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Füred ismeretlen
arcai
Jó, ha az embernek vannak barátai az
országban! Így aztán, hogy szilveszterkor
összegyûltünk s hogy elüssük az idõt, nekiindultunk Fürednek. Ezúttal a kevésbé ismert
helyeket mutatták meg füredi barátaink. S
miután errefelé élek lassan negyedszázada,
bõven volt okom pirulni egyik-másik helyen,
mivel magam sem jártam arra még. (Kérdés
persze, egy született füredinek milyen lenne az
orcája, ha rákérdeznénk a helyi ismereteire?)
Elmentünk a Malom völgybe. Még télen is
elragadó volt a völgy, tiszta és ápolt, a feliratok rendben s a téli csend hallhatóan kísért
bennünket. Aztán felkapaszkodtunk a Bocsár
dûlõbe, megnéztük a csodálatosabbnál csodálatosabb présházakat s betértünk a papsokai
templomhoz. Nagyszerû és szép épületmaradvány, tökéletes hangulatot kelt a mellette lévõ,
földbe süppedt vagy éppen eldõlt régi sír maradványokkal. (Most láttam itt elõször Keöd
kapitány sírját!)
A zsidó temetõnél már szégyenkeztem. A kerítés több helyen bedõlve, a kapu kitörve, a gaz
nyomai még látszanak. Pedig nem is olyan régen felújították, mondják kísérõink, de most
újra neki kellene fogni. Tipikus eset: ha kiesik egy kõ, senki nem igazítja meg s utána
már a falat kell visszaépíteni, sokszoros pénzért. Egy séta lefelé a Kéri malomhoz, át a régi
falurészen, napfény, meleg, hangulat, mintha
idõutazáson vennénk részt. Lent a távolban
a Balaton partján bizonyára sokan lehetnek,
ami érthetõ is, de itt fent, a régi városban (vagy
faluban) azért ez a csendes hangulat igencsak
kedvünkre való.
S aztán a meglepetések: a kocsmák. Illik,
nem illik, de betértünk egynémelyeikbe. Igen
sajnálom, hogy a Fekete Péter zárva van, a
helybeliek sokat meséltek róla. Hová süllyed a
világ, ha egy kocsma is csõdbe jut! De a Zöldfa bezzeg hangos. Remek, emberszabású hely,
törzsvendégek, hangulat, olcsóság. Nekem ne
mondja senki, hogy ez nem attrakció, érdekesség, mint például a piac környékén az a
hordós vendéglõ. Kicsi, alig fértünk be, de a
vendéglátás elsõ osztályú, a bableves finom és
bõséges, a tulaj jókedvû és vendégszeretõ- mi
kell még az újévi hangulathoz?
Számomra így válik teljessé a füredi létezés:
lent a megmentett örökség, megújított hagyomány, nagyvonalú vendéglátás és fent a hajdani Füred illúziója. Bizony, így kerek a világ
Füreden!
Praznovszky Mihály

Képviselõ-testületi döntések
Kéri Kitty színésznõ
vezeti áprilistól a
Kisfaludy Színházat – döntött a város
képviselõ-testülete.
Az eddig egy évadot megélt, épület
és társulat nélküli
színház a remények
szerint ezzel új lendületet kap. Megszavazták a városi
intézmények felújítására szánt 95 millió
forintos keretet is.
2012–14 között 95
millió forintot költ az
önkormányzat a városi
intézmények felújítására. Idén mintegy 32
millió forintot különítenek el erre a célra,
míg a fennmaradó 63
milliót a 2013-14 évi
költségvetés biztosítja
majd – szavazták meg
a legutóbbi testületi
ülésen a képviselõk. A
közbeszerzési eljárást
hamarosan kiírják, de
addig is elvégzik a tovább már nem halogatható javításokat.
A tervezet szerint
egyebek mellett 21 mil-

lióból
korszerûsítik
a közösségi házat, kicserélik
a
nagyterem üveg tetejét és
akadálymentesítik
a
fõbejáratot. A Radnóti iskolát 16, a Bemet
12, míg az Eötvös iskolát 11,4 millió forintból újítják fel. Az
óvodai épületeket is
felújítják, legtöbbet 13,6 milliót- a Mogyoró úti óvodára költik
majd, ahol kicserélik
a gázkazánokat és a
nyílászárókat is. Mintegy hat millió forintból
korszerûsítik a Városi
Könyvtárat, közel 21

millióból pedig az önkormányzati hivatalt.
A képviselõ-testület
úgy döntött, hogy április 1-tõl Kéri Kitty,
a Veszprémi Petõfi
Színház színmûvésze
látja el a Kisfaludy
Sándor Kulturális és
Színházfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetõi
teendõit. A Balatonfüreden élõ színésznõ
megbízása határozatlan idõre szól.
– Nagyon örülök
a lehetõségnek, szép
és nemes feladat a
Kisfaludy
Színház
mûködtetése. Ez egy

Balatonman – Balzsay Károly is indul
A városban rendezik meg az I.
Balatonman Triatlon Fesztivált. Profi
verseny, festõi táj, –
nem csak hivatásos
sportolóknak.
Rajthoz áll Balzsay
Károly,
a
jelenlegi
egyetlen magyar profi
ökölvívó-világbajnok is.
A címvédésére készülõ
sportolóval és a rendezvény szervezõjével beszélgettünk.
– Füreden tanultam
meg vitorlázni, már

csak ezért is nagyon
kedvelem a várost. A
Balatonman fesztiválra azonnal igent mondtam, bár még soha nem
vettem részt ilyenen.
Most kezdtem el a felkészülést a címvédõ
mérkõzésemre, remélem, olyan állapotban
leszek utána, hogy júniusban rajthoz állhatok
itt Füreden, a triatlon
fesztiválon. A három
sportág, az úszás, futás,
kerékpározás
különkülön megvan számomra, gyakorlom ezeket,

de így együtt komoly
kihívás lesz. A triatlon
nagyon kemény sportág. Hasonlóan az ökölvíváshoz vannak itt is
holtpontok, ezért komoly fizikai állóképességre van szükség
illetve erõs akaratra –
vélekedett Balzsay Károly.
– Egy valóban jó,
hangulatos
versenyt
akarunk szervezni. Füred ideális helyszín,
szere tnénk késõbb is a
Balatonman-nel itt maradni a városban. Rajt-

Egyensúlyban maradunk
Milyen év elé néz
a város? Milyen
válaszok adhatók
az utóbbi hónapokban történt
változásokra? A
fejlesztésekrõl, az
átalakuló önkormányzatiságról, a
helyi lehetõségekrõl
és problémákról
illetve a városvezetést érintõ kritikákról beszélgettünk
dr. Bóka István polgármesterrel.
– Az új önkormányzati és a köznevelésrõl
szóló törvény két olyan
jelentõs
átalakítás,
amely kihat a város
mûködésére is. Van
némi feszültség a kormányzati politika és az

önkormányzás között.
Ezt
városvezetõként
hogyan éli meg?
–
Valóban
átrendezõdött az állam
és az önkormányzatok
viszonya. A közoktatási törvénynél még sok
részlet nem tisztázott,
annyi biztos, hogy az állam markáns szerepet
kíván betölteni az oktatásban. Az intézmények
finanszírozását
még
nem látjuk, kezdetben
valószínûleg
lesznek
kicsit jobban és kicsit
rosszabbul járó önkormányzatok, ami majd a
rendszer finomhangolásával eltûnik. Balatonfüred arra törekszik,
hogy minden lehetséges
módon megtartsa az oktatási intézményeit.

virtuális színház, nincs
épülete és nincs társulata, ennek ellenére rengeteg lehetõség
rejlik benne. Bízom
abban, hogy sikerül
Kisfaludy szellemében
valami egyedi tartalmat létrehozni. Ötvözni szeretném a fiatalos,
lendületes szemléletet
a füredi tradíciókkal. A
koncepcióm kész. Úgy
vélem a színháznak
egész évben jelen kell
lennie, természetesen
elsõsorban a nyárra
és az elõ - illetve utószezonra koncentrálva
a programjait – nyilatkozta a balatonfured.
hu
megkeresésére
Kéri Kitty.
A Kisfaludy Színházat még 2010 végén
hozta létre az önkormányzat, azzal a céllal,
hogy színesítse a helyi
kulturális programkínálatot. Az önkormányzati tulajdonban lévõ
színház a város támogatásából valamint pályázati pénzekbõl tartja fent magát.
balatonfured.hu

2012-ben alapvetõ
változás nem lesz a
város finanszírozásában, az önkormányzat nem kap kevesebb
pénzt, mint az elmúlt
években. Ez persze
nem boldogít minket,
mert ez a támogatás
reálértékben folyamatosan csökken. Az önkormányzati
szektor
eladósodott, az állam
ezért ellenõrizni akarja és feltételekhez
kötni a mûködését. A
végül elfogadott önkormányzati törvény
az eredeti kormányzati elképzeléshez képest azonban sokat
finomodott, úgy gondolom kedvezõ irányba sikerült változtatni
rajta.

– Az önkormányzatiság mégiscsak csonkult, vesztett önállóságából.
– Ezzel egyetértek.
Településvezetõként
és magánszemélyként
is az a véleményem,
hogy amit a helyi közösség képes ellátni, azt ne vegyük ki a
kezébõl. Én nem az állami irányítást, a centralizálást erõsítettem
volna, hanem a helyi
közösségek szerepét.
A Fidesz frakción belül is nagy vita volt az
önkormányzatiság átalakításáról, én markánsan
igyekeztem
hangot adni a véleményemnek, végül nem
az az álláspont gyõzött,
ami mellett én is érvel-

tem. Ha az ember egy
rendszernek, egy pártnak a tagja, fel kell vállalnia annak az adott
közösségnek a döntéseit, még akkor is, ha
adott esetben azokkal
nem teljesen ért egyet.
A legnagyobb baj az,
hogy az elmúlt években az önkormányzati
rendszer finanszírozásából évi 100-150 milliárd forintot vontak ki,
ez nagyon hiányzik. A
Fidesz kormány teljesítménye nyilvánvalóan hatással lesz majd a
Fidesz képviseletében
bizalmat kapott helyi
politikusok megítélésére is. Ez egyértelmû,
ezzel 2014-ben számolni kell.
Folytatás a 3. oldalon.

hoz áll majd a triatlon
hazai
élmezõnyének
egy része, de hangsúlyozom: ez nem csak a
profik versenye, bárki
jelentkezhet, megmérettetheti magát. Ezért
találtuk ki a rövidebb
távokat és a váltót,
amely lehetõséget ad
szinte mindenki számára, hogy átélhesse
azt a saját tapasztaltból mondom, életre
szóló élményt, amelyet
egy ilyen triatlon verseny ad.
Folytatás a 3. oldalon.

Báli
beszámoló
Belgiumból,
ahol a város igazi
minõséggel mutatkozott be.

5.old

Cápa, ezúttal
valódi
Folytatódik
G.
Tóth József kiváló tókutató sorozata, akivel ezúttal
a Márvány-tengerhez, Isztambulba
kirándulunk.

7.old.

A tenger
nekem
jóbarátom

Kulturális együttmûködés 2012-ben
Opatijával.

9.old

Louis
Armstrong
Dervalics
Róberttel

A füredi zeneiskola volt tanítványa kitûnõ swingdixilend koncertje
Füreden és Budapesten.

9.oldal

Új elnöke van
az egyesületnek
Januári tisztújító
közgyûlésén a Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület leköszönõ
elnöke, Rádóczy
Andrea megköszönte a tagságnak a hatéves közös
munkát, a közösen
elért eredményeket,
majd a tagság új
vezetõséget választott.
Az új ötfõs elnökség az új elnökkel,
Vászolyiné
Dobrosi
Ágnessel
szekciókra osztva kifejezetten szakmai alapon
mûködik tovább. Az
egyesület
elnöksé-

gében
Vászolyiné
Dobrosi Ágnes mint
a Kultúráért felelõs
szekció
vezetõje,
Forsthoffer
Ágnes
mint a Szállodák, panziók szekció vezetõje,
Brunnerné M. Veronika mint a Magánszálláshelyek
szekció vezetõje, Koczor
Kálmán mint a Vendéglátás,
borászat
szekció vezetõje és
Böröcz István mint
a Sport, szabadidõ
szekció vezetõje két
évre kapott bizalmat.
Vászolyiné
Dobrosi
Ágnessel készült interjúnkat a 2.oldalon
olvashatják.
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Van még hely Füreden
Új elnöke van a Balatonfüredi Turisztikai Egyesületnek.
Milyen változások
várhatóak a jelenleg
161 tagú szervezet
tevékenységében?
Milyen fejlesztések lesznek a város
turisztikai kínálatában, egyáltalán
mivel lehetne több
vendéget vonzani
Füredre? Beszélgetés Vászolyiné
Dobrosi Ágnessel.
A
helyi
turisztikai egyesület szinte
elsõként alakult meg
az országban, az elmúlt
hat év alatt, elsõsorban
pályázati források révén, több fejlesztést
valósítottak meg. Kialakították a Tourinform irodát benne a
látogatóközponttal,
turisztikai vásárokon
népszerûsítették Füredet, és új, a város marketingjét erõsítõ kiadványokat készítettek. A
legutóbbi közgyûlésen
Rádóczy Andrea korábbi elnök lemondott,
és új, öt szekcióra osztott vezetõséget választottak.
– Eddig is aktív tagja volt az egyesületnek, sõt egyik alapítója
a szervezetnek, most,
hogy elnök lett, mégis
min változtat majd?
– Egy erõs és elismert egyesületet vettem át. A korábbi elnök Rádóczy Andrea

nagyon jó munkát végzett, számítok a segítségére a jövõben is.
Idõközben
azonban
felállt a kistérségi illetve a régiós turisztikai egyesület is, ezek
a szervezetek hatékonyan képviselik majd
a füredi egyesületet is,
így úgy gondolom, több
energiánk jut a helyi
szervezet erõsítésére.
Szeretnénk új, kisebb
szolgáltatókat is mozgósítani, és aktívabbá
tenni a jelenlegi tagjainkat. Tudatosítani
kell: csak összefogva
tudunk több vendéget
hozni Balatonfüredre,
márpedig
mindenkinek az az érdeke, hogy
kihasználjuk a városban rejlõ turisztikai
lehetõségeket.
– Több mint százmilliós pályázati támogatást nyert az egyesület. Mire költik majd a
pénzt?
– Még nem nyertük meg a pályázatot,
egyelõre csak szóbeli ígéretet kaptunk rá.
Nagyon
bizakodunk.
Két évre szóló, 96 millió forintos uniós pályázatról van szó, amihez 16,5 millió önerõt
társítunk. Ez egy célzott támogatás, amelyet
meghatározott
feladatokra
adnak.
Reklámra,marketingre,
kiadványok megjelentetésére, programszervezésre és az egyesület
mûködtetésének segí-

tésére fordíthatjuk ezt
az összeget.
– Vegyük sorra a város legfontosabb turisztikai
szolgáltatásait. Mi a véleménye
Füred szállás-, program illetve vendéglátóhely kínálatáról?
– A szálláskínálat
lefedi az igényeket,
több árkategóriában,
más-más profilú hotelek, panziók érhetõk el
a városban. Az Annabál illetve a Kékszalag idejét leszámítva
nem gond a különbözõ
minõségû
szobákhoz
jutás sem. Úgy gondolom nagy értéke a városnak a programkínálata is, több országosan
ismert és kedvelt rendezvényünk van. Ezzel
együtt úgy vélem, újítani kell a kulturális
szemléleten, szélesebb
rétegeket megszólító,
talán a jelenleginél kevesebb, de tartalmasabb programkínálatra
van szükség. Hiányoznak a gyermekeknek
szóló rendezvények és
a könnyûzenei koncertek, ezekkel az eseményekkel új vendégeket
hozhatnánk a városba.
Például a megújuló
Kisfaludy Színház révén most van esély a
kínálat bõvítésére. A
vendéglátóhelyekkel
kapcsolatban nem titok, idõrõl idõre megfogalmazódnak kritikák.
Gondolkodunk
egy motivációs rend-

szer
kidolgozásán,
amely az egyre jobb
és minõségibb szolgáltatásra ösztönözné a
különbözõ vendéglátóhelyeket.
– A meglévõ vendégkör megtartása mellett mivel szeretnének
újabb vendégeket csábítani a városba?
– Még mindig sok
potenciál van a városban.
Gyógyturizmus
például jelenleg egyáltalán nincs Füreden,
holott az adottságaink
megvannak hozzá. Ebben óriási lehetõség
van,
hiszen
nem
szezonfüggõ, a vendég
minimum három hetes idõtartamban gondolkodik, ráadásul a

belföldi és a külföldi turisták egyaránt
érdeklõdnek
iránta.
A gyógyturizmus nem
idegen Füredtõl, néhány éven belül meg
kell
teremteni
ennek a feltételeit. Közelebbi és hamarabb
teljesíthetõ cél talán
az ivókúrák kínálása, a
helyi források révén ez
is adott lehetne a városban, sok új vendéget hozna. Én nagyon
hiszek a kulturális turizmusban, Fürednek
ez az egyik legnagyobb
ereje, hiszen a programok eddig is sok vendéget vonzottak ide, és
megalapozták illetve
erõsítették a város hírét. Itt is vannak még

lehetõségeink,
adott
rendezvényekhez kapcsolódóan a helyi szolgáltatók különbözõ turisztikai
csomagokat
kínálhatnának, ezért
a
programszervezõk
és a turisztikai szolgáltatók
közötti
együttmûködést is szeretnénk hatékonyabbá
tenni.
– Öt szekció (szálloda-panzió,
magánszálláshelyek,
vendéglátás-borászat,
sport-szabadidõ, kultúra) egy-egy képviselõje
alkotja az egyesület elnökségét. Mit remélnek
ettõl az új mûködési
struktúrától?
– Egy-egy szekció
képviselõje a maga te-

rületét jól ismeri, hitelesen és reményeink szerint hatékonyan
tudja
érvényesíteni
annak érdekeit, ráadásul felelõsséggel tartozik irántuk. Nagyobb
aktivitást,
nagyobb
egységet remélünk tehát ettõl. A szervezetnek a városmarketing
mellett az érdekvédelem és képviselet a
legfontosabb feladata.
Ha minden szolgáltató érdekelt lesz a város
turisztikai kínálatának
fejlesztésében, akkor
elõbb utóbb mindenki
megtalálja a maga számítását. Ezért kell dolgoznunk.
Martinovics Tibor

Megújult a BYC belsõ kikötõje Májusban elkészül az új
Január 28-án ünnepélyes keretek
között átadták a
Balatonfüredi Yacht
Club felújított belsõ
kikötõjét. A rekonstrukció Európai
Uniós támogatással
és jelentõs, 61%os önerõvel valósult
meg.
A
Balatonfüredi
Yacht Club idén ünnepli
fennállásának
145. évfordulóját, belsõ
kikötõje több mint 80
esztendeje épült. Komolyabb rekonstrukciót eddig csak egyszer
1955-ben végeztek a
telephelyen, a felújítás tehát már nagyon
idõszerû volt.
A sikeres Európai
Uniós pályázat és több
éves elõkészület után a
munkálatok 2010 õszén
kezdõdtek meg Papp
Ferenc tervei alapján,

Fejes Károly kivitelezõ
irányításával. Az építkezés során fontos
szempont volt a tradíciók megõrzése, így
újult meg a mûemlék
jellegû sólya és sólya-

tér, valamint az 1919ben épült árbocdaru.
A munkálatok a
kikötõben felgyülemlett iszaptöbblet kikotrásával kezdõdtek,
ebben Dobos István
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vállalkozó
nyújtott
nagy segítséget. Ezt
követõen felújították
a nyugati partfalat és
a déli hullámvédõ mólót. A kikötõ két új vendéghellyel is bõvült,
jelenleg 29 hajó befogadására alkalmas. A
rekonstrukció
során
egy mobil szennyvízszivattyú kialakításával lehetõség nyílt a
hajókban található beépített szennyvíztartályok ürítésére.
A megújult kikötõ
megfelel a legkorszerûbb
elõírásoknak. Az akadálymentesítés, a mozgássérült parkolóhelyek
kialakítása és egy a mozgássérülteket a hajóba
beemelõ daru kialakításával a club alkalmassá
vált mozgássérült vitorlás versenyek rendezésére is.
A beruházás öszszesen 83 millió Ft-ba
került, ebbõl 32 milliót nyert a klub az uniós pályázaton. A többit
önerõbõl, adományokból, illetve az önkormányzat 10 millió forintos
kamatmentes
kölcsönébõl
sikerült
fedezni.
Az ünnepélyes átadón Aranyos József
elnök, Nagy R. Attila
korábbi elnök és Böröcz István ügyvezetõ
ismertették
a
projekt részleteit, majd
a kikötõ bejáratánál
együtt vágták át a szalagot.
Bambek

modern tûzoltólaktanya

Jó ütemben halad
a nyugati elkerülõ
út mentén, a közel 1000 m2-es
tûzoltólaktanya építése.

járultak hozzá. Bebõk
Krisztián
parancsnok elmondta, az alsó
szinten négy szerállásos garázs épül, lesz
korszerû mosó és itt
kap helyet az ügyeleti
helyiség.
A
felsõ
szinten
öltözõk, étkezõ és egy
kisebb konferenciaterem is épül. Az épülethez kapcsolódik majd

A
négy
tûzoltóautónak is helyet
biztosító
épület pályázati pénzbõl
épül, a térségi önkormányzatok önrészével.
A felsõ szinten európai színvonalú
körülEurópai színvonalú
mények között
lett az új tûzoltóteljesíthetnek
majd szolgálalaktanya épülete
tot a Balatonfüredi
Önkéntes
Tûzoltóság emberei.
egy torony is, ami naA 317 millió forint- gyon hasznos lesz pl. a
ba kerülõ új laktanya gyakorlatozáshoz.
építéséhez 80 száza– Azt várjuk ettõl
lékban az Országos a beruházástól, hogy
Katasztrófavédelmi lényegesen
könyFõigazgatóság és 20 nyebb lesz a vonulás
százalékban a telepü- a tûzesetekhez, hiszen
lési önkormányzatok az elkerülõ útról köny-

nyebben tudunk indulni, gyorsabbak, hatékonyabbak lehetünk.
Nem beszélve arról,
hogy az állomány európai szintû elhelyezést,
jobb munkakörülményeket kap – mondta a
parancsnok.
Az új tûzoltó laktanyát úgy alakítják ki,
hogy az épület önmagában alkalmas lesz a
gyakorlatozásra.
A tûzoltókat
tavaly
63
tûzesethez és 83
mûszaki mentéshez hívták, többször mentettek
életet is.
Jelenleg
tizenegy
fõállású és három megbízásos tûzoltó dolgozik Balatonfüreden, a
mûszaki felszereltségük átlagosnak mondható.
-BÁN-
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Egyensúlyban maradunk
Folytatás a 1. oldalról.
– Meg azzal is, hogy
választani kell a polgármesterség
illetve az országgyûlési
képviselõség
között.
Ön, hogy vélekedik
errõl?
– Még nincs errõl
szóló törvény, de ha
lesz, és az kimondja,
hogy a két funkció öszszeférhetetlen, akkor
a mostani tudásom
alapján azt mondhatom, a következõ választásokon nem kívánok
országgyûlési
képviselõként indulni.
– A társadalomban
általános a csalódottság, a kiábrándulás
a politikából. Polgármesterként mindezzel
bizonyára nap mint nap
szembesül.
– Magam is érzékelem a csalódottságot,
és bennem is vannak
kételyek. Nem biztos,
hogy jó irányba mentünk el az önkormányzati és a köznevelési
törvény átalakításával.
Tartok attól is, hogy az
egykulcsos
adórendszer
átrendezõdést
jelenthet a centrum
és a periféria között.
Az embereknek egyre nagyobb terhet kell
vállalniuk, a társadalom
eladósodott.
A gazdaságnak kellene
megerõsödnie,
kezelhetõ szintre hozni
a költségvetési hiányt,
és az államadósságot,
de egyelõre Európában sincs növekedés.
– Vegyünk sorra néhány füredi problémát.
Helyi munkanélküliség?
– Füreden ciklikus a foglalkoztatottság, ami nem jó, hiszen a szezonális, 6-7
hónapa szóló munka
egzisztenciális problémákat okoz. Az is
látszik egyértelmûen,
hogy a turizmus nem

képes felszívni a vá- állam a tömegközleke- rosvezetés nem áldoz
rosban jelenlévõ szak- dés biztosítására. Azt eleget a meglévõ intézképzett
munkaerõt. azért látni kell, hogy mények finanszírozásáGond az is, hogy nem kevesen használják a ra, a város kisebb-naindultak jelentõs Ba- városban a tömegköz- gyobb hiányosságainak
laton fejlesztési prog- lekedést, komoly prob- megoldására. Nem lenramok. Az elmúlt tíz lémák vannak a ki- ne-e bölcsebb, ha a fejévben a térség gazda- használtsággal, ebbõl lesztésekhez szükséges
sági teljesítõképessége adódik részben a vesz- önkormányzati önerõt
mûködtetés. inkább a városi infraveszített a pozíció- teséges
jából, gyengült, úgy Azt is méltányolni kel- struktúra fenntartásátûnik, van egy nemzeti lene, hogy összehason- ra, javítására fordítakincsünk, de nem tu- lítva a hasonló méretû nák.
– Van ebben igazság.
Füdunk vele igazán mit településekkel,
kezdeni.
Elképzelé- red tömegközlekedése Ugyanakkor a fejleszsek vannak, azonban nem rossz. Ezzel együtt téseket pályázati pénnincsenek megfelelõ az új rendszer hibáin zek biztosítják, amefejlesztési források a javítani kell, erre ígé- lyekhez meglehetõsen
régióban. Ettõl Bala- retet is tett a Balaton csekély önrészt kell
adnia a városnak. El
tonfüred sem tudja Volán.
– Egyre többen hi- kell dönteni, hogy ezefüggetleníteni magát.
Ráadásul a kereslet ányolják a város ren- kekkel a többségében
közül
a soha vissza nem térõ
és kínálat sem talál- dezvényei
kozik mindig egymás- 20–40 éves korosz- lehetõségekkel élünk,
sal, hiszen több kutató- tálynak szóló progra- vagy sem, hiszen a váfejlesztõ cég érkezett mokat, elsõsorban a ros önerõbõl ezek egyia városba, de helyben könnyûzenei koncerte- két sem tudta volna
megvalósítani. Inkább
nem találtak szakkép- ket.
azon
vitatkozzett munkaerõt.
zunk, hogy azok
Ezzel
együtt
Vissza nem térõ
a
fejlesztések,
nem romlottak
amelyekhez
a mutatók, éves
lehetõség a fejlesztés pénzt kell közbizszinten az orszápályázati pénzbõl
tosítanunk, fongos és a megyei
tosak- e a város
átlagnál is kiszámára
vagy
csivel jobbak a
Vitatkozzunk
– Alapvetõen egyet- sem.
füredi foglalkoztatási
értek a kritikával, va- azon, hogy egy uszoda
számok.
vannak
hiá- a város számára fontos
– Nagy elégedetlen- lóban
Egy-egy vagy nem? Kell-e torség övezi az új helyi nyosságok.
buszmenetrendet, bár koncertnek szerintem naterem a gimnáziumérzékelve a sok kriti- nem lenne túl sok ér- ba vagy nem? Az Arácsi
kát a közlekedési vál- telme, azt viszont támo- út felújítása támogalalat épp most módo- gatnám, hogy építsünk tandó cél vagy maradsított rajta. A honlap ki egy új brandet Fü- jon a jelenlegi balesetfórumán egyebek mel- reden. Legyen egy pár veszélyes állapotában?
lett felmerült: ragasz- napos, a város imázsát Ezekhez most lehet tákodnia kell-e városnak erõsítõ, könnyûzenei mogatást szerezni. Azt
koncertekre
épülõ kell mérlegelni: van 20
a Balaton Volánhoz?
– Nem kell ragasz- rendezvény. Meg kel- millió forintja az önkorkodnunk a Balaton Vo- lene fontolni ennek az mányzatnak, abból tálánhoz. Ez üzleti kér- idejét, hiszen a szezon mogatással megvalósít
dés, az önkormányzat gazdaságilag már így egy néhány száz milliós
szívesen tárgyalna bár- is túl zsúfolt, nem len- fejlesztést vagy inkább
milyen másik közleke- ne szerencsés példá- beolvasztja egy intézdési vállalattal egy ol- ul a Borhetekre még mény mûködtetésébe.
csóbb és hatékonyabb rászervezni egy nagy A városi intézmények
egyébmûködtetés
érdeké- tömeget vonzó progra- mûködésénél
ben. Egyelõre azon- mot. De nyitott vagyok, ként nem látok nagy
problémát,
jelentõs
ban nincs jelentkezõ. várom az ötleteket.
mozgó– Visszatérõ kritika, forrásokat
Jelenleg 15 millió foa
rendszer
rintot ad az önkor- hogy a látványos fej- sítunk
mányzat és 3 milliót az lesztések mellett a vá- mûködtetésére, finan-

Balatonman – Balzsay Károly is indul
Ígéretet kaptam a
város két középiskolájától, a Lóczy gimnáziumtól és a Széchényi iskolától, hogy
egy-egy diák csapatot
indítanak majd a versenyen. Várjuk a további
jelentkezõket
– fogalmazott a verseny
fõszervezõje.
Zelcsényi Miklós elmondta, a tervek szerint Balzsay Károly
mellett több ismert
sportoló és közéleti személyiség is részt
Három kategóriában lehet indulni a versenyen.
- Balatonman iron (3800 méter úszás,180
km kerékpározás, 42,2 km futás. Klaszszikus ironman táv profiknak és a kihívást
kedvelõknek.)
- Balatonman 70.3 (1900 méter úszás, 90 km
kerékpározás és 21 km futás.)
- Balatonman special (1900 méter úszás,
180 km kerékpározás, 11 km futás. Azoknak,
akik kerékpározásban erõsek, de a másik két
számban nem akarnak teljes távot megtenni.)
Az elsõ kettõ kategória, elsõsorban az
amatõrök kedvéért, váltóban is teljesíthetõ. A
kötött váltóban 3 fõs csapatok indulhatnak, a
korlátlan váltóban viszont tetszõleges egy-egy
csapat létszáma.

szírozzuk a sportot, a
kultúrát és a civil kezdeményezéseket.
– Ebben az évben milyen fejlesztések lesznek a városban?
– Több nyertes pályázatunk van, minden bizonnyal idén
elkezdõdik a Lóczy
gimnáziumban a sportcsarnok illetve a városi uszoda építése,
megvalósul a buszpályaudvar átalakítása,
a tündérkerti óvoda és
bölcsõde energiahatékonysági felújítása, az
Eötvös iskolában pedig
sportpálya lesz. Nagy
tervünk az Arácsi út
felújítása, ennek érdekében már több lépést
is tett az önkormányzat, zajlik az érintett
telkek kisajátítása, reményeim szerint májusban döntenek a
pályázatról.
Január
végén kiderül, hogy a

felsõvárosrészt a Balaton parttal összekötõ
kerékpárút megépítésére kapunk-e támogatást illetve várjuk
a 71-es út alatti városrész
csapadékvíz
elvezetõ hálózatának
kiépítésére
beadott
pályázatunk elbírálását is. Gondolkodunk
azon, hogy elindulunk
két turisztikai pályázaton, amelyeknél csupán öt százalék önerõt
kellene biztosítanunk.
Kardiológiai bemutató
központ és balatoni hal
bemutató létesülhetne
ezek révén. A tervek
szerint mintegy 200
millió forint önrészt
kell a városnak biztosítania a fejlesztésekhez, de reményeim
szerint egyensúlyban
maradunk, és továbbra sem kell hitelt felvennie a városnak.
Ebben nincs benne az

Balatonfüred a legvonzóbb célpont
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) adatai szerint a múlt év
decemberéig közel 3,8 millió
vendégéjszakát regisztráltak a
balatoni térségben. A leglátogatottabb település továbbra
is Hévíz a maga 933 ezres forgalmával. A megyében messze
a legtöbben Balatonfüreden
szálltak meg.

vesz majd a triatlon
fesztiválon,
Miklósa
Erika operaénekesnõ
például már elfogadta
a felkérést.
A június 14-17. közötti verseny mellett
széles körû sportszakmai expót tartanak,
de szabadidõs, családi és gyermekprogramok is várják majd az

érdeklõdõket. A rendezvény központja a
Sundance Park lesz,
ahol a triatlonon indulók és családtagjaik
a verseny ideje alatt
kedvezményesen vehetik igénybe a vendéglátóhelyek illetve az
Aquapark szolgáltatásait.
Martinovics Tibor

uszoda finanszírozása,
amit két évre osztunk
el, idén ez 70 millió
forint terhet ró az önkormányzatra. Az év
közepén indulhat a beruházás, egy 25 méteres medencét építünk,
a hagyományos használat mellett mûködne
itt egy vízilabda utánpótlás képzés is.
– Távolabbi célok?
– A felsõvárosrész
rehabilitációja
nagyon
fontos
lenne,
ezen
gondolkodunk,
illetve keressük annak lehetõségét, hogy
miként lehetne beindítani a városban a
gyógyturizmust, hiszen
minden
adottságunk
megvan ehhez. De a
város gazdasága szempontjából az lenne talán a legfontosabb, hogy
végre elinduljanak a
magánberuházások.
Martinovics Tibor

A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) közzé tette a kereskedelmi
szálláshelyek január-novemberi
forgalmi adatait. Ennek alapján,
Balatonfüreden 427 ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták a
vizsgált idõszakban, ezzel a település messze vezet a megyében,
jelentõsen megelõzve a második legnépszerûbb települést, Tihanyt, ahol közel százezer vendégéjszakát realizáltak. Hetvenezer
vendégéjszaka fölött van még Balatonkenese és Sümeg. A régióban magasan Hévíz vezet, utána
Siófok és Füred következik szintén jelentõsen megelõzve a térség
többi települését.
2011. november végéig a balatoni szálláshelyek összesen 1,1
millió vendéget fogadtak, 7,2%kal kevesebbet, mint egy évvel
korábban. A vendégkör közel háromnegyedét kitevõ hazai vendégek száma 7,4, a külföldieké 6,8%-

kal esett vissza. Az üdülõkörzet
szálláshelyein 3 millió 766 ezer
vendégéjszakát
regisztráltak,
8,4%-kal kevesebbet az egy évvel
korábbinál. Ezen belül a belföldi
vendégéjszakák száma 9,4, a külföldieké 6,9%-kal csökkent.
A Balaton térségét felkeresõ
297 ezer külföldi vendég közül legtöbben Németországból és Ausztriából érkeztek, bár számuk egy
év alatt 18, illetve 13%-kal csökkent. A fõbb küldõ államok közül Szlovákiából háromtizedével,
Ukrajnából 18, Lengyelországból
13%-kal többen látogatták meg a
térséget.
A vendégek átlagosan 3,4 éjszakát töltöttek el a balatoni szálláshelyeken, ezen belül a külföldiek átlagosan 5, a belföldiek
3 éjszakát tartózkodtak. A legtovább – legalább egy hétig – a
dán, a görög, a német, az orosz
és az izraeli vendégek maradtak.
2011. november végéig a balatoni
szálláshelyek összesen 18,6 milliárd forint (az országos 15%-át
kitevõ) bruttó szállásdíj-bevételt
értek el, ami 3,6%-kal marad el
az elõzõ év azonos idõszakától. A
bevételek több mint négyötödét a
szállodák realizálták, legnagyobb
mértékben a gyógy- (25%-kal), valamint a wellness-szállodák (26%kal) részesedtek.
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Rövid báltörténet
A bál, amelynek
neve az olasz balare,
azaz táncolni szóra eredeztethetõ
vissza, mint társas
táncmulatság a 19.
században lett igazán népszerû. Az
arisztokrácia után
már különbözõ foglalkozások, egyletek, sportkörök
tartottak tagságuknak bálokat az
év jeles napjaihoz
kötõdõen. Késõbb
már a kötetlenebb
táncmulatságokat is
báloknak nevezték,
volt például citerabál, legénybál, sõt
taposóbál is.
Magyarországon az
egyik legrégebbi a Füredi Anna-bál, amelyet
1825-ig eredeztetünk
vissza. A Budapesti Operabál története 1886-ra nyúlik viszsza, de bécsi mintára
elõször 1934-ben szervezett operabált az akkori Budapesti Operabarátok Egyesülete,
melyen Lehár Ferenc
vezényelt, tánctérként
használva a nézõteret
is. Hosszú szünet után
1996 óta rendezik meg
újra minden évben a
Budapesti Operabált.
A sok bécsi bál közül a leghíresebb természetesen a Bécsi
Operabál,
amelynek
elsõ az Operaházban
megtartott
estélyére
1877-ben adta meg a
császár az engedélyt.
Habár ezen az ünnepélyen december 11-rõl
12-re virradó éjszaka
hivatalosan nem szabadott táncolni, „éjfél
után megvolt az elsõ
rendes tánc Operaházunk dísztermében”,
írták a korabeli lapok.
A Bécsi Operabálnak
már saját zenekara is
van, a nyitótánc pe-

dig a polonéz, amelyet idén február 16án 186 elsõbálos fiatal
pár táncol. Aki viszont
jegyet szeretne, már
most igyekezzen, hogy
bejusson a jövõ évi bálra, hiszen 2012-re már
minden jegy elkelt,
írják a bécsi lapok.
A báli szezon a farsangi szezon, amely
a húsvétot megelõzõ
negyven napos böjt
elõtti féktelen mulatozás idõszaka. Ilyenkor
népszerûek
a
batyusbálok, amikor a
lányok készítették az
ételt, a legények pedig az italt szolgáltatták. A falvakban a telet álarcos, jelmezes
felvonulással búcsúztatták, ilyen a mohácsi
busójárás, külföldön
a leghíresebb pedig a
Velencei Karnevál, a
maga álarcosbáljaival.

A bál, ami nem is
olyan egyszerû
A báli öltözet kiválasztásánál a legfontosabb
szerepe
a meghívó félnek, a

szervezõnek van. A viseletet ugyanis elõ
kell írni. A "white tie"
elõírást, ami frakkot
jelent és nagyestélyit,
csak a nyitótáncot táncoló pároknál illik betartani, ugyanis ezekben a ruhákban - ugye
frakk esetén a kötelezõ
merev fehér mellény,
állónyakú ing, villás
farkú zakó, a nagyestélyinél a könyököt
takaró kesztyû - lehetetlen egy egész estét
végigtáncolni, vacsorázni. Ezért a báli öltözet a "black tie", ami a
szmokingot és a hosszú
alkalmi ruhát jelenti. Ez már hordhatóbb,

hiszen a szmokinghoz
nem kötelezõ a mellény, nem kötelezõ a
spanyol öv, a hölgyek
hosszú alkalmi ruhája
is elegáns és hordható. A legrosszabb, ha
egy rendezõ az "alkalomhoz illõ ruházat"-ot
ír elõ, ugyanis ez egyénenként változó – tanácsolta Görög Ibolya
protokoll szakértõ a
Deluxe Magazinnak.
A bál esetében a
tánc a legfontosabb. Ma
már nincsen egy nõnek

táncrendje, felkérésre
megy el. Az asztalnál
vagy a fõvendég feleségét illik elõször felkérni a fõ házigazdának,
vagy ha ilyen nincs,
akkor a saját feleségét. Egy asztalnál ülõk
meg kell, hogy táncoltassanak minden ott
ülõ nõt. Egy másik asztaltól úgy kérhet fel valaki egy hölgyet, ha kis
meghajlással a férjétõl
(kísérõjétõl) elõbb elkéri. Ha egy nõ egy
felkérést visszautasít,

utána még egy jó ideig
(kb. félóra) nem mehet
el mással sem. Tánc
közben nincs lekérés,
és maximum két zeneszámot illik táncolni,
folytatja a szakértõ.
A báli étkezés a
díszétkezés szabályait követi. Ha minden
fogást feltálalnak, akkor egyszerre kell kihozni
mindenkinek,
aki az asztalnál ül. Ha
úgynevezett
"buffetdinner" rendszerû az
étkezés - tehát terített
asztal van, de az ételek büféasztalon vannak, és azokat el kell
onnan hozni - akkor a
felszolgálóknak kötelességük az asztalon
hagyott elhasznált tányért, evõeszközöket
elvinni addigra, mire
a vendég a következõ
fogással visszaér. Az
étkezést a hölgyek kezdik. A damaszt szalvétát az ölünkbe kell
tenni, és ha felállunk
a következõ fogásért,
akkor a bal oldalunkon
kell elhelyezni kicsit
gyûrve, amivel egyúttal az étkezés befejezését is jelezzük.
Cs.K.
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Vendégségben a Brüsszeli Magyar Bálon
A Brüsszeli Magyar Bál díszvendége volt Balatonfüred. A várost a bált
szervezô egyesület,
a magyar kultúrát népszerûsítô
arcFAM hívta meg
az immár 17. belgiumi magyar társasági
eseményre.
„Füred mint turisztikai, kulturális értékekkel
rendelkezô
gyöngyszem megjelenése méltó kezdete
lenne a magyar városokat bemutató sorozatnak” - szólt a hízelgô
meghívó levél dr. Bóka
Istvánnak Brüsszelbôl.
Az arcFAM, francia, angol és magyar
nyelven
nem
csak
gyermekfoglalkoztatásokat tart, színházi
elôadásokat szervez a
belga fôvárosban, hanem rendezôje a brüszszeli méretekben is
jelentôs, ma már ötszáz
fôs magyar bálnak is.
Nem kis teljesítmény
ez, ha megjegyezzük,
hogy a báli bizottság
tagjai , élén a fáradhatatlan és mindig nyugodt Dákai Zsuzsával,
önkéntesen végzik ezt
a munkát. A társasági esemény növekvô
népszerûségének
is
talán ez az egyik oka,
hogy a profi szervezés mellett a lelkes
civil
rendezôknek
köszönhetôen a bál
igazán fesztelenre és
jó hangulatúra sikerült .
Az elegáns Concerte
Noble termeiben nem
volt
semmi
túlzott
magyarkodás.
Balatonfüred
mindenbôl
minôségit vitt a bálra.
A hagyományôrzôk reformkort idézô ruhái
nem jelmezek, hanem
igazi tradicionális viseletek voltak az európai fôvárosban. Az
Anna-bál - két irigylésre méltóan csinos
bálkirálynôjével, Ko-

sen játszó - veszprémi
Mendelssohn
Kamarazenekar szolgáltatta
Kováts Péter vezetésével.
A fürediek mellett
az est vendége volt
Magyarországról
Panyi Zsuzsi üvegmûvész
gránátalma
mintát
idézô asztali üvegkerámiáival, Hampel Katalin temperamentumos divatbemutatója,
a kézzel készített ma
is minden alkalomra
hordható magyar motívumú ruháival, amelyeket, mint mondta, az est fôvédnöke,
Schmittné Makray Katalin is szívesen hord,
akárcsak Pitti Katalin,
akinek hangja Brüszszelben is elbûvölt magyart és nem magyart
egyaránt.
A báli vendégek között - lévén Brüsszel
igazi kozmopolita, ha
jobban tetszik multikulturális fôváros- találkozhattunk az európai uniós diplomaták,
mûvészek, a gazdasági élet és a nemzetközi
szervezetek
képviselôivel
ugyanúgy, mint a brüsszeli magyarok körében
jól ismert társasági
szereplôkkel. A bált

vendég a harmincfôs
küldöttség
kiutaztatását állta és a füredi borokat vitte ajándékként
Brüsszelbe.

csis Korinnával és Frei
Nikolettávalsokaknak érthetôen felkeltette az érdeklôdését.
A vendégségbe vitt ötszáz palack borból - a
Figula, Koczor, Jásdi,
Söptei, Liszkay pincészet kínálatából - sûrûn
kellett
a
poharakba tölteni a Balatoni
Borgalériát képviselô
szakembereknek: Bende Richárdnak, Köteles Zsoltnak és Szöllôsi
Tamásnak. A klasszikus báli zenét az európai, de tengerentúli
koncerttermekbôl
is jól ismert - az Anna-bálon
rendszere-

levélben
üdvözölte
Schmitt Pál, köztársasági elnök, Herman
Van Rompuy, Belgium volt miniszterelnöke, az Európai Tanács
elnöke, José Manuel
Barroso, az Európai
Bizottság elnöke is.
A 125 eurós vacsora és a 75 eurós sétáló
jegy mellett a vendégek lelkesen öteurós
tombola jegyek megvásárlásával is támogatták a szervezést és a
jótékony célokat, úgymint a dévai gyermekeket és a füredi gyermekjóléti szolgálatot.
Balatonfüred
mint

A fürediek kint tartózkodásáról a meghívó
egyesület, az arcFAM
gondoskodott.
Csorba Kata

Brüsszel nem túl barátságos arcát mutatta ott jártunkkor, hideg és sötét volt a január
végi idõjárásnak köszönhetõen az utcákon és
a Grand Place-on, azaz a fõtéren is. Bent azonban a Concert Noble bálteremében meleg kárpitok díszítették a falakat. Mint megtudtuk, a
szövött gobelinek nemcsak a szemet kápráztatták el, hanem négyszáz év óta elsõdlegesen
a falak melegítése volt a feladatuk. Az utcák
kis üzleteiben csokoládé- hegyek a legváltozatosabb formában, jócskán megvilágítva. A kirakatban friss epret mártogatnak az olvasztott
csokiba. Vasárnap - állítólag Brüsszelbõl hétvégén hazautaznak az eurokraták helyettük
viszont megjelennek a turisták- alig lehet helyet találni a többszintes, szûk, kintrõl csak kis
céhes háznak tûnõ étteremben, ahol az ebédhez
csak azt kell jeleznünk, ha nem belga sört kérünk. A kint élõ fiatal magyar lány szerint, bár
nem az uniós negyedben lakik, csak a rendszeres, de fegyelmezett tüntetéseken érzõdik,
hogy Brüsszel az Európa-ipar központja, ahol
a Bizottság, a Tanács, a Parlament és sok
nemzetközi szervezet dolgozik. Egyik vendéglátónk mindenesetre még késõ éjjel az esõben
sem mer parkolni az üres belvárosban, mert
ez a szabály, mondja, és büszkén magyarázza,
hogy Brüsszelben a lakosság által szelektíven
gyûjtött hulladék szinte száz százalékát újrahasznosítják, ezért vannak a házak elé kitéve más-más színû szemeteszsákok, amelyeket
csodálkozásunkra, nem egyszerre, hanem színenként válogatva szállítanak csak el.
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A Tölgyfa Csárda és környéke

Családi fotó 1943-ból
a Mémalató dombról

Válasz a közmeghallgatáson felmerülõ kérdésekre
2011. december
7-én a Közösségi
Házban megtartott
közmeghallgatáson arra vonatkozó kérdés hangzott
el, hogy a Tölgyfa
Csárda környezetére készülõ, annak
majdani belterületbe vonását lehetõvé
tevõ szabályozási
terv módosítási eljárása milyen szakaszban van.
Hogy a válasz – egyben az elõzményekrõl,
a közelmúltban lezajlott eddigi folyamatokról és a terv jóváhagyását követõen szükséges
teendõkrõl történõ tájékoztatás – minél több
érintetthez eljusson,
ezért az újság hasábjain adom meg.
A Tölgyfa és a Csárda utcák által körülölelt telektömb és az
azon kívül esõ rész is
korábban zártkerti külterület volt. Az érintett
ingatlantulajdonosok
részérõl régi igény –
és az Önkormányzatnak is régi szándéka
– a belterületbe vonás
lehetõségének a megadása. Ennek azonban
jogszabályi akadálya
volt. A lehetõséget a
2000-ben hatályba lépett Balaton törvény
sem adta meg, mert a
szóban forgó területet
nem települési övezetbe, hanem általános
mezõgazdaságiba sorolta.
Következésképpen
az Önkormányzat 2004ben az Általános Rendezési Tervet felváltó településrendezési
eszközeiben nem tud-

ta a belterületbe vonás
lehetõségét megadni,
csak szándékként tudta azt a településszerkezeti tervben jelezni.
2005-ben indult egy
módosítási eljárás a
szabályozási terv több
részterületére vonatkozóan. Annak keretében ismételten próbálkozott a város egy
másik jogszabály adta
lehetõséget
kihasználva a belterületté
történõ
kijelöléssel.
Ebben az eljárásban
azonban szükség lett
volna minden államigazgatási szerv beleegyezésére,
amelyet
nem kaptunk meg maradéktalanul. A próbálkozás tehát sikertelen volt. A végzett
munka azonban mégsem volt felesleges. A
többszöri
egyeztetés
során ugyanis kialakult a belterület tervezett határa.
E szerint a Tölgyfa
és a Csárda utcák által
közrefogott karéjnak
a pincékkel beépített,
látványnak kitett, felsõ
része
külterületben
marad, az alatta lévõ
rész pedig – hozzá kapcsolva még az utcákon
kívül esõ területbõl
egy teleksávot is – belterületbe vonható lesz.
A lehatárolásnál figyelembe kellett venni
azt a törvényi elõírást,
hogy az új beépítésre
szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki.
A belterületbe vonásra tervezett terület zöme kertes lakóövezeti besorolást kap,
1.100 m² kialakítható
legkisebb telekméret-

tel. Lehetõvé teszi a
Tölgyfa Csárda kisebb
bõvítéssel történõ felújítását vegyes övezetbe sorolással, valamint
a már itt lévõ pincészet
további mûködését és
bõvítését gazdasági kereskedelmi szolgáltató
övezetbe sorolással.
A
tervezett
módosítás a belterületet körülvevõ részt
– amely 2000 elõtt is
zártkert volt – külterületben hagyva az általános mezõgazdasági
területbõl kertgazdasági területbe sorolja.
Így a Balaton törvénynek a 2008-ban
történt
módosítása
már ezt az addigra
már leegyeztetett tervet vette figyelembe,
ezt az általunk is belterületnek szánt részt
jelölte települési övezetként, megnyitva a
lehetõségét a város
számára annak, hogy
ez a Szabályozási Tervben is beépítésre szánt
terület
rendeltetést
kapjon.
Ezért azután 2009ben, amikor újabb
módosítási eljárás indult több területre vonatkozóan, akkor a
módosítandó
tételek
sorában ezt a szándékot is ismételten felvettük. Az eljárásban
szereplõ
módosítási
tételek zöme 2010-ben
jóvá lett hagyva, kivéve amelyekkel kapcsolatosan a Balaton törvény 2008-ban történt
módosítását követõen
kialakult övezetek lehatárolása vált szükségessé a tervben. Ehhez
további
egyeztetéseket kellett lefolytatni.

A borkedvelõk szavaztak
Ifjabb Figula Mihály,
a karakteres mégis
harmonikus ízû borairól ismert füredi borász és Bodri
Orsolya, a szekszárdi Bodri Pincészet
borásztanonca megosztva kapták meg a
közönség szavazatai
alapján a 2011-ben
az Év Fiatal Magyar
Borásza címet. A
nyertesek 85 borász
közül bizonyultak
ezúttal a legjobbnak.
A harmadik alkalommal megszervezett
internetes szavazáson
a fogyasztók jelölték
a borászokat a díjra,
majd voksolással választották ki a legjobbakat. Bodri Orsolya
és ifjabb Figula Mihály azonos szavazatot
kapott a borkedvelõ
közönségtõl.
– Ez egy fogyasztói
díj,
hiszen
a
borkedvelõk választottak a borászok között,
ezért nagyon fontosnak tartom az elismerést. Örülök neki. A
pincészet
egyébként
is évtizedek óta arra
törekszik, hogy minél
több fórumon eljusson

a fogyasztókhoz, ezért
rendezzük rendszeresen a borkóstolókat
is. Alapvetõen két féle
vonal tapasztalható a
borainkkal kapcsolatban. Sokan kedvelik a
fiatalos, könnyed, üde
borfajtáinkat, a zenitet és a rozét, de határozott igény van a
dûlõszelektált, nagyon
ásványos, markánsabb
borainkra is, - ezek
készítéséhez különösen alkalmas ez a borvidék. Biztos változtak a pincészet borai
édesapám halála óta,

hiszen két ember nem
tud egyforma bort készíteni, ez lehetetlen, a
bor mindenképp egyedi lesz. A szellemiség, a
borkészítés filozófiája
azonban nem változott,
visszük tovább, amit
örökül kaptunk. Számomra az a legfontosabb, hogy megõrizzem
ezt a szellemiséget
és jó minõségû borokat készítsünk – válaszolta kérdésünkre ifj.
Figula Mihály.
Ifjabb Figula Mihály
apai örökségét gondozza Balatonfüreden és a

Ebbe a csoportba tartozik a Tölgyfa Csárda
környezete is.
Közben – ez év júniusában – egyeztetésre
hívtuk az érintett ingatlanok tulajdonosait (85 meghívottból 39
jött el) arra ösztönözve õket, hogy telektömbönként egymással
egyezkedve a jogszabályok adta lehetõségek
között a szabályozási
tervnek olyan kialakítására tegyenek javaslatot, hogy a jóváhagyást követõen az
építési telkeket az igényeiknek megfelelõen
alakíthassák majd ki.
Ezek az egyeztetések – azoknál a telektömböknél,
amelyeknél
feltétlenül
szükséges volt – bár
nem azonos részletességgel, de megtörténtek. Vannak olyan
telektömbök, amelyeknél földmérõvel dolgoztattak ki a szán-

dékuknak
megfelelõ
javaslatot és van olyan
is, amelynél nem sikerült minden tulajdonos egyetértését megszerezni. Olyan szintig
azonban minden telektömbnél sikerült eljutni, hogy javaslatot tudtak tenni a tervezett
zöldterületek és utak
helyére vonatkozóan.
A zöldterületek helykijelölése azért bír nagy
jelentõséggel, mert ha
az a szabályozási tervben jóvá lesz hagyva,
akkor a Balaton törvény értelmében annak helye többé már
nem változtatható meg.
Az utakkal kapcsolatosan nincs ilyen kötöttség.
A telektömbök kialakítására
vonatkozó javaslatokat a
településtervezõvel a
tervbe bedolgoztattuk
és az anyagot az államigazgatási szerveknek
– a jogszabály szerint

Az 1993-ban idõsebb Figula Mihály alapította birtok ma 17 ha szõlõterülettel rendelkezik
Balatonfüred, Balatonszõlõs, Pécsely a Tihanyi-félsziget legkiválóbb dûlõiben. A borászat
hamar hírnevet szerezett magának tiszta, illatos és lendületes reduktív fehérboraival, amelyek minden évjáratban tökéletesen mutatták
mind a tradicionális balatonfelvidéki fajták,
így az olasz rizling és a szürkebarát, mind
pedig a borvidéken helyüket megtalált világfajták, például a chardonnay és a sauvignon
blanc, legszebb arcát. Idõvel aztán, ahogy a
birtok nõtt, úgy szélesedett a választék is. A
borok többsége ma is reduktív technológiával
készülõ friss, gyümölcsös fehérbor, ugyanakkor egyre nagyobb jelentõségre tesznek szert
a hordóban érlelõdött és a dûlõszelektált tételek is, míg a fajtaborok mellett már évek óta
a fogyasztók kedvence a Szilénuszra keresztelt, késõi szüretelésû, olaszrizling-semillonchardonnay házasítás. Sõt, azt is bebizonyították, hogy a borvidéken a fehéreken túl is van
élet: rozéik, készüljenek merlot-ból vagy kékfrankosból, mindig sikert aratnak, csakúgy,
mint vörösboraik, legyen szó pécselyi cabernet
sauvignon-ról, dûlõszelektált cabernet francról vagy válogatott szõlõbõl készült merlot-ról.
környezõ települések
határában
található
dombokon. Apja halála
óta édesanyjával dolgoznak huszonöt hektár saját és öt hektár
bérelt ültetvényükön.
A Figula Pincészet az
egyik legkiválóbb fehérboros
pincészetként ismert – hangzott
el a szombaton rendezett díjátadón.
Bodri Orsolya családja öt generáció óta

foglalkozik borászattal. Bár a fiatal lány
2007 óta aktív tagja a
pincészetnek, eddig inkább a marketingmunkában vett részt. Jelenleg szõlész-borász
szakra jár. Az Év Fiatal Magyar Borászának
járó díjat, egy vakok által készített boroskancsót idén is a Vak Diákok Sportegyesülete
adta át a gyõzteseknek.
mt

szükséges helyekre –
elküldtük. Várhatóan
februárbanterjeszthetõa
Képviselõ-testület elé
jóváhagyásra és a jóváhagyást követõ 30 nap
elteltével
léptethetõ
hatályba. Ha a módosítás hatályba lépésével
a szabályozási terv meg
fogja adni a belterületbe vonás lehetõségét,
akkor következhetnek
majd a tényleges belterületbe vonás lépései.
Ez elvileg történhetne
akár a teljes területre
egyidejûleg is, de ennek nem látom a realitását. Inkább részletekben van erre esély,
ahogyan az egyes tömbökön belül az ingatlantulajdonosok között
létrejön az egyezség.
Ezek a lépések az alábbiak.
Földmérõvel
telektömbönként
belterületbe vonási és
telekcsoport újraosztási vázrajzot kell ké-

szíttetni,
ügyvéddel
szerzõdéseket kell készíttetni a telekrészeknek egymás közötti
cseréjére, adás-vételére vonatkozóan, a közutak és zöldterületek
térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozóan,
hogy az építési telkek
kialakíthatóak legyenek. Az Önkormányzat
a megállapodások aláírását követõen fogja
kérni a Földhivataltól
a belterületbe vonást.
Ezeknek a lépéseknek a megtétele már az
ingatlantulajdonosok
egymás közötti megegyezésén,
szervezõ
készségén fog múlni.
Ehhez türelmes, egymás érdekét megértõ
egyeztetésekre, kompromisszumkészségre
lesz szükség.
Balatonfüred, 2011.
december
dr. Bóka István
polgármester

Készül a Balatoni korona
Elkezdték nyomtatni
a térség helyi pénzét, a Balatoni koronát, amely március
végén kerül forgalomba.
A Balatoni koronát, amelynek ötszázas
címletén Jókai Mór illetve a Kossuth-forrás
képe lesz látható, a
fizetõeszköz elfogadásához csatlakozó önkormányzatok,
gazdálkodó
szervezetek
használhatják.
Még tavaly májusban Porga Gyula, Veszprém
polgármestere
jelentette be, hogy helyi pénz bevezetését
tervezik a megyeszékhelyen és térségében.
A kezdeményezéshez
csatlakozott Balatonalmádi, Balatonfüred
és Várpalota, valamint
három
környékbeli
község, Nemesvámos,
Litér és Tihany.
A bankjegyeken I.
András és a tihanyi
apátság (20 000), Gizella királyné illetve a veszprémi vár
(10 000), Óvári Ferenc és a vörösberényi
erõdtemplom (5 000),
Thuri György és a vára
(2000), Horváth Balázs valamint az 1956-

os mártír Brusznyai
Árpád emlékére állított veszprémi szobor (1000), Jókai Mór
és a Kossuth-forrás
(500) látszanak majd.
A bankjegysort, amely
utalványként mûködik
majd, Vagyóczky Károly, a Magyarországon forgalomban lévõ
papírpénzek tervezõje
készítette.
A helyi pénztõl általában azt várják,
hogy az adott térségben pluszforrást, likviditást biztosítson a
pénzforgalomban részt
vevõk számára. A sikeres kibocsátáshoz,
forgalomba
hozatalhoz kellõ számú céget,
önkormányzatot
kell találni, és szintén
kellõ számú vállalkozást ahhoz, amely ezt
fizetõeszközként elfogadja.
A
pénzkibocsátás
monopóliuma
Magyarországon a Magyar Nemzeti Banké, a helyi pénz tehát
készpénzt helyettesítõ
utalvány. A helyi pénz
forintfedezetét az érintettek elhelyezik egy
bankban, hogy az utalvány átváltható legyen
forintra.
m.t.

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Balaton:
valóság és álom
Tétova gondolatok a körülöttünk
élõ világról
Olyan az egész, mint egy rossz álom: elindulok itthonról, elõször az utcák szövevényében
bolyongok, aztán lassan kiérek valahogy a város szélére. Elém tárul a házak mögött nyújtózó hegyvonulat, lombhullató és örökzöld
erdõkkel-ligetekkel, de én inkább a vizek által
évmilliók alatt kivájt s a szél által is megdolgozott völgy felé veszem az irányt. Friss levegõre
vágyom, az erdõ csöndjére, de elsõsorban a víz
csobogása csábít; a szaladó patak ezerhangú
dalolása, a csöndet teljesebbé tevõ víz-hang. De
hiába kutatok, hiába ábrándozom, csak kiszáradt medret, poros köveket, halott növényeket
találok tikkadt némaságban. Ekkor érzékelem
igazán a különbséget élet és halál között; mert
a fák közt betûzõ napfényben örökké táncoló,
virágokat, állatokat, apró, vízi lényeket éltetõ
patak maga az élet: vidámság és megnyugvás
– míg egy kiszáradt meder útját követve csakis
a pokol kapujához juthatunk. Vagy annál is
tovább.
Sokat járok két keréken a Balaton északi
partján végig, s valamiféle belenyugvó szomorúsággal hajtok át az utakat keresztezõ, hidak
alatt holtan fekvõ, kiszáradt árkok fölött. Igen,
valamikor itt csacska víz szaladt és hozta magával az életet, most meg hitvány, száraz nádat zörget a szél a poros mederben. Hová tûnt
el az a hajdanvolt, varázslatos világ?
De mostanában mintha valami mozdult volna: a sokáig békanyálas, élettelen
és már-már gusztustalan Koloska-forrás a
mûanyagpalackok úsztatása helyett kezd életre kelni. Ahogy az autót Arácson félretéve gyalogol az ember a völgyben fölfelé, csak fülelnie
kell, és meghallja a víz dalolását. Fölérve az
összeszûkülõ völgy ligetes részére, a forráshoz,
örömmel tapasztalja, hogy újra csobog a víz,
élet költözött a medencébe, apró vízi állatkák
úszkálnak a tiszta víztükör alatt – lám-lám, a
természet újra és újra nekirugaszkodik.
Évekkel ezelõtt gyönyörû Balatonunkat is
féltettük, kétségbeesett kiáltásokat hallottunk
sok helyrõl, s még azt is megértük, hogy a déli
parton, az alacsony vízszint miatt a parttól
többszáz méterre elõbukkanó homokzátonyok
egyikén tartotta – demonstratíve – egyik ülését
egy part menti önkormányzat. A segélykiáltások õszinteségét sajnos árnyalta, hogy a nyári bevételek elmaradását, az idegenforgalom
visszaesését siratták leginkább, s nem szépséges tavunk betegsége aggasztotta õket. Még
olyan frusztrált ötletek is fölmerültek, hogy a
Rábából vezessünk vizet a Balatonba – szerencsére ezt felelõs gondolkodású szakemberek
megakadályozták. S nekik lett igazuk, nem a
kapkodó pénzhajhászoknak: tavaly annyi volt
a víz, hogy alig gyõzte a Sió-zsilip.
Mert a Balaton egy élõlény: nevezhetjük
tündérnek, haragvó nagyapónak vagy érett,
szépasszonynak, mindegy, mert mind illik rá.
Él, érez, figyel, néha bánatos, aztán boldog, de
azt nem tûri, hogy önzõ okoktól vezérelve avatkozzunk bele az életébe, mert akkor visszaüt.
Az élete árán is. Egyenlõ félként hajlandó csak
együtt élni velünk, mint a jó házasságban a nõ
és a férfi: figyelnek egymásra, kölcsönös tisztelettel, megbecsüléssel és feltétel nélküli elfogadással.
Egyszer azt álmodtam, hogy eltûnt a tó,
gyümölcsös kertek, mezõk, erdõk és ligetek voltak mindenfelé, ahol korábban a víztükör csillogott. Az volt a legmegdöbbentõbb számomra,
hogy álmomban ezt természetesnek vették az
emberek, mintha sosem lett volna itt a mi imádott, magyar tengerünk. Iszonyú és elmondhatatlan érzés volt. Kiáltani szerettem volna,
hogy ébredjen már fel mindenki és vegye észre,
hogy mi történt!
Képtelen gondolatok rohantak meg: talán
mégis itt van valahol, csak egy kicsit odébb,
a fák mögött, biztosan maradt belõle valami,
valószínû a Zala vize csörgedezik még a meder közepén és kellene valamit tenni, lehet,
hogy valaki tévedésbõl nyitva felejtette a Siózsilipet, és ha lezárjuk, újra a régi lesz majd
minden. Meggyötörve ébredtem föl és elgondolkodtam: vajon mi lenne szép városunkból a
Balaton nélkül? Hogy élhetnénk ezernyi csoda
hiányában, amit az évszakok változásával önzetlenül és õszintén kapunk tõle? Ami megszépíti és teljessé teszi az itt élõk életét és halálát
egyaránt? El tudjuk képzelni, hogy a megújult
Tamás-hegyi kilátóról alátekintve ne a kéjesen
végtelenbe nyújtózó, behunyt szemmel pihenõ
tündérkirálynõnk gyönyörû testén nyugtathassuk szépre szomjas tekintetünket?
Gaál Antal
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14. rész: Újra cápa, de most valódi!
A Földközi-tenger
keleti végénél, az
Égei-tengerben, pláne a Márvány-tengerben már rendkívül ritka a cápa.
Mégis egy kapitális
elkóborolt cápa közszemlére tételének
voltam tanúja az
isztambuli halpiac
reggeli forgatagában 2011. december
12-én.
A Márvány-tengert a
gyönyörû Égei-tengerrel a Dardanellák, és a
hidrogénes, földgázos,
metános mélységekkel
bíró Fekete-tengerrel
a Boszporusz szorosai
kötik össze. Ezért tudományos szempontból a Márvány-tenger
egészen különleges porond a keveredõ tengeri fajok versenyéhez.
Isztambul, a római,
bizánci, majd oszmántörök nagyváros pedig a Márvány-tenger
õre a Boszporuszon.
Éjfél után érkeztem,
hajnali ötkor azonban
rémülten riadtam fel
gyanútlan
álmomból
a közeli mecsetek müezzinjeinek 85 decibel
fölé hangosított belejajongására a 13 milliós világváros hajnali
csöndjében. De ez itt
szent dolog, mert ez
a napi elsõ, a hajnali
imára hívó adzán. És
ha már így lett, felkeltem, megborotválkoztam, megreggeliztem,
és elindultam, de a
mecset helyett a halpiacra!
Egy kutató biológusnak óriási élmény
a tengerparti városok reggeli halpiaca.
Az éjszakai halászatról visszatérõ mindenféle dereglyék és halászhajók
fröcskölõ,
spriccelõ, tátogó, mászkáló, eleven zsákmányának változatossága
tízszeresen felülmúlja
a tudományos célú, célzott mintavételek zsákmányáét! A standokon
ott van mindaz, amit
éjjel a mélytengeri kotróhálókkal, a varsákkal, a vontatott hálókkal és horoggal fogtak.
Számos, a tudomány
számára is új állatfaj
is a halpiacokon kerül elõ! Egy „élõ kövület”, a bojtosúszójú hal
(Latimeria chalumnae)
felfedezése erre a legjobb példa. E halak-

ról, amelyek mell- és
hasúszói már csontokkal csatlakoztak a gerinchez, azt hitték a tudósok, hogy 70 millió
éve kihaltak. Mígnem
1938-ban, egy madagaszkári halpiac egyik
standján fel nem fedezte egy éppen arra járó
biológus hölgy a még
tátogó bojtosúszójú halat. Így a hal nem egy
közeli étterembe, hanem múzeumba került,
és néhány biológia tankönyvet is rövidesen átírtak.
A szállodai reggelihez járó szokásos híg
kávét még megtoldattam egy csésze finom
török kávéval, majd
elindultam. A Sultan
Ahmet-bõl villamossal
mentem, majd szapora gyaloglással, a cipészek meredek utcáján
(Gedig Pasa Cd.) botorkáltam le az alsóvárosba a vasúti hídhoz, és
az alatt jutottam ki a
halászkikötõbe. Reggel
nyolc óra körül japán
turisták csoportját vettem észre, amint kissé
távolabb izgatottan fotóznak valamit. Oda-

mentem a csõdülethez,
ahol legnagyobb meglepetésemre
éppen
egy hatalmas cápát
csörlõztek fel egy bódé
eresze alá a farkánál
fogva. Büszke tulajdonosa, Huzur Balikcilik
úr egy táblát tett a hátára a méretekkel és
piros rózsát a bal orrnyílásába. Én korábbi
tengeri expedícióimon
a Déli Atlanti-óceánon
összesen 35 cápa kifogását néztem végig, segédkeztem is ebben, de
ilyen hatalmasat még
életemben nem láttam. Ez a példány 4,45
m hosszú volt, tömege 850 kg. Szájába egy
tehén feje is belefért
volna. Hatalmas kifejlett fogait persze a halászok már egyenként
kitépték. Balikcilik úr
halkereskedõ és étterem tulajdonos, kis
halászflottájával
halásztat a Márvány-ten-

geren. Mint mondta,
nagyon ritka a cápa
errefelé, és ekkorára senki nem emlékszik. Ezt a példányt két
nappal korábban, december 10-én fogták,
ráadásul nem horoggal, hanem hálóval, és
nagyon veszélyes volt
boldogulni vele. Kérdésemre, hogy pontosan hol került a fenevad a hálóba, csak
annyit
mondott:
a
Dardanelláknál. Mint
mondta, a ragadozót
egy isztambuli hotel
vásárolta meg. Bizonyára több száz, adag
különleges fogás jut
ki belõle némi rohasztás után. Elbeszélgettem Balikcilik úrral,

magyar biológus vagyok Magyarisztánból,
ahol
nincs
tenger,
csak a Balaton. És abban nem élnek cápák.
Azonnal meghívott az
éttermébe, és üdvözletét küldi minden
magyaribasinak, többek között Bódi Gusztinak is, akinek nagyon
kedveli a muzsikáját!
A kifogott cápát
rendszertani jegyei és
testalkataalapjánfehércápának (Carcharodon
carcharias) vélem. E
fajnak jelentõs Földközi-tengeri
populációja él, de számuk az
utóbbi ötven évben nagyon megritkult, mert a
tonhalhalászat közben
rengeteg akadt a hálókba, amelyeket rendszerint
agyonvertek.
Az Adrián 2003. június
25-én éjjel fogták ki a
legnagyobb adriai fehércápát, amely 5,7 m
hosszú volt. 2007-ben
Montenegro magasságában akadt a hálóba
egy hasonló méretû
cápa.
Prof. G.-Tóth László,
DSc
MTA, BLKI, Tihany

Felfedezõk a Pannon Egyetemen
Új,
érdekes
mûveltségi tantárgyat
indított a Mûszaki Informatikai Kar Magyar
utazók,
földrajzi felfedezõk öt
világrészen
címmel.
Az elõadásokon dr.
Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mutatja be a magyar utazók,
földrajzi felfedezõk tevékenységét és ered-

ményeit.
A tantárgy bemutatja a magyar utazók,
földrajzi felfedezõk öt
világrészre kiterjedõ
munkásságát,
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika
és
Ausztrália
legjelentõsebb magyar
feltáróit. A világszerte ismert felfedezõk
(Julianus barát, Benyovszky Móric, Kõrösi
Csoma Sándor, Vám-

béry Ármin, Xántus
János, Stein Aurél,
Almásy László, Germanus Gyula, Baktay
Ervin) eredményeirõl
tart elõadást az igazgató, aki maga is járt a
legtöbb felfedezõ útvonalán.
Az elsõsorban magyar
vonatkozásban
számon tartott kutatók (Berzenczey László, Déchy Mór, Reguly

Antal, Gubányi Károly,
Sáska László, Prinz
Gyula, Cholnoky Jenõ)
közül ketten – Reguly Antal és Cholnoky
Jenõ - megyénkhez
köthetõk, róluk is számos érdekes információ hangzik majd
el az a látványos
elõadássorozatban.
Az
elõadások
hétfõnként az A épület
A1-es elõadótermében

(Veszprém,
Egyetem
u. 10.) 14 és 18 óra között mindenki számára
nyitottak, szabadon látogathatók a következõ
napokon: február 13.
20. és március 12., 19.
és 26.
További információ:
Dallos-Biró Viktória
30/973-1224
biro.viktoria@unipannon.hu
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Nem kell a gyerek! Vagy mégis?
Gondolom, nem
mondok vele újat,
fogy nemzetünk,
fogy és öregszik
Európa. Ki fogja helyünket elfoglalni?
Jön „a sárga veszedelem”, mint ahogy
öregjeink mondták?
Én magam ötgyerekes családban nõttem
fel, sosem éreztem,
hogy sokan lettünk
volna, vagy le kellett
volna emiatt mondani valamirõl. Nekünk
már csak három gyermekünk lett, de „hál
istennek” kilenc unokánk, s bennük rengeteg örömünk van.
Sokat gondolkodom
azon, vajon miért vállalnak olyan kevesen, s
oly kevés gyereket.
Egy katolikus újságban (Új Ember 2011. 3.)
olvastam a kérdésrõl,
amit most kivonatosan
adok közre:
A
termékenységi
arány nálunk 1.3, Eu-

rópában a legkevesebbek egyike.
1990-ben az elsõször
szülõ nõk átlagéletkora 23 év volt, most
28 év. Emiatt gyakran
már meg sem születnek a tervezett gyerekek.
Kimutatások
szerint a fiatalok több
gyermeket
szeretnének, az állami családtámogatási
rendszer
Európában az egyik
legfejlettebb nálunk,
mégis a sereghajtók
közé tartozunk. Három
okra vezeti ezt vissza
az írás: a családtámogatási rendszer gyakori változása, a munkavállalás és a családi
kötelezettségek összeegyeztetésének nehézségei, a családalapítás
akadályai. A szülés és
az azt követõ három
év túl hosszú ideig kivonja a nõket a munkapiacról, ez megtöri
a karrierjük, megnehezíti az újrakezdést, az
újra-elhelyezkedést.

Egy jókedvû
matematikus
emlékére
Dr. Gyõrvári János (1939–2011)
Ha valaki megkérdezné, miként emlékszem
rá, nem kellene gondolkodnom a válaszon:
úgy, hogy nevet. Nem visszafogottan, nem
tessék-lássék módon, hanem õszintén, harsányan, mindenkivel tudatva, hogy neki jókedve
van. Minden porcikájával tudott nevetni. Valami volt a birtokában, életkedv talán, pozitív
világlátás, amit önzetlen módon szétsugárzott
a környezete felé. Leginkább különbözõ rendezvényeken találkoztunk, lévén mindketten
a MÚZSA Mûvészeti Egyesület tagjai, s nem
lehetett õt nem észrevenni: bárhol is állt, ott
mindig kialakult valamiféle központ, amely
az ott lévõk figyelmét odavonzotta, s a barátai,
ismerõsei rögtön köré gyûltek.
Számomra emlékezetes élmény volt vele
kapcsolatban, amikor a MÚZSA által rendezett legutóbbi farsangi bálon közös asztalhoz
kerültünk és mellette ülhettem; azonnal tudtam, hogy vidám estém lesz. Az elhelyezkedés
után rögtön elõkerült a táskából a butykos,
még kis fém kupicákat is hozott magával. Én is
elõvarázsoltam az általam hozott szilvóriumot,
s az asztal alatt töltögettünk egymásnak, mert
a vendéglátó étterem személyzete valószínûleg
nem vette volna jó néven, hogy nem az ottanit fogyasztjuk. Persze mi hatalmasakat nevettünk mindezen, s a környezetünk hölgytagjai nem igazán értették, mitõl lettünk hirtelen
ilyen oldott hangulatban? Hát attól, hogy farsang van! Hogy ismét együtt lehetünk és örülhetünk egymásnak!
A temetésén fagyos szél babrált a zörgõ faágakon maradt néhány falevéllel, s mi fázósan tipródtunk a ravatalánál. S míg a jelenlévõk egy
része a nyomasztó „mentsmegengemuram”ot kántálta bágyadt hangon, addig én arra
gondoltam, Jánosunk mekkorát nevet most
rajtunk odaát, mert hogy õ már tud valamit,
amirõl nekünk egyelõre fogalmunk sem lehet.
(Dr. Gyõrvári János született Merseváton,
matematika-fizika szakos tanári diplomát szerezett az ELTE Természettudományi karán.
1978-ban doktori címet szerzett, majd 1985ben kandidátus lett. A Veszprémi Egyetem
Matematika Tanszékén oktatott. Sok tudományos mû szerzõje, nemzetközi szakmai publikációi nagy népszerûségnek örvendtek, aktív
szereplõje volt az egyetem közéletének. Munkáját és pozitív hozzáállását számos kitüntetéssel
ismerték el.)
Gaál Antal

A
diplomások aránya a foglalkoztatottak körében a korábbi
11,8 százalékról 27,1re nõtt. Ezek a hölgyek arra törekszenek,
hogy a gyermekvállalás ne vonja ki õket
tartósan a munkából,
ne okozzon behozhatatlan hátrányt a karrierjük terén. A kismama vagy azért áll korán
munkába, mert szükség van a jövedelemre, vagy azért van otthon sokáig, mert nem
talál
munkahelyet,
vagy mert nem tudja
gyermekét napközben
elhelyezni.
Mindez
azt mutatja, hogy nagyon hiányzik Magyarországon a rugalmas
munkaidõrendszer.
A házasságkötések
egyre késõbbre tolódnak, számuk 40 százalékkal csökkent. A fiatalok mindössze 30
százaléka választja a
házasságot az élettársi
kapcsolattal szemben.

Érdekes, hogy ugyanakkor a megkérdezettek 80 százaléka nem
értett egyet azzal, hogy
a „házasság idejétmúlt
intézmény”.
Furcsa
mód még az élettársi kapcsolatban élõk
szerint is a házasság
elõnyösebb kereteket
ad a gyermekvállaláshoz.
Az élettársi viszonyban élõknél lényegesen kevesebb gyermek
születik, mint a házasságban. A nõk jelentõs
részének nincs olyan
párkapcsolata, amely
megalapozná a gyermekvállalást. A válások súlyosan érintik a
kisgyermekek helyzetét, és sajnos többségében (60%) gyermekes szülõk válnak el.
Felmérések szerint a
gyermektelenek és az
egygyerekesek utólag
szinte mind nagyobb
családot szerettek volna. Ugyanakkor a három és fõként a több-

gyermekesek
majd
ötven százaléka anyagi
nehézségként éli meg a
gyermekeik számát.
A célja ennek az
írásnak amolyan vitaindító. Szeretnénk bemutatni
családokat,
akik a sok felsorolt
nehézség ellenére is
vállalnak legalább három vagy több gyereket. Biztos vagyok benne, hogy a többség nem
tudja mit veszít, amikor a vélt vagy valós
(lásd fent) nehézségek
miatt nem köt házasságot, nem vállal gyermeket. Amikor ezt felismerik már sok esetben
késõ.
Várjuk olyan nagycsaládosok jelentkezését, akik szívesen beszélnének magukról,
szívesen mondják el,
nekik hogyan sikerült,
megbánták vagy sem,
lehet-e valami más is
szempont a fentieken
kívül.
Csizmazia Szilveszter

GYEREKSZÁJ
Blanka és Luca az emeleten hangoskodnak.
Klárika kissé fáradtan mondja: majd ha elhallgatnak, csend borul a házra.
Botond katonásdit játszik:
– Jelentkezzen, aki játszani akar velem mondja.
– Nagyon fáj a térdem, de azért kicsit beállok – mondom én.
Mire õ: – Jó mami, én vagyok a fõnök, te leszel a hadtápos.
Az unokatesók az erdei tornapályán játszanak. Egyszer csak Klárika rákezd egy szép,
tölgyfáról szóló énekre. A két és fél éves Matyi
kéri, még egyszer énekelje el.
Majd késõbb – mondja Klári.
Pár perc múlva Matyi hasra esik, és sírós
hangon megszólal:
Na most énekelj Klári!
Beküldte:
Csizmazia Szilveszterné, nagymama

Megjelent dr. Fülöp Lajos
újabb portrékötete

Boldogok az irgalmasok
Boldog karácsonyt,
boldog újévet, boldog
névnapot és sorolhatnánk tovább,mennyire
megszokássá vált ez a
jókívánság.
Boldogok vagyunk?
Kik a boldogok? A
Szentírás így válaszol
erre a kérdésre:” Boldogok az irgalmasok,
mert õk irgalmasságot
nyernek”… /Máté 5,7/.
Ha ennél az egy boldog mondásnál maradunk, akkor megtaláljuk a boldogság titkát:
Segíts, szeress, minél
többet adsz,
annál
gazdagabb
maradsz.
Ma már ez nem divat – mondják sokan.
Ezeknek a „sokaknak”
el kellett volna jönni
és megnézni a Lóczy
gimnázium
egykori
leánykollégiumában
azt a sok összegyûjtött
ajándékot, ami Kárpátalja megsegítésére
hirdetett felhívásunkra érkezett

Akik hozták, küldték az ajándékokat,
már elõre látták a
boldog
gyermekarcokat, az örvendezõ,
tágra nyílt gyermekszemeket,
hallották
a felnõttek köszönõ
szavait, az
anyaország,
Balatonfüred
városa felé küldött
üzeneteket.
Óvodaiiskolai felszerelések,
könyvek, füzetek, festékek, tollak, játékok
,tisztítószerek,szappa
nok, fogkrémek, fogkefék, poharak, edények,
ágynemûk,
plédek, könyvek sokasága, sok kis árva
gyermeknek : sapka,
sál, kesztyû, két játék
babakocsi, személyes
ajándékok
családoknak . 61 nagy és kisebb doboz és 4–5 zsák
takaró,
ruhanemûk.
A csomagok egy részét Beregszászra: a
Magyar Gimnáziumba
és a Máltai Szeretet-

szolgálat Árvaházához.
A
másik
részét:
Rátra, A Sion Református Missziós Házhoz
és
Szürtére,
A Cigánymisszió gondozottjaihoz szállították. Jézus mondta: „
Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek” és aki
csak egyetlen pohár
friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül,
bizony mondom semmiképpen sem fogja
elveszíteni jutalmát.”/
Máté 1O,42 /
Kedves Ajándékozó
Balatonfürediek!
Kicsik és nagyok, fiatalok és idõsek, köszönjük a határon-túli
magyarok, a Kárpátalján lakó magyar testvéreink nevében a karácsonyi ajándékokat!
Kárpátalja Barátainak
Közhasznú
Egyesülete nevében:
P. L.-né

Örömeink, bánataink
Kedves olvasóink, fontosnak tartjuk hogy
a város lakói mindinkább egy olyan nagy
közösséget alkossanak, ahol tudunk egymásról,
megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat.
Egy orosz kutató szerint, azok,
akikrõl nem tudunk, sokkal ellenszenvesebbek
számunkra, mint akirõl tudunk.
Ezért indítjuk el új rovatunkat

ÖRÖMEINK és BÁNATAINK
címmel.
Várjuk egy-két soros híreiket születésrõl,
halálról, házasságról, kerek születésnapokról
az alábbi címen: bfn@furedtv.hu
Csizmazia Szilveszter

Dr. Fülöp Lajos második portrékötetében újra
százkét kortársunkkal, jól vagy kevésbé jól ismert
fürediekkel találkozhatunk. A könyv egyszerre
szól a mának, ugyanakkor kordokumentum is.
A szerzõnek a kertészeti, borászati szakmunkák
után egy nemrégiben megjelent kiadvány, a Márványtábla helyett címû antológia adta az ötletet,
amelyben a leszármazottak beszélnek elõdeikrõl.
A Fürediek napjainkban címû kötetben a ma itt
élõk vallanak életükrõl, közös nevezõként a város
iránti kötõdést, szeretetet fogalmazva meg.

Budapesten a füredi borút
Széles
közönség
elõtt, a fõvárosban
megrendezett Magyar
Kert, Szõlészet és Pincészet kiállításon, önálló pavilonnal mutatkozott be négy napon
át a Balatonfüred és
Környéke Borút Egyesület.
A füredi pavilon
egyike volt a 250 kiállítónak a 22 ezer négyzetméteres
vásáron,
ahol új közönség elõtt
mutatkozhattak be a
gazdák. Varga Zoltán,
a Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke elmondta, mindig
nagyon fontos, ha egy
gazda bemutatkozhat
a szélesebb közönség
elõtt , de az is jó, ha
olyan emberek elõtt
tudunk beszélni, akik
már ismerik a borainkat, és be tudjuk mutatni az újdonságokat.
A borút egyesület
elnöke, aki maga is
elõadást tartott Budapesten nagyon jó marketing
lehetõségnek
tartja a vásáron való
részvételt, hiszen lényeges
bemutatni
mindazt, amit a füredi
kistérség kínálni tud,
legyen szó borról, vitorlázásról, vagy épp
golfozásról.
– A jó bornak is kell
a cégér, ezért az idei
évben minden olyan
lehetõséget
szeretnénk megragadni, ahol
az egyesületet tudjuk
népszerûsíteni.
Na-

gyon jó alkalmat kínálnak erre a különbözõ
turisztikai, illetve agrár kiállítások. Nagyon fontos dolog, hogy
egész évben mûködnek
ezek a borút állomások, télen-nyáron várják a vendégeket és
errõl ma még kevesen
tudnak. A bor az egyetlen olyan helyi termék,
amit 12 hónapon át el
lehet adni az idelátogatóknak. Bízom benne, hogy ha a kiállításon megismerik a
tagokat, a borokat, akkor ezek a vendégek
megkeresnek bennünket - nyilatkozta Végh
Endre, a Balatonfüred és Környéke Borút
Egyesület elnöke.
Az egyesület még az
idén új, képes kiadvány
megjelentetését is tervezi, ahol szerepelnek
majd a térség szolgáltatói, legyen szó szállásról, pincészetekrõl
vagy épp szabadidõs
lehetõségekrõl. A kiadványra pályázaton
nyert pénz az egyesület. Az expón egyébként
találkoztunk
olyan dörgicsei borászszal is, aki minden nagyobb országos rendezvényen jelen van
és így népszerûsíti a
balatoni borokat. Az
agrár expón a borászat, szõlészet mellett a látogatók válogathattak
a föld-és
kertmûveléshez szükséges eszközökbõl is.
-BÁN-
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Fürdõvárosok együtt
A Magyar Kultúra
Napja alkalmából
rendezett ünnepségen Balatonfüred egész éves
együttmûködési
megállapodást írt
alá a horvátországi
Opatijával. A kulturális kapcsolat révén
számos közös program valósul majd
meg. A gálaesten
átadták a Város Kultúrájáért kitüntetést, amelyet Cserép
László kapott.
Az Anna Grand Hotelben rendezett ünnepségen részt vett Ivan
Bandic horvát nagykövet, aki megköszönte, hogy Magyarország
az uniós elnöksége során támogatta a horvátok
csatlakozását,
és nagyon fontosnak
nevezte, a két kis település, Opatija és Füred találkozását, mert,
mint hangsúlyozta: ez
mutatja meg igazán a
nemzetek arcát.
– Ez a megállapodás nem valósulhatott volna meg a helyiek akarata nélkül,
hiszen az elmúlt 15
évben számtalan találkozó jött létre a két
város lakói között. Látszólag az idegenforgalomban konkurensei
vagyunk
egymásnak,
de együtt - opatijai javaslatra néhány kiállításon kiegészülve az
osztrák fürdõvárossal,
Bad
Ischl-lel
–
meggyõzõdésem, hogy
több vendége lesz a
településeknek – fogalmazott dr. Bóka
István a kulturális
együttmûködés aláírásakor.
– A 160 éves turisztikai
történelemmel
rendelkezõ
Opatija,
amely igazi fesztivál

D

ervalics Róbert a balatonfürediek
számára nem ismeretlen, bár csak ritkán futhatunk össze
vele itthon. Munkája és elhivatottsága
miatt gyakran van
távol szeretett városától.

Ha pedig itthon van,
idejét megosztja szerettei között családja,
a barátai, s zenész társai és hittestvérei egyaránt fontosak neki.
Szóval, ha valaki találkozni akar vele, hát itt,
közöttük keresse, no
meg a koncert termekben!
Mert Robi nem magának tartogatja tudását és tehetségét.
Közösség és közönség
szeretõ ember, aki teli
van ötletekkel és tervekkel. A tervek pedig
csak akkor érnek számára igazán valamit,
ha azok megformálódnak, kivitelezõdnek.
Louis
Armstrong
Show mûsor Dervalics
Róberttel, ez a legújabban megvalósult
álma.
New Orleans, New
York, Chichago. Amerika a huszadik század 20-as, 30-as, 40-es

és fürdõváros, - képekkel, írott szóval és
tánccal lesz jelen Füreden. Kihasználva a
lehetõséget a veszprémi turisztikai vásáron
is megmutatjuk majd
magunkat – mondta beszédében Ivo Dujmi ,
Opatija polgármestere, aki két évvel ezelõtt
járt elõször a városban
és elmondása szerint
azonnal beleszeretett
a szelíd tájba és megérintette a fürediek
vendégszeretete.
Hogy a fürediek
mennyire ismerik Opatiját, mi sem bizonyítja
jobban, mint az a kiállítás, amely az Adria
gyöngye címmel nyílt a
Kisfaludy Galériában.
A magyarok által készített fotókat Takács
Miklós képviselõ, Opatija díszpolgára mutatta be a közönségnek.
Az
Anna
Grand
Hotelben
rendezett
esti
gálaesten
a
hagyományoknak
megfelelõen idén is
átadták
Balatonfüred Város Kultúrájáért kitüntetést, amelyet Cserép László, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium fõosztályvezetõje
kapott.
Elfoglaltsága
miatt
az ünnepségtõl távol
maradó díjazott közel húsz esztendõn át
irányította az önkormányzat
mûvelõdési
és kulturális osztályát.
Kezdeményezõje volt
a mára már emblematikussá váló Quasimodo
költõversenynek,
jelentõs szerepe volt
a Jókai Napok, a
Mûvészeti Fesztivál illetve az Indiai napok
megvalósításában, tevékenysége
nagyban
hozzájárult
ahhoz,
hogy Füred elnyerte a
magyar kultúra városa

A tenger nekem jó barátom

címet – hangzott el a
laudációban.
Debrecen, Pécs és
Kecskemét után tehát újabb kulturális
együttmûködést
ír alá a város, ezúttal a horvát testvérvárossal,
Opatijával.
Az együttmûködés rímel a két ország közötti állami szintû megállapodással,
hiszen
Szõcs Géza a magyar
és Nina Obuljen, a
horvát kulturális minisztérium
államtitkára három évre szóló partnerséget írt alá
még tavaly novemberben, amelynek a két
ország intézményeinek
és
szakembereinek
együttgondolkodása,
a közös európai kultú-

ra fejlesztése az egyik
legfõbb célja.
Idén Füreden számos közös program
lesz majd a horvát testvérvárossal: januárban
a Kisfaludy Galériában
az opatijai magyar kultúrát bemutató kiállítás nyílik, a Jókai Napok rendezvényein egy
negyven fõs horvát delegáció lesz a vendég,
a programok egy része
pedig az író és Abbázia
kapcsolatát idézi meg.
A Városi Múzeumban
Fürdõélet a Monarchiában címmel nyílik
majd érdekes tárlat és
az Anna-bál díszvendége is Opatija lesz, ahol
az éjféli gálamûsort is
horvát mûvészek adják.
balatonfured.hu

A magyar irodalomnak, a magyar mûvelõdéstörténetnek szerte
a világban vannak olyan emlékhelyei, amelyek ha nem is tartoznak
a hazához, mindig, minden idõben
felidézik emlékezetünkben nemzeti
kultúránk teljességét.
Ilyen hely Opatija, a Monarchia-kori nevén Abbázia, ez a 19.
század elejétõl lassan híressé vált
s a század középétõl egyik leglátogatottabb adriai üdülõhely és
gyógyfürdõ.
A személyes élményekben és az
irodalmi alkotásokban megjelenített adriai emlék végigkíséri a
Monarchiabeli éveket és mûveket.
Külön érdekessége ennek a kapcsolatnak, hogy számos magyar
alkotót köt egyaránt Füredhez és
Abbáziához a nemzeti emlékezet.
Kossuth Lajos abbáziai levelében
éppen a Balatont emlegeti, mint
példázatot, Széchenyi István itt tesz
egy kisebb utazást, keresve a tengeri hajózás és áruszállítás értékeit,
mint tette azt a Horváth ház ablakából kitekintve a Balatonra. Jókai
regényben örökíti meg az Abbáziaközeli Trsat várat, s 1881-ben nagy
verset ír a Gerõfi Andor színtársulat fiumei fellépésére, s ez a teátrumi társaság éppen itt játszott akkoriban Füreden is. Cholnoky Viktor,
a veszprémi indulású író éppúgy ír
Füreden játszódó novellát, miként
Abbáziába illetve Fiumébe viszi
hõsét. Fiume a mi esetünkben Abbázia elõszobája, az ide érkezõ ma-

gyar vendégek innen kezdetben kishajóval majd villamossal utaztak
át Abbázia szállodáiba. Egy ideig
egy Füred nevû kis hajó szállította a pihenni vágyókat a két város
között.
A tenger megpillantása volt az
elsõ élmény, amely várta az ide
érkezõket. A mi Krúdy Gyulánk is
ifjúsági regényében hõsével itt pillantatja meg elõször a tengert. S
a nevezetes Mackó úrfi kalandjai
is itt kezdõdnek a tengeren. Kosztolányi Dezsõ Esti Kornélja is itt
csodálkozik a végtelenre. Hamvas
Béla felidézi magában a déli népek
és a tenger különös viszonyát, és
Szabó Lõrinc számára a tenger és a
szerelem olyan viharos érzelmi pillanatokat kelt, mint kelt a Balaton
számára Tihanyban és Füreden.
És akkor még nem is említettük
József Attilát, akit gyermeküdülésre visznek 1918 nyarán Abbáziába, vagy éppen Adyt, aki megfogalmazza a mindenkori magyar
utazó jelszavát: „a tenger nekem jó
barátom”. Igen, a tenger nekünk
jó barátunk, közepén Abbáziával,
azaz Opatijával. Ott létezik ez a
szép város, amelyet hegyek koszorúznak kedvezõ klímáját kialakítva miként az Füreden is látható és
átélhetõ. És benne szerepel örökre
a magyar kultúra nagy képzeletbeli antológiájában, és persze emlékeinkben, vágyainkban: újra és újra
eljutni a tengerhez!
p.m.

Louis Armstrong Dervalics Róberttel
években. A swing, jazz
és a dixiland aranykora! Ha pedig jazz
és dixiland, akkor Louis Armstrong, azaz
Sachmo, aki meghatározó alakja, zenésze
volt a huszadik századi zenének, az úgynevezett swing korszaknak.Mint mondta, Robi
már kisgyermek kora
óta csodálója és hallgatója ennek a zenének. Armstrong muzsikája és egyénisége
már fiatal korában
lenyûgözte.
Amióta
vonzza a zene, mindig
is szerette volna magát
ebben a mûfajban is
kipróbálni.
Robira sokan emlékeznek,
amikor
még
kissrácként
a
mûvelõdési
házban
édesanyjához jött és
persze hallgatózott a
zenei próbaterem ajtajában, majd már hangszerét cipelve igyekezett a zeneiskolába
vagy a fúvószenekar
hangszeres próbáira.
Zenei tanulmányaimat 1983-ban kezdtem
Balatonfüreden
klarinéton, olyan kivá-

ló tanárok felügyelete
mellett, mint Vecsey
Ervin és Nyitrai Endre /nagybõgõ/, aki egyben a ma is mûködõ és
hírneves Szegedi Molnár Dixiland Band alapítója is volt. Sõt jazzzenész és zeneszerzõ,
akivel annak idején
éppen te (a cikk írója)
szervezted az elsõ jó
jazz-esteket Balatonfüreden az akkori Ifúsági
Ház - aminek vezetõje
voltál,
ma
Keresztény Kulturális Köz-

pont- nagytermében.
Késõbb zenei tanulmányaimat Budapesten,
az akkori Magyar Honvédség Zenemûvészeti
Tiszthelyettesképzõ
Szakközépiskolájában
folytattam
1989-1993
között. Ekkor ismét kiváló
zenetanároktól
tanultam, mint például Hara László, Peskó
György, Váczi Károly.
Ezután
Veszprémbe
kerültem a Magyar
Honvédség Légierõ Zenekarához, amely többek k özött Big-Band
muzsikát is játszott és
játszik. Remekül érzem köztük magamat.
Ez a munkám és szórakozásom is, hogy ebben a zenekarban muzsikálhatok. A klarinét
mellett a szaxofont
is elkezdtem tanulni. Valójában itt kezdett beindulni az igazi pályafutásom a jazz
és a swing mûfajában.
Természetesen
Louis Armstrong dalait is
ekkor kezdtem el énekelni a nagy Big Banddel és a Dixiland zenekarral. Lehetõségem
volt együtt muzsikál-

ni az általam nagyon
tisztelt és nagyra becsült hazai és külföldi
jazz-sztárokkal, mint
például: Pege Aladár,
Jávori Vilmos, Berki
Tamás, Babos Gyula,
Szulák Andrea, a Benkó Dixiland Band, Botos Lajos és még sokan
mások. A nagyvilág
számos
koncerttermében, fesztiválokon,
nagykövetségeken és
diplomáciai
rendezvényeken:
Amerikai
Nagykövetség, Francia Nagykövetség, Kanadai Nagykövetség,
Finn és Olasz Nagykövetség meghívásának
tettünk eleget, illetve több hazai televíziós show és kulturális
mûsorban is részt vehettem, például TV2,
RTL KLUB, M1, Duna
Tv. Brüsszeltõl Amszterdamig, Barcelonától Helsinkiig sok-sok
barátot és rajongót
szereztem ennek a
mûfajnak és közben
remélem jómagamnak
is. Az egyik ilyen nagy
élményem volt, amikor 2009-ben a NATO
akkori fõtitkára Jaan

Hoop de Sheffer személyesen gratulált nekem Louis Armstrong
mûsoromhoz.
Hazai
sikereim között egyik
legnagyobb megtiszteltetés volt a számomra 2010-ben, hogy átvehettem a PRIMA
PRIMISSIMA díjat is!
Dervalics
Robi
új
kétórás
swingdixi
mûsora
igazi
idõutazás.
A
célom
új
mûsorommal
valójában az, hogy a színpadra megidézzem a
swing korszak Amerikáját és ezen belül Louis Armstrong szellemét. A közel két órás
Louis Armstrong show
mûsoromban
zenei
korhûséggel szeretném
felvonultatni Sachmo
minden korszakának a
sajátosságait és ehhez
a kornak megfelelõ öltözködési stílust is a
színpadra állítani. Hiszek abban, hogy aki
szereti a lendületes,
vidám, ámde igényesen kidolgozott élõ
hangszeres swing és
dixiland muzsikát, az
mindenképpen jól fog-

ja magát érezni a koncertjeinken. Garancia
erre a produkció mögött álló profi színpadi és technikai stáb, a
meghívott sztárvendégeim és természetesen
a kiváló zenésztársaim; Murka István jazz
gitármûvész, Csipszer
Dániel
zongorista,
Marton Zoltán trombita, Horváth Attila dobos, Munkácsy András
basszusgitáros illetve
Potesz Tamás zongorista.
Dervalics Robi tehát magasra tette a
mércét. Bár manapság csillagok születnek és x-faktort lelnek meg tehetséges
elõadók sokaságában,
számos remek színpadi elõadómûvész között kell megtalálni
kinek-kinek a maga helyét. Remélhetõen ez a
Louis Armstrong Show
Dervalics Robi pályájának újabb sikeres állomása lesz. Aki találkozni szeretne vele és
zenésztársaival, megteheti Füreden egyéni
fellépésén február 24én a Stég Kávéházban,
nagyzenekarral pedig
Budapesten a Millenáris Parkban márc.17én.
Soltész Mária
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Arácsi történések
Az Arácsért Alapítvány tízéves története során már volt
már disznóvágás az
alapítvány szervezésében. A korábbi,
mecenatúra jellegû
gyakorlat szerint
is egy-két disznóra mindig futotta,
amelyeket feldolgoztak az arácsiak.
Kuratóriumunk számára nyilvánvaló volt,
hogy ezt mi így nem
tudjuk folytatni, de
kérdés volt az is, hogy
egyáltalán a lakosság
részérõl van-e igény
ilyen jellegû programra.
Ezért az elmúlt évi
összefogás
szellemében felhívást intéztünk
az arácsiakhoz, amenynyiben szeretnék azt,
hogy 2012 januárjában

Bánó
megtartsuk az Arácsi vány kuratóriumának dorné/Jutka/,
Disznóvágás
progra- nagy segítséget nyújtot- Józsefné/Klári/, Kocsis
munkat, kóstoló jegy tak a füredi vállalkozá- Károlyné/Joli/, Ligeti
vásárlásával jelezzék sok különös tekintettel Györgyné/Zsuzsa, NeSándor,Józsáné
ezt felénk, amelybõl a Bradimpex Kft.-re és mes
legalább nyolcvan da- a szõlõsgazdákra, de a Magdi, Horváth Miklós,
rab szükséges, hogy böllérünk hozzáállása, Molnár Judit,dr. Nagy
megrendezhessük
a rugalmassága is kellett Gábor,akiknek köszönjük a munkát.Végül,
a sikerhez.
disznóvágást.
de nem utolsó
Felvetésünk
sorban köszönet
meghallgatásannak a közel
ra talált, hiA vártnál nagyobb volt
250 személynek,
szen
újévkor
az érdeklõdés az
akik
részvétemár több mint
lükkel
megtiszszáz kóstoló jeArácsi Disznóvágás iránt telték rendezvégyet vásároltak
nyünket, és a jó
meg, és ahogy
hangulatot biztoközeledett
a
türelemmel
A teljesség igénye sították,
meghirdetett idõpont,
egyre jobban nõt az nélkül, a rendezvény fogadva a lelkes, de ruTol- tintalan szervezõk kéérdeklõdés a rendez- szervezõjétõl,
vény iránt. Január 18- nai Bélától kapott tá- sését a kóstolók kiadaára már 220 kóstoló je- jékoztatás szerint a golásánál, ezúton is
következõk segítették köszönjük szíves meggyet vettek.
A mind mennyiségi, az Arácsi Disznóvágást értésüket.
mind minõségi szem- és a programokat: HeFabacsovics Zoltán
pontból
kifogástalan gedüs István, Tengea kuratórium elnöke
kóstolóhoz az alapít- ri Ferenc, Bózsa Sán-

Szeretetnyelv – a szerelemrõl
Az egy éve
újralakult Arácsért
Közhasznú Alapítvány sikeres évet
zárt. Havi rendszerességgel szervezett
olyan színvonalas
programokat, melyek közül az arácsi
polgárok választhattak kedvükre
valót.
A könnyedebb programok mellett (pótszilveszter, arácsi bál,
retrobuli stb.) 2011.
december 3-án színvonalas irodalmi esten
vett részt a nagyszámú
közönség.
Az Ars Sacra Alapítvány
által
fémjelzett
Szeretnyelv
– a szerelemrõl címû
programon az est két
fõszereplõje, Kéri Kitti és Oberfrank Pál
színmûvész közel egy
órán át mesélt, beszélt az örök nõrõl és
férfirõl, a kapcsolatok, érzések, érzelmek
rejtelmeirõl.
Ahogy a meghívón
olvashattuk: „Ez a
pódiummûsor a férfi és
nõ párbeszédére épül.
A félreértett szavakról,
az egymás mellett való
elbeszélésrõl szól, talán éppen rólad, rólam
– és róla, aki minden

szeretet Mestere..”
Az este folyamán
szerelmek történetét,
magasságát,
mélységét hallhattuk olyan
klasszikusoktól, mint
Jókai Anna, József Attila, Pilinszky János
Reményik
Sándor,
Mezei Katalin, Rónay
György.
Az est csúcspontja a
Szerethimnusz, majd
annak
aktualizálása

volt Fabiny Tamás tollából.
Útravalóul
fülünkben csengtek az
intelmek:„Most azért
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig
legnagyobb: Jézus.”
A mûsor után Tarnai Katalin értõ és
érdeklõdõ irányításával a mûvészek megosztották velünk gon-

dolataikat családról,
munkáról, szeretetrõl,
majd Fabacsovics Zoltán alapítványi elnök
bemutatta az Arácsi
Kalendáriumot, s megköszönte a kuratórium
éves munkáját.
A kulturális programok szeretetvendégség zárta, melyet az
Arácsi Cukrászda támogatott.
M.J.

Befejezõdött a Balatonfüredi Rendelõintézet
fejlesztése
A korábbi években megvalósult építészeti felújítást,
majd
akadálymentesítést
követõen a harmadik ütemben
befejezõdött az infrastrukturális fejlesztés, melyhez információ technoló-giai, valamint
orvosi eszköz fejlesztés kapcsolódott.
Az infrastrukturális fejlesztés
keretében
geotermikus energiával mûködõ
fûtési rendszer került kiépítésre, mely alkalmas nyáron
az épület légkondicionálására is. A biztonságot szolgálja a gazdasági bejáratnál kialakított kártyás beléptetõ
rendszer, valamint a külsõ
kamerás megfigyelõ rend-

szer. A rendelõ telefonos
elérhetõségének javítása érdekében új telefonközpont került felszerelésre.
Az IT fejlesztés keretében
kialakított korszerû betegirányítási és beteg tájékoztatási rendszer fontos része az a
programrendszer, mely alkalmas arra, hogy a kapcsolódó
egészségügyi intézményekkel
olyan aktív informatikai kapcsolat alakuljon ki, mely biztosítja a betegek ellátásához
kapcsolódóan a diagnosztikai,
valamint kezelési információk
elérését és cseréjét.
Az orvosi eszköz fejlesztés
keretében
korszerû
nõgyógyászati ultrahang be-

rendezés, új fogászati röntgen
és komplett szemészeti vizsgáló készlet lett beszerezve.
A beruházás teljes összege
95.012.500 Ft, melyhez a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a benyújtott
pályázati projekt
72.091.460 Ft összegû
elszámolható költségéhez
90% mértékû
64.882.314 Ft összegû
támogatást ítéltek meg.
A támogatáson felüli összeget Balatonfüred Város Önkormányzata biztosította.
A projekt azonosító száma:
KDOP-5.2.1/B-09-2010-0001

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Gyufa a benzines
hordóba
Fölgyorsult az élet körülöttünk.
Nehéz követni a változásokat, a ma
így, holnap úgy világa elbizonyítja
az embereket, úgy érzik, kicsúszik a
talaj a lábuk alól, nincs kapaszkodó, marad a nyugtalanság és a félelem. Lehet-e ez bárkinek is célja
vagy érdeke?
Másról nem is beszélünk manapság, mint a pénzrõl. Ezt zengi a
média és errõl beszélgetnek az emberek a munkahelyeken, vagy ha
összefutnak az utcán. Mintha más
már nem is létezne az életünkben!
Szépség, öröm, kultúra, csönd, kikapcsolódás – vajon tényleg azt
gondoljuk, hogy ezeket is csak pénzért lehet megvásárolni? És valóban akarjuk-e ezeket, vagy csak
valami megfoghatatlan birtoklási vágy hajszol mindenkit, éppen
azért, mert nem találja önmagát?
Apropó birtoklási vágy! Nemrég kaptam a vejemtõl egy dvd-t,
egy amerikai film van rajta, valójában nem is tudom a címét, teljesen lényegtelen. Formabontó film,
a stílusa, a fölépítése, a látványa
gyakran meghökkentõ. Az amerikai pénzvilágról szól. A bankokról, a hatalomról, a tébolyodott emberi mohóságról. Megdöbbentem,
amikor végignéztem. Egyetlen esetet mondok el belõle: egy fiatalkorúak számára fenntartott, állami
börtönt megvásárolt egy magánszemély. (Itt rögtön adódik az elsõ
kérdés: miért ad el ilyet az állam?
Lehet, hogy nem csak nálunk van
korrupció?) Egy kapitalista vállalkozó érdeke a minél magasabb haszon; felsõ határ a csillagos ég. Mit
tett az új „börtöntulajdonos”? Hogy
úgy mondjam, erõs ráhatást gyakorolt az illetékes bíróra, aki aztán
számolatlanul küldte a megtévedt
ifjakat a rács mögé. Többet megkérdeztek közülük: kisebb botlásokért
pár perces tárgyalás után kerültek
fél-egy évre a rács mögé úgy, hogy
megszólalni sem volt lehetõségük.

Senkit nem érdekelt, hogy mit
akarnak mondani. Aztán ha benn
nem az elvárásoknak megfelelõen
viselkedtek, mondjuk csúnyán néztek egy fegyõrre, gond nélkül hozzácsaptak még pár hónapot. És mindez miért? Az üzemeltetõ nagyobb
profitjának az érdekében. Kit érdekel itt már az Ember?
Manapság divat szidni a bankokat, sõt átkozni, pokolba kívánni,
hisz olyan helyzetbe kerültek családok százezrei, hogy a puszta létezésük is veszélybe került. Egyre
szörnyûbb állapotok uralkodnak,
nem kell részleteznem, és sajnos
egyre kevesebb a bíztató lehetõség,
szûkülnek vagy semmivé válnak a
kiutak. Berzsenyi több mint kétszáz
éves sorai jutnak eszembe: „Forr a
világ bús tengere, ó magyar!”. Változott valami?
Sokat tûnõdöm azon, miért jutottunk idáig? Miért lehetetlenült el
ennyire a 21. század? Miért van az,
hogy Európa sok országa mérhetetlen adóssághalmazt görget maga
elõtt, s további hitelekért kénytelen
kuncsorogni? S azoknak, akik hiteleznek, vajon honnan és miért van
pénzük? Hát képtelenek vagyunk
eltartani magunkat? Mikor és miért indult be ez a folyamat, ami lassan mindnyájunkat maga alá temet, s kilátástalan, frusztrált életet
kényszerít rá mindenkire, aki belekerül a mókuskerékbe?
Vajon nekem, az egyszerû állampolgárnak, mennyi részem
van ebben? Én mint dolgozó ember, tehetek-e minderrõl? Mennyi a
felelõsségem? És nagyon csöndben,
de azért azt is megkérdezem: vajon mindig csak addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért?
S ha már Berzsenyit említettem,
az õ soraival búcsúzom: „Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép
tesz csuda dolgokat.”
Gaál Antal

Tájékoztató

Bejelentések sokszínûsége
– közérdek, magánérdek
Az adóhivatal munkájának speciális részét képezi a bejelentések kezelése, melyet
a magánszemélyek saját elhatározásuk alapján szóban vagy írásban tesznek. A szóban
tett bejelentést írásba
foglaljuk és a személyes kontaktus folytán
az értelmezésbõl adódó problémákat a helyszínen kiküszöböljük.
Nehézségek az írásban
tett bejelentések kapcsán érzékelhetõk.
Napról napra nõ az
írásos
bejelentések
száma, melyekkel több
éves adóhivatali tapasztalattal rendelkezõ
munkatársak foglalkoznak. Számos esetben
érkeznek kézzel írt bejelentések, melyek sajnos gyakran olvashatatlanok. Emellett azt
sem lehet figyelmen
kívül hagyni, hogy egy
hivatal részére címzett
levélnek bizonyos esztétikai követelmények-

nek is meg kell felelnie.
Ha
„papírfecnikre”
vetjük gondolatainkat
az nemcsak a bejelentõ
személyére vet rossz
fényt, hanem a bejelentés komolytalanságára
is következtetni enged,
esetleg az elhamarkodottság
benyomását
kelti.
Azokban az ügyekben, amelyek nem az
adóhivatal hatáskörébe tartoznak, nem tudunk eljárni, így például bûncselekmények,
különbözõ áruval kapcsolatos minõségi kifogások esetén hatásköri
áttételt kell alkalmaznunk. Az adóhivatal
csak azokkal a bejelentésekkel tud érdemben
foglalkozni, melyeknek
adóvonzata van!
Fontos az is, hogy
elérhetõ legyen a mulasztást elkövetõ vállalkozó, például egy
nyugta kibocsátási kötelezettség
teljesítésének ellenõrzése so-

rán. Egy tavaly történt
szabálytalanság feltárása operatív eszközökkel ugyanis lehetetlen. Ezért kérjük a
bejelentõket, hogy jól
átgondolt, kellõ információval ellátott bejelentéseket tegyenek,
ezzel is segítve munkánkat a hatékonyság
növelése érdekében.
Szeretnénk, ha a
bejelentések
nem
személyes
sérelmek
megtorlásáról szólnának, hanem valóban a
jogsértõ magatartások
feltárására irányulnának. Ami a társadalom
egészét érinti az közös
ügyünk, az adófizetés
mindannyiunk érdeke,
éppen ezért az adóelkerülést eredményezõ
tevékenységet fel kell
tárni, és vele szemben
a törvény erejénél fogva fel kell lépni.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Veszprém Megyei
Igazgatósága
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Jó úton a Balatoni Kölyök Labdarúgó Club
Realitások
hiányában
a négy között
Január 4-én, napi
két edzéssel megkezdte a felkészülést a BKSE csapata.
A cél, a legjobb négy
közé jutás a bajnokságban, bár Sótonyi mester szerint
mindez nem tükrözné a realitásokat.
Sótonyi László elégedetten
nyugtázta,
hogy fiai betartották
mindazt, mely egy profi
sportolótól elvárható,
azaz plusz kilók nélkül
hagyták maguk mögött
az ünnepeket. Az õszi
szezont jóra értékelte
a népszerû edzõ -A kezünkben van a sorsunk,
hiszen ha a hátralévõ
alapszakasz meccseinket megnyerjük, akkor
a legjobb négy közé verekedhetjük magunkat
a bajnokságban, amivel emberfeletti tettet
hajtanánk végre. Ha
a realitásokat vesszük
figyelembe, akkor számunkra az 5.-6. hely
megszerzése lenne a
cél, de amennyiben
mindenki egyöntetûen
akarja a közös sikert,
akkor elérhetõ, hogy
ott legyünk a végén a
rájátszásban.
A csapat a napi
két
tréninget
edzõmérkõzésekkel
váltotta fel. Az elsõ találkozón, magabiztos
játékkal, a szlovák bajnokság harmadik helyezettjét, a Hlohovec
(Galgóca)
csapatát
fektették
két
vállra. Érdekessége volt
a mérkõzésnek, hogy
egy napon belül mindezt kétszer tették meg
a fürediek. Legelõször
36:24-re, majd délután
32:23-ra
diadalmaskodtak Pásztorék, Sótonyi elégedett volt a
látottakkal. Sajnos a
Csurgó elleni felké-

szülési mérkõzés már
nem úgy sikerült a sárga mezeseknek, ahogy
azt várták. Hat gólos
vereséget (30:24) szenvedtek az egyik legnagyobb riválisuktól.
Fõleg az elsõ félidõben
játszott a füredi csapat
indiszponáltan, hiszen
a csurgóiak 18:12-vel
fordultak.
Amiben
reménykednek a bajnokságban, azt már a Magyar
Kupában teljesítette
a Sótonyi legénység. A
legjobb négy közé jutottak, miután magabiztos játékkal 29:20-ra
verték meg a másodosztályú Törökszentmiklóst. A fürediek
fõleg az elsõ félidõben
játszottak magabiztosan, hiszen a 15:5-ös
elsõ félidõ önmagáért
beszél.
Végezetül
pedig
nézzük, hogy kik jöttek,
és kik távoztak a csapattól! A félig magyar,
félig algériai Yassine
Benmiloud Orosházán
folytatja pályafutását,
elhagyta a keretet a dominikai Matheo Dioris,
valamint
Lókodi
Gergõ. Ugyanakkor az
exszegedi jobbátlövõ,
a moldáv válogatott
Maxim Butenko aláírt
Füredre, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy õ is részese
legyen a „történelmi
diadalnak”, azaz a legjobb négy közé vezesse
a csapatot a bajnokságban. A junior csapatból
két játékossal bõvült a
BKSE kerete, ezzel is
bizonyítván, hogy komoly utánpótlás nevelés folyik Balatonfüreden. Gerdán Tibor
és Hornyák Péter még
minden bizonnyal sok
örömteli percet okoz a
füredi szurkolóknak.
Szendi Péter

Megyei bajnoki cím, rangos
tornagyõzelmek,
valamint a Bozsikprogram újraindítása Füreden és a
kistérségben. Mozgalmas, eredményes
évet zárt a Balatoni
Kölyök Labdarúgó
Club (BKLC), amelyben mintegy száz
labdarúgó palánta
sportol. Beszélgetés
Makó Istvánnal, az
egyesület elnökével.

– A múlt év nyarán kötöttek együttmûködési
megállapodást a Balatonfüredi
Futball
Clubbal (BFC). Hogyan
jellemezné az eddigi
közös munkát?
– Az elmúlt hónapok
legfontosabb kihívása
az egységes balatonfüredi utánpótlásrendszer alapjainak felállítása volt, ennek
érdekében sikeresen
tudunk együttmûködni
a Balatonfüredi FCvel. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy mára
az óvodás korcsoporttól az U 19-es ifjúsági
korosztályig legalább
száz helyi és környékbeli ifjú labdarúgónak
tudunk közös erõvel
rendszeres
felkészülési és versenyzési
lehetõséget biztosítani. A két egyesület jelenlegi munkamegosztása szerint az U 7, U 9,
U 11 és U 13 együtteseket a BKLC, amíg az U
16-17, U 19, valamint a
felnõtt együttest a BFC
foglalkoztatja. Hosszú,
rögös út elején járunk,
ugyanakkor
optimisták lehetünk: a futball
utánpótlása
minden
korábbinál szervezettebben mûködik a városban.
– Tavaly õsszel a
Magyar
Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) kiemelt állami támogatással indította újra a
nemzetközileg is elismert
Bozsik-programot, amelybe a BKLC is
bekapcsolódott. Mivel
jár ez a szerepvállalás
az egyesület számára?
– A BKLC bekapcsolódása a Bozsik-

programba
lényeges
mérföldkõ, hiszen hasonló mértékû helyi
és környéki szerepvállalására az országos
utánpótlás-nevelésben
még nem volt példa.
A kezdeményezésben
országos szinten 700
oktatási intézmény és
900 sportszervezet vesz
részt. A tornákat 171
körzetben, 57 alközpontban és 20 megyei
központban rendezik.
Ebbe a struktúrába
kapcsolódott be körzeti központként a BKLC
is, amely a labdarúgó
szakszövetség kinevezését követõen, önálló
utánpótlás-nevelõ
egyesületként
nemcsak Balatonfüred, de
kistérsége gyermekfutballját is koordinálja
a jövõben. A klubunk
által vezetett balatonfüredi, csopaki, tihanyi és szentantalfai
egyesületeket magába
foglaló körzetben õszitavaszi
rendszerben

csolódtak, heti három
órában judo alapokat
tanítanak az iskola
rendészeti képzésében
résztvevõ tanulóinak,
valamint az iskolát is
bevonták a Sportakuszdíj támogatási rendszerükbe, ahol az intézmény eredményes
sportolóit jutalmazzák.
De nemcsak Balatonfüreden
vannak
jelen,
hanem
Kõvágóörsön és Csopakon is tartanak edzéseket. Bartus beszédében
megemlítette, hogy tavaly egy sikeres rendezvényt
szerveztek,
és nagyszerû eredményeket produkáltak. A magyar bajnokságokon két ezüst- és egy
bronzérem mellett két
negyedik, két ötödik
és két hetedik helyezést értek el judósaink,
ez egyéniben össze-

atallal és közvetlen
környezetével
tudjuk megszerettetni a
rendszeres aktivitást
és a labdarúgást. Nem
lehet
mindenkibõl
élsportoló,
ám
meggyõzõdésem, azért
viszont sokat tehetünk,
hogy a velünk kapcsolatba kerülõ gyerekek,
családok elkötelezettek legyenek a futball
iránt, - ezzel a sportág társadalmi elfogadottsága is növelhetõ.
Egyre inkább teret szeretnénk biztosítani a
minõségi képzésnek is.
A jelenlegi tehetséggondozás mellett egyéni felkészítési program
indítását
tervezzük
Glázer Róbert szakmai
felügyeletével.
Egy olyan rendszert
kívánunk
felépíteni,
amelynek
alapelve,
hogy ne legyen olyan
jó képességû gyerek
Balatonfüreden
és
környékén,
akikrõl
nem szerzünk tudomást. Elõttünk álló feladat költségvetésünk
stabilizálása,
meg
kell teremtenünk annak feltételeit, hogy
a 2012/13-as bajnoki
évadtól U 13-as és U
15-ös versenykorosztályaink is az országos
bajnokságban vehessenek részt.
balatonfured.hu

Díjazott sportolók és vezetõk

Judós évértékelõ
A Ronin Judó Klub
nevében Bartus István köszöntötte a judós évértékelõn az
egybegyûlteket. – Nem
lesz könnyû a 2012-es
év! Szerencsére itt Balatonfüreden egy nagyon lelkes csapat alakult ki, akik mindent
megtesznek azért, hogy
jobb és eredményesebb
körülményeket
teremtsünk sportolóinknak. Versenyzõink
talán a legsikeresebb
évet tudhatják maguk mögött. Az egész
piciktõl a felnõttekig
értünk el eredményeket és országos hírnevet szereztünk magunknak.
Beszédében
említette, hogy a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakiskola rendészeti képzésébe bekap-

versenyeket bonyolítunk le mintegy száz a
kistérségében élõ labdarúgó palánta számára. A tömegesítésen, a
sportág megszerettetésén kívül részt veszünk
a körzetünkben élõ tehetségek kiválasztásában is, akik számára
külön foglalkozásokat
szervezünk Balatonfüreden.
– Az együttmûködési
megállapodás és a Bozsik-program
elindítása mellett melyek
voltak az elmúlt év legfontosabb
történései
az egyesület életében?
– Az U 13-as korcsoportunk
pontveszteség nélkül nyerte meg
a 2011. évi Veszprém
Megyei Bajnokságot.
A Gyõri ETO FC szervezésében zajló – zömében élvonalbeli és
másodosztályú klubok
utánpótláscsapatait
tömörítõ - Regionális
Kölyökliga sorozatban
minden indított cso-

portunkkal a felsõházi
rájátszásokban
zártunk. Jelentõs elismerés számunkra, hogy a
gyermek csoportjaink
mellett immár egy szenior együttessel is rendelkezünk, az egykor a
füredi színeket erõsítõ,
a Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség versenyeirõl is
ismert Öregfiúk csapata a jövõben BKLCÖregfiúk néven versenyez majd.
A BKLC lassan négy
éves
mûködésének
egyfajta
gyümölcse,
hogy egyre több, rangos versenyre kapunk
meghívást. Az U 7-es
és U 8-as korosztályainkkal sikerült diadalmaskodnunk a Hévíz
Kupán, amelyen olyan
utánpótlás mûhelyek
vettek részt, mint az
Újpest, a Gyõri ETO,
a Zalaegerszegi TE
vagy éppen a Videoton
FC. Bár az elõkészítõ
csoportoknál
sokak
szerint
másodlagos
az
eredményesség,
a legnevesebb hazai
klubok már a legkisebbek képzésére, nevelésre is igen jelentõs
erõforrásokat mozgósítanak.
– Milyen terveik vannak erre az évre?
–
Leglényegesebb
célunk továbbra is az,
hogy minél több fi-

bajnoki címüket ünnepelhették. Az már csak
hab a tortán, hogy a
londoni olimpián két
BYC versenyzõ már
biztosan részt vesz.
A polgármester beszéde után dr. Bóka
Dr. Bóka István polIstvánon kívül Molgármester beszédében
nár Judit, a Humán
sajnálatát fejezte ki,
Erõforrás Bizottság elhogy a magánszféra
nöke és Hári Lenke alegyre kevesebbet tud
polgármester asszony
áldozni a sportra, de
jutalmazta a sportolószeretné, ha az
kat és vezetõket.
önkormányzat
Ebben az évHúsz éve adják át a
legalább úgy táben
Gálfiné
mogatná a helyi
Szabó
Ildikó
sportolóknak
és
a
sportegyesületeket,
testnevelõ
és
mint tavaly.
vezetõknek a kitüntetést Fazekas Károly
Örömmel újautóversenyzõ
ságolta, hogy a
kapta meg a Batársasági adó jóvol- elsõ embere örömmel latonfüred
Sportjátából a Balatonfüred nyugtázta, hogy 2011- ért kitüntetést. A veFC csapata 27 millió ben is sikeres volt a lük készített interjúkat
forinttal, míg a BKSE füredi sportélet, ki- következõ számunkban
60
millió
forinttal váltképp a vitorlázók közöljük.
gazdagodott,
melyet eredményeit méltatta,
mûködési célokra költ- akik sorrendben a 17.
Szendi Péter
Idén Gálfiné Szabó Ildikó testnevelõ
és Fazekas Károly
autóversenyzõ kapta meg a Balatonfüred Sportjáért kitüntetést.

sen három érem és hat
pontszerzõ
helyezés.
Az országos egyesületi
rangsorban a negyvenedik hely környékére
várjuk a helyezésünket, bár még nincs hivatalos eredménylista.
Hári
Lenke
alpolgármester a legeredményesebb
versenyzõket egy-egy
kupával
jutalmazta.
Névszerint:
Bartus
Gergõ, Farkas Bálint,
Sárközi Gergely, Bartus Melinda, Nagy-

Rácz Kornél, Györe
Regina.
Jutalomban
részesült még Bartus
Brigitta, Györe Attila, Kovács Márton és
Villangó Bálint is.
Az ünnepség során Szigethi Csabával
a Széchényi Ferenc
Kertészeti
Szakiskola igazgatójával Sportkaktusz-díj támogatási
szerzõdést írtak alá. Az
évzáró állófogadással
és jó hangulatú beszélgetéssel ért véget.
Szendi Péter

het el. Szintén pozitívumként könyvelte el,
hogy a BFC 100 millió
forint támogatás kapott a rekreációs központ megvalósítására.
A Lóczy gimnázium
mellett egy sportcsarnok épül, köszönhetõ a
320 millió forintos támogatásnak, míg a 25
méteres uszoda megépítésére 360 millió forintot kaptak. A város
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Felhívás!
Tájékoztatom
a lakosságot,
szervezeteket, hogy
Balatonfüred város
településszerkezeti
terve, helyi építési
szabályrendelete és
szabályozási terve
2009-ben indított
módosítási eljárásának
az anyagából azokat
az eddig még
jóvá nem hagyott
tételeket, amelyekhez
szükséges a Balaton
törvény egyes
övezeteinek a helyi
településrendezési
eszközökben
történõ lehatárolása
is, az érintett
államigazgatási
szervekkel
leegyeztettük.

A dokumentáció a
Képviselõ-testület elõ
terjesztést megelõzõen

2012. január
20-tól
2012. február
22-ig
a Városházán, a
Polgármesteri Hivatal
Városrendezési és
Építési Osztályán és
a város honlapján
megtekinthetõ,
véleményezhetõ.
Dr. Bóka István
Balatonfüred város
polgármestere
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