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Anna-bál 187.
Nehéz dolgom van ilyenkor júliusban, mert bár
sok mindenrõl lehetne írni Füredrõl, de a szerkesztõ
s persze az olvasók is elvárják, hogy az Anna név szerepeljen a cikk címében. Néha belegondolok, mi lett
volna, ha azt a hölgyet Innoncenciának vagy Eufrozinának nevezték volna anno 1825… rémisztõ! Így marad az Anna, immáron halhatatlanná téve mindörökre mindenkori viselõiket.
Szóval nehéz az Anna-bálról értekezni, mert már
csak én magam is mindent leírtam, amit tudtam, meg
annak az ellenkezõjét is. Pedig én nem is vagyok idevalósi, márpedig az Anna-bál mindenkori letéteményesei és örökösei a fürediek. Akár voltak ezen a bálon, akár nem. Ez a nyáréjszaka olyan állandósult
része a város messze idõkbe visszanyúló és a jelenétjövõjét meghatározó hagyományainak, mint a gyógyvíz vagy az Arany ember. Így hát bárki morog okkal
vagy ok nélkül, ne tegye. Füred éppen azért különbözik a magukat balatoni fõvárosnak kiadó nevenincs
városoktól, mert itt van Anna-bál, azokban pedig
nincs! Sokan próbálnak ma is Anna- bált szervezni
ezen a napon szerte az országban: tegyék, szívük-joga.
De ahogyan busójárás csak Mohácson van, Anna-bál
csak itt lehet Füreden.
Nyilvánvaló, hogy azért ebbõl nem lehet megélnie
egy városnak. Egy nap, egy éjszaka legfeljebb médiavagy város visszhang értékekben jelent pótolhatatlan
többletet, de anyagiakban aligha. Hiszen a báli éjszaka után mindig jön az újrainduló nappal. A báli vendégek elutaznak, a fürediek itt maradnak. Valamibõl
meg kell élni a következõ napokban is. Mondják, akkoriban ez a fényes mulatság a szezon végét is jelentette, utána pár napra már haza utaztak a vendégek.
Belegondolni is rossz, ha ez ma így lenne. Egy szállodás kiugrana a földszinti ablakon, egy palacsintás beleölné magát a tésztába. Hiszen manapság éppen ettõl
az idõszaktól kezdve remélhetjük a hasznot, akkorát
fordult a világ s változott össze-visszájára az idõjárás!
Lám, már megint a financiális kérdések felé fordul a gondolatom nekem is. Pedig hát ez a világ
eredendõen nem a pénzrõl szól. Vagy nem arról kellene szólnia. Vannak azért annál fontosabb dolgok a
létezésben. Pl. nyár, ifjúság, szerelem, emlék. Ezeket
a szép szavakat összefoglaló szóval röviden így lehetne kimondani: Anna-bál Füreden. Most is, mint 187
éve mindig.
Praznovszky Mihály

Teltház a bálon

Praznovszky Mihály
szórakoztató összeállítása, amit még nem
tudunk a bálról.

4-5. oldal

Maradt
az ágyszám

Mi és hogyan változott a szívkórházban
a júliusi egészségügyi
átalakítás miatt? Interjú prof. dr. Veress
Gábor fõigazgatóval.

7.oldal

Minden jegy elkelt
a 187. Anna-bálra.
A július 28-án, az
Anna Grand Hotel patinás termeiben és kertjében
rendezendõ est
díszvendége a város
kulturális partnere, Opatija lesz,
fõvédnöke dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
Akik nem jutnak be a
bálra, azok sem maradnak
programok nélkül. Idén

is nagy az érdeklõdés a
bál iránt, az összes, mintegy háromszázötven jegy
elkelt már. A legolcsóbb
belépõ 45 ezerbe, a legdrágábbak 60 ezer forintba kerültek. A díszvendégekkel
együtt ötszáz vendég lesz
az idei Anna-bálon, amelyet ezúttal is élõben közvetít a Duna Televízió.
– Folytatjuk a tradíciót. Az ország legrégebbi bálja ez, amelyet évrõl
évre igyekszünk megújítani. Nagyon népszerû
a bál, rendkívül nagy az

érdeklõdés, mivel vannak
lemondások, még mindig
regisztráljuk a jelentkezéseket – fogalmazott dr.
Bóka István polgármester
a bál elõtt két héttel.
A
hagyományoknak
megfelelõen a város idén
is minden 18 éves balatonfüredi hölgynek meghívót
küldött, várhatóan 13 füredi elsõ bálozó lány vesz
részt az esten. Idén is átadják a Kiss Ernõ-díjat, ismét megrendezik a tradicionális kísérõprogramokat,
a szívhalászatot, az utca-

Borhetek a sétányon augusztus 4-tõl
A rendezvényre látogatók egyre inkább a kuriózumokat keresik
Huszonnégy borász, valamint
kiskereskedõk,
pecsenyesütõk és
pálinkaházasok várják három héten át a
Borhetek látogatóit. Egy fesztivál, ami
több egy gasztronómiai eseménynél.
A borvidék legjobb
nedûi, sajátos hangulat a Tagore sétány platánjai alatt és balatoni
panoráma. Minden este
programok. Három hét vonulás a borházak között az
Olaszrizlingtõl a Muskotályig. A hagyományoknak
megfelelõen idén is három
héten át, augusztus 4- e és
26-a között rendezik meg a
Borheteket. Mintegy harminc fajtából származó,
közel kétszázötven-féle, kizárólag a füredi borvidéken termelt bor kóstolható
meg a fesztiválon.
Újdonság, hogy a város
okostelefonos alkalmazásában valamennyi, a Tagore sétányra kitelepült
borász maga ajánlja és mutatja be a borait.
(Folytatás a 3.oldalon.)

bált illetve a bál szépeinek
sétakocsikázását.
Egy nappal a bál elõtt
ezúttal ingyenes operagálát is rendeznek a Gyógy
téren.
– Szeretnénk mi is hagyomány részévé válni. Vidám, elegáns, de könnyed
estét ígérhetek, amelyen
az operaház repertoárján
szereplõ dalok hangzanak
majd el – jegyezte meg
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa.
Folytatás a 3. oldalon.

Mindenki
talál
programot

DumaFüred,
olimpiai
kivetítõ
az
aquaparkban. Kínálat
a nyárra.

9.oldal

FüredJam
A szerethetõ fesztivál

Végre zene volt a városban! Jó zenekarok, könynyed koncertek.
Volt lüktetõ ska, ringató reggae, merengõ
rock, és itt volt a húzónév, a nagy közös nevezõ,
a hol démoni, hol játékos, hol meg zúzós, mégis a nagymamáktól kezdve
a tizenévesekig mindenki kedvence, – a húszéves
fennállása óta Füreden
elõször zenélõ Quimby. A
fesztivál legjobb koncertjét mégis a Dosztojevszkij hõsének nevét méltán

viselõ Ripoff Raskolnikov
adta. Egyszerû, szívfacsaró, vérbeli blues, valahonnan nagyon mélyrõl. A Kisfaludy Színház szervezte
FüredJam egy szerethetõ
fesztivál. Már csak egy
hangulatos helyszínt kell
találni és megvan a város
új imázs rendezvénye.
FüredJam jövõre is!
(Felléptek: Ocho Macho,
Pannonia Allstars Ska
Orchestra, Ladánybene 27,
Wasabi Kht. Frenk, Ripoff
Raskolnikov, Quimby.)
Martinovics Tibor
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Semmelweis-napi ünnepség Látványszökõkút épül
Kitüntetések Balatonfüred egészségügyéért
Semmelweis Ignác az anyák
megmentõje, világszerte a legismertebb magyar orvos.
Születésnapja, július
elseje a hazai egészségügy legnagyobb
ünnepe.
Balatonfüreden is ezen
a napon köszöntötték az
orvosokat, nõvéreket, ápolókat, és a hagyományoknak megfelelõen átadták
a Balatonfüred Egészségügyéért kitüntetéseket.
„Az egészségügy ma
éppúgy nehéz helyzetben
van, mint Semmelweis korában volt, de nekünk minden tõlünk telhetõt meg
kell tennünk, hogy a társadalom ne szenvedje meg

a válságot”- szólította fel
kollégáit dr. Ács Károly
a Városi Rendelõintézet
igazgatója
a
Balaton
Szabadidõ és Konferencia Központban tartott ünnepségen. Fontos lenne,
hogy a nõvérképzés végre
a helyére kerüljön valamint, hogy a fiatal orvosok
ne vándoroljanak külföldre. A szakellátást végzõ
egészségügyi dolgozók átlag életkora 62,5 év! Az
idõsebbek egyfajta miszsziót teljesítenek, de nagy
szükség van a fiatalokra is
– tette hozzá az igazgató.
Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelõen
felelevenítették a legnagyobb magyar orvos, az
anyák megmentõjeként ismert Semmelweis Ignác

életének és pályájának
legfontosabb állomásait,
majd átadták a Balatonfüred Egészségügyéért kitüntetéseket. Az elismerést ebben az évben Horn
Brigitta a központi ügyelet vezetõ nõvére és Kónya Anikó az Állami Szívkórház ápolási igazgatója
vehette át dr. Bóka István
polgármestertõl.
Horn Brigitta az egészségügyi szakközépiskola
elvégzése után gyermekkórházban dolgozott, majd
1980-ban került Füredre, a központi ügyeletre.
Idõközben folyamatosan
képezte magát, jelenleg
Preisz doktor mellett tevékenykedik közösségi ápolóként.
Kónya Anikó 1983 óta

a szívkórház dolgozója,
minden alkalmat megragadott a tanulásra, szakmai fejlõdésre. Ápolási igazgatóként nap mint
nap szembe kell néznie a
nõvérhiánnyal, ezért nagyon bízik benne, hogy a
képzések struktúrája hamarosan helyreáll.
Az ünnepségen mindkét kitüntetett úgy fogalmazott, hogy a nehézségek,
az erkölcsi és anyagi megbecsültség hiánya ellenére is újra ezt a szakmát
választanák, hiszen a betegek ápolása nem csupán
munka, hanem valódi hivatás, melyet csak szívvellélekkel lehet és szabad
teljesíteni.
Bambek Gabi

hamarosan a Balatonra
Közel 63 millió forintos uniós támogatást kapott
a helyi turisztikai
egyesület tevékenységeinek fejlesztésére. Egyebek mellett látványszökõkút
épül a Balatonon,
hangulatos, bemutató film készül a
városról, a Koloskavölgyben Nordic
Walking útvonalat
létesítenek és hatékonyabb lesz az
egyesület marketingje is.
A Turisztikai Egyesület
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális
Fejlesztési Operatív Prog-

ram keretében nyerte el a
vissza nem térítendõ támogatást.
A TDM pályázat legfontosabb elemei a marketingkommunikáció, az
eszközbeszerzés,
valamint a rendezvényszervezés. Az elnyert pályázattal
lehetõség nyílik továbbá több tanulmány illetve
fejlesztési stratégia elkészítésére, a térség úgynevezett vonzerõleltárának,
tudástárának összeállítására, a turisták elégedettségét elemzõ felmérésre
valamint a szolgáltatói igények feltárására.
A tervek szerint egy
látványszökõkutat alakítanak majd ki a Balaton
vízfelületén, a jelenlegi

Kékszalag csúcsdöntéssel A járási hivatalok feladatkörei
Kormánydöntés a járások és a jegyzõk feladatairól

Közel hatszáz hajóval rajtolt el a 44. Kékszalag mezõnye. Végig a
többtörzsû hajók uralták a
versenyt, megdõlt az 1955ös csúcs, a Józsa Márton
kormányozta kétárbocos
katamarán hat percet faragott a rekordból. A füredi
hajó, a Principessa harmadik lett. A tízszeres gyõztes
Litkey Farkas a cél elõtt
a második helyen szenvedett árboc törést.
A gyõztes a Józsa Márton kormányozta, Paulovits
Dénes építette egyedülálló
vitorlás, a Fifty-fifty nevû
hajó lett, 10 óra 34 perc 15
másodperces idõvel. Ezzel
hat percet vert a Nemere
II 75-ös cirkáló 1955-ben
felállított 10 óra 40 perces
idejére. 474 hajó teljesítette az idei Kékszalag távját.
Mintegy száz hajó feladta
a versenyt. A legjobb hagyományos építésû hajó
az Irokéz 70-es cirkáló lett
11. helyével. A 75-ös cirkálók nagyon várt küzdelmét
a Sirocco nyerte, amely
Cittel Lajos kormányzásával a 13. helyen futott be.
Az elsõ Asso99 osztályú
hajó az olimpiai bronzérmes Detre Szabolcs vezette Infla Deus lett, amely
abszolútban 15-nek érkezett a célba.
MT
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Elsõsorban okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi,
természetvédelmi
igazgatási ügyek
intézést veszik át
a településektõl a
jövõre megalakuló
járási hivatalok.
A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe
tartozó ügyek lehetõleg
maradjanak a települési jegyzõnél, ahol viszont
az adott ügyben az államnak van egyértelmûen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd
hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók
mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb,
racionálisabb ügyintézés
valósulhat meg országszerte. A jegyzõktõl átkerülõ
államigazgatási ügyek évi
közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban.
Január 1-jével ismét
létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves
egységét képezõ járások és
járási hivatalok, amelyek
egykor elválaszthatatlan
részei voltak a magyar közigazgatásnak. A több száz
éves múltra visszatekintõ
járási rendszert 1983-ban
szüntették meg, jövõre tehát harminc év után, de
új szervezeti rendben és
új céllal alakulnak meg
ismét a járások a megyei
kormányhivatalok
szervezeti egységeiként. Az új
feladatmegosztásnak köszönhetõen az összes államigazgatási ügy több
mint 40 százaléka kerül
vissza az államot képviselõ
járási hivatalokhoz.

Jegyzõknél
maradó ügyek
Csak azok az ügyek maradnak a jegyzõknél, amelyekhez a helyi viszonyok
ismerete
elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes
szabályozás és helyi mérlegelési lehetõség is van.

Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggõ igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a
települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá
az ipar- és kereskedelmi
igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki
eljárás, a nem alanyi jogon
járó szociális ellátások, a
távhõszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel
összefüggõ környezet- és
természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggõ feladatok,
az óvodáztatási támogatás.
A jegyzõknél, polgármestereknél maradó, a törvényben nem szabályozott
államigazgatási feladatokról az õsszel születnek meg
a további jogszabályok.
Az
olyan
hatósági ügyeknél, mint pl. a
földmûvelésügyi,
állategészségügyi, a vízügyi,
az ipari igazgatással, valamint a környezet- és
természetvédelemmel, a
közlekedés és hírközlési
igazgatással kapcsolatos
feladatok, lesz feladata a
települési jegyzõnek és a
járási hivatalnak is, mint
ahogy eddig is eljárt ezen
feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve
és jegyzõ is.

Okmányiroda a
járásokban
A legtöbb feladatot az
okmányirodáktól
átvett
ügyek fogják jelenteni a
járási hivatalok számára.
Mivel az okmányirodák
január 1-jétõl a járási hivatalok törzshivatalának
szervezeti
egységeiként
mûködnek tovább, így valamennyi
okmányiroda
a járási hivatalokhoz kerül, az ott foglalkoztatott
köztisztviselõkkel együtt.
Az eddig a települési önkormányzatok által ellátott okmányirodai feladat
tehát a járási hivatalok
feladata lesz. Ezek nagy
részét a személyi adat- és
lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok adják.
A tervek szerint 2013
végére az okmányirodák bázisán alakítják ki

a
kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja
az egyablakos ügyintézés
biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a
– 2013 végéig kialakítandó
– kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.
Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti majd,
hogy 2013 januártól a járási hivatalok okmányirodái
országos illetékességgel
fogják ellátni feladataikat.

Gyermekvédelmi,
gyámügyi,
szociális
igazgatási
feladatok
A járási kormányhivatalokhoz kerülnek a helyi igazgatáson túlmutató
ügyek, mint pl. egyes szociális igazgatási, az okmányirodai és a gyermekvédelmi- és gyámügyek. A
gyámhivatalok a járási hivatal szakigazazási szervként, járási gyámhivatal
néven folytatják munkájukat. A szociális igazgatási
ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni.
A
gyámhivatalokhoz
hasonlóan a munkaügyi
kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a
körzeti földhivatalok és
az állategészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik
majd feladataikat.
Ugyancsak a járások
látják majd el szinte kizárólagosan majd a kommunális igazgatással (pl.
temetõengedélyezés),
a
menedékjogi
ügyekkel
kapcsolatos feladatokat.
A járások székhelyei
és a járások illetékességi területérõl is hamarosan döntés várható. A
fõvárosban kerületi szinten szervezõdnek a járási
hivatalok, azaz a fõvárosi
kormányhivatal kirendeltségeként 23 kerületi hivatal kezdi meg mûködéséttudatta a sajtóval a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

Tourinform iroda és borászati látogatóközpont földszintjén pedig kiállítóteret
létesítenek. A Koloskavölgyben Nordic Walking
útvonalat alakítanak ki, de
haszongépjármû beszerzésesére is lehetõség nyílik.
Az egyesület fejleszti a kiadványait, a városra jellemzõ emblematikus
ajándéktárgyakat készíttet, rádiós és tévés hirdetéseket szervez és imázs
film is készül Füredrõl.
A Romantikus Reformkor fesztivál programjaira
is költenek majd a pályázati forrásból illetve megrendezik az Elsõ Európai
Desztináció
Marketing
konferenciát.
MT

Ügyintézés
a kormány
honlapján
A kormany.hu részeként online
szolgáltatást indít
a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, amellyel
ügyfélbarát megoldásokkal kívánja
segíteni a hatósági
ügyekben eljárókat és ügyfeleket,
legyen az például
okmányirodai, földhivatali vagy építési
ügy.
A
ket.kormany.hu
honlapon indított Ket.
Helpdesk online szolgáltatás elsõdleges célja, hogy mind a hatósági
ügyintézõk, mind az ügyfelek jobban megismerjék
a közigazgatási hatósági eljárásokra és szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat.
A honlapon
várják egy-egy konkrét hatósági ügy intézése kapcsán felmerülõ kérdéseket
mind az ügyintézõ, mind az
ügyfél részérõl.
A szolgáltatást a KIM
Területi Közigazgatásért
és Választásokért Felelõs
Államtitkársága hozta létre. Az új portál fõ tartalmát egyrészt a hatósági
eljárási
szabályozással
kapcsolatos jogértelmezési kérdések és az azokra adott válaszok képezik,
valamint
folyamatosan
frissülõ tartalommal jelennek majd meg a hatósági eljárás általános
szabályait érintõ hírek, információk, jogszabályok. A
weboldal része a kormány
Jó Állam kialakítására
irányuló
intézkedéseinek. A kormány által indított közigazgatási reform
legfõbb célja, hogy az ügyfelek számára átláthatóvá, érthetõvé és legfõképp
ügyfélbaráttá tegye a mindennapi ügyintézést.
Ket.Helpdesk: http://
ket.kormany.hu
Ket.-rõl
bõvebben:
http://www.kormany.
hu/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium/
hirek/ugyintezestelefonon-internetenkormanyablakban-21-napalatt
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Borheti program
Helyszín: Kisfaludy színpad
Augusztus 4. szombat:
10.00
órakor
Ünnepélyes
megnyitó
Közremûködik a BorFolk
zenekar. 19.00 órakor
Kunság
Táncegyüttes
(Kecskemét). 20.00 órakor
Rythm&Shoes Dance Club
mûsora (sztepptánc bemutató).
Augusztus 5. vasárnap:
20.00 órakor Utcabál az
Amigo együttessel.
Augusztus 6. hétfõ:
20.00 órakor Zéta Néptáncegyüttes (Adács).
Augusztus 7. kedd:
20.00 órakor RockKanok együttes koncertje.
Augusztus 8. szerda:
20.00 órakor Kék Balaton Dalkör, Echo citerabanda, Tihanyi Asszonykórus. 21.00 órakor Védett
Férfiak együttes koncertje.
Augusztus 9. csütörtök:
20.00 órakor Veszprém
Táncegyüttes mûsora.
Augusztus 10. péntek:
20.00 órakor Zenél a
Mûkedvelõk Rock Band.
Augusztus 11. szombat:
19.00 órakor Varnyú
Country együttes mûsora
gyerekeknek. 20.00 órakor
Varnyú Country együttes
koncertje felnõtteknek.
Augusztus 12. vasárnap:
19.00 órakor Kolompos
Együttes mûsora gyerekeknek
20.00 órakor Zöldág és
Szárazág Táncegyüttesek
mûsora (Litér).
Augusztus 13. hétfõ:
20.00 órakor Koloszár
Csilla
pánsíp-mûsora.
21.00 órakor Utcabál a Búgócsiga együttessel.
Augusztus 14. kedd:
20.00 órakor PG Csoport koncertje.
Augusztus 15. szerda:
20.00 órakor Budai Projekt koncert.
Augusztus 16. csütör-

tök:
19.00 órakor Zenél a
Brassdance. 20.30 órakor
Dallamvilág Musical Csoport mûsora.
Augusztus 17. péntek:
20.00 órakor Szeredás
Népzenei Együttes mûsora
(Debrecen).
Augusztus 18. szombat:
20.00 órakor Operett
mûsor Közremûködnek:
Scheer Lívia, Ozsgyáni
Mihály és a Budapest
Chamber Sinfonietta Kamaraegyüttes.
Augusztus 19. vasárnap:
19.00 órakor Brumi
Bandi Band gyermekkoncertje, 21.00 órakor Dr.
Jazz együttes koncertje.
Augusztus 20. hétfõ:
10.00 órakor Ünnepi
mûsor a Szent István téren. 21.00 órakor Veszprém Senior Táncegyüttes
mûsora.
Augusztus 21. kedd:
20.00 órakor Zenél a
Tyler’s Lab együttes (poprock slágerek).
Augusztus 22. szerda:
19.00 órakor Sellõ Alapítvány tánccsoportjainak
bemutatója (moderntánc).
20.00 órakor
A c r o
Dance SE mûsora. 21.00
órakor Országos Musical Kurzus résztvevõinak
elõadása.
Augusztus 23. csütörtök:
20.00
órakor
Thunderfoot
Dancers
mûsora (country tánc).
21.00 órakor Leslie Night
zenekar koncertje (country zene).
Augusztus 24. péntek:
20.00 órakor Balatonfüred Néptánc Együttes
mûsora.
Augusztus 25. szombat:
20.00 órakor B-Terv zenekar koncertje.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Teltház a bálon

(Folytatás az 1. oldalról.)
A
sajtótájékoztatón
részt vett Frei Nikolett
(képünkön), a tavalyi bál
szépe, aki kérdésünkre elmondta: soha nem felejti
el az itt szerzett élményeket. A hagyományok szerint
az Anna-bál szépe Viktória-mintás herendi vázát,
udvarhölgyei pedig Rothschild- és Apponyi-mintásat kapnak ajándékba. A
bál hölgyvendégei ezúttal
is egyedi, sorszámozott, indiai vízzöld színû porcelán
szívecskét kapnak.
Az idei báli menüben
fõként tradicionális ételek szerepelnek majd. A
hatféle húst kínáló vacso-

rát az Anna Grand Hotel
két séfje, Tóth Ferenc és
Tóth József állította össze.
A menü elegáns és laktató
lesz, ígérték a séfek.
A báli hétvége igazi szórakozást ígér. Csütörtökön
26-án már elkezdõdnek a
programok, divattörténeti
kiállítással, a szerelemrõl
szóló irodalmi esttel, pénteken az opatijaiak vendégszereplésével és a szívhalászattal folytatódik a
hétvége kínálata, a bál
estjén pedig a hagyományos utcabállal a Kisfaludy színpadon. Vasárnap
pedig bemutatkoznak az
udvarhölgyek és a 187. bál
szépe a füredi parton.
Martinovics Tibor
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Borhetek a sétányon augusztus 4-tõl
(Folytatás az 1. oldalról.)
A látogatók, az ingyenesen letölthetõ alkalmazás Borhetek 2012 címû
rovatában, a felépített borházak sorrendjében megtalálják valamennyi pincészetet, a borászok pedig
néhány mondatban jellemzik saját boraikat. Minden,
amit a Borheteken kínált
borokról tudni érdemes,
az áraktól az egyedi különlegességekig, néhány
kattintással akár ott a sétányon elolvasható. (Az
alkalmazás Balatonfüred
néven letölthetõ a mobiltelefon marketekben vagy
a balatonfured.hu -ról. A
Borhetek 2012 új tartalom augusztus 4-tõl érhetõ
majd el.)
- Már évek óta a menynyiségi fogyasztás helyett
a minõségi fogyasztás
jellemzõ a Borheteken.
Sokan féldeci bort isznak
csak, hogy többfélét meg
tudjanak kóstolni. Erre
egyébként ideális a fesztivál, mert valóban sok,
nagyon jó minõségû bor
kapható. Egyre többen keresik a kuriózumokat, a
késõi szüretelésû vagy a
díjnyertes borokat. Az idei
kínálat egyébként különösen jó lesz, hiszen a 2011es év páratlan idõjárási
viszonyokat produkált. A
tavalyi szüretelésû szõlõ
nagyon magas cukortartalmú, így a belõle készült
borok karakteresek, testesek, magas alkoholtartalmúak. Az Olaszrizling
például jelentõsen jobb az
átlagosnál, bátran mondhatom, minden pincészet
rizlingje idén kiemelkedõ
minõségû. Ez jó hír, hiszen ez a fajta a borvidék
zászlós bora – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére Mészáros József, a kiállító borászok képviselõje.
A Borheteken idén is
valamennyi pincészetnél
többször ellenõrzik majd

a fesztiválon kapható borok minõségét. Várhatóan ezúttal is a rozék és a
könnyû, fehér borok fogynak majd legjobban, de
a testesebb vörös borok
iránt is nagy szokott lenni
az érdeklõdés.
A borászok átlagban
6-10-féle bort kínálnak pavilonjaikban, a korábbi
évek tapasztalatai alapján
a fesztivál alatt pincészetenként kétezer liter bor
fogy el.
A borászok mellett 3
pecsenyesütõ és 4 pálinkaház, cukrászda, fõtt és
pattogatott kukoricás illetve sajt bódé várja a látogatókat. A Városok és
Falvak Szövetsége révén
lesz kézmûves vásár, a
Debrecenbõl érkezõ mézeskalácsos pedig a finomságok mellett kézmûves
foglalkozásokat is tart
majd a gyerekeknek. Lehet nézelõdni a sétányra
kitelepülõ kiskereskedõk
asztalainál, a cukorkáktól
a ruhákon át a játékokig,
sokféle terméket kínálnak.
A Kisfaludy Színpadon
minden este programok.
–
Nyugodt
lelkiismerettel
mondhatom,
hogy a Borheteken csak
minõségi, jó borok kapha-

tók. A fesztivál ideje alatt
egy minõsítõ bizottság
többször véletlenszerûen
ellenõrzi majd a kínált
nedûket, valamennyi bort
végigkóstolják, emellett
lesznek szúrópróba-szerû
ellenõrzések is. A szokásoknak megfelelõen ezúttal is a mólóhoz legközelebb esõ faházban az év
füredi borásza kap helyet,
ezúttal a Szabó és Fia Borászat. Övék egyébként a
város bora is, hiszen idén
az Olaszrizlingjük nyerte
el a díjat. Minden boros
pavilonnál lehet majd zsíros kenyeret is kapni, ami
ugyan nem teljesen illik
a borkóstoláshoz, de nagy
hagyománya van, azt is
mondhatnám, hogy 24-féle
zsíros kenyér fesztiválja
is ez egyben – vélekedett
Mészáros József. A borász
kérdésünkre
elmondta:
nehéz mérni a Borhetek
látogatottságát, de évente
átlagban 150 ezren keresik
fel a fesztivált. A pavilonok elõtti padokon ezúttal
is nagyjából háromezren
férnek el, a korábbi évek
tapasztalatai szerint a hétvégéken rendre nagy tumultus várható.
– Idén is legalább enynyi vendégre számítunk.

Úgy tudom, augusztusra lefoglalták a város valamennyi
kereskedelmi
szálláshelyét. Ha ehhez
még hozzáveszem, hogy
más borfesztiválokhoz képest jó áron kínálunk valóban minõségi borokat,
akkor méltán bízhatunk
az élénk érdeklõdésben
– tette hozzá Mészáros József, aki szerint érdemes
lenne elgondolkodni azon,
hogy jövõre a város Szüreti Felvonulását a Borhetek
utolsó hétvégéjén rendezzék meg, mert egyrészt ez
az igazi szüret ideje, másrészt így a térségben a füredi szüret lenne az elsõ.
A boros pavilonok minden nap reggel tíztõl éjfélig
lesznek nyitva. Szinte kizárólag csak palackozott borok kaphatók, amelyekbõl
azonban a hagyományoknak megfelelõen decinként is lehet vásárolni.
Nincs egységár, egy deci
bor fajtájától, évjáratától
és kínálójától függõen 250
forinttól akár 600 forintba
is kerülhet. A három decis
poharak idén 500 forinttért vásárolhatók meg, de
minden boros pavilonban
visszaválthatók. Augusztus
3-án, úgynevezett nulladik
napot tartanak, ekkor a

megnyitó elõtt egy nappal
már valamennyi borász kinyit.
Évrõl-évre gondot okoz,
hogy a kitelepülõ pavilonok elfoglalják a Tagore
sétány jelentõs részét illetve a kerékpárutat. A konfliktusok elkerülése érdekében az önkormányzat a
Borhetek idejére felfüggeszti a móló és az Esterházy strand közötti kerékpárutat, amit mindkét
oldalon táblák is jeleznek.
A szervezõk kérik a kerékpárosok megértését.
Martinovics
Íme a borászok listája:
Szabó és Fia Borpince Kft., Horváth Borház,
Figula Pincészet, Jásdi Pince, Szalay Családi
Pince, Ódor-Bor-Galéria,
Múzsa Borház, Miklós
Pince, Fodorvin Családi
Pincészet, Koczor Pincészet, Mészáros Pince, Balogh Pince, Badacsonyi
Pincegazdaság,
Ferenc
Pince Csárda és Borárium,
Piffáth Lajos, Koronczai
Pince, Feind Borház,
Söptei Pince Kft., Petrányi Pince, Dobosi Pince,
Gyukli Pince, Fodor Béla,
Hudák Pince, Lídia Borház.

Csizmazia Darab József szõlõnemesítõ 94 éves
Csizmazia Darab József
kitûnõ szellemi frissességének köszönhetõen ma
is küzd a fajtái elterjesztéséért. Leveleiben folyamatosan figyelmezteti a
döntéshozókat, hogy menynyire korszerûek az általa
nemesített fajták, hiszen
ellenállók a betegségekkel szemben, keveset kell
õket permetezni, másrészt
nagyon egészségesek, mert
magas bennük a gyógyító
rezveratol tartalom.
Júniusban dr. Bóka
Istvánnál
érdeklõdött,
hol tart a városban a
Füredgyöngye fajta mintaültetvény telepítése, de
levélben kereste meg Font
Sándort, az Országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottságának elnökét javaslatával,
miszerint, aki hungarikum
rezisztens fajtákat telepít,
kapjon állami támogatást.
Mindenesetre
Ausztriában állami kitüntetést
kapott egy gazda a Bianca
fajta telepítéséért, mert
alig kell hozzá vegyszert
használni. A tízes skálán,
ahol az egyes a legérzékenyebb szõlõt jelenti, a
Bianca hetesre vizsgázott.
A borát pedig a szakemberek egy próbakóstoláson
Chardonnay-nek vélték.
Csorba Kata

A Néró mint új hungaricum
Igen nagy meglepetést
és egyúttal örömet jelentett 2007-ben dr. Csizmazia
Darab Józsefnek, a Néró
szõlõfajta nemesítõjének,
hogy a VIII. Országos
Biobor Versenyen a szarvasi Medvegy Mihály biokertész által bemutatott
és versenyeztetett NÉRÓ
szõlõfajta borával találkozhatott…
Hosszú utat járt be a
vörös bogyójú szõlõ, ami
rezisztens (gomba betegségeknek ellenálló) és
bõtermõ. A belõle készülõ
bor magas rezveratrol tartalma miatt egészségügyileg is igazolt gyógyhatású. Gyulladáscsökkentõ,
magas vas tartalmú és gátolja a sejtek elburjánzását a benne található

fenol vegyületeknek köszönhetõen. Jól ismeri e
fajta minden gyakorlati
elõnyét Medvegy Mihály
biokertész is, aki 2007. május 14-én az országos versenyre elvitte az Ószõlõbõl
származó Néró borát. A
Biokultúra Egyesület által hirdetett minõsítésen
azért indult a biokertész,
hogy minél nagyobb ismeretségre tegyen szert a
Néró szõlõ és a belõle készült bor. Oklevéllel ismerték el a Szarvas-Ószõlõi
Néró vörös biobort. Ez a
szõlõfajta
egyszerûsége
ellenére tökéletes, mert
frissen fogyasztva ízletes
és zamatos bor készíthetõ
belõle. Mint csemege vagy
gyógybor remélhetõleg rövid idõ alatt eljut minden
kertbe és asztalra.
Forrás: Artporta

A
Zalagyöngye
nemesítõjérõl
…A
nemesített
fehérszõlõ fajtái közül
elsõként a Zalagyöngyét
kell említeni, a direkt
termõ szõlõfajták leváltását szolgálta. Mai napig is
hálás a sorsnak, hogy feladatául kapta, hogy olyan
fajtákat nemesítsen, melyek a Zala megyében elterjedt direkt termõ fajtákat felváltják.
A
sorban
követte
a
Viktor,
mely
trihibridként, nemzetközi együttmûködésbõl született. Kiindulási alap a
Zalagyöngye volt, repülõn
érkezett beporzásához a
pollen, ezáltal egy európai- ázsiai- amerikai keresztezés jöhetett létre.
A nemesítõ legbüszkébb mégis a Biancára, a
fehér szõlõfajtát hûséges
társáról,
feleségérõl,
Blankáról nevezte el. A
titkos favorit lehet az
újabb
fehérszõlõfajta,
az Aletta, értékei a Rajnai rizlinggel azonosak. A
borszõlõfajtákat még kiegészítik a csemegeszõlõ
fajtái, mint Áron, Hanna,
Néró és Suzy.
Mit tudnak a fajtái,
amivel úgy a hazai, mint a
nemzetközi elismerést, ki-

vívták? Rezisztensek, azaz
ellenállók,
elsõsorban
a
gombabetegségekkel
szemben. Alig, vagy egyáltalán nem kell permetezni
fajtáit, ami ma, a környezettudatos világban óriási
elõny. A környezet védelme mellett nem kevés a
gazdasági haszon sem.
A Néró szõlõfajta magas rezveratrol tartalma
miatt, a rákos megbetegedés gyógyszere is lehetne. A Füredgyöngye
szõlõfajtát, pedig, melyet
szülõvárosáról nevezett el,
akár a terápiás szívgyógyászatban is használhatnák.
A hatvanéves munkásság elismerése sem maradt
el, Balatonfüred 1998-ban
Pro Urbe díjat, 2001-ben
Balatonfüred város Díszpolgára kitüntetést adományozott számára.
Zala megye is méltatta
munkásságát: Egerváron a
300 éves, felújított egykori
Széchényi Zsigmond pince
falán emléktábla hirdeti
érdemeit.
Magyarországtól 1999ben kapta Magyar Köztársasági
Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést,
valamint 2000-ben a Magyar Örökség Díjat.
dr. Fülöp Lajos
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Farsangot tûzünk a nyár derekára
Krúdy Gyula

„…kik bút, bajt nem szenvednek, a boldogság karjain vigadoznak a kies Fürednek”
(Csokonai)

Tamkó Sirató Károly

ANNA-DAL
A szobrot némán nézve álltam
a Louvre bársonyos homályában
de szép is volt...
– De Anna te szebb vagy nála!
Illat, íz, fény... rám muzsikálták
a tölgyerdõk szimfóniáját,
szép volt nagyon...
– De Anna te szebb vagy nála!
Agy-gépekkel körül-áldottan
Radnai gyorsírást álmodtam,
mámor-szép volt...
– De Anna te szebb vagy nála!
Az élettel megbékítetten
egek szürkéjét kékítettem,
szép vigasz volt...
– De Anna te szebb vagy nála!
A lét titkaira riadtan
Heisenberg-tétellel virradtam,
az volt a szép...
– De Anna te szebb vagy nála!

Mi minden történik
az Anna-bál idején!
Mit mond Mangold doktor a tánc hasznáról?
„Gyógyhelyeken a legkedveltebb alakja a mozgásnak a tánc. Mérsékelten és kellõ óvatossággal
élvezve, a táncnak valóban
kedvezõ hatása is van, úgy
a testre, mint a kedélyre.
A dietétikának tehát nincs
oka a testmozgás eme
neme ellen protestálni,
hacsak elkerültetnek a káros hatású körülmények,
nevezetesen a táncteremnek tágasnak, szellõsnek
kell lennie, a levegõ megszorulását meg kell akadályozni, a táncos ne viseljen
se nagyon nehéz, se túlságosan könnyû vagy a test
mozgását nehezítõ ruhát, a
tánc ne tartson nagyon sokáig.”
Pártos doktor viszont
ellenzi a táncot:
„A boldognak nem üt az
óra, de a fürdõvendégnek
igen! Ha egészségünk viszszanyerésére törekszünk,
akkor arra is kell gondolnunk, hogy nyugalomra
elegendõ idõ jusson, Használjuk az éjszakát pihenésre és ne hagyjuk magunkat
a cigányzene ingerlõ hangjai által rendellenességekre csábítani.”
Hasenfeld doktor egyebekben óvatosságra int:
„… minden gyógyvendég
szívére kötöm, hogy tartózkodjék a szenvedélyes kártyázástól és egyéb
spielhöllish (játékbarlangi) tényezõktõl, mert elég
alkalmam volt láthatni,
mily rontólag hat ezen mé-

reg a gyógyvendégekre; de
nem is csoda, itt félelem,
ijedtség, irigység, boszszankodás, rosszul ütött
remény, aggodalmas feszültség, düh és kétségbeesés váltakozva gyakorolja
hatását az idegrendszerre,
ehhez járul az ártalmas
ülés, az éjjeli virrasztás.

„A magyar nõk szépségét részletezni lehetetlen.
Csak megemlítem, hogy
jellemvonásuk a nagy kerek szem, a sötét haj, a fehér bõr, a finom vonások,
különösen az áll és a száj
körül. Az urak nem mutatkoztak olyan elõnyösnek,
mint a hölgyek.”

De az asszonyok is veszélybe kerülhetnek ilyenkor:
„Sehol
sincs
anynyi veszélynek kitéve a
nõ jó híre, mint a kisebb
fürdõhelyeken, hol az
emberek unatkoznak, és
szinte rá vannak kényszerítve a pletykára. Ezért
én a következõ tanácsot
adom minden fürdõzõ aszszonykának:” (sajnos innen két oldal hiányzik az
illemtankönyvbõl!)

És mit táncoltak 1845ben?
„És van walzer és
quadrille,
és
ismét
quadrille és walzer és
utoljára is quadrille a nagy
többség fel sem vett unalmára. Az árva körtáncnak
itt még a nevét sem hallottam.” (Vagyis keringõ
és francianégyes rogyásig!
És hol marad a csárdás?
Ejnye, reformkori magyar
hölgyeim és uraim!)

Blaha Lujza viszont ezt
tanácsolja:
„Egy jó tanáccsal azonban szolgálok a leányos
mamáknak: hozzák férjhez
adandó leányaikat Füredre, ott bizton mihamarabb
férjhez mennek. Mert anynyi szép lányt férjhez menni, mint Füreden, egyetlen egy budapesti évad
alatt nem tapasztaltam.
Mi mindnyájan úgy örülünk minden hímenhírnek, mintha a mi leányunk
vinnék fejkötõ alá. Ez a
családias együtt érzés, ez a
patriarkális állapot egyik
legkedvesebb vonása Fürednek.”
Hogy néztek ki a báli
vendégek 1835-ben?

Nem könnyû Anna-bált rendezni!
Csak hálásak lehetünk
a Balatonfüred városért
közalapítványnak,
anynyi jó könyvet adott ki,
amelyekbõl érdekes Annabáli adalékokat szemelgethetünk. Elek Miklós, Németh Ákosné, Lichtneckert
András vagy éppen Katona

Csaba mûveibõl lapról lapra feltárul egy különleges
füredi esemény-történet.
Most éppen a derék
Écsy László naplóját olvasom. Az 54 (!) éven át
fürdõigazgatói feladatot
ellátó úriember valamit
mindig feljegyzett az Anna-

bálról is. Van, amikor nagyon elégedett volt. 1874ben ezt jegyezte le: július
26-án egész nap és éjjel
esett, de a bált nem tudta
elrontani a csúf idõ. Reggel ötig táncoltak a vendégek, ”elegáns volt, mindenki elégedetten hagyta
el a feldíszített termet.”
1876-ban az Anna-bál reggel hatig tartott, „szebbnél
szebbek voltak a hölgyek,
öltözékeik igen válogatottak. A férfiak mind fekete
frakkban.”
A következõ évben
túl jól sikerült a bál,
mérgelõdött a direktor.
Igaz ugyan, hogy hajnali
ötre vége volt, a de „a mámoros ifjuság” reggel folytatta a mulatságot, gondolom kint a korzón. Folyt a
pezsgõ, szólt a zene, s az
ivókúrás sétálók fel voltak
háborodva a zaj miatt. Egy
év múlva még nagyobb baj
esett. Kevesen voltak a báli
vendégek! Éjjel két órára
már el is széledt az a néhány táncos. 1889-ben már
jobban alakulnak a dolgok,
eleve nagyon sokan foglaltak szállást és remek volt

a hangulat, újra csak hajnalig táncoltak. 1890-ben,
írja a szorgalmas igazgató, kitûnõ idõ lett, majdhogynem elviselhetetlen
a forróság, a”Balaton vize
igen apad”. A bálról nem
ír semmi lényegeset, csak
a voltát rögzíti.
Egy esztendõ múltán
pedig kicsit ellentmondásos a napló. Az augusztus
2-án tartott Anna-bálra 27
katonatiszt érkezett (jó lehetett a leány-felhozatal!),
azonban „a rendezõk õket
nem fogadták”. S erre a
következõ napon azt írja:
„Az Anna-bál nemigen sikerült”. Akkor miért nem
fogadták a táncos lábú
hadfiakat? 26 pár táncolta
a francianégyest. Most ez
sok vagy kevés? Mindenesetre megnyugodhatunk:
sokan vagy kevesen voltak,
de „azért reggelig tartott a
csárdás.”
A mai báli rendezõk
gondoljanak arra: már
százötven évvel ezelõtt
sem volt egyszerû megszervezni a bált! S hol volt
még akkor a televíziós közvetítés a maga igényeivel?
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A cigányok fejedelme az Anna-bálon
Mindenki tudja, legalábbis a régiek tudták
(v.ö. Vörösmarty Mihály),
hogy ha ezt a szót leírom,
hogy cigány, az nem jelent
mást, mint cigányzenészt.
S ha mellé teszem, hogy
fejedelem, akkor az pedig
csak a prímás lehet. Nem
cigánybandáé, mert õk
csak kültelki kocsmákban,
netán
kisvendéglõkben
játszottak, hanem igazi
nagy cigányzenekaré, akiket már az Anna-bálra is
meghívhattak zenéjük, sikereik,
népszerûségük
alapján.
Hát õ volt Farkas Miska, a tizenkilencedik század egyik legnépszerûbb
muzsikusa, vagy tán a legismertebb is. (Élt 18291890 között). Ki tudja ma
már eldönteni, hogy õ volt
a legjobb, pedig hosszú a
sor Bihari Mihálytól Boka
Károlyon át Patikárius
Ferkóig! Igaz, Eötvös Károly Biharit tartotta a legnagyobbnak, de most nem
értek egyet a Vajdával.
Az 1850-es évektõl
szinte folyamatosan lehet követni, mikor érkezik Füredre, mikor játszik a sétányon, mikor a
Nagyvendéglõben s mikor
az Anna-bálon. Mert egy
jó muzsikus nem csak magyar nótákat tudott, hanem
minden divatos tánchoz
felkészült. Keringõt, polkát éppúgy épp úgy a vonójára vett, mint csárdást.
Ráadásul még saját szerzeményei is voltak, mint
neki, aki ráadásul nem
is ismerte a kottát! (Lejegyezték azt mások). Ilyen
híres szerzemény volt - de

jó lenne újra hallani, de
hát mára szinte kihaltak
ezek a jó kis hangászok – a
Balatonfüredi emlék. Ha
nõk énekelték, ez a volt a
szöveg: Képeddel alszom
el, képeddel ébredek, kimondhatatlan az, mit érted szenvedek. Ha férfiak,
akkor hazafiasra váltott
a nóta, Bajza József versét szabták rá a zenére:
Múltadban nincs öröm,
jövõdben nincs remény,
hanyatló szép hazám, miattad vérzem én.” (Ki kellene próbálni, ide egy hangászkart nekem!)
Nincs hírlapi tudósítás Füredrõl, fürdõi levél,

naplóbejegyzés, ahol Farkas Miska ne szerepelne.
Igazi attrakció õ ekkor a
fürdõn. A szorgalmas naplóíró, a veszprémi borbélylegény Francsics Károly
feljegyezte: ”a sétatéren
fel s alá sétálva hallgattuk a dicsõ zenét, melynek
elsõ hegedûse a jelenleg a
zeneismerõsõk elõtt meszsze vidéken kedvelt egyén.
Neve közönségesen csak
a Miska cigány, különben
pedig Farkas Mihály.” (Mi
csak nevezzük Miskának,
mert a Farkas Mihály nevet egy csúnya ember már
elrontotta a 20. századból…)

Ott volt õ is rendszeresen az Anna-bálon. A drámai eseményekkel nem
szûkölködõ 1848-as év nyarán is megjelent, éppen
Párizsból jött haza, azaz
ott volt vendégjátékon,
Egy korabeli lap így hirdette õket májusban s persze a füredi fürdõidényt
is. „Az elõkelõ világ az
idén Balaton-Füreden tölti a nyarat. A fürdõ igazgatóság már meg is tette
az elsõ készületeket, s a
fürdõidényre Farkas Jancsit szerzõdtette Párizsból.” Jó pár év múlva a tudósítók csak egy panaszt
emeltek a játékuk ellen:
hogy a prímás nem mindig játszott a fájós keze
miatt, idõnként pihentetnie kellett. Talán utoljára 1868-ban hallhatták
õt az Anna-bál vendégei.
Ekkor így írtak róluk: „Az
ifjak jó kedvvel táncoltak, egész reggel 4 óráig,
s Farkas Miska zenekara,
(noha új társulatát csak
tavasszal szervezé) oly
fölvillanyozólag játszá a
tûzrõl pattant csárdásokat
és édelgõ keringõket, hogy
öröm volt hallgatni.”
De örökre emlékeztek rá, még halála után is
emlegették füredi jelenlétét: „Amerre járt, diadallal fogadták és különösen
Balatonfüreden, az úri világ akkori gyûlhelyén sok
aranynapot látott.”

Tanuljuk meg a bál-nyelvet!
Ebben a modern világban elõfordulhat, hogy valaki idõutazásra indul s a
19,. századi Anna-bálon köt
ki. Jó lesz, ha megtanulja

idõben az akkori társalgás
szakkifejezéseit. Ilyen szavakra kell számítania:
Bájteljes,
bálöltöny,
kellem, dalidó, kéjlak,

Én mit ennék az Anna-bálon?
Látva-ismerve az Anna-báli menüket, én magyar létemre biztosan mást
rendelnék. Azt ennék, amit az egykori
nagyjaink.
Elõször is Petõfi kedvenceit rendelném. Gulyást és a túrós csuszát. Esetleg paprikás csirkét, mert azt is nagyon
szerette. Igaz, Deák Ferenc is nagyon
kedvelte a sült csirkét paradicsommal
– nehéz lenne választanom a két klaszszikus között. Jókai kedvéért ennék
egy nagy adag paprikás halászoslevest.
(Soha nem írta le, hogy halászlé, nagyon félreérthetõnek tartotta!) Utána
egy kis lencsét disznó fülével és sonkával, mert az is ott szerepelt a kedvencei között. Igencsak furcsa ízlése
volt, ha a kávé után pörkölt szalonnát
evett, pedig megtette nem is egyszer.
Kossuth Lajos kedvéért rendelnék, de
csak elõételnek, egy citromos kolbászt,

hiszen õ mindig ezzel indított. Széchenyi pedig egy újdonsággal zárta a menüsort: hideg nyalatot kérnék, mert akkoriban jött divatba fagylalt. De csak úgy
szeretem, mint õ: tisztára mosott tengeri kagylóban! Majd csemegének jöhetne
Blaha Lujza konyhájáról a híres fánk,
vaníliával tölte és csokoládéval nyakon
zúdítva. Az Anna-báli vacsorát pedig
befejezném Krúdy módra. Odakiáltanék a pincérnek: kérek egy Krúdy fröcscsöt! Biztosan tudja, hogy az nem más,
mint 9 deciliter bor, egy deci szóda. S
akkor a harmadik fröccs után azt érezném, amit az író hõse. Ilyenkor ”mindig
messzi, régmúlt Anna-bálok izzadt leányderekai, libegõ harisnyakötõi és fehér sarkaikon ügyesen forduló bokái látogattak meg és dalárzók, éji zenészek,
holdas nõk jöttek az ablakom alá, a zsalugáter mögé.”

Összeállította Praznovszky Mihály

hengerbóczázó,
aprócsiprõ, agg grátia, higany
ember, illatár, kegyes
delnõ, öszlet, kedélydus,
hatásdus, dísz-toilett, se-

lyem-derék,
tarlatán,
akácz díszítés, vidorság,
ízlésteljes,
örömkehely,
elmebódító, szívandalító,
szépészet, erõteljes zengedezés, elandalodva kéjelegvén, búsméla lejtelem,
jó ízû vidorság.
Tegyen egy próbát. Beszélgessen az Anna-bálon
partnerével ezen a nyelven!
Példának egy-két mondat: Kegyes delnõ! Minõ
ízlésteljes bálöltöny feszül
az ön bájteljes tagjain!
Az ön illatára egyenesen
elmebóditó! (Kiváncsiak
vagyunk a hatásra!

megemlékezéseket
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Továbblépés hulladék ügyben
A Környezet és
Energia Operatív
Program (KEOP)
keretében támogatást nyert Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése projekt
a szükséges közbeszerzési eljárások
megindításával a
gyakorlati megvalósítás szakaszába
érkezett.
A közelmúltban megjelent a Királyszentistváni
Központi Hulladékkezelõ
Telep mechanikai kezelõ
technológia beszerzésére
indított eljárás felhívása.
A technológia fejlesztésének célja, hogy a vegyesen gyûjtött hulladék – a
lerakást megelõzõen – teljes egészében kerüljön
elõkezelésre, a hasznosítható anyagok elkülönítésével, ezáltal a hulladék
mennyiség csökkentésével.
Szintén megjelent a
szelektív hulladékgyûjtés
fejlesztéséhez szükséges

eszközök beszerzésére indított eljárás felhívása is.
Ennek keretében beszerzésre kerülnek a házi komposztáláshoz
szükséges
edények. A korábbi projekt keretében megépült
balatonfüredi közösségi
komposztáló telep nagy
elõrelépés a zöldhulladék kezelésében, azonban
a társulás teljes területének ellátására nem elégséges, mivel a házhoz menõ
zöldhulladék gyûjtés nagy
távolságokról nem költséghatékony. Ezért 10 ezer db
házi komposztáló edényt
osztanak szét a fõként kétezer fõ alatti településeken élõ lakosság körében.
Így megvalósul a lakossági zöldhulladék eltérítése
a lerakóról, mivel a komposztállással a zöldhulladék helyben hasznosul,
nem kerül elszállításra.
A zöldhulladék házhoz menõ gyûjtésére öszszesen 4 200 db 120 literes
edényt osztanak szét Balatonfüreden valamint a
gyûjtõkörzet más településein.

A 30 ezer db 240 literes edény kiosztása után
a projektterületen élõ
lakosság jelentõs része
számára elérhetõvé válik a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés
lehetõsége. Azokon a településeken
melyeknek
lakossága meghaladja a
kétezer fõt (elsõsorban
a központi települések,
gyûjtõkörzetek központjai)
a csomagolási hulladékot
ezentúl egy edényben, saját háztartásukban fogják
gyûjteni.
A
projektterületen
mindenképpen indokolt a
szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek megtartása, fejlesztése, mivel a települések többségén nem
költséghatékony a házhoz menõ gyûjtés bevezetése. A projektterület
különleges idegenforgalmi helyzete is indokolja a
szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek létjogosultságát.
Emiatt a beszerzés részeként 90 db új szigetet építenek meg, és továbbá 347
db gyûjtõedényt helyez-

nek el a meglévõ szigeteken, kiegészítve a jelenlegi edényszámot.
Beszerzésre kerülnek
még a szelektív gyûjtés
fejlesztéséhez szükséges
jármûvek, hulladékgyûjtõ
konténerek és egyéb, az
üzemeltetéshez szükséges
munkagépek.
Az elõzõekben ismertetett házi komposztálás,
valamint az újfajta szelektív hulladékgyûjtési módok (házhoz menõ szelektív zöld- és csomagolási
hulladékgyûjtés) sikeressége a lakosság hozzáállásától és a programban való
részvételi hajlandóságától
függ. Ehhez széleskörû ismeretterjesztés és szemléletformálás, a környezettudatosság
erõsítése
szükséges. Ezért a projektben erre is különítettek el
pénzt.
A projekt összköltségének, a nettó 3 123 772 500
Ft-nak 79,4 százalékát az
Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás biztosítja.
BFN

LEVÉL AZ OLVASÓHOZ

Gondolt már arra?
Kétségbeesetten kutatnak az arra illetékesek újabb és újabb energiaforrások
után, néha egészen megdöbbentõ ötletek
születnek, ez is annak a jele, hogy olyan
problémával állunk szemben, amelynek
a megoldása elodázhatatlan. A Föld foszszilis energiatartalékai ijesztõ mértékben
fogynak, nem kell a távoli jövõbe tekinteni ahhoz, hogy lássuk: ilyen mértékû
fogyasztás mellett a kõolaj- és földgázkutak hamarosan még egy utolsót sóhajtanak, aztán köszönik szépen, ennyi
volt! Van persze nap- meg szélenergia,
sõt olyat is hallottam, hogy a tengervíz
hullámzásának az erejét alakítják át
elektromossággá, de mindezek mértéke
egyelõre még igen csekély, mindössze néhány százaléka a fogyasztásnak. Drága!
– hangzik el a mindent meghatározó varázsszó.
Legutóbb arról olvastam, hogy amerikai kutatóknak sikerült rájönniük,
mi módon lehet a tengeri moszatokból
és algákból üzemanyagot elõállítani.
Nagy a lelkesedés, valóságos energiabombáról beszélnek, csak ki kell dolgozni a megfelelõ technológiát, s itt az
újabb természetes erõforrás. Ezeket olvasva nekem rögtön az jutott eszembe,
ismét találtunk egy módot arra, mi módon pusztítsuk a körülöttünk lévõ élet-

teret, mi módon nyúljunk bele ismét egy
tökéletes, élõ rendszerbe, hogy visszafordíthatatlan folyamatokat idézzünk elõ.
Ezek a tengeri élõlények a természet részei, egy létezõ(?) egyensúly fenntartói,
fontos láncszemek egy körforgásban. Ha
ebbe brutális módon belenyúlunk, az beláthatatlan következményekkel fog járni
– illetve azt kell, hogy mondjam: sajnos
nagyon is beláthatók a következmények!
Vajon mikor döbbenünk rá végre,
hogy rossz irányba megyünk? Mikor fogjuk föl, hogy nekünk kell tennünk valamit, mikor jönnek rá zseniális kutatóink,
hogy nem újabb és újabb energiaforrás
után kell kajtatniuk, a végsõkig kizsigerelve ezzel életterünket, hanem az életmódunkban, a környezetünkhöz való
viszonyulásunkban kell gyökeres változásokat elérnünk, és inkább erre kellene
a hangsúlyt fektetni! Fogyasszunk kevesebb energiát, szüntessük be ezt az irtózatos pazarlást, ami már tarthatatlan
szintre jutott, és odáig süllyedtünk, hogy
mindezt már természetesnek vesszük.
Erre csak egyetlen példát mondok a sok
ezerbõl: gondolt már arra, hogy amikor
autóval el akar jutni valahová, akkor ennek érdekében a saját testsúlyának legalább 12-15szörösét veszi igénybe?
Gaál Antal

DumaFüred program idõpontjai

Egészségügyi szûrés

Írásunk a 9. oldalon.
Július 27. péntek
18.00 LOL – Felméri Péter önálló estje. 20.00 Duma Jam – Aranyosi
Péter, Hadházi László, Kovács András Péter. 22.00 Heaven Street Seven
Nagyszínpad.
Július 28. szombat
18.00 Best of FFF mûsorvezetõ:
Csenki Attila. 19.00 Maciarcok éjszakája – Aranyosi Péter, Hadházi
László, Szupkay Viktor Mûsorvezetõ:
Rekop György. 21.00 Budapest Bár
Nagyszínpad.
Július 29. vasárnap
18.00 L’art pour l’art. 20.00 Benk
Dénes, Janklovics Péter, Kiss Ádám,
Lorán Barnabás. 22.00 Ocho Macho.
Július 30. hétfõ
18.00 Evolúció – Kovács András Péter önálló estje. 20.00 Méd in

Hungeráj – Hadházi László önálló
estje, közremûködik: Aradi Tibor és
Bruti. 22.00 Magashegyi Underground.
Július 31. kedd
18.00 Kormos Anett, Pataki Balázs, Szöllõsy-Csák Gergely. 20.00
Rádiókabaré Nagysátor.
Augusztus 1. szerda
18.00 Bács Miklós, Bruti, Zsók
Levente. 20.00 Csenki Attila, Felméri Péter, Kõhalmi Zoltán,
Szomszédnéni Produkciós Iroda.
22.00 Dumakoncert – A Három Kismalac, Bács Miklós, Bruti, Janklovics
Péter, Kovács András Péter, Pataki
Balázs.
Augusztus 2. csütörtök
18.00 Hajdú Balázs, Kertész Ricsi, Tóth Edu. 20.00 Fábry Sándor,
Hajós András, Sándor György. 22:00

Mogács Dániel és dr. Mogács közös
estje.
Augusztus 3. péntek
18.00 A Szomszédnéni odaát van
(közremûködik Janklovics Péter és
Vida Péter). 20.00 Beliczai Balázs,
Bellus István, Dombóvári István,
Kiss Ádám. 22.00 Belga koncert.
Augusztus 4. szombat
18.00 Hülyeségek kicsiny boltja –
Dombóvári István önálló estje. 20.00
Duma Jam – Hadházi László, Kovács
András Péter, Litkai Gergely. 22.00
Soerii és Poolek
Augusztus 5. vasárnap
18.00 Fiatal Félõrültek Fesztiválja – mûsorvezetõ Csenki Attila. 20.00
All stars – Beliczai Balázs, Hadházi
László, Kiss Ádám, Kovács András
Péter, Kõhalmi Zoltán, Mogács Dániel.

Lehet elektromosan tankolni
Több mint 500
vizsgálatot végeztek el a Generali Egészségügyi
Szûrõprogram balatonfüredi állomásán
egy szombaton a
Generali a Biztonságért Alapítvány speciális szûrõbuszán.
A hétvégén több olyan
problémát találtak az
egészségügyi szakemberek, amelyek, ha nem kezelik õket, akár súlyos betegséget is okozhatnak. Az
ingyenes
szûrõprogram
célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód és a megelõzés fontosságára.
A
szûrésen
ingyenes szemészeti és
bõrgyógyászati vizsgálatokkal, vérnyomás, vércukor,
koleszterinszint
és testzsír-százalék méréssel,
háziorvosi
tanácsadással,
valamint
színes programokkal várták az érdeklõdõket. A
szûrõbuszon több mint
500 vizsgálatot végeztek
el, a leggyakoribb problémák a különféle szembetegségek és a gyanús
bõrelváltozások voltak. A

résztvevõk között akadt
extrém magam vérnyomás is, amikor a háziorvos azonnali sürgõs kivizsgálást
javasolt.
A
bõrgyógyász
szakorvos
egy kezdõdõ melanómát
és két bazalióma-gyanús
bõrelváltozást talált, ezek
akár bõrrákot is okozhatnak, ha nem kezelik õket
idõben. Ezen túl a szakember öt további vizsgálatot
igénylõ bõrelváltozást azonosított.
A szemvizsgálat során
két szürkehályogot és egy
zöldhályogot - magas szemnyomást - talált a szakorvos. Sajnos jellemzõ volt a
magas vagy éppen túl alacsony vérnyomás, és rendre magas volt a szûrésen
résztvevõknél a vércukor
szint is. Nem egy súlyproblémára is adott a háziorvos
életvezetési tanácsokat.
Magyarország
egészségügyi mutatói jelenleg
sajnos a legrosszabbak között vannak Európában. A
KSH felmérése szerint a
leggyakrabban elõforduló
egészségprobléma
Magyarországon a magas vérnyomás és a mozgásszervi-,
szív és érrendszeri megbetegedések. A magas vér-

nyomás elõfordulási aránya 32 százalék, a krónikus
szívbetegeké 16 százalék.
Annak ellenére, hogy az
egészséges életmód fontossága egyre inkább beépül a köztudatba, a Generali felmérése azt mutatja,
az elméleti ismereteket
még nem alkalmazzuk a
mindennapok során. Az
adatok szerint a felnõtt lakosság mindössze 55 százaléka figyel oda az egészséges táplálkozásra, 52
százaléka jár valamilyen
szûrõvizsgálatra, 37 százaléka sportol rendszeresen,
és csupán 26 százaléka
szed vitaminokat.
Kiemelten
javasolt
szûrõvizsgálatok: szív és
érrendszer – kis kockázat esetén kétévente, 40
év felett vagy ismert betegség esetén évente.
Tüdõbetegségek – évente. Méhnyak rák – évente. Mellrák – 40 év felett
kétévente, önvizsgálat havonta. Melanóma – évente. Prosztata daganat – 45
év felett évente. Ajak és
szájüregi daganatok – dohányosoknak 2 évente, önvizsgálat havonta.
BFN

Elkészült a Balaton elsõ elektromos töltõállomáshálózata, aminek
kö-szönhetõen
mostantól ennek a
vidéknek a szépségeit is élvezhetik az
elektromos autóval
közlekedõk.
– Ötösre vizsgázott velünk
Siófok,
Fonyód,
Keszthely, Balatonfüred
valamint
Székesfehérvár, ezek a városok adnak otthont az E-Balaton
kútjainak. – mondta Eric
Depluet, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgatója.
Míg Németországban 2011ben már 2044 elektromos
hajtású jármû került forgalomba, Magyarországon
ez még várat magára, de az
elektromos autózás berobbanásakor már minden készen áll az energiaigények
kiszolgálására.
Tavaly október óta az
E.ON jóvoltából a balatoni állomásokkal együtt
már tíz töltõt adtak át,
így Budapestrõl elindulva immár nemcsak Bécs,
de Siófok vagy akár Balatonfüred is könnyen
megközelíthetõ. A két
e-sztráda, a töltõállomások

telepítése csak az elsõ lépések az e-autózási infrastruktúra kialakításának
útján, hiszen ezekkel a
töltõkkel még viszonylag
hosszabb idõ alatt lehet
feltölteni az autókat. A július 11-én átadott elektromos kutak üzemeltetését
a siófoki Hotel Azúr, a fonyódi Torony Étterem, a
keszthelyi Festetics-kastély, a balatonfüredi Flamingó Hotel és a székesfehérvári Jancsár Hotel
biztosítja.

„Nem véletlen született az ötlet, hogy a Balaton körül valósítsuk meg
leg-újabb e-sztrádánkat,
hiszen az utóbbi években újra az egyik legkedveltebb turisztikai célpont a magyar tenger.
Mindannyiunknak
szívügye a Balaton, mi a magunk módján a környezeti
ártalmak csökkentésével,
az elektromos körút kiépítésével próbálunk többet tenni a tó szépségének
megõrzéséért.
Üdvözöl-

jük a kutaknak helyet adó
öt város polgármesterének valamint a kutakat
üzemeltetõ vállalkozások
innovatív, jövõbe mutató gondolkodásmódját. A
hosszútávú célunk az lesz,
hogy ezeket a töltõket megújuló forrásból származó
árammal lássuk el, ezzel
is támogatva a károsanyagkibocsátás mentes közlekedést ” – mondta el Eric
Depluet, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgatója.
BFN
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Bejáratott betegutak
Maradt az ágyszám a szívkórházban
Köztudott, hogy
július elsejével
megváltoztak a
kórházak ellátási
területei. Természetesen az intézetek nem mondtak
le szívesen önként fekvõbetegszakellátási
területeikrõl, de a
szakma számára is
világos volt, hogy a
racionalizálás ráférne ilyen szempontból is az egészségügyre.
A cél egyértelmû: gyorsan és megfelelõ ellátáshoz juthasson minden
beteg, bárhol is él az országban. Persze sokan kételkednek, mennyire és ily
módon megvalósítható-e
ez, de a gyakorlat dönti
majd el, hogy milyen haszonnal jár ez az átszervezés.
Hogy mennyire járt jól a
balatonfüredi Állami Szívkórház a kórházi ellátási
kötelezettségek e hónaptól
érvényben lévõ újraelosztásával, kérdezte lapunk
a kórház fõigazgatóját, Veress Gábor professzort.
– A szívkórház mûködési
feltételei jelenleg is adottak, vagyis mind az aktív
ellátás területén, mind
a krónikus fekvõbetegszakellátás vonatkozásában is megõriztük kapaci-

tásainkat. Nevezetesen a
legmagasabb, 3-as fokozatú progresszivitási szinten
továbbra is 34 aktív kardiológiai ágyon végezhetjük
az invazív és sürgõsségi
kardiológiai
ellátást.
Hemodynamikai ellátási
területünket sajnos csökkentették 283 ezer lakosra, ugyanakkor a ritmuszavarok kezelését illetõen
területi ellátásunk növekedett 670 ezer fõre. Korábban a pápai és zirci
kistérségbõl is ide hozta
hozzánk a mentõszolgálat
az akut szívinfarktust elszenvedett betegeket, de
a jelenlegi határozat alapján ezeket a területeket
elsõsorban sürgõsségi indokok alapján a gyõri kórházhoz csatolták.
Az aktív ellátás mellett intézetünk fõ profilja
a kardiológiai rehabilitáció. Korábban is országos
intézetként mûködtünk,
ami azt jelentette, hogy
szívmûtétek után és a szívinfarktus lábadozási szakában a betegek az egész
ország területérõl Balatonfüredre
kerülhettek
rehabilitáció céljából. A
jelenlegi elosztás és határozat kötelezõ ellátási területként elsõsorban
Veszprém megye és a megyehatárok térségeit jelölte meg 420 ezer lakosra.
Ugyanakkor a kardiológiai
rehabilitációs ellátás ke-

retében történõ speciális
szanatóriumi tevékenység
vonatkozásában az ellátási területünk továbbra is
az ország egész területére
kiterjed. Ez utóbbi döntés lehetõvé teszi, hogy a
kórház mûködõképessége
továbbra is megmarad,
vagyis 393 ágy szolgálja a
kardiológiai rehabilitációt. Ekképpen országosan

is kiemelt szintû intézetünkben továbbra is tudjuk biztosítani a minimum
standardok által meghatározott személyi (szakorvosok, ápolók, asszisztensek,
gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok, stb.)
és tárgyi feltételrendszert.
Kardiológiai rehabilitációs
tevékenységünket
segíti, hogy kitûnõ környezetben, jól felszerelt fizioterápiás lehetõségek és

speciális esetekben alkalmazott szénsavas fürdõk is
a betegek gyógyulását szolgálják.
Nagy biztonságot jelent
a rehabilitációra kerülõ
betegek számára az is,
hogy az intézetben az intenzív ellátáshoz kapcsolódóan országos viszonylatban is magas színvonalon
mûködik a hemodynamika,
a pacemaker therápia és
a ritmuszavarok kezelé-

sére a radiofrekvenciás
abláció. Ezenkívül számos
diagnosztikai egység, mint
röntgen, ultrahang, laboratórium, spiroergometria,
kardiológiai és pacemaker
ambulancia is kiegészíti a
szívkórház tevékenységét.
Apró Dezsõ, az aktív
osztályt vezetõ fõorvos tragikus halála után sokan
aggódtak, hogy mi lesz az
aktív osztállyal, hiszen a
fõorvosnak nagy szerepe
volt ennek létrehozásában.
– Mindenki gyászolja
a fõorvost, de az osztály
továbbra is zavartalanul
mûködik, a személyi feltételek továbbra is adottak,
amiben nagy szerepe volt

Apró Dezsõ oktató munkájának- mondja a kórház
fõigazgatója.
Veress professzor készséggel magyarázza, hogy
az intézet aktívan részt
vesz az egyetemi oktatásban, szakorvos képzésben, szakmai kongresszusok szervezésében és mint
módszertani intézet is segíti a szakma fejlõdését
és szervezését. Valószínû,
hogy mindezen tevékenységek
elismeréseként
a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet) és a
minisztérium az intézet
minõsítését a legmagasabb

progresszivitási szintre sorolta. A fõigazgató külön
hangsúlyozza, hogy Balatonfüred városának vezetése korábban és most is
fokozott figyelemmel kísérte a kórház sorsának
alakulását.
A fürediek és a megye
nagy részének ellátását garantáló szívkórházzal kapcsolatban tehát megnyugodhatunk, változatlanul
az év minden napján 24
órás sürgõsségi ügyeletben
állnak a rászorulók szolgálatára, ami annál is fontosabb, mert a szívinfarktusos esetekben valóban
minden perc számít.
Csorba Kata

Kezelés másképpen – Dr. Balázs Mária a Füred Medben
A Budapesten, Szentendrén és Visegrádon
praktizáló doktornõ
Füreden, a Csokonai
utcában is megkezdte rendelését. Kezelést,
gyógyítást ígér, de másképpen, komplexen.
A beteggel való találkozása elsõ alkalommal hosszúra
nyúlik. Az ismerkedés alapos
kikérdezéssel kezdõdik, mely
nem felesleges kíváncsiskodás,
hanem a bajok (problémák) feltérképezése. „Az elmondott élmények, megélt, de igazán nem
tudatosult tapasztalatok így
megadják számomra, sokszor
ott és akkor a páciens számára
is a kezelendõ problémát”- állítja a megnyerõ, nyugodt hangú doktornõ.
Dr. Balázs Mária a diagnózis
pontos felállításához a hagyományos és kínai orvostudomány
módszereivel közelít. „Van mikor eszközöket is használok állapotfelmérések során, inkább
csak akkor, ha nagyfokú hiányállapotok meglétére van gyanúm, mert így a gyógyulás gyorsítható. Az elsõ kezelés után,
magamban hordozom a beteget,
gondolkozom a páciensrõl – az
életútjáról, a családjáról, munkájáról, fölállítom a betegségek
idõbeli sorrendjét. Mindezek
alapján megtalálom az odaillõ,
homeopátiás szert vagy szereket, az adott szituációra, illetve adott alkatra felelõ szert. A
kontroll, újabb értékelés két
hónap elteltével történik és az
eredménynek szerint módosítunk a kezelésen. A gyógyulás
akkor jó, ha ugyanazon az úton
megyünk visszafelé az életében,
ahogy a tünetek kialakultak.
Tehát úgy változik a tünetek
együttese az idõben visszafelé,
ahogy kialakult. Így sokszor a
hagyományos orvoslás szerint
nem gyógyítható betegségeknél

is sikerül eredményt elérni (pl.
autoimmun betegségek megléte)” – mutatja be a kezelést a
doktornõ.
„A homeopátiás szerek kiválóan hatnak elsõsorban negatív,
romboló érzelmek megszüntetésére (félelem, szégyen, sértettség, harag), de jól mûködnek
gyulladásos váladékok kiürítésében, méreganyagok (nehézfémek), allergizáló anyagok eltávolításában is – így lehetõvé
válik a sok nyáktermeléssel
járó betegségek – allergia, asztma, bélgyulladások- sikeres kezelése.
Az „I-Health” állapotfelmérõ
rendszert (eszközt) használhatok kiegészítésképpen a diagnózis felállításához. Az eszköz mérései, a kínai orvoslás
törvényszerûségein alapszanak.

Jól láthatóan kimutatja a szervezetben rejlõ energiablokkokat, energiaáramlási zavarokat,
melyek az öngyógyulást akadályozzák. Eszközünk elõre jelezheti, valószínûsíti, hogy milyen
megbetegedések
megjelenése várható, tartós, maradandó
energia áramlási zavar esetén.
A
komplex
kezelésbe
beletartozik
még,
a
hiányállapotok(ásványianyag,
vitamin, hormon, stb.) kimutatása után, a gyulladások( gócok) kezelése. Ez akupunktúrával, és eszközzel (Zappelés),
egy idõben, történik. Az évekig,
évtizedekig meglévõ rejtett gócok, a szervezetet energetikailag lemerítik, (káros gombák,
baktériumok, paraziták), allergiákra, daganatos betegségekre, hajlamosíthatnak. Idõben

ajánlott ezekre, illetve a megszüntetésükre idõt, figyelmet
fordítani. Amikor szükséges,
kiegészítjük a vizsgálatotokat,
biorezonancia elvén mûködõ
allergia kimutatásával is.
Ezek a kezelések a páciens
energia keringését beindítják – tûkkel az eredeti folytonos energiaáramlás beindul,
majd többszöri ismétléssel stabilizálhatóvá válik. Az eredeti, jól mûködõ rendszer állandósul, ami azt jelenti, hogy a
beteg egyre hosszabban, egyre
erõsebbnek, lendületesebbnek
érzi magát. Tehát akupunktúrával az energiakeringést lehet
befolyásolni, mely rögtön maga
után vonja a vérkeringés megváltozását.
A
jótékony
hatásokat
jelentõsen lehet fokozni, sebészi felszívódó fonal, („cat gut”)
bõr alá történõ beültetésével,
ami természetesen, csak meghatározott akupunktúrás pontokban történik. Ezzel a módszerrel lehetõvé válik, hogy
elegendõ három hetente, az
akupunktúrás kezelésre jönnie
a betegnek. Hatásában ez azt jelenti viszont számára, mintha
három hétig naponta akupunktúrás kezelésben részesülne.
Ennek a kezelésnek rendkívül
intenzív, és tartós hatása van.
Ezekkel a terápiákkal, minden
olyan testi betegség kezelhetõ,
amely nem jár komoly anatómiai elváltozással, nincs szükség
operációra. Sok immungyengeség, allergiás állapot kialakulásáért a megbomlott harmonikus
energiakeringés, a tartósan gátolt, rendezetlen blokkolt energiaáramlás szerepel okként,
ami tartósan, évtizedekig fenn
áll. Nagyszerûen megoldhatók,
azaz feloldhatók ezek a blokkok. Agyvérzések utáni bénulások kezelésére kiválóan alkalmas ez a terápia.
A stroke és cardiális (agy-

vérzés és infarktus) megbetegedések teljes rehabilitációs
ellátásában résztvevõ team tagjai a nõvér, logopédus, gyógytornász, neuropszichológus, a
késõbbiekben pedig a foglalkoztató terapeuták. A gyógyulás
folyamata jelentõsen felgyorsítható, ha ennek a teamnek a
munkájába, minél hamarabb
bevonják az akupunktúrás orvost is. A fõvárosban már több
rehabilitációs centrumban automatikusan, minél hamarabb
részt vesz az akupunktúrás orvos, a bénult, illetve infarktuson
átesett betegek ellátásának úgymond második felvonásában.
Minél korábban elkezdõdhet ez
a fajta ellátás, annál jobb eredményeket lehet elérni. Az agyvérzések utáni bénulások kezelésére kiválóan alkalmas az
akupunktúra. Meglepõ módon
rendszeres akupunktúrás kezelésekkel a beteg koleszterin
szintje és magas vérnyomása is
hamarabb lecsökkenthetõ. Jóval kevesebb lesz a gyógyszerigénye, és erek rugalmasságára is jótékony hatással van a
hagyományos kínai gyógymód.
A bénult végtagok hamarabb
válnak újra mozgathatóvá az
akupunktúrával a páciensnél a
lehetõ legteljesebb életminõség
elérhetõ.
Az emésztõszervi problémákkal küzdõ páciensek
60%-ában nem mutatható ki
szervi baj. Az IBD (irritábilis
bél syndroma) funkcionális
megbetegedésekés más gyulladásos bélbetegségek (colitis
ulcerosa, Chron-betegség) hagyományos kínai gyógymód alkalmazásával lényegesen jobb
életminõség elérhetõ, illetve a
kórképek kezdeti stádiumában
alkalmazva, akár teljes gyógyulás is elérhetõ.
A hormonális egyensúly
megbomlása, pajzsmirigy betegségek, kiválóan kezelhetõk, ho-

meopátiás szerek és akupunktúra együttes alkalmazásával.
A fogyás megindításának és
tartósságának megõrzésében
az akupunktúrának többfajta
változatát használom. A fogyni vágyók számára egy komplex kezelési módszert dolgoztam ki. A már említett fonál
beültetést kiegészítem, étvágy csökkentõ fül-akupunktúrával, zsírbontó és feszesítõ
koktél hájrétegbe történõ injektálásával(
mezoterápia)
és
elektro-akupunktúrával.
Ezen módszerek együttes alkalmazásával igen jó és látványos eredményeket tudunk
produkálni,viszonylag rövid idõ
alatt. Orvosi segítséggel, azok
számára is alkalmazható a módszerem, akik valamilyen krónikus megbetegedés miatt értek
el a súlytöbbletet, mert magát
az alap betegséget is kezeljük.
Természetesen azokat is szívesen várom akik csupán szépészeti, helyi alakformálás miatt
keresnek meg.
A gyermekek kezelése teljes mértékben fájdalommentes
lézer kezeléssel történik. Gyermekkorban a tartósan meglévõ
gócok, rejtett melléküreg gyulladások, allergiára hajlamosítanak, illetve az immunrendszert
állandóan gyengítik. A felnõtt
életkorra is megmaradó melléküreg gyulladások, sokszor
eredendõ okai a gyulladásos
krónikus emésztõszervi megbetegedéseknek, az állandóan
visszatérõ allergiáknak, ízületi panaszoknak is. Ezért nagyon
fontos ezeknek a rejtett gócoknak, már gyermekkori kezelése,
antibiotikumok nélkül, fájdalom
nélküli komplex terápiával”.
Dr. Balázs Mária rendelése
elérhetõ a 70/273 53 13 és 30/940
73 11-es telefonszámokon, illetve a bm@valumed.hu email címen és a www.valumed.hu oldalon. (x)
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Balatonfüredi képeslap
Az Anna-bál palotája
Füred patinás csodája.
Balaton édes tengere
Nyugtot varázsol szívemre.
Itt élt Kisfaludy Sándor,
S betért ide sok-sok vándor.
A szomszédban közel Csopak,
bor ivókat átcsalogat.
Neves költõt, tudós magyart,
aki szebbet, jobbat akart:
Wesselényi, Széchenyi gróf,
Füred kedvelt vendége volt.
Blaha Lujza itt pihent meg,
csalogánya a nemzetnek.
Jókai Mór híres író,
Arany ember a mementó.
Sorolhatnám oldalakon,
mit adott még a Balaton.
Örömmel tölt, ha itt vagyok,
Ragyognak rám a csillagok.
Tihanyt innen mindig látom,
olyan mint egy tündér álom.
Füred, Füred, mesés Füred,
a léleknek örök szüret.
Budai Kulcsár János
2011 nyarán Füreden

Kihalt a part, a tó
A fûzfa
bólogat.
Madár száll
fölötte,
a pillanat
megáll
örökre…
Budai Kulcsár János
Balatonfüred, 2012. július 16. délelõtt

Zúg a szél,
kihalt a part,
a tó,
nem siklik
rajta
kis hajó.

Álmok kertje
Ami feltétlenül izgalmassá teszi Fritz
Mónika munkáit: az
a technika és a fantázia.
A hímzõmester két esztendeje a kaposvári nemzetközi miniatûr fesztiválon a Hertelendy-kastély
különdíját kapta – hatvanhetven különbözõ öltést
tud, az anyag hol úgy viselkedik a keze nyomán, mint
egy festmény, hol meg úgy,
mint egy falikárpit. Amit
viszont sem az anyag, sem
a technika ismerete nem
magyaráz: az a mûvekbõl
sugárzó szépség, a fogékony emberek (legfõképp a
hölgyek!) legnagyobb örömére, ahogy ezt a kiállítást megnyitó Nagy Ildikó,
a Kovács Margit Mûvészeti
Szakközépiskola nõi ruha
készítõinek szakoktatója
hangsúlyozta Fritz Mónika gyõri kiállításán, amely

a városi könyvtár Korunk
Galériájában volt látható.
Nagy Ildikó mutatta be,
hozta emberközelbe a Németországban született, talentummal és fantáziával
bíró, 2008 óta Balatonfüreden élõ alkotót. Fritz Mónika (1951) hímzõmesterként
huszonöt évig dolgozott,
fontos és hasznos munkát végzett, az a mûhely
az evangélikus egyháznak
készített fali- és oltárképeket, terítõket; tizenkét
éven keresztül vett részt a
kölni kelet-ázsiai múzeum
kumihimo fonó tanfolyamain; a mesterség, a szakma fortélyaira oktatott fiatalokat és idõsebbeket,
még Brazíliában is.
Kompozícióinak díszítõ
funkciója nem elhanyagolható, a technika (könynyeden kezeli) kiformálta
az anyagszépséget, beszédesek a munkák, cím nélküliek, bár az Álmok kert-

Füredi hímzõk kiállítása
Idén júliusban is
megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt A Magyar
Kézmûvességért
Alapítvány kiállítása.
A nagyszabású, országos versenyen 250 pályázó 425 alkotását fogadta el
a Magyar Mûvelõdési Intézet, a Képzõmûvészeti
Lektorátus, valamint a
Hagyományok Háza Népi
Iparmûvészeti
Osztálya
erre az alkalomra felkért
szakértõi csoportja.
Az idei tematikának
megfelelõen a víz világa
elevenedett meg az alkotók és alkotói csoportok
munkái nyomán. Az évszázados hagyományokon
alapuló kézmûves munkák
segítségével keltek életre
a hazai vizeinkkel kapcsolatos mesék, anekdoták,
népszokások, de megjelentek a víz egyházi vonatkozásai is. Éltetõ erejét,
áldásos hatását nagy becsben tartották a magyarországi és Kárpát-medencei
népmûvészetben.
A víz az élethez nélkülözhetetlen, ezért tisz-

teletük tárgya volt. A víz
a tisztaságot, megtisztulást, megújulást jelképezi
egyes népcsoportok sajátos, összetett szokás- és hiedelemrendszerében.
A nagysikerû versenyen a Szuper Miklósné
népi iparmûvész által vezetett szakkörök idén is
megmérettek. A kiállításra bejutott csoportok: Balatonfüredi Örökségünk
Hímzõmûhely (Bokor Beáta, Csima Gáborné, Kiss
Istvánné, Molnár Józsefné, Nagy Károlyné, Sándor
Istvánné, Széplaki Istvánné), Csepeli Hímzõkör, Paloznaki Hímzõkör, Tihanyi
Hímzõ- és Csipkekör.
A szintén füredi vonatkozású Az Európai Magyar
Népmûvészetért Alapítvány ezen a jeles alkalmon egy tehetséges, fiatal,
bakonynánai kézmûvesnek
díjat adományozott.
A hagyományaink ápolása múltunk miatt fontos.
A múltunk pedig jövõnk
záloga, ezért múltunkat
ápolni, hagyományainkat
folytatni kell.
Bokor Bea

Versek Füredrõl

je vagy éppen a Kövekben
gazdag Európa ennek ellentmond; a tenyérnyi
mûvek a jelenlétbe csempészik az életet, végtelen
levegõt, földet, vizet, szabadságot, madarat, tollat,
kulcsot, ezüst virágokat,
kaput, kertet, álmot, az
idõt, öltéseket és mintákat,
varrt csipkéket, mértani
alakzatokat. Fritz Mónika hol meditatív, hol játékos, a maga ízlése szerint,
finoman és okosan rakja
egymás mellé virágait, fo-

nal-képeit, selyem-álmait,
hasítékait, köveit, egy tövist, utalva tán a Megváltóra; a részletszépségek,
az összhangok gazdagsága lelkesedéssel tölti el a
nézõt, világokba, színekbe
lép, hangok közé, ezeknek
a munkáknak hangjai vannak, s mintha ennyi lenne
az élet: álomkert, öltések
füzére, egy eszméletlen
szép pillangó: titokzatos,
sebeket gyógyító. A fantázia, a mesterség tudása, a
szakma szeretete egy igen

szerény („tanulok mindennap, a magyar nyelvet is tanulom”, mondja), a múlttal
együtt élõ, de a jövõt szolgáló személyiséget mutat,
akinek teljes a mûvészete,
lelke, élete, türelemre és
alázatra inti a látogatót,
arra, hogy bármit is hiszünk magunkról, minden
a felettünk állón áll.
Joó József
Gyõri Szalon Internetes
Kulturális Magazin

Budai Kulcsár János költõ, újságíró több mint
négy évtizede publikál. Számára a költészet nem
divat, nem irányzat, hanem az emberi lélek idõtlen
kinyilatkoztatása. 1937-ben Budapesten született,
1942-ben a háború zûrzavaros eseményei elõl édesapja Biharnagybajomba költöztette a családot.Küzdelmes, de egyben csodálatos gyermekkorát az alföldi tájak, tanyák, emberek, népmesék, népdalok
határozták meg. A középiskolát Debrecenben végezte el, majd Budapestre került. ’56-ban a forradalomban súlyosan megsérült.Elsõ versét a kortárs
közölte 1962-ben. A 70-es, 80-as években a „ Tûrt és
Tiltott” irodalmi kategóriába sorolták, írásait nem
publikálták. Újságírói tevékenységét a bel- és külpolitika, valamint a publicisztika tölti ki. Kedveli
a szatírát és a humort, eddig több, mint hatvanféle
lapban közölték írásait. Két önálló könyve is megjelent: Töltött bumeráng és Akácvirágok a lánctalpak alatt címmel. „A táltos álma” címû verseskötete,
amely válogatott verseit tartalmazza 2000-ben jelent
meg. Jelenleg Budai Kulcsár János a füredi szívkórházban gyógyul.

Fotók: Molnár György

Német segítség magyar kutyáknak
Az Észak-balatoni
Ebmentõ Egyesület minden jellegû és fajtájú meggyötört, szomorú sorsú
kutya iránt elkötelezte
magát a Balaton partján.
Több mint három év telt el
azóta, hogy német vezetéssel az egyesület megnyitotta Balatonfüreden az
állatmenhelyét.
Egyre tovább nõtt a tábora
azoknak a magyarországi és külföldi kutyabarátoknak, akik sikeres
harcot folytatnak a kutyák megmentéséért, és a gazdátlan állatok
közvetítéséért. Az eltelt idõ alatt
sok száz kutya talált otthonra az
egyesület segítségével az országban és külföldön egyaránt. Közben az adományozók is lehetõvé
tették, hogy minél jobb körülmények között legyenek a még gazdára váró kutyusok. Így vehetett
egy teljesen új irodakonténert az
egyesület, ami ma betegszobaként
és irodaként is mûködik, továbbá egy másik, valamivel régebbi
konténert, amelyet adományok
és az élelem raktározására használnak. Mivel az egyesületnek a
területet – amit Balatonfüred város bocsátott a rendelkezésükre
– elõreláthatóan nem kell kiürí-

tenie, ezért további célokat tûztek
ki. Folytatni szeretnék az új kennelek létesítését - néhány hete
épült egy újabb-, hogy egyre több
négylábú találhasson itt ideiglenes otthonra.
Továbbra is várják az örökbefogadó gazdákat. A kutyák örökbefogadása minden csütörtökön
13-15 óráig lehetséges az Aszófõi
úti menhelyen, vagy telefonos bejelentkezéssel a 06-30/509-3564-es
számon.
Várják az önkéntes segítõket
is, akikkel együtt kívánják elérni a következõ céljaikat: bõvíteni
az elhelyezési lehetõségeket új
szponzorokkal Magyarországon,
Németországban és Ausztriában.
Nevelõszülõ-hálózat kiépítése az
országban. A lakosság oktatása,
hogy a kutyájukat barátként kezeljék. Ifjúsági munka elterjesztése.
Elõadások óvodákban és iskolákban, megtanítani a következõ generációt arra, hogyan kell bánni
az állatokkal. A gazdátlan kutyák
szakszerû ellátása, szálláshelyének biztosítása és közvetítése a
Magyar Állatvédelmi Törvény és
az európai szabványok szerint.
Munkahelyteremtés.
Ha Ön támogatni szeretné az
egyesületet, a honlapjukon (http://
www.hundehilfe-nordbalaton.

eu/) további információkat talál,
valamint hozzáférést a facebookoldalukhoz németül és magyarul.
Számlaszámuk a pénzadomány
utalásához: UniCredit Bank Inga
Wagner Hundehilfe Nordbalaton
e.V. Konto Nr. 10918001-0000044519570001, Euro Konto Nr.
10918001-00000445-19570018 Forint.
Külföldrõltörténõutaláshoz:IBAN
HU69109180010000044519570001,
SWIFT (BIC): BACXHUHB
Észak-balatoni
Ebmentõ Egyesület
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Olimpia az aquaparkban Varázslatos éjszaka Opatijában
Az élményfürdõben
készülnek az olimpiára is. A londoni
játékok teljes ideje
alatt, minden nap
nagy képernyõs,
minõségi tévéken
kísérhetik figyelemmel a fürdõzõk a
sporteseményeket
a park erre a célra
kialakított szabadtéri és fedett, hûvös
területein.
A fõszezonban új, korlátlan csúszdahasználatra
jogosító jeggyel is várja a
vendégeket az aquapark.
Az egy fõre szóló korlátlan
csúszdahasználatra és a park valamenynyi fürdõszolgáltatásának
igénybevételére
jogosító kombinált jegy a
felnõtteknek hatezer forintba, míg a 140 cm alat-

ti gyermekeknek négyezer
forintba kerül. A jegyek a
napi nyitva tartás idejére
érvényesek, azaz jelenleg
reggel 9-tõl hajnali 1-ig. Az
éjszakai kombinált jegy,
amely este hét óra utáni
belépéssel érvényes, fejenként 3500 forintba kerül. A kombinált jegyre
egyéb kedvezmények nem
vehetõk igénybe.
Lehetõsége van mindenkinek továbbra is az
5-10-15-20 alkalmas csúszdajegyek közül választani a megfelelõ strandjegye mellé. Ha valaki
egyáltalán nem szeretne
csúszdázni,elég megvennie csak a strandjegyet és
a szaunavilág jegyet. Utóbbit akkor, ha izolált csendre, illatos gõzkabinra vagy
hûsítõ jégre, hidegre is
vágyik. A megszokott kedvezmények megmaradtak:

DumaFüred fesztivál
A városba költözik a
Dumaszínház, amely
DumaFüred néven
tíz napon át megújult programokkal várja a nevetni
vágyókat. Standup comedy, tehetségkutató estek,
vendégprodukciók
és több koncert szerepel a Dumaszínház balatonfüredi
nyári humorfiesztán,
ami július 27-én
kezdõdik a SunCityben.
Idén elõször szervezik
meg az Allstars-estet, ahol
a hazai stand-up legjobbjai
lépnek a színpadra, illetve a humor három generációját egyesítõ trió, Fábry
Sándor, Hajós András és
Sándor György. A SunCity
területén egy 800 fõs sátor,

egy 200 fõs klub és egy nagyszínpad várja a vendégeket. A stand-up comedy ismert szereplõinek mûsora
mellett lesz tehetségkutató és az idei év legígéretesebb felfedezettjei is saját
mûsort kapnak. – Július
közepétõl
hétvégenként
koncerteket
rendezünk
majd, fellép többek között
a Budapest Bár, a Heaven
Street Seven, a Magashegyi
Underground, a Bëlga, de
lesz Dumakoncert is – fogalmazott a balatonfured.
hu kérdésére Lucza Árpád,
a SunCityt üzemeltetõ S.D.
Park Kft. társtulajdonosa.
A DumaFüreden lesz továbbá L'art pour l'art Társulat, felveszi mûsorát a
Rádiókabaré, és szerepel a programban a Szomszéd néni odaát van címû
elõadás is.
Martinovics Tibor

Sajtóközlemény
2012. július 23. Ügyfélfogadás rendjének változása a balatonfüredi kihelyezett ügyfélszolgálaton
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy technikai okok miatt a balatonfüredi kihelyezett ügyfélszolgálat az alábbi napokon zárva tart.
Augusztus 2. (csütörtök) Zárva
Augusztus 9. (csütörtök) Zárva
Augusztus 16. (csütörtök) Zárva
Augusztus 23. (csütörtök) Zárva
A veszprémi központi ügyfélszolgálat folyamatosan az alábbi általános ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket.
Hétfõ: 8.00-18.00, Kedd: 8.00-12.00, Szerda: 14.0018.00, Csütörtök: 8.00-12.00, Péntek: 8.00-11.00
Megértésüket köszönjük!
dr. Fülöp Nikoletta
Igazgatási Osztály vezetõje
88/577-384
NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága

három év alatt ingyenes az
aquapark, a születésnaposok 100 forintért válthatnak strandjegyet, a helyi
lakosok pedig 50 százalékos kedvezményt kapnak a strandjegy árából.
Az idei szezonban bõvült
a park területén kapható
ételkínálat, újra vannak
különbözõ fitnesz és gyermek programok.
Évente átlagban hetvenezren látogatják az
Annagora
Aquaparkot,
ahol fûtött külsõ és beltéri medencék, 32 fokos
gyermekmedencék, 12 óriás csúszda illetve 3 gyermek csúszda, szaunákkal,
gõzkabinokkal, illatkamrával, jégbarlanggal ellátott
wellness részleg valamint
Magyarország legnagyobb
hullámfürdõje várja a látogatókat.(x)
BFN

Balatonfüred 1996ban testvérvárosi
szerzõdést írta alá
a horvátországi
Opatijával vagy más
néven Abbáziával.
Mind a két név az
apátságra utal.
Az egykori kolostorból
csak az 1420- ban épült
Szt. Jakab temploma maradt meg, amelyet a századok folyamán többször felújítottak, majd 1937- ben
kibõvítettek. A két város
közötti kapcsolat az évek
folyamán egyre bõvült,
sokrétûbbé vált. Bár távol
esnek egymástól, de mindkét város gyógyüdülõ hely.
Opatija idén márciusban
ünnepelte 12o. évfordulóját annak, hogy hivatalosan is gyógyhelynek nevezhette magát. Csodálatos
klímája folytán sok ember
köszönhette a városnak
gyógyulását, akár mint Balatonfürednek.
Takács Miklóst, Füred
képviselõ-testültének
a
tagját, aki az évek folyamán sokat tett a két város
mind szorosabb kapcsolatáért - a múlt évben Opatija városa polgárává avatta.
Ebben az évben Balatonfüred városának kiemelt kulturális vendége Opatija.
Az Adria partján évek
óta megrendezik a Monarchia Fesztivált, amelyre a
Balatonfüredi Reformkori Hagyományõrzõk Társaságát már több alkalommal meghívták. Ebben az
évben, az opatijai nyári
programsorozat egyik szép

rendezvényére, egy varázslatos éjszakára volt hivatalos a társaság.
Ezen az éjszakán, akár
egy idõutazáson, egy felállított boltíves kapun
kellett belépni, ami jelképesen visszarepítette a
vendégeket, a meghívott
és fellépõ hagyományõrzõ
társaságokat és turistákat az idõben. A tengerparti sétányon több hotel
és azok parkjai újabb és
újabb látványosságokkal
fogadták a vendégeket. A
zenepavilonból csodálatos
dallamok szálltak. A kiál-

lító teremben a régi mesterségeket felidézõ szerszámok és alkotások voltak
láthatóak. A fényjátékokkal a fákra festették a park
virágait. Minden fordulónál újabb és újabb meglepetés várta a vendégeket.
Ivo Dujmic Opatija polgármestere köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a város
ebben az évben a rendezvénnyel a kultúrát és a történelmet ötvözi, felidézve
azt a századot, amikor sok
híres ember járt a Riviérán; színészek, írók, Nobel-díjasok, élvezve e hely

varázsát. A Hotel Kvarner
színpada adott otthont a
fellépõ vendégeknek, így
a füredi táncosoknak, akik
a palotással nagy sikert
arattak.
Ivo Dujmic lesz a díszvendége az idei Anna-bálnak, amelyet elmondása
szerint már nagyon vár.
Reméljük, hogy horvát
vendégeinknek
ugyanolyan varázslatos éjszakában lesz részük Füreden,
mint amilyenben a füredieknek volt részük a tenger
partján.
Hanny Szabó Anikó
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Idõbarangolás Bogácson

Június végén hat napot töltöttünk Bogácson, a
Bükk-hegység lábánál 32ten a Radnóti Miklós Általános Iskola 5., 6., 7. osztályos tanulói.
Az utazásunkat megszakítva Budapesten az
Iparmûvészeti Múzeumban történelmi barangolást tettünk az öltözködés

és kultúra világában. A
természeti látnivalókban
és régi történelmi emlékekben bõvelkedõ községben, Bogácson a Kökölyszi
Egyesület
segítségével
mindennap más korszakot idéztünk fel a magyar történelembõl (honfoglalás,
reneszánsz,
végvári
küzdelmek),

Fabacsovics Márk
az Eb-n indul
Fabacsovics Márk személyében idén is lesz balatonfüredi résztvevõje a
Cadet Eb-nek. 12 ország
117 csapatának részvételével július 21-26. között (lapzártakor) rendezik meg a franciaországi
Carnac-ban a Cadet Európa-bajnokságot. Magyaror-

szágot három hajóegység
képviseli, a BYC színeiben Fabacsovics Márk és
Németh Boldizsár indul a
versenyen. A Balatonfüreden élõ Fabacsovics Márk
a veszprémi Lovassy Gimnázium 10. c osztályos tanulója, kinek Eb részvételét az IND Kft. támogatja.

hogy különbözõ játékok,
vetélkedõk, foglalkozások
során közelebbi ismeretséget kössünk hazánk történelmével.
Ezeket egészítettük ki
túrákkal, vízi röplabdával, gitáros daltanulással,
bográcsozással, kareokepartyval, tánctanulással,
fürdõzéssel, felejthetetlen

Szalajka-völgyi kirándulással és Eger várának látogatásával.
Az idõ nagyon gyorsan
elszállt, mint ahogy minden évben az eddigi táborozások során, de az
emlékek és az élmények
megmaradnak.
dr. Hullerné Takács Ilona
szervezõ tanár
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Miért késik a rekreációs Ismét új edzõje van a BFC-nek
központ Balatonfüreden?
Néhány hónap alatt
a harmadik edzõjét
„fogyasztja” a Balatonfüred FC csapata. Dr. Csákvári Tamás elnök
õszintén beszélt az
edzõváltásokról,
illetve a rekreációs központ építkezésének késedelmi
okairól.
– Elnök úr az elmúlt hónapokban Lantai Balázs és
Glázer Róbert is távozott a
kispadról. Miért volt erre
szükség?
– Nem szeretnék a
múltba nagyon visszamenni. Lantai Balázs szakmai tudását a mai napig
elismeri a klub vezetése.
Balázs nagyon sokat tett
Füred labdarúgásáért az
elmúlt három évben. Sajnálatos módon az idény
közepette gödörbe került
a csapat, az eredmények
nem úgy jöttek, ahogy azt
mi elvártuk. Úgy éreztük,
hogy váltani kell, „új edzõ,
jól seper” alapon. A minimális célkitûzésünket teljesítettük Glázer Róberttel, hiszen a bajnokság
végén a negyedik helyen
zártunk. Robival eleve két

hónapos szerzõdést kötöttünk, a hátralévõ kilenc
mérkõzésen irányította a
csapatot, amivel elégedettek is voltunk. A mai napig
nincsen sárdobálás egyik
edzõvel sem, olyan személyt szerettünk volna a
kispadra, aki fiatal, ambiciózus, és ismeri valamenynyire a viszonyokat.
– És õ lett végül Petõ
Tamás...
– Így van, aki ismeri
az itteni körülményeket,
hiszen dolgozott a helyi
utánpótlásban. Többszörös válogatott labdarúgó, aki több száz NB I-es
mérkõzésen szerepelt, ráadásul Hollandiában is
játszott, így kellõ tapasztalatot gyûjtött ahhoz, hogy
kiváló edzõ váljék belõle.
Fontosnak tartottuk a
döntésünknél, hogy fiatal,
ambiciózus, a játékosok
nyelvén értõ szakembert
válasszunk. Reményeink
szerint Tamással a kitûzött
céljainkat megvalósítjuk,
azaz a bajnokság végén a
csapat az elsõ két helyen
végez.
– Télen a sportdíjátadáson dr. Bóka István polgármester bejelentette, hogy
a klub száz millió forintos

pályázati támogatást nyert
el a rekreációs központ
megépítésére. Azóta jó néhány hónap eltelt, de egy
kapavágás sem történt.
– A város kérésére átterveztük a korábbi elképzeléseinket. Az engedélyeztetés folyamatban
van. A pályázat ugyanakkor elõírja, hogy milyen
módon kell a kivitelezõt
kiválasztani, ami szintén
idõt vesz igénybe. A harmadik ok, amiért késik
az építkezés, az önrész
elõteremtése,
amelyet
részben hitelbõl, illetve saját erõbõl kívánunk
megvalósítani.
Amenynyiben minden téren zöld
utat kapunk, akkor reményeink szerint augusztus
végén megkezdõdnek az
építkezések. Bízom abban,
hogy legkésõbb jövõ nyáron a rekreációs központot üzemeltetni tudjuk. A
beruházás költsége eléri
a nettó 150 millió forintot,
melybõl a pályázati támogatás száz millió forint. Én
nem a bürokráciának tudom be, hogy az építkezés
még nem kezdõdött meg,
sokkal inkább a gazdasági
válságnak.
Szendi Péter

Négy játékos távozott a BKSE-tõl

Új edzõvel, de
nagy reményekkel vág neki a
következõ szezonnak a Balatonfüred
FC csapata. Petõ
Tamás egykori válogatott labdarúgó, aki korábban
a BFC utánpótlás
szakágvezetõje volt
reméli, hogy a csapat a dobogón végez.
– Mikor és milyen körülmények között tudtad
meg, hogy Te leszel a BFC
vezetõedzõje?
– A bajnokság végén kerestek meg a klub vezetõi,
azzal a kéréssel, hogy vállaljam el a csapat irányítását. Nem tudtam egybõl
igent mondani, hiszen
a Videotonhoz kötött a
szerzõdésem, pár nap gondolkodási idõt kérve, végül
megkötöttük a szerzõdést.
– Mennyire volt nehéz a
váltás, a korábbi edzõvel,

Glázer Róberttel tudtál
egyeztetni?
– Hosszabb nyári szünet
után vettem át az együttest, azt lehet látni, hogy
fizikálisan még nincsenek
a toppon a játékosok, de
ez teljesen normális ilyenkor. Glázer Róbertnek kevés ideje volt arra, hogy
foglalkozzon a labdarúgókkal, ráadásul jövés-menés
is volt a keretben.
– A csapat nem ismeretlen számodra, hiszen korábban már dolgoztál Balatonfüreden. Mi a célkitûzés
a bajnokságban?
– Mindenképpen dobogón szeretnénk végezni,
de leginkább az elsõ két
hely valamelyikén szeretnénk zárni a pontvadászat végén. A bajnokság
átszervezésének köszönhetõen az elsõ helyezett
osztályozót
játszik
az
NB II-be jutásért, míg az
ezüstérmes biztosan tagja az újjászervezõdõ NB
III-nak. Nem szeretem a

középszerûséget, nagy reményekkel vágunk neki a
bajnokságnak.
– Javában tart a felkészülés,
mely
csapatok
ellen
kívántok
edzõmérkõzéseket játszani, illetve a pontvadászat
mikor kezdõdik meg?
– Augusztus 19-én lesz
az elsõ forduló, addig sok
mérkõzést szeretnénk játszani. Az NB II-es Ajkával és a harmadosztályú
Hévízzel már biztosan
megmérkõzünk, de szeretnénk a veszprémi klubbal
is lekötni edzõmérkõzést.
Sajnos elsõ osztályú egyesülettel nem sikerült megállapodnunk.
– Ahhoz, hogy a
célkitûzések teljesüljenek,
minõségi labdarúgókra van
szükség. Lehet már tudni,
hogy mekkora lesz a jövésmenés?
– Elsõsorban a védelmet
szeretnénk
megerõsíteni. Filipánics
Bálint Gyõrbõl érkezett,

Balogh László, aki Videoton nevelés, több másodosztályú mérkõzést játszott
már. Régi-új játékosok:
Benedek István, Schneider József, valamint Kovács Gábor. Szeretnénk leigazolni a kolumbiai Leót,
aki üde színfoltja lenne a
csapatnak, egyelõre a papírjait intézzük. Öt tehetséges fiatalt hoztunk fel az
ifik közül, velük már dolgoztam együtt, biztos vagyok benne, hogy velük is
erõsödik a csapat. Banai
Péter, Murányi Ádám és
Gábor Gergõ eddig a távozók.
– Milyen stílusú csapatot szeretnél kialakítani a
bajnokság kezdetére?
– A támadófutballt kívánjuk
erõltetni.
Közönségszórakoztató
mérkõzéseket szeretnénk
játszani, remélhetõleg augusztus közepéig megtalálom az erre alkalmas játékosokat.
Szendi Péter

Egy balatonfüredi ironman a triatlonon
Július 23-án kezdte
meg a felkészülést
a következõ bajnoki szezonra a BKSE
csapata. Több meghatározó játékos
távozott a klubtól,
egyelõre tehetséges
fiatalokkal pótolják
õket.
– Az elsõ néhány napban
a szokásos erõfelmérõvel
indítottunk. Minden játékosnak
összeállítottunk
egy hathetes edzõtervet,
reményeim szerint ezt be
is tartották, így a fizikai
állapotuk megfelelõ lesz.
Napi két edzéssel készülünk a szeptemberi rajtratájékoztatta lapunkat Sótonyi László vezetõedzõ.
A tavalyi bajnoksághoz
képest viszonylag gyengébb csapatok ellen kezd
a BKSE, hiszen a legelsõ
fordulóban az újonc Vácot
fogadják, majd Pécsre látogatnak. Igaz lesz egy komolyabb széria is, amikor
az ötödik fordulóban Csurgóra lépnek pályára, majd
fogadják a Veszprémet, és
ezután a tavalyi ezüstérmes Szeged otthonába látogatnak. -Tavaly szándékosan választottuk, hogy a

bajnokság elején erõsebb
csapatokkal mérkõzzünk
meg, mert jelentõs változások akkor nem történtek a keretben. Sajnos ez
idén nem mondható el, így
örülök annak, hogy a nehezebb találkozókra késõbb
kerül sor.
Biztossá vált már, hogy
négy meghatározó játékos
távozik Füredrõl. Butenko,
Sandrk, Szöllõsi és Ivanov
a jövõben nem húzza fel
magára a sárga mezt. Sótonyi sajnálatát fejezte ki
a távozók miatt, és csak
remélni tudja, hogy képesek lesznek pótolni õket.
Két tehetséges, junior válogatottal erõsödött a keret Faludi Rudolf és Németh Balázs személyében.
A füredi mester szerint
õk a jövõ emberei, hiszen
még NB I-es múlttal nem
rendelkeznek, idõ kell ahhoz, hogy beépüljenek a
csapatba.
Tárgyalásban
állnak rutinos átlövõkkel,
mert ez a poszt erõsítésre
szorul.
Füreden
elsõsorban
Igor Zubjuknak köszönhetõen évek óta egyre több
tehetség bontogatja a szárnyait. A juniorbajnokságot
magabiztosan nyerõ fiata-

lok töretlen fejlõdése érdekében kezdeményezte a
klub vezetõsége az MKSZnél, hogy jövõre ne az NB
II-ben szerepeljenek, hanem elõre léphessenek a
második vonalba. Az elnökség elfogadta mindezt
és az NB I/B osztály létszámára engedélyezte a
fiatalok indulását BKSE
II néven. A füredi fiatalok
így komolyabb bajnokságban szerepelhetnek, ahol
elsõsorban nem az eredmény számít, sokkal inkább az, hogy a játékosok
nagyobb rutint szerezhetnek, és idõvel beépülhetnek a felnõtt csapat keretébe. A távozó játékosok
alapján gyengült a csapat
kerete, de a cél továbbra
is az, hogy a lelkes füredi közönséget maximálisan kiszolgálja a csapat.
-Továbbra is egy motivált,
nagyon szerethetõ, lelkes
gárdát szeretnék a pályán
látni. A célkitûzésekrõl
még korai beszélni, hiszen
várható, hogy erõsödik
még néhány játékossal a
csapat. A félkészülés végén már sejteni lehet, hogy
a következõ évadban mire
leszünk képesek.
Szendi Péter

Elsõ alkalommal
rendezték meg a
Balatonman triatlon
fesztivált Balatonfüreden. Az embert
próbáló háromtusán Balatonfüredrõl
egyedüli
versenyzõként ifjabb Bergmann Ernõ
is indult.
Több mint háromszáz
lelkes triatlonista gondolta úgy, hogy a rekkenõ
hõség ellenére megmártóznak a Balatonban, úsznak közel négy kilométert,
majd kerékpárra pattannak és teljesítik a 180 kilométeres távot. Ezután került sor a maratoni futásra.
A váltók dolga volt a könynyebb, hiszen õk osztozhattak a távokon. A szervezõk
örömüket fejezték ki, hogy
váltóban a balatonfüredi
Lóczy és Széchényi iskolák diákjai is teljesítették
az etapot. Remélik, hogy
jövõre több oktatási intézmény csapata indul majd a
triatlonfesztiválon.
A leginkább embert
próbáló szakág az úgynevezett Ironman volt (3,8
kilométer úszás, 180 kilométer tekerés, 42 kilométer futás), ahol a huszonnyolc versenyzõ közül
huszonketten értek a célba. Köztük volt ifjabb

Bergmann Ernõ is. – Fantasztikus volt ez a fesztivál,
hiszen eddig csak tereptriatlonon vettem részt, így
számomra újdonság volt
mindez. Úgy vágtam neki
a viadalnak, hogy ez egy tizennégy órás program lesz,

melyet igyekeztem minél
lazábban teljesíteni.
A tehetséges füredi
versenyzõ az úszást valamivel több mint 1 óra 40
perc alatt teljesítette. Sokáig nyújtott a depóban,
ezért értékes perceket ve-

szített, de számításai bejöttek. Az utolsó helyrõl, feltornázta magát a kerékpár
során a középmezõnybe. A
180 kilométeres távot 7 óra
52 perc alatt kerekezte le,
mely a szintkülönbségek
miatt egészen kiváló eredmény. A futás során olykor voltak hullámvölgyek,
de barátai, ismerõsei végig tartották benne a lelket, így meg sem fordult
a fejében, hogy feladja a
versenyt. A 42 kilométeres
távot végül 5 óra 21 perc
alatt teljesítette.
Ernõ nem titkolja, hogy
a szintkülönbségek miatt, a kerékpározás során megfordult a fejében,
hogy jövõre nem indul, de
néhány nappal a verseny
után már úgy véli, ha nem
is egy év múlva, de 2014ben ismét szeretné kipróbálni magát mint Ironman.
Télen volt egy kulcscsont törése, ez nagyban
hátráltatta a felkészülés
során. Minden bizonnyal,
ha több ideje jutott volna
a mostani versenyre, akkor még jobb eredményt
ér el. A szervezõk elmondása szerint jövõre június 15-én rendezik meg a
Balatonman triatlonfesztivált. A távokat továbbra is
megtartják, de a szintkülönbségeket csökkentik.
Szendi Péter
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