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Ha december, akkor karácsony. Ha karácsony, akkor hó, hideg, jég. Rohanás, kapkodás, vásárlás, pénzszámolgatás. Mit felejtettem
el? Kit felejtettem el? Noteszlapon lista, kihúzott sorok, teljesített elképzelés, kimerülés.
Szenteste, összeesés.
De lehet ilyen is. Séta a tó partján. Színesfém-vasárnapok kihagyása. Forralt bor ivás.
Séta a hóban, ha van. Betlehemi jászol nézegetése a parton. Zenehallgatás a templomban.
Kiállítás megtekintése. Habos kávé és kuglóf a
cukrászdában, hátunkat a meleg cserépkályhának vetve. És csend, ameddig csak bírjuk.
Van ilyen, lehet ilyen? Vagy Füreden sem
lehet a kettõt összehozni? Pedig igazán ránk
férne. Számolatlanul sok turista kiszolgálása,
takarítás, ágynemûhúzás. Szõlõmûvelés januártól decemberig. Beruházások elõkészítése,
pályáztatás, elszámolás. Vita a bankokkal, a
kiírókkal, a mérhetetlen mennyiségû adminisztratív szervezettel. A bürokrácia hidrafejeinek folyamatos lekaszabolása. (Ad notam:
Gombház, sej…). Mibõl telik a gyereknek
cipõre, tankönyvre? Egyre kevesebbõl egyre
drágábban.
S persze az össznemzeti idegesség. Nõ vagy
csökken (adósság, nemzeti jövedelem, árfolyam, tetszés szerint behelyettesíthetõ)? Mehetek nyugdíjba vagy visszajöhetek? Hová lett
az elõtakarékosságom, vagy nem is volt soha?
Ma még volt állásom, holnap már nem biztos,
hogy lesz. A cégem sem. Ma kit tartóztatnak le,
tesznek elõzetesbe, házi õrizetbe, bíróság elé?
Ki mekkorát hazudik?
Füred sem kivétel? Persze, hogy nem. Hiszen részesei vagyunk a nemzetnek, érintve vagyunk ezektõl minden percben, ha akarjuk, ha
nem. Az egy fõre jutó nemzeti idegesség nálunk
is magas százalékú.
A fürediek sem kivételek? Már hogy ne lehetnének azok! 800 év hitelessége mögöttük.
A tó örökkévalósága elõttünk. Csak le kell sétálni a partra, ilyenkor gyönyörû a magány
s csak hallgatni kell a habokat. Szólnak hozzánk, nyugtatnak, lecsillapítanak. Az örökkévalóság óta itt vagyunk - mondják. Ne hagyd,
hogy felidegesítsen a világ. Fõleg ilyenkor, decemberben, ne hagyd! Hiszen a Föld legszebb
táján élsz. És az örökkévalóságot veszed birtokodba nap mint nap. A csend a tiéd. Miért
pont december lenne a kivétel?
Praznovszky Mihály

A fejlesztések éve
volt az idei,
de
jövõre is több új
beruházás indul.

Bodosi György

Karácsony ajándéka

2.old.

A Jóistentõl
a Jóistenhez

A kinyílt ablakon be, s kiárad a Fény.
Mária mosolyog. Õ érzi, tudja rég:
megfogant, s emberi alakot ölt a Lény.
Ki által Új Szövetséget köt a Föld, s az Ég.
Bár minden elmuland, Szeretet lángja ég.
Ha nincs is egyebed, többé nem vagy szegény.
Beszélgetés hitrõl,
állhattatosságról a
80 éves Gyûrû Gézával.
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Praznovszky
Mihály füredi irodalmi válogatásával
és régi képekkel.

Melléklet
Bruncz István fotó

Elnyert pályázati pénzek Innovációs központ
Pályázati pénzbõl
fejlõdhet a város
sportélete. A társasági nyereségadóból
igényelhetõ támogatásokra (TAO) beadott pályázatokon
a füredi kézilabda
és a futball klub is
nyert.
Jelentõs támogatást
kaptak a városi uszoda
illetve a gimnáziumi
sportcsarnok építése
érdekében létrehozott
alapítványok is.
Mint ismeretes, jóváhagyta az Európai
Bizottság azt a magyar
programot, amely állami finanszírozásként
évi mintegy 60 millió
eurót fordít meglévõ
sportlétesítmények
felújítására, fejlesztésére, az amatõr sportra
és az utánpótlás nevelésre a társasági nyereségadóból igényelhetõ
támogatások (TAO) keretén belül.

A program keretében a napokban a Balatonfüredi Kézilabda
Egyesület utánpótlás
nevelésre 60 milliót,
míg a füredi futball
klub mûködési költségei fedezésére 27,5
millió forint támogatást nyert.
A futball klub pályázott
a
klubház
bõvítésére, illetve az
utánpótlás központ fejlesztésére is, dr. Csákvári Tamás elnök, a
balatonfured.hu kérdésére elmondta: még
zajlanak az egyeztetések, de jó esély van
rá, hogy megkapja az
egyesület az igényelt
100 millió forintos támogatást.
Szintén nyert a városi uszoda és a gimnáziumi sportcsarnok
építése érdekében létrehozott két alapítvány. (A nyáron döntött
a
képviselõ-testület,
hogy a beruházások ér-

dekében két sportcélú
közhasznú alapítványt
hoz létre, amelyeket a
100 százalékos önkormányzati
tulajdonú
társaság, az Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.
alapított meg.)
A Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 352
millió forint támogatásban részesült, míg
a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 317
millió forintot kapott,
emellett a Balaton Vízilabda Klub is közel
14 millió forintos támogatáshoz jutott –
olvasható az érintett
országos sportszövetségek hivatalos honlapjain.
A fejlesztések feltétele, hogy hetven
százalékát fedezi a
pályázati úton nyert
támogatás, a maradék
harminc százalékot az

önkormányzatnak vagy
az adott klubnak kell
majd állnia.
Ahhoz, hogy a hivatásos sportegyesületek
is a program keretein belül támogatáshoz
jussanak, olyan stratégiát kellett kialakítaniuk, amely a közösség érdekeit szolgálja,
például
tömegsportprogramok
szervezését, utánpótlás-nevelést vagy bizonyos
idõsávokban a sportlétesítmények biztosítását a helyi lakosság
számára.
A parlament döntése értelmében társaságiadó-kedvezményt
kapnak azok a vállalkozások, amelyek látvány-csapatsportot
támogatnak, azaz a labdarúgást, a kézilabdát,
a kosárlabdát, a vízilabdát és a jégkorongot.
Martinovics Tibor

nyílt a Fürdõ utcában
Rangos rendezvényekkel kezdte meg
mûködését a Balatonfüredi Innovációs
Központ november
23-án.
A kétszintes, húsz
irodával, százfõs konferencia
teremmel,
három
oktatóteremmel,
tárgyalókkal
rendelkezõ központ a
térség informatikai kutató- fejlesztõ központjaként mutatkozott be
nyitó rendezvényén.
A Központ - amely
az
európai
uniós támogatásnak is
köszönhetõen modern
informatikai
eszközökkel rendelkezik –
ad helyet a jövõben
a korábban veszprémi székhelyû Pannon
K+F+I+O akkreditált

klaszternek is. A Klaszternek 25 tagvállalat és
3 kutatóintézet a tagja,
együttmûködésük
az
informatika, az infokommunikáció területére fókuszál.
A Klaszteren belüli
együttmûködés
egyik eredménye a hazai egészségügyi informatikát alapjaiban
megreformáló, a betegellátást gyorsabbá
és komfortosabbá tevõ
információs rendszer
kifejlesztése, amelyet
szintén az Innovációs
Központban mutattak
be. E világújdonságnak
számító adatkommunikációs rendszer a füredi Pan – Inform Kft.
fejlesztése.
A HISCOM (Hospital
Information
System
and COMmunication)

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív
Programja keretében
megvalósított
több
mint 600 millió forintos egészségügyi adatkommunikációs
fejlesztés, amelyhez 300
millió forintos támogatást nyújtott az Európai Unió.
A
világviszonylatban is újdonságnak
számító rendszer öszszeköti az egészségügy
szereplõit, így magas
színvonalú egészségügyi ellátás biztosítását teszi lehetõvé.
A kifejlesztett rendszer a remények szerint
teljes
egészében megreformálja az
adatcserét.
Folytatás a 3. oldalon.
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Új helyi autóbusz menetrend
Mint ismeretes a
Balaton Volán új menetrendet vezet be
Balatonfüreden január elsejétõl. Kevesebb
busszal, kevesebb kilométert kénytelenek
megtenni a jövõ évtõl
kezdve a gazdasági
válság miatt, így egy
új menetrendet kellett összeállítaniuk a

város részére. Folyamatos
észrevételeknek, egyeztetéseknek
köszönhetõen alakult
ki az új, alább látható menetrend, amely
esetében legutóbb a
közmeghallgatáson is
hangsúlyozták a Volán
vezetõi, hogy a város
belterületén a Balaton
Volán helyközi jára-

tai is igénybe vehetõk
helyi utazásra. Ezért
a Volán kérésére közöljük az úgynevezett
összefoglaló
menetrendet is, amelyben
az
autóbusz-állomás
és az újtelep között
közlekedõ helyközi járatok várost érintõ menetrendje is látszik.
Csorba Kata

Karácsony közel négyszáz fõre

Nagyszabású karácsonyi ünnepséget
tartott a Balaton
Szabadidõ Központban a város legnagyobb munkaadója,
a 15 éve Füreden
mûködõ Termelés
Logistic Centrum.
340 dolgozóját látta
vendégül a hagyományos évzárón a TLC,
ahol a németországi
anyacég vezetõi, közöttük a tulajdonos család
képviseletében Walter
Sennebogen is részt
vett. Optimisták és bizakodóak, bár, hogy a
pénzügyi világ milyen
irányban fejlõdik, azt
kevesen mernék megjósolni – fogalmazott
az ünnepségen az idén
elhunyt
cégalapító,
Erich Sennebogen fia.

A bizakodás oka, hogy
a családi vállalkozások
olyan értékeket képviselnek, amelyek a piac
negatív mozgásakor is
stabilak: a felelõsség
érzetet az ott dolgozók
iránt, a hosszú távú
gondolkodást és találékonyságot, kreativitást
– mondta.
Kifejezetten
sikeres évet zárt a TLC,
túlszárnyalva a terveket - foglalata öszsze a mutatókat a cég
ügyvezetõje, Michael
Seiferling (a képen).
2012—re több mûszaki
újítást is bevezetnek,
többek között februárban kezdi meg a munkát az úgynevezett
plazmamaró,
amely
segítségével csökken
a selejt mennyisége,
majd új gyártósort is

építenek a füredi gépalkatrészeket elõállító
cégnél. Tovább folytatják a vitorláskikötõ
építését is, felújítják
az odavezetõ utat és
száz autónak parkolót
építenek a cég tulajdonában lévõ kitûnõ
adottságú kikötõhöz.
Garantált
munkahelyet és béreket ígérve,
az igazgató TLC-nél
dolgozóktól
cserébe
minõségi munkát és lojalitást vár el 2012-ben
is, hangzott el a karácsonyi
ünnepségen,
ahol a 15 legjobb dolgozónak jutalmat adott
át a cégvezetés, az ünnepi mûsorban pedig
nem kisebb sztárok,
mint Wolf Kati szórakoztatta a TLC-nél dolgozókat.
Csorba Kata

Ismét mûködik a komposztáló telep
Decembertõl
újra
kinyit a volt Aszófõi úti
hulladéklerakó területén mûködõ komposztáló telep. A füredi ingatlannal rendelkezõk
térítésmentesen, korlátlan mennyiségben
helyezhetik el itt a
zöldhulladékot. Ezzel
együtt a házhoz érkezõ
zöldhulladék gyûjtõ járat szünetel, jövõ áprilisban indul csak újra.
December 1-tõl a
Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telep újra kinyit. A

balatonfüredi
ingatlannal
rendelkezõ
magánszemélyek – a
város
környezetvédelmi rendelete alapján
–
térítésmentesen
és
korlátlan
mennyiségben helyezhetnek el komposztálható zöldhulladékot a
telepen, hétfõtõl péntekig, 7 és 15 óra között.
A zöldhulladék csak a
legutóbbi szemétszállítási díj befizetését igazoló bizonylat bemutatása után helyezhetõ
el.

Gazdálkodó szervezetek
meghatározott
díj (7000 Ft+áfa/tonna) ellenében vehetik
igénybe a szolgáltatást.
A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatásba bekapcsolt
területeken mûködõ,
házhoz menõ zöldhulladék gyûjtõ járat
decembertõl leállt, legközelebb 2012. április
1-jétõl mûködik majd
a zöldhulladék gyûjtõ
járat – áll a Probio Zrt.
tájékoztatójában.
BFN
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Évértékelõ közmeghallgatás
A fejlesztések éve
volt az idei. Hat
jelentõs beruházás,
köztük a Kiserdõ
és az Arácsi Népház rekonstrukciója,
a szociális komplexum megépítése fejezõdött be, a
városközpont rehabilitációja pedig
a végéhez közeledik - hangzott el a
közmeghallgatáson.
A legtöbben a busz
menetrenddel kapcsolatban kérdeztek.
- A város mûködése
szempontjából
alapvetõ
kívánalom,
hogy a mûködési bevételünk nagyobb legyen a kiadásoknál,
hiszen így tudjuk biztosítani a különbözõ
fejlesztésekhez szükséges önrészt. Adataink szerint a tavalyi évhez képest az iparûzési
adó jelentõs mértékben nõtt, a városban
regisztrált vendégéjszakák száma pedig
kis mértékben ugyan,
de szintén több volt a
tavalyinál – mondta
a közösségi házban a
megjelentek elõtt tartott beszámolójában,
dr. Bóka István polgármester, aki hangsúlyozta: az idei év a
projektzárások esztendeje volt, hiszen hat

jelentõs fejlesztést fejezett be a város és további kettõ a végéhez
közeledik.
Idén megújult a
Kiserdõ, a reformkori
városrész két meghatározó utcája a Huray
és a Jókai, elkészült az
Arácsi Népház és posta, illetve a szociális
komplexum, az általános iskolákban pedig
számítástechnikai fejlesztés valamint energetikai korszerûsítés
történt.
Hamarosan
befejezõdik a több
épületet, parkot érintõ
városközpont rehabilitációs program és a
szakorvosi rendelõ fejlesztése.
- Jövõ év januárban
kiírjuk a pályaudvar és
buszállomás felújítására szóló közbeszerzési eljárást, reményeink
szerint pályázati forrásból elkezdõdhet a
felsõ városrészt a Balaton-parttal összekötõ,
2,5 kilométer hosszú
kerékpárút
kialakítása és megkezdhetjük a nagyon rossz állapotban lévõ Arácsi
út teljes felújítását.
Jó esély van rá, hogy
a Balaton Szabadidõ
Központ melletti területen (lásd: Elnyert
pénzek címû írásunk)
elkezdõdhet a városi
uszoda építése illetve
a Lóczy gimnázium-

ban egy sportcsarnok
kialakítása – fogalmazott Bóka István.
A közmeghallgatáson
többen
aggályosnak
nevezték a Balaton Volán új, tervezett városi
menetrendjét, a felvetett kérdésekre Csima
László, a közlekedési
cég vezérigazgatója reagált (lásd: Új menetrend címû írásunkat)
– A helyi járatok üzemeltetése 44 millió forint veszteséget termel
jelenleg, úgy, hogy a járatokon nagyon kevés
az utas. Ezért kellett
racionalizálni a menetrendet, amely kétségkívül járatszûkítést
tartalmaz, viszont a
város valamennyi fontos pontjára biztosítja
a tömegközlekedést –
vélekedett a fórumon
a Balaton Volán vezérigazgatója, aki úgy
fogalmazott: a januárban életbe lépõ menetrendet az elsõ negyedév tapasztalatai és az
idõközben
felmerült
jogos igények alapján újra megvizsgálják
majd és a szükséges
pontokon változtatnak
rajta.
(A közmeghallgatás
részletes beszámolója
a www.balatonfured.
hu honlapon a 10. mellékletben olvasható.)
Martinovics

Sajtóközlemény

Új Innovációs Központ
létrehozása a Balatonfüredi
Kistérségben
Megnyitotta kapuit a Balatonfüredi Innovációs Központ
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A Balaton nyomában

Nézz az égre, és
meglátod a Balatont, nézz a Balatonra, s meglátod
az eget – írta Eötvös
Károly, akinek az
Utazás a Balaton
körül címû kötetét
most újra kiadták.
A Petõfi Irodalmi
Múzeumban rendezett esten Füred
önkormányzata, ami
kimaradt Eötvös
Károly könyvébõl
címmel pályázatot
hirdetett.
Eötvös néhány tudós társával beutazta a Balatont, az õ
élményeikbõl állt öszsze a méltán híres kötet. A 20. század elején
megjelent mû, jóízû

történeteivel,
anekdotáival, bölcsességeivel, a hagyományokból merítõ leírásaival
a Balatont kedvelõk
számára
alapolvasmánnyá vált s ez mit
sem változott máig.
Kevesen írtak annyit
és olyan szuggesztíven
a tóról, mint az utolsó
kávéházi mesemondónak tartott író.
- Nagy öröm számomra, hogy nemcsak könyvbemutatót
rendezünk itt, de Balatonfüred város kezdeményezésére
középiskolás diákoknak
pályázatot is hirdetünk Eötvös Károly
könyvének kiegészítésére. Reméljük ennek
köszönhetõen
egyre

kevésbé lesz igaz az a
vélekedés, miszerint
Eötvöst kortársai nagyra értékelték ugyan,
de az utókor megfeledkezett róla – mondta a könyv újrakiadása
alkalmából rendezett
budapesti, rendhagyó
irodalmi
találkozón
Szõcs Géza kultúráért
felelõs államtitkár.
Az esten Hári Lenke
alpolgármester Utazás
a Balaton körül – ami
kimaradt Eötvös Károly könyvébõl címmel
meghirdette a város középiskolások számára
kiírt pályázatát. Mint
elhangzott, a pályázóknak Eötvösék nyomába kell eredniük,
hogy aztán saját élményeikkel, történeteik-

kel és véleményükkel
egészítsék ki a veretes
mûvet. A maximum hat
gépelt oldalban megírt
pályamûben a diákoknak saját élményeiket,
történeteiket és véleményüket, kritikájukat
kell megírniuk arról,
hogy miként lehetne
a Balatont és vidékét
még vonzóbbá tenni.
A pályázatokat 2012.
március 31-ig kell beküldeni 3 példányban
az alábbi címre: 8230.
Balatonfüred,
Szent
István tér 1; Hári Lenke
alpolgármester.
Az eredményhirdetés
2012. május 5-én lesz
Balatonfüreden, a Jókai-nap alkalmából.
Martinovics

Innovációs központ nyílt a Fürdõ utcában

A Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. a „Balatonfüredi
kistérség gazdaságfejlesztési programjában”, Balatonfüred gazdasági stratégiai tervében és a Közép-dunántúli régió gazdaságfejlesztési
és stratégiai terveiben megfogalmazott célkitûzésekkel összhangban, a
térség gazdasági diverzifikációját támogató és a helyi foglalkoztatás növekedését segítõ tevékenységet, valamint a régió gazdasági fejlõdését
tûzte ki célul. Projektünk Balatonfüred város számára a mûködésünk
eredményeképpen folyamatosan jelentkezõ adóbevétel mellett egy új
kitörési pontot jelent a város szezonális bevételtermelõ képességének
mérséklésére.
Balatonfüred, 2011. november 23. – A nettó 2.356 nm alapterületû
Balatonfüredi Innovációs Központ többszintû szolgáltatást nyújt az Innovációs Központba betelepülõ vállalkozások, valamint a kistérség és a
régió vállalkozásai számára. Az azonos területen dolgozó, de egymással
nem konkuráló vállalatok számára az Innovációs Központ az iroda és a
modern infrastrukturális feltételeken túl biztosítja az együttmûködést,
közös projektek létrehozását, a vállalatközi és az egyetemi szintû technológiai transzfert. Az Innovációs Központ középtávú stratégiai célja
egy olyan kutató intézmény létrehozása, mely a Központban és a térségben megtelepült IKT cégek számára a legmagasabb egyetemi oktatási szinten biztosítja a szakember utánpótlást, képzést, valamint az
új kutatási eredmények vállalkozások számára történõ közvetlen átadásának lehetõségét, ily módon megvalósítva az OKTATÁS-KÉPZÉSPROJEKTMEGVALÓSÍTÁS hármas egységét, mely a tudásra épülõ régiófejlesztés alapköve. A beruházáshoz 244,7 millió forintos Európai
Uniós támogatás társult.
Az alap és kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül az intézmény új
munkahelyeket hoz létre, és több helyi vállalkozónak ad rendszeres
megbízást. Az intézmény építése 2010. õszén kezdõdött meg. A mai napon megtartott nyitórendezvénnyel megkezdõdött az irodai kapacitások értékesítése is.
Bõvebb információ
Név/cím:
Nagy Judit értékesítési igazgató, Balatonfüred, Fürdõ u. 17/B.
Telefon/fax: 06 (87) 799-300, 06 (87)789-416
Email: nagy.judit@rikzrt.hu

Folytatás a 3. oldalról.
Ez az adatforgalom egészségügyi intézmények, kórházak,
rendelõintézetek, diagnosztikai központok
közötti kapcsolatokban
elõnyös.

A Veszprém Megyei
Kórházban már tesztelt információs rendszer révén jelentõsen
csökkenhet a betegek
várakozási ideje, kiküszöbölhetik a feleslegesen
megismételt
vizsgálatokat, és nem

utolsó sorban általa
pontosabb és gyorsabb
diagnózis állítható fel.
A
Pannon
régió
egészségügyi szolgáltatói részére kidolgozott projekt megvalósítására külön céget
alapítottak, a Klaszter

öt tagja között a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház is szerepel, a szükséges önrész döntõ hányadát
pedig az ISH Informatika Kft biztosította.
BFN
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Bejárat a pokolba

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Fûtési szezon
vagy füstszezon?
Tucatjával érkeznek
a panaszok a Levegõ
Munkacsoporthoz
arról, hogy a településeket maró füsttel
árasztják el a kémények. Sajnos majdnem minden esetben
a fûtéssel, égetéssel
kapcsolatos ismeretek
hiánya vezet a hatalmas légszennyezéshez
és pazarláshoz, esetenként tragédiákhoz.

Bejárat a pokolba
címmel jelent meg
Kellei György új regénye. A szövevényes krimi korunkban játszódik valós
Balaton-parti helyszíneken, a Bakonyban és Kaposváron.
A történet Gellért
püspök koráig nyúlik
vissza, és érinti a monarchiabeli Szent István csatahajó 1918-as
tragédiáját, amikor is
az olaszok elsüllyesztették az Adrián. A regény két fõhõse - egy
irodalomtörténészrégész és egy rendõr
õrnagy - az egyre rejtélyesebb és veszélyesebb titkok, valamint a négy gyilkosság
nyomába ered, az õ
baráti, szellemi párviadaluk áll a cselekmény
középpontjá-

ban. Színre lép egy
vörös hajú, csúnyácska, de ellenállhatatlan humorú bejárónõ
is, aki különös feljegyzések
birtokába
jut, amelyek megfejtését a kotnyeleskedõ
irodalomtörténésztõl
és
a
jóképû
fõnyomozótól várja.
- A könyv írása közben sokáig magam sem
tudtam, ki lesz végül a
gyilkos, már rég benne
voltam a történetben,
amikor jött az ötlet.
Ráadásul édesanyám
halála miatt egy hoszszabb idõre felhagytam
a könyv írásával, nem
tudtam dolgozni, nem
volt egyszerû újra belehelyezkednem a történetbe. Egyik krimim
sem volt elõre megkomponálva, kitalálva,
az írás közben bonyolítom és végül bogozom

Kedves Énekelni
Szeretõ Barátunk!
Várunk Téged a fiatalos, családias
Brillante énekegyüttesünkbe.
Kezdõ és haladó énekeseket
egyaránt szívesen látunk.
Kottaolvasás nem szükséges.

Ami vár:
ünnepélyeken, ünnepélyes esteken
való fellépések, vidám hangulatú, jól
szervezett próbák, a felkészülést
segítõ hanganyagok, kották, ruhák.
Énekelünk klasszikus zenét,
populáris zenét, musicalt
és más szórakoztató mûfajokat.
Januártól várunk mindenkit,
aki vállalja a felkészülés alatti
fegyelmezett munkát és
a fellépéseken az örömteli éneklést.

Próbák Balatonfüreden
keddenként 18-20 óráig
Jelentkezés:
+36 20 937 62 12

ki a szálakat. Talán
ezért szeretek krimit
írni. Most is ilyen témájú könyvön dolgozom,
pszicho-krimit
írok – fogalmazott a
szerzõ a városi könyvtárban rendezett kötetbemutatóján.
Kellei György író,
újságíró, kritikus 1947ben született Zamárdiban. Balatonfüreden
él. A megyei napilap, a Napló kulturális rovatvezetõjeként
ment nyugdíjba 2009ben. Eddig huszonöt kötete jelent meg:
kisregények, elbeszélések, novellák, tanulmányok, kritikák,
portrék. Elõször a Hajnali szél címû irodalmi
antológiában publikált
1986-ban. Munkásságáért Bertha Bulcsuemlékdíjat kapott.
martinovics

Projektbefejezéséhez érkezett
a sikeres mobilszínpad pályázat
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás által
megpályázott és beszerzett mobilszínpad több sikeres
rendezvény kelléke volt az elmúlt két szezonban.
A több mint két éve megkezdett projekt keretében beszerzésre került, elemekbõl tetszõlegesen összeállítható színpad állítható magasságú ponyvafedése széleskörû
használhatóságot biztosít. Az eszközbeszerzés kiválasztásánál a komplex akadálymentesítés feltételeit figyelembe vettük. A mozgássérültek színpadra való feljutását egy
gumi lánctalpas lépcsõjáró biztosítja, a hallássérülteket
pedig indukciós hurok kialakítása segíti az elõadások élvezésében.
A „Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a balatonfüredi kistérségben” címû projekt elszámolható költsége,
bruttó 55 235 160 Ft, melynek vissza nem térítendõ támogatás tartalma 27 617 580 Ft.
A berendezések a kistérség valamennyi településének
rendelkezésére állnak színvonalas kulturális rendezvények lebonyolításához.

A hatályos kormányrendelet szerint kályhában csak a kereskedelemben
kapható
tüzelõanyagok
(tûzifa,
fabrikett, pellet, szén,
koksz stb.), a papírhulladék és veszélyesnek nem
minõsülõ, kezeletlen fahulladék égethetõ. Például a lakkozott parketta
már kezelt fa, de a farostlemez különösen az, így
kályhában nem szabad
égetni ezeket. A jogszabályi tiltás nem véletlen,
hiszen a festékek vagy
a faforgácsot lemezként
egybetartó ragasztók égetésekor rákot vagy más
súlyos
egészségkárosodást elõidézõ mérgek szabadulhatnak fel.
A jogszabály szigorúan
tiltja a fentiektõl eltérõ
összetételû, például pillepalackot is tartalmazó
hulladék égetését. Ezek
égetésekor nemcsak a
környezetben élõk kerülnek veszélybe, hanem
maga az égetõ is. Több
magyarországi haláleset –
amikor a kályhából jutott
vissza a gyilkos gázelegy
a lakásba – világított
rá ennek kockázataira.
Megfelelõ huzat hiányában a tûz nem jut elegendõ
friss levegõhöz, illetve
könnyen
elõfordulhat,
hogy a füst a lakásba jut,
és ha szénmonoxid is van
benne, akkor fulladásos
halált is okozhat.
Ezért
a
kémény
megfelelõ
magassága,
átmérõje és tisztasága
elõfeltétele a tiszta tüzelésnek. A tisztítást érdemes az évenként amúgy
is kötelezõ kéményseprõ
ellenõrzéskor
elvégeztetni. A kéményseprõk a
kémény magasságával és
átmérõjével kapcsolatban
is tudnak tanácsot adni,
de a tüzelõberendezés
használati útmutatója is
tartalmaz ilyen adatokat.
A
levegõszennyezés
szempontjából
annak
is jelentõsége van, hogyan helyezzük el, és
hogyan gyújtjuk meg a
tüzelõanyagot.
Rendkívüli
mértékben
csökkenthetõ ugyanis a
károsanyag-kibocsátás az
égés kezdeti stádiumában, ha a tüzelõanyagot
felülrõl lefelé növekvõ
vastagságban
helyezzük a tûztérbe, majd
felül gyújtjuk meg. Ebben az esetben az égés
az áramlással ellenkezõ
irányba, hõvezetés és
hõsugárzás útján terjed,
ezáltal mindig csak anynyi tüzelõanyagból és ott
keletkezik
számottevõ
éghetõ
gáz,
amennyi
és ahol az – megfelelõ
hõmérsékletû lévén – el is
tud égni.
Ezt a megoldást egyébként szabad tûznél és sok
egyedi fûtõberendezésnél
is
lehetne
alkalmazni, azonban a köztudatban sajnos ennek épp az
ellenkezõje terjedt el: a
tüzelõanyagot
legtöbbször alulról gyújtják meg,
ezért az teljes terjedelmében elkezd felmelegedni, így hirtelen nagy
mennyiségû, az égéshez azonban még nem
megfelelõ hõmérsékletû
éghetõ anyag szabadul fel
és távozik hasznosítatla-

nul, ráadásul az egészségre és a környezetre káros
összetevõk formájában.
A fával tüzelõk gyakran
frissen kivágott fával, 4050% nedvességtartalmú
tüzelõanyaggal fûtenek,
amit sok esetben szándékosan nedvesítenek, hogy
tovább tartson a tûz. Ez
az eljárás nagymértékben
– akár 50 százalékkal is –
rontja az égési folyamat
hatásfokát, hiszen a fában
rejlõ energia jelentékeny
része a víz elpárologtatására fordítódik. A vizes
fával tüzelés kellemetlen
mellékhatása a megnövekedett
légszennyezésen és bûzkibocsátáson
kívül, hogy a kéményben
és a tüzelõberendezésben
nagy mennyiségû víz és
kátrány csapódik ki. A
kátrány rövid idõ alatt el
is dugíthatja a kéményjáratot. A frissen kivágott fa
energiatartalma 2 kWh/
kg, ezzel szemben a kéthárom évig hasogatva tárolt és szárított tüzelõ 4
kWh/kg energiát rejt.
Ezért
nagyon
fontos a megfelelõ fedett
hely a tûzifa tárolására
és szárítására, vagy vásárláskor a 20 százalék
alatti
nedvességtartalmú fa gondos kiválasztása. (Fanedvességmérõ
mûszer már 5000 forint
körüli áron kapható a kereskedelemben.)
A tüzelõberendezések
között is jelentõs eltérés
lehet a hatásfokban és a
kibocsátott légszennyezõ
anyagok tekintetében. A
legjobb – akár 80 százalék
feletti – hatásfokúak és
kevéssé légszennyezõk a
pellettüzeléssel mûködõ
kályhák és kazánok, a faelgázosító kazánok és a
faelgázosítást alkalmazó
kályhák, tömegkályhák.
Utóbbiakat a skandináv országokban fejlesztették ki, nem igényelnek elektromos áramot és
bonyolult vezérlõ elektronikát,
víztartályokat,
mégis a nap 24 órájában
egyenletes meleget biztosítanak egy rövid, néhány
órás tüzelés után. Sajnos a kereskedelemben,
bevásárlóközpontokban
kapható kályhák és kandallók sokszor a 20 százalékos hatásfokot érik csak
el és légszennyezésük is
jelentõs. A kályhák legnagyobb hátránya a meleget
puffertartályban
tároló
kazánokkal és tömegkályhákkal szemben, hogy
csak addig adnak meleget, amíg ég bennük a tûz.
Ennél valamivel jobbak
a cserépkályhák, melyek
átlagosan 8 órán át adnak
le kellõ meleget a befûtés
után, és légszennyezésük
is kevesebb valamivel,
mint a kályháké.
A Levegõ Munkacsoport évek óta sürgeti a
mindenkori környezetvédelmi tárcát, hogy hatékonyan lépjen fel a jogszabályellenes égetések
ellen.
Sajnos, ezen próbálkozások rendre kudarcba fulladtak: még arra
sem volt hajlandó egyetlen tárcavezetõ sem (bár
mindegyikük elismerte a
helyzet súlyosságát), hogy
egy sajtótájékoztatót tartson a témáról, nemhogy
egy komolyabb felvilágosító kampányt folytatott
volna. Ezért a civil szférának és sajtónak kell tájékoztatni a közvéleményt a
rosszul végzett égetés ártalmairól és elkerülésük
lehetõségeirõl.

Lenkei Péter
a Környezeti
Tanácsadó Iroda
vezetõje
Levegõ Munkacsoport
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Az újbor szentelése Tanulmányi kirándulás Pécsen
A Szent János napi boráldás Arácson
Fáradságos munka
eredményeként, lényegül át a szõlõbõl
és a gyümölcsökbõl
a bor. A megszületõ
finom nedû, az ünnepeken, a vidámság óráiban, az
isteni gondoskodás
következtében kerülhet az asztalunkra.
A
pannonhalmi
fõapátságban
régi
idõktõl kezdve szokásban volt a borszentelés, s az újbort e
naptól itták. A római
egyház szertartáskönyve, Szent János napjára december 27-re
írja elõ a bor megáldásának szertartását.
A pogány áldozati ital
emléke élt tovább a középkori szokásban. A
szentek névnapjának
ünnepén bort ittak a
templomban.
Ebbõl
a régi szokásból alakult ki a Szent János
napi borszentelés. A
pap e szavakkal nyújtotta át a bort híveinek; igyátok Szent János szeretetét. A bort
termõ vidékeken a nép
is szenteltetett bort.
A „szentelményeket”

fül- és fogfájás, rontás
ellen használtak, és
a boroshordókba öntöttek belõle, abban
reménykedve, hogy a
következõ esztendõben
is jó termés lesz. A középkorban
szentelt
borral kínálták meg
azokat, akik búcsúzkodtak, útnak indultak,
hogy Szent János áldása oltalmazza õket. A
bor áldása, az oda illõ
énekkel, a lakodalmakban is szokás volt.
Amikor a vendégek búcsúzkodtak „Szent János áldása szálljon mireánk” kezdetû dallal
bocsátották õket útjukra. A halotti torokon
is helyet kapott a boráldás. A búcsúzáskor
megivott pohár bort is
szokás volt Szent János
áldása nevén emlegetni: „Igyuk meg Szent
János áldását”.
Szent János napi
borszentelés Balatonarácson.
A János napi boráldást évekkel ezelõtt az
Arácsi Seniorok társaságának kezdeményezésére újították fel.
Az ünnepség megszervezéséhez az Arácsért
Alapítvány és a Nõk

a Balatonért Egyesület arácsi csoportja is
csatlakozott.
Az ökonomikus borszenteléseken Gyûrû
Géza pápai prelátus,
Császár Attila református lelkész szép
szavakkal méltatta a
munkában elfáradt borászok õsi tevékenységét. És dicsérte szép
boraikat.
Füred egyik legrégebbi temploma, a 225
éves arácsi református
templom adott otthont
éveken át a János napi
borszentelésnek. Tavaly a János napi boráldás a felújított és az
elmúlt évben átadott
arácsi Népházban volt.
Ez év decemberében is,
a valamikori középkori
Magyare falu helyén
épült arácsi városrészben, újra megszentelik
a szép borokat, amelyek reményeink szerint az egészségünkre szolgálnak majd,
és az õsi törvény szerint a boros gazdák a
„szentelvényekbõl”
visszaöntenek hordóikba, hogy jövõre is jó
termésük legyen.
Hanny Szabó Anikó

A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagjai szakmai tanulmányúton vettek részt 2011. november 13
és 14. között Pécsen és környékén. A tanulmányút fõ célja a térség turisztikai vonzerejének megismerése, turisztikai tapasztalatcsere, melynek keretében lehetõség nyílt a helyi szakemberekkel való
konzultációra. A résztvevõk prezentációkat hallgathattak meg a Pécsi TDM szervezet elõadásában,
melynek keretén belül betekintést nyerhettek a szervezet mûködésébe, tevékenységébe; valamint
Pécs városfejlesztéseirõl is kaptak információkat. A programok során meglátogatták a vendégek a
Zsolnay negyedet, a Kodály Központot, Bikalon a Reneszánsz Élménybirtokot, és betekintést kaphattak a környék borgasztronómiájába is.
Turisztikai Egyesület

Belépõjegyek karnyújtásnyira
Új
szolgáltatással
bõvült a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Tourinform Irodájának kínálata. A
Ticketportal
Jegyirodával
közös
együttmûködés keretében november végétõl
már a Balatonfüred

Blaha L. u. 5. szám
alatt mûködõ Látogatóközpontban is vásárolhatók belépõjegyek
koncertekre,
színházakba és sportrendezvényekre is.
A balatonfüredi események mellett más
hazai, vagy akár kül-

földi programokra is
válthatók helyben jegyek. A hagyományos
jegyvásárlás mellett az
otthon interneten kiválasztott és lefoglalt
programok jegyei is
átvehetõk az irodában.
TDM

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

28 000 000 Ft + áfa.
Részletfizetés esetén a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2011. december

A nyitvatartási idĘ szünetelése
a balatonfüredi ügyfélszolgálaton
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2011. december 22. és 29. napján
a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóság balatonfüredi kirendeltsége
zárva tart.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy adóügyeik intézésével szíveskedjenek
felkeresni a veszprémi központi ügyfélszolgálatunkat, melynek nyitvatartási
rendjére vonatkozóan információt a www.nav.gov.hu internetes honlapon
olvashatnak.

A pályázat eredményérõl a Képviselõtestülete dönt a megajánlott vételár és a
fizetési feltételek figyelembe vételével.
Részletes pályázati kiírás, valamint egyéb
információ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán
(Balatonfüred, Szent István tér 1. 25. szoba
Tel.: 87/581-246) beszerezhetõ.
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Balatonfüred,
Szent István tér 1.,
Vagyongazdálkodási Osztály 25. sz. iroda.
A pályázatot zárt borítékban kérjük
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje:

NAV
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

2012. január 18. szerda 16.00 óra.
Balatonfüred Város Önkormányzata
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Falu Tamás 1881-1977
Falu
Tamás
(eredeti neve: Balassa Lajos, 1911ben vette fel a Falu
Tamás nevet) Kiskunfélegyházán
született, Kecskeméten
érettségizett, felsõfokú tanulmányokat
a
budapesti
egyetem
jogtudományi karán folytatott. Ügyvéd lett,
majd
Monoron
közjegyzõ-helyettes
és
Nagyrõcén
közjegyzõ.
1922ben Nagyrõcérõl
kiutasította a csehszlovák
hatóság,
ezután nyugdíjazásáig Ócsán közjegyzõ.
Már jogász hallgató korában érdekelte
az irodalom, humoros
írásai jelentek meg az
Üstökös és a Borsszem

Jankó címû korabeli
élclapokban. Költemények címen 1900-ban
adta ki elsõ verses kötetét, elsõ regénye, a
Hajnali mise 1905-ben
jelent meg, ezeket még

Impressziók

Balassa Lajos néven jegyezte. Verseit gyakran közölte A Hét címû lap,
ettõl kezdve változtatta meg a nevét.
1914-1940-ig az
Új Idõkben publikált, 1920 és 1935
között
állandó
munkatársa volt a
Nyugat címû folyóiratnak. Tárcáit a
Pesti Hírlap vasárnaponként közölte.
Mintegy kilenc verseskötete és tíz regénykötete került
nyomdába
még
életében.
A vidék békéjét
és csendjét nagyon
kedvelte. Füred címû
verse az Új Idõk 1943.
évi egyik számában jelent meg.
HJ

Iskolások
gárdedámja lett
az a 24 egyesületi és gyülekezeti
tag, akik elkísértek
ugyanannyi számú énekes-táncost,
irodalmi színpados
diákot a Lóczyból
és a Széchényibõl
Kárpátaljára egy tapasztalatcsere-misszióra.

Havas
István
Havas István mint pedagógus évtizedeken át vezetõ
szerepet vitt a fõváros oktatásügyében, irodalmi olvasókönyvet írt, szerkesztõje
volt a Népnevelõk Lapjának.
1933-ban a Petõfi Társaság
fõtitkára, 1938-ban alelnöke
lett.
Több verseskötetet adott ki,
lefordította Lenau verseit, de
írt elbeszélõ költeményeket
és a korban népszerû ifjúsági
könyveket.
Füredi emlék címû verse az
Új Idõk 1943. évi 31. számában
jelent meg.
HJ

Balatonfüred 1927-ben
Balatonfüred Orvosi Tanácsa 1927. január 16-án Kétly Károly
belgyógyász professzor
elnöklete alatt tartott
ülésén Schmidt Ferenc igazgató fõorvos
referátumot tartott a
fürdõ fejlõdésérõl. Ennek kivonatát közöljük, a korabeli Orvosi
Hetilap alapján.
1912-ben
Balatonfüred Orvosi Tanácsa
javaslata alapján építkezések,
valamint
nagyarányú orvosi berendezkedések
megadták
Balatonfürednek az alapot, hogy ott
új ösvényen új élet támadjon, s a fürdõélet
a
maradiságból
a
fejlõdésbe menjen át.
E munka komolyságát
és eredményét semmi sem mutatja jobban, mint az a hatalmas lendület, amelyet
Balatonfüred 1912 óta
megtett. Forgalma fokozatosan emelkedett,
legerõsebb
1923-24ben volt, s ha azóta a
bekövetkezett gazdasági krízisek miatt a téli
látogatottságban viszszaesés is mutatkozik,
minden remény megvan arra, hogy az álta-

lános konszolidációval
a lendület újra be fog
állni.
Rendkívül
sokat
lendítettek a Balatonfüreden rendezett
Vámossy
professzor
javasolta orvosi tanfolyamok,
amelyeknek
sikerét azok a nagy
értékû elõadások biztosították, amelyeket
egyetemeink jeles tanárai annyi önfeláldozással ott tartottak.
Ez a tanfolyam egyrészt dokumentálta a
Balaton vidékének orvosi szempontból komoly
jelentõségét,
másrészt
hozzájárult a Balatonvidék
széleskörû
megismeréséhez.
A
régi
idõkben fõképpen Budapest adta Balatonfüred vendégeit, ma
legalább feleszámban
vidékrõl jönnek a betegek. Azelõtt a magyarok nagy része elõtt
ismeretlen volt Balatonfüred és a Balaton
vidéke, most messze
földrõl, még idegen
világrészbõl is jönnek
vendégek, s a külföld
érdeklõdése mindnagyobb arányokban kezd
kibontakozni. Német-

országból tanulmányútra jönnek újságírók
és orvosok, akik otthonukba
visszatérve propagandát csinálnak a Balatonnak
és gyógytényezõinek:
Berlinben februárban
fog Frank dr. egészségügyi tanácsos a
berlini orvos-társaság
elõtt elõadást tartani
a Balaton vidékérõl és
gyógytényezõirõl.
A
legutolsó
évben a balatonfüredi fürdõigazgatóság a
szanatórium konyháját tette kifogástalanná. Szórakozás céljára bevezette a rádiót,
Uránia-felolvasásokat, mozgófényképes
elõadásokat
tart a
hosszú téli estéken a
vendégek szórakoztatására. Új savanyúvíz
tartány
megépítésével, s a kutak megjavításával a szénsavas
vízmennyiséget a réginek háromszorosára fokozta s egyben a
víz kémiai összetételének, szénsavtartalmának
állandóságát
biztosította. A KANSzszal karöltve, megépítette és berendezte a
strandfürdõt, a parti

sétányt 500 méterrõl 1
kilométerre hosszabbította meg. A most folyó
balatoni körút megépítésével pedig megvalósul az a régi óhajtás,
hogy a Balaton partján
messze kilométerekre
lehet kényelmes úton
elsétálhatni.
Füred
forgalma
évrõl-évre
emelkedik. A vendégek száma
1924-ben
7438,
1925-ben 7820, 1926ban 7947. A leadott
szénsavas fürdõk száma 1924-ben 27.270,
1925-ben 33.580, 1926ban 37.352. A számok mutatják, hogy
Füred
fejlõdik
és
gyógytényezõit
mind
többen és többen veszik igénybe.
(A
referátumban
szereplõ KANSz rövidítés bizonyára a
Keresztény Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének felel meg.
Kétly Károly profeszszor korának egyik legkiválóbb belgyógyász
professzora volt, többek között az ideggyógyászati területet
preferálta. 52 éven át
Füredre járt pihenni. Emléktáblája – a

korabeli Füreden –
a Tibor fürdõ elõtti
parkban, a terméskõ
falban volt.
Szobra, ifj. Vastag György
szobrászmûvész alkotása. Budapesten a II.
számú Belgyógyászati
Klinika mellett található.
Vámossy Zoltán professzor a gyógyszertan
tanára volt Budapesten az orvosegyetemen.
A 20. század magyar orvostársadalma meghatározó
személyisége,
többek között az Orvosi
Hetilap szerkesztõje.
Schmidt Ferenc professzor 1912-tõl 1949ig állt a Balatonfüredi
Szívszanatórium élén.)
dr. Honti József

Nem ítélték gályarabságra, nem tartották ott a munkácsi várbörtönben õket, de egy
életre szóló tanulságokkal gazdagodva tértek vissza a szûk egyhetes útjukról.
Ráton
ébredtünk,
a Református Misszió
Otthonában.
Kicsit
fátyolos a nap. A fal
melletti lugast tõben
lenyisszantották
festéskor, ma mégis ötméteres hajtásain lógnak
a fürtök. Az út igazi falusi. Az autó is, busz is
lassan jár, de a csorda nyugodtan halad,
a lovaskocsinak, autónak nincs elsõbbsége
velük szemben.
K á r p á t a l j a
mezõgazdaságból
él. Rát körül gazos a
mezõ, aranyat teremne, ha visszakapnák a
volt tulajdonosaik, de
nem lehet megbontani a táblát, mert állami
gazdaság volt régen,
és arra nem vonatkozik a visszaadási törvény. Kisdobronyban
a zöldség -termesztés,
Nagydobronyban a cirokból készült söprû az
elsõ számú iparcikk. A
termést kiteszik a kapukba: Eladó! Régen
sem tudta befolyásolni
õket az állam: önállósították magukat tõle.
Dobronyban a lakosság 90 százaléka a viszszakapott földbõl él.
Burgonya, káposzta és
hatalmas fóliák mutatják: dolgoznak. Mi meg
ismerkedünk, hogyan,
miként élnek.
A környezõ falvak
református templomait nézzük sorra. Óriás
cölöpök ezek a történelem sodrásában, magához vonzzák a híveket,
ebbe kapaszkodnak, ha
keserûség ül a szívükre. A történetek, a kárpátaljai falvak stációit jelentik. Ezer évet
ugrunk vissza idõben,
ha a falvak történetére pillantunk, de most
a tegnapról szólnak a
sztorik, nem az egykoriakról.
„Könnyekig meghatódtam, amikor láttam
a
harminc-nagyven
feketekendõs
nénit,
akiknek a málenkij robotban halt meg a férjük. A templom elõtt
félórán keresztül zsoltárokat énekeltek, és
azt mondták: ez a harangszó.
Harangozni csak akkor lehetett, ha a kisbíró jött,
és megengedte, a harangozónak: felmehet
a toronyba, jelt adhat
a hívõknek. Húsz évvel ezelõtt ilyen állapotok között éltek a
dobronyiak.” – halljuk
Petrõcz Marika nénit,
nyugalmazott református lelkipásztort, aki

a
tapasztalatszerzõkirándulást szervezte.
Szelmec.
Nevezetessége,
Európa
szégyene!
“Amikor
egyesültünk a Szovjetunióval – halljuk
az idegenvezetõnket -,
vonalzóval húztak egy
egyenest a térképen, és
egy reggel arra ébredt
a gazda, hogy az udvarán keresztül megy a
határ. A szomszédja
már egy másik ország
állampolgára lett az éjszaka. Kettõs-kerítést
húztak, átbeszélni nem
volt szabad, mert letartóztatták az embert.
Úgy oldották meg, hogy
amikor kapálni mentek, elénekelték mi
történt a faluban, kik
születtek, kit temettek.
Amikor valakit utolsó
útjára kísértek, tettek
egy kört, a kerítés mellett, hogy a túlsó oldali
rokonok is búcsúzhassanak az elhunyttól.
Öt-hat éve építettek
egy székelykaput, aminek egyik szárnya Szlovákiában, másik fele
Ukrajnában állt, de a
megnyitón sem engedték meg, hogy átmenjenek alatta. Álltak a delegációk tagjai szlovák
és az ukrán oldalon.
A polgármesterek átátdobták a mikrofont
egymásnak. A szlovák
oldali magyarok természetesen szlovákul
beszéltek a mikrofonba, az ukrán oldalon
élõ magyarok meg ukránul válaszoltak...”
Gálocson fogalmazódott meg egy elhatározás: Ne hagyjuk elpusztulni a Pálóciak
sírkamráját. Az is egy
határkõ, mint a templom! Amíg magyar
szó hangzik templomukban, amíg magyar verset mondanak
a
Somogyiné-Berkes
Szílvia tanárnõ diákjai, addig magyar
a magyar. És egyszer a szelmecistarövidlátást is elmossa a bölcs idõ. Ezt az
idõt hoztuk magunkkal
a Balatonfüredi Néptánc Együttes fergeteges táncaival - amilyent csak a tévében
láthatunk - dícsérte
Bácsi Gabriella munkáját az egyik nézõ a
Beregszászi Fõiskolán.
Az itteni magyaroknak
hoztuk az ajándékokat,
nekik szóltak a versek,
nekik énekeltek-táncoltak a diákok, itt is,
máshol is!
Töpörödnek a gondolatok, kisebbek a
mondatok. Hatalmas
szakadék van a határ
helyén.
Önkéntesek
építik a hidat. Mi is
ilyen segítõk voltunk. A
határra érünk. Elcsendesedik a társaság. A
csendbõl elõbújt a kedvünk, az ének is folytatódott, egészen a felújított székelykapuig.
A kísértek és kísérõik
hálásan köszönték Sárköziné Sárovits Hajnalka fõszervezõnek,
és
a
segítõknek,
hogy
létrejöhetett
ez
a
feledhetetlen
tapasztalatszerzõkirándulás.
Perlawi Andor
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„Egyszerû pásztor, jöjj közelebb...”
Ma is szeretek a betlehem elõtt elidõzni, s
még ma is mintha megelevenednének a figurák.
Jól tudom, hogy ez
nem lehet, és azt is tudom, hogy mindez csak
eszköz a mélyebb titok,
az Isten megtestesülésének egyfajta befogadására.
Figyelmem az utóbbi években egyre inkább a pásztorok felé
fordul.
Szent Lukács evangélista így ír róluk:
„Pásztorok tanyáztak
a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek
idején õrizték nyájukat. Egyszerre csak ott
állt elõttük az Úr angyala, és beragyogta
õket az Úr dicsõsége.
Nagyon
megijedtek.
De az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme nagy örömet
adok tudtul nektek, és
az lesz majd az egész
népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid
városában. Ez lesz a
jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált
gyermeket.” Hirtelen
mennyei seregek sokasága vette körül az
angyalt, és dicsõítette
Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsõség a
magasságban
Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Mihelyt az
angyalok visszatértek
a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjük el Betlehembe, hadd lássuk a
valóra vált beszédet,
amit az Úr tudtunkra
adott!” Gyorsan útra
keltek, és megtalálták
Máriát, Józsefet és jászolban fekvõ gyermeket. Miután látták, az

Ilyenkor Adventben,
karácsonyhoz közeledve sok helyen
felelevenítik a régi
szokást és betlehemet építenek.
Különféle
kivitelben megörökítik Jézus születésének fõbb
eseményeit: láthatjuk
a betlehemi jászolban
fekvõ gyermek Jézust,
Szûz Máriát, Szent Józsefet, az istállóban
fekvõ állatokat, a Gyermek látogatására érkezett Napkeleti Bölcseket és a pásztorokat.
Visszaemlékszem
életem valamennyi betlehemére: a templomiakra és a kültériekre,
a kisebbekre és a nagyobbakra, az egy-két
figurásakra és a „népesekre”, a boltiakra és a magam készítettekre. Mind kedves
számomra, mert valamennyi megállított egy
pillanatra, valamenynyi megadta a rácsodálkozás lehetõségét,
valamennyi a békességet sugározta, amelyre
mindannyian vágyunk.
Emlékszem,
hogy
kicsi
gyermekként
elsõsorban még az állatfigurák kötötték le
a figyelmemet, s szüleim mutattak rá: „Nézd,
ott a kis Jézus a jászolban!” S miután valóban rácsodálkoztam a
pólyába fektetett Gyermekre, tekintetem sorra vette a többi alakot
is.
Különös
kíváncsisággal fordultam Szûz
Mária és Szent József
alakja felé, és megpróbáltam beazonosítani
a Napkeleti Bölcseket:
melyikük lehet Gáspár, melyikük Menyhért és melyikük Boldizsár.

ezen gyermekrõl nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki
csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg
mind
emlékezetébe
véste szavaikat, és szívében egyeztette. A
pásztorok hazatértek,
dicsõítették és magasztalták Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak,
ahogy tudtul adták
nekik.”(Lk 2,8-20)
Mennyi
tisztaság,
mennyi egyszerûség,
mennyi öröm, ujjongás, mennyi õszinteség
van a pásztorok történetében! Nem vitatkoztak, nem ellenkeztek, nem támasztottak
kifogásokat, nem álltak
neki okoskodni, nem
kezdtek el alkudozni
– döntöttek; gyorsan
útrakeltek, hogy lássák
a Gyermeket! Micsoda
vágy éghetett a szívükben, mennyi izgalom
lehetett útközben a lelkükben! Igen, õk valahol talán már a nyolc
boldogság
„lélekben
szegényei”.
A gyermek Jézust
látni annyit jelentett,
mint befogadni a prófétai ígéretet, hogy
„velünk az Isten.” (Mt
1,23); közelben tudni a
Békességet, a Boldogságot, az Igazságot, a
Szeretetet – mind csupa nagybetûvel, mind
az emberré lett Istent
jelenti.
Karácsonyt
mondják a béke és szeretet ünnepének mondják – ne legyünk restek lélekben magunk is
„útrakelni”, a pásztorok
lelkületével szívünkbe
fogadni és magunkhoz
engedni a Béke és Szeretet Istenét!
Munkácsi János
rk.diakónus

Gyûrû Géza Atya 80. születésnapjára
Ezen a reggelen,
arra gondolt szívünk,
drága jó Atyánknak
ajándékba mit vigyünk?

Épüljön fel mielõbb,
erõben, egészségben,
hogy sokáig velünk lehessen,
a Piros templom Szentmiséiben.

Azon gondolkodtunk,
egyre, egyre, egyre
mi az, ami a jó Atyánknak,
örömet szerezne.
Kis szívünk harangjának
az jutott eszébe,
hogy de jó lenne ha Géza atyánk,
újra velünk lenne.

Végezetül pedig,
azt kívánom Neked,
hogy sokáig foghassam,
mind a két kezed!
Gyere vissza Atyánk,
mielõbb hozzánk,
kis ministrásaid
nagyon vágynak terád!

Amikor ministrálok,
egyre arra gondolok,
hogy Géza atyánk,
legyen újra boldog.
Most hogy felvirradt,
80. születésének napja,
áldja meg az Isten,
hogy legyen még sok ilyen szép
napja.

Bruckner Bernadett Mária
4. osztályos tanuló

„A hittanos gyerekek betlehemes játéka

24-én du. 16-kor lesz
a Piros templomban,
amire MINDENKIT szeretettel várunk."
Bruckner Szabolcsné Rita
hitoktató
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A Jóistentõl a Jóistenhez

Gyûrû Gézát a legtöbben Géza atyának és nem prelátus úrnak szólítjuk
Füreden, bár egyházi címe a pápa
által adományozott
prelátusi rang, azaz
„a szentatya háza
népéhez tartozik”mondja szerényen,
amikor 80. születésnapja alkalmából
felkerestem a kórházban.
Kedvesen mosolyog,
mint mindig, egész
lényébõl árad a szeretet és a türelem.
Luttor Ferenchez, a
füredi plébánia templom építõjéhez hasonlítom, nemcsak azért,
mert Luttor Ferenc is
prelátus volt, hanem
mert Géza atya is, balatonfüredi szolgálata lassan harminc éve
alatt sokat épített a
templomon és a gyülekezeten.
Nevéhez
fûzõdik a templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából
a tetõszerkezet felújítása, a Piros iskola
visszaszerzése és felújítása, valamint a háborúban elpusztult toronyóra pótlása.
– Az órára nem azért
van szükség, hogy az
idõt mutassa, hiszen
mindenkinek van legalább két vagy három
órája, mondta az új óra
kapcsán 2002-ben, hanem, hogy megtanítson
minket az idõ értékelésére.
A toronyóra arra figyelmezteti az embereket, bármennyire is
elfoglaltak és rohannak a világban, hogy
ne feledkezzenek meg
a Jóistenrõl.

– Mi az ami a legkedvesebb Önnek a három évtized alatt füredi munkája során?
– A híveim. Az emberek: a felnõttek is meg
a gyerekek. Nem olyan
nagy egyházközséget
vettem át, amikor idekerültem, de mondhatom, meg tudtam tartani a Jóistennek, sõt
mi több, gyarapítani
is tudtam. Isten õrizze
meg, hogy mindig magaménak éreztem a
családokat, a gyerekeket, a jegyes párokat,
ha velük foglalkoztam.
Szívesen mentem a betegeket gyóntatni, áldoztatni.
– Önrõl mindenki,
mint egy szelíd, alázatos és szeretet sugárzó
személyrõl beszél, de
tudjuk, hogy a katolikus egyháznak sokszor
harcos egyháznak is
kellett lennie, nem voltak soha konfliktusai?
– Igyekeztem az
adott igazsághoz vagy
a rám bízott feladatokhoz mindig hûséges
maradni
töretlenül,
anélkül,
hogy
engedtem volna bármilyen tanból, egyházi
elõírásból. Azt szoktam
mondani, hogy ezt a
keménységet,
lehet
szelídebben is, és akkor el lehet fogadtatni
az emberekkel.
– Az egész évszázad
tanúja. Egy szeretet
nélküli huszadik században mi adott Önnek
reményt?
– A hivatásom. A
papság az soha nem
egy elfoglaltság vagy
állás, amiért fizetés
jár. Ennél sokkal több.
Ahogy az Úrjézus az
apostoloknak
mondta:” Jöjj és kövess en-

gem!”, és akkor az
apostoloknak el kellett
hagyniuk apát, anyát,
rokonságot természetesen krisztusi módon.
Az Úrjézus ezt kívánja
most is, hogy a papok
teljes odaadásban legyenek papok, és hivatásként szolgálják a
Jóistent, ne foglalkozásként, mert akkor
csalódnak. A mostani
világban nem nehéz
csalódni, de ha nem
úgy nézzük, ahogy az
átlagember,
hanem
krisztusi szemmel, akkor még a legnehezebb helyzetekben is
fel tudjuk emelni a fejünk, és tudunk az egyházzal együtt érezni.
– Melyik volt emberileg a legnehezebb korszak?
– Azt kell mondjam, papságom mindegyik éve. Anélkül,
hogy
konfliktusokat
kerestem volna, pláne elõidéztem volna,
elég sokszor bántottak, zavartak a hitoktatásért, az emberekkel való foglalkozásért,
ilyen olyan munkákért.
Mondhatnánk a nyakunkra jöttek, és hol
ezért, hol azért jelentettek föl. Ezeket az
ember úgy vette, a hivatásommal ez is vele
jár, ezeket is vállalni
kell. Tõlem a Jóisten
ezt kéri számon, nem
a fényt és a ragyogást,
ami szintén hozzátartozik az egyházhoz, hanem a teljes odaadást.
– Ki a kedvenc katolikus költõje?
– Van, nem is egy.
Sík Sándor, Mécs László.
Különösképpen
Harsányi Lajos, aki
gyõri kanonok volt. Az
õ költészetébõl érett-

ségiztem annak idején.
– Milyen fogódzót ad
nekünk a keresztény
túlvilág?
– Az élet reménységét és biztonságát. Mert
ha nincs örök élet, ha
nincs ennek az életnek folytatása, akkor
igazuk van azoknak,
akik az egész egyházra csak legyintenek,
hogy ilyen szokás meg
olyan szokás. Mi tudjuk
meggyõzõdéssel,
a világ a Jóistentõl
a Jóistenhez tart, és
felelõsek vagyunk az
életben azért, amit
kaptunk, a küldetésért, feladatokért, amiért komolyan ki kell az
embereknek állniuk.
– Soha nem ingott
meg a hite?
– A Jóistennek legyen hála: nem. Ugyanúgy vagyok- közeledve
most már a véghez –,
ugyanazzal a lelkülettel, mint évtizedekkel
ezelõtt. Soha a hitem
nem ingott meg és nem
lett kevesebb. Mindig a
hitem vezetett és meg
is vigasztalt. Nekem
örömet jelentett mindig, ha kitarthattam az
egyház mellett.
– Géza atya, ugye
nem a kórházban tölti
a karácsonyt?
– Remélem a családommal,
ahogyan
régóta. Amíg élt édesanyámmal, azután az
öcsémékkel, unokahúgommal, Eszterékkel (a
képen Eszter gyermekével) szoktunk együtt
lenni karácsonykor. A
délután közösségben
vagyunk a káplán úrral, a szent mise után
készülünk a nagy ünnep igazi szépségére.
Csorba Kata

Tizenöt éve a reformátusok élén
Miklós Ferenc református lelkészt
1996. július 7-én
választotta meg a
Balatonfüredi Református Egyházközség lelkipásztorának. Beiktatására
1996. október 20án került sor.
Azóta 15 áldásokban
gazdag és küzdelmekkel teli év telt el. Mi,
gyülekezetének tagjai
csak csodálattal és a
legnagyobb elismerés
hangján
szólhatunk
róla, és adhatunk hálát a Teremtõnek, hogy

ide vezérelte hozzánk.
Egész lényét a szolgálatnak alárendelve
munkálkodik
gyülekezete, egyháza, nemzete javára. Kiemelt
jelentõséget tulajdonít
az ifjúság hitre való nevelésének. Az óvodai
hitoktatás
felekezeti
hovatartozástól független bevezetésével, az
iskolai hitoktatással,
az ifjúsági bibliaórákkal, a nyári hittantáborok
szervezésével
és
lebonyolításával,
felbecsülhetetlen
nevelõ- és gyülekezet építõ munkát fejt

ki. Az istentiszteletek
utáni szeretetvendégségek
megszervezése - õsztõl – tavaszig,
- szintén gyülekezetünk egységét szolgálja. 1997-ben megszervezte egyházközségünk
énekkarát, mely azóta
is töretlen lendülettel
szolgál
egyházközségünk és városunk ünnepi alkalmain. 2008ban indította útjára
az Evangéliumi Esték
címû elõadássorozatot,
melynek
meghívott
elõadói hitükhöz hû,
gazdag életutat bejárt
személyiségek voltak.

Nevéhez
fûzõdik
templomunk külsõ és
belsõ felújítása 2002ben és 2004-ben, valamint
parókiánk
korszerûsítése is. Hite,
gyülekezete és nemzete iránti szilárd elkötelezettsége, minden
magyar ember számára példaértékû lehet.
Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsõség!
Somogyi Károly
a Balatonfüredi
Református
Egyházközség gondnoka
Bánó Tamás
presbiter
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Milyen változások lesznek az állatvédelmi törvényben?
A képviselõk megszavazták az állatvédelmi
törvény (röviden Ávt.)
módosítását, melynek
legvitatottabb pontja az
ebadó bevezetése volt.
Az elfogadott javaslat
sok helyen különbözik az
eredeti tervezettõl, sajnos
több ígéretesnek tûnõ módosítás sem került bele a
törvénybe

A változások
A január elsején életbe
lépõ új Ávt egyértelmûen
tilt minden küllemet érintõ
sebészeti
beavatkozást,
vagyis mostantól fogva a
fül- és farokvágás is tilos.
Ezek ma még a fajtajelleg
megtartása végett engedélyezettek, noha Európa számos országában már évekkel ezelõtt betiltották (és a
kiállításokon sem nézik jó
szemmel a kurtított kutyákat).
A jelenleg érvényben
lévõ Ávt már most is tiltja a
kutyák és macskák élelmezési, valamit prémtermelési céllal történõ megölését.
Az új már tiltja az ilyen felhasználást is.

Veszélyes, ha embert
harapott
A módosított törvény
szerint egy kutya nem
minõsíthetõ a fajtája alapján veszélyes ebnek. Csak

egyedi
elbírálás
alapján lehet veszélyesnek
minõsíteni a kutyát, ha
már fizikai sérülést okozott
(értsd: embert harapott),
vagy ha fennáll a veszélye,
hogy fizikai sérülést fog
okozni. A kutya viselkedését az állatvédelmi hatóság
által javasolt, „ebek viselkedésének megítélésében
jártas” szakértõ bírálja el.
(Ezeknek a szakértõknek a
listája elvileg majd a netre is felkerül.) Veszélyes
kutyákat csak engedélylyel, ivartalanítva és chippel ellátva lehet tartani.
Tilos továbbá bármilyen
versenyeztetésük, az õrzõvédõzés, valamint kivitelük
az országból.

Olcsóbb chip és
országos nyilvántartás
Az új Ávt elõírja az
állatorvosoknak,
hogy
minden
vizsgálat
elején ellenõrizzék a kutya
transzponderét,
vagyis
chipjét. A chipezett állatok
és gazdáik adatait mostantól kötelezõ egy országos
adatbázisban nyilvántartani, ahova a regisztráció az
állatorvos kötelezettsége.
A chipezésért és a regisztrációért maximum 3500
forintot kérhet el az állatorvos, így lényegesen olcsóbb lesz, jelenleg ugyanis az egész procedúra (chip
+ beültetés + regisztráció)

6000 forint körül van.
Az országos adatbázist
a tervezettõl eltérõen nem
az állatorvosi kamara fogja üzemeltetni, hanem az
állam, egész pontosan az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. Nem világos,
hogy egy teljesen új adatbázist fognak-e létrehozni, vagy átveszik a kamara által jelenleg használt
Petvetdatát, amely közel
félmillió állat adatait tartalmazza. A chipszám alapján az állatra vonatkozó
adatok egy része (hívónév,
veszettség elleni oltás ideje, esetleges veszélyesség)
nyilvános lesz, míg a gazdára vonatkozó adatokhoz
„bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére,
jogszabályban meghatározott közfeladatának az ellátása érdekében hozzáférést
biztosíthat” a mûködtetõ.
Nem egyértelmû, hogy egy
talált és chipezett kutya
gazdájára vonatkozó adatokat ebbõl az adatbázisból
ki tudja-e majd nyerni egy
magánállatorvos, vagy erre
a célra meg kell tartani külön a Petvetdatát.

Ebösszeírás és ebadó
Ahogy várható volt, megszavazták az ebadó bevezetésének lehetõségét is,
arról, hogy ténylegesen kivetik-e, az önkormányzatok dönthetnek. Az ebadó,

„Szeretem a kutyákat, melyek nem
a pillangókhoz, díszpintyekhez és denevérekhez hasonlítanak,
nem viselnek se selyemkabátot, se aranyszemüveget, nem túlságosan kicsinyek, de
nem is túlságosan nagyok, nem illedelmesek, nem jól neveltek,
de nem is dühös fenevadak, nem tiszták és
nem is piszkosak, nem
olyan tanultak, értelmesek és mûveltek,
hogy mellettük mi is
merõben
fölöslegesnek tarthatjuk magunkat, csak kedves, ugató, vakaródzó kutyák.”
Kosztolányi Dezsõ
***
„Nincs árvább a gazdátlan kutyánál! Ennek is volt neve. Ezen
a néven szólították. Aztán egyszer csak semmije sincs már: nincs
mit ennie, nincs kit
szeretnie, még neve
sincs. Hát nem borzasztó?”
Pierre Magnan
***
„Egy kutya játékossága, feltétel nélküli szeretete és készsége, hogy bármely
pillanatban ünnepelje az életet, gyakran
éles ellentétben áll
gazdája belsõ állapotával: deprimált, szorong, problémák terhe
nyomja a vállát, elveszett a gondolatokban,
s már nincs jelen az
egyedül létezõ helyen
és idõpontban, vagyis az itt és mostban.
Az ember elcsodálkozik: ilyen alak mellett
vajon hogyan tud ez a
kutya lelkileg ennyire egészséges, ilyen
örömteli maradni?”
Eckhart Tolle
***

vagyis ebrendészeti hozzájárulás összegét a tartás
célja, a tartási hely mérete és állatjóléti jellemzõi,
az egy helyen tartott ebek
száma, valamint a tulajdonos szociális helyzete alapján szabják ki. Évente legfeljebb 6000 forint lehet,
veszélyes kutyák esetében
pedig max. 20 ezer forint.
Mentesülnek az ebadó
alól a magyar fajták (puli,
pumi, mudi, kuvasz, komondor, rövid szõrû és drótos magyar vizsla, magyar
agár, erdélyi kopó), a speciális feladatot ellátó kutyák
(mentõ-, segítõ- és szolgálati kutyák), az ivartalanított ebek (kiv. a veszélyes
kutyákat), és a menhelyen
élõ, valamint az örökbefogadott kutyák.
A beszedett összeget
teljes egészében az ivartalanítás támogatására, a
menhelyek és gyepmesteri
telepek fenntartására, az
állatvédõk támogatására,
valamint egyéb állatjóléti
és közegészségügyi feladatokra kell fordítani. Az önkormányzatoknak az ebadó
beszedése mellett háromévente legalább egyszer
ebösszeírást is kell tartaniuk. A kutyatartók közül többen úgy gondolják, hogy az
ebadó bevezetésével párhuzamosan rengeteg kutya
kerül majd utcára, mert
a "nem normális" kutyatartók inkább kidobják az

A
jótékonykodás
mindenkinek a saját
háza táján kezdõdik.
Ha romlik a gazdasági helyzet, azt gyakran
az állatok sínylik meg,
mert a gazdájuk nem
bírja tartani õket.
Zoe Kelvedon
***

Angel, aki megmenekült
Állatkínzás
ügyében
nyomoznak
A súlyosan bántalmazott Angel ügyében
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a
füredi
rendõrségen
Bõsze Nóra, aki a
férjével
a
kutyát
csontsoványan a vászolyi kõbányában zsákban találta meg. Részlet
a
feljelentésbõl:
2011. november 17én déli 12 órakor
férjemmel
sétáltam

állatot, minthogy fizessenek. A menhelyek már így
is tele vannak, így nagyon
valószínû, hogy rengeteg
állatot kell majd elaltatni helyhiány miatt. Sokan
úgy vélik, hogy az esetleges ebadó a nyugdíjból élõ
idõseket terheli meg igazán, ugyanakkor a tapasztalat szerint idõsek azok,
akik hajlandóak az utolsó
fillérjeiket is a kedvenceikre költeni. (Ne felejtsük el,
hogyha menhelyrõl fogadnak be kutyát, akkor egy fillért sem kell fizetniük!)
Csak reménykedni lehet abban, hogy idõvel az
emberek egy része idõben
rájön arra, hogy kutyát
tartani felelõsség, és ha
valaki nem képes az ezzel
járó költségeket viselni, akkor az inkább ne is vegyen
állatot. Az ebadó összege
kevesebb, mint amennyibe
egy kötelezõ veszettség elleni oltás kerül Budapesten, tehát, ha a gazdinak
erre nincs pénze, akkor hogyan tudná kifizetni az állatorvosi számlát, amikor
egyszer valami komoly baj
történik?
Félõ, hogy szaporodni
fog a kitett kutyák száma,
ugyanakkor reménykeltõ,
hogy nõ azoknak a száma
is, akik erre figyelnek, és
veszik a fáradságot, hogy
megmentsék ezeket a szerencsétlen állatokat, és eljárjanak az állatkínzások

ügyében. Nemrégiben Várpalota külterületén a Cseri erdõn keresztül haladó
úton egy várpalotai férfi az
út mellett, egy kocsi után
szaladó kutyára lett figyelmes. A szemtanú, aki tagja
a Frakk Várpalota és Környéke Állatvédõ Egyesületnek gyanút fogott, hogy az
ebet abból a kocsiból tették ki éppen, amelyik után
szaladt, ezért feljegyezte
annak rendszámát. Ezután
egy helyszínre hívott barátjának a segítségével sikerült befogni a kutyát, és
elhelyezni egy menhelyen,
majd az állatbarát értesítette a rendõrséget
A
Várpalotai
Rendõrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt indított az
ügyben nyomozást, melynek
során hamar beazonosították
a kutya gazdáját, akit gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben. A 20 éves, papkeszi fiatalember a kutya házõrzésre
való alkalmatlanságával és
gyakori szökéseivel indokolta cselekményét. Az eljáró
rendõrkapitányság soron kívül folytatta le a nyomozást,
mely ügyben hamarosan ítélet születhet.
Inga Wagner
Észak-Balatoni Ebmentõ
Egyesület
+36 88 275 025 /
Mobil: +36 30 509 35 64
email: wagneringa@
invitel.hu / inga@
hundehilfe-nordbalaton.eu

Vászoly Öreghegyen.
A
Balatonudvarit
és
Vászolyt
összekötõ útról az Öreghegy táblával jelölt
elágazásnál bekanyarodva
mintegy
30
métert
megtéve
a
murvás út mellett egy
bokorban mozgó zsákra
lettünk
figyelmesek.
Kibontva
a
zsákot
abból
egy
csontig
lesoványodott, közepes
testû kutya mászott
elõ kb. 10 cm-es nyílt
sebbel a koponyáján.
Az állat gyengének
látszott (2–3 perc után
mindig összeesett), úgy
ítéltük meg, hogy a seb
orvosi ellátásra szorul,
segítségül
hívtuk
Vászoly alpolgármesterét és az Észak-Balatoni Ebmentõ Egyesület egyik tagját, Julia
Spörrit, aki értesítette férjét, hogy a kutyát
elszállítsák.
Angel
szerencsére
életben
maradt és javul az állapota. Inga Wagner, az
ebmentõ egyesület alapítója lakásában gondozza, szinte naponta
járt vele infúziókra.
A
szerencsétlen
kutya az állatorvos
szerint 3-4 napig feküdhetett súlyos fejsérüléssel a zsákban és
esetleg a mellette talált véres nejlon zacskóban. Azért nevezték
el Angelnek a kutyust,
mert úgy érezték, hogy
egy egész hadsereg
õrangyal vigyázott rá,
hogy mindezt túléljemondta Julia Spörri.
A
Észak-Balatoni
Ebmentõ Egyesület 50
ezer forint jutalmat
tûzött ki (ami adományokból külön ere a
célra gyûlt össze), annak, aki segít az állatkínzó megtalálásában.
Csk
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Nosztalgia kisvonat minden nyáron
Aki napjainkban
nyáron Balatonfüreden jár, Hinger
Zoltánnal biztosan
találkozhat. Hinger
Zoltán üzemelteti ugyanis a Liliput
kisvonatot, melynek segítségével
Füred nevezetességei a leggyorsabban
megismerhetõk.

szerzését. A választás a
Dotto márkanevû olasz
gyártmányú gumikerekes kisvonatra esett. A
gyár 50 éves múltra tekint vissza, Amerikától
Japánig
forgalmazza
termékeit. A mozdonyhoz 3 pótkocsi kapcsolható 60 felnõtt vagy 75
gyerek utas szállítását
teszi lehetõvé. Motorja
IVECO 3000 cm3-es 177
LE Euro 4 típusú. Az
utolsó kocsihoz sûrített
levegõvel mûködõ lift
tartozik, hogy a mozgáskorlátozottaknak
is lehetõséget biztosítson a szolgáltatás
igénybevételére. 2008
október közepén vásároltam ekkor volt
a pénzügyi gazdasági válság elsõ hulláma, ami nem rettentett
el, mivel szüleimtõl
azt tanultam mindig
akkor kell kezdeményezni, amikor baj
van, váltani, változtatni, beruházni kell.
Sokszor
eszembe
jut 14 éves koromban
a
gimnazista
latinkönyvembõl
választott egész életemet meghatározó idézet: „Quidquid agis,
prudenter
agas
et
respice finem” (bármit
teszel, jól tedd, és nézd
a végét).
– Milyen gyermekkori emlékei vannak?
– Ajkán születtem
1945-ben. Az édes-

– Tihanyban láttam
meg elõször a turistákat szállító kisvonatot,
és ekkor vásároltam
meg 1993-ban Budapesten, a Margitszigeten járó Liliput nosztalgiavonatot.
A
városnézõ kisvonat azóta járja Balatonfüred
útjait osztatlan sikert
aratva az utazó vendégek körében. A kisvonat húsvéttól- szüretig szállítja utasait.
A Vitorlás tértõl indulva teszi meg közel
9 kilométeres 30 perc
idõtartamú városnézõ
körútját. Bemutatjuk
a város nevezetességeit, közben idegenvezetést tartunk magyar, német és angol
nyelven. Összekapcsolja a fürdõvárosi részt
az óvárossal, ezzel is
földünk, amin szüleim
elõsegítve a két telegazdálkodtak,
addig,
pülésrész egymáshoz
amíg azokat a téesz
való közeledését, az
(termelõszövetkezet)
üdülõvendégek a partel nem vette, gépekkel,
tól távolabbi részekre
állatokkal, felszerelésvaló felvezetését. A hosel együtt.
telekben, kempingben
Nemcsak az államegszálló venmosítást kellett
dégek számára
megéljük, a beis praktikus a
szolgáltatás ideA
kisvonaton
utazók
vendéglátóhején édesapánkat
lyekre, csárdákhamar megismerik
letartóztatták,
ba történõ odahárom
napig
Balatonfüredet
vissza utaztatás,
tartották fogva.
hiszen így a venJellemzõ, hogy
dégek nyugodédesanyánk ebtan áldozhatnak Bac- apám,
Hinger
Ká- ben az idõben is csak
chus-oltárán, nem kell roly hentes és mé- arra buzdított benfélteni a jogosítványt száros mester volt, nünk, hogy dolgozni
és a város környezeté- édesanyám,
Szájli kell és nem kétségbe
nek is hasznára válik, Dina egy módos gazda, esni. Gyakran mondta,
hisz így sok autó a par- terménykereskedõ leg- amit más meg tud csikolókban marad.
kisebb kislánya.
nálni, arra mi is képe– Idõközben új vonaApám saját házában sek vagyunk.
tot is vett 2008-ban.
vágóhidat és húsboltot
– Ezek után nem cso– A városnézõ kis- üzemeltetett 1951 ka- da, hogy édesapja nem
vonat
közkedveltsé- rácsonyáig, az államo- lett téesz tag.
ge, eredményes gaz- sításig. Gyerekkori em– Édesapám nem lédasági
tevékenysége lékként õrzöm, hogy pett be késõbb sem a
szükségessé tette egy édesanyám ölébõl fi- téeszbe, húsfüstölésúj a mai idényeknek gyelhettem a hentes sel,
kisállattenyészjobban
megfelelõ, üzletbe érkezõket. Ma- téssel
foglalkozott,
korszerû kisvonat be- radt a harminc hold majd tanácsi alkal-

A Balatonfüred Városért Közalapítvány
könyvsorozatának legutóbbi
kiadványai:



51. Wöller István: Balatonfüredi
malmok, 2009.
52. Rácz János: Halászat
Balatonfüreden és

környékén, 2010.

53. Polonyiné Herczeg Edit – Simon Károly: Füredi

ifjúság. Így éltünk
mi a múlt század
harmincas-ötvenes
 éveiben, 2010.
54. Zatkalik András: Polonyi
Kornél Balaton
füred város díszpolgára, 2010.

55. Botka Ferenc: „Ha a boldogságot egy tájjal

akarnám kifejezni…”
Déry Tibor balatonfüredi évei 1965-1977,
2010.

56. Berényi István: Prof. dr. Veress Gábor Bala
tonfüred város díszpolgára, 2010.

57. Ács Anna (szerk.): Pálóczi
Horváth Ádám, a
Magyar Tenger poétája Füreden, 2010.
58. Lichtneckert András: A Balatonfüredi fürdő
bizottság jegyzőkönyvei 1855–1917,

2010.
59. Némethné Rácz Lídia:
 A régi Balatonfüred.
Múltidéző képeskönyv,
2011.

60. Tóth-Bencze Tamás: Balatonfüred az évszá
mok tükrében, 2011.
61. Baán Beáta (szerk.): Balatonfüredi életrajzi
lexikon, 2011. 
62. Ács Anna – Lichtneckert András: A Széchényi
Széchenyi család
és Balatonfüred,

2011.

A könyvbemutatón tiszteletpéldányt
kapnak azok,

akik a könyv, nyomdai munkájához anyagiakban hozzájárultak. Akik a könyvet szívesen megvásárolnák, a
könyvbemutató helyszínén megtehetik, 2.500 Ft darabáron.




mazottként kényszervágóhidat
üzemeltetett. Mellette még
szõlõtermesztéssel és
borászattal is foglalkozott. 72 évesen érte a
halál. Áldott jó ember
volt, ellenség és haragos nélkül. Édesanyám
tanítónõ szeretett volna lenni, de a polgári
iskola elvégzése után
a szüleit kellett segítenie. Férjhezmenetele
után hentesüzletükben
pénztáros,
könyvelõ,
államosítás után háztartásbeli, majd üzemi konyhán szakács,
borkóstolóban pultos,
üzletvezetõ volt, 90éves korában hunyt
el. Testvéreim: Erzsébet közgazdász, Károly
építész,
mára
mindketten
nyugdíjasok. Én gépészmérnökként végeztem a
keszthelyi egyetemen,
majd az ajkai téesznél mûszaki vezetõ,
késõbb fõmérnök lettem. 1972-tõl a megyei
vízmû
ajkai
































Meghívó

építészvezetõségének,
1981-tõl a DRV balatonfüredi
ivóvíz
üzemvezetõségének
voltam vezetõje.
– Sokunk életét a
rendszerváltás
befolyásolta, nálad sem
történt másképp.
–
A
rendszerváltás után élve a
lehetõségekkel magánvállalkozásba kezdtem.
Tihanyban üzletudvart
létesítettem kerthelyiséggel,
vendéglõvel,
pinceborozóval.
– Mi tudható családjáról?
– Elsõ házasságomból született 1968-ban
Zoltán nevû fiam, aki a
vendéglátásban dolgozik, csárdát, éttermet,
jelenleg
kávéházat
üzemeltet. Dávid nevû
unokám a vendéglátásban segít, testvére Nikolett, a jogi egyetem
másodéves hallgatója
és a 2010-es Anna-bál
második udvarhölgye
lett.1993-ban elváltam,
új családot alapítot-

tam. Feleségem, Beáta a szívkórházban
dolgozik, a szív katéteres mûtõ asszisztense.
Ádám fiúnk jelenleg a
Lóczy Lajos gimnázium végzõse. Kedvence az angol nyelv és
az informatika, mindkét
tantárgyból
elõrehozott érettségit
tett jeles eredménnyel.
– Családjának ez egy
rövid története, de van
egy nagyobb Hinger
család is.
– 1786-ig sikerült
õseim nyomára bukkanni. Hingerek õsi
fészke Németországban, a Stuttgart melletti Lichtensteinben
volt. Jelenleg is ott él
35 Hinger család, 7 pedig
Magyarországon.
Sikerült sokukat felkutatni és meghívni egy
magyarországi, balatonfüredi találkozóra.
Németországban
élõ
Hingerek közül sokan
itt találkoztak elõször
Balatonfüreden. Örömömre a kapcsolat az
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 Önkormányzata,
Balatonfüred Város
a Balatonfüred Városért Közalapítvány és a
Városi Művelődési Központ
tisztelettel meghívja Önt
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óta sem szakadt meg,
a széles rokonság jelenleg is rendszeresen
hírt ad magáról.
– A Liliput csak jó
idõben üzemel, mit csinál Hinger Zoltán télen?
– A könyveim társaságában vagyok, olvasok. Több ezer kötetes
könyvtáram van, melyek között megtalálhatók a magyar klasszikusok, de külön büszke
vagyok Balatonfüreddel kapcsolatos könyv
gyûjteményemre. Ajkán, ahol egykoron éltünk szomszédosak voltunk Fekete Istvánnal.
Természetes, hogy nálunk összes mûve megtalálható. Az író „Öreg
utakon” címû könyvében meg is emlékezik
a piros képû mészárosról, édesapámról,
Hinger
Károlyról.
Ha
pedig
sétálni,
levegõzni van kedvem,
két kutyám örömmel
tart velem.
dr. Fülöp Lajos



1DJ\6iQGRUD0iOWDL/RYDJ

±$NpSHLGEĘOYDOyMiEDQNLROYDVKDWyHJ\DUVSRHWLFDGHV]HUHW
QpPKDH]WLQNiEE7HIRJDOPD]QiGPHJ

± 0LHOĘWW YiODV]W DGQpN V]DEDGMRQ
 LGp]QHP NHGYHV VDMQRV PiU
PHJKDOW IHVWĘPĦYpV] EDUiWRP +XQ\DGL ,VWYiQ JRQGRODWDLW Ä)HO
IHGH]QL pV iWDGQL YLOiJXQNEyO DQDJ\V]HUĦW GROJDLQNEyO D] pUGH
PHVW EiUPHO\ PĦYpV]HWWHO YDJ\
 VWtOXV Q\HOYHQ FVDN pULQWVHQ pV
PR]GtWVRQEHQQQNHWDPĦ´(]HQJRQGRODWRNDWPDJDPLVNpSYL

VHOHP

2011. december 22-én, csütörtökön
16. 30 órára
Balatonfüreden, a Vaszary Villa
Széchenyi termébe (Honvéd u. 2-4.)
Dr. Fülöp Lajos:
FÜREDIEK NAPJAINKBAN 2010-2011
című könyv bemutatójára.
Köszöntőt mond:
Dr. Bóka István
polgármester, országgyűlési képviselő
A kötetet bemutatja:
Dr. Ács Károly
az Orvosi Rendelőintézet
igazgató-főorvosa
A könyvbemutató előtt kultúrműsorral fogadjuk
Kedves Vendégeinket.
Közreműködnek:
A Bem József Általános Iskola növendékei.
Konferál: Köz-Kádi Sarolta
igazgató
A könyv a Balatonfüred Városért Közalapítvány
kiadásában jelent meg.
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Örökmozgó gyerekek
Lehet, hogy a te gyermeked is FiMoTa?
Miért nem teljesít a
tõle elvárható módon gyermekem az
óvodában, iskolában? Miért nem tud
és szeret tanulni,
hisz kreatív és az
IQ-ja is magas?
Miért nem kívánja
átvenni az iskola által
kínált tudást? Szülõi
felkérésre, ezen kérdések megválaszolására keresték a választ
annak a szakmai munkacsoportnak a tagjai,
akik október derekán
Keszthelyen tartottak
megbeszélést
arról,
miként lehetne támogatást adni a helyben
és a balatoni régióban
élõ fimotáknak, azaz
a figyelem-, mozgás –
és tanulászavar tünet
együttesét hordozóknak. Magyarországon
az enyhébb esetek figyelembe
vételével
is 7-17 százalékrara
becsülhetõ a fimota
gyerekek száma.
A fimota gyereknek nagyon jó lehet
a megfigyelõ készsége, pusztán a figyelem
fenntartásában
van
nehézsége. Az „itt és
most”-ban él. Nem tud
a sorára várni, nem
gondolkodik, mielõtt
beszél vagy cselekszik.
Meggondolatlanul beszél, megsért másokat. Ha akadályoztatva
van valamiben, akkor
sír, vagy dühöng. Nehéz vele egyezkedni,
kompromisszumot kötni. Emiatt, ha nem kap
felnõtt segítséget, az
iskolában a többi gyerek könnyen kiközösítheti. Az összejövetel
résztvevõi: Mozsolics
Melinda pszichológus,
a füredi származású
Lengyel Adél klinikai szakpszichológus
és Terkovics Marianna pedagógus egyetértettek abban, hogy

Bemesek Budapesten
Nagyon örültem,
amikor megtudtam,
hogy Budapestre
megyünk kirándulni, hogy megnézzük a Parlamentet
és az Operaházat,
melyekrõl már
sokat hallottam,
de még nem volt
lehetõségem megtekinteni.
Az iskolám, a balatonfüredi Bem József
Általános Iskola nagyon fontosnak tartja,
hogy 8. osztályban a
tanulók megismerkedhessenek hazánk két
híres intézményével,
az Országházzal és az
Operaházzal.
A kirándulás reggel
a balatonfüredi vasútállomáson kezdõdött,
ahonnan vonattal utaztunk fel Budapestre.
Elsõként a Parlamentet tekintettük meg,
amely Budapest V. kerületében a Kossuth
Lajos téren található

meg. Ámulva néztük a
hatalmas
szimmetrikus épületet. Amikor
beléptünk egy biztonsági ellenõrzésen kellett átesnünk. Amit
elõször megpillantottunk az a Parlament
tökéletes
makettje
volt. Aztán betekintést
nyerhettünk a Parlament rendkívül érdekes termébe, a Kupolacsarnokba. Itt van
kiállítva a Szent Korona és a többi koronázási jelvény, melyeket
nagy élmény volt saját
szemmel látni. Mi is
beülhettünk a hatalmas és csodálatos ülésterembe.
A parlamenti látogatás után elmentünk
a Vörösmarty térre az
adventi vásárba. Ezután még a Szent István Bazilikát is volt
lehetõségünk
megnézni. Mikor mindent
megcsodáltunk,
elindultunk az Operaház felé. Egy kedves

idegenvezetõ vezetett
végig minket a patkó
alakú nézõtéren és a
páholysoron.
A nézõtér csillárja nagyon szép volt. A
színpada pedig hatalmas, a legnagyobb az
országban.
Találkoztunk még Erkel Ferenc
és Ybl Miklós mellszobrával is. A három
részbõl álló királyi
díszpáholy nagyon tetszett, mert szépen díszített, elegáns volt.
Hamar este lett,
ezért a Déli pályaudvarra igyekeztünk.
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és
remélem, hogy nemsokára ismét eljuthatok
Budapestre és megcsodálhatom híres látnivalóit. Mindenkinek
csak ajánlani tudom
ezt a kirándulást.
Bocskay Bálint
8.o. tanuló
Bem József
Általános Iskola
Balatonfüred

Egészségnap fogyatékosokkal
az egységes pedagógiai szakszolgálathoz is
egyre többen fordulnak a tisztázatlan okok
miatt fellépõ idegrendszeri hátterû fimota
szindróma tüneteit és
viselkedésjegyeit hordozók. A fimota gyerek
nem tehet állapotáról,
tünetei nem rosszaság vagy akaratgyengeség miatt alakulnak
ki. Megfelelõ segítségre van szükségük
a szülõk és a pedagógusok részérõl, súlyosabb esetekben orvos és pszichológus
közremûködésére.
Fontos, hogy a gyerek,
a szülõ és a pedagógus egyaránt tisztában
legyen a problémával, mert csak ekkor
kerülhetõ el a gyermek
személyiségének
károsodása, énképének,
önértékelésének
za-

vara. Szeretnének létrehozni egy non-profit alapítványt abból a
célból, hogy segítsék
a helyi és környékbeli
gyermekorvosokat, védõnõket, pedagógusokat és szülõket
abban, hogy megtalálják azt a legoptimálisabb nevelésfejlesztési módszert, ami a
leginkább célravezetõ
ennek a gyermekpszichológiai betegségnek
a kezelésében, mert a
fimotákra más szemmel, más lélekkel kell
nézni és leginkább „dicsérettel és jutalmazással”, illetve azonali
visszajelzéssel
lehet
eredményt elérni. Az
önszabályozást, az érzelmek szabályozását,
a figyelem tudatos koncentrálását a fimoták
nehezen végzik, ezért
õket
kondicionálni

kell, ami a szülõk, pedagógusok
intenzív
partnerségét igényli,
mert esetükben nem a
gyerek rosszaságáról,
akaratlagos
bosszúság elõidézésérõl vagy
a barátoktól való negatív viselkedési forma eltanulásáról van
szó. Kisebb csoda már
elõidézhetõ az otthon
és az iskolában fegyelmezésre használt mondatszerkezetek, utasítások átalakításával is.
Hogy a pedagógusok
szemlélete is változzon, ezért is szeretnének a szervezõk a Balatonnál is akkreditált
tanfolyamokat szervezni fõvárosi szakterapeuták bevonásával.
További információ
a www.fimota.hu oldalon.

Iskolánkban november 17-én került sor
az egészségnapra.
A Komplex Esély
Óra programon belül négy fogyatékos
csoport érkezett.

ti erõszak elõjeleirõl.
Részt vettünk még
pszichológia órán és
voltak, akik plakátot
készítettek az egészséges életmódról. A nyolcadikosoknak ezalatt
felvilágosítást tartottak, külön a lányoknak
és fiúknak. Az 5.-6. osztályosok megnézték a
moziban a Delfines kalandot.

Ez a nap nagyon élvezetesen telt mindannyiunk számára. A
közvetlen kapcsolat és
a kötetlen beszélgetések lehetõvé tették az
információk könnyebb
befogadását. Köszönjük tanárainknak és az
elõadóknak az emlékezetes pillanatokat.

Nemes Norbert

A felsõsöknek volt
alkalmuk
találkozni
mozgássérült, látássérült, értelmi fogyatékos
emberekkel és egy jeltolmáccsal. A diákok
kipróbálhatták a kerekesszéket és szembesültek azzal a ténnyel,
hogy megnehezíti és
teljesen megváltoztatja az életet. A beszámolók mélyen hatottak minden gyerekre,
fõként ránk. Futtató
Norbert õrnagy és Péter Katalin alezredes
asszony tájékoztatott
bûncselekményekrõl
illetve a párkapcsola-

zett. A szerb, szlovén és
ukrán ellenfelek minden bizonnyal örökre
megtanulták a füredi
lány nevét.
A döntõben a szegedi Barzó Lillával
mérkõzött, és magabiztos játékkal 6:0, 7:6ra nyert. Gálfi Tamás
szerényen megemlítet-

te Dalma idei eredményeit, de nem tagadja, hogy sikeres évet
zártak. Büszke lányára, aki mély alázattal
hódol szeretett sportágának. Mint szülõ
és edzõ odafigyel rá,
hogy a tanulóévekben
töretlenül
fejlõdjön.
–Nagyon sok tehetsé-

ges fiatal van Dalma
korosztályában. Ez a
sport elsõsorban fejben dõl el. Szerénynek
kell maradni továbbra is, nem szabad „elszállni” az eredmények
miatt. Fontos, hogy az
elkövetkezendõ években
ne érje sérülés Dalmát.
A kondicionális képzé-

sére még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
16-17 éves korban dõl
el elsõsorban minden.
Amennyiben
töretlenül fejlõdik, akkor szép
eredményeket érhet el
majd a felnõtt korosztályban is – vázolja a
jövõt a büszke apa.
Szendi Péter

Radnótisok

Dalma ismét nagyot ütött
Gálfi Dalma az elmúlt években is
komoly sikereket
ért el, de idén talán
még nagyobb eredményeket könyvelhet el a tehetséges
füredi teniszezõ, aki
mindössze 13 éves.
Édesapja Gálfi Tamás - egyben edzõje
is - nagyon büszke a
lányára.
– Nemrégiben Szegeden a Korosztályos
Magyar Bajnokságon
lépett pályára a nála
egy évvel idõsebbek között. Dalma az ötödik
kiemelt volt, de meglepetésre bajnoki aranyéremmel térhetett haza.
De nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is eredményesen
szerepelt. Ebben az évben tizenhárom tornán
vett részt, mindenhol
nagyszerûen helyt állt
– tekint vissza az elmúlt hónapokra Gál-

fi Tamás. Mallorcán,
illetve az ausztriai
Kufsteinben egészen
a döntõig menetelt,
ezenkívül mindkét pécsi Tennis Europe 14es versenyt megnyerte, tehát elmondható,
hogy nagyszerûen bánt
az ütõjével. Nem sokon múlott, hogy Kassán, Kremsben és Szabadkán is eljusson a
legjobbak közé. A három említett városban
beérte az elõdöntõvel.
Ami még örvendetes, hogy Dalma nemcsak egyéniben, hanem párosban is szép
eredményeket ért el.
Kassán,
Mallorcán,
Mariborban és Szabadkán aranyérmet, Svájcban ezüstérmet akasztottak a nyakába.
Kiváló eredményeinek köszönhetõen bekerült az Európa Bajnokságon
szerepelt
U14-es magyar válogatottba, ahol spanyol,

szerb és belga ellenfelei felett diadalmaskodott. Jelenleg az U14es korcsoport európai
ranglistáján a 37. helyen áll, de jövõre minden bizonnyal az elsõ
tízbe kerül, hiszen
több „idõs” sporttársa
egy korcsoporttal feljebb lép.
Nemrégiben újabb
öröm érte a Gálfi
családot,
hiszen
Dalma a négy évvel
idõsebbek között diadalmaskodott. A tehetséges teniszezõ a
szövetségtõl
kapott
szabadkártyával léphetett pályára Budapesten az ITF nemzetközi versenyen. A
sorsolás cseppet sem
volt könnyû, de ez mit
sem zavarta a fiatal
lányt, aki az elsõ körben a junior világranglista 230. helyén álló
szerb tizenévest vert
meg, majd utána újabb
három diadal követke-
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Jobb feltételekben Hagyományokhoz híven
reménykednek
nyékbeli
lakosoknak
korosztálytól és nemtõl
függetlenül sportolási lehetõséget biztosítsunk.
–Most
is
zajlik
egy
terembajnokság, illetve januárban
megkezdõdik a téli szezon. Mit lehet ezekrõl
tudni?
– A senior bajnokságban két korosztályt indítottunk 35
és 45 felettiek részére. Az ünnepek elõtt
mindez
befejezõdik.
A honlapunkon (www.
– Milyennek ítélfuredfoci.uw.hu ) pete
a
nemrégiben
dig már lehet nevezbefejezõdött bajnoksáni a hagyományos téli
got?
teremlabdarúgó
baj– Az idei szezon anynokságra. Itt nincs
nyiban különbözött az
korhatár, egyetlen kielõzõektõl, hogy a bikötésünk, hogy NB-s
tument felváltotta a
szintû
bajnokságban
mûfû. Nagy örömünkre
ne játsszon az illetõ.
a BalatonfüreAnnyi
megküdi FC pályáján
lönböztetés van,
rendezhettük
a hölgyek,
Népszerû a teremfoci, hogy
meg a szabadtéa balatonfüreri bajnokságot.
egyre többen indulnak di lakosok és
Sajnos az utóbbi
a balatonfürea téli bajnokságon
években visszadi egyesületek
esett a nevezéigazolt sportosek száma, mely
lói minden mega nem megfelelõ hát- re! Említette, hogy idén kötés nélkül neveztérnek volt köszönhetõ, jobbak voltak a felté- hetnek. Itt nagyon jó
nevezetesen, hogy a já- telek, mint az elmúlt feltételeket
tudunk
tékosok bitumenen fut- években. Ez esetleg a biztosítani, hiszen isballoztak. A mûfüves mérkõzések színvona- mét a sportcsarnokpálya minõsége ki- lára is kihatott?
ban lesz a teremfoci.
váló
volt,
ennek
– Úgy gondolom, Szerencsére hatalmas
köszönhetõen a bene- hogy
nem,
hiszen az érdeklõdés, a létvezett csapatok szá- évrõl-évre
zömében számot korlátoznunk
ma is nõtt. A helyszín ugyanazok a játékosok, kell, egészen pontosan
elõnye még, hogy há- csapatok léptek pályá- harminchat
csapatrom mérkõzést tudtunk ra. Azt szeretném le- nak tudunk részvételi
azonos
idõpontban szögezni, hogy ez nem lehetõséget biztosítarendezni. Gondot csak egy profi bajnokság. ni.
az jelentett, ha a lab- Nekünk a célunk az,
da átment az egyik pá- hogy a füredi és a körSzendi Péter
Október végén
fejezõdött be a szabadtéri kispályás
labdarúgó bajnokság, de nincs megállás, hiszen a senior
korosztályban már
november elején
megkezdõdtek a
küzdelmek, míg a
téli teremlabdarúgó bajnokság január
7-én rajtol. Mezõ
Béla a BKLSZ elnöke nyilatkozott lapunknak.

lyáról a másikra. Ezzel
sok idõ és energia veszett kárba.
– Mi lenne a megoldás?
– A bitumenes pályák ideje lejárt. Az
iskolákban is balesetveszélyesek,
felújításra szorulnak. Ezen
kívül a városban is
szükség lenne több
mûfüves, vagy hasonló
ízületkímélõ altalajú
és burkolatú kispályára, hogy a gyerekek és
a felnõttek bármikor
futballozhassanak. Régebben az iskolákon
kívül három, az akkori
igényeknek megfelelõ
focipálya volt a város
területén. Mindenképpen javítani kellene a
helyzeten.
– Evezzünk egy kicsit nyugodtabb vizek-

Nagy csinnadratták nélkül, de jó
évet zárt a Balaton
Szabadidõ és Konferencia Központ. Majer Tamás igazgató
visszatekintett az
idei esztendõre, és
nem tart a 2012-es
esztendõtõl.
– Az elmúlt évekhez
képest történt-e negatív vagy pozitív változás a Konferencia Központnál?
– Hasonlóan jó évet
zártunk ebben az évben is, mint korábban.
Rendezvényeink száma nem csökkent, igaz
nem is nagyon nõtt.
Majdhogynem 99 százalékos kihasználtsággal
dolgozunk, ezért nem

Emelt fõvel Detre Diána kijutott az olimpiára
Nem sikerült a bravúr, kiesett az EHF
kupából a BKSE. Sótonyi László csapata
emelt fõvel búcsúzott a nemzetközi
kupaporondról.
Súlyos, kilenc gólos vereséget szenvedett Franciaországban
a Balatonfüredi KSE
csapata.
Rendkívül
rosszul kezdõdött a találkozó, hiszen a gallok
nyolc gólt dobtak úgy,
hogy füredi részrõl
nem volt „válasz”. Csak
legvérmesebb szurkolók hittek abban, hogy
sikerül a bravúr, és továbbjut a BKSE. Voltak a mérkõzésnek
olyan pillanatai, amikor reménykedtek a
szurkolók, hiszen öt
góllal vezetett kedvenc csapatuk. Sajnos
a BKSE nem jutott tovább, de emelt fõvel
búcsúzhatott,
hiszen
egy jó erõkbõl álló,
hétrõl-hétre erõs bajnokságban edzõdõ csapatot itthon megvertek
(27:26), mely mindenképpen a szív diadala volt. A füredi csapat harcolt, küzdött, és
visszaszerezte a szurkolók szeretetét.

Detre Diána olimpiai részvételi jogot
szerzett a nõi RS:X
szörf kategóriában az
olimpiai hajóosztályok
kvalifikációs világbajnokságán, az ausztráliai Perthben. A BYC
versenyzõje a tízfutamos versenyen a nemzetek sorrendjében a
21. helyen végzett, ezzel az elsõ lehetséges
alkalommal kvalifikálta magát az olimpiára.
A december 3–18
között zajló vb-n a
következõ héten még
három hajóosztályban
érdekeltek a magyarok. Közülük korábbi eredményeik alapján elsõsorban Berecz
Zsombortól
(Laser)
és Gádorfalvi Árontól
(RS:X Férfi Szörf) várható olimpiai kvalifikáció.
Detre Diána már a
második olimpiájára
készülhet, hiszen 2008ban is az utazó küldöttségben volt, osztályában a 22. helyen
végzett – ez magyar nõi
szörföstõl a legjobb
ötkarikás eredmény.
A londoni olimpia
szörfversenyeit
a
dorseti Weymouthban
és Portlandben – mind-

is tudunk újabb programokat megvalósítani. Továbbra is nagyon
népszerûek a sport
rendezvényeink, leginkább a BKSE kézilabda mérkõzései. Nem
szabad figyelmen kívül
hagynunk a színházi
elõadásokat, és a nálunk megtartott konferenciákat sem. A kulturális eseményeinknél
továbbra is a Pannon
Várszínház képviseli
a fõvonalat, de „bejelentkezett” hozzánk a
Kisfaludy Színház is.
Nyugodtan
mondhatom, hogy pezsgõ, kulturális élet volt idén
a Szabadidõ Központban.
Mûködésünk,
tevékenységünkkel
kapcsolatosan
nem

és augusztus 11. között,
RS:X kategóriában augusztus 7-én zárul a viadal.
balatonfured.hu

nem tudták elfogadni a
meghívásunkat. Jövõre
azonban ígéretet tettek, hogy ismét ellátogatnak Balatonfüredre.
– Sokan félnek a
2012-es esztendõtõl,
mely jelentõs megszorításokkal jár.
– Igyekszünk ugyanazt a színvonalat tartani, mint eddig. Továbbra is szeretnénk
biztosítani a helyet a
sport és kulturális rendezvényeinknek. Nagyon remélem, hogy
pénzügyi nehézségeink nem lesznek, nem
hátráltatják a gazdasági problémák a munkánkat.
Szendi

A realitásokhoz híven
Véget ért az õszi
szezon, a Balatonfüred FC a
várakozásoknak
megfelelõen teljesített, de Lantai Balázs vezetõedzõben
van némi hiányérzet.
A BFC a 6. helyen
telel, mindössze egy
pont választja el a
negyedik helyezett
Hévíztõl.

két település az Egyesült Királyság kedvenc
vitorlázóhelyei
közé tartozik – rendezik meg 2012. július 29.

változott semmi, igyekszünk a már hagyományos, népszerû rendezvényeinknek eleget
tenni.
– Idén azonban elmaradt a kézilabdatorna. Mindez a gazdasági
válságnak
köszönhetõ?
– Egyáltalán nem
ennek! Terveink között szerepelt a nemzetközi kézilabdatorna
megszervezése, mely
nagyon jó felkészülési
mérkõzéseket biztosított azon csapatoknak,
akik pályára léptek.
Sajnálatos módon az
orosz Csehovszki Medvegyi és a horvát
Croatia Zagreb már
elkötelezték
magukat szeptemberre, így

– Az elvárásoknak
megfelelõen teljesített
a csapat vagy van benned némi csalódás?
– Úgy gondolom, hogy
jelen pillanatban ez a
realitás. Az elsõ hat hely
valamelyikére vártuk a
csapatot, ezt teljesítették is a fiúk. Ugyanakkor
van bennem némi hiányérzet, szerintem többre
is képesek vagyunk. Sajnálatos módon két játékos távozott a felnõtt
csapat keretébõl, és bizony voltak hozzáállási
problémák egyes labdarúgóknál.
– Minek köszönhetõ
a kenyértörés?
– Nem szeretném
megnevezni a játékosokat, de aki jártas a
füredi labdarúgásban,
az tisztában van ezzel.

Nem haragszom rájuk,
némi tüske persze van
bennem, hiszen, ha
mindez az átigazolási
idõszakban
történik,
akkor mi is másképpen
reagálunk. Kicsit fáj,
hogy „cserbenhagyták”
a csapatot, de igyekeztünk õket pótolni.
– Összességében mivel voltál elégedett és
mivel nem az õszi szezonban?
– A védelmünk olykor hullámzó teljesítményt nyújtott, tizennégy mérkõzésen
huszonegy gólt kaptunk, ami az elõzõ tavaszi szezonhoz képest
sok. Ugyanakkor a huszonhat rúgott gól önmagáért beszél, majdnem kettes gólátlagot
produkáltunk. A védekezésünket
stabilabbá kell tenni, szeretném megtalálni erre a
legmegfelelõbb embereket. Remélem, hogy
télen a hiányposztokra olyan játékosokat
tudunk igazolni, akik
erõsítést jelentenek.
– Véget ért a szezon,
egy ideig téli álom következik a fociban. Mikor kezditek meg a felkészülést?

– Terveink szerint
január közepén. Ismét
megrendezzük a már
hagyományos és évrõlévre egyre színvonalasabb Füred Kupát.
Már vannak lekötött
edzõmérkõzéseink is,
a Hévíz és a Veszprém
ellen játszunk majd,
oda-visszavágó
alapon. Igyekszünk minél
több mérkõzést leszervezni, hogy az újonnan
érkezõ játékosok hamar beilleszkedjenek.
Neveket egyelõre nem
szeretnék mondani, de
vannak
kiszemeltjeink.
– Általában véve a
tavaszi szezon jobban
sikerül a csapatnak,
mint az õszi. Van esély
az elõrelépésre?
–
Mindenképpen,
hiszen mindössze egy
pont a lemaradásunk
a negyedik helyezett
Hévíztõl.
Szerintem
képesek leszünk az
elsõ négybe verekedni
magunkat, erre a játékosállomány és a feltételek adottak, de nagyon sok függ majd az
átigazolásoktól, hogy
kik jönnek és távoznak
a csapattól.
Sz. P.
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