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Forradalmi 
hétköznapok
Azt kérdezték tõlem a minap, mi történt Fü-

reden 1848. március 15-én. Azt válaszoltam, 
semmi. Semmi olyan, amit a történelemköny-
vek megõriztek volna. Még csak azt sem mond-
hatom, a reformkori nagy személyiségek itt ta-
nácskoztak volna épp ezen a napon. Fürdõi 
holt szezon volt, ki-ki a maga otthonában, 
vagy a fõvárosban, ki gondolt volna Füredre. 
Az volt a fontos, ami addig a füredi beszélgeté-
seken, sétáik, vitáik alatt történt, amiben meg-
egyeztek, amirõl álmodoztak - vagyis Füred a 
maga módján mindenképpen ott volt a márci-
usi napok elõkészítésében.

Mégis történt tehát valami, és utána is. A 
forradalom nem csupa lángolásból áll, nem 
csupa zászlólobogtatásból, fel-s alá masírozás-
ból. Ez csak egy nap, a többi a szüntelen cse-
lekvés, fõleg akkor, amikor egy nemzet önma-
gát alakítja át és határozza meg, de azt aztán 
gyökeresen. Füreden is kihirdették a törvénye-
ket, s azokat meg is kellett magyarázni.  Hiszen 
ahány törvény, annyiféle értelmezés, tudjuk, 
hogy van ez. Aztán jött a választás, az elsõ, az 
igazi, arra is fel kellett készülniük a fürediek-
nek. Lajstromba venni a szavazati jogúakat és 
megértetni, mi most a tét a választáson.

Majd fordulnak az idõk, viharosabbá vál-
nak. Nemzetõrséget kellett szervezni, csatára 
vitték õket, tán Pákozdnál is ott voltak a mie-
ink. Aztán a honvédsereg felállítása- és így to-
vább, napról napra ment az élet. 

S volt valami, ami tárgyi emlékként velünk 
marad s akkor fontos szerepe volt: a Kisfalu-
dy gõzhajó. A forradalom tanúja. Hozza, viszi 
az utasokat. Olykor már katonák vannak a fe-
délzetén, aztán sebesülteket hoz a déli oldalról. 
Sikeresen megvívott csaták után hadifoglyok 
érkeznek rajta. Majd a nemzeti história egyik 
legfurcsább eseményének a résztvevõje. Ist-
ván nádor és Jellasics „nemtalálkozásának” 
a helyszíne. Füredrõl Szemesig utazik vele a 
nádor, de nem száll le róla, jöjjön fel Jellasics.  
De a bán nem megy a hajóra, óvatos vagy in-
kább gyáva. A nádor becsületszavát adja, hogy 
nem lesz bántódása. Mire Jellasics azt mondja 
„a hajó gépe erõsebb, mint a becsületszó”. Eöt-
vösnél olvasom így, aki rögtön hozzá is tesz egy 
aforizmát: ”Politikában, hitelügyeltben és sze-
relemben átkozottul keveset ér a becsületszó”.

   A Kisfaludy gõzõs a mi 1848-as erek-
lyénk. Meg kellene koszorúznunk, ha megvol-
na. (Legalább nézzük meg a városi múzeum-
ban ezen a napon!) Mit nem adnék érte, ha 
újjáépítené valaki s itt a füredi öbölben állna e 
csoda-napok örök emlékére.

Praznovszky Mihály
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 Áltudomány

Lesz-e elég táplá-
léka a balatoni ha-
laknak? Erre ke-
resi a választ   G. 
Tóth László soro-
zata Rákbújocska 
a jég alatt címû 
írásában.

5.oldal
 

Helytörténet

Dr. Honti József 
egy igen régi füre-
di fotóra bukkant                   
1862-bõl. Emellett 
talált a füredi em-
lékek után kutatva 
egy 1851-ben kelet-
kezett verset is.

7.oldal
 

Nem kell 
a gyerek! 

Vagy mégis?
A Somogyi csa-
ládban mindig is            
több gyereket sze-
rettek volna. Így 
gondolkodik a 
következõ generá-
ció is.

8.oldal
 

Mindjárt 
húsvét

Bár egyszerûnek 
tûnik, nem min-
dig sikerül. Pár 
apróság április 
8–9-re, húsvétra 
a tojásfõzésrõl. A 
tojásfõzés tudomá-
nya. 

9.oldal

Folytatás a 3. oldalon. Folytatás a 3. oldalon.

Az Arácsért Alapít-
vány szervezésében 
rendezték meg a ha-
gyományos télûzõ far-
sangi felvonulást már-
cius 3-án. A helyiek, 
gyerekek és felnõttek 
egyaránt különbözõ 
jelmezbe bújtak és így 
vonultak fel a Béke ut-
cától a Hõsök teréig. 

A felvonulókat né-
pes, legalább kétszáz 
fõs nézõsereg kísérte. 
A Hõsök terén felál-
lított máglyát Sérgio 
Eduardo Moreira 
Lima, Brazília magyar-
országi nagykövete 
gyújtotta meg, aki kér-
désünkre válaszolva 
azt mondta, bár nincs 
hozzászokva az extrém 
hideg idõjáráshoz, ami 
télen hazánkat  jellem-
zi, mégis könnyedén 
elviseli, ami a magyar 
emberek szeretetének 
köszönhetõ. A máglyá-
hoz tûzött két elégett 

rongybábú jelképezte a 
telet, amelyet így ûztek 
el az arácsiak. Miköz-
ben a tûz lobogott, a 
szervezõk jelmezver-
seny rendeztek, bemu-
tatkozhatott minden 
beöltözött résztvevõ.

 Este az Arácsi 
Népházban Brazília 
ma címmel elõadást 
hallgathattak meg 
az érdeklõdõk Wag-
ner Silva e Antunes, 

a Brazil Nagykö-
vetség titkárának 
közremûködésével . 
Ugyanitt capuera be-
mutatóval és Fekete 
Zsolt élménybeszámo-
lójával várták a közön-
séget. Mindezt meg-
koronázandó, késõbb 
latin tánc show követ-

kezett és az ínyencsé-
gek sem maradtak el  
brazil italkóstolóval és 
magyar pogácsával. Az 
alapítvány a brazil te-
matikájú napot „a ba-
ráti találkozó a karne-
vál jegyében” mottóval 
népszerûsítette.

Bán László

Elûzték a telet Arácson

Az idén új rendez-
vényekkel ünnepel 
Balatonfüred. Ismét 
megelevenedik a re-
formkori városrész, 
színházi elõadások, 
kiállítások, rend-
hagyó mûsorok és 
gyermekprogramok 
várják több napon 
át az érdeklõdõket. 

2008-óta kiemelt fi -
gyelmet szentel a vá-
ros az 1848-as szabad-
ságharc és forradalom 
évfordulójának. A 
nemzeti ünneprõl a 
történelmi eseménye-
ket megidézõ program-
sorozattal emlékezik 
meg Füred. Idén sem 
lesz ez másként.

Március 15-i ünnepség a hétvégén

Kisebb szünet után 
március közepétõl 
újra látogatható a 
Városi Múzeum, a 
Vaszary Villa és a 
Jókai Emlékház. Az 
állandó kiállítások 
mellett csak a ta-
vasszal öt új tárlat 
nyílik az intézmé-
nyekben, többségük 
a nemzeti ünneptõl 
kezdve már látha-
tó lesz. Elkészült a 
Vaszary galéria idei 
kiállítás terve is.

Mint arról korábban 
beszámoltunk a három 
intézmény részben a 
gazdaságos üzemelte-
tés, részben a karban-
tartási munkálatok mi-

att ez év januártól csak 
elõzetes bejelentkezés 
és egyeztetés után volt 
látogatható, most már-
cius 15-ével azonban 
visszaáll a régi rend.

– A korábbi gya-
korlathoz képest idén 
kevesebb programot 
szervezünk a Vaszary 
Villában, elsõsorban 
az országos szinten is 
jelentõs kiállításokra 
koncentrálunk, illetve 
csatlakozunk több vá-
rosi nagyrendezvény-
hez. A tárlatok közül jó 
néhány együttmûködés 
keretében valósul meg, 
így több jelentõs ki-
állításnak tudunk he-
lyet adni ebben az év-
ben. Már márciusban 

négy kiállítás is nyí-
lik, többségük szerve-
sen kapcsolódik Abbá-
ziához, hiszen Füred 
és Opatija kulturális 
együttmûködési meg-
állapodást írt alá. Ki-
emelném a májusban 
nyíló, a székesfehér-
vári Szent István Ki-
rály Múzeummal kö-
zösen megrendezendõ 
Csók István életmû ki-
állítást. A Kossuth-dí-
jas kortárs mûvész, Kõ 
Pál tárlatát, amelyen 
a szobrászgenerációk-
ra ható mester és ta-
nítványainak alkotásai 
együtt lesznek majd 
láthatók. 

Kinyitnak a múzeumok
Több tárlat várja a látogatókat 
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A város idén is részt 
vett a március 1-je 
és 4-e között a 35. 
Utazás kiállításon. 

Az év legnagyobb 
turisztikai vásárán 
Füred egy 60 nm-es 
bemutató standdal 
volt  jelen, ahol az 
érdeklõdõk megismer-
hetik a város program- 
illetve szálláskínála-
tát, valamint ízelítõt 
kaptak a nyár és a kul-
túra városának hangu-
latából.

A Hungexpo Vá-
sárközpontban rende-
zett kiállításon a helyi 
turisztikai egyesület 
szervezésében Füred 

és Csopak környéki bo-
rokat lehetett  kóstolni 
a város standjánál. Az 
érdeklõdõk találkoz-
hatnak a 2010. évi An-
na-bál szépével, Kocsis 
Korinnával, illetve a 
legújabb rendezvény-
naptár és városi ki-
adványok révén érte-
sülhettek a legújabb 
füredi ajánlatokról.

Március 3-án, szom-
baton felidézve a szü-
reti felvonulás és a Ro-
mantikus Reformkori 
Fesztivál hangulatát, 
a Balatonvin Borlovag-
rend és a Reformkori 
Hagyományõrzõk Tár-
saságának részvételé-
vel közös felvonulást 

láthattak  a vásárba 
kiérkezõk. A standon 
volt Balatonfüred kvíz-
játék, melynek keretén 
belül a vasárnapi sor-
soláson egy balatonfü-
redi hétvégét is nyer-
hettek a szerencsések, 
a vásár ideje alatt ked-
vezményesen megvá-
sárolható volt a Bala-
tonfüred és Tihany c. 
útikönyv.

Az ország kedvenc 
utazási vására egyéb-
ként számos programot 
kínált. A hagyományos 
turisztikai börze mel-
lett megnyitotta kapu-
it az Olimpiai Pavilon, 
ahol több mint har-
minc sportág mutatko-

zott be, százötvennél is 
több sportoló részvéte-
lével, köztük mintegy 
kilencven olimpikon-
nal, akik a felállított 
küzdõtereken bemu-
tatókkal, játékokkal, 
vetélkedõkkel ismerte-
tik meg saját sportágu-
kat.

Az Utazás kiállítás 
külföldi díszvendége 
ezúttal Lengyelország 
volt, míg a hazai város-
ok közül Debrecen ka-
pott kiemelt fi gyelmet. 
A rendezvény kulturá-
lis díszvendége pedig 
az idén 110 éves halasi 
csipke.

balatonfured.hu

Füred az Utazás kiállításon

Több turista és több 
vendégéjszaka. 
Egyedi és minõségi 
kínálat, amely túl-
mutat egy-egy tele-
pülés lehetõségein 
– íme, a négy helyi 
turisztikai egyesület 
összefogásával lé-
tesült Balaton Best 
célja. 

A térségi turisztikai 
szervezet tagjai a füre-
di látogatóközpontban 
ismertették új prog-
ramjukat.

Balatonfüred, Ti-
hany, Balatonalmádi, 
Alsóörs, Felsõörs, Cso-
pak és Lovas települé-
seket összefogó Bala-
ton Best Nonprofi t Kft. 
mintegy 63 millió fo-
rintból (ebbõl 52 millió 
forintot uniós pályá-
zaton nyertek) valósít-
hatja meg két évre szó-
ló programját. A keret 
több mint felét, mint-
egy 37 millió forintot 
költenek majd marke-
tingre, egyebek mel-
lett imázs kiadványok 
megjelentetésére, hir-
detésekre és a térségi 
honlap kialakítására. 
A füredi látogatóköz-
pontban már beren-
dezték székhelyüket. A 
tervek szerint kiadják 
a Balaton Best kedvez-
mény kártyát illetve 
megszervezik a Tihany 
és Balatonalmádi kö-
zött közlekedõ busz 
körforgalmat, amely a 
térségen belül szállítja 
majd az ideérkezõ tu-
ristákat.

- A térségi szerve-
zethez csatlakozott 
települések tavaly 
összesen 800 ezer ven-
dégéjszakát produkál-
tak, ennek több mint 
a felét Balatonfüre-

den regisztrálták, a 
város tehát kétségkí-
vül a legmarkánsabb 
meghatározója en-
nek a térségnek. Ab-
ban bízunk, hogy ösz-
szefogva ez a turista 
és vendégéjszaka szám 
még növelhetõ, ehhez 
egyedi és minõségi kí-
nálatot kell adnunk. 
Minden felmérés és 
a tapasztalatok is azt 
mutatják, hogy az egy-
egy településre érkezõ 
és ott megszálló ven-
dég szinte mindig fel-
keresi a környezõ te-
lepüléseket, igénybe 
veszi azok szolgál-
tatásait. Ezért kell 
együtt mûködnünk, 
mert közösen  sok 
rétegû kínálatot tu-
dunk adni – válaszolta 
a balatonfured.hu kér-
désére Neuhold Zol-
tán, a Balaton Best me-
nedzsere.

- Nagy fantázia van 
a térségi szervezetben, 
a közös kiadványok és 
attrakciók reménye-
ink szerint új vendé-
geket vonzanak majd 
a térségbe – vélekedett 
a sajtótájékoztatón 
Vászolyiné Dobrosi Ág-
nes a füredi turisztikai 
egyesület elnöke.

A helyi turisztikai 
egyesületekhez csat-
lakozó, több telepü-
lést átfogó Balaton 
Riviéra egyesület el-
nöke, Semsei Sándor 
hangsúlyozta: a helyi 
szervezetek saját te-
lepülésükön már jól 
mûködnek, most a tá-
volabbi piacok elérése 
a cél, illetve fontos fel-
adat az is, hogy hosszú-
távon biztosítani tud-
ják a térségi szervezet 
mûködését.

Martinovics

Balaton Best

Siófokon a BFT ülé-
sen adták át a Ba-
laton Régió Közbiz-
tonságáért díjakat. 

Az oklevéllel, em-
lékplakettel és net-
tó száz ezer forinttal 
járó kitüntetést 2003 
óta ítélik oda azok-
nak, akik kiemelkedõ 
munkát végeznek a 
Balaton közbiztonsá-
gáért. Hárman, köz-
tük dr. Linczmayer 
László, a Balatonfüre-
di Rendõrkapitányág 
Bûnügyi Osztályának 
vezetõje vehette át a 
régiós kitüntetést.

Ilyen elismerésben 
még nem volt részem, 
nagyon meg vagyok hat-
va. Hálás vagyok mind 
a felterjesztõimnek, 
mind a Balaton Fej-
lesztési Tanácsnak. Ez 
egy életre szóló elis-
merés, ami a jövõben 
a munkában erõt ad, 
lendültet ad az elõttem 
álló feladatok megol-
dásához. 

Dr. Linczmayer 
László 1971-ben szü-
letett Veszprém-
ben. Hivatásos pá-
lyafutását 1992-ben 
kezdte a Balatonfüredi 
Rendõrkapitányságon 
nyomozóként. 1998-
tól a Veszprémi  
Rendõrkapitányságon 
nyomozó, majd 2001-
tõl a Veszprém Megyei 
Rendõr-fõkapitánysá-

gon fõelõadó. 2005-
tõl kiemelt fõelõadó-
ként dolgozott a 
bûnmegelõzési osz-
tályon majd kiemelt 
fõnyomozóként az 
életvédelmi szakte-
rületen. 2010 febru-
árjában került visz-
sza a Balatonfüred 
Rendõrkapitányságra. 
Jelenleg kinevezett 
osztályvezetõként tel-
jesít szolgálatot. 2001-
ben a Rendõrtiszti 
Fõiskolán szerzett dip-
lomát, majd 2008-ban 
elvégezte a jogi egyete-
met. Agilis, kötelesség-
tudó, lojális, valamint 
kollégáival szemben 
segítõkész. Munkáját 
lelkiismeretesen, leg-
jobb tudása szerint, 
magas színvonalon és 
eredményesen látja 
el. Szakmai irányításá-
val a Bûnügyi osztály 
munkájának színvona-

la nõtt, szakmai elhi-
vatottsága példaértékû 
a kollégái számára. 
A turisztikai szezon 
eredményes biztosítá-
sában dr. Linczmayer 
László r. õrnagy tevé-
kenyen vett részt, irá-
nyításával többek kö-
zött a sorozatjellegû 
b û n c s e l e k m é n y e k 
elkövetõit derítették 
fel. A külföldi állam-
polgárokból álló gép-
kocsi feltörõ bûnözõi 
csoport felderítésében 
játszott kiemelkedõ 
szerepe miatt példa-
ként szolgált és szolgál 
a nyomozói állomány 
számára, - szólt a mél-
tatás. Dr. Linczmayer  
Lászlónak dr. Bóka 
István a Balaton fej-
lesztési Tanács elnöke 
adta át az elismerést 
Siófokon (képünkön).

Bán László

Kitüntetett füredi rendõr

Újabb három évre 
Héhn Zsuzsannát 
választották meg 
a Múzsa Mûvészeti 
Egyesület elnö-
kének a tagok a 
februári tisztújító 
közgyûlésen. A tit-
kár Tarnai Katalin, 
a gazdasági vezetõ 
pedig Nagy Sándor 
lett.

A Balatonfüred 
és Környéke Múzsa 
Mûvészeti Egyesület 
2006-ban alakult, azóta 
szinte minden nagyobb 
városi rendezvényen 
képviselteti magát. 
Képzõmûvészek, fo-
tósok, fi lmesek, 
írók, költõk, népi 
iparmûvészek, éneke-
sek, táncosok alkot-
ják a kis közösséget, 
mely hat szekcióban 
mûködik. Február 14-
én az egyesület tiszt-
újító közgyûlésén a ta-
gok egybehangzóan az 
eddigi elnöknek, Héhn 
Zsuzsannának szavaz-
tak újabb három évre 
bizalmat.

A régi új elnök kér-
désünkre elmond-
ta, hogy 2012-ben az 
egyesület több me-
gyei programba is be-
kapcsolódik. Tapol-
cán a Tamási Áron 
Mûvelõdési Központ-
ban például egy olyan 
csoport alakult, amely 
a megyében mûködõ 
alkotócsoportokat fog-
ja össze és lehetõséget 
kínál arra,  hogy a me-
gyei mûvészcéhbe is 
bekapcsolódhassanak 
azok, akik megfelelõ 
színvonalon alkot-
nak. Szintén a megyé-
ben élõ alkotóknak 
kínál bemutatkozá-
si lehetõséget az egy 
éve Veszprémben ala-
kult Nyitott Mûterem, 
melyhez többen csatla-
koztak a Múzsások kö-
zül. 

Az egyesületnek 
idén is lesz több cso-
portos kiállítása Fü-
reden, Devecserben, 
Almádiban és Buda-
pesten. Újra õk ren-
dezik majd a Sirály 
Táncfesztivált. A tagok 
rendszeresen indulnak 
országos pályázatokon, 
hiszen fontos számuk-
ra a megmérettetés és 
a visszajelzés.

Bambek Gabi

Héhn Zsuzsa 

a Múzsa élén

Harmadára csök-
kentették a Balaton 
Fejlesztési Tanács 
taglétszámát a feb-
ruár végén megtar-
tott siófoki ülésen, 
az eddigi 25 tagú 
testület ezentúl 7 
taggal mûködik to-
vább. 

A január 1-jétõl ér-
vényes törvényi válto-
zás értelmében a tes-
tületnek a kormány 
képviselõjén kívül 
tagja a három érintett 
megye közgyûlésének 
elnöke és a közgyûlés 
egy-egy delegáltja. A 
hét tagú tanács elnö-
ke továbbra is dr. Bóka 
István, a korábban tagi 
jogokkal bíró kistér-
ségi, kamarai és civil 
delegáltak a jövõben 
tanácskozási joggal ve-
hetnek részt a testü-
let ülésein. Az új tes-
tületben Veszprém 
megyébõl Lasztovicza 
Jenõ és Nagy Jenõ is 
a Balaton Fejlesztési 
Tanács tagjai. 

Az ülés után dr. 
Bóka Istvánt kérdez-
tük, mit jelent a mosta-
ni változás.

– A feladatok te-
kintetében nem látok 
változást, a BFT vál-
tozatlanul település-
fejlesztési értelem-
ben a Balatonnak a 
gazdája. Automatiku-
san kikerültek a tagi 
körbõl a minisztériu-
mok képviselõi, egyéb 
szervezetek képviselõi. 
Most leegyszerûsítve 
azt lehet mondani, 
hogy a három megyé-
nek van egy térségi 
tanácsa, ez egybevág 
azzal az elképzelés-

sel, hogy a megyék te-
rületfejlesztési fel-
adatokat kaptak az új 
önkormányzati tör-
vényben. Abban bí-
zunk, hogy ezt a me-
gyék lehetõségként 
fogják kihasználni, 
hogy van egy Balaton 
Fejlesztési Tanácsuk. 
Van módunk  egyéb-
ként arra, hogy a ta-
nácsban plusz két fõt 
delegáljunk, ezt alapo-
san át kell gondolnunk, 
hogy milyen irányban 
kívánjuk erõsíteni a 
tagi összetételt.

Elfogadták a tagok 
a 2012-es költségveté-
si tervet is, igaz ez még 
bizonytalan számokat 
tartalmaz. Milyen for-
rásokra számíthat a 
BFT?

– Három fõ elembõl 
tevõdik össze a költ-
ségvetésünk. Az álla-
mi támogatásból, a me-
gyék támogatásából és 
a projektekbõl. Az ál-
lam a tavalyi évben 45 
millió forinttal járult 
hozzá a mûködéshez, 
ekkora összegben re-
ménykedünk ebben az 
évben is. Terv szinten 
a megyei önkormány-
zatoktól hét és fél – hét 
és fél millió forint tag-
díjbevételt remélünk. 
A megyék aggályukat 
fejezték ki az ülésen, 
hogy a jelenlegi költ-
ségvetési helyzetükben 
ilyen volumenû összeg-
gel hozzá tudnak-e já-
rulni a mûködéshez. 
Persze megerõsítették 
azt is, hogy ha a tarta-
lék keretük felszabadí-
tásra kerül, akkor ezt 
újra lehet tárgyalni.

A Balaton Fejlesz-
tési Tanácsnak 1992 

óta 62 millió forint 
kintlévõsége is kelet-
kezett, zömében ab-
ból, hogy a tagok, vagy-
is a megyék és egyéb 
szervezetek nem fi zet-
ték meg a tagdíjat. Sõt 
Zala megye közgyûlési 
elnöke jelezte, nem is 
hajlandóak megfi zetni 
a korábbi tagdíjelma-
radást, csupán a 2011-
es kötelezettségüket 
kívánják rendezni. Mi 
lesz ezekkel a pénzek-
kel?

– Számvitelileg én 
nem vagyok olyan 
helyzetben, hogy 
egy 60 millió forint 
nagyságrendû koráb-
bi tagdíjelmaradásból 
adódó kintlévõségrõl 
lemondjak, ezt reáli-
san nyilván rendezni 
kell. Azzal is tisztában 
vagyunk, hogy a jelen-
legi jogutódok, akik a 
korábbi tagoknak a fel-
adatát átvették, nem 
feltétlenül képesek 
ilyen volumenû össze-
get kifi zetni.

A Siófokon megtar-
tott ülésen több be-
számolót is meghall-
gattak a jelenlévõk 
arról, hogy az elmúlt 
idõszakban milyen fej-
lesztések valósultak 
meg a Széchenyi Terv 
keretében uniós támo-
gatással. Az Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 
képviselõje elmond-
ta, az elmúlt négy év-
ben 47 milliárd forint 
támogatás érkezett a 
Balaton régiójába, ez 
azt jelenti, hogy a fej-
lesztések felét tudták 
támogatásban részesí-
teni. 

Bán László

Kis létszámú BFT alakult

A Veszprém 

Megyei 

Kormányhivatal 

Munkaügyi 

Központjának 

Balatonfüredi 
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– Balatonfüred, hí-
ven az elsõsorban kul-
turális alapokon nyug-
vó városfejlesztéshez, 
évek óta arra törek-
szik, hogy a nemze-
ti ünnepet tartalmas, 
a térségben egyedül-
álló programfolyam-
mal ünnepelje meg 
úgy, hogy a szellemi-
ség megõrzése mellett 
az lehetõleg turisztikai 
látványosság is legyen. 
Továbbra is építünk a 
füredi hagyományok-
ra, a rendezvények a 
reformkori városrész 
különbözõ helyszínein 
lesznek. 

A programok se-
gítségével ismét meg-
idézzük a forradalmi 
eseményeket, lesz tá-
bori színpad, a Va-
szary Villa kávézója 
pedig Pilvax kávéház-
zá lényegül át. Idén 
a Kisfaludy Színház 
szervezi a programo-
kat, így az elmúlt évek 
gyakorlatához képest 
lesznek új elemek, 
például a mindenki 
által ismert történel-
mi események felidé-
zése mellett a Füred-
hez illetve a megyéhez 
köthetõ momentumo-
kat is felelevenítjük. 
Fontos szempont volt, 
hogy a gyerekeknek 
is tudjunk programo-
kat kínálni, így lesz 
bábszínházi elõadás, 
mese, kézmûves fog-
lalkozások és elindul 
a havonta jelentkezõ 
Mesekastély soro-
zat is – válaszolta a 
balatonfured.hu kér-
désére Szabó La-

jos, az önkormányzat 
mûvelõdési osztályá-
nak vezetõje.

A fi atalabb korosz-
tályt egyébként rajz, 
képregény és rövidfi lm 
pályázattal is igyekszik 
mozgósítani a Kisfa-
ludy Színház. A hosz-
szú hétvégén  a  ren-
dezvénysorozat mûfaji 
s o k s z í n û s é g é v e l , 
a különbözõ kor-
osztályoknak szóló 
mûsoraival tartalmas 
idõtöltést ígér. 

Az ünnep alatt több 
kiállítás is nyílik a vá-
rosban, lesz reform-
kori séta Szendrey Jú-
liával, akit Kéri Kitty 
idéz meg, nem ma-
rad el a térzene il-
letve a fáklyás felvo-
nulás, és fellépnek a 
város mûvészeti cso-
portjai is. Érdekesség, 
hogy Pörköltészet cím-
mel rendhagyó irodal-
mi menza is lesz, ahol 
Petõfi  Sándor és Arany 
János korának fõztjét 
kóstolhatják majd meg 
az érdeklõdõk.

Néhány étterem  –
Anna Grand, Astoria, 
Blaha és Borcsa étte-
rem – kedvezményes, 
stílszerûen 1848 forin-
tos áron, forradalmi 
menüvel várja majd a 
vendégeket.  A Jókai-
bablevestõl, a rozma-
ringmártásban tálalt 
bõrös malac tekercsen 
át, a ribizlis túrós pala-
csintáig terjedõ kíná-
lat sokat ígérõ. 

(A részletes program 
a 3. oldalon, illetve 
a  www.balatonfured.
hu-n olvasható.)

Martinovics Tibor

Március 15-i ünnepség 

a hosszú hétvégén

Helyet adunk a He-
rendi Porcelánmanu-
faktúra kultúrtörténeti 
tárlatának és a jubilá-
ló Salvatore Quasimo-
do Költõversenyhez 
kapcsolódóan kor-
társ olasz mûvészek 
munkáit is bemutat-
juk – mondta Dallos 
Krisztina, a Füredkult 
igazgatója.

Március 15-én nyit-
nak tehát az intézmé-
nyek. Íme, néhány a 
programjaik közül.

A Jókai Emlékház 
illetve a Városi Múze-
um állandó kiállítá-
sai mellett az utóbbi-
ban Nautica címmel 
a fi umei Tengerészeti 
Akadémia történetét 
bemutató idõszakos 
tárlat nyílik.

A Vaszary Villában 
április végéig még lá-
togatható lesz Zoób 
Kati divattervezõ lát-

ványos, az irodalmat, a 
nõiséget és az egykori 
divatot ötvözõ tárlata.

Március 15-én nyí-
lik meg a galériá-
ban Sándor Antal 
szobrászmûvész ki-
állítása illetve Tóth 
István fotómûvész A 
megállított pillanat 
- híres mûvészek fo-
tókon címû tárlata, 
amely az évszázad ki-
váló fotómûvésze díjjal 
elismert alkotó szemé-
lyes hangvételû port-
réfotóit mutatja be.

Szintén március 
15-én már látogatha-
tó lesz a Fürdõélet a 
Monarchiában: Bala-
tonfüred–Abbázia–Bad 
Ischl címû kiállítás. 
Közismert, hogy Abbá-
zia, fõleg a 19. század 
második felétõl a ma-
gyar üdülési, pihené-
si, gyógyulási színterek 
között az egyik legked-
veltebb volt. Több hí-
res, Füredhez kötõdõ 

személyiség, mint pél-
dául Széchenyi, Kos-
suth, Jókai, Ady vagy 
Krúdy ellátogatott Ab-
báziába. Ennek a kor-
nak a tárgyi emlékeit, 
ezt a kettõs kapcsolatot 
mutatja be a kiállítás.
Emellett Fiumei em-
lékek magyar vo-
natkozásban cím-
mel Skultéty Csaba 
magángyûjtõ doku-
mentumaiból, tárgyai-
ból álló tárlat is nyílik 
a villában. A kiállító-
térben korabeli térké-
pek, dokumentumok, 
könyvek, metszetek, a 
gyarmatáru-kereske-
delem darabjai idézik 
majd meg a korabeli 
korszakot. Intimitás, 
személyesség lengi 
be a tárlatot, hiszen a 
gyûjteményében em-
léktárgyak, notesz, tár-
ca, üvegtárgyak, poha-
rak, hajómenetrendek 
is helyet kaptak.

Martinovics

Kinyitnak a múzeumok

L E V É L  A Z  O L V A S Ó N A K

Az idõrõl, ami 
nem létezik

Nem vagyok különösebben jártas a 
fi zikában, ugyanakkor elismerem, hogy a lé-
tezésének „határait” keresõ ember a fi zika 
törvényszerûségeit nem hagyhatja fi gyel-
men kívül. Nincs is ezzel semmi baj addig, 
amíg ezek a törvények úgymond érvényesek 
a minket körülvevõ Univerzumban; érvénye-
sek, vagyis az anyagi világ történései ezen 
törvények által meghatározott rend szeri-
nt zajlanak. Csakhogy van itt egy kis gond. 
Ez a fránya Univerzum mindig produkál 
számunkra valami furcsát, valami meghök-
kentõt, ami többé-kevésbé fölrúgja az ed-
digi elméleteket. Kiderül, hogy a korábban 
kõbe vésett szabályok valójában – ha fi noman 
akarok fogalmazni – érvénytelenek. Vagyis a 
világ nem úgy mûködik, ahogy azt mi elkép-
zeljük. Teljesen másképp.

És minél nagyobb energiákat fordítunk ku-
tatásokra, minél inkább azt gondoljuk, hogy 
végre a zsebünkben a bölcsek köve, annál 
inkább bebizonyosodik, hogy az emberi gon-
dolkodásmód, a létezéshez való hozzáállá-
sunk az, amiben valami alapvetõen rosszul 
mûködik. S az is látható, hogy korábban (gon-
dolok itt néhány száz, vagy ezer évre) sok-
kal toleránsabban viszonyultunk a minket 
körülvevõ világhoz, sokkal inkább elfogadók 
voltunk, mint kíváncsiak – de vajon bûn-e a 
kíváncsiság?

Nemrég olvastam egy cikket, olyasmirõl 
szól, ami a jelen gondolkodásmódunk ala-
pján döbbenetes és érthetetlen, s olyan kér-
déseket vet föl, amelyektõl inkább tiltakozva 
elfordulunk, és azt mondjuk: nem, én ezt nem 
akarom hallani! Miért? Mert az eddigi rend 
a feje tetejére áll miatta, s ez mindannyiunk 
számára félelmetes és nyugtalanító. Meg-
próbálom röviden elmondani, mirõl van szó. 
Einstein elmélete szerint a fénynél nagyobb 
sebesség fi zikailag képtelenség, ezt õ be is bi-
zonyította. Ez alaptörvény, és egyelõre csak 
hipotézisek vannak, hogy mi lenne, ha mé-
gis… de mindez eddig csak fölösleges agy-
tornának tûnt. És most lehet, hogy mégis 
történt valami? Igaz, a mérés, amit a Genf 
melletti CERN és a Rómához közeli Gran 
Sasso laboratóriuma között neutrino-nyaláb-
bal végeztek, még több feltételes módot rejt 
magában. A neutrinók (az elektronnál mil-
liószor „könnyebb” részecskék – ez már föl-
foghatatlan dimenzió) a mérések szerint túl-
lépték a fénysebességet.

Na és? – kérdezi erre az átlagpolgár. Ettõl 
olcsóbb lesz a boltban a kenyér? Nos, a két 
dolog között talán valóban nincs összefüg-
gés, mégis valami alapvetõen fontos fölfe-
dezés kerülhet itt napvilágra. Hogy ennek 
milyen következményei lehetnek, megpróbá-
lom egy egyszerû példával demonstrálni. Ha 
egy ûrhajó közel fénysebességgel távolodna 
a Földtõl, és az említett neutrino-nyalábbal 
tartaná az informális kapcsolatot a földiek-
kel, akkor az ûrhajóból egy Földre elkül-
dött kérdésre az azonnali válasz – fi zikai ké-
pletekkel egyértelmûen levezethetõ módon 
– elõbb megérkezne az ûrhajóba, mint ahogy 
a kérdést elküldték volna.

Marhaság! Ugye, ez az elsõ reakciójuk? 
Hogy lehet elõbb válaszolni, mint ahogy a 
kérdést föltennék? Hogy elõzheti meg az 
okozat az okot? Elárulom: úgy, hogy ala-
pvetõen megváltoztatjuk az eddigi, téves gon-
dolkodásmódunkat az idõvel kapcsolatban.

Tisztában vagyok vele, hogy a tévedéseink 
föl- és beismerése az egyik legnehezebb fela-
dat. Kínos és frusztráló, de elõbb-utóbb mé-
gis erre kényszerülünk.

Az említett cikk publikálása óta fölboly-
dult a tudományos világ. Egy mérés nem 
mérés, mondják s ez így igaz. És egy ilyen 
kísérlet során nyilvánvalóan követhetünk el 
hibákat, mint ahogy sokan már tudni vélik, 
hogy itt is valamiféle mérési hiba történhet-
ett. Igen, mindez lehetséges, de én úgy gon-
dolom, hogy mindennek az ellenkezõje is. 
Fontos üzenete van ennek, jó lenne, ha min-
den címzett meghallaná!

Szóval gondok vannak. Nem csak a neu-
trinók száguldoznak túl gyorsan, hanem 
még a benzinár is az egeket veri. A kettõnek 
persze látszólag semmi köze egymáshoz. 
Mondom: látszólag.

(„Az idõ tudati jelenség, amelyet kifelé 
vetítünk, s aztán azt gondoljuk, hogy tõlünk 
függetlenül létezik.” – Thorwald Dethlefsen)

Gaál Antal

Március 15.
9.30: Ünnepi istentiszte-

let a református Fehér temp-
lomban

11.00: Balatonfüred Vá-
ros és a Veszprém Megyei 
Közgyûlés közös ünnepi 
megemlékezése „A 12 pont” 
- Ünnepélyes nyitány a Kis-
faludy színpadon (Tábori 
színpad) Köszöntõt mond: 
Lasztovicza Jenõ, a Vesz-
prém Megyei Közgyûlés el-
nöke. Közremûködik: A Re-
formkori Hagyományõrzõk 
Társasága Trokán Anna, 
Szalma Tamás, Kéri Kitty 
színmûvészek és Balatonfü-
red Város Vegyeskara Vezé-
nyel: Pileczky Erzsébet kar-
nagy.

11.30: „Herderi jós-
lat” – rendhagyó irodalom-
óra a Lóczy Diákszínpad 
elõadásában a Tábori színpa-
don.

12.00: Ebédszünet a „Tá-
bori Kantinokban” Ba-
latonfüredi éttermek 
közremûködésével: „1848-as 
menü ajánlat”

14.00: „Toborzás” – MH 
Légierõ Zenekarának mûsora 
Trokán Anna, Szalma Ta-
más, Kõrösi Csaba, Keresz-
tes Gábor színmûvészek 
közremûködésével. Vezé-
nyel: Katona János

14.30: Reformkori séta 
Szendrey Júliával (Indulás a 
Jókai Múzeumtól) „Versek és 
virágok” – emlékezés a sza-
badságharc hõseire Noszlopy 
Gáspár szobránál A sétát ve-
zeti Pintér-Berzsenyi Boglár-

ka. Közremûködik: Kéri Kitty 
színmûvész. 

14.30: „Amikor Kossuth azt 
izente…” - mese és kézmûves 
foglalkozások a Vaszary Vil-
lában. Mesél: Keresztes Gá-
bor színmûvész.

15.30: Bartha Tóni bábszín-
háza „Paprika Jancsi”– vásá-
ri bábjáték Gyermekelõadás 
a Tábori színpadon.

16.15: „Tánccal a szabad-
ságért” Balatonfüred Nép-
táncegyüttes csoportjainak 
mûsora a Tábori színpadon

17.00: „Kis kamorámban 
gyertyát gyújték” – nap-
ló a szabadságharcról Ün-
nepi mûsor a Veszprémi 
Petõfi  Színház mûvészeinek 
közremûködésével.

18.00: Fáklyás felvonulás 
Tóth Loon színmûvész veze-
tésével az Anna Grand Hotel 
elõl, érintve a Kerek temp-
lomot Térzene a Széchenyi-
szobornál az Ifjúsági Fúvós-
zenekar közremûködésével. 
Vezényel: Rojtos Norbert 
karnagy.

18.30: Koszorúzási ün-
nepség a Széchenyi szobor-
nál. Ünnepi beszédet mond: 
Halász János államtitkár. 
Közremûködik: Tóth Loon 
színmûvész és az Ifjúsági Fú-
vószenekar

Kísérõ rendezvények:
Március 15. 
Kézmûves foglalkozások a 

Vaszary Villában Nyitva tar-
tás: 11.00-16.30. 15-én 10.00 
órától 18-án 18.00 óráig Pil-
vax irodalmi kávéház üzemel 
a Vaszary Villában.

Március 16.
12.00: Kisfaludy Színház 

bemutatja:  „Pörköltészet” 
Irodalmi menza Petõfi  Sán-
dorral és Arany Jánossal a 
Blaha Étteremben. Menü: 
Anyám tyúkjának pörkölt-
je. Aranygaluska. Kísérõ: 
Hosszúlépés a barátság-
ban. Akik fõznek: Gere Dé-
nes Ákos és Tóth Loon 
színmûvészek. Jegyek: Ebéd 
2012 Ft+ mûsor:1848 Ft= 
3860 Ft-os áron elõvételben 
válthatók a Blaha étterem-
ben. További információk 
és helyfoglalás: 87/ 581-210, 
581-215 és a 06-30/50 27 132-
es telefonszámon, valamint a 
kisfaludyszinhaz@gmail.com 
e-mail címen

16.00: A „Nautica” – a fi -
umei Tengerészeti Akadé-
mia története. A TIT Hajó-
zástörténeti,- Modellezõ és 
Hagyományõrzõ Egyesüle-
tének kiállításának megnyi-
tója a Városi Múzeumban 
(Balatonfüred, Blaha L. u. 
3.). A tárlatot megnyitja: Dr. 
Balogh Tamás, a TIT Hajó-
zástörténeti-, Modellezõ és 
Hagyományõrzõ Egyesületé-
nek elnöke

Március 17.
10.00: „1848 képekben” 

Rajz és képregény verseny 
– Eredményhirdetése a Va-
szary Villában

11.00: Kisfaludy Színház : 
Mesekastély nyitó elõadás a 
Vaszary Villában „ Székely 
mesék” - Terescsik Eszter és 
Szûcs László mûsora. További 
információk és helyfoglalás: 

a 06-21/200/2450 és a 06-30/50-
27-132-es telefonszámon, va-
lamint a kisfaludyszinhaz@
gmail.com e-mail címen

15.00: ’A megállított pil-
lanat’ - híres mûvészek fo-
tókon. Az Évszázad Kiváló 
Fotómûvésze” díjjal elismert 
Tóth István fotómûvész ka-
mara- kiállításának meg-
nyitója a Vaszary Villa Szé-
chenyi termében. Köszöntõt 
mond: Hári Lenke, Balaton-
füred Város alpolgármestere. 
A tárlatot dr. Koltói Ádám, az 
ELTE Tanárképzõ Fõiskolai 
Karának docense nyitja meg. 

16.30: „Márciusi ifjak” Rö-
vidfi lm fesztivál –Vetítéssel 
egybekötött eredményhirde-
tés az Arácsi Népházban. A 
szakmai zsûri tagjai: Orosz-
lán Szonja színmûvész, 
Csorba Kata Füred TV Kft. 
ügyvezetõje és Hábermann 
Jenõ fi lmproducer

19.00: ’48-as Táncház az 
Arácsi Népházban a Tükrös 
Zenekar tagjaival: Halmos 
Attila, Lelkes András, Koncz 
Gergely. Közremûködik: 
Papp Endre brácsán

***

Balatonfüred Város Ön-
kormányzata ezúton értesíti 
a tisztelt lakosságot, illetve a 
városba érkezõ vendégeket, 
hogy 2012. március 15-én fák-
lyás felvonulás miatt a Blaha 
utca és a Jókai utca alsó sza-
kaszára 18.00 és 18.30 óra kö-
zött autóval nem lehet behaj-
tani.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett programok

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.
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Az idén már 33-ik 
alkalommal rendez-
te meg a Pelsovin 
Trade Bt.  a 
szõlészek, borászok, 
borkereskedõk to-
vábbképzését Bala-
tonfüreden. Ezzel a 
szakma legnagyobb 
múltú rendezvényé-
nek számít minden 
bizonnyal a „füredi 
tanfolyam”. 

A város önkormány-
zata, a borvidék hegy-
községi tanácsa és a 
házigazda Pelsovin 
Trade közös szerve-
zésében meghirde-
tett rendezvénynek is-
mét a patinás Anna 
Grand Hotel adott ott-
hont. Több mint szá-
zan regisztráltak az idei 
továbbképzõre, az ország 
szinte valamennyi 
borvidékérõl.

Az Agrármarke-
ting Centrumhoz be-
nyújtott pályázat tette 
lehetõvé, hogy a Ba-
latonfüred-Csopaki 
Borvidék pincészetei, 
külföldön tanult ifjú 
borászok és kitünte-
tésben részesült pin-
cészetek mutatkozhat-
tak be a tanfolyami 
közönségnek a hét 
során.

A rendezvényt 
Marcinkó Ferenc a 
Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsának el-
nöke nyitotta meg, 
majd elõadások hang-
zottak el a magyar 
gazdaság felemel-
kedésérõl és a kor-
mány agrár- és vidék-
politikájáról. Nagy 
érdeklõdés kísérte azt 
a nyilvános vitafóru-
mot, amely Horváth 

Csabának a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsa 
fõtitkárának vitaindí-
tóját követte. A Vidék-
fejlesztési Minisztéri-
um, a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal, a Magyar 
Szõlõ- és Bortermelõk 
Szövetsége, a Bor Ere-
detvédelmi Tanács 
valamint a borforgal-
mazásban piacvezetõ 
Varga Pincészet 
vezetõi fejtették ki 
részletes állásfoglalá-
sukat szakterületükrõl.

A szõlõ - bor ága-
zat szinte valameny-
nyi közérdeklõdésre 
számot tartó témakö-
re megvitatására ke-
rült a vitafórumon. 
Méltó befejezése volt 
a napnak a Vajdaság-
ban borászkodó Bóni 
László bemutatkozó 
estje, aki nem csak 
boraival, de kitûnõ pá-
linkáival is megörven-
deztette a hallgatósá-
got. 

Másnap ezért némi-
leg kevesebb hallga-
tója volt az amúgy iz-
galmas témának; ahol 
az elõadások a ha-
zai szõlõültetvények 
statisztikai felmé-
rését összegezték, 
valamint a klíma-
változás szõlészeti 
– borászati vonatko-
zásairól szóltak. Az 
agrártámogatásokról, 
hungarikumokról, a 
bormarketingrõl és a 
kínai borpiacról esett 
még szó a tanfolyam to-
vábbi napjain.

Sikeres magyar bo-
rászok, borászatok 
megkülönböztetõ elis-
merést vagy díjat kiér-
demelt személyek élet-
útját ismerhettük meg 

a Szép volt fi úk! címû 
program keretében. 

Így Figula Mihály-
lyal, Az Év Fiatal Ma-
gyar Borásza 2011-ben 
cím birtokosával,  Az 
Év Pincészete 2011-
ben cím nyertesével 
Thummerer Vilmossal, 
az Európa díjas Bock 
Pincészet és Bock 
Bisztró tulajdonosá-
val, az Ország legjobb 
újbora termelõjével 
Szövényi Áronnal, va-
lamint Veszprém Vár-
megye Bora és a Fe-
hér Borok Mestere 
2011-ben kitüntetettjé-

vel Borbély Gyulával 
és Tamás fi ával ismer-
kedhettek meg a hall-
gatók. Az általuk hozott 
1-1 kitûnõ bort a tanfo-
lyami borverseny után 
meg is kóstolhatták az 
érdeklõdõk. 

A tanfolyam záró 
elõadását prof. dr. 
Németh Tamástól, a 
Magyar Tudományos 
Akadémia fõtitkárától 
hallhattuk Jelenünk és 
jövõnk címmel.

Az idei rendezvé-
nyen több mint 30 elõadó 
fejtette ki véleményét, 
állásfoglalását a szõlõ-
borgazdaság aktuális 

kérdéseirõl. A gépki-
állításon és termékbe-
mutatón az idén 10 cég 
mutatkozott be legújabb 
termékeivel, prospek-
tusaival. A tanfolyami 
borversenyre 33 
bort neveztek be a 
résztvevõk, s azon 1 
nagy arany, 6 arany 
23 ezüst és 3 bronz-
érem született. 

A borcímke szép- 
ségverseny elsõ helye.
zettje ezúttal Tóth Fe-
renc egri bortermelõ 
Kékfrankos bora lett.

Tetszést ara-
tott a Szávay Eníd 
káptalantóti fes-

tõmûvész alkotásaiból 
berendezett fo-
lyosógaléria, mely a 
tanfolyam ideje alatt 
végig megtekinthetõ 
volt.

Sikeresek voltak a 
tanfolyam esti prog-
ramjai is. A Magyar 
Bor Akadémia által az 
Év Bortermelõjének 
megválasztott Vida Pé-
ter szekszárdi borász 
mutatkozott be szerdán 
este az egybegyûltek 
elõtt, melynek hagyo-
mányosan dr. Kállay 
Miklós a Magyar Bor 
Akadémia elnöke volt 
a moderátora.

Ízletes volt a tan-
folyamot záró ünne-
pi vacsora is, melynek 
menüsorát Szíjártó Ba-
lázs mesterszakács ké-
szítette, s a hozzá kós-
tolt borokat a Vivamus 
Borházból válogattuk.  

Az est során bemu-
tatkozott Káli Ildikó 
a Magyar Sommelier 
Szövetség újonnan 
megválasztott elnö-
ke. A borok szakszerû 
szervírozásárõl pe-
dig Zselyi István 
vendéglátóipari szak-
oktató tartott bemu-
tatóval egybekötött 
elõadást.

S azok, akik a tanfo-
lyam elõtti napon meg-
érkeztek Balatonfüred-
re, a szépen felújított 
reformkori városrész-
szel ismerkedhettek 
meg és résztvevõi vol-
tak egy jó hangulatú 
élménybeszámolónak 
és az azt követõ borva-
csorának. A vacsorá-
hoz fogyasztott borokat 
ezúttal négy külföldön 
tanult ifjú borász szál-
lította. 

A prémium kate-
góriába tartozó fi -
nom nedûk a Bala-
ton Borrégióból, és 
Tokajhegyaljáról ke-
rültek a poharak-
ba. A tanfolyamot 
záró fakultatív prog-
ram résztvevõi egy 
modern borászati 
üzembe és egy 
vinotékába látogattak 
el a Fertõ-tó partján 
Ausztriában.

A tanfolyam során 
kapott rengeteg új in-
formáció, a látottak 
és hallottak bizonyára 
egyaránt hozzájárul-
tak szakmai ismerete-
ink gyarapodásához, 
fejlõdéséhez. Az sem 
volt érdektelen, hogy 
egykori évfolyamtár-
sak, kollégák és bará-
tok találkozhattak is-
mét egymással.

Bízom benne, hogy 
az idei tanfolyam 
minden borkedvelõ 
résztvevõ számára ta-
nulságos és érdekes 
esemény volt.

 Müller István

Szõlész-borász 

tanfolyam után

Ezúttal Füreden 
ülésezett a Balato-
ni Szövetség, amely 
több lényeges 
témát is tárgyalt 
februárban. 

Lázár János titkár 
elsõként beszámolt 
arról, hogy lezárult a 
szúnyogirtás közbe-
szerzése és eredményt 
is hirdettek, ennek 
értelmében 2014-ig 
érvényes szerzõdés 
biztosítja a balatoni 
szúnyogirtást. 

A légi-biológiai ir-
tást azonnal el is kez-
dik, amint az idõjárás 
ezt lehetõvé teszi, az 
irtásra kijelölt terüle-
teket egyébként az ön-
kormányzatok javas-
lata alapján állították 
össze. Elhangzott, hogy 
nem született dön-
tés a balatoni hajózá-
si cég tõkeemelésének 
ügyében, valószínûleg 
közvetlen támogatás 
lesz helyette, ami le-

het pénzügyi akár más 
formájú is. Több pol-
gármester felvetet-
te, hogy jelenleg meg-
oldatlan a strandok 
megfelelõ kotrása, van 
olyan fürdõhely, ahol 
több éve nem volt pénz 
és megfelelõ eszköz a 
meder kotrására. Ah-
hoz, hogy 15-20 évre 
meg lehessen oldani 
az iszap elhelyezését, 
az ingatlantulajdo-
nokat rendezni kell a 
vagyonkezelõvel, hang-
zott el az ülésen, hiszen 
a zagyterek tulajdonvi-
szonya több helyen át-
láthatatlan. Örvényes 
polgármestere is fel-
szólalt, aki átnézve a 
kormány hosszútávú 
autópálya építési prog-
ramját megjegyezte, 
továbbra sem látja, 
hogy az északi partot 
autópályával el lehet-
ne érni. Javasolta a 
szövetségnek, hogy fo-
galmazzanak meg egy 
indítványt a kormány-

zat felé, hogy épüljön 
autópálya a Kapuvár-
Pápa-Városlõd-Zánka 
útvonalon.

 Szóba került az ülé-
sen a Kék hullám zász-
ló strandminõsítési 
rendszer is, itt azt kér-
ték a polgármesterek, 
hogy a jövõben sokkal 
szigorúbb legyen a bí-
rálat. Javaslatként me-
rült fel, hogy legyen 
egy alelnöke is a Ba-
latoni Szövetségnek, 
olyan vezetõ szemé-
lyében, aki a kisebb 
települések érdekeit, 
problémáit is átlátja. 
Több településvezetõ 
ugyanis úgy érzi, hogy 
a füredi, siófoki, keszt-
helyi elnökség nem 
tudja megfelelõen kép-
viselni a kisebb telepü-
lések érdekeit, hiszen 
egészen más problé-
mákkal küzdenek. A 
testület végül megsza-
vazta, hogy a következõ 
ülésen döntenek az al-
elnök személyérõl, akit 

a kisebb települések 
vezetõi közül delegál-
nak majd. 

A tó körüli önkor-
mányzatokat tömörítõ 
Balatoni Szövetség 
ülésén a legnagyobb 
vitát Balázs Árpád sió-
foki polgármester ja-
vaslata váltotta ki, aki 
azt szeretné elérni, 
hogy a jövõben a bala-
toni önkormányzatok 
beszedhessék az ide-
genforgalmi adót a 14-
18 év közötti fi atalok-
tól is. Ezt a javaslatot 
több jelenlévõ polgár-
mester is élesen bí-
rálta, mondván, hogy 
ezzel a lépéssel azt a 
generációt riasztanák 
el a Balatontól, akik 
késõbb felnõtt koruk-
ban a potenciális ven-
dégforgalmat adnák. 
Többen megjegyezték 
azt is, hogy egy ilyen 
plusz kurtaxa lehetet-
len helyzetbe hozná a 
gyermeküdültetéssel 
foglalkozó cégeket, vál-

lalkozásokat. Dr. Bóka 
István, aki helyettesítõ 
elnökként vezette le az 
ülést elmondta, egyet-
ért azzal, hogy Siófok 
polgármestere minden 
eszközzel próbálja sza-
bályozni a dél-balato-
ni városban jelenlévõ 
vandalizmust, ezért 
szerinte olyan javasla-
tot kell továbbítani a 
pénzügyi kormányzat 
felé, hogy legyen meg 
a lehetõség az adó be-
vezetésére, de minden 
település szabadon el-
dönthesse, hogy be-
vezeti azt, vagy sem. 
Hozzátette, Balaton-
füreden biztosan nem 
lesz ilyen külön ide-
genforgalmi adó. Vé-
gül a polgármesterek 
10 igen és 8 nem mel-
lett megszavazták Fü-
red polgármesterének 
javaslatát, így ezt to-
vábbítják a pénzügymi-
nisztérium felé.

-BÁN-

Szúnyogirtás, fi atalkorúak idegenforgalmi adója, autópályán az északi-partra 

Ülésezett a Balatoni Szövetség FELHÍVÁS
a Balatonfüredi Borheteken 
„pecsenyés” kitelepülésre

Balatonfüred Város Önkormányzata a Ba-
latonfüredi Borheteken történõ pecsenyés 
kitelepüléssel kapcsolatosan elõzetes szán-
déknyilatkozat alapján kívánja felmérni a 
jelentkezõk körét. A jelentkezõknek az alábbi 
kritériumoknak kell megfelelniük:

– balatonfüredi vállalkozó vagy balatonfü-
redi székhelyû és telephelyû vállalkozás

– balatonfüredi állandó lakos 
(életvitelszerûen Balatonfüreden él), 
vállalkozás esetén a tulajdonos vagy tu-
lajdonosok mindegyike állandó balaton-
füredi lakos

A szándéknyilatkozaton kérem feltüntetni – 
pontosan és olvashatóan - az alábbiakat:

– vállalkozás nevét, címét/telephelyét;
– képviselõjét;
– pontos elérhetõséget.

A szándéknyilatkozat leadási helye és 
idõpontja:

Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal 
iktatójába legkésõbb 2012. március 19-ig.

További információ: 
Horváth Zsoltnál (87/581-249 vagy az 

ado@balatonfured.com)
Krámli Franciskánál (87/581-257 vagy a 

muvelodes@balatonfured.com)
Balatonfüred, 2012. február 24.

dr. Bóka István
polgármester
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„Eltûntek a Bala-
tonból a rákocskák”- 
jelentette a Veszpré-
mi Napló február 13. 
száma, amelyet né-
hány internetes por-
tál (balatonhorgasz.
hu, kapos.hu) is átvett. 
Az információ a Bala-
toni Halgazdálkodási 
Nonprofi t (BNH) Zrt. 
vizsgálataira hivatko-
zik, amikor „a szakem-
berek a kristálytiszta 
vízben nem találtak 
lebegõ rákocskákat”. 
Pedig „..a plankton-rá-
kok, mint élõ-eleség 
olyan a halivadéknak, 
mint az anyatej…így a 
horgászoknak meg kell 
érteniük, miért nincs 
több hal a Balaton-
ban...” 

A tihanyi inté-
zetben a balato-
ni planktonikus rá-
kok fajösszetételét és 
mennyiségét az 1930-
as évektõl vizsgálják, 
monitorozzák rendsze-
resen. A legutóbbi 15 
évben minden máso-
dik héten gyûjtöttünk 
zooplanktont a tó 
hossztengelye men-
tén öt ponton, április 
elejétõl november kö-
zepéig-végéig. Az adat-
sorok szerint soha nem 
fordult még elõ, hogy 
egyáltalán ne lettek 
volna lebegõ rákocs-
kák és kerekesférgek a 
Balatonban. Az utóbbi-
ak a rákocskák mellett 
a halivadék másik rop-
pant értékes táplálék-
forrása.  E lebegõ ge-
rinctelenek sûrûsége 
literenként 80 és 350 
közötti. Ráadásul a ke-
rekesférgek szezonális 
mennyiségét a termé-
szet úgy intézi, hogy a 
halivadék külsõ táplál-
kozásra való átállása 
idõszakában, tavasszal 
legyen belõlük a leg-
több!

 A téli, jég alatti 
zooplanktonról is sokat 
tudunk. Tudjuk, hogy 
a Daphnia-félék zöme 
ilyenkor tartóspeték-
ben „szunnyadva” az 
üledékben várja a ta-
vaszi felmelegedést, 
de amint ezt megérzik, 
rohamos szaporodás-
ba kezdenek. Tudjuk, 
hogy bizonyos Cyclops-
félék is az üledék felsõ 
néhány mm-ében te-
lelnek át üledékpap-
lanba burkolódzva. A 
Balaton legjellegzete-
sebb és legtömegesebb 
planktonikus rákja az 
Eudiaptomus graci-
lis nem süllyed szuny-
nyadó fázisba, de míg 
a nyári meleg vízben 
3-hetente szül újabb 
gyerekeket, télvíz ide-
jén 2 hónap a fejlõdési 
ideje. 

Tudjuk továbbá, 
hogy télen, ha a tó 
tartósan be van fagy-
va, és különösen, ha 
a jégmezõt hótaka-
ró is fedi és odalent 
sötét van, a vízben 
mindennemû ásvá-
nyi lebegõanyag és a 
fi toplankton egy ré-
sze is kiülepszik, 
és ilyenkor az aktív 
zooplankton fajok is 
az üledék közelében 

sûrûsödnek, ahol még-
iscsak 4 °C-al melegebb 
van, mint a fagyos fel-
színi jégtakaró közelé-
ben. Ezért kissé gyana-
kodva olvastam a hírt, 
hogy „eltûntek a Bala-
tonból rákocskák”. Ott 
kell azoknak lenniük, 
csak meg kell õket ta-
lálni!

Kigyalogoltunk a 
múlt héten Tihanynál 
a jégre. Vágtunk egy 
léket, a jég ekkor 22 
cm vastag volt, a víz 
kristálytiszta, 3 mé-
ter mélyen látszott a 
fenék, a fenéken pe-
dig vándorkagylók 
(Dreissena polymorpha 
és Dreissena bugensis) 
kolóniái. Zooplankton 
mintavevõnk egy 50 
cm magas plexi doboz, 
amelynek felsõ és alsó 
fedele a leeresztés-
kor egyirányú zsané-
rok mentén felnyílik, 
felhúzva pedig azon-
nal ütközésig vissza-
csapódik, és ezáltal 
a doboz magába zár-
ja az ûrtartalmának 
megfelelõ mennyiségû 
(35 liter) tóvizet a 
zooplanktonnal együtt. 
A dobozt a felszínre 
emelve és megdönt-
ve a víz a doboz ol-
dalán lévõ kerek nyí-
lásba rögzített 40 
mikrométer sûrûségû 
planktonhálón átszû-
rõdve elfolyik, a 
szûrõtölcsérben pe-
dig fennmarad a 
zooplankton. 

Akkurátusan meg-
kezdtük a gyûjtést, 
módszeresen, félmé-
terenként lejjebb- 
és lejjebb engedve a 
mintavevõt. Legfelsõ 
50 cm: kristálytiszta 
víz, zooplankton: sem-
mi. 1 méter: kristály-
tiszta víz, egy rákocs-
ka sincs. Még lejjebb: 
ugyanaz! Még lejjebb: 
hasonlóan teljesen 
üres a mintavevõ há-
lója! Elképesztõ volt! 
Már legalul jártunk, 
Géza asszisztens Úr je-
lenti: nem mehetünk 
lejjebb, elértük a fene-
ket! Felhúzzuk: végre 
két-három kandicsrák 
már vidáman szökdé-
cselt a mintában és ab-
ból egy petés volt! Nos, 
tehát máris nem igaz, 
hogy nincsenek, de ak-

kor is valószínûtlenül 
szegény ez a zsákmány, 
ez lehetetlen! Tud-
ni kell viszont, hogy 
a mintavevõ nem ef-
fektív az üledék felet-
ti egy-két cm-es víz-
réteg mintázására, 
mert amint azt elér-
jük vele, és kezdjük a 
felhúzást, a mintavevõ 
alsó és a felsõ elzáró 
lemeze egyaránt lefe-
lé csapódva zárja azt 
be, így nem juthat a 
doboz belsejébe ez az 
1-2 centiméter vékony 
vízréteg. Ugyanakkor 
viszont kissé megboly-

gatódik ez a kritikus 
réteg és az üledék felsõ 
egy-két millimétere is.

 Menjünk le a fe-
nékre még egyszer! 
És ekkor már szabad 
szemmel láthatóan 
is rengeteg rákocska 
nyüzsgött a mintában. 
Még három mintát vet-
tünk a legalsó, egyre 
jobban felkeveredõ 
rétegbõl, így összesen 
10 mintával ródliz-
tunk vissza a labora-
tóriumba. A szakszerû 
feldolgozás nyomán, 
az egész vízoszlopra 
integrálva 51 rákocs-
ka jutott egy liter tó-
vízre! És az összes 
euplanktikus, azaz, 

igazi planktonlakó 
volt!

 Ez sem magas szám, 
de vegyük fi gyelembe, 
hogy a tavat több hete 
vastag, hófedte jég bo-
rította! Annál biztatóbb 
azonban, hogy a felnõtt 
nõstény kandicsok 
zöme petés volt, tehát 
kondíciójuk jó volt, és 
tetemes (65%) volt a fi -
atal un. „nauplius” lár-
vaállapotú rákocskák 
aránya.

 Tehát nem tûntek el 
a rákocskák a Balaton-
ból, csak olyan mélyre 
vonultak le, olyan kö-
zel koncentrálódtak 
az üledékhez, ahon-
nan a vízoszlop szoká-
sos rutin mintázásával 
a cikkben hivatkozott 
kollégák nyilván nem 
találhatták meg azo-
kat. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a jég eltûnése 
és a tó elsõ átkeveredé-
se után a zooplankton 
rohamosan, és még 
idõben be fogja lakni 
az egész víztömeget ah-
hoz, hogy a tavaszi hal-
ivadék hozzájuthasson 
az „anyatejhez”.

Prof. G. Tóth László, 
DSc                                                                              

MTA, BLKI, Tihany

Tudomány - áltudomány - tudományos tévedés?

15. rész: Rákbújócska a jég alatt

Fent: Zooplankton 
mintavétel a jég alól 
(fotó: 
dr. Vehovszky Ágnes)

Balra: Cyclops vicinus 
a Balatonból 

(dr.G.-Tóth László)

Jobbra: Eudiaptomus 
gracilis a Balatonból 

(fotó: 
dr.G.-Tóth László)

A jég alatt nincs hullámzás, ilyenkor kristálytisz-
tán átlátszóvá válik a tó vize (fotó: dr. Vehovszky 
Ágnes)

Védett marad 

az év madara
Pont került annak a 

hónapok óta tartó szak-
mai vitának a végére, 
amelyben a Vidékfej-
lesztési Minisztérium 
felkérésére a Magyar 
Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület 
(MME) is részt vett. A 
vadászati és vadgaz-
dálkodási szerveze-
teket is bevonó, több-
oldalú megállapodás 
alapján továbbra is vé-
dett faj marad az ege-
részölyv, a barna réti-
héja, a héja, a holló, a 
vadgerle, a fenyõrigó, 
a fürj és a nyuszt, vala-
mint természetvédel-
mi oltalom alá kerül a 
menyét. Az egyeztetés-
ben részt vevõ szerve-
zetek a szakmai érvek 
elemzését követõen 
arra jutottak, hogy a 
megerõsödött állo-
mányú nyári lúd va-
dászata – szigorú sza-
bályozás és gyakori 
felülvizsgálat mellett 
– lehetséges. A megál-
lapodás alapján a ré-
cék közül egyedül a 
tõkés réce marad va-
dászható, ugyanakkor 
a csörgõ- és kerceréce 
felkerül a védett fajok 
közé.

Az MME végig kiállt 
amellett, hogy az ap-
róvadállomány meg-
fogyatkozásáért az 
agrárélõhelyek termé-
szeti állapotának ál-
talános leromlása és 
az apróvadpusztító 
mezõgazdasági tech-
nológiák a felelõsek. 
Amíg ezeket a problé-
mákat nem kezeljük, 
addig értelmetlen-
nek látják a lényege-
sen kisebb hatással 
rendelkezõ, így pl. a 
nemzetközi egyezmé-
nyek által védett raga-
dozó madarakat, em-
legetni az okok között. 
A vadászati és a ter-

mészetvédelmi szerve-
zetek is egyetértettek 
abban, hogy tudomá-
nyos monitoring vizs-
gálatok és célzott ku-
tatások szükségesek az 
érintett állatcsoportok 
(apróvadak, ragadozó 
emlõs- és madárfajok) 
állományviszonyai-
nak és egymáshoz való 
kapcsolatának tisz-
tázáshoz. Ugyancsak 
egyetértés mutatko-
zott abban, hogy kö-
zösen kell lobbizni a 
páratlan hazai agrár-
táj biodiverzitásának 
megõrzéséért.

Dr. Horváth Márton, 
az MME fajvédelmi 
csoportvezetõje a szak-
mai párbeszéden hang-
súlyozta: „Fontos ered-
mény, hogy szakmai 
konszenzus alapján 
sikerült megõriznünk 
a vitatott madárfajok 
védett státuszát. A né-
hány vadászható ma-
dárfaj esetében pedig 
kiemelten szükséges, 
hogy a hatóságok fo-
kozottan ügyeljenek a 
szabályok szigorú be-
tartatására.”

A Vidékfejlesztési 
Minisztérium által ko-
ordinált szakmai pár-
beszéd nyomán létre-
jött megállapodásban 
az MME mellett részt 
vettek az Országos Ma-
gyar Vadászati Védegy-
let, az Országos Magyar 
Vadászkamara, a WWF 
Magyarország, a Szent 
István Egyetem, illetve 
a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem képviselõi 
is. A szakmai grémiu-
mot a Magyar Termé-
szettudományi Múze-
um, illetve a Magyar 
Tudományos Akadé-
mia kutatóintézetei-
nek képviselõi is segí-
tették.

Halmos Gergõ, 
Horváth Márton

Bár a köznyelv leggyakrabban az egerészölyvet
illeti „sas” jelzõvel, ezen a képen jól érzékelhetõ 
egy rétisas (balra) és egy egerészölyv közötti 
óriási méretkülönbség (Fotók: Morvai Szilárd)
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Január kö-
zepén – zá-
róbankett ün-
n e p s é g g e l 
– befejezõdött 
a Széchenyi 
terv pályázati 
támogatásával  
a balatonfüre-
di Hotel Tago-
re energetikai 
korszerûsítése. 
A projekt az 
Európai Unió és a Magyar állam 
által nyújtott 18 512 590 Ft-ból az 
Európai Unió és  az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfi nan-
szírozásával valósult meg.

A felújítás több szempontból 
is ráfér(t) már a hotelre. Ennek 
elsõ lépéseként valósult meg az 
energetikai korszerûsítés, amely 
a külsõ nyílászárók cseréjét, hom-
lokzati hõszigetelést, valamint a 
fûtési rendszer korszerûsítését 
foglalata magában – mondja Ma-
jer Attila, a Hotel Tagore tulaj-
donosa és egyben az üzemeltetõ 
T-MA Hotels Kft. ügyvezetõje.

Összekötötték a kellemest a 
hasznossal?

Igen, a korszerû, mai igények-
nek megfelelõ tartalmú beruházás 
egyrészt külsejében változtatta 
meg elõnyösen az épületet, más-
részt pedig gazdaságosabbá tet-
te a téli fûtési szezonban történõ 
esetleges, egyelõre esetenkénti 
üzemelést.

Az épület múltját sokan ismerik, 
de mi a jövõje?

Reményeim szerint ezen elsõ 
lépést a jövõben olyan további 
felújítási, fejlesztési beruházá-
sok követhetik, amelyek során a 
volt üdülõbõl vonzó hotel válik. 
Remek fekvése, adottságai min-
denképpen arra predesztinálják, 
hogy Balatonfüred - fõként nyáron 
– nyüzsgõ idegenforgalmi életé-
nek részese legyen, összhangban 
és párhuzamban a várost méltán 
és elismerõen fémjelzõ önkor-
mányzati beruházásokkal.

Azt mondják, hogy optimistának 
vagy õrültnek kell lennie annak a 
vállalkozónak, aki a mai világban 
beruház. Ön melyik csoporthoz tar-
tozik?

Véleményem szerint aki bízik 
az elvégzett munkában és vállal-
kozása mûködésének kockázati 
tényezõit - jellegétõl függõen - mi-
nimalizálni tudja, az legyen opti-
mista. Hiszen az elõre menekülés 
is kitûnõ megoldás, „túlélési tech-
nika” lehet a mai valósan nehéz 
gazdasági környezetben.

Mindenképpen örömteli a vá-
ros olyan vállalkozásával talál-
kozni, ahol az egyébként általános 
pesszimista közhangulat ellené-
re haladó szellemû, lendületes és 
építõ szándékú emberek dolgoz-
nak. A Hotel Tagore is Balaton-
füred város fejlesztésének egyik 
apró láncszeme, hiszen nincsen jó 
csapat jó játékosok nélkül!

(x)

Befejezõdött a Hotel Tagore felújítása
Február 25-én a 
kommunista diktatú-
rák áldozataira em-
lékezett az ország. 
Balatonfüreden 
Boross Péter volt 
miniszterelnök mon-
dott beszédet, aki 
kemény szavakkal 
illette a mindenkori 
magyar baloldalt.

Az országgyûlés 
2000. júniusában, az 
elsõ Orbán kormány 
idején hozott határoza-
tot arról, hogy február 
25-e a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak 
emléknapja.

 Azért éppen ez a 
nap, mert 1947. feb-
ruár 25-én a szovjet 
hatóságok jogtalanul 
letartóztatták és el-

hurcolták Kovács Bé-
lát a Független Kis-
gazdapárt fõtitkárát, 
és ezzel megkezdõdött 
Magyarországon a 
kommunista ha-
t a l o m á t v é t e l . 
Balatonfüreden 
kétnapos ün-
nepségsorozat-
tal emlékeztek a 
rendszer áldoza-
taira.

Az Arácsi Népház-
ban Boross Péter mon-
dott beszédet. A volt 
miniszterelnök törté-
nelmi visszaemlékezé-
sében egészen az elsõ 
világháborúig nyúlt 
vissza, majd arról szólt, 
hogy a magyar lélek 
mindig tiltakozott az 
idegenség ellen. Bo-
ross Péter szerint ez 

az oka annak, hogy ma 
is szemben állunk Eu-
rópával. – Történelmi 
örökségünk, hogy ha 
ránk akar nehezedni 

egy idegen hatalom, ak-
kor ösztönös ellenállás 
születik – tette hozzá, 
és hangsúlyozta, hogy ” 
halálos bûn lenne meg-
engedni, hogy még egy-
szer baloldali kormány 
irányítsa az országot”. 

Boross Péter be-
széde után a Széché-
nyi Ferenc Kertésze-
ti Szakképzõ Iskola és 

Kollégium diákjai ad-
tak mûsort, akik ismert 
huszadik századi sze-
mélyiségek életrajzai-
nak részletein keresz-

tül mutatták be 
a kommunista 
rendszer kegyet-
lenségeit.

Másnap ko-
s z o r ú z á s o k -
kal folytatódott 
az emlékezés. 

Arácson az 1953-ban, 19 
évesen halálra ítélt és 
kivégzett Bata Ferenc 
sírjánál és az 1952-ben 
21 évesen elítélt és ki-
végzett Vaszary Gábor 
emléktáblájánál, majd 
a füredi köztemetõben 
Kósa Pál emléktáb-
lájánál tisztelegtek a 
megemlékezõk.

Bambek

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Civil egyetem névvel 
új rendezvénysoro-
zat indul a Városi 
Könyvtárban. Az 
öt elõadásból álló 
program kereté-
ben a világ néhány 
aktuális problema-
tikus kérdésére ke-
resik majd a választ 
elõadók és hallga-
tóság közösen. Az 
egyetem legfõbb 
célja: autonóm pol-
gárként éljünk egy 
önálló társadalom-
ban.

A külügyminisztéri-
um pályázati támoga-
tásából megvalósuló 
Civil egyetem a XXI. 
század oktatási intéz-
ménye szeretne lenni. 
Egyrészt felkészít a tu-
dás és tudatközpontú 
társadalom korszaká-
ra, másrészt a felké-
szítés során minden 
értelmes hagyományt 
újrateremt, továbbvi-
szi az európai kultúrát 
és a nemzeti értékeket. 
A minõségi oktatásra, 
a tudományos kutatá-
sok megismertetésére 
törekvõ program egyik 
legfontosabb célja, 
hogy a hallgatók képe-

sek legyenek autonóm 
polgárként élni, és ké-
pesek legyenek maguk 
körül szuverén civil 
társadalmat szervezni. 
A Civil egyetem olyan 
demokráciában gon-
dolkodik, amely számít 
polgárai aktivitására, 
felelõsségére.

Összesen négy 
elõadást rendeznek a 
program keretében az 
ötödiken a hallgató-
sággal együtt összegzõ 
beszélgetés tartanak.

Azok a vendégek, 
akik négy alkalommal 
részt vesznek a soro-
zaton, tízezer forint 
értékû ajándékot kap-
nak a Veszprémi Hu-
mán Tudományokért 
Kiadó köteteibõl.

Az elõadásokat dr. 
Garaczi Imre fi lozófus, 
a Pannon Egyetem do-
cense és Varga Csaba 
szociológus, a Straté-
giakutató Intézet igaz-
gatója tartják.

Március 7-én, szerdán 16.30 órakor 
Az Európai Unió idõ- és térstratégiája I. 

Garaczi Imre: Az Idõtitok nyomában Márci-
us 21-én, szerdán 16.30 órakor Társadalom-
lélektani viszonyok az Európai Unióban I.
Varga Csaba: A szeretet, szerelem és a Szeretet 
Kora, avagy belsõ újjászületésünk lehetõségei

Március 28-án, szerdán 16.30 órakor
Az Európai Unió idõ- és térstratégiája II. 
Garaczi Imre: Nemzeti sorskérdések a 21. szá-
zadban

 Április 4-én, szerdán 16.30 órakor
Társadalomlélektani viszo-
nyok az Európai Unióban II.
Varga Csaba: 2012-2013: a világ katartikus 
vagy harmonikus átalakulása

Április 18-án, szerdán 16.30 órakor
AGAPÉ és SYMPOSIUM (Záró beszélgetés a 
négy téma tanulságairól) Vezetik: Garaczi 
Imre és Varga Csaba

Tavaly ötvenen 
nyugdíjasok az ad-
riai-tengerparton 
voltunk öt napig. 
Nagy mérföldkõ ez 
a klub életében, hi-
szen ennyi idõt még 
nem töltöttünk el 
együtt távol az ott-
honunktól. Honnan 
jött az ötlet? Tavaly 
az Öregek Napján 
elhatároztuk, hogy 
az énekkari tagok-
kal kimegyünk egy 
alkalommal és ott 
is énekelünk népda-
lokat.

Takács Miklós 
képviselõ úr rögtön 
csatlakozott, vállalta, 
hogy a klub többi tagjá-
nak is bemutatja Hor-
vátország tengerparti 
nevezetességeit, a ma-
gyar emlékeket. Cso-
dálatos idõben, szinte 
nyári napsütésben ér-
keztünk Abbáziába, az 
Opatija szállóba. Este 
séta a tengerparton, a 
száz éves, híres 12 km 
hosszú Lungo Mare 
sétányon. Láthattuk a 
város nevezetességeit, 
a híres, patinás szál-
lodasort, ahol vala-

mikor a monarchia és 
Európa arisztokratái, 
hírességei, mai szóval 
a celebek pihentek. 
Megnéztük a Lány a 
sirállyal címû szobrot, 
ami a város egyik jel-
képe, az egykori Ger-
beaud cukrászdát és a 
városnak nevet adó õsi 
apátság épületét.

Az egykori kirá-
lyi nyaralók, paloták 
mellett a világhírû 
Angiolina-villát és a 
hozzátartozó botanikus 
kertet a pálmafák, az 
óriási leanderek, mag-
nóliák bûvöletében 
csodálhattuk.

Másnap Fiumé-
ben megnéztük a hí-
res kikötõt, mellette 
az óváros ódon épüle-
teit, megannyi magyar 
emléket, pl. a székes-
egyházat, ahol 1888-
ban Jókai Mór Róza 
lánya fogadott örök 
hûséget Feszty Árpád-
nak. A sok történelmi 
esemény után jó volt 
részt venni a hatalmas 
kikötõi piac színes for-
gatagában. A kirándu-
lás végén a város fölött 
magasodó Terszatto-
hegyen a Frangepánok 

õsi várából nézhettük a 
várost és az Adria cso-
dálatos kék víztükrét.

Harmadik nap 
Lovran középkori óvá-
rosának sikátoraiban 
próbáltuk felidézni a 
régmúlt idõk hangu-
latát a mindenki által 
kedvelt és szeretett 
Ágoston Gergely se-
gítségével. Ezután egy 
fantasztikus tengeri 
sziklára épített város-
ka, Moscenice követke-
zett. 

A programot a 
plumini fjordnál fe-
jeztük be. Az õsi város-
ka templomában han-
gosan zengtek a régi 
magyar egyházi nép-
énekek. Délután a ze-
nepavilon kertjében 
az énekkar tagjai ma-
gyar népdalokkal szó-
rakoztatták a közön-
séget közel egy órán 
keresztül. A vendégek 
között megtisztelt ben-
nünket Ivo Dujmic, 
Abbázia polgármeste-
re családjával együtt. 
Utána vendégül látott 
bennünket az Imperial 
Szálló kávéházában.

Negyedik nap bú-
csúzóul még felmen-

tünk az Abbázia fö-
lötti festõi Kásztáv 
vártemplomához. Lá-
bunk elõtt terült el az 
egész Kvarner-öböl 
a szigetekkel, Ab-
báziával, Fiumével. 
Ezt a fantasztikus, 
lenyûgözõ látványt 
õriztük meg magunk-
ban, elraktároztuk a 
zord téli napok klub-
összejöveteleire.

Volt, aki 80-82 éve-
sen látta elõször a ten-
gert. Így búcsúztunk 
el a tengerparttól: vi-
szontlátásra  Abbázia.

Köszönjük az Ön-
kormányzat és a 
Mûvelõdési Központ 
támogatását, hogy hoz-
zájárultak e szép prog-
ram megvalósításához.

Takács Miklósnak 
köszönjük az idõs ko-
rúak iránti türelmét, 
a szervezõ munkát, a 
rengeteg történelmi 
nevezetesség bemuta-
tását, a sok élményt, 
amit kaptunk. Nagyon 
várjuk, hogy idén újra 
találkozhassunk a káp-
rázatos tengerrel.

Kék Balaton 
Nyugdíjas Klub

A 2011. évi szemé-
lyi jövedelemadó 
megállapítása tör-
ténhet munkálta-
tói, kifi zetõi adó-
megállapítással, 
egyszerûsített be-
vallással, adónyilat-
kozattal, valamint 
adózó által, önálló-
an benyújtott adó-
bevallással.

Abban az esetben, 
ha a munkáltató vál-
lalja az adó-megálla-
pítást és a törvényi fel-
tételek is fennállnak, 
január 31-ig lehetett 
nyilatkozni a munkál-
tató részére.  A mun-
káltató az adót május 
21-ig állapítja meg a 
március 20-ig rendel-
kezésére bocsájtott 
igazolások fi gyelembe 
vételével. Az adóévre 
megállapított adó és 
a levont adóelõleg kü-
lönbözetét a munkálta-
tó a számára elõírt leg-
közelebbi kifi zetéssel 

együtt, de legkésõbb 
június 20-ig fi zeti visz-
sza a dolgozójának.

Az az adózó, aki az 
egyszerûsített bevallás 
lehetõségének válasz-
tásával élhet, és ezt az 
adózási módot választ-
ja, a 1153NY benyújtá-
sával az adóévet követõ 
február 15-ig nyilatko-
zik errõl az adóható-
ság felé. Április 30-ig 
kell közölni az adóha-
tóságnak az adózóval 
az adó alapját, az adót 
és természetesen a 
visszatérítendõ adót is. 
Az adózó által vissza-
küldött egyszerûsített 
bevallás adóhatósághoz 
történõ visszaérkezéstõl 
számított harminc na-
pon belül történik az 
adókülönbözet vissza-
utalása. Abban az eset-
ben, ha az adóhatóság 
által számított adatok-
kal nem ért egyet az 
adózó, javított adatok-
kal újra meg kell, hogy 
kapja az egyszerûsített 

bevallást. Ekkor már a 
módosított bevallásról 
szóló értesítés kézhez 
vételétõl kezdõdik a 
harminc nap számítása.

Abban az esetben, 
ha a május 21-ig be-
nyújtandó 1153ANY 
a d ó n y i l a t k o z a t t a l 
történõ adó-megálla-
pítást választja az adó-
zó, a javára mutatkozó 
1 000 Ft-ot el nem érõ 
adókülönbözetet az 
adóhatóság nem téríti 
vissza.

Az adóhatósági 
közremûködés nélkül 
benyújtott bevallás 
beérkezéstõl számított 
harminc napon belül, 
de legkorábban márci-
us 1-én történik a sze-
mélyi jövedelemadó 
visszautalása. Ha az 
adóbevallás hibás és az 
adózó közremûködése 
nélkül nem javítható, 
a visszautalásra ren-
delkezésre álló 30 nap 
a javítás idõpontjától 
számítódik. Az általá-

nos forgalmi adó fi ze-
tésére kötelezetteknek 
és az egyéni vállalko-
zóknak február 27-ig 
kell a 1153-as bevallást 
benyújtani, e körön 
kívül esõ magánsze-
mélyeknek a bevallás 
benyújtási határideje 
május 21. 

Felhívjuk a fi gyel-
met, hogy a nem egyé-
ni vállalkozók 100 000 
Ft-ot meg nem haladó 
fi zetési kötelezettség 
esetén a bevallásban 
jelölhetõ négy rész-
letben történõ fi zetési 
lehetõsséggel tovább-
ra is élhetnek. Az elsõ 
részlet befi zetésének 
határideje május 21. 
mind az egyszerûsített 
bevallással teljesí-
tett kötelezettség, 
mind az adóhatósá-
gi közremûködés nél-
kül benyújtott bevallás 
esetén. 

NAV
Veszprém Megyei 
Adóigazgatósága

A nyugdíjas klub Abbáziában Civil egyetem indul

Hogyan kaphatom vissza a levont személyi jövedelemadómat?

Tizenkét éve tartanak 
országosan 
megemlékezéseket 
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Blaha Lujza füre-
di kötõdése jól is-
mert. Márkus Emí-
lia (Szombathely, 
1860. – Budapest, 
1949. ) a nemzet 
nagy színésze, aki 
több mint fél év-
századon át volt 
a Nemzeti Szín-
ház tagja, szintén 
kötõdik Balatonfü-
redhez.  

Márkus Emília 
(Emma) akkora te-
hetség volt, hogy 17 
évesen már a Nem-
zeti Színház tagja, s 
elsõ fõszerepeként itt 
alakítja Júlia szere-
pét. "Tehetségemet Is-
ten adta. Nagyon sok 
zseniális ember volt 
a családunkban. Az 
édesanyám egyébként 
állandóan vendégül 
látta házánál kora író-
it és mûvészeit, Vörös-
martyt, Vas Gerebent 
nagyon jól ismerte és 
ezek az írók mindig 
azt mondták róla, hogy 
igazi mûvészlélek. Ha 
nem is örököltem vol-
na a tehetségemet tõle, 
akkor is mûvésznõnek 
kellett volna lennem, 
mert végtelenül tem-
peramentumos gyerek 
voltam, olyan valaki, 
aki mindig mozog, mo-
zog és annyi frisses-
ség és fi atalság van 
bennem, hogy sokszor 
azt hiszem magamról, 
hogy gyermek vagyok" 
- emlékszik vissza 

1928-ban családjára 
Márkus Emília. Kék 
szeme, dús hajkoro-
nája legendás volt és 
semmiféle hajfestéssel 
sem utánozhatóan, me-
leg aranyszõke. Ezért 
hívták népszerûsége 
tetõfokán "Szõke Cso-
dának" - Gyönyörû, me-
leg hangja éppen olyan 
hajlékony és engedel-
mes volt, mint termete, 
éppen olyan kifejezõ, 
mint az arca. Sokan 

ostromolták, a kezét 
megkérte állítólag Jó-
kai is. Ibsen Nóra ala-
kítása európai hírûvé 
lett, különösen azután, 
hogy Ibsen magyar-
országi látogatása so-
rán kijelenti: "...meine 
allerbeste Nora!" Sõt 
Márkus elõadását, 
a világhírû "Nóra-
színésznõ" Eleonora 
Duse elébe helyezi 
a szerzõ maga. Euró-
pai hírû másik legen-

dás szerepe is, mert 
õ a legkiválóbb Ka-
méliás hölgy, Sarah 
Bernhardt és Eleonora 
Duse játéka mellett - 
mondják a kor európai 
színházi szakemberei. 
Márkus Emília szere-
pel az elsõ magyar fi lm-
ben, 1901-ben, A tánc 
címû néma fi lmben is 
– írja a színészkönyv-
tár.hu. Füreddel kap-
csolatos az a korábbi 
színháztörténeti adat, 

hogy 1920. júliusában 
Istvánfi  Jenõ Balaton-
füreden kézzel írta le 
Pekár Gyula Danton 
c. ötfelvonásos drámá-
ja rendezõpéldányát. 
A darab címszerepét 
Márkus Emília játszot-
ta. 

A színháztörténet 
számon tartja 1943-ban 
Márkus Emília Füre-
den írt levelét, amit 
Németh Antalhoz, a 
Nemzeti Színház igaz-
gatójához írt. Ebben 
arra kéri a direktort, 
hogy unokájának, Ta-
marának adja a Kamé-
liás Hölgyben Nichette 
szerepét. A színház-
igazgató teljesítette  

kérését és a bemuta-
tón, 1943. december 
6-án Nichette szerepét 
Nizsinszkij Tamara 
játszotta. Elsõ férjétõl 
született két lánya kö-
zül Romola 1912-ben 
beleszeretett az épp 
Budapesten vendég-
szereplõ Nizsinszkijbe, 
a kor egyik leghíresebb 
orosz balett-táncosába. 
Romola elkíséri a tár-
sulatot a vendégsze-
repléseik színhelyei-
re ezután, amelynek 
során Buenos Aires-
ben házasságot kötnek 
Nizsinszkijjel. Ebbõl 
a házasságból két lá-
nya is születik Ro-
molának, a külföldön 

nevelkedõ Kyra, és a 
Márkus Emília házá-
ban nevelõdõ Tamara, 
unokája, akirõl a levél-
ben szó van.

Utolsó színészi fel-
lépése is Füredhez 
kötõdik. 1949-ben Fü-
reden üdül, ahol bú-
csúzásképpen szaval 
néhány verset, ám egy 
áramszünet kapcsán 
kialakult sötétség „ le-
bénítja”, nem tudja 
folytatni a költeményt, 
levonul a színpadról 
és többé nem lép kö-
zönség elé. Rövid idõ 
múlva 1949.december 
24-én Budapesten hal 
meg 89 éves korában.  

Honti József

Márkus Emília Balatonfüreden

Az Erdélybõl származott 
Ponori Thewrewk kisne-
mesi család több híres 
tudóst adott a hazának. 
A család története a 15. 
századig, Hunyadi Jánosig 
vezethetõ vissza. A család 
mai ága a 19. század ele-
jén a Hunyad vármegyei 
Ponorról települt át Ma-
gyarországra.

Josephus Thewrewk de 
Ponor a szász városban, Dé-
ván született 1793. febru-
ár 20-án. Gimnáziumi éve-
it szülõvárosában töltötte, 
késõbb tanítói oklevele meg-
szerzése után magyar nyelvet 
és esztétikát tanított itt. 1817-
tõl Marosvásárhelyen  kirá-
lyi, táblai jegyzõ volt, majd 
1820-ban ügyvédi vizsgát tett 
és Pestre költözött. Itt kirá-
lyi táblai jegyzõnek esküdött 
fel, és 1823. december 29-én 
a magyarországi ügyvédi ok-
levelet is megszerezte. Ügy-
védi tevékenységét Pesten kí-
vánta folytatni, azonban nagy 
értékû mûgyûjteményét ért 
sorozatos lopások miatt Po-
zsonyba költözött. Ezután ki-
zárólag az irodalomnak élt. 
pigrammagyûjteményeket 
adott ki, ezek célpontja a ha-
ladó politikai és irodalmi tö-
rekvések képviselõi voltak. 
1828-ban egy festõvel beutaz-
ta Magyarországot, ennek 
során meglátogatta Kazin-
czyt. Gyûjtötte a magyar iro-
dalomhoz, történelemhez és 
mûvészetekhez kapcsolódó 
relikviákat. 1845-ben felesé-
ge meghalt, képgyûjteményét 

tûz pusztította el. Nyelvújí-
tóként is ismert volt, sok új 
magyar szót alkotott, mint 
a honvéd és úrbér szavakat 
és még több régi szót fede-
zett fel különösen a székely 
nyelvterületrõl. Budapesten 

halt meg 1870. november 4-én.  
Ponori Thewrewk József volt 
a Török-kódex felfedezõje is, 
1843-ban, az érsekújvári fe-
rencesek könyvtárában ta-
lálta, a szerzetesek 1851-ben 
a Magyar Tudományos Aka-
démiának ajándékozták. A 
158 levél terjedelmû, magyar 
nyelvû imádságoskönyv 1531-
bõl származik, a Nyulak szi-
getén (ez a Margitsziget!) a 
domonkos apácakolostorban 
másolták.

Gyermekei Emil és Árpád 
híres klasszika-fi lológusok 
voltak, Török Aurél  orvos és 
híres antropológus. Déduno-
kája  Ponori Thewrewk Aurél 
ma is él Budapesten, 91 éves, 
jó fi zikai és szellemi egész-
ségnek örvend. Õ csillagász, 
természettudós, szakíró. Az 
Uránia Csillagvizsgáló Buda-
pesti Planetárium volt igazga-
tója.  Csillagászat történettel 

és kronológiával foglalkozik. 
2000-ben egy kisbolygót is 
nevezek el róla: 45300 Thew-
rewk.  A kistérségünkhöz tar-
tozó Paloznak község díszpol-
gára. A család egyik õse török 
feleséget szerzett a húsz éves  
törökországi fogságban, in-
nen a név: thewrewk, abban 
az idõben az õ-t így írták: ew! 

1852-ben visszaköl-
tözött Pestre, ebben az 
idõben írta emlékezését 
Balatonfüredrõl, Felsõörsön, 
kocsin ülve, 1851 nyárutó 
8-án (!). 

A fényképekhez való hoz-
záféréshez a Petõfi  Irodalmi 
Múzeumnak tartozom köszö-
nettel. Az 1862. évi csoport-
kép valószínûleg  a legré-
gebbi füredi fényképek közé 
tartozik. Ezen látható Ponori 
Thewrewk József és leánya, 
Török Paulina is. 

dr. Honti József

Ponori Thewrewk József 1851. évi verse

A Balatonfüreden 1862-ben készített fénykép 
feltehetõen Lengyel Samu munkája, aki az elsõ fo-
tográfus volt Füreden.   Négy család látható a ké-
pen. Ponori Thewrewk József  író, régiséggyûjtõ 
és leánya Török Paulina, továbbá Ellér Gyula fü-
redi gyógyszerész és felesége, Mayer Adél. Ellér 
sógora Mayer Antal, akinek  felesége Lencsi néni.  
Az õ családtagjaik  is láthatók a képen . Mayer 
feltehetõen a Pesti Bank Felügyelõ Tanácsának 
tagja. Felismerjük még Lisznyai Damó Kálmánt és 
családját. Lisznyai költõ volt és a Tízek Társasá-
gának tagja, amiként Petõfi , Jókai és Tompa is. 
Petõfi  Sándor 1846-ban alapította a Tízek Társa-
ságát. Lisznyai könnyelmû életet folytatott, sze-
retett mulatni, bár beteges volt. 1857-ben beteg-
ágyánál Liszt Ferenc is meglátogatta. Egy évvel 
a füredi kép elkészülése után, 1863-ban a budai 
Császár fürdõben halt meg. Õk képviselték az elit 
társaságot Balatonfüreden a Bach-korszakban és 
közvetlenül utána.    

Fotográfi a 

a múltból
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O L V A S Ó I  L E V É L

G Y E R E K S Z Á J

A karácsonyi 
esõ után Évi sétá-
ra indul a kétéves 
Babócával. A kis-
lány boldogan ug-
rál a pocsolyák kö-
rül, a tiltás ellenére 
láthatóan alig vár-
ja, hogy belemehes-
sen egybe: „Mind-
járt beugrom a 
kocsonyába!”- kia-
bálja huncutul, mo-
solygós szemmel.

Egy kedves bará-
tunk ünnepnapon 
bekopogott hoz-
zánk, és kenyeret 
kért, mert elfogyott 
náluk. Mire az öt-
éves fi unk megszó-
lalt: Pista bácsi, 
nem vagyunk mi 
pékek!

Ambrus vacso-
ránál nagy élvezet-
tel eszi kedvencét, a 
virslit. Még egy kis 
majonézt kér hozzá, 
majd elismerõen 
jegyzi meg: „PRI-
VÁT!” - két ujját is 
összecsippentve.

(Továbbra is 
várjuk Olvasóink 
történeteit a bfn@
furedtv.hu címre. 
A Gyerkszáj rova-
tunkba beküldõ Ol-
vasóink között ka-
rácsonykor értékes  
családi ajándéko-
kat sorsolunk ki.)

Szép, magyar 

nyelvünk buktatói
Egy autó áll a Perczel Mór utca végén, az 

Ady Endre utcára akar kikanyarodni, de elég 
nagy a forgalom, várni kell. A volánnál csinos, 
ifjú hölgy ül, van idõm megbámulni, sõt azt is 
észreveszem, hogy az egyik oldalsó ablakra 
egy matrica van kiragasztva a következõ szö-
veggel: A világ legjobb édesanyja. Ilyenkor 
szokták az újságcikkben odaírni, hogy sic!, 
ami azt jelenti, hogy pontosan úgy olvasd, 
ahogy írtam – amibõl természetszerûleg kö-
vetkezik, hogy valami huncutság van a leír-
takban. Esetleg valami nagy marhaság. Nos, 
esetünkben az utóbbi.

Feltételezem, hogy a matrica készítõje 
nem az egész Univerzumra gondol, amikor 
a világot emlegeti, megelégszik pusztán a jó, 
öreg Földgolyóval. Nos, a kiírás értelmezése 
szerint ennek a glóbusznak több édesanyja is 
lehet, és én váratlan szerencsémre ezek kö-
zül épp a legjobbal találkoztam. Csakhogy az 
idõ egy kis gondot okoz, mert a volánnál ülõ 
hölgyön egyáltalán nem látszik, hogy több-
milliárd éves lenne – azt a kilenc hónapot 
meg ilyen számok mellett már nyugodtan el 
is hanyagolhatjuk.

Hogy is van ez? Talán mégsem a világ leg-
jobb édesanyjával találkoztam, hanem a vi-
lág legjobb édesanyájával? Igen, ez így való-
ban nem hangzik olyan jól, annak ellenére, 
hogy ez fejezi ki pontosan azt, amit a matrica 
készítõje – és feltételezem, a vásárlója is – ki 
akart fejezni. Valószínûleg ez a kicsit szokat-
lan ragozás okozta ezt a mulatságos tévedést, 
de ha a kitalálója egy kicsit is adott volna ma-
gára, és megpróbálta volna megtornáztatni a 
feltételezhetõen rendelkezésére álló szürke-
állományt, akkor egy igen egyszerû megol-
dásra bukkanhatott volna. Ha már nem akar-
ta a valóba furcsán hangzó „édesanyája” szót 
használni, akkor mindössze ennyit kellett 
volna a felragasztható címkére nyomtatni: a 
legjobb édesanya a világon.

Nos, az már egy következõ mise, hogy vala-
ki ezt feltételezi magáról, de ne legyünk már 
ilyen gonoszkodóak, és tekintsük az egészet 
egy vidám, gyermeki vagy házastársi bóknak.

Gaál Antal

Családunk a bala-
tonfüredi Somogyiak 
népes táborát gyara-
pítja. Férjemnek, So-
mogyi Bélának még a 
születési helye is itt 
a szülõi házban volt. 
1984-ben kötöttünk há-
zasságot, András fi unk, 
aki mérnök-fi zikus 
1985-ban született. Gá-
bor fi unk közgazdász, õ 
1986-os. Gyógytornász-
nak tanuló Viola lá-
nyunk 1989-ben, a gim-
nazista Ida 1996-ban 
látta meg a napvilágot. 

Mindig is több gye-
rekben gondolkod-
tunk, és amikor meg-
született egymás után 
a két fi unk, nagyon sze-
rettünk volna még egy 
kislányt is. A három 
gyerek között kicsi a 
korkülönbség, úgy ter-
veztük, hogy egyszerre 
nõjjön fel mindegyik. 
Tanárként nem lett 
volna szerencsés több-
ször szülési szabadság-
ra mennem. A negye-
dik gyermekünk hét 
évvel késõbb született. 
Ekkor már iskolás volt 
a három nagy, és na-
gyon hiányzott a „ba-
baszag”.

Gyermekeinket tu-
datosan, felelõsséggel 
és nagy-nagy szeretet-
tel vállaltuk. A cseme-
ték a 80-as években 
születtek, akkor még 
nem kellett a légbi-
zonytalanságtól, mun-
kanélküliség rémétõl 
félni. Biztosak voltunk 
benne, hogy fel tudjuk 
nevelni õket, és azt is 
õszintén hittük, hogy 
nem az anyagi javak 
az elsõdlegesek. Ma 
azt hiszem, sokkal na-
gyobb a bizonytalan-

ság, sokkal nagyobb 
az egzisztenciális fé-
lelem. Én mégis, ma 
is újra vállalnám vala-
mennyi gyermekemet 
az esetleges nehézsé-
gek ellenére is, és sem-
milyen kincsért nem 
mondanék le egyikrõl 
sem, mert tudom, sok-
kal több az, amit veszí-
tenék. Azonban gyere-
keket csak egy társsal 
szövetségben, egymás-
ban teljesen megbíz-
va, odaadó szeretet-
ben és szerelemmel 
lehet és szabad vállal-
ni. Ha ez a biztos alap 
megvan, akkor két em-
ber csodákra képes, 
de e nélkül el sem sza-

bad kezdeni. A gyer-
mek ajándék. Naponta 
megtapasztalhatjuk ál-
tala az élet nagy csodá-
ját. Egy pici kis ember 
a szemünk elõtt gyara-
podik, okosodik, és mi 
kísérõi lehetünk ezen 
az úton. A sok gyerek 
többszörös ajándék. A 
közös játékok, étkezé-
sek, pancsolások, napi 
élmények megsokszo-
rozva okoznak örömet. 
A nagycsalád megtanít 
minket arra, hogyan le-
het minden percet jól 
beosztani, sokfelé egy-
szerre fi gyelni és még 
jobban szeretni. A na-
gyobb gyermekeinktõl 
is sokat tanulhatunk. 

Én tudom, hogy sokkal 
több lettem általuk. 
Nekik köszönhetem, 
hogy tudok türelmes 
és rugalmas lenni, ér-
telmesen aggódni és 
elfogadni a világ sokfé-
leségét.

Persze a gyermek-
vállalás lemondással 
is jár. Kevesebb idõ 
és pénz jut magadra, a 
hobbidra. Nyilván ko-
moly karriert építeni 
is sokkal nehezebb, de 
megfelelõ családi ösz-
szefogással nem lehe-
tetlen. Sajnos, nekünk 
nem volt lehetõségünk 
külsõ segítséget fogad-
ni, a férjem szülei pe-
dig korán meghaltak. 

De ha tudod, hogy az 
égi Uradra és földi tár-
sadra számíthatsz, az 
nagy erõt ad.

A nagy gyerekeink 
ma már huszonévesek, 
de szívesen jönnek 
haza, boldogan emle-
getik a gyerekkori em-
lékeket, és ami külön 
öröm számunkra, nagy-
családot szeretnének.

Somogyiné 
Berkes Szilvia

(Véleményét szí-
vesen látjuk telefo-
non:30/9161703 vagy 
emailen: csizmazia.
család@sylvestris.hu 
címen: Csizmazia Szil-
veszter)

Nem kell a gyerek! Vagy mégis?

 Örömeink, 
bánataink

Kedves Olva-
sóink! Fontosnak 
tartjuk, hogy a vá-
ros lakói mind-
inkább egy olyan 
nagy közösséget 
alkossanak, ahol 
tudunk egymás-
ról, megosztjuk 
egymással öröme-
inket, bánatain-
kat. Egy orosz ku-
tató szerint, azok, 
akikrõl nem tu-
dunk, sokkal el-
lenszenvesebbek 
számunkra, mint 
akirõl tudunk.

Ezért indítjuk 
el új rovatunkat 
ÖRÖMEINK és 
BÁNATAINK cím-
mel.

Várjuk egy-
két soros híreiket 
születésrõl, halál-
ról, házasságról, 
kerek születésna-
pokról az alábbi cí-
men: bfn@furedtv.
hu

Csizmazia 
Szilveszter 

Balatonfüred Város Önkormányzata többször módosított  24/2004.(X.01.) lakásrendeletének feltételei szerint 
pályázat útján történõ bérbeadásra határozott idõre meghirdeti a tulajdonában lévõ alábbi balatonfüredi 

lakásokat:

Batsányi u. 10/b. sz. alatti 45 m2 alapterületû másfél szobás összkomfortos szociális bérlakás 
(bérleti díj 2012. évben: 13 941 Ft/hó, bérlet idõtartama: 3 év)

Kéki u. 8/B sz. alatti, 38 m² alapterületû, másfél szobás, összkomfortos szociális bérlakás 
(bérleti díj 2012. évben: 17 638 Ft/hó, bérlet idõtartama: 6 év)

A lakások bérleti díját az Önkormányzat 25/2004.(X.01.) rendelete állapítja meg. A bérleti díj összege minden 
év január 1-tõl 5%-kal emelkedik.

A pályázat benyújtására szolgáló adatlap, valamint egyéb információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
Osztályán (Balatonfüred, Szent István tér 1. 25. szoba) kapható. A részletes pályázati feltételeket az 
Önkormányzat lakásrendelete tartalmazza, melyet a Vagyongazdálkodási Osztályon, valamint a város honlapján 

meg lehet tekinteni. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Balatonfüred, Szent István tér 1., Vagyongazdálkodási 
Osztály, ügyfélfogadási napokon (hétfõn és szerdán 8-12 és 13-16 óra között, pénteken 8-12 óra között).

A lakások megtekintésére 2012. március 19-én hétfõn biztosítunk lehetõséget az alábbiak szerint:

Batsányi u. 10/b. sz. alatti lakás: 10.00–10.30 óra között

Kéki u. 8/b. sz. alatti lakás: 10.45–11.15 óra között
A pályázatokat legkésõbb 2012. március 26-án hétfõn 16.00 óráig lehet benyújtani.

A pályázat eredményérõl a Humán Erõforrás Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt a beérkezõ 
pályázatok feldolgozását követõ ülésén. 

A beköltözés várható idõpontja a döntés meghozatalától számított 5 munkanap.
A jövõben önkormányzati bérlakás pályázati felhívását a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, 

a Füred TV képújságában, valamint a Balatonfüredi Naplóban tesszük közzé.

Balatonfüred Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Szabályszerû-e a 
munkavállaló beje-
lentése? Kifi zetik-e 
a túlórákat? Honnan 
van az étteremben 
felszolgált hús és 
ital? Ezeket fogja 
ellenõrizni az idén 
a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal, tudtuk 
meg a Veszprémben 
megtartott sajtótá-
jékoztatón. 

A tavalyi adatokból 
kiderült, hogy több a 
csõd és felszámolás és 
43 ezer olyan adózó van 
a megyében, akiknek 
valamilyen hátraléka 
van az adóhatóság felé. 
46 százalékos növeke-
dés tapasztalható az 
adózással kapcsola-
tos bûncselekmények 

számában is. Mindezek 
ellenére a megye adó-
fi zetési morálja még 
jónak mondható.

2010-hez képest nõtt 
az adóbevétel Vesz-
prém megyében, hang-
zott el a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal sajtó-
tájékoztatóján. Míg 
2010-ben 92 milliárd, 
úgy tavaly közel 113 
milliárd forint folyt be 
a különbözõ adókból. 
Ha a Közép-dunántúli 
régió három megyéjét 
együtt nézzük, akkor 
viszont összességében 
az adóbevétel csök-
kenése látszik a szá-
mokból. Jelentõsen, 
közel 1 milliárd forint-
tal nõtt a behajtások, 
szankciók, végrehaj-
tások eredményekép-

pen az önadózáson 
kívüli bevétel is. Il-
yen módon 9 és fél 
milliárd forintot sze-
dett be az adóhatóság. 
Az adózók száma is 
nõtt a megyében, és 
jelentõsen 43 százalék-
kal emelkedett 
a csõd és felszá-
molási eljárá-
sok száma, ez 
2011-ben 1318 
vállalkozást éri-
ntett. 

Az adóhatóság 
tavaly 11 367 db el-
lenõrzést hajtott vé-
gre és annak ellenére, 
hogy csökkent a re-
vizori létszám, több 
ellenõrzésre nyílt 
mód, mint 2010-ben. 
A hátralékos adózok 
száma 42 ezerrõl 43 és 

fél ezerre nõtt, ennek 
77 százaléka magán-
személyek körébõl 
kerül ki, a felhalmo-
zott hátralékok össze-
ge 11 milliárd forint 
felett van. Jelentõsen 
nõtt az adóügyekkel 

kapcsolatos bûnügyi 
feljelentések száma is. 
2010-ben 53, 2011-ben 
138 esetben fordult az 
adóhatóság a rendõr-
séghez.

 A veszprémi sajtó-
tájékoztatón ismer-
tették a 2012-es el-

lenõrzési irányelveket 
is. A Nemzeti Adó és 
Vámhivatal célja, hogy 
szélesítse az adózói 
kört, új eszközöket, 
akár az internetes 
közösségi oldalakat is 
felhasználják az adat-

gyûjtés során. Az 
idén elsõsorban 
azokat fogják 
ellenõrzés alá 
vonni, akik 
tartós vesztesé-
get mutatnak 
ki, sûrûn vál-

tanak telephelyet, kis 
tõkével hozzák létre az 
amúgy nagy pénzügyi 
forgalmat bonyolító cé-
güket, illetve külföldi a 
tulajdonos. 

Továbbra is el-
lenõrzik a számla és 
nyugtaadási kötelezett-

séget, az árueredetet, a 
foglalkoztatás szabály-
szerûségét, a túlórák 
elszámolásának betar-
tását.

Dégi Zoltán, az 
adóhivatal Veszprém 
megyei igazgatója el-
mondta, az idén is fo-
kozottan ellenõrzik a 
balatoni szállodákat 
és vendéglátóhely-
eket. Elsõsorban a sz-
abályszerû foglalkoz-
tatást, a túlórák 
elszámolását. Továb-
bi ellenõrzéseket is 
tervez az adóhatóság. 
Szúrópróbaszerûen 
vizsgálják a jogi és 
adószakértõi tevéke-
nységet folytatókat, 
a magánrendelõkben 
végzett járóbeteg el-
látás pénzügyi részét, 

az ingatlan bérbeadás-
sal foglalkozó személy-
eket és a számítógépes 
programozással fo-
glalkozó cégeket. Meg-
tudtuk azt is, hogy a 
nyomozóhatóság 2011-
ben 486 adózással 
kapcsolatos bûncsele-
kménnyel foglalkozott. 
184 esetben adócsa-
lásról, 114 esetben a 
számviteli fegyelem 
megsértésérõl és a sz-
erzõi jogok megsérté-
sérõl volt szó. Legjel-
lemzõbb esetek a fi ktív 
számla, a járulékcsa-
lás, a fekete bérezés, 
és a pénzek kimentése 
olyan cégekbõl, mely-
eknél elõzõleg csõdöt 
jelentettek.

Bán László

Bár a tojás 
fõzése egyike a 
legegyszerûbbnek 
tûnõ konyhai jártas-
ságoknak, még egy 
kemény tojás is ké-
szülhet többfélekép-
pen, s eltérõ ered-
ménnyel. A fõzést 
kezdhetjük hideg 
vízben is, és forrás-
ban lévõben is.

Ha a fõzést forrás-
ban lévõ vízben kezd-
jük, s végezzük, és/vagy 
a fõzés túl sokáig tart, 
a fehérjeláncok közöt-
ti kötések száma egyre 
szaporodik, amivel a 
víz a fehérjehálóból 
kipréselõdik. Ennek 
eredménye a gumisz-
erû tojásfehérje.

A forró vízben 
feltett tojások emel-
lett gyakrabban is 
repednek meg, mivel 
a tojásban lévõ gázo-
knak nincs elegendõ 
idejük arra, hogy a to-
jáshéj mintegy 17ezer 
pórusán át eltávoz-
zanak. 

A magas hõmér-
sékleten, hosszú 
ideig, vagy magas vas-
tartalmú vízben fõzött 
tojás sárgájának fel-
színén zöldes-szürke 
elszínezõdés jelen-
het meg. Ez a to-
jássárgájában lévõ 
vas és a fehérjében 
lévõ kén természetes 
reakciójának ered-
ménye, melynek 
során vas-szulfi d és 
hidrogén-szulfi d gáz 
keletkezik. A fõzési 
hõmérséklet és idõ he-
lyes megválasztásával, 
a tojás gyors és alapos 
lehûtésével az elszíne-
zõdés elkerülhetõ.

A húsvéti tojás készí-
tése során nagy men-
nyiségû tojás fõzünk 
egyszerre, s gyakran 
hosszú ideig is, ezért 
ezzel a jelenséggel az 
év során leginkább 
ekkor találkozhatunk.

A tökéletes fõtt to-
jás készítéséhez a to-
jásokat annyi hideg 
vízben tesszük fel, 
hogy a víz legalább 
kétujjnyira ellepje, 
majd amikor a víz ép-
pen forrni kezdene 
(~98°C), az edényt 

levesszük a tûzhely-
rõl, s fedõvel lefedve, 
a tojás méretétõl füg-
gõen 20-25 percig állni 
hagyjuk. Ezután hideg 
vízben lehûtjük, hogy 
ne fõjön tovább.

A tökéletes lágy to-
jás készítéséhez egysz-
erûbb módszert al-
kalmazva az eredmény 
nem marad el, ha a 
hideg vízben feltett 
tojások vizét a for-
rás elérése után mér-
sékeljük, majd forrás-
pont alatti (90-95°C) 
hõmérsékletû vízben 
a tojásokat további 2-3 
percig fõzzük. 

A tojást tárolás elõtt 
ne mossuk meg! Mo-
sott tojást árusítani is 
tilos, mivel a mosással 
eltávolítódik a tojás 
természetes védõré-
tege, és így akár napo-
kon belül megromol-
hat. Mosatlanul, 5°C-on 
tárolva a tojás hetekig 
eláll. A tojás minõ-
ségét a tojásrakástól 
számított 28 napig õrzi 
meg. A osztályú  „ex-
tra” vagy „extra friss” 
a tojás a tojásrakást 
követõ 9. napig.

A tojások hasznos in-
formációkkal szolgáló 

jelölése már 2004 óta 
kötelezõ. A jelölés ál-
talában 11 karakterbõl 
áll, s elsõ számjegye 
(0-3) a tojótyúkok tar-
tás-technológiájáról 
szolgál fontos infor-
mációval. A tartástech-
nológia alapján négy 
kategóriát különböz-
tetünk meg. Ezek a 
következõk:

0 – nagy terül-
eten élõ, természetes 
viselkedésükben nem 
korlátozott tyúkok (bio)

1 – kisebb fedett 
épületben élõ, a sz-
abadban is tartózkodó, 
szabad tartású tyúkok,

2 – mélyalmos tartás 
egy nagyobb épületen 
belül, a tyúkok szabad-
abb mozgásával,

3 – drótketreces, 
zsúfolt tartási mód

Az elsõ szám után 
a származási ország 
kódja következik (HU 
= Magyarország), 
majd két szám jelöli 
a megyéket (01-19), il-
letve a fõvárost (20). 
A fogyasztó számára 
hasznos információk 
lényegében eddig 
terjednek. A továb-
biak már az állat-
egészségügyi kerül-

etre, az állattartó 
telepre és istállóra 
vonatkozó azonosítók. 
Ennek alapján például 
a 2HU172T11/9 kód 
vásárlói döntésben 
hasznos információi 
szerint ez a tojás mé-
lyalmos (2) tartásból 
származó, magyar (HU) 
termék, melyet egyéb-
ként Vas-megyében 
(17) termeltek.

A piacon kapható, 
„háztáji”, „tanyasi”, 
„õstermelõi” tojások 
jelölése 50 db tojó-
tyúkig, illetve heti leg-
feljebb 360 tojásig nem 
kötelezõ, de az értéke-
sítés helyén a termelõ 
nevét és címét fel kell 
tüntetni. A értékesí-
tésnek ez a módja el-
lenõrizhetõ jelölés 
híján a bizalomra épül.

2012. január else-
jétõl már csak olyan 
ketrecben lehet tyúkot 
tartani, amely meg-
felel az EU állatjóléti 
elõírásainak. Hazánk-
ban 4 millió intenzív 
technológiával tartott, 
étkezési tojást termelõ 
tojótyúk van.

Csíki Sándor
Food&Wine

Az idõk folyamán 
mintha feledésbe 
merült volna, miért, 
hogyan alakultak ki 
a különféle húsvéti 
szokások. Igaz, val-
lásonként és kultú-
ránként változtak 
és változnak, de 
szinte mindegyik 
kapcsolatba hozha-
tó a tavaszvárás és 
az újjászületés ün-
neplésével. Húsvét 
szimbólumai között 
is vannak, amelyek 
gyakran kiegészül-
nek a népszokások 
elemeivel.

Ezek közül talán a 
tojás az egyik legel-
terjedtebb szimbólum. 
Az õsi kultúrákban az 
újjászületés, a terem-
tés, a termékenység 
jelképe volt, és számos 
teremtés-mítoszban is 
szerepel a tojás. Omne 
vivum ex ovo (minden 
élet tojásból ered), 
tartja a latin mondás. 
Az õsi egyiptomi, per-
zsa és római kultúrák-
ban a tavaszvárás 
rítusának elengedhet-
etlen kelléke volt, míg 
az egyházakban a fel-
támadás jelképe lett a 
tojás.

A tojásfestés eredete 
bizonytalan, de 
díszített tojásokat már 
avar kori sírokban is 
találtak, az elsõ írásos 
emlékeink pedig a 13. 
századból származnak. 
Kezdetben a tojások 
egyszínûek voltak, 
jellemzõen pirosak, 
ami Jézus kiontott vé-
rét jelképezte, de a 
pirosnak mágikus, vé-
delmezõ erõt is tula-
jdonítottak. A tojás 
ajándékozása talán 
onnan ered, hogy az 
egykor oly szigorúan 
betartott negyven na-
pos böjt alatt a to-
jásevést is tiltották. 
Húsvétkor a böjt be-
fejeztével az emberek 
tojást ajándékoztak 
egymásnak.

Számos babona is 
fûzõdik a tojáshoz. 
Úgy tartották, ha a na-
gypénteken tojt tojást 
száz évig megõrzik, 
sárgája gyémánttá vál-
tozik, vagy ha húsvé-
tvasárnap megfõzik, 

a termés gazdag lesz, 
és a családot nem éri 
hirtelen halál.Néhány 
európai országban szo-
kás, hogy a gyerekek a 
tojásokat domboldalon 
gurítják le. Ez a játék 
a Krisztus sírját elzáró 
kövek elgörgetését 
idézi. A tojások elrej-
tése és megkeresése, 
gondolom, mindenki 
számára ismerõs. De 
hogy a látáskárosult 
gyerekek se marad-
janak ki ebbõl a vidám 
játékból, ma már több 
országban kapható ze-
nélõ vagy különbözõ 
hangokat adó tojás.

A tojásfestés szo-
kása az egész világon 
elterjedt. A tojásokat 
sokféle technikával 
díszítik: viaszolják, 
festik, patkolják, vésik, 
csipkézik, batikolják. 
A húsvéti tojás készül-
het fõtt tojásból, de 
lehet kifújt tojás is. A 
festéshez egyenletes 
színû, sima felületû 
tojást érdemes válasz-
tani. Elõször mossuk 
meg mosogatószeres 
vízzel. Hústûvel vagy 
zsákvarró tûvel óvato-
san kocogtatva elõször 
a tojás csúcsos végén, 
majd megfordítva, a 
másik felén is fúrjunk 
lyukat. Fújjuk ki a jól 
összerázott tojás tar-
talmát egy tálba, me-
leg vízzel alaposan 
öblítsük (a vizet is fújj-
uk ki belõle). Festés 
elõtt ecetes vattával 
zsírtalanítsuk a felül-
etet.

Sokféle tojásfesték 
kapható, de érdemes 
kipróbálni néhány 
hagyományos festési 
eljárást. Rózsaszínt ka-
punk, ha 2 dl céklalét 1 
teáskanál ecettel és 6 

dl vízzel elkeverünk, és 
fél órát áztatjuk ben-
ne a tojásokat. Nara-
ncsos árnyalatú lesz 
a tojás, ha 4–5 vörösh-
agyma külsõ héját 1 
teáskanál ecettel, 6 dl 
vízzel fél órán keresz-
tül forralt festõlébe 
áztatjuk. Nagyon szép, 
barnás-vörös szín 
érhetõ el, ha lilahagy-
ma-héjat használunk a 
pác elkészítéséhez. A 
szín mélysége az ázta-
tási idõ hosszától függ. 
Aki az élénk színeket 
szereti, az ecetes vízbe 
10–20 csepp ételszíne-
zõt keverjen. A meg-
festett tojásokat kanál-
lal óvatosan szedjük 
ki és szárítsuk meg. 
Díszíthetjük keske-
ny csipkeszalagokkal 
vagy apró, virágfor-
májú száraztésztával, 
sõt, színes gyöngyöket 
is ragaszthatunk a 
virágok közepébe. 
Száraz betûtésztával 
neveket, üzeneteket is 
írhatunk a tojásra.

A kifújt tojás-
ba tehetünk sza-
lagot. Vágjunk le a 
tojás hosszánál ötször-
hatszor hosszabb sza-
lagot, hajtsuk félbe, a 
két végét kössük olyan 
nagy csomóba, hogy 
a lyukon ne férjen 
át. Horgolótûvel vagy 
dróttal a félbehajtott 
végénél fogva húzzuk 
át a lyukakon, és már 
fel is akaszthatjuk egy 
barkaágra, de kosár-
ba is tehetjük. Ha vé-
letlenül összetörne a 
festett tojás, ne dobjuk 
ki! Az apró darabokra 
tört héjból mozaiktech-
nikával szép kép vagy 
képkeret készíthetõ.

Kricsfalussy Beáta

Húsvét: a tojásfõzés tudományaTavaszünnep a régmúltból

Hogyan kapcsolódik össze 
a húsvéti nyuszi és a tojás?
Eastre istennõ egyszer túl késõn hozta el a 

tavaszt, és amikor megérkezett, fagyott szár-
nyú madarat talált. Megsajnálta, és megmen-
tette az életét, de mert a madár már nem tu-
dott repülni, az istennõ nyúllá változtatta, és 
hogy megmenekülhessen a vadászoktól, a se-
bes futás képességét adta neki. A madárból lett 
nyúl évente egy nap tojásokat is tudott rakni a 
szivárvány minden színében.

Ellenõrzésekre számíthatnak a balatoni szállodák

Tavalyhoz képest nõtt 
az adóbevétel, és nõtt 
a behajtások száma is
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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

Idén ismét felkere-
kedtek a bemes diákok 
Molnárné Pocsai Ildi-
kó tanárnõ vezetésével 
egy- hetes eplényi síe-
lésre.

A lelkes kis csapat-
hoz a pécselyi testvér-
iskolából is csatlakoz-
tak alsósok. Az elsõs 
kislányom eddig még 
nem síelt, de az elsõ 
napon már szlalomo-
zott és a második nap-
tól õ is a nagy pályákon 
csúszott. 

Szerintem az 
eplényi pálya ideális 
a környékbeli gyere-
keknek síelésre, mert 
jók a pályák, rende-
sen karbantartják, ha 
kell, hóágyúznak. Má-
sik elõnye, hogy közel 
van, így nem jelentett 
gondot, hogy minden 

nap oda-vissza utaz-
tak. A gyerekek a pá-
lyák alján kihelyezett 
web-kamerán integet-
tek, így láttuk, hogy 
rendben megérkeztek 
és napközben is meg-
lestük néha õket. Sze-
rencsére egész héten 
jó volt az idõ, bár az 
egyik nap kicsit pró-
bára tette a gyereke-
ket, a hegytetõn a szél 
erejével is meg kellett 
küzdeniük.  A nagy szél 
miatt a négyüléses fel-
vonó nem mûködött, 
viszont jól szórakoztak 
a csákányos felvonón 
is. Köszönöm a gyere-
kek és a szülõk nevé-
ben is ezt a fárasztó, de 
feledhetetlen, remek 
hetet. 

Gömöry Katalin, 
szülõ

Bemesek Eplényben

A XX. századi magyar irodalom-
nak talán egyetlen jeles alkotója 
sincs, akit olyan méltatlanul súj-
tott volna a feledés, mint Tormay 
Cecile. Ez a feledés azonban nem 
az utókor ítélete, hanem zavarba 
ejtõen eredményes kultúrpolitika 
eredménye.

Tormay Cecile a századforduló 
legnagyobb magyar írónõje. 
Lelkében izzón magyar, 
mûveltségében teljesen nyugati.

1875-ben született Budapesten. 
Neves õsök és hõsök sarjaként 
magában hordozva az igazság irán-
ti vágyat és tehetséget. Dédapja 
Széchenyivel küzd a Lánchíd 
építéséért, édesapja mezõgazdász, 
tudós. Cecile tizennégy évesen te-
szi le a tanítóképzõ vizsgát, négy 
nyelven eredetiben olvassa a világ-
irodalmat. Remek novellákkal kez-
di pályafutását, a francia és olasz 
irodalmi szalonok kedvence. A si-
kert számára az 1911-ben megje-
lent Emberek a kövek között hozza 
meg.1914-ben elkészül a Régi ház 
c. regénye. Végre nemcsak külföl-
dön, hanem hazájában is befut. El-
nyeri az Akadémia Pécely-díját, és 
óriási hírnévre tesz szert. Szerte 
Európában szinte a magyar megje-
lenéssel együtt adják ki a könyvet. 
Páratlan karriert jósolnak neki.

Csakhogy közben kitört az I. vi-
lágháború. És Tormay Cecile-t 
nem egyéni sikereinek mámora ra-
gadja el, hanem a segíteni akarás 
vágya. Mint késõbb mindig: elõbb 

akart ember lenni, és utána író. 
A Bujdosó könyvvel kezdõdnek az 
igazi megpróbáltatások. Az 1918-
as õszirózsás forradalom elsõ 
percétõl vezeti naplóját. Naplót 
soha senki így nem írt. Egy hazá-
jáért megalkuvás nélkül lángoló 
magyar asszony lelkén át tükröz-
teti történelmünk legszégyenle-
tesebb korszakának véres és gyá-
szos eseményeit. A Bujdosó könyv 
a magyarság drámája, melyet ide-
gen nyelvekre is lefordítottak. 
Megrendítõ élményeinek tanulsá-
gaival egyik leghathatósabb tilta-
kozás a trianoni béke igazságtalan-
sága ellen.

A magyar nagyasszonyok ellen-
állást szerveznek a haza megmen-
téséért és õt kérik fel vezetõjüknek. 
A civilszervezõdések minta példája 
születik meg a keze alatt. A Magyar 
Nagyasszonyok Nemzeti Szövetsé-
ge, röviden a MANSz nemsokára 
500 vidéki fi ókszervezetet szám-
lál és több mint 1 millió(!) tagot je-
gyez. A szervezõdés egyre jobban 
mûködik, a szétszaggatott ország 
minden sarkában az összetartozás 
hite menti, ami menthetõ.

1923-ban Klebelsberg Kunó 
kéri fel, hogy szerkessze a Nap-
kelet c. folyóiratot. A rendsze-
res írók közt van;Áprily,Kodály, 
Ottlik,Pilinszky,Herczeg Ferenc, 

Reményik Sándor,Szerb Antal,Sík 
Sándor,Németh László…A Napke-
let fedezi fel Hamvas Bélát és Ko-
lozsvári Grandpierre-t.

Tormay pazar beszédeket ír, 
kitûnõ szónok. 1935-ben Madame 
Curie utódaként  Népszövetség 
egyhangúlag megválasztja leg-
magasabb szintû bizottsága élé-
re. Ekkor már súlyos szívbeteg, 
de vállalja a feladatot, hiszen Tri-
anon ügyében magas rangú diplo-
mataként komoly eredményeket 
érhet el. A Nemzetközi Értelmi 
Együttmûködés Bizottsága vezetõje 
lesz. Mint kiderül kiváló diplomata 
is. 1936-ban irodalmi Nobel-díjra 
jelölték, amit sajnos már nem kap-
hatott meg.1937. április 2-án reggel 
hal meg, tollal a kezében. Befeje-
zetlenül hagyva élete álmát, az Õsi 
küldött c. regényét, amely a Tatár-
járás példáján keresztül Trianon-
ról szól. A mûvet egy írótársa, Kál-
lay Miklós fejezte be, kinek sírja 
a balatonfüredi Római Katolikus 
temetõben található.

Tormay, Szent Pál apostollal 
mondhatta volna:”Futásom elvé-
geztem, a hitet megtartottam.”

Halála megrendítette a társa-
dalmat. Idézet a Nemzeti Újság 
cikkébõl: „Talál-e majd nemzete 
méltó kifejezést hálájának az iránt, 
aki egész nagyszerû életét (szíve) 

utolsó dobbanásáig az õ oltárán ál-
dozta fel”. Mindannyiunkra tehát 
nagy feladat vár. Föl kell fedeznünk 
a csodálatos örökséget, amit 
eltitkolnak elõlünk. A Napkelet 
és Tormay nyomán egy felejtés-
re ítélt zseniális nemzedék szólít 
meg minket. Aki magyar, annak 
Tormay Cecile könyveit a polcán, 
mondatait a szívében kell õriznie. 
Hiányzó régi-új ismereteket, az 
igazság erejét, nyelvünk dallamát, 
gyógyírt és hitet adnak. Arra tanít, 
hogy vert helyzetben, gyenge fegy-
verekkel, de erõs hittel és akarattal 
is képesek vagyunk gyõzni. Ahogy 
az õsi küldött is mondja:

„Mindig egy szál kardban van a 
többi kard gyõzelme.”

Ujhelyiné Károlyi Krisztina 
önkormányzati képviselõ 

Jobbik

2012. március 31-én 17.00 óra-
kor Tormay Cecile-re emlékezünk 
a Kovászna parkban, a Trianon 
Emlékmûnél. Utána kisétálunk a 
Római Katolikus temetõbe, ahol 
Kállay Miklós sírjánál koszorút 
helyezünk el.

Mindenkit szeretettel várunk!
Jobbik Balatonfüredi Alapszer-

vezete
(x)

75 éve hunyt el Tormay Cecile

Tapasztalat-szerzõ kiránduláson jártak tavaly a 
Kárpátalján füredi középiskolások kísérõikkel, 
amelyrõl Perlawi Andor számolt be élvezetes írá-
sában decemberi számunk a 6.oldalán Impresszi-
ók a Kárpátalján címmel. Sajnos helyhiány miatt 
lemaradt akkor a fotó, amelyet most közlünk. A 
szerk.

Radnótisok  

a Radnóti 

színházban

Budapesten
Még december vé-
gén Pesten a Rad-
nóti iskola tanárai 
és diákjai megte-
kintették a Diótörõ 
elõadását. 

A produkció hely-
színe Magyarország 
elsõ élményszínháza, 
a Ram Colosseum volt. 
Az intézet mûvészeti 
vezetõje, Sárközi Gyu-
la szerint a karácsony 
bejgli, pulyka és a 
Diótörõ nélkül elkép-
zelhetetlen. Ezzel a 
gondolattal mi is egyet 
értettünk a táncos da-
rab megtekintése után, 
hiszen bennünket is el-
varázsoltak a Madách 
Színház növendékei el-
ragadó játékukkal.

Köszönjük a kiváló 
szervezést Antal Ber-
nadettnek, a színház 
szervezõjének.

Sipos Dominik 
6. b

Radnóti Miklós 
Általános Iskola

Wass Albert 
Astorban halt meg 
1998 februárjában. 
Az író halálának 
évfordulójához kap-
csolódóan az idén 
már ötödik alkalom-
mal valósult meg a 
Wass Albert felolva-
sás számos magyar-
országi, határon túli 
és amerikai hely-
színen. A 25 órás 
folyamatos felolva-
sáshoz Balatonfüred 
második alkalommal 
csatlakozott. 

A balatonfüredi 
helyszínünk ismét a 
Lóczy Lajos Gimnázi-
um volt. Ezúttal nem 
a könyvtárban, hanem 
az egyik magyar terem-
ben találkoztunk. A 
Himnusz és a Székely 
himnusz eléneklése-
kor gondolatban együtt 
voltunk azokkal is, 
akik a felolvasás többi 
helyszínén énekeltek. 

Most nem volt kü-
lön megnyitó beszéd, 
hanem rögtön Wass 
Albert kapott szót: Az 
elsõ felolvasó a Te és a 
világ munkából válasz-
totta a kötet nyitó gon-
dolatait. Wass Albert 
ezen írásait útravaló-
nak, tanításnak szán-
ta: „Testvér! Valamit 
szeretnék mondani 
Neked. Ne hidd, hogy 
csúnya a világ s az em-
berek rosszak. A vi-
lág szép s az emberek 
jók. A rosszaság nem 
egyéb, mint valami 
furcsa betegség, mely 
ragályos és idõnként 
visszatér. Akár a pestis 
vagy a nátha. S olyan-
kor elcsúfítja a világot 
maga körül. A világot? 
A Te világodat. De ne 

feledd el, hogy a Te vi-
lágodon kívül van még 
egy másik világ is és ez 
az igazi világ. Gyöke-
red, vagyis jellemed, 
adottságaid, érzéseid 
és az a sok láthatatlan 
holmi, amit magadban 
hurcolsz egy életen át, 
ebbõl az igazi világból 
ered, és ahhoz a mes-
terséges másik világ-
hoz, melyet magadnak 
csináltál, csak annyi 
köze van, mint a hóvi-
rágnak az avarhoz, me-
lyen átüti fejét midõn 
a földbõl elõbúvik…
gondolj szánalommal 
azokra, akik el 
akarják hitetni Veled, 
hogy nincs Isten…az 
Istennek hagyj békét 
saját világoddal 
kapcsolatban. 
Nem várhatod, 
hogy Õ menjen 
oda hozzád, ha 
magad voltál 
az, aki fölényes 
emberi elméd-
re hivatkozva 
hátat fordítottál Neki. 
Te kell, fölkeressed õt, 
ha vissza akarsz hozzá 
térni. Könnyen meg-
leled, ha igaz és tisz-
ta benned a szándék. 
Ha nem sértett hiúsá-
godat és csalódott ön-
zésedet akarod neki 
elpanaszolni, hanem 
egyszerûn csak lát-
ni akarod Õt, s meg-
nyugodni abban, hogy 
van. Ott leled mindig 
a mûhelyében. A víz-
cseppben, amit szá-
modra alkotott. Csak 
nyisd ki a szeme-
det jól. Megtalálod 
a fûszálban, amikor 
éppen nõ. A virág-
ban, mikor a szirmait 
bontja. A pillangóban, 
ahogy szárnyra kél. 

Ott dolgozik. És ha 
elég tisztán és elég 
egyszerûen állasz meg 
elõtte, levetve minden 
magadra aggatott 
b o h ó c - c i c o m á t , 
amit társadalom-
politikának,  tudo-
mánynak vagy elõíté-
letnek nevezel: akkor 
talán reád is néz. 
Talán még reád is 
mosolyog. Mélységes 
mély, szelíd mûvész-
szemével végigsimogat 
és azt mondja: Bizony 
látom, rossz bõrben 
vagy fi am. Ideje volt, 
hogy visszatérj kö-
zénk.”  

Úgy gondoljuk, 
hogy az elõbbi 
üzenet nemcsak 

az említett kötet 
nyitó gondolataként 
állja meg a helyét, 
hanem Wass Albert 
szellemi hagyatékának 
összefoglalásaként is!

A felolvasásra a leg-
többen olvasási szán-
dékkal érkeztek, de 
olyanok is voltak, akik 
„csak” hallgatóként 
jöttek. Késõbb azonban 
már olvasóként tér-
tek vissza. Az idei ma-
ratoni rendezvényen 
84 felolvasást hallhat-
tunk. Mivel mindenki 
saját maga döntötte el, 
hogy mit szeretne meg-
osztani a többiekkel, 
voltak olyan mûvek, 
melyek többször is el-
hangzottak. A versek-
kel szemben inkább a 

prózai mûfajokat – re-
gényrészleteket, no-
vellákat, meséket, 
leveleket – részesítet-
ték elõnyben a felol-
vasók. A mesék közül 
idén az Emese álma 
címût választották a 
legtöbben. A regények 
közül A Funtineli bo-
szorkányból ismer-
hettünk meg hosszabb 
részleteket. Táncos 
Csuda Mózsi történetét 
a Tizenhárom almafa 
és az Elvásik a veres 
csillag  címû regények-
ben követhettük. Mózsi 
viselt dolgait egyedül 
is csak úgy tudja elol-
vasni az ember, hogy 
közben hangosan ka-
cag. Mi sem tettünk 

másként: Volt, 
hogy a köny-
nyünk is folyt 
a nevetéstõl. 
Az olyan torok-
szorító mûvek , 
mint a Hagyaték 
(regény), a Kicsi 
Anna sírkereszt-

je (novella), a Gyöngy-
patak (mese) olvasása-
kor egészen más okból 
folyt a könnyünk…

Volt egy színészi tel-
jesítményt nyújtó fi a-
tal olvasónk is, aki a 
rendezvény végén köz-
kívánatra az Üzenet 
haza címû verset ol-
vasta föl. Természe-
tesen az említetteken 
kívül Wass Albert sok 
más írásából is hallot-
tunk részletet ill. a ver-
sek és novellák eseté-
ben a teljes szöveget. 
Ahogy tavaly, úgy idén 
is feljegyeztük az el-
hangzott mûvek címét 
a felolvasási naplónk-
ba. Emlékbe minden 
felolvasó egy plakátot 
kapott. A zenei keretbe 

foglalt rendezvényün-
ket most is a Hazám, 
hazám operarészlettel 
zártuk, melyet gyertya-
fény mellett hallgat-
tunk meg közösen. Er-
kel egyedülálló zenéje 
felidézte bennünk az 
elmúlt 25 órát, így az-
tán nagyon nehéz volt 
megszólalni. 

Amikor az élmény-
feldolgozó csönd után 
megindult a beszélge-
tés, akkor a 25 órás iro-
dalmi utazásunk be-
nyomásait mondtuk el 
egymásnak. Persze ab-
ban is megegyeztünk, 
hogy egy év múlva is 
találkozunk, és úgy te-
szünk mint a példabe-
li ember,aki „az oszlo-
pot most sem faragta 
márványból, sem nem 
építette kõbõl, hanem 
megint sok-sok apró 
homok-szemcsébõl és 
a homokszemcséket 
köddel kötötte össze”.

A rendezvény helyi 
szervezõje ezúttal is 
a társadalmi integrá-
ció jegyében  létrejött 
Disznóláb Alapítvány 
volt. Köszönettel tarto-
zunk szellemi- és anya-
gi támogatóinknak: Bó-
disné Cs. Tündének, 
Erbits Máriának, 
Madaras Csabának és 
Vári Évának. Továbbá 
köszönjük minden 
résztvevõnek azt az 
odaadást, amit a fel-
olvasás során ta-
pasztaltunk, s ami 
remélhetõleg közelebb 
visz bennünket ahhoz, 
hogy Wass Albert 
irodalmi mûvei végre 
megjelenjenek a ma-
gyar diákok tananya-
gában.

Madaras Judit

Wass Albert felolvasás újra
Huszonöt órán át olvasták a fel verseket és a regényeket

Kirándulás  Kárpátalján

84 olvastak fel az 
emigrációban elhunyt író 
halálának évfordulóján
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Fazekas Károly 34 
éve él Balatonfüre-
den, 1985 óta dol-
gozik önálló vállal-
kozóként. Hét évvel 
ezelõtt kezdte el az 
autóversenyzést, 
annak is a tereprali 
szakágát. A kezdeti 
sikereket (ezüst- és 
bronzérmek) tavaly 
egy aranyéremmel 
koronázta meg. 

- Idõben értesítet-
tek, hogy a mai napon 
jelenjek meg, mert a 
tavalyi sporteredmé-
nyemet ilyen módon 
kívánják elismerni. 
Nagyon örülök annak, 
hogy a város vezeté-
se elismerte a munká-
mat – kezdte a beszél-
getést a Balatonfüred 
Sportjáért kitüntetés-
sel, azaz kupával a ke-
zében Fazekas Károly 
a díjkiosztó esten. 

 2008-ban már a pro-
fi  versenyzõk között in-
dult, ahol az abszolút 
kategória országos baj-
noki ezüstérmét sze-
rezte meg. Két évre rá 
a dobogó alsó fokára 
állhatott. Mindig is vá-
gyott a bajnoki címre, 
melyet a tavalyi évben 
megszerzett. Legyõzve 
ezzel a több, mint tíz-
szeres Dakar-résztvevõ 
Szalay Balázst is. - Az 
ember mindig úgy in-
dul neki a bajnokság-
nak, hogy szeretné 
megnyerni, így vala-
melyest számítottunk 
rá, hogy tavaly mi áll-
hatunk majd a dobo-
gó legfelsõ fokára. Jól 
kezdtük az évet, de jött 

egy kis hullámvölgy. 
Szerencsére az utolsó 
két futamot megnyer-
tük, így bebiztosítot-
tuk a gyõzelmünket. 
Volt olyan futam, me-
lyet mindössze kilenc 
másodperccel veszí-
tettünk el, de arra is 
akadt példa, amikor a 
vezetõhelyrõl egy ap-
róbb mûszaki hibának 
köszönhetõen visszaes-
tünk a harmadik hely-
re. Sajnos elõfordult, 
hogy jogtalan bünte-
tést is kaptunk, mely-
lyel a dobogó harma-
dik fokára állhattunk. 
Összességében a hat 
versenybõl hármat 
megnyertünk, úgy ér-

zem jogosan szereztük 
meg az aranyérmet. 

Szeretnék megvé-
deni a bajnoki címet, 
de ez egyáltalán nem 
lesz könnyû. Az új autó 
„készülõben van”, to-
vábbra is hû marad 
a BMW márkához. 
Remélhetõleg nyáron 
már teljesen bevethetõ 
lesz. De nemcsak az 
új autót készítik fel a 
nagy versenyekre, ha-
nem télvíz idején fi -
zikálisan is erõt kell 
gyûjteni, hiszen több 
órát ülnek egy-egy ver-
seny közben az autó-
ban, ahol a maximális 
koncentráció elenged-
hetetlen. 

Fazekas Károly és 
navigátora Horn Albert 
a magyar bajnoki 
elsõség mellett a nem-
zetközi viadalokon is 
bizonyította nem min-
den napos képességeit. 
Olaszországban az Eu-
rópa-Kupán harmadik 
helyezést ért el, míg a 
Világ-Kupa futamon az 
elõkelõ negyedik he-
lyen ért célba. Ez utób-
bin szakaszgyõzelmet 
is aratott, megelõzve a 
kétszeres világbajno-
kot és az aktuális Eu-
rópa-bajnokot. 

Nagy álma, hogy 
egyszer versenyzõként 
is részt vegyen a Daka-
ron, mely egy alkalom-

mal a szervízcsapat 
vezetõjeként már si-
került. Eddigi kiváló 
eredményeit önerõbõl 
érte el. Sikeres pálya-
futása mellett 15 éve 
támogatja a helyi ké-
zilabdát. -Nekem min-
dig is a szívem csücs-
ke volt ez a sportág. 
Nagyon örülök annak, 
hogy ilyen jól szere-
pelnek a fi úk a bajnok-
ságban, ráadásul már a 
nemzetközi porondon 
is részt vettek. Amint 
lehetõségem van rá, én 
is kint vagyok a csar-
nokban, és szurkolok 
nekik. 

Szendi Péter

Bajnoki arany után kitüntetés

A Balatonfüredi Fut-
ball Club évrõl-évre 
fejlõdik. A jelentõs 
beruházások mellett 
a szakmai oldalon 
is pozitív lépések 
tapasztalhatóak az 
elmúlt évek során. 
A sportolók díját-
adó ünnepségén a 
BFC-nél négy ember 
munkáját ismerték 
el. 

Szabó Attila a fel-
nõttcsapat kapitánya, 
Somosi Kornél az U19-
es gárda meghatáro-
zó játékosa, míg Rádli 
Dávid az U17-es koro-
sztály tehetsége kapott 
elismerést. Fülöp Zol-
tán szakosztályvezetõ 
érdemeit is kiemelték, 
aki az elmúlt öt évben 
áldozatos munkájával 
sokat tett Balatonfüred 
labdarúgásáért. - Nem 
számítottam a kitünte-
tésre, úgy érzem, hogy 
Csákvári Tamás elnök 
úr jobban megérde-
melte volna, hiszen az 
a munka, energia, amit 
õ belefektetett mind-
ebbe, szabadidejét fe-
láldozva, mindenkép-
pen példaértékû. 

Fülöp Zoltán nem 
tagadja, hogy nehéz 
idõszakban vették át 
a klub irányítását, 
de igyekeztek hamar 
lezárni a múltat, és 
egy új koncepció ala-
pján dolgozni. Büszke 
arra, hogy jelentõs fe-

jlesztések történtek 
az elmúlt évek során, 
ráadásul a csapat is 
egyre acélosabb lett. 
Nem tagadja, hogy az 
õszi hatodik helyet a 
végelszámolásnál egy 
bronzéremmel váltaná 
fel. 

A társasági adóból 
befolyt 27 millió fo-
rintot az utánpótlás 
nevelésre és verse-
nyeztetésre, mûködési 
feltételek javítására 
kívánják felhasználni. 
- Nagyon örülök an-
nak, hogy az illetékes 
szervek szigorúan el-
lenõrzik, hogy ezt a 
pénzt mire használjuk 
fel. Úgy gondolom, 
hogy mindez elõrébb 
viszi a magyar lab-
darúgás jelenlegi hely-
zetét. Itt minden egyes 
tételrõl el kell számol-
nunk, minden a „fe-
hérasztal” mellett tör-
ténik. 

A BFC-nél már 
megszoktuk, hogy 
évrõl-évre valamilyen 
beruházás történik. Így 
lesz ez idén is, hiszen a 
100 millió forintos tá-
mogatásból egy húsz 
szobás, erõsítõter-
emmel és szaunával 
ellátott rekreációs 
központot kívánnak lé-
trehozni. A munkála-
tok elõreláthatólag 
március közepén meg-
kezdõdnek. 
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Heti négy edzéssel, 
tizenegy felkészü-
lési mérkõzéssel 
várta a tavaszi sze-
zont a Balatonfüred 
FC csapata. Három 
játékos távozott, 
de új labdarúgók is 
érkeztek a Bala-
ton partjára. Lantai 
Balázs bizakodó a 
jövõt illetõen. 

– Hogyan és milyen 
körülmények között 
kezdtétek meg a felké-
szülést?

– Január 12-én, heti 
négy tréninggel vág-
tunk neki a tavaszi 
szezonnak. Az elsõ 
hétvégén, immáron 
hagyományosan, egy 
bakonyi túrát tettünk, 
ahol a társaság na-
gyon jól érezte magát. 
Az edzéseket igyekez-
tünk több felkészülési 
mérkõzéssel felválta-
ni. Legelõször a Lom-
bard Pápa otthonában 
vettünk részt. A csapa-
tot kettéválasztottam a 
mérkõzés során. Az elsõ 
félidõben azok kap-
tak játéklehetõséget, 
akik az õszi szezon-
ban játszottak. A má-
sodik etapban olyan 
labdarúgók kaptak bi-
zonyítási lehetõséget, 
akik próbajátékon vet-
tek részt. A 0:0-ás elsõ 
félidõt végül a pápa-
iak 3:0-ra megnyer-
ték. Ezután követke-

zett az ajkai mérkõzés, 
ahol ugyan 4:1-es ve-
reséget szenvedtünk, 
de az elsõ félidõben 
most is egálban 
voltunk a ma-
gasabban jegy-
zett Ajka ellen. 
Velük egyéb-
ként még egy 
mérkõzést ját-
szottunk, akkor 
3:1-es vereséget 
szenvedtünk. A 
Veszprém ellen oda-
visszavágó alapon egy 
2:1-es gyõzelmet arat-
tunk, illetve 2:1-es ve-
reséget szenvedtünk. 
A dolog pikantériá-
ja, hogy mindig a ven-
dégcsapat gyõzött. A 
Hévíz elleni 2:1-es 
gyõzelmünk szintén jó 
„ajánlólevél” a tavaszi 
szezonra. 

– Már hagyomány, 
hogy télvíz idején meg-
rendezitek a Füred-ku-
pát. Mely csapatok el-
len készült fel a BFC?

– Harmadik éve 
rendezzük meg a Fü-
red-kupát. Az esemé-
nyen tizenhat együttes 
mérte össze erejét és 
tudását. Rajtunk kí-
vül a Várpalota és an-
nak „B” csapata, illet-
ve Öskü, Peremarton, 
Devecser, Balatonal-
mádi, Alsóörs, Cse-
tény, Bakonycsernye, 
Pét, Gyulafi rátót, Ba-
latonkenese, Herend, 
Csopak, Balatonfûzfõ 

alakulatai harcoltak a 
nívós elsõ helyért. Az 
elsõ mérkõzésen 6:0-
ra megvertük Balaton-

almádi csapatát, majd 
jött a Fûzfõ elleni 8:0, 
végül a csoport utolsó 
mérkõzésen, egy rend-
kívül izgalmas, gól gaz-
dag találkozón 
4:3-ra vertük meg 
a Devecsert. A leg-
jobb négy között 
a Bakonycsernye 
már nem állt ki el-
lenünk, így 3:0-val 
nekünk igazolták 
a találkozót. A jó 
erõkbõl álló Kene-
sét 4:0-ra vertük 
meg, míg az Öskü 
ellen 6:2-re dia-
dalmaskodtunk, 
így harmadszor is 
mi nyertük meg a 
Füred-kupát. 

– Az õszi sze-
zont követõen kik 
távoztak a csapat-
tól, és lehet már 
beszámolni új iga-
zolásokról?

– Sajnos 
Szilágyi Nor-
bi visszament 
szülõhazájába, õ 

mindenképpen nagy 
vesztesége a csapat-
nak. Szabadi Péter 
Ausztriába igazolt, míg 

Murányi Tamás 
a Csákvár labda-
rúgója lett. Mint 
ismeretes õsszel 
ketten távoz-
tak, Tóth Bence 
és Boromissza 
Dani személyé-
ben, így muszáj 
volt feltöltenünk 

a keretet. A távozókon 
kívül szerencsére jöt-
tek új labdarúgók is. 
Tatai József Sopron-
ból érkezett, Kiss Gá-

bor Veszprémbõl ke-
rült hozzánk, Lukácsa 
Norbert korábban a 
Tapolcát erõsítette, 
igazoltunk egy brazil 
játékost, Predot, akit 
Vágó Attila a veszpré-
miek edzõje ajánlott. 
Karácsony Balázs Pá-
páról érkezett, illet-
ve Murányi Ádámmal 
szintén szerzõdést kö-
töttünk, aki koráb-
ban a Lébény csapatát 
erõsítette. 

– Az õszi szezont a 
hatodik helyen zárta a 
csapat. Mit vársz a ta-
vaszi szezontól?

– Célkitûzése-
ink nem változtak, 
továbbra is az elsõ 
hatban kell végez-
nünk, még úgy is, 
hogy meghatározó 
játékosok távoztak 
tõlünk. Természe-
tesen szeretnénk 
minél elõrébb vé-
gezni a bajnok-
ságban, amire 
azért van némi 
reális esélyünk, 
hiszen mindösz-
sze egy pont a le-
maradásunk a ne-
gyedik helyezett 
Hévíztõl. Igyek-
szünk még jobban 
odafi gyelni a fi a-
talokra, tervezzük, 
hogy egyre több 
tehetséget épí-
tünk be a csapat-
ba. 
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Gálfi né Szabó Ildi-
kó több mint két 
évtizede dolgozik 
testnevelõként a 
Radnóti Miklós Ál-
talános Iskolában. A 
város vezetése úgy 
döntött, hogy az 
edzõ, sportvezetõi 
kategóriában 2012-
ben neki adomá-
nyozza a Balaton-
füred Sportjáért 
kitüntetést. 

Szakmai munkája 
vitathatatlan, hiszen 
tanítványai hosszú 
évek óta minden évben 
megyei bajnoki címe-
ket szereznek, atlétiká-
ban pedig nincs olyan 
országos diákolimpiai 
döntõ, ahol ne szere-
pelnének. Mégis várat-
lanul érte a kitüntetés. 
– Meglepõdtem, hogy 
telefonon értesítet-
tek, majdnem kiesett 
a kezembõl. Természe-
tesen nagyon örültem 
neki, hiszen ez a legna-
gyobb elismerés, amit 
eddig edzõként kap-
tam. Szerintem min-
den sportág alapja az 
atlétika, fontos, hogy 
minél hamarabb el-
kezdjék, megszeressék 
a gyerekek. Nem sza-
bad ráerõltetni senki-
re sem a sportágat, de 
az egészséges életmód-
ra nevelést fontosnak 
tartom.

Diákjai több or-
szágos bajnoki címet, 
második és harma-

dik helyezést értek el 
az elmúlt évek során. 
Munkáját dicséri, hogy 
négy éve az iskola test-
nevelés munkaközös-
ségének a vezetõje. 
Nehezen tud kiemelni 
olyan évet, amire mél-
tán büszke, hiszen szá-
mos éremmel, kupával 
gazdagították a diákok 
a Radnóti iskola vitri-
nét, öregbítették Bala-
tonfüred nevét. - Most 
egy nagyon eredmé-
nyes évfolyamom van, 
akik sajnos idén végez-
nek. Országos bajno-
ki címet szereztek, új 
országos csúccsal  tá-
volugrásban. Nagyon 
büszke vagyok még a 
lányomra is, aki tavaly 
fantasztikus eredmé-
nyeket produkált, neki 
egyébként a kondi- és 
lábmunkaedzõje is va-
gyok. 

Munkája eredmé-
nyeként az iskola a 
diákolimpia megyei 
döntõjén közel negy-
ven érmet szereztek. 
A közelmúltban két 
tanítványa is sikere-
sen szerepelt a kor-
osztályos válogatott-
ban. Elért eredményei 
elsõsorban az atlétiká-
ban kimagaslóak, mely 
teljes mértékben saját 
szakmai munkájának 
köszönhetõ. Továbbra 
is fi gyelemmel kíséri 
a tehetséges diákokat, 
és igyekszik felkarolni 
õket. 
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Készülnek a tavaszra a labdarúgók

Rekreációs központtal 

bõvül a futball klub 

sportkomplexuma

Többéves munkáját díjazták

Az elsõ hat csapat között 
szeretnének lenni a 
balatonfüredi labdarúgók
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SZÕLÕTERMESZTÕK FIGYELEM!
A GRIPPLE fogót

és a FENOX horgony leütõjét

INGYEN 
kölcsön adjuk, a tartozékok (min. 20 000Ft) vásárlása esetén, 

vagy 1000Ft/nap
BEZINAL huzalok, és CARMET acél támrendszerek kaphatók

SYLVESTRIS KERTCENTRUM 71-es fõút
87/340 396 

Füred Füred 
híreihírei


