesen mindannyiuk 
zenéjében a fénnyel 
kapcsolatos dallamok 

csendültek fel. A Sellõ 
Alapítvány növendéke 
Molnár Elizabet, a fény 
legyõzhetetlenségét fe-
jezte ki táncával. Mol-
nár Izabella az 5o2. 
zsoltárt mondta el, a 
Balatonfüredi Reform-
kori Társaság Magonc 
csoportjának a tagjai 
nagymamáink karácso-
nyi hangulatát idézték 
fel. 

A szépen világító ka-
rácsonyfák, a gyertyá-
kat utánzó égõk, a fény-
függönyök, a kicsiny 
házak udvarán korcso-
lyázó babák, a mûhó, a 
száz órát világító gyer-
tya és más különle-
gességek nem csak a 
gyermekek szemét nyi-

tották nagyra, hanem a 
felnõttek is gyermeki 
örömmel feledkeztek 
bele a meghitt hangu-

latba. A Fénykiállítás  
december 18-ig arany-
vasárnapig látható.

Hanny Szabó Anikó

A füredi rendõr-
kapitányságon dol-
gozik az ország leg-
jobb helyszínelõje, 
bár õ gyorsan meg-
jegyezte: egyedül 
kevés lenne, mun-
katársaival együtt, 
hárman alkotnak 
igazán jó egységet. 
Most õsszel meg-
nyerték az Aggtele-
ken rendezett Ved-
res Mátyás országos 
bûnügyi technikai 
emlékversenyt. De 
nemcsak játékból 
helyszínelnek, õk 
voltak ott például a 
Cozma-gyilkosság 
nyomrögzítésénél is.

A Veszprém me-
gyét képviselõ csapat: 
dr. Linczmayer Lász-
ló õrnagy, a füredi ka-
pitányság bûnügyi 
osztályának vezetõje, 
Koltay Nándor és Fa-
zekas Norbert százado-
sok, a megyei rendõr-
fõkapitányság bûnügyi 
technikai osztályának 
munkatársai - végül a 
tizenkilenc megyei il-
letve a BRFK egységei 
közül lett a legjobb, így 
egy évig övék a magas 
szakmai presztízzsel 

járó verseny vándorku-
pája. A kétnapos verse-
nyen a három fõbõl álló 
csapatok elméleti és 
gyakorlati feladatokat 
oldottak meg, a veszp-
rémiek az összetett ver-
seny megnyerése mel-
lett a legjobb szakmai 
tesztért járó különdíjat 
is átvehették.

– Huszonöt per-
cet kaptunk egy-
egy helyszín elem-
zésére. Megtörtént 
bûncselekmények, - 
gyilkosságok, fegyveres 
rablások, öngyilkos-
ságok, betörések- kö-
rülményeit rekonst-
ruálták a berendezett 
helyszíneken, nekünk 
pedig minden lehet-
séges nyomot fel kel-
let ismerni és doku-
mentálni. Volt feladat 
bõven, hol az elrejtett 
holttestet kellett meg-
találni, hol a betörés 
pontos körülményeit 
kideríteni, vagy éppen 
megállapítani: gyilkos-
ság vagy öngyilkosság 
történt. A legjobbakkal 
mértük össze a tudá-
sunkat, jó érzés tehát 
az elsõség – mond-
ja a helyszíni szem-
lebizottságot vezetõ 

dr. Linczmayer Lász-
ló, aki húsz éve dol-
gozik a rendõrségen 
helyszínelõként és 
mellesleg a füredi ka-
pitányság helyettes 
vezetõje. Társaival 
több éven át dolgozott 
együtt, ami nem elha-
nyagolható tényezõ, hi-
szen a szakmai tudás 
mellett az összeszo-
kottság, a közös gon-
dolkodás is rendkívül 
fontos. Kiváló szakem-
bernek számít, ezért 
kérték fel a versenyen 
való részvételre.

– Mi vagyunk az 
elsõk, mi szembesülünk 
a bûncselekménnyel, 
be kell gyûjtenünk 
minden nyomot. A 
helyszínen a legpro-
fi bb elkövetõk is hagy-
nak jeleket, csak észre 

kell venni ezeket vagy 
éppen kihámozni a 
részletekbõl. Újlenyo-
matokat keresünk, bõr, 
szõr, haj, köröm marad-
ványokat, ruhaszövet 
darabokat, DNS-t, vért 
elemzünk, esetenként 
tanúkat hallgatunk ki, 
ha van a helyszínen 
holtest, akkor igazság-
ügyi orvos szakértõ be-
vonásával azt is meg 
kell vizsgálnunk. A 
helyszínelés egysze-
ri, megismételhetet-
len lehetõség, az adott 
bûncse lekménnyel 
kapcsolatban ekkor 
rögzíthetõ a legtöbb 
információ, a bizonyí-
tó eljárásban is nagy 
szerepe van. Igaz, a 
legcsúnyább dolgokkal 
is mi találkozunk, de 
megvan ennek a szak-

mának is a szépsége: a 
nyomok alapján minél 
pontosabban rekonst-
ruálni kell a történte-
ket. Precíznek kell len-
ni, maximalistának, jó 
állóképességgel ren-
delkezni. Például a 
Cozma gyilkosság hely-
színén 19 órát dolgoz-
tunk megállás, pihe-
nés nélkül. Kell hozzá 
megfi gyelõképesség és 
fantázia – vélekedik 
dr. Linczmayer Lász-
ló õrnagy, a füredi 
kapitányság bûnügyi 
osztályának vezetõje, 
aki hozzátette: ugyan 
egyre kevesebb ideje 
jut a helyszíni szem-
lékre, mert már nem 
csak a bûnügyi tech-
nikai munkát, hanem 
a nyomozásokat és a 
vádelõkészítéseket is 
irányítja, de azért, ha 
történik valami komo-
lyabb eset a városban 
biztos, hogy õ ott lesz 
és igyekszik összerakni 
a bûncselekmény mo-
zaikjait.

(A képen balról jobb-
ra: Fazekas Norbert, dr. 
Linczmayer László és 
Koltay Nándor munka 
közben.)

Martinovics Tibor

Az ország legjobb helyszínelõi

Vedres Mátyás 1960-tól 1997-ig teljesí-
tett szolgálatot a belügyminisztérium és a 
rendõrség állományában. A társadalomra ki-
emelten veszélyes bûnesetek feldolgozásában 
jelentõs eredményeket ért el, az egyik legfel-
készültebb bûnügyi technikus volt, kollégái 
sokat tanultak tõle. Ebben az évben hatod-
szor rendezték meg a róla elnevezett országos 
versenyt, amelyen a rendõrség legkiválóbb 
bûnügyi helyszínelõi mérik össze tudásukat.

Megalakult a tóparti 
településeket ösz-
szefogó balatoni 
regionális turiszti-
kai szövetség. Az 
ország elsõ térségi 
TDM szervezõdése 
a remények szerint 
valódi fejlõdést in-
díthat el a Balaton-
nál. Csatlakozva az 
európai trendhez 
átfogó koncepciót, 
turisztikai stratégiát 
alakítana ki, újrafo-
galmazná a Balaton 
márkát. 
 
Balatonföldváron, 

a Szent Miklós hajón 
rendezett alakuló ülé-
sen elhangzott: a szer-
vezet legfontosabb 
célja, hogy az eddig 
széttagolva, különbözõ 
szempontok és érde-
kek alapján mûködõ 
turisztikai egyesüle-
teket végre egység-
be tömörítse, és ösz-
szefogva, a Balaton 
egészére kiterjedõ tu-
risztikai koncepcióval 
igyekezzen fellendíte-
ni a térség látogatott-
ságát. A bevált euró-
pai turizmusirányítási 
rendszerhez igazod-
va, regionális szinten 
gondolkodjon a Ba-
laton turizmusáról, 
mert ez lehet az egyet-
len út, amely kivezet 
a vendégforgalomban 
tapasztalható egyre 
mélyülõ válságból. Az 
átfogó turisztikai kon-
cepció mellett marke-
ting és költségtervre 
van szükség, újra kell 
pozícionálni a Bala-
ton márkát, és meg kell 
fogalmazni, mit miért 
kell tenni az elõrejutás 
érdekében – hangzott 
el a sajtótájékoztatón. 
A 19 taggal felálló új 
szervezet elnökének 
Hoffmann Henriket, 
a Siófoki Fürdõegylet 

vezetõjét választották 
meg. A szervezet hat el-
nökségi tagja között ott 
van a füredi turisztikai 
egyesületet képviselõ 
Tanay Gabriella is.

- Hiányzott eddig 
a konszenzus. Igyek-
szünk egy valódi szak-
tudással rendelkezõ 
egyesületet létrehoz-
ni, amely elsõsorban 
lobbi-szervezetként 
mûködik majd. Nagyon 
fontos, hogy a jövõben 
a balatoni kínálat job-
ban eladható és jobban 
értelmezhetõ legyen - 
vélekedett Hoffmann 
Henrik, aki Bécsben 
végzett közgazdász-
ként, jelenleg csalá-
di vállalkozásban két 
hotel igazgatója, 2006-
ban pedig az év szállo-
dai vezetõjének válasz-
tották.

A megalakulást 
követõen az egyesü-
let létrejöttét támoga-
tó Balaton Fejlesztési 
Tanács elnökével, dr. 
Bóka Istvánnal is alá-
írta Hoffmann Henrik 
az együttmûködési nyi-
latkozatot (alsó kép).

Dr. Bóka elmondta: 
a régió turizmusának 
képviseletében az elsõ 
lépés, hogy létrejött 
ez a helyi turisztikai 
egyesületeket össze-
fogó szervezet, amely 
ha bizonyítja, hogy jól 
mûködik, akkor part-
nerei lesznek a helyi 
önkormányzatok, tá-
mogatják a helyi tu-
risztikai vállalkozók, 
akkor nem futhat el a 
feladat elõl az állam 
sem, hogy a Magyar Tu-
rizmus Zrt.-n keresztül 
regionális programot 
megfi nanszírozzon. A 
pénzek elosztását pe-
dig majd a készülõ tu-
rizmus törvény szabá-
lyozza.

Csk

Összefogás a tóért
Új régiós balatoni szövetség

Az ünnep fényeire hangolva Textúra, szövet és szöveg
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Befejezõdött a 
rendelõintézet 
geotermikus 
fûtésrendszerének 
kiépítése, amely a 
nyári légkondicioná-
lásra is alkalmas. A 
százmilliós beru-
házás révén gazda-
ságosabb lesz az 
épület mûködtetése. 
Új betegirányítási 
rendszert is kiépí-
tettek, gyorsabb, 
rugalmasabb kiszol-
gálást ígér az intéz-
mény igazgatója. 

 A korábbi évek-
ben kívül és be-
lül is megújult 
épületben már geoter-
mikus fûtésrendszer 
mûködik. dr. Ács Ká-
roly igazgató elmond-
ta: 140 méter mély-
re lefúrtak 16 darab 
lyukat, ebbe szivaty-
tyúk vannak, és ezek 
táplálják be a kazán-
ba a meleg vizet. Ezzel 
a geotermikus rend-
szerrel fûtik az egész 
épületet. Lehetõség 
volt arra is, hogy ezt a 
rendszert technikailag 
megfordítsák, így nyá-
ron a meglévõ légkon-
dicionáló rendszert 
is rá tudják kötni. Az 
elõzetes felmérések és 
ajánlatok alapján úgy 
látják, jelentõs lesz a 
megtakarítás a nagy 
területû épületnél, 
amit 24 órán keresztül 
fûtenek. A korábbihoz 
képest negyven szá-
zalékra csökken le az 
üzemeltetési költség, 
ami igen gyors megté-
rülést is jelent. 

Számoltak azzal is, 
hogy tartósan rendkí-
vül hideg napokon, ha 
a geotermikus fûtés 

kapacitása kevés lesz, 
beüzemelnek egy ka-
zánt is, ami rásegít 
a rendszerre. Plusz 
lehetõségként merült 
fel az is, hogy mivel ez 
egy zöldmezõs beruhá-
zás, lehetõségük van az 
EON-nal egy úgyneve-
zett  „H” tarifás villa-
mos áram szerzõdésre 
a szivattyúk  üzemel-
tetésére, így az elhasz-
nált elektromos ener-
gia is töredéke lesz a 
korábbinak.

A rendelõintézetben 
korszerûsítették az in-
formatikai hálózatot 
és hamarosan elin-
dul a betegirányítási 
rendszer is. Ez utób-
bi lehetõvé teszi, hogy 
a hasonló technikával 
felszerelt egészség-
ügyi intézményekben 
is nyomon lehessen kö-
vetni egy beteg ellátási 
vagy rehabilitációs út-
vonalát. 

„A bejáratnál az új 
pult is a betegirányítá-
si rendszer része. Min-
dig is szerettük volna, 
ha a rendelõintézet 
komfortosabb lenne. 
A pult arra fog szol-
gálni, hogy ott ülnek 
a kolléganõk, akik in-
formációt adnak, és a 
beteget felveszik. Ez-

zel egyidejûleg a be-
teg kihúz egy számot 
a felállított terminál-
ból, és ezzel látja, hogy 
hányan vannak elõtte, 
mikor következik. 
Most már reméljük, 
megszûnnek a viták, ki 
mikor érkezett, ki kit 
elõzött meg a sorban. 
Ehhez a fejlesztés-
hez tartozik egy IT fej-
lesztés is, ami késõbb 
lehetõséget ad arra, 
hogy pl. a veszprémi 
kórházban kezelt füre-
di beteg útját lássuk, 
pontosan tudjuk, hogy 

mikor milyen kezelést, 
ellátást kapott. Termé-
szetesen ez visszafelé 
is mûködik majd” –mu-
tatta be az új rendszert 
az igazgató.

 A fejlesztés kereté-
ben teljesen körbeka-
merázták az épületet, 
ezek éjjel-nappal rög-
zítik az eseményeket. 
A hátsó bejárat biz-
tonságát is növelték. 
Ezentúl ez folyamato-

san zárva lesz, és csak 
az itt dolgozóknak ki-
adott chipkártya segít-
ségével lehet itt bejut-
ni. 

Mivel korábban sok 
panasz érkezett a te-
lefonközpontra, azt is 
lecserélték, így már a 
kiválasztott rendelés 
közvetlenül is hívható, 
és minden beszélgetést 
idõpont megjelöléssel 
rögzítenek. Ez a fej-
lesztés is a gyorsabb, 
rugalmasabb betegel-
látást szolgálja.

Bán

Komfortos, modern rendelõ
A projekt a Közép-Dunántúli Operatív Prog-

ram keretében meghirdetett „Egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztése, a járóbeteg 
szakellátás korszerûsítése” címû pályázat ke-
retében valósult meg. A projekt összes elszá-
molható költsége 72.091.460 Ft, a támogatási 
intenzitás 90%, így az igényelhetõ támogatá-
si összeg 64.882.314 Ft. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósult 
meg. 

Dr. Andrásofszky 
Enikõ az új Vesz-
prém megyei 
tisztifõorvos.

A Veszprém Me-
gyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szer-
vének vezetõjét dr. 
Kovács Zoltán kor-
mánymegbízott 2011. 
november 1-jével ne-
vezte ki a posztra. Dr. 
Andrásofszky Enikõ 
általános orvostudo-
mányi karon szerzett 
végzettséget és orvo-
si képesítést,  késõbb 
elvégezte az ELTE-n 
a jogi szakokleveles 
orvos posztgraduális 
képzést.

Az új tisztifõorvos a 
diploma megszerzését 
követõen a Semmel-
weis Kórház Miskolc 

Városi Intézetének 
idegosztályán, majd 
radiológiai osztályán 
dolgozott, közben ra-
diológus szakképesí-
tést szerzett. 1998 és 
2003 között Siófok vá-
rosi tisztifõorvosa, 
majd 2011-tõl az 
ÁNTSZ Dél-dunántú-
li Regionális Intézeté-

nek megbízott kistér-
ségi tisztifõorvosa.

Dr. Andrásofszky 
Enikõ 2011. máju-
sától kinevezésé-
ig a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal 
N é p e g é s z s é g ü g y i 
Szakigazgatási Szerve 
egészségügyi igazgatá-
si osztályvezetõje volt.

Új megyei tisztifõorvos

Október 24-tõl 31 új 
ügykör kerül a kor-
mányablakokhoz- 
tájékoztatta a sajtót 
dr. Kovács Zoltán 
kormánymegbízott. 

Így - a már meglévõ 
30 ügykör mellett - a 
kormányablakokban 
lehetõség lesz pél-
dául fogyasztóvédel-
mi panaszokat beje-
lenteni, TAJ-kártya, 
európai egészség-
biztosítási kártya 
igénylését, valamint 
õstermelõi igazol-
vány kiadása iránti 
kérelmet benyújta-
ni, továbbá bejelen-
tést tenni parlagfûvel 
fertõzött ingatlanról 
vagy építõipari kivi-
telezési tevékenység 
megkezdésérõl. 

Átveszik és továb-
bítják ezentúl a kor-
mányablakok a kivéte-
les nyugellátásemelés 
és egyszeri segély, a 
fogyatékossági támo-
gatás iránti valamint 
a gyógyszertámogatás-
hoz kapcsolódó kérel-
meket, ahogyan elõ 
lehet majd terjeszte-
ni táppénz, terhessé-
gi-gyermekágyi segély 
és gyermekgondozá-

si díj iránti méltá-
nyossági kérelmet is.     
Ha valaki veszélyes 
anyaggal, veszélyes 
készítménnyel foly-
tat tevékenységet, azt 
is bejelentheti majd a 
kormányablakokban, 
ahol lesz lehetõség 
például természetes 
fürdõhely kijelölésé-
nek eljárására is. 

Benyújthatók lesz-
nek továbbá a csalá-
di gazdaság nyilván-
tartásba vétele iránti, 
az utazásszervezõi- és 
közvetítõi tevékeny-
séggel kapcsolatos 
kérelmek valamint a 
kormányablakoknál te-
hetnek bejelentést az 
ügyfelek a gyermekek 
táborozatási helyére 
és idejére vonatkozó-
an is.

A Veszprém megyei 
kormánymegbízott el-
mondta, a szakigazga-
tási szervezetek ügyfél-
szolgálatain továbbra 
is intézhetõk lesznek 
a kormányablakokhoz 
bekerülõ ügyek.

Az ügyfeleket mun-
kanapokon, 8 és 20 óra 
között várják a veszp-
rémi Kormányablak-
nál (Veszprém, Óvári 
Ferenc u.7.).

Újabb 31 ügykör 

a kormányablakoknál

Az infl uenza egy 
olyan, vírus által 
okozott fertõzõ 
megbetegedés, 
amely ellen közel fél 
évszázada létezik 
hatékony és bizton-
ságos oltóanyag. 

A Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szer-
vek (1991-2010 között 
ÁNTSZ) intézetei szer-
vezésében minden 
év 40. hetében – idén 
2011. október 3- tól – 
megkezdték az infl u-
enza fi gyelõszolgálat 
mûködtetését ország-
szerte, így Veszprém 
megyében is.

Az infl uenza 
fi gyelõszolgálat kere-
tén belül felkért há-
ziorvosok, házi gyer-
mekorvosok által 
ellátott terület a me-
gye lakosságának 20 
%-át öleli fel és fel-
adatuk, hogy rend-
szeresen jelentsék 
azon betegek számát, 
akik infl uenzaszerû 
tünetekkel jelent-
keznek háziorvosi 
rendelõjükben. 

Veszprém megyé-
ben a 239  háziorvos 
és házi gyermekorvos 
közül 51-en végzik ezt 
a munkát. Közülük né-
gyen az infl uenzaszerû 
tünetekkel jelentkezõ 
betegektõl rendszere-
sen légúti mintát kül-
denek az Országos Epi-
demiológiai Központ 
infl uenza laboratóriu-
mába infl uenza vírus 
kimutatása céljából. 
A laboratóriumi vizs-
gálatok alapján lesz 
információnk arra vo-
natkozóan, hogy me-
gyénkben a légúti meg-
betegedéseket valóban 
az infl uenza vírusok 
okozzák-e. 

Ugyancsak október 
hónapban kiszállításra 
került a háziorvosok-
hoz az infl uenza vírus 
elleni oltóanyag. Az ol-
tóanyag térítésmente-
sen hozzáférhetõ a 65 
évnél idõsebb lakosság 
számára, illetve azon 
65 évnél fi atalabb sze-
mélyek részére, akik 
bizonyos krónikus be-
tegségek miatt rizikó-

csoportba tartoznak. 
Kiemelt fontos-

ságú a várandósok 
védõoltása, illetve 
azon nõk oltása, akik az 
infl uenza szezon alatt 
terveznek terhességet. 
Az eddigi országos és 
megyei infl uenzaszol-
gálati tapasztalatok 
azt igazolják, hogy az 
infl uenzában megbete-
gedett terhesek gyak-
rabban kerülnek kór-
házba, mint az egyéb 
infl uenzás betegek és 
náluk gyors állapot-
romlással kell számol-
ni.

Rendkívül fontos az 
is, hogy az egészség-
ügyi dolgozók, így az 
orvosok, az ápolók és 
asszisztensek minél 
nagyobb számban ol-
tassák be magukat, hi-
szen õk azok, akik az 
egészségügyi ellátásért 
hozzájuk forduló bete-
gekkel elsõ körben ta-
lálkoznak.

Fontos szem elõtt 
tartanunk, hogy az inf-
luenzában megbetege-
dett egészségügyi dol-
gozó veszélyezteti az 
általa ellátott – egyéb-
ként is gyengült im-
munállapotba lévõ – 
kórházban ápolt vagy a 
háziorvosnál, szakren-
delésen jelentkezõ be-
tegeket. 

Az infl uenza elleni 
oltóanyag a 2010-2012-
es infl uenza szezonban 
is 3 komponensû: 2 Inf-
luenza A és az Infl uen-
za B vírus ellen nyújt 
védelmet. Az egyik 
infl uenza A törzs meg-
egyezik a világjárványt 
(pandémiát) okozó ví-
russal.

Ezért kiemelten 
kérjük, hogy minden-
ki saját egészsége ér-
dekében keresse fel 
háziorvosát és kér-
je az infl uenza elleni 
védõoltást. A lakosság-
nak az a része, aki nem 
kaphat térítésmen-
tesen oltóanyagot, a 
gyógyszertárakban or-
vosi vényre megvásá-
rolhatja azt. 

Dr. Andrásofszky 
Enikõ

megyei tisztifõorvos

Megkezdõdött 

az infl uenzaszezon

Szabálysértés he-
lyett már közigaz-
gatási jogsértés-
nek számít, ha tilos 
helyen várakozunk 
vagy állunk meg a 
gépjármûvünkkel, 
a törvény sze-
rint ez esetben a 
rendõrségnek 30 
ezer forint bírsá-
got kell kiszabnia, 
enyhítõ körülmény 
nincs. 

Az intézkedõ rendõr 
a szabályszegés ese-
tén a gépjármûrõl fel-
vételt készít, amely 
a helyszínrõl – on-li-
ne – rögtön az elsõ fo-
kon eljáró Vas Megyei 
Rendõr-kapitányságra 
kerül, ahol elindítják a 
közigazgatási hatósági 
eljárást. Az autó üzem-
bentartója kap értesí-
tést, és neki szabják ki 
a büntetést is. A hatá-
rozatban tájékoztatást 
kap a tennivalókról il-
letve a jogorvoslatról.

Figyelmeztetés és 
helyszíni bírságolás 
ezekben az esetekben 
nem lehetséges.

A járdán való meg-
állás, hacsak azt kü-
lön tábla nem jelzi, 

szintén tilos. - Július-
tól került az üzemben-
tartói felelõsség kö-
rébe ez a megállási 
tilalom, a tiltás egyéb-
ként már 1975-tõl ha-
tályos, de nem lehetett 
érvényt szerezni neki. 
Még most is sok autós 
szabálytalanul parkol, 
ezért szeretnénk is-
mételten felhívni a fi -
gyelmet a jogszabály 
szigorodására – tájé-
koztatta a Balatonfüre-
di Naplót Novák-Nász 
Péter rendõr százados 
osztályvezetõ, aki ki-
emelte: elsõsorban a 
gyalogosok védelme a 
cél, és az, hogy a baba-
kocsival közlekedõk se 
kényszerüljenek az út-
testre. 

A járõrszolgálat 
visszatérõen ellenõrzi 
a megállni tilos táblák 
útszakaszait és min-
den olyan utat, ahol a 
járdákra való felhajtás 
tilalmát nem veszik fi -
gyelembe.

Októbertõl az 
intézkedésrõl a 
szélvédõre helyezett 
tájékoztatóban kap a 
helyszínen értesítést 
az autós.

M. T.

Herendiek 

Füreden
A Balatonfüredi Tu-
risztikai Látogató-
központ (Blaha L. u. 
5.) legújabb látniva-
lói a több mint 90 
darab világhírû he-
rendi porcelán.
 

A Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesü-
let és a Herendi Por-
c e l á n m a n u f a k t ú r a 
Zrt. közös turisztikai 
együttmûködése ered-
ményeként  Balaton-
füredhez kötõdõ aján-
déktárgyakat mutatnak 
be a Látogatóközpont-
ban, melyet a betérõ 
vendégek meg is vásá-
rolhatnak. A kiállított 
darabok között szere-
pel Déryné Széppataki 
Róza színésznõ portré-
ja, az EU Elnökség al-
kalmából készített ét-
készlet egy csészéje, 
golfl abda, de természe-
tesen a hagyományos 
minták, mint a Viktó-
ria, amely Herend szá-
mára meghozta a hír-
nevet vagy a madárkát 
ábrázoló Rotschild il-
letve az indiai kosarat 
megelevenítõ Appo-
nyi minta is megtalál-
ható a vitrinekben. A 
tradicionális porcelán 
bonbonierek, vázák és 
csészék mellett egy-
re nagyobb teret hó-
dítanak a különbözõ 
porcelán medálok, 
karkötõk, óraékszerek 
és kis füstölõk, melyek  
tökéletes szülinapi, ka-
rácsonyi ajándékok is 
lehetnek. 

B a l a t o n f ü r e d 
és Herend szoros 
együttmûködésének 
célja, hogy a minõségi 
szolgáltatások mellett 
a vendégek Magyaror-
szág legnevesebb por-
celánjaival is megis-
merkedhessenek.

TDM

Tilos a parkolás

a gyalogos járdán
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Idõszakosan változ-
hat a három ékkõ, 
a Városi Múzeum, a 
Jókai Emlékház vala-
mint a Vaszary Villa 
mûködtetése, utób-
biban mûvészeti 
koncepcióváltás is 
lesz. 

A galéria, elsõsorban 
klasszikus festészetet 
bemutató kiállításait 
a jövõ évtõl egy neves 
mûvészettörténészek 
alkotta szakmai kura-
tórium szervezi majd. 

– Részben a gazda-
ságos üzemeltetés mi-
att idõszaki leállást 
tervezünk, hiszen a ta-
pasztalatok azt mutat-
ják az év elsõ két hó-
napjában nem képes 
megfelelõ bevételt ter-
melni a három intéz-
mény. Másrészt ebben 
a két hónapban veszik 
ki a Füredkult dolgo-
zói az éves szabadságu-
kat, mivel erre a mun-
karend miatt máskor 
nincs lehetõségük, és 
ekkor végezzük el a 
szükséges karbantartá-

si és állagmegóvó mun-
kálatokat is. Ehhez 
mindenképpen a támo-
gató engedélye szüksé-
ges, megkerestük õket 
a kérésünkkel, várjuk 
a választ – mondta a 
város internetes olda-
lának Dallos Krisztina, 
a Füredkult igazgató-
ja.

A tervek szerint a 
Városi Múzeum va-
lamint a Jókai Em-
lékház január 2-tól 
elõzetes bejelentke-
zés és egyeztetés után 
lesz csak látogatható, 
mint ahogy a reform-
kori séták sem állnak 
le, a Vaszary Villában 
azonban idõszakosan 
szünetelnének majd a 
szolgáltatások. 

Nemcsak a 
mûködésben lesz-
nek azonban válto-
zások, mivel Kállói 
Juditnak a Vaszary 
Villa eddigi mûvészeti 
vezetõjének megszûnt 
a munkaköre, a 
mûvészettörténészt 
elbocsátották, a 
jövõben egy neves 

szakemberekbõl álló 
kuratórium alakítja 
ki a galéria mûvészeti 
koncepcióját és szer-
vezi a tárlatokat.

– Szeretnénk 2-3 
évre elõre megtervez-
ni a Vaszary Villa kiál-
lításait, így könnyebb 
lenne támogatókat sze-
rezni. Kevesebb len-
ne a kortárs tárlat, 
inkább a klasszikus 
festészetet mutatnánk 
be. Minden tárlatnak 
külön kurátora lesz, 
ezért nem foglalkoz-
tatunk fõállásban 
mûvészettörténészt. 
Egy neves szakmai ku-
ratórium határozza 
majd meg a szakmai 
koncepciót, már foly-
nak errõl az egyezteté-
sek – fogalmazott Dal-
los Krisztina.

A tervek szerint 
jövõre kevesebb prog-
ramot szerveznének a 
Vaszary Villában, ahol 
elsõsorban az orszá-
gos szinten is jelentõs 
kiállításokra koncent-
rálnának. Az már biz-
tos, hogy Kõ Pálnak 

lesz tárlata illetve egy 
Herendi kiállítást is 
rendeznek majd vala-
mint egy állandó Va-
szary János tárlatot is 
szeretnének kialakíta-
ni, amely a festmények 
mellett a család törté-
netét is bemutatná.

Ebben az évben au-
gusztus 31-ig a Jókai 
Emlékházban 15 484, 
a Vaszary Villában 9 
671, a Városi Múze-
umban pedig 3 672 
belépõjegyet adtak el, 
ennél azonban, a de-
legációkkal és a kiállí-
tások illetve ingyenes 
programok nézõivel 
együtt, összességében 
jóval több látogató-
ja volt a három intéz-
ménynek.

Az intézmények je-
lenleg csütörtök-vasár-
nap 10-18 óra között 
vannak nyitva. Janu-
ár 2-ától kezdõdnek a 
karbantartási munká-
latok, márciustól azon-
ban már újra visszaáll 
a rend.

balatonfured.hu

Változások a múzeumoknál

Minden korosz-
tály képviseltette 
magát a Zamárdi-
ban megrendezett 
a Nõk a Balatonért 
Egyesület bala-
toni népdalverse-
nyén. A legfi atalabb 
hét, a legidõsebb 
jelentkezõ 81 éves 
volt.

A NABE a tíz év-
vel ezelõtti kezdemé-
nyezését élesztette 
újjá: Õrizzük a Bala-
ton népdalait címmel 
hirdetett meg szóló 
énekversenyt. A neve-
zettek, akiket szakmai 
zsûri – Dévai-Nagy 
Kamilla  énekmûvész, 
Zsákai Gyõzõ  a Ma-
gyar Táncmûvészeti 
Fõiskola adjunktusa, 
népzenész,Husi Gyu-
la népzenetanár,a 
verseny  mûvészeti 
vezetõje és  Zsaár 
Éva mûvésztanár, 
elõadómûvész - hall-
gatott meg, tíz balatoni 
népdallal készültek   

Szauer Rózsa, a Nõk 
a Balatonért Egyesü-
let elnöke elmondta, 
tíz éve tervezik, hogy 
rendszeresen szervez-
nek népdalversenyt itt 
a tónál. A NABE ak-
kori vezetõsége abban 
állapodott meg, hogy 
egyik évben a Balatoni 
Regék és Mondák ver-
senyére hívják majd a 
jelentkezõket, a másik 
évben pedig népdal-
versenyt tartanak. Saj-
nos, a népdalverseny 
megrendezése, külön-
féle okok miatt évekig 
elmaradt. A NABE, a 
múlt évben ünnepel-
te a 15 éves évfordu-

lóját. Az egyesület 
történetérõl  könyvet 
jelentetettek meg Nõk 
a partról címmel. A 
könyvet több települé-
sen is bemutatták, ahol 
mûködnek csoportja-
ik. Így természetesen 
Zamárdiban is, ahol 
Zamárdi polgármes-
tere, Csákovics Gyu-
la sajnálattal értesült 
arról, hogy mostanság 
nincs balatoni népdal-
verseny. Felajánlotta, 
hogyha megrendezi az 
egyesület, az önkor-
mányzat szívesen he-
lyet ad a rendezvény-
nek. A meghíváshoz 
csatlakozott a Hotel 
Willemarin tulajdono-
sa is, és ez adta az indí-
tatást az idei verseny-
nek. 

- Mivel nem ta-
láltunk pályázati 
lehetõséget a rendez-
vényünk lebonyolítá-
sához, így az egyesüle-
tünk anyagi forrásait 
kellett felhasználnunk, 
és szponzorokat keres-
nünk. Hiszen az ilyen 

nagyságrendû verseny 
lebonyolítását  fi nan-
szírozni is kell, nem 
elég a NABE asszo-
nyainak az önkéntes 
munkája. A szponzo-
rok megtalálása, a mai 
gazdasági helyzetben 
viszont egyre nehe-
zebb- teszi hozzá Szau-
er Rózsa.

A népdalverseny-
re 46-an jelentkez-
tek, közülük heten 
Balatonfüredrõl jöt-
tek.  Érdekes, hogy 
az énekesek nem csu-
pán a balatoni régió-
ból érkeztek, hanem 
távolabbi vidékrõl is, 
és voltak jelentkezõk, 
akik most felnõtt, tíz 
éve még gyerek kate-
góriában indultak. Rá-
adásul meglepetésre 
a jelentkezõk közül a 
legtöbben felsõ tago-
zatos általános iskolá-
sok, ami azt bizonyítja, 
hogy érdekes lehet a 
maiaknak is a népdal. 
Szerencsés, hogy ezek 
a diákok, hallhatták 
idõsebb énekesek, sõt 
egy 8o éven felüli éne-
kes által elõadott is-
mert népdal más hang-
zású dallamvilágát is. 

Az elõzõ népdal-
verseny kategória 
gyõzteseinek, össze-
sen 45 énekesnek da-
laiból CD készült, 
amelyet a NABE ki is 
adott. A vezetõség tag-
jainak az volt az elkép-
zelése, hogy a balato-
ni csárdákban ezeket 
a dalokat is hallgat-
hassák a vendégek. 
Szauer Rózsa reméli, 
hogy a jövõ évben ki-
írnak egy olyan pályá-
zati lehetõséget, ame-
lyen megpályázhatják 
a mostani fellépõk da-
lainak CD kiadását, hi-
szen kulturális öröksé-
günk egyik fõ eleme a 
népdal, és ezt a tudást, 
és általa a népdal sze-
retetét szeretné  az 
egyesület a jövõ nem-
zedékének is átörökí-
teni. 

Hanny

November 14-én rendezték meg Balatonfüreden a helyi zeneiskola névadójáról elnevezett emlékkon-
certet. A mûsorban az intézmény tanárai léptek színpadra, akik kilenc szerzeményt adtak elõ. Külön-
leges év ez a Ferencsik János Zeneiskolában, hiszen megújult a zenei központ épülete és ünnepelhetik 
a fennállás 30. évfordulóját is. Ebbõl az alkalomból programsorozat veszi kezdetét "30 év - 30 kon-
cert" címmel. 

-BÁN-

Ferencsik János EmlékkoncertÕrizzük a Balaton népdalait!
Két kategóriá-

ban is füredi nyer-
tes született. A 
III. kategóriában 
Szücsné Sallai 
Margit, az  I. kate-
góriában pedig ta-
nítványa, Korcsog 
Anna Lucia lett a 
nyertes.  A II. ka-
tegóriában nyertes 
versenyzõ Széles 
Ágota Zamárdiból 
érkezett, a IV. ka-
tegória nyertese 
Dolbert Ferenc pe-
dig Balatonlellérõl.

FELHÍVÁS
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Az évek során igazi szezonhosszabbító rendezvénnyé vált a Tihanyi Garda-
fesztivál, amelyet 10. alkalommal rendeztek meg. Több jubileumot is ünne-
pelt a község. Emléktáblát avattak annak tiszteletére, hogy 100 éve kötött 
ki az elsõ hajó Tihanyban és ünnepelték azt is, hogy 25 éve avatták fel Bo-
ros Miklós szobrát. (Képünkön Tihany polgármestere, Tósoki Imre a tiha-
nyi borrenddel együtt koszorúzta meg a szobrot.) A község központjában 
és a visszhangdombon kirakodóvásár, gardasütés és koncertek várták az 
érdeklõdõket. 

O L V A S Ó I  L E V É L

Egy elfelejtett író emlékére
Talán kevesen ismerik Kállay Miklós 

(1885. október 7. Eger – 1955. Balatonfüred) 
író, mûfordító, kritikus és lapszerkesztõ ne-
vét. Pedig számos dráma, vers, regény és 
mûfordítás õrizte meg a nevét az utókor szá-
mára.

Szülõvárosában, Egerben érettségizett, 
és ott is kezdte pályafutását: 1914–1917 kö-
zött a szabadelvû Egri Újságot szerkesz-
tette. Budapestre kerülve 1917-tõl az Al-
kotmány, majd 1920-tól a Nemzeti Újság 
színikritikusa. 1928–31-ben a Nemzeti Sza-
lon társszerkesztõje volt Surányi Miklóssal. 
Az ismert írónõ, Tormay Cecile halála után, 
1937–1940 között a Napkelet címû irodalmi 
folyóiratot szerkesztette, 1940–1944-ben a 
Híd felelõs szerkesztõje volt. Íróként és kri-
tikusként is a konzervatív irányt képviselte; 
regényeiben, színmûveiben történelmi témá-
kat dolgozott fel. Regényei: Trón a várhegyen. 
Angliai Erzsébet uralkodásának regényes kró-
nikája (1933), Magóg fi ai (1938), Báthory Ist-
ván (1939), A murányi amazon (1940). 

Színmûveit a Nemzeti Színház is bemu-
tatta. 1937-ben drámaírói munkásságáért a 
Petõfi  Társaság Madách-nagydíjjal tüntet-
te ki. Drámái: Az aranytükör (1912); Tûz a 
gyárban (1914); A liliomos királyfi  (1930); A 
roninok kincse (1936); Godiva (1938); Rontó 
Pál (1939).

Mûfordításai között megtalálhatjuk Jean 
Racine, Edmond Rostand, Rainer Maria Ril-
ke, Hugo von Hofmannsthal mûveit, továbbá 
magyarra fordította Az Ezeregyéjszaka me-
séi címû mesegyûjteményt és Selma Lager-
löf Nils Holgersson csodálatos utazása címû 
világhírû gyermekregényét is. Õ fejezte be 
az 1937. évben irodalmi Nobel-díjra jelölt, 
a magyar irodalom kiemelkedõ tehetségû 
írónõjének, Tormay Cecile-nek fõ mûvét, Az 
õsi küldött címû trilógia harmadik részét, 
A fehér barát címû regényt. Az írónõt halá-
la akadályozta meg mûvének folytatásában, 
azonban Kállay Miklós a fennmaradt jegyze-
tek alapján méltó befejezést írt, amely a ta-
tárjárás idõszakának grandiózus mementója.

Életének utolsó éveit kitelepítve, Balaton-
füreden töltötte, ahol 1955-ben évben hunyt 
el. Mellképével díszített síremléke a római 
katolikus temetõben áll. A véletlen folytán 
a halottak napi temetõlátogatás alkalmával 
leltem rá nyughelyére, amely végül arra in-
dított, hogy utánajárjak a Balatonfüreden 
eltemetett és elfelejtett író munkásságának, 
életmûvének. Sajnos az író sírját, hozzá nem 
méltó állapotban találtam. Nem ártana egy 
kicsit jobban odafi gyelnünk, és egyszer leg-
alább egy szál virággal, sírhelyek, emlékhe-
lyek rendbetételével is emlékeznünk. For-
rás: Veszprém megyei életrajzi lexikon

Balatonfüred, 2011. november 8.
Bartha László

A Balatonfüredi Helytörténeti 
Egyesület Tagja

SZOMSZÉDOLÁS

Balatonfüred erdé-
lyi testvérvárosától, 
Kovásznától, 2002-
ben egy nagyon 
szép székely kaput 
kapott ajándékba, 
amelyet az adomá-
nyozóról elnevezett 
Kovászna parkban 
állítottak fel. 

Sajnos, az idõ nem 
kíméli a szabadban 
felállított mûvészi 
alkotásokat, ezért 
2011. májusában már 
elég rossz állapotba 
került gyönyörûen 
megfaragott felülete. 
A füredi Jobbik helyi 
tagjai és szimpatizán-
sai elhatározták, hogy 
megoldják a kapu fel-
újítását. Kézi és gépi 
csiszolás után meg-
történt a lefestése, 
amelyhez az anyagot 
az önkormányzat biz-
tosította. Így a székely 
kapu, eredeti szépsé-
gével fogadja a parkba 
látogatókat.

Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom azonkí-
vül, hogy szívén viseli 
a helyi értékek védel-
mét és megóvását, fel-
vállalta és kezdemé-
nyezi a többi párt és 
civil szervezet irányá-
ba is, hogy hasonló te-
vékenységgel szépítsék 
városunk meghatározó 
értékeinek megóvását.

A kezdeményezés 
szerencsére értõ fülek-
re talált, hiszen a nyár 
folyamán a Helytörté-
neti Egyesület néhány 
tagja, a helyi Jobbikkal 
és jó néhány önkéntes-
sel vállalta és elkészí-
tette a Kossuth téren 
álló, I. világháborús 
emlékmû és a szobor-
kert teljes felújítását. 
A kõszobor csiszolása, 
a füredi hõsi halottak 
neveinek újrafestése, 
a vaskerítés felújítá-
sa megtörtént. Sajnos 

a kerítést nem sike-
rült eredeti állapot-
ban visszaállítani, de 
a jövõben talán ez is 
megoldódik. A Probio 
segítségével elkészült 
a szoborhoz vezetõ 
járda és a virágosítás, 
melyet képviselõi ke-
retem egy részébõl tá-
mogattam.

Ezúton is szeret-
ném megköszönni ön-
zetlen segítségét ; 
Barta Lászlónak, Eger-
vári Tivadarnak, Mik-
lós Ferenc reformá-
tus lelkipásztornak,a 

Jobbik tagjainak, Her-
czeg Attilának,Szalai 
Lászlónak, Kovács 
G é p k ö l c s ö n z õ n e k , 
továbbá Pádár Tibor 
és  Nagy Gábor mér-
nök uraknak, valamint 
Csizmazia Szilvesz-
ternek. A jövõ évben 
is várjuk a hasonló 
szépítõ és állagmegóvó 
kezdeményezéseket!

Ujhelyiné Károlyi 
Krisztina  

A Jobbik balatonfü-
redi elnöke

önkormányzati 
képviselõ

Balatonfüredi emlékmûvek

Az idén hetven 
éves építész techni-
kus végzettséggel 
rendelkezõ alföldi 
születésû mûvész, 
egész életében csa-
ládfenntartó volt. 
1966-ban költözött 
Balatonfüredre.  

1978-tól vette kezébe 
az ecsetet, a festészet 
alapismereteit Füredi 
Mûhelyben és a Veszp-
rémi Képzõmûvészeti 
Szabad Iskolában sze-
rezte. A hosszú évek 
alatt, mint mondani 
szokták; sokat letett az 
asztalra, számos orszá-
gos díjat mondhat ma-
gáénak Alkotásaiban 
számos magyar város-
ban gyönyörködhettek 
a látogatók. 

Irázi Ökrös Gézá-
nak fontos, hogy fest-
ményei nyugalmat és 
kiegyensúlyozottságot 
sugározzanak. Amed-
dig nem érzi ezt, ad-
dig nem tekinti befe-
jezettnek az alkotásait, 
újra és újra elõveszi 
azokat. Festményein 
egyidejûleg van jelen 

a  feszültség, a mozgás 
és a kiegyensúlyozó-
dás, hogy az energiák 
összeadódva tökéletes 
nyugalmat árasszanak 
magukból. A fák biorit-
musa, amely egyik ké-
pének a címe is a nézõk 
felé vetíti az élõ fák 
energiáit. A Fasor, a 
Bakonyerdõ, a Fûzfák 
esõben címû festmé-
nyek azt az érzést köz-
vetítik a látogató felé, 
amelyet a tavasz köze-
ledtével érzünk, de jó 
lenne leheveredni egy 
fa árnyékában, és el-
aludni, hiszen ezek a 
fák õrzik álmunk. 

Ökrös Géza alakos 
képeivel még nem iga-
zán ismerkedhettünk 
meg. Arácson láthatjuk 
a Három grácia a Ba-
latonnál címû mûvét, 
amelyen szintén a  pil-
lanatnyi lebegést örö-
kíti meg. Az Arácsi 
Népház kiállítását 
Tarnai Katalin nyitot-
ta meg, Jehoda Ferenc 
zongorázott a hetven-
éves mûvész tisztele-
tére. 

Hanny Szabó Anikó

A fák õrzik álmunk 

M E G H Í V Ó

A balatonfüredi Városi Mûvelõdési 
Központ

szeretettel várja a város lakosságát
a városközpont felújításával 

kapcsolatos 
„A környezetvédelem, megújuló 

energia, energiatakarékos 
megoldások” témájú 

FÓRUMRA

2011. november 30-án 17 órakor
a FÓRUM programja:

- találkozás a Balaton Királynõje 
Közösségi Házban

(Piros iskola)
- a Vásárcsarnok energetikai rend-

szerének megtekintése 
a kivitelezõk vezetésével,

- beszélgetés a megújuló energiák 
felhasználásáról,

energiatakarékos megoldásokról

A  FÓRUMOT 
dr. Kiszely Pál tanácsos vezeti
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Könyvbemutató 
villásreggelivel
Szokatlan módja esett meg egy könyvbemu-

tatónak Füreden. (Már másodszor.) Ami azért 
is furcsa, mert új könyvekrõl bõven esik szó eb-
ben a városban szezontól függetlenül. A veszp-
rémi Prospektus nyomda immár 20-ik (!) Krú-
dy kiskönyvét adta ki. Titokzatos kiadvány: 
könyvesbolti forgalomba nem kerül! Csak 
a megszállott „krúdysták” juthatnak hozzá, 
vagy diákok vetélkedõi jutalomként és még ki 
tudja, hogy ki. Szentendrei Zoltán és munka-
társai ezt díjtalanul készítik, elkötelezettségü-
ket bizonyítva így e táj irodalmi értékei iránt.

A kötet vékony, 50-60 oldal s mindig vala-
mi aktuális, ide köthetõ írásokat tartalmaz. 
Mostani címe: Fogynak a kövér emberek. Nem 
diétázásról van szó, hanem egyszerûen kevés 
van már a szép csacsi hasat viselõ pocakos fér-
fi úból. Mármint Krúdy korában volt így, mos-
tanában fordítva történik. Minél nagyobb a 
gazdasági válság, annál több a kövér ember. 
(Saját megfi gyelés!)

A 20 kötet közöl legalább tíznek Várpalotán 
volt a bemutatója, igazi Krúdy vacsora kere-
tében. (Ahogy Latinovits evett a fi lmben!)  Fü-
reden változtattak a szervezõk: most (miként 
az elmúlt esztendõben), villásreggeli kereté-
ben mutatják be a könyveket. Krúdy talál-
ta ki vagy írta meg a gábelfrüstük történetét, 
itt csak újra alkalmazták. Valójában tehát 
könyvbemutató ez, Krúdy-gasztronómiával 
körítve. 

Most is a Hamvas Béla Asztaltársaság égi-
sze alatt zajlott a program, az 50-60 résztvevõ, 
miután kifi zette a részvételi költséget, meg-
hallgathatta Praznovszky Mihály a könyv 
szerkesztõje bevezetõjét, Jehoda Ferenc tangó-
harmonika játékát (mennyi jó békebeli sláger 
volt annak idején! 

Ki emlékszik a Herkulesfürdõi emlék-re?) 
majd Kéri Kitti a Petõfi  színház mûvésznõje 
olvasott fel Krúdy írásokat. (Helybeli lett õ is, 
a varázslat Arácsra vonzotta. Isten hozta õt 
nálunk!) Volt még alkalmi fürdõ újság sok vi-
dámsággal és fõleg sok örömmel: hangulatos 
irodalmi esemény színhelye volt megint a Bla-
ha Lujza étterem közönsége. És persze Krúdy 
Gyula is örülhetett fent a terített mennyei asz-
talnál.

(y.y.)

Fritz Béla fényké- 
pezõgépével járta a 
régi sírkerteket, és 
felfi gyelt arra, hogy 
a régi kovácsoltvas 
sírkerítések ledõlve, 
olykor futónövé-
nyekkel befonva las-
san átadják magu-
kat az enyészetnek. 

Elkezdte ezeket a 
kerítéseket, ajtókat 
fényképezni, elõször 
nem is gondolva arra, 
hogy fényképeivel is 
értékmentést végez, hi-
szen a fotók segítséget 
adhatnak a szép ková-
csoltvas munkák eset-
leges felújításához.

A Polgármesteri Hi-
vatal Folyosó galériá-
ján megrendezett ki-
állításra háromszáz 
ebben a témában elké-
szített fotóiból 24 ho-
zott el. „ Elsõ gondo-
latként csak szerettem 
volna megõrizni a ko-
vácsoltvas munkákat, 
amelyek a temetõkben 
vannak. Elõször a 
szépségük fogott meg, 
sajnáltam, hogy mo-
dern temetõkben már 

ilyen munkákkal nem 

lehet találkozni, és 
teljesen elveszik ez a 
kultúra. Most már tu-
dom azt is, hogy a ko-
vácsoltvas kerítések 
motívumai szimbólu-
mokat hordoznak ma-
gukban. A kerítések te-

tején hol pajzsot, hol 
keresztet lehet látni, 
hol egy- egy virág, il-
letve növény stilizált 
változatát. Némelyik 
kerítés tetején megje-
lenik a magyar korona 
is. A motívumok utal-

nak a kerítés által kör-
bevett sírokban fekvõk 
korára és nemére, il-
letve családi állapo-
tukra is. Úgy érzem, 
kinyitottam egy ajtót, 
és egy úton elindul-
tam, nem tudva, hogy 
ez az út ilyen mesz-

szire visz. Több mint 
félévig az ország több 
részének temetõiben 
készítettem õket. Hol 
nagyvárosban, hol egy 
elhagyatott kis falusi 
temetõben bukkantam 
rájuk. 

Hanny

A mulandóság nyomai képekben

Mi fürediek tudjuk, 
hogy a közel tíz évig 
Balatonfüreden élõ 
Krieg Ferenc volt 
az, aki 1961-ben 
megalapította a fü-
redi képzõmûvész 
kört. Két éve a 
Szombathelyen 
élõ festõmûvész 
mûveibõl nyílt ki-
állítás a Kisfalu-
dy Galériában. Volt 
tanítványai, a klub 
tagjai örömmel és 
szeretettel vették 
õt körül az alka-
lommal is, akárcsak 
a régi „uránosok”, 
utóbbiak között is, 
a kiállítások megva-
lósulásáért sokat fá-
radozó Máté Ernõ.

Az örökifjú kilenc-
ven éves mestert ez-
úttal is nagy szeretet-
tel vártuk, hogy amint 
májusban vas megye 
mûvészei és szépet 
szeretõ tisztelõi, úgy 
most mi fürediek is kö-
szönthessük az életet-
szeretõ, a természetet-
becsülõ mindig vidám 
és bohém komolyt.

A nyugdíjas Krieg 
Ferenc festõmûvész 
– a Mûvészeti Alap 
illetve a Magyar 
Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesületé-
nek tagja, korelnöke 
– már számos kitünte-
tés birtokosa. Az 1962. 
évi Mûvészeti Ala-

pi tagsága óta, több 
mint harminc önál-
ló tárlata volt, vala-
mint számos csoportos 
bemutatón szerepelt 
Franciaországtól az 
akkori Csehszlováki-
án és Jugoszlávián át 
egészen Koreáig. Nem 
is beszélve arról, hogy 
a 2007-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeumba 
Mongóliából érkezett  
Dzsingisz kán és örö-
kösei címû, több mint 
hatszáz darabos kiállí-
tás jelentõs részeként 
Krieg Ferenc alkotá-
sait is láthatta a közön-
ség.

B a l a t o n f ü r e d e n , 
ez alkalommal a pa-
tinás Horváth ház 
felújított termeiben 
rendeztük meg, öreg 
mesterünk kiállítá-
sát, melynek megnyi-
tóján Torjay Valter 
mûvészet tör ténész 
méltatásában felraj-
zolta Krieg Ferenc 
életútját. „1921-ben 
éppen csak vége van 
az elsõ világháború-
nak, ekkor kezdenek 
a hölgyek bubifrizu-
rát viselni, és ekkor 
született Krieg Fe-
renc” – kezdte Torjay 
Valter.  „Gyerekként 
édesapja betegeske-
dése miatt családjá-
val együtt Budapestre 
költöztek, ahol szor-
galmasan járni kezdett 
a Szépmûvészeti Mú-

zeumba. Egy teremõr 
vette észre, hogy ez a 
gyerek mindennap itt 
van, ezért elvitte az 
ifjú Krieget Hoffmann 
Edithez, a 20. száza-
di mûvészettörténet 
egyik legnagyobb alak-
jához, aki ott és ak-
kor a grafi kai részleg 
vezetõjeként dolgozott. 
A megszeppent fi ú el-
mondta neki: õ bizony 
festõ szeretne lenni. 
Hamarosan már ké-
peket másolhatott, és 
elkerült Révész Imre 
nagy múltú magánis-
kolájába is. Innen szin-
te már egyenes út ve-
zetett az akadémiára, 
ahol olyan mesterei 
voltak, mint Burghardt 
Rezsõ vagy Berény 
Róbert. Késõbb nagy 
nehézségek árán vé-
gigharcolta a máso-

dik világháborút - még 
Passauban is elkerült, 
aminek történelmi 
levegõje nagy hatással 
volt rá –, de hazatérve 
az életén kívül egyebe 
nem is nagyon maradt. 
Abba kellett hagynia az 
akadémiát, különbözõ 
m a g á n i s k o l á k b a n 
folytatta, miközben 
dolgozott serényen, 
volt villamoskalauz, 
könyvelõ, dekoratõr, 
de vállalt térképszer-
kesztést is, amely-
nek révén eljuthatott 
Mongóliába. Életének 
ez az epizódja szá-
mos grafi ka, festmény, 
lemezdombormû meg-
alkotására ihlette. Ki-
csit visszafojtottan, 
izzó, erõteljes színek-
kel adja elõ ezeket a 
kompozíciókat az 1970 
körüli idõkben, ezek 
talán a legklassziku-
sabban fi gurális mûvek 
az életében” – tudtuk 
meg Torjay Valter sza-
vaiból. Késõbb egyre 
erõteljesebb hatások 
érvényesülnek Krieg 
Ferenc festészetében, 
egyre „szabadabban, 
lazábban kezd feste-
ni”. Jönnek a - mûvész 
által vagy tizenötször 
látott - velencei karne-
vál témái, a titokzatos, 
szerepjátszó, maszkos 
alakok. A harmadik 
nagy egységet a tájké-
pek jelentik: bár tech-
nikája folyamatosan 

változott, egy-másfél 
óra alatt megfestette 
ezeket, hogy az adott 
pillanatot a maga fris-
sességében tudja meg-
ragadni, „szinte szórta 
a festéket.”

Dr. Bóka István pol-
gármester köszöntõje 
szerint hármas apro-
pója van a kiállításnak. 

Az alkotó szoros kap-
csolata a várossal: ka-
tona évei, munkahelye 
és mûvészeti munkája 
okán. A születésnap - 
amelyhez a polgármes-
ter kristály serleggel 
gratulált -, valamint 
az, hogy a mester nagy 
mongol képét aján-
dékozta a városnak. 
Krieg Ferenc megha-
tottan emlékezett visz-
sza füredi élményeire, 
és örömmel beszélge-
tett az érdeklõdõk so-
kaságával.

Az ünnepségnek he-
lyet adó zeneiskola iga-
zán jó házigazda volt, 
mind közremûködõ di-
ákjaival, mind munka-
társaival, igazgatójuk-
kal, Csincsi Ferenccel 
az élen. Balatonfüred 
kulturális palettáján 
élénk, fi gyelemre mél-
tó színeivel van jelen 
ez a kiállítás, melynek 
képei közül a városnak 
adományozott mûvek, 
örökre örömöt szerez-
nek majd a zeneiskolá-
ban megfordulóknak.

Soltész Mária

Kilencven éves a mûvészkör megalapítója 
Öt héttel az arácsi 

szüret után november 
5-én mutatták be a vá-
rosrész saját, új borát, 
melyet „Arácsi Vödrös-
nek” neveztek el. Az új 
bor bemutatása hagyo-
mányosan Márton nap-
jához kötõdik, ezért 
nem hiányozhatott a 
vidám, családias han-
gulatú rendezvényrõl 
a libazsíros ke-
nyér sem. 

A kulináris 
élvezetek mel-
lett a résztvevõk 
Törõ Balázs 
néprajzos segít-
ségével elevení-
tették fel Szent 
Márton legendá-
ját, Kálmánffy 
Fernc barito-
nista pedig fi á-
val együtt híres 
operettek bor-
dalaiból éne-
kelt.

A régi mon-
dás szerint Már-
ton napja elõtt 
nem szabad a hordókat 
csapra verni, hiszen 
a szüret idõpontjától 
számítva legalább öt 
hét szükségeltetik ah-
hoz, hogy a must borrá 
forrjon és letisztuljon. 
Az arácsiak igaz, Már-
ton elõtt pár nappal, 
de éppen öt héttel a sa-
ját termésükbõl hozott 
szõlõ kipréselése után 
kóstólták meg elsõ íz-
ben új borukat, melyet 

a szavazatok alapján, 
szakértõ zsûri vélemé-
nyezése után „Arácsi 
Vödrösnek” neveztek 
el.

A névadó ceremó-
niát megelõzõen Törõ 
Balázs néprajzos tar-
tott elõadást a Márton- 
napi népszokásokról 
és a híresen szerény, 
visszahúzódó szent 

püspök legendájáról. 
A rendezvényrõl nem 
hiányoztak a bordalok 
sem. Kálmánffy Fe-
renc baritonista, a Ma-
gyar Köztársaság ezüst 
érdemkeresztjével ki-
tüntetett énekmûvész 
- aki egyébként három 
éve Arácson él- fi ával 
együtt énekelt, Kiss 
András zongoramûvész 
kíséretével.

Bambek

Arácsi Vödrös

„Én hajtott fõvel ballagok, / s a néma 
árnyak szembe jönnek, / S a sírkeresztek 
rámköszönnek,” Dsida Jenõ. A kiállítást 
Petrõcz Lászlóné nyitotta meg, aki megköszön-
te Fritz Béla értékmentõ munkáját, és Augus-
tinus híres gondolatát idézte „Köszönjük ne-
ked Uram, hogy õ a mienk volt és az is marad, 
mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, 
csak távol van.” A megnyitón a Ferencsik Já-
nos Zeneiskola tanárai, Bánó Veronika és 
Rojtos Norbert játszottak. 
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Ma általában min-
denre kevesebb 
idõnk jut, így saját 
magunkra és egész-
ségünkre is. A sport 
pedig elengedhe-
tetlen része lenne 
stresszes, túlhaj-
szolt éltünknek. 

Balatonfüreden egy 
új, forradalminak is 
nevezhetõ edzésfor-
mát próbálhatnak ki 
azok is, akiknek elege 
van a lassan mutatko-
zó eredményekbõl, és 
gyorsan szeretnének 
jó alakot, jó közérze-
tet, magabiztos megje-
lenést. A Speedfi tness 
Stúdióban a fogyni vá-
gyókat is várják, hiszen 
már 15 perc alatt át-
mozgathatjuk testünk 
szinte minden részét. 
Mindezt egy gépnek 
köszönhetõen.

– Szedlák-Kun Ru-
binát, a Feel your body 
speedfi tness stúdió 
vezetõjét kérdeztük, 
mitõl más ez az edzés-
mód, mint a többi?

– Ez egy elektromos 
izomstimuláló gép, 
ami egy impulzus alatt 
nyolcvanöt izom össze-
húzódást eredményez, 
ez az igazi forradalmi 
hatása. Ezt úgy kell 
egyszerûbben elkép-
zelni, hogy tegyük fel 
végzünk egy egyszerû 
guggolást és mintha 
egy impulzus alatt már 
nyolcvanötöt elvégez-
tünk volna, ezért a ha-
tékonysága hatványo-
zottan növekszik. Egy 
edzésünk 15 perces, 
ami felér egy 2-2,5 órás 
konditeremben eltöl-
tött edzéssel. Ezt min-
denkinek javasoljuk, 
kortól, nemtõl függet-
lenül. Mindazoknak, 
akik egy ideális test-

alkattal rendelkeznek 
és inkább izmosodni, 
formálódni szeretné-
nek, valamint azoknak 
is, akik súlyveszteséget 
akarnak elérni.

– Úgy tudom, hogy 
ez a gép nem csak a 
testre, hanem a pszi-
chére, általános közér-
zetünkre is kiváló ha-
tással van. 

– Ez igaz, hiszen 
stressz-mentesít, edzés 
közben ki lehet adni 
a fáradt gõzt. Minden 
vendégünk azt mond-
ja két-három alkalom 
után, hogy csak úgy 
szedik a lépcsõket, tele 
vannak energiával, aki 
elment úszni, az köny-
nyen leúszik akár 3 
km-t megállás nélkül. 
Tehát egyszerûen tele 
vannak élettel. 

– Mire számíthat, aki 
betér a Speedfi tness 
Stúdióba?

– Elõször is a ven-
dég kap egy izotóniás 
sportitalt, amiben vita-
minok és ásványi anya-
gok vannak, hiszen 
edzés során a szerve-
zet az izzadással eze-
ket az anyagokat ve-
szíti el elõször, így mi 
azt már elõre pótoljuk. 
Ezután át kell öltözni, 
mindenkinek biztosí-
tunk egy testhez simu-
ló, könyékig és térdig 
érõ pamutruházatot, 
majd erre jönnek a 
különbözõ comb- pop-
si- és karpántok, vala-
mint a mellény,majd 
mindezt rákötjük a 
gépre, és indul az 
edzés. A gépen több 
program is található, 
ennek segítségével tu-
dunk végezni erõsítõ 
jellegû és kardio 
jellegû edzésmunkát 
is. Sok vendégünk re-
habilitáció céljából 

keres meg minket, hi-
szen a kórházakban ta-
lálható gépek ugyanezt 
a technológiát alkal-
mazzák. Valamint a 
nõk egyik legnagyobb 
ellensége, a cellulitisz 
ellen is van megoldá-
sunk. Miután végzett a 
15 perces program, kö-
vetkezik egy ötperces 
úgynevezett body relax 
program, ami egy fél-
órás nyújtásnak felel 
meg. Az edzés legvégén 
egy fehérje turmixot 
adunk vendégeinknek, 
ezzel az izomépítést 
segítjük elõ. Stúdiónk-
ban minden felszere-
lést biztosítunk, így a 
tusoláshoz szükséges 
törölközõt is.

- A speedfi tness 
ezek szerint bárkinek 
elérhetõ, vannak azért 
akiknek valamiért még-
sem ajánlják?

– Igen, vannak el-
lenjavallatok. Ilyen 
például az epilep-
szia, a terhesség, a 
szívritmusszabályzó, a 
vérzékenység, a hasfali 
sérv, a tuberkolózis, a 
daganatos betegségek 
és a trombózis. 

A speedfi tness elsõ 
próbaedzése már né-
hány ezer forintért 
elérhetõ, ráadásul a 
stúdióban folyama-
tos akciókkal is vár-
ják az érdeklõdõket. A 
Csokonai utca 2. alat-
ti (Arany Csillag) stú-
dió hétfõtõl szombatig 
egész nap nyitva tart, 
elõzetes bejelentke-
zés alapján fogadják a 
vendégeket.(x)

Bejelentkezés: 
06-30-531-7604, 

Információ: www.
feelyourbody.hu, 
www.facebook.

com/feelyourbody-
balatonfured

Speedfi tness, az új edzésforma
Köztudott, hogy 
télen nem minden 
madarunk vonul me-
legebb tájakra, szá-
mos faj itthon ma-
rad. Az már kevésbé 
közismert, hogy a 
tõlünk északabbra 
fekvõ, mostohább 
téli klímájú terüle-
tek madarai közül 
sok számára Ma-
gyarország jelen-
ti a telelõterületet, 
ezért is olyan gaz-
dag a téli madárvi-
lágunk.

 Bár hazánk környe-
zetállapota ma még 
lehetõvé teszi, hogy a 
madarak emberi segít-
ség nélkül is átvészel-
jék a telet, de az etetõk 
nagy könnyebbséget és 
biztonságot jelentenek 
a környéken élõ mada-
raknak, de csak akkor, 
ha az etetést folyama-
tosan, egész télen vé-
gezzük.

A madáretetés a leg-
több fajt érintõ, majd-
nem hat hónapon át 
tartó, éppen ezért az 
egyik legösszetettebb 
madárvédelmi mun-
ka, aminek évszázados 
hagyományai vannak 
Magyarországon. Bár 
nem szokás így tekin-
teni erre, a téli madár-
védelem beépülése a 
társadalmi köztudatba 
és gyakorlatba a ma-
dáretetést a környeze-
ti nevelés egyik legna-
gyobb sikertörténetévé 
is teszi.  

Mikor etessünk?
Amint beköszönte-

nek az elsõ fagyok – kü-
lönösen miután ezek 
tartóssá válnak – vagy 
leesik az elsõ hó, el le-
het kezdeni az etetést, 
amit folytatni kell egé-
szen ezek megszûntéig, 
akár márciusig is.  

Miért fontos az ete-
tés folyamatossága?

A madarak gyorsan 
megszokják és számíta-
nak az etetõhelyek táp-
lálékkínálatára, évrõl-
évre akár messzirõl is 
visszatérnek a stabil 
etetõk közelébe telel-
ni, ezért ha váratlanul 
abbahagyjuk az eleség 
pótlását, rengeteg ma-
darat hozhatunk nehéz 
helyzetbe. Az etetõre 
járó kistestû, gyakran 
alig 4,5 - 10 gramm (!) 
körüli súlyú madarak 
számára -10 Celsius 
alatti hõmérsékleten 
a túlélés gyakran ar-

ról szól, tartalékaik 
csak arra elegendõek, 
hogy át tudják vészelni 
a fagyos éjszakát. Ha 
másnap reggeltõl nem 
tudnak kielégítõen 
táplálkozni az alig 5-6 
órányi nappali pe-
riódusban, például 
azért, mert nem töltöt-
tük fel az etetõt, köny-
nyen elpusztulhatnak 
a következõ hideg éj-
szakán.

Mivel etessünk?
A téli madárelesé-

geknek három nagy 
csoportja van, ezeket 
lehetõleg együtt kell 
alkalmazni. Ezek kö-
zül az elsõ a nem só-
zott, nem pirított, ma-
gas olajtartalmú fekete 
(ipari) napraforgó. A 
szotyiba érdemes apró 
szemû magvakat: kö-
lest, muhart stb. kever-
ni, a legegyszerûbb, ha 
az állatkereskedések-
ben, barkácsáruház-
láncokban kapható 
pinty és hullámos pa-
pagáj magkeveréket 
vásárolunk. 

Az eleségek máso-
dik csoportját az álla-
ti zsiradék: a nem sós 

vagy kifõzött szalon-
na, a faggyú, illetve 
a ma már szinte bár-
mely élelmiszerbolt ál-
lateledel kínálatában 
szereplõ cinkegolyó 
képezi. Legalább ilyen 
jó, ha lágy sajtot és va-
jat is kiteszünk vala-
milyen vízszintes felü-
letre, akár az etetõ sík 
tetejére, mert ezt is na-
gyon szeretik a mada-
rak, különösen a vörös-
begyek.  

Az olajos mag-
vak és állati zsiradék 
mellett gyümölccsel, 
elsõsorban a legol-
csóbb almával is etes-
sünk. Ezeket lehetõleg 
szúrjuk fel bokrok és 
fák ágcsonkjaira (de 
néhány szemet a ta-

lajra is tehetünk), így 
a madarak hóesés-
kor is hozzáférhetnek 
ezekhez, míg a földre 
szórt élelem mindad-
dig elérhetetlen szá-
mukra, amíg el nem 
takarítjuk a havat. Az 
almát gyakorlatilag 
minden lágyevõ, te-
hát rovarokat (is) fo-
gyasztó madár kedve-
li, így nagy segítséget 
nyújthat a vonulás he-
lyett áttelelõ madarak-
nak (pl. barátposzáta, 
házi rozsdafarkú, 
csilpcsalpfüzike). 

 Mivel NE etessünk?
Soha ne adjunk az 

énekesmadaraknak 
kenyeret, kenyérmor-
zsát, mert ezek erje-
désnek indulva gyo-
mor- és bélgyulladást, 
akár a madarak pusz-
tulását okozhatják (a 
vízi madarak: hattyúk, 
récék, libák számá-
ra az alkalmi kenyér-
fogyasztás nem jelent 
egészségügyi problé-
mát).

Hol etessünk, mi-
lyen etetõtípusokat 
használhatunk?

A kihelyezés módja 

és mûködési elve sze-
rint számos etetõtípust 
különböztetünk meg. 
Az etetõre látogató ma-
darak közül több is, 
például a rigók, a vö-
rösbegy és a magevõk 
jobban szeretnek a ta-
lajon táplálkozni, míg 
mások inkább a talaj-
szint felet vagy kimon-
dottan az ágak között 
(például a királykák 
és az õszapók) érzik 
jól magukat, ezért az 
etetõkön lehetõleg 
több szinten is kínál-
juk fel az eleségeket.

További információ:
Orbán Zoltán MME 

munkatárs
06-20/425-9450

orban.zoltan@mme.
hu 

Madáretetési tudnivalók

KONYHAKÉSZ

TÜZIFA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
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Balatonfüred új szo-
ciális szolgáltató 
központtal gazda-
godott. A korszerû, 
minden igényt 
kielégítõ központ 
több funkciót is tel-
jesít. Eleget tesz a 
házi segélynyújtás-
nak, a gyermekjó-
léti szolgálatnak, a 
családsegítõ szol-
gálatnak, az idõsek 
klubjának és a 
jelzõrendszeres házi 
segélynyújtásnak. 

Váradi Gézáné 
intézményvezetõtõl 
érdeklõdtem az 
új épület adta 
lehetõségekrõl: 

– Az épület igazi 21. 
századi igényességgel 
készült, mit jelent ez?

– Az épület alapterü-
lete közel ezer négyzet-
méter. A földszinti ré-
szen a felnõtt és az idõs 
ellátás kapott helyet, az 
õket kiszolgáló irodai 
helyiségek és a tágas 
idõsek nappali ellátását 
biztosító klub résszel. 
Minden az elõírásoknak 
megfelelõen lett ki-
alakítva. Az emele-
ti részen a gyermek-
jóléti szolgálat irodái, 
közösségi helységek, a 
jelzõrendszeres házi se-
gélynyújtás diszpécser-
központja található.

– Eddig is eleget tet-
tek a fenti feladatok-
nak, csakhogy nem egy 
helyen, hanem a város 
négy pontján.

– A munka szerve-
zése szempontjából 
igen nagy elõny, hogy 
munkatársaink egy 
épületen belül dolgoz-
hatnak. Az egymással 
történõ kommunikáció 
személyessége, mind 
az ügyfelekkel kapcso-
latos információ ha-
tékonyságát, mind a 
munkatársi kapcsola-
tok szorosabbá válását 
elõsegíti. A költségha-
tékonyság pedig várha-
tóan a telefonszámla 
csökkenését jelenti.

– Milyen feladataik 
vannak?

– A családsegítõ 
szolgáltatás célja a Ba-
latonfüreden és a kis-

térség területén élõ 
szociális és mentál-
higiénés problémák 
miatt veszélyeztetett, 
krízishelyzetbe került 
emberek, családok 
életvezetési képessé-
geinek megõrzése, az 
okok megelõzése, a krí-
zishelyzet megszünte-
tésének elõsegítése. A 
családsegítõ szolgálat 
családgondozói felada-
tokat lát el, ellátásokat 
közvetít, és szervezési 
tevékenységet végez. A 
szolgáltatás igénybevé-
tele önkéntes és térí-
tésmentes, az ellátást 
igénylõ vagy törvényes 
képviselõje indítvá-
nyára történik. A gyer-
mekjóléti szolgáltatás 
feladata Balatonfüre-
den, Lovas, Csopak, 
Tihany, Balatonszõlõs, 
Pécsely, Vászoly, Dör-
gicse, Aszófõ, Örvé-
nyes, Balatonudvari, 
Balatonakali, Balaton-
szepezd községekben 
az otthonukban élõ 
gyermekek testi, lel-
ki egészségének, csa-
ládban történõ neve-
lésének elõsegítése, 
a gyermekek veszé-
l y e z t e t e t t s é g é n e k 
megelõzése, a kiala-
kult veszélyeztetett-
ség megszüntetése, a 
családjából kiemelt 

gyermek visszahelye-
zésének segítése. A 
gyermekjóléti szolgá-
lat – összehangolva te-
vékenységét a védõnõi 
szolgálattal – szer-
vezési, szolgáltatási, 
gondozási feladato-
kat lát el. A gyermek-
jóléti szolgáltatás in-

gyenes. Az étkeztetés 
keretében azoknak a 
balatonfüredi szociá-
lisan rászorultaknak a 
legalább napi egysze-
ri meleg étkezésérõl 
kell gondoskodni, 
akik azt önmaguk, il-
letve eltartottjaik ré-
szére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosí-
tani különösen koruk, 
egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszi-
chiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük 
vagy hajléktalansá-
guk miatt. Az ellátás 
igénybevétele az el-
látott, vagy törvényes 
képviselõje kezdemé-
nyezésére jöhet lére, 
a Szociális törvény és 
a helyi önkormányzati 
rendeletek által meg-
szabott térítési díj el-
lenében. A házi segít-
ségnyújtás keretében 
Balatonfüreden és a 
kistérség területén biz-
tosítjuk az alapvetõ 
gondozási, ápolási fel-
adatok elvégzését, az 
önálló életvitel fenn-
tartását, az ellátott és 
a lakókörnyezete higi-
énés körülményeinek 

megtartását, a veszély-
helyzetek kialakulásá-
nak megelõzését, illet-
ve azok elhárításában 
való segítségnyújtást. 
Az idõsek klubja Ba-
latonfüreden és a kis-
térségben élõk  részé-
re biztosít lehetõséget 
a napközbeni tartóz-
kodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvetõ 
higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Mindkét 
ellátási forma önkén-
tes, az ellátott, vagy 

törvényes képviselõje 
indítványára, a kérel-
mek beérkezésének 
sorrendjében, és a sza-
bad kapacitások fi gye-
lembevételével törté-
nik. Térítési díjat az 
étkezést igénybevevõ 
ellátottak fi zetnek a 
Szociális törvény és a 
helyi önkormányzati 
rendeletek által meg-
szabott szabályok sze-
rint. A jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás 
a saját otthonukban 
élõ, egészségi állapo-

tuk és szociális hely-
zetük miatt rászoruló, 
a segélyhívó készülék 
megfelelõ használatá-
ra képes idõskorú vagy 
fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai be-
tegek részére az önál-
ló életvitel fenntartása 
mellett felmerülõ krí-
zishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás 
Balatonfüred-kistér-
ség közigazgatási ha-
tárain belül. Az ellátás 
igénybevételét az ellá-
tott kérheti. A beérke-
zett kérelmek elbírá-
lása szintén érkezési 
sorrend alapján, a terü-
leti megoszlást és a sza-
bad kapacitásokat szem 
elõtt tartva történik.

– Az idõsek klubja 
nappali tartózkodást és 
ellátást jelent, nem bent-
lakásos, nem azonos az 
idõsek otthonával?

– A megfogalmazás 
sokszor zavaró. Az Ady 
Endre u. 44 sz. alatti 
épületben az indulá-
sakor használt törvé-
nyi megfogalmazás az 
„öregek napközi ott-
hona „kifejezést hasz-
nálta. Az ellátások 
palettája a szociális el-
látások terén nõtt, így 
a csoportosítás nappa-
li ellátások fogalmat 
vezette be az idõs el-
látásban, amibe tarto-
zik, az idõsek klubja. 
Ez nálunk nappali el-
látást jelent.

– A rászorulók közül 
mindenki igénybe tud-
ja venni szolgáltatása-
ikat?

– Aki rászorult, an-
nak a rászorultságának 
megfelelõn tudjuk biz-
tosítani az ellátást. A 
törvény szerint vannak 
szolgáltatások, ame-
lyek önkent vehetõk 
igénybe és nem kell 
hozzá külön orvosi iga-
zolás pl. családsegí-
tés, gyermekjóléti el-
látás bizonyos esetei, 
más ellátásoknál a rá-
szorultságnak kritéri-
umai vannak. A felsõ 
képen Váradi Gézáné a 
képen középen dr. Bóka 
Istvánnal az épület au-
gusztusi avatóján.

dr. Fülöp Lajos 

Beköltözött az új épületbe a szociális központ

Váradi Gézáné 1999-tõl dolgozik Balaton-
füreden, 2003-tól lett  a füredi szociális köz-
pont vezetõje. A Kállai Éva Egészségügyi 
Szakközépiskolában szülésznõi szakon végzett 
és szülésznõként dolgozott a veszprémi kór-
házban. Késõbb a fõiskolán szakoktatói kép-
zést szerzett, majd középiskolájában 1984-tól 
1999-ig egészségügyi szakoktatóként egészség-
ügyi szaktantárgyakat tanított, pl. ápolástant, 
csecsemõgondozás-tant, elsõsegélynyújtást.

Régi arácsi családból származik, férjével és 
három lányával él itt. A sok utazás helyett Fü-
reden keresett munkát. Elvégezte a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán  a szociális menedzseri képzést. 
Mint mondja: a szociális szakmában is állan-
dóak a változások, melynek napi szinten való 
követése megkívánja a folyamatos tanulást.

Október elseje az 
idõsek világnapja. 
Balatonfüreden a 
hagyományokhoz hí-
ven az Önkormány-
zat és a Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ szerve-
zésében a Balaton 
Szabadidõ és Kon-
ferencia Központ-
ban köszöntötték a 
szépkorúakat.

Az ENSZ közgyûlé-
sének 1991-es határoza-
ta szerint október else-
je az idõsek világnapja. 
Világszerte csaknem 
600 millió idõs, azaz 
60 év feletti ember él. 
Magyarországon min-
den ötödik ember idõs 
korú. Balatonfüreden a 
hatvan év felettiek szá-
ma meghaladja a há-
romezer fõt, sokan kö-
zülük egyedül élnek. 

– Napjainkban meg-
változott, kibõvült a 
nyugdíjasok szerepe. 
Jól megérdemelt pi-
henésük helyett, dol-
gozó gyermekeiket se-
gítik, fõznek, mosnak 
és különórákra hord-
ják az unokákat- fogal-
mazott dr. Bóka István 
az idõsek napja alkal-
mából rendezett ün-
nepségen a Balaton 
Szabadidõ és Konfe-
rencia Központban. 
A polgármester azt is 
hozzátette: a hatvan 
év feletti generáció 
összekötõ kapocs jelen 
és múlt között, hiszen 
õk azok, akik az elmúlt 
fél évszázad történel-
mét, a II. világháborút, 
az 1956-os forradalmat 
és szabadságharcot, 
vagy éppen a kádáriz-
mus minden groteszk 
sajátosságát ismerik.

Hagyomány, hogy az 
idõsek napján köszön-
tik a város legidõsebb 
hölgy és férfi  lakosát.   
A legidõsebb hölgy, 
Kerner Jánosné, Ma-
rika néni karácsony-
kor lesz 102 esztendõs. 
Egy Somogy megyei 
kis faluban született, 
édesanyját kislányko-
rában elveszítette, ne-
héz gyermekkora volt. 
Húsz évesen férjhez 
ment, lánya születé-
se után Pécsre költöz-
tek. Férje a háborúból 
soha nem tért haza, így 
a megélhetés minden 
gondja rá maradt. Lá-
nya és két unokája ma 
is mindenben segíti, 
több mint harminc éve 
él Balatonfüreden.

A legidõsebb úr, 
Kreiner Gábor 95 éves. 
Németbányán szüle-
tett egy hét gyermekes 

család ötödik gyerme-
keként. Az elemi is-
kola elvégzése után a 
mezõgazdaságban dol-
gozott, 42 éves volt, 
mikor kitanulta a 
kõmûves szakmát, a Ba-
latonfüredi Városgaz-
dálkodásnál dolgozott 
nyugdíjas koráig. Ma 
is jó egészségnek ör-
vend, szõlõmûveléssel 
és állattartással foglal-
kozik.

Három gyermeke, 
három unokája és egy 
dédunokája van.

Az ünnepségen vi-
dám mûsorral köszön-
tötték az idõseket. 
Többek között a Kék 
Balaton Nyugdíjas 
Klub dalköre, a Lóczy 
Lajos Gimnázium di-
ákszínészei és Radics 
Tibor tárogatómûvész 
is színpadra lépett.

Bambek

Szépkorúak köszöntése Gyûrû Géza pápai 
prelátus, Balatonfü-
red római katolikus 
lelkipásztora. Élet-
útja szülõhelyérõl, 
Dénesfáról indult, 
Zalamerenyén, Sü-
megen, Nagyka-
nizsán, Zalaszent-
ivánon át vezetett 
Balatonfüredre 
1983-ban. 

Géza atya, ahogy 
Füreden a legtöbben 
szólítják szentelési 
jelmondata: „Krisz-
tus követségében já-
runk” (2 Kor. 5.20). Ez 
nem csupán egy szép, 
jól csengõ mondat a 
Szentírásból, hanem 
egész életének, papi 
hivatásának, szolgála-
tának vezérfonala és 
hajtóereje. Géza atya 
prédikációin, tanítá-
sán, a szentgyónások-
ban adott útmutatása-
in, irodalmi munkáin, 

írásain, a személyes 
beszélgetéseken ke-
resztül az ember rá-
csodálkozhat Isten 
végtelen alázatára, jó-
ságára, szelídségére, 
szeretetére. 

A Jó Pásztor követe-
ként jelen van a füredi-
ek életében szültéstõl 
a halálig, osztozik örö-
meikben, bánatukban. 
Fáradhatatlanul irá-
nyítja a hitoktatást, a 
karitatív munkát és 
kapcsolatot tart más 
történelmi egyházak-
kal. Nagy igényesség-
gel renováltatta Füred 
katolikus templomait, 
küzdött a piros isko-
la visszaszerzésért és 
közremûködött annak 
felújításában.

1955-tõl káplán, 
1969-tõl plébános, 
1972-tõl címzetes es-
peres, 1983-tól szé-
kesegyházi kanonok, 
1988-tõl székesegyhá-

zi fõesperes, 1990-tõl 
jásdi címzetes apát, 
1991 és 1993 között ál-
talános püspöki hely-
nök, 1992-tól egyház-
megyei médiareferens, 
1993-tól általános ér-
seki helynök, 1995-tõl 
nagyprépost és pápai 
prelátus. Balatonfü-
red Város 2011-ben 
Pro Urbe Díjjal fejez-
te ki köszönetét szol-
gálatáért. Születésnap-
ján a szívkó-rházban, 
ahol gyógyul, a város 
vezetõi: dr. Bóka Ist-
ván polgármester és 
Hári Lenke alpolgár-
mester asszony is fel-
köszöntötte az idõs 
lelkipásztort, jó egész-
séget és boldog szüle-
tésnapot kívánva neki.

(Gyûrû Gézával 
következõ számunkban 
olvashatnak hosszabb 
beszélgetést.)

BfN

Gyûrû Géza nyolcvan éves
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A Radnóti Miklós 
Általános Iskolát 
1971-ben alapítot-
ták, a mainál jóval 
kisebb épületben, 
kopár környezetben 
indult el a tanítás. 
Régebben délelõtti 
és délutáni tanítás 
zajlott, sõt szomba-
ti tanórákon is részt 
vettek a diákok. 

Voltak osztályok a 
mostani Eötvös iskola 
területén lévõ Forfa 
épületben, és a gye-
rekek busszal jártak 
a Kisfaludy strand-
hoz közeli Duviép-
épületbe is. Az el-
múlt negyven évben 
azonban látványos 
fejlõdésen ment ke-
resztül az intéz-
mény, új épü-
l e t s z á r n y a k , 
t o r n a t e r e m , 
s p o r t p á l y á k 
épültek. Az ud-
var mai formá-
jának kialakítá-
sa is csak hosszú 
évek után vált valóra. 
A Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola alapí-
tásának negyvenéves 
évfordulóját ünnepel-
te az õszi szünet elõtti 
utolsó napon. Isko-
latörténeti kiállítás, 
vetélkedõk, sportver-
senyek tarkították a 
programot, amely gála-
esttel zárult.

A délelõtti verse-
nyeken 260 óvodás, 
iskolás, középisko-
lás gyerek vett részt, 
a még szeptemberben 
meghirdetett „Balato-
ni regék és mondák” 
képzõmûvészeti pá-
lyázatra pedig közel 
200 alkotás érkezett. 
Az iskolatörténeti és a 
rajzpályázati kiállítást 
november végéig min-
den érdeklõdõ megte-
kintheti.

A radnótis diákok 
(a versenyzõkön kívül) 
két csapattal részt vet-

tek egy negyvenfõs vál-
tófutásban, fi zikai kí-
sérleteken, érdekes 
biológiai elõadáson, 
számítógépes fantom-
kép készítésen, lé-
zeres lövészeten. Az 
alsó tagozatosok fi lm-
vetítéssel töltötték a 
délelõttöt, valamint 
egy iskolai szépíró ver-
senyen is megméret-
tették magukat.

A tornateremben az 
óvodásoknak és alsó 
tagozatosoknak váltó-
versenyt rendeztek, a 
kinti pályákon a felsõ 
tagozatosok két korcso-
portjának labdarúgó 
tornára zajlott. A III. 
korcsoportban a Rad-
nóti Labdarúgó Tor-
nát a Radnóti Miklós 

Általános Iskola csa-
pata nyerte, a további 
helyezések: 2. Nádas-
dy Tamás Általános 
Iskola, Sárvár, 3. Bem 
József Általános Is-
kola, Balatonfüred, 4. 
Eötvös Lóránd Álta-
lános Iskola, Balaton-
füred, 5. Bartók Béla 
Iskola, Nagymegyer 
(Velky Meder, Szlová-
kia) Gólkirály: Liszi 
Márk (Bem) Legjobb 
kapus: Kovács Ádám 
Péter (Bartók) Legjobb 
játékos: Bartók Balázs  
(Radnóti)

A IV. és V. korcso-
portos diákok részére 
megrendezett labda-
rúgó tornán elsõ he-
lyen végzett a Lóczy 
Lajos Gimnázium, má-
sodik lett a Széche-
nyi Ferenc Kertésze-
ti Szakképzõ Iskola és 
bronzérmes lett a Rad-
nóti Miklós Általános 
Iskola csapata.

Mint vezetõnek 
nagy megtisztelte-
tés, hogy vezethettem 
azt a szervezõ cso-
portot, amelyik már 
szeptembertõl készült 
erre a napra. Jóma-
gam már a harmin-
cadik évemet töltöm 
pedagógusként az isko-
lában több kollégám-
mal együtt, így a mi éle-
tünknek is egy jelentõs 
részét kellett feldol-
gozni – mondta el kér-
désünkre Steierlein 
István iskolaigazgató. 
A város összes tanin-
tézményét meghívtuk 
erre a napra, és a múl-
tat felidézve szerettük 
volna bemutatni ma-
gunkat. 

Az elmúlt négy év-
tizedhez hason-
lóan igényes, jó 
hangulatú, gyer-
m e k k ö z p o n t ú 
intézmény va-
gyunk. Diákja-
ink jól szerepel-
nek a különbözõ 
tanulmányi ver-

senyeken és jelen van-
nak a város kulturális 
életében A negyven 
éves évforduló óriási 
dolog az iskola életé-
ben, és nagyon örülök, 
hogy nyugdíjas kollé-
gáink közül is sokan 
megtisztelték jelenlé-
tükkel az ünnepélyt A 
gálamûsorral az ide-
tartozást szeretnénk 
erõsíteni – hangsúlyoz-
ta az igazgató.

Az gálaesten 
Steierlein István ünne-
pi beszédében vissza-
emlékezett az iskola el-
múlt negyven évére, és 
kitért a közoktatásban 
zajlott és folyamatosan 
zajló változásokra is. - 
Iskolánk minden egyes 
változásra idõben és 
megfelelõen reagált, 
és ugyanígy tervezzük, 
épp, a napjainkban 
megszületõ új Közne-
velési Törvényre való 
szakmai felkészülést. 

Beszédében büsz-
kén említette egyko-
ri tanítványaikat, akik 
közül sokan lettek ki-
váló orvosok, mér-
nökök, tanárok, iga-
zi mesteremberek, 
gyerekszeretõ szülõk, 
akiknek gyermekei 
szintén az iskola tanu-
lói. A teljesség igénye 
nélkül néhány név az 
egykori radnótisok kö-
zül: Vetési Iván, a Ma-
gyar Kézilabda Szövet-
ség új elnöke, Balanyi 
Szilárd, a magyar 
könnyûzene egyik meg-
határozó együttesének, 
a Quimbynek népszerû 
és elismert tudású tag-
ja. A Radnóti iskola 
büszke a vitorlázókra, 
akik közül sokan let-
tek részesei a Bala-
tonfüredi Yacht Club 
több évtizedes sikere-
inek, és a labdarúgók-
ra, akik a város NB-s 
csapatainak magját je-
lentették. Erõs Gábor 
olimpiai válogatottsá-
gig jutott, Horváth Ta-
más pedig jelenleg az 
Újpest játékosa.

A gálaesten fellép-
tek az iskola jelenlegi 
és egykori diákjai, el-
hangzott vers, próza, 
musical-részlet, ének, 
fellépett az iskola 
énekkara és a Scoola 
kamarakórus. A színvo-
nalas mûsort Balanyi 
Szilárd elõadása zár-
ta, két saját számmal 
örvendeztette meg a 
közönséget. Ezen az 
estén adták át a közel-
múltban országos baj-
nokságot nyert atléti-
kai lánycsapatnak és 
felkészítõ tanáruknak 
az elismeréseket. dr. 
Bóka István polgár-
mester azt kívánta a je-
les ünnepségen, hogy 
minél több emberséges 
ember és minél több jó 
magyar kerüljön ki a 
padsorokból. 

Szücs Zsuzsanna

40 éves Radnóti általános iskola
Tantestületünk – és 
diákjaink egy cso-
portja az õszi szü-
netben (2011. nov. 
2-tõl – nov. 5-ig) 
Passauba, a „három 
folyó városába” lá-
togatott – testvér 
iskolai kapcsolat ki-
alakítása céljából.

Elsõ célállomásunk 
a Mauthausenben ta-
lálható Koncentráci-
óstábor Emlékmúze-
um volt.  Interaktív 
kiállítás, korabeli ké-
pek, tablók beszámolói 
alapján kaptunk képet 
az átélt borzalmakról,a 
rossz ellátástól, a ke-
mény fi zikai munká-
tól, a túlzsúfoltságtól 
meggyötört emberek 
életérõl.

A borús, nyirkos és 
hideg idõ még inkább 
elképzelhetõvé tette 
számunkra a foglyok 
által elszenvedett kí-
nokat.

Késõ délután érkez-
tünk meg a kelták és 
rómaiak által épített 
erõd – városba. 

Másnap a város ne-
vezetesebb látniva-
lóival ismerkedtünk 
meg, a Szt. István Szé-
kesegyházzal, a régi 
püspöki palotával, a 
városházával, sétaköz-
ben megcsodálhattuk 
a házakon, tereken 
fellelhetõ olasz barokk 

jellemzõit.
A délutánt a Szt. Gi-

zella Reáliskolában 
töltöttük. Az iskola di-
rektora mutatta be a 
nagy történelmi múlt-
ra visszatekintõ in-
tézményt. Az 739-ben 
alapított kolostort, 
1836-ban az angolkis-
asszonyok vették át, s 
hozták létre benne a 
Gizella Reáliskolát és 
Kollégiumot. Ma 1100 
leánygyermek tanul az 
intézmény falai között 
reál és humán tárgya-
kat, idegen nyelveket, 
világiak oktatása mel-
lett. A rendi élet és a 
világi oktatás jól meg-
fér egymás mellett.

A két intézmény (a 
Szt. Gizella – Eötvös 
Iskola) kölcsönös be-
mutatkozóját követõen 
áttekintettük az 
együttmûködés lehet-
séges formáit is.

Ezt követõen a 
rendfõnöknõ mutat-
ta be a XII. sz.-ban ro-
mán stílusban épült 
(a látogatóktól el-
zárt) apátsági temp-
lomot, történetét, s 
mesélt a falfreskók 
jelentésérõl. Láthattuk 
Szt. Gizella nyughe-
lyét, koszorút helyez-
tünk el tiszteletünk je-
léül kegyhelyénél.

Fakultatív prog-
ram keretében, ki-
sebb csoportokban 

sétálgattunk a várost 
beragyogó õszi nap-
sütésben. A kisüzle-
tek illata, barátságos, 
szívélyes fogadtatása, 
valamennyiünket elva-
rázsolt.

A következõ napot 
az Inn folyó, a belvá-
ros fölé emelkedõ ba-
rokk pálos kolostor-
ban, a Mariahilfen 
kezdtünk. 321 fokos, 
fedett imalépcsõ veze-
tett fel a kegytemplom-
hoz, ami ma is kedvelt 
zarándokhely. A gaz-
dagon díszített épület-
együttes teraszáról a 
felsõvár, a folyók völ-
gyét csodálhattuk.

Az indián nyárban 
sétahajóztunk a Du-
nán, a három folyó tor-
kolatában. A Kék Duna 
keringõ dallamára cso-
dáltuk a „bajor Velen-
ce” nemzetközi jelle-
gét.

Délután sétával fe-
deztük fel a folyótorko-
latot, a megõrzött vár-
falakat, õrtornyokat, a 
fõutcákat összekötõ si-
kátorokat. Az esti bú-
zasör kóstoló, a  baráti 
beszélgetés még köze-
lebb hozta a kollégá-
kat, barátokat. 

Szombaton élmé-
nyekkel telve búcsúz-
tunk a három folyó vá-
rosától.

Eötvös iskola

Passauban jártunk diákokkal

A Kerekerdõ Óvodában (arácsi óvoda)  is a karácsonyra készülnek. Nem 
csak a gyermekek, de az ott dolgozók is készítik a karácsonyi lakásdekorá-
ciókat, adventi naptárakat, ajándéktárgyakat, karácsonyfadíszeket, képes-
lapokat.

Karácsony a Kerekerdõben

Október 15-én Buda-
pesten a Nemzeti Tánc-
színházban a Táncpe-
dagógusok Országos 
Szövetségének 20. év-
fordulóján megrende-
zett gálamûsoron az „ 
amatõr táncmûvészeti 
mozgalom területén 
kifejtett szakmai mun-
kássága elismeréséül”  
a balatonfüredi Balog 
Erzsébet díszoklevelet 
vett át. 

Török Jolán, a Tánc-
pedagógusok Országos 
Szövetségének elnöke 
külön kiemelte a bala-
tonfüredi Sirály tánc-
fesztivál jelentõségét, 
amelyet 2004 óta min-
den évben megrendez-
nek.

Balogh Erzsébet má-
sodik  díja ez, elõször 
2005. decemberé-
ben kapott „a Magyar 
Lá tványtánc -Spor t 
Szövetségben tanúsí-
tott kimagasló szakmai 
munkájáért” emlék-
plakettet.

BfN

Elismerés 

Balogh 

Erzsébetnek

Liszt Ferenc születé-
sének 200. évfor-
dulója alkalmából 
a Városi Könyvár 
gyermekrészlege 
rejtvénypályázatot 
hirdetett. 

Az eredményhirde-
tés október 18-án 17 
órakor volt a könyvtár 
olvasótermében, ahol a 
három füredi általános 
iskola diákjai vehet-
ték át a megérdemelt 

jutalmukat. A pályázat 
díjazottjai: Geipl Niko-
lett 7.a, 50 pont, Ilyés 
Eszter 8.a,50 pont, Sza-
lai Gábor 7.a, 50 pont, 
Tóth Ilona Rózsa 8.a, 
50 pont, Vincze Dávid 
7.b, 50 pont, Radnó-
ti Miklós Általános Is-
kola. Bakonyi Klaudia 
8.o, 48 pont, Koók Ilo-
na 8.o,48 pont, Kötél 
Alexandra 7.o, 48 pont, 
Mészáros Gábor 7. o, 
48 pont, Nagy Virág 

7.o,48 pont, Bem Jó-
zsef Általános  Iskola. 
Boros Fruzsina 8.b,47 
pont, Dedics Dóra 
8.b,47 pont, Kun Esz-
ter 8.b, 47 pont, Kul-
csár Olivia 8.b, 46 pont, 
Korcsog Anna 8.b, 45 
pont, Hock Zsófi a 8.a, 
42 pont, Hõbe Barbara 
8.a, 42 pont, Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola.

Köszönjük az ered-
ményes versenyzést: a 
könyvtár

A Liszt pályázat nyertesei

Testnevelés és 
idegen nyelv tagozat 
emelt óraszámban

Az egykor Vesz-
prémben élõ Szil-
ágyi László elhunyt 
festõmûvész ha-
gyatékának keze-
lésére a szülõk és 
a rokonság 2007-
ben Veszprémben 
Alapítványt hozott 
létre. Az Alapít-
vány neve: részben 
a mûvész egykori la-
kásának címe, más-
részt a mûvészekért 
tenniakarást foglalja 
magában. 

A "Miklós utca 18" 
Mûvészekért Alapít-
vány célja az Alapító 
okirat és a bírósági be-
jegyzés szerint:Szilágyi 
László festõmûvész 
munkásságának széles 
körben való ismertté 
tétele, emlékmúzeum 
létrehozása, mûvészek 
támogatása. Az alapít-
vány céljának tekinti 
azt is, hogy a mûvészet 
szeretetére nevelés-
sel szellemi, erkölcsi, 
személyiség-formáló 
tevékenységet fejtsen 
ki. Az alapítvány célja 
szerint más közhasznú 
tevékenységet - neve-

lés és oktatás, képes-
ségfejlesztés, ismeret-
terjesztés és kulturális 
tevékenység – is foly-
tat.

Az Alapítvány létre-
hozói saját erejükbõl 
majd támogatások 
segítségével hoz-
ták létre  az ország-
ban  ritkaságként azt 
a mûteremlakást, ahol 
a mûvész élt,  dolgo-
zott, ahol alkotásait,az 
alkotáshoz szükséges 
felszerelést és tárgyi 
eszközöket tárolta. A 
mûteremlakást az ala-
pítvány az érdeklõdõk 
elõtt megnyitot-
ta, ahol könyvet, a 
festményekrõl képes-
lapot adnak át a láto-
gatóknak.

Kovács End-
re fotómûvész, 
Gopcsa Katalin 
mûvészet tör ténész 
és mindazon írók, 
költõk, mûvészek, akik 
a mûteremlakás meg-
nyitásán ott voltak, az 
alapítvány vezetõivel 
és az önkéntes 
segítõkkel a fõ irány-
vonalat megbeszél-
ve a további mûködés 

elõsegítésére egy szí-
nes könyvben mutatták  
be a lakást,vázolták a 
mûvész életét és mun-
káját.

A mûteremlakás vál-
tozatlanul bejelentke-
zésekre vagy anélkül 
látogatható,a kiadvá-
nyok megvásárolhatók. 
A "Miklós utca 18" 
Mûvészekért Alapít-
vány várja a támogatók 
adományait és a fel-
ajánlott 1 %-ot.

Elérhetõség: 8200 
Veszprém Miklós utca 
18. (levelezési cím:8200 
Veszprém Szérûskert 
u.9. email cím:  laszlo.
szilagyi@invitel.hu 
tel: 06-88-327-608, adó-
szám:1-9382443-1-19

Az alapítvány 
vezetõsége megköszö-
ni mindazoknak az 
adományt, akik a meg-
fogalmazott célra az 
adójuk 1%-át felaján-
lották és az alapítvány 
mûködését segítették.

Továbbra is várjuk 
támogatásukat! Köszö-
nettel: „Miklós utca 18" 
Mûvészekért Alapít-
vány.

Az alapítvány

Veszprém, Miklós utca 18.
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A szeptemberi és az 
októberi hónapok 
tevékenyen és ered-
ményesen teltek a 
Ronin Judo Alapít-
ványnál. A füredi 
fi atalok nemcsak 
hazai pályán, hanem 
a nemzetközi ver-
senyeken is komoly 
sikereket értek el. 

- Elõször egy 
csapatépítõ szalon-
nasütésre invitáltuk 
szeptember végén a gye-
rekeket és a szülõket. 
A késõ õszi „nyárnak” 
köszönhetõen remek 
idõ fogadott bennün-
ket. Több mint har-
mincan gyûltünk össze 
a Koloska- völgyben. 
Volt aki focizott, volt 
aki csak a tábortûzzel 

foglalatoskodott, és 
sütögette a fi nomabb-
nál-fi nomabb étele-
ket- eleveníti fel a 
csapatépítõ programot 
Bartus István.  Bizo-
nyára a sok szalonna is 
jó hatással volt arra a 
nemzetközi versenyre, 
melyen részt vettek a 
füredi cselgáncsozók. 
Október elsõ hétvégé-
jén a tehetségesebb 
13-18 éves versenyzõk 
lehetõséget kaptak, 
hogy több észak-du-
nántúli judo egyesület-
hez csatlakozva, tagjai 
legyenek annak a ma-
gyar csapatnak, akik 
Olaszországba utaztak 
egy nemzetközi ver-
senyre. A közel 70 fõs 
magyar alakulat tag-
ja lett Bartus Gergõ, 

Bartus Melinda, Ko-
vács Márton és Morvai 
Krisztián.

- A kiutazó 
versenyzõink jó hírét 
keltették mind Ma-
gyarországnak, mind 
a Ronin Judo Alapít-
ványnak. A kétnapos 
verseny elsõ napján 
lehetõség adódott a 
közeli Triesztbe ellá-
togatni, egy kicsit a 
tengerparton fürdeni, 
kihasználva a 32 fokos 
októberi nyarat, majd 
az esti mérlegelést 
követõen igazi olasz 
pizzákkal és fagylal-
tokkal kötöttünk isme-
retséget. 

Az erõs nemzetkö-
zi mezõnyben a füredi 
judozók közül Bartus 
Melinda aranyérmes 

lett, Bartus Gergõ az 
elõkelõ 3. helyet sze-
rezte meg. Kovács 
Márton nem szerzett 
helyezést, míg Morvai 
Krisztián sérülés mi-
att feladta. Szép számú 
érdeklõdõ mellett tar-
tották meg nemrégiben 
az I. Ronin kupát, ahol 
a füredi versenyzõk is 
jól szerepeltek. Az or-
szág minden tájáról 
érkeztek cselgáncso-
zók a Széchényi isko-
la tornacsarnokába. A 
tizenhárom egyesület 
140 versenyzõt vonul-
tatott fel a tatamikra. 
Bartus István büszke 
lehetett tanítványaira, 
akik 9 arany, 8 ezüst 
és 4 bronzéremmel tér-
hettek haza. 

Szendi Péter

Sikeres alapítványi cselgáncsozók

A cukorbetegség 
megelõzéséért fu-
tott öt napon át 
Schirilla György 
hosszútávfutó. 
Pécs és Budapest 
között harminchá-
rom városon ha-
ladt át, köztük 
Füreden is, hogy 
portteljesítményével 
felhívja a fi gyelmet 
az egyre gyakoribb 
betegség korai fel-
ismerésének fontos-
ságára. 
 
Schirilla György 

november 11-én, pén-
teken érkezett Tihany 
felõl a füredi határtáb-
lához, ahol csatlakoz-
tak hozzá a futáshoz 
kedvet érzõ füredi gye-
rekek.  Ezt követõen 
közösen emlékszalagot 
kötöttek fel arra a kop-
jafára, amelyre az öt 
nap alatt minden, a fu-
tás során érintett tele-
pülés a maga szalagját 
elhelyezte.

– Futásom célja, 
hogy az útba esõ lakott 
területeken mozogni 
vágyók csatlakozzanak 
hozzám határtáblá-
tól határtábláig, vala-
mint felhívjam a fi gyel-
met a cukorbetegség 
megelõzésére és az 

egészséges életmódra 
– nyilatkozta a hosszú-
távfutó, aki az öt nap 
alatt összesen 33 vá-
roson és lakott terüle-
ten haladt át.

A Pécsrõl induló fu-
tást az Alapítvány a 
Diabeteses Gyerme-
kekért és Fiatalokért 

szervezet koordinálja, 
a cél a budapesti Syma 
csarnok volt, ahova 
november 13-án érke-
zett az ismert sportoló. 
Schirilla György a téli 
úszás sorozata után, 
már tizenkét éve rend-
szeresen fut a rászo-
ruló gyerekekért. Idén 

másodszor indult a cu-
korbetegeket segítõ fu-
tásra, júniusban már 
egyszer teljesítette az 
ötnapos futást a cukor-
betegekért, akkor 43 
településen haladt át 
és több ezer gyerek fu-
tott vele együtt.

bfn

Füreden is futott Schirilla György

Aranyos Józsefet vá-
lasztották meg a Bala-
tonfüredi Yacht Club 
új elnökének. A tag-
ság októberben  tartott 
közgyûlésén az elnök-
ségi tagokat is megvá-
lasztotta. Az egyesület 
korábbi vezetõje, Nagy 
R. Attila még szept-
emberben lemondott 
tisztségérõl. Aranyos 
József mint szponzor 

jól ismert a füredi vi-
torlázó körökben, Ho-
tel Uniban  rendezett 
ifjúsági versenyeket  
szervezett és  támoga-
tott már  1998-tól. Ha-
jóját négy éve hozta a 
füredi vitorlás klubba, 
ahol azóta is családjá-
val vitorlázik. Legfon-
tosabbnak  tartja, össz-
hangban az elnökség 
többi tagjával, hogy a nehéz gazdasági hely-

zet ellenére a klub 
pénzügyi helyzetét sta-
bilizálja, összhangba 
hozza a kiadásokat és 
a bevételeket, és visz-
szaadja a klubbot a 
tagságnak, ahogy fogal-
mazott. Aranyos József 
elmondta még, tovább-
ra is fejleszteni szeret-
nék a füredi vitorlás 
klubbot, olyan pályáza-
tokat, támogatókat ke-
resnek, hogy befejez-
hessék az építkezések 
második ütemét is.

bfn

Új elnök a BYC élén
A BYC elnök: 

Aranyos József, 
Elnökségi tagok: 
Andorka Rudolf, 
Ifj. Makai Lász-
ló, Szécsényi Bá-
lint, Tóth Mónika 
Rita, Varga Lajos, 
Wossala György.

Elõzõ számunkban 
még azt írtuk, hogy 
a BKSE magabiz-
tos gyõzelmet ara-
tott Luxemburgban, 
miután a Berchem 
otthonában 31:23-
ra diadalmaskodott. 
Azóta sok víz lefolyt 
a Balatonból.

Mint ismeretes a 
luxemburgiak hazá-
jukban ötszörös baj-
noknak számítanak, 
legutóbb 2006-ban 
nyertek aranyérmet. 
Az EHF Kupában an-
nak köszönhetõen in-
dulhattak, hogy az 
elõzõ idényben meg-
nyerték a luxemburgi 
kupát. A sima nyolc-
gólos gyõzelem azt sej-
tette, hogy Balatonfü-
reden „tönkreverik” a 
mini állam csapatát. 
Nem így történt…

A fürediek igencsak 
megizzadtak a hazai 
találkozón. A kétgólos 
gyõzelem (25:23) arra 
volt csupán elegendõ, 
hogy a Sótonyi le-

génység elmondhatta 
magáról, hogy kettõs 
gyõzelemmel jutottak 
tovább az EHF kupá-
ban. A mester ekkor 
még csalódottságának 
adott hangot, hogy ez a 
teljesítmény nemhogy 
a nemzetközi kupában, 
de Magyarországon is 
igen csekély. Szeren-
csére Sótonyi szavait 
megfogadták a csapat 
tagjai, akik egyre biz-
tatóbb játékkal rukkol-
tak ki a bajnokságban. 
Gyõzelem az Oroshá-
za ellen, majd egy ki-
ütéses, diadalittas 
mérkõzés a Tata elle-
nében, ahol a házigaz-
dákat (Tatabányán volt 
a találkozó) húsz góllal 
verték meg. 

De térjünk visz-
sza a nemzetközi ku-
pára! Idén ismét egy 
francia csapat jutott a 
BKSE-nek, nevezete-
sen a Dunkerque. Ró-
luk tudni kell, hogy 
1991 óta tagjai a fran-
cia elsõ osztálynak.  
Eddig kilencszer kva-

lifi kálták magukat a 
nemzetközi kupákba, 
tehát némi rutinnal 
már rendelkeznek. A 
Challange Kupában 
már fi nalisták vol-
tak. Otthon egy  
kupagyõzelemmel és 
három fi náléval büsz-
kélkedhetnek. Nagy-
jából a Tremblay-hez 
hasonló játékerõt kép-
viselnek.  Sótonyi Lász-
ló elmondása szerint 
sokat tanultak a tavalyi 
KEK mérkõzésekbõl. 
Tisztában vannak 
a francia csapat 
erõképességével, de 
semmiképpen sem fel-
tartott kézzel kívánnak 
a pályára lépni. Bízik 
az eredményes szerep-
lésben. 

A csapat november 
23-án 18.00 órakor fo-
gadja a Csurgót, me-
lyet a Sportklub élõben 
közvetít. Ez a mérkõzés 
minden bizonnyal nagy 
hatással lesz a bajnok-
ság végkimenetelére. 

Szendi Péter

Ismét gallokkal versengünk

Köszönjük a Füredi Szabadidõsport Egyesület nevében, hogy az adó 
1százalékából befolyt 72787 forintot a Balatonfüred, Gombás köz 1. szám 
alatt levõ jógaterem kialakítására fordíthattunk.

az egyesület

FELHÍVÁS
A Balatonfüred Város Önkormányzata által 1996-ban alapított „Ba-

latonfüred Sportjáért” kitüntetést 2012-ben is át kívánjuk adni egy ak-
tív sportoló és egy sportszervezõ (edzõ) részére.  A Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztálya december 
15-ig várja a javaslatokat, melyet a Humán Erõforrás Bizottság elé tár 
véleményezés céljából. A Bizottság által kialakított javaslatok után a 
döntést a Képviselõ-testület hozza majd meg januári ülésén. 

A rendelet szerint kitüntetés annak a személynek vagy csapatnak 
adományozható, aki

- sportirányú tevékenységét huzamos idõn keresztül, magas színvo-
nalon látja el, 

- eredményét, helyezését egymást követõen többször is eléri, illetve 
megtartja

- a városnak országos, nemzetközi hírnevet szerez, 
- a nemzeti bajnokságban rangos helyet foglal el,
- edzõ, ill. testnevelõ esetében kimutatható, hogy az elért helyezés a 

magas színvonalú szakmai munka eredménye 
A sportkitüntetéseket  2012.  február 11-én, a sportolók tiszteletére 

rendezendõ ünnepségen kívánjuk átadni. 
Balatonfüred, 2011. november 15. 

Balatonfüred Város Önkormányzata  
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Észak-Balatoni 
Regionális 

Konferencia
Központ Kft.

8230 Balatonfüred, 
Horváth Mihály u. 
Tel.: +36 87 480 196, Fax: 
+36 87 482 193, e-mail: 
balatonkonferencia@t-
online.hu, honlap: www.
balatonkozpont.hu

DECEMBER 03. 
SZOMBAT 

09.00 Senior terem-
labdarúgó bajnokság 

DECEMBER 04. VA-
SÁRNAP

11.00 Balatonfüred–
Õsi, megyei nõi kézi-
labda mérkõzés, 18.15 
BKSE– DUNKERQE 
HB GRAND LITTORAL 
(Franciao.), EHF kézi-
labda Kupamérkõzés 

DECEMBER 09. PÉN-
TEK

17.00 Lóczy Lajos és 
Két Tanítási Nyelvû Ide-
genforgalmi Szakközép 
Iskola szalagavató bálja 

DECEMBER 10. 
SZOMBAT

09.00 Senior terem-
labdarúgó bajnokság, 
14.00 BKSE–MKB Vesz-
prém NB I-es kézilabda 
mérkõzés, Serdülõ 16.00 
Ifi , 18.00 Felnõtt 

DECEMBER 11. VA-
SÁRNAP

14.00 Acro Dance SE 
Karácsonyi Gála mûsora 

DECEMBER 17. 
SZOMBAT

19.00 Made in Hun-
garia–musical, Pannon 
Várszínház elõadása 

DECEMBER 18. VA-
SÁRNAP

17.00 Senior terem-
labdarúgó bajnokság

Program elõzetes
November 27. vasárnap  16.00   Advent fé-

nyei
December 14. szerda, 18.00 Gyermekkóru-

sok karácsonyi hangversenye a piros temp-
lomban

December 18. vasárnap Felnõtt kórusok 
karácsonyi hangversenye az evangélikus 
templomban
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