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Füred és Abbázia
Csak így a régi, monarchiabeli nevén szólítván 

meg a mai Opatiját. Ahol - ellentétben más baráti or-
szágokkal, akik sokat kaptak belõlünk, - nem harag-
szanak meg a régi név emlegetésén. Fõleg úgy nem, 
hogy a 15 éves testvérvárosi kapcsolatot ebben az év-
ben csúcsra járatjuk. A sok helyi esemény között így 
tûnt fel nekem, - s nem véletlenül, mert magam is ak-
tív résztvevõje voltam,-  a fürediek gyakori látogatása 
Abbáziában. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen várospartne-
ri kapcsolat csak annyit ér, amennyit a város polgárai 
beletesznek vagy kivesznek belõle. S az is egyértelmû, 
hogy e kapcsolat életben tartása mindig személyfüggõ.

Füred-Abbázia esetében mindezekre a kérdésekre 
van válaszunk. Takács Miklós (aki mellesleg Opatija 
díszpolgára!) vezetésével évente négy-hat füredi cso-
port indul le a tengerpartra, hogy feltûnõen olcsón 
és kitûnõen érezve magukat, töltsön ott pár pihenõ 
napot. És egy kicsit összevesse a két várost, megálla-
pítván: üdülõhelynek Füred a régebbi, tengernek az 
Adria nagyobb a Balatonnál. Számoljunk egy keve-
set. Egy buszban ötven ember, egy évben hat busz az 
háromszáz füredi. Tíz év alatt 3000 füredi járta meg 
Abbáziát! Ez persze csak statisztika s azzal sok min-
dent be lehet bizonyítani (s annak az ellenkezõjét is), 
de tény, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat e vonatko-
zásban is élõ. (Nem szólva a zenészekrõl, sportolókról, 
táncosokról, akik mind visszatérõ tengeri vendégek. 
Vagy éppen az utazási irodák által Opatijába szerve-
zett füredi utakról és utasokról!)

Én magam a nyárelõn voltam lent az önkormány-
zati dolgozókkal pár napra (saját költségünkön!) 
Abbáziában. Kétféle hatását kellett látnom e látoga-
tásnak, amelyek szerintem általában is érezhetõk. A 
munkatársak kiszakadtak a napi munkavégzés egy-
hangúságából és szakmai kapcsolataik igazi baráti-
vá váltak, aminek a hatását tán még a hivatali ügy-
felek is megérzik majd. A tenger partján mindenki 
jókedvû, boldog és vidám. Másrészt mindenki lélek-
ben megerõsödött, elvarázsolódott, amikor vagy a 
napfényben fürdõ vagy az est fényeit visszatükrözõ 
tengert nézte, hallgatta. Kicsit másként, mássá válva 
tértünk haza, azzal az állandósult gondolattal: vissza 
kell menni! De azért e nagy örömködés közepette sem 
felejtettük el a mi tavunkat! Amit itt Füreden kicsiben 
érzünk; a Balaton varázsa, ott nagyban felerõsödik, 
lesz belõle a tenger és a lét örökkévalósága.

Praznovszky Mihály
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Szent István 
kõsziklára építet-
te Magyarországot, 
megteremtette a 
nemzeti egységet. 

Ezeréves történetünk 
révén okkal bizakodha-
tunk abban, hogy helyt 
tudunk állni a változó vi-

lágban is, mert megtapasz-
taltuk a nemzeti össze-
tartozás erejét – mondta 
ünnepi beszédében dr. 
Kontrát Károly államtit-
kár  augusztus 20-án.

A Szent István téren 
tartott városi ünnepségen 
Kontrát Károly a belügy-
minisztérium parlamenti 

államtitkára úgy fogalma-
zott: augusztus 20-a a ma-
gyar nemzeti egység ünne-
pe, amelynek erõt és hitet 
kell adnia a hétköznapok 
megéléséhez.

- Történelmünk azt bi-
zonyítja, hogy csak akkor 
tudunk sikeresek lenni, ha 
egyezségre jutunk egymás-

sal. Ezer évnyi tapaszta-
lat mondatja velünk, hogy 
nem szabad egymásnak 
hátat fordítanunk és nem 
szabad hagyni, hogy az 
egyéni érdekek érvénye-
süljenek – vélekedett be-
szédében az államtitkár.

Augusztus 26-án 
véget értek a Bala-
tonfüredi Borhetek. 
Bár csaknem ne-
gyedével esett visz-
sza a borfogyasztás 
a rendezvényen, a 
gazdák így sem pa-
naszkodnak és ezzel 
az eredménnyel elé-
gedettek lennének 
jövõre is - mondta 
lapunknak Mészáros 
József borász, akivel 
a pavilonok elbontá-
sa közben, a Tagore 
sétányon beszélget-
tünk.

– Elégedetten távoz-
hattak a vendégek a 
borhetekrõl, de vajon a 
gazdák mennyire elégedet-
tek?

– Mi sem panaszko-
dunk. Ha a vendég jól érez-
te magát, akkor az minket 
minõsít. Igyekeztünk, min-
dent megtettünk a sikeres 
rendezvény érdekében. De 
hozzá kell tennem, hogy 
a válság sajnos úgy néz ki 
ide is elért, egyharmad, 
egynegyed visszaesés ta-
pasztalható a fogyasztás-
ban. Az elején még remél-
tük, hogy tartani tudjuk az 
utóbbi négy év forgalmát, 
de végül ez nem sikerült. 

Így sem panaszkodunk, hi-
szen pavilononként kb. 15 
hektoliter bor fogyott, ami 
szép teljesítmény, ennyi-
vel megelégednénk jövõre 

is. Az a zsúfoltság, ami a 
korábbi években volt, és a 
vendégnek esetenként ké-
nyelmetlenséget okozott, 
az idén nem volt jellemzõ, 

bár természetesen a mi 
szempontunkból jobb lett 
volna. 

– Sohasem egyértelmû, 
bár sokan szeretnék tud-
ni, hogy mekkora a bevéte-
le egy borásznak a három 
hetes rendezvény alatt, el-
árulja nekünk a körülbelüli 
számokat?

– Ez soha sem volt ti-
tok, bár én magam is 
hallottam különbözõ 
mende-mondákat az itt 
megkeresett pénzekrõl. 
Nos mint említettem átla-
gosan 15 hekto fogyott egy-
egy pavilonban, ha ezt fel-
szorozza bárki átlagosan 
250-400 Ft-os deciárral, 
akkor rájön, hogy négy és 
hétmilló között változik az 
egyes borászatok bevétele.

– Mi fogyott a legjob-
ban? Mi volt a slágerbor?

– A korábbi években is 
jellemzõ volt már, hogy ke-
resik a Rosét, ez az idén 
nyáron is így volt. Sze-
rencsére visszatért az 
Olaszrizling ázsiója, illet-
ve több borász készít már 
gyöngyözõ- és habzóboro-
kat a világtrendet követ-
ve. Ezeket keresték, de 
szépen fogyott a félédes és 
édes italokból is.

Több mint kétszáz 
pályázó mintegy 
négyszáz mûvel 
nevezett az idei 
Salvatore Quasi-
modo Nemzetközi 
Költõversenyre. 

A huszadik évforduló-
ját ünneplõ eseményre a 
magyar alkotók mellett ez-
úttal is jelentkeztek kül-
földiek: Romániából, Uk-
rajnából és a délvidékrõl 
is érkeztek mûvek. 

Az évforduló alkal-
mából meghívtuk az ösz-
szes Quasimodo Emlékdí-
jas költõt, hogy olvassák 
fel nyertes költeményü-
ket. Többen, mint Falu-
dy György, Határ Gyõzõ, 
Orbán Ottó, Székely Mag-
da már nincsenek közöt-
tünk, de itt lesz Gömöri 
György, aki 1993-ban az 
elsõ díjazottja volt a ren-
dezvénynek. Szintén a ju-
bileumhoz kötõdve Bogyay 
Katalin, az UNESCO 
Közgyûlés elnöke, Magyar-
ország UNESCO nagyköve-
te fát ültet a Tagore sétány 
melletti olasz ligetben - vá-
laszolta a balatonfured.hu 
kérdésre Cserép László, a 
költõverseny kuratóriumá-
nak titkára.

A nemzeti egység ünnepe
Huszadikán adták át a díszpolgári címeket

Jubilál a költõverseny Borhetek után és szüret elõtt
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Megilletõdve, de 
nagy örömmel vette 
át Pékné dr. Csefkó 
Judit aljegyzõ, a 
2012. évi „Balaton-
füred Közigazgatá-
sáért” kitüntetést, 
a legutóbbi testületi 
ülésen. 

Pékné dr. Csefkó Judit 
1985 óta dolgozik a Pol-
gármesteri hivatalban, 
illetve korábban annak 
elõdjénél a Városi Ta-
nácson. Elõször hatósági 
osztályvezetõként, majd 
jogi vezetõként, 1996-tól 
pedig aljegyzõként tevé-
kenykedik. 

– Kevesen tudják Önrõl, 
hogy nem füredi származá-
sú, hanem az Alföldrõl köl-
töztek ide.

– Valóban Kalocsán 
születtem és a pályafutá-
som is ott indult, késõbb 
a Kiskunhalasi Járási Hi-
vatalban dolgoztam. A já-
rási hivatalokat 1985-ben 
megszüntették, ki kellett 
találnunk hogyan tovább. 
A véletlennek köszönhetõ, 
hogy Balatonfüredre köl-
töztünk. 1984. december 

24-én a férjem újságért 
indult, de bánatára nem 
kapott Nemzeti Sportot. 
Vásárolt helyette egy Nép-
szabadságot, amelyben 
egy füredi álláshirdetés-
re bukkantam. Hatósági 
osztályvezetõt kerestek. 
Megkérdeztem a páromat, 
hogy menjünk-e Balaton-
füredre lakni. Azt vála-
szolta: végül is vannak 
dombok, van víz és a jó a 
levegõ, menjünk. Felkere-
kedtünk és letelepedtünk, 
késõbb itt is építkeztünk. 
Az elején nehéz volt a be-
illeszkedés, épp a szezon 
közepén azon gondolkod-
tunk, hogy visszamegyünk 
a csendes, nyugodt Alföld-
re, a balatoni nyüzsgés ki-
csit sok volt. De végül meg-
szoktuk, megszerettük a 
várost.

– Azt mondta a díj át-
vételekor, hogy bizal-
mi viszonynak tartja a 
köztisztviselõi munkát.

– Ezt így gondolom és 
nem csak a tisztségviselõ 
és az ügyfél közötti kapcso-
latot értem ezalatt, hanem 
mi itt a hivatalban a kollé-
gákkal is ezt tartjuk fent. 

– Rengeteg jogszabály 
változhatott azóta amióta 
elindult a pályán, meg tud-
ja saccolni, hogy kb. hány 
paragrafust kellett újra és 
újra átnéznie, értelmeznie?

– Meg sem merem tip-
pelni. Elég, ha csak azt 
említem, hogy a mosta-
ni járási körzetek kiala-
kításával és mûködésével 
kapcsolatos törvényben 
kétezerötszáz hatósági 
jegyzõi hatáskör van. Ko-
rábban a közigazgatási tör-
vény csak ritkán változott. 
De a 2004-ben hatályba lé-
pett új tövényt a tegnapi 
napig 636 ponton módosí-
tották. Ez egyetlen egy jog-
szabály! 

– Ön a közélet egy má-
sik területén is aktívan 
dolgozik. Hogy lett az 
aljegyzõbõl a Balatonfü-
redi Ifjúsági Fúvószenekar 
közalapítványának a kura-
tóriumi elnöke?

– Ez az idõsebbik fi -
amhoz kapcsolódik, aki 
a zenekar tubása volt ak-
koriban. Horváth Zoltán 
karnagy úr jelezte az egyik 
szülõi értekezleten, hogy 
az alapítvány mûködésével 

kapcsolatban a bíróság ki-
fogást emelt, hiszen a kura-
tóriumban az alapítók ül-
tek és ez összeférhetetlen. 
Elõször felkértek, hogy le-
gyek a kuratórium tagja, 
az én szakmai tapasztala-
tomra bízták azt, hogy az 
alapítóokiratot, a szerve-
zeti mûködési szabályzatot 
átdolgozzam. Ezútán a bír-
ság ezt jóváhagyta és meg-
kaptuk a közhasznú alapít-
vány címet.

– Nyílván nem cél nél-
kül hozták létre az alapít-
ványt? Mi a feladatuk?

– A zenekar tagjait va-
gyunk hivatottak segíte-
ni, elsõ sorban a fellépé-
sekhez szükséges háttér 
elõteremtésével. Ide ér-
tem a ruhaellátást és a tá-
boroztatást is. 

– Pékné dr. Csefkó Judit 
munkája során folyamato-
san képezte magát. Így kö-
zel a nyugdíjhoz is nyitott 
az újdonságok megismeré-
sére, szívesen ismerkedik 
az új kihívásokkal, ame-
lyeket munkájában kama-
toztathat.

Bán László

Az önkormányzat 
újabb turisztikai pá-
lyázatot készít elõ, 
amely egy a Balaton 
élõvilágát, a balato-
ni halakat bemutató 
ökoturisztikai láto-
gatóközpont lesz. 

A Tagore sétányon 
épülõ, tájba illõ, teraszos 
épületben egyebek mellett 
több, látványos akvárium 
és foglalkoztató terem vár-
ná az érdeklõdõket. A ter-
vek szerint az új turisztikai 
bemutató és látogatóköz-
pont a Tagore sétány észa-
ki oldalára épülne, a jelen-
legi wc helyére. Az épület 
pavilonszerû elemei egy 
belsõ udvart ölelnének át. 
A tornácos épület a Bala-
ton jellegzetes pavilon épí-

tészetét idézné, különös 
tekintettel az 50-es évek 
második felén elterjedt 
modern, letisztult elemek-
re. Nyugati részén igényes 
pihenõpark létesülne. 

A tervezett család- és 
látogatóbarát turisztikai 
központ egy komplex kör-
nyezetismereti bemutató-
hely lenne, ahol édesvízi 
akváriumokban mutatnák 
be a Balaton élõvilágát, 

de lenne kültéri bemu-
tató medence, valamint 
elõadó-, foglalkoztató- és 
bemutató terem is. A Ba-
laton-felvidéki hegyi pata-
koktól kiindulva a Balaton 
jellegzetes élõvilágának 
bemutatása lenne a cél.

A látogatókat egysé-
gesen kialakított akvá-
riumok fogadnák, ezek-
ben valamennyi, a tóban 
élõ hal megtalálható 

lesz, kisebb akváriumok-
ban pedig kagylókat, rit-
ka rákokat láthatnának az 
érdeklõdõk. A halak mel-
lett ladik, háló, lapátok, 
régi varsa is látható lesz. 
Balatonfüred testvérvá-
rosának, Abbáziának kö-
szönhetõen az Adriai ten-
ger halaiból is kapnának 
ízelítõt a bemutatótérbe 
érkezõk.

Martinovics

Bár április 15-tõl 
jelentõsen szigorod-
tak a közlekedéssel 
kapcsolatos hatósá-
gi jogszabályok és 
jelentõsen nõttek a 
kiszabható bírsá-
gok is, még mindig 
sûrûn elõfordulnak 
a legtipikusabb köz-
lekedéssel kapcsola-
tos szabálysértések. 

A legtöbb problémát és 
balesetet okozó tényezõ az 
ittas jármûvezetés, mond-
ta Nagy Zoltán, a füredi 
rendõrség közlekedésren-
dészeti alosztályvezetõje.

Az ittas jármûvezetést 
két különbözõ kategóriá-
ra lehet bontani. Egyrészt 
mikor valaki befolyásolt 
állapotban vezet, vagy-
is már annyi alkoholt fo-
gyasztott, hogy nem ura a 
jármûnek, ez jogosítvány 
bevonással és a helyszí-
nen elindított bûntetõ 
eljárás kezdeményezé-
sével jár. Amikor nem be-
folyásolt állapotban vezet 
a gépjármûvezetõ, vagy-
is esetleg csak sört fo-
gyasztott el, de a szerve-
zetében kimutatható kis 
mennyiségû  alkohol, ak-
kor a helyszínen közigaz-

gatási bírságot szabunk ki, 
ez 30 ezertõl 300 ezer fo-
rintig terjedõ pénzbünte-
tést és nyolc bûntetõpontot 
jelent. Az ilyen jellegû jog-
sértések kiszûrésére fõleg 
hétvégeken, de akár nap-
közben vagy éjszaka is fo-
kozott ellenõrzéseket tar-
tunk. Sajnos még mindig 
sokan veszik a bátorságot, 
és saját maguk valamint 
mások biztonságát veszé-
lyeztetve alkohol fogyasz-
tása után jármûvet vezet-
nek. Legutóbb három óra 
leforgása alatt 12 ittas 
gépkocsivezetõt találtak a 
kollégáim. Legtöbb eset-
ben a szórakozóhelyekrõl 
hajnalban hazaindulókkal 
van a probléma, ez vezet 
aztán az úgynevezett disz-
kó-balesetekhez. 

Füreden még mindig 
vezetünk az európai átlag-
hoz képest az „egynyomon” 
haladó jármûvek baleseti 
statisztikájával. Gondolok 
itt a kerékpárokra, mo-
torkerékpárokra és a se-
gédmotor-kerékpárokra. 
Felhívom a kerékpárosok 
fi gyelmét arra, hogy min-
dig védõfelszerelésben 
és arra alkalmas úton 
és módon közlekedje-
nek. A motorosok szintén 

körültekintõen haladja-
nak az autósok között, a 
meggondolatlan elõzési 
manõver, a gyorshajtás, 
könnyen súlyos balesethez 
vezethet.

A városban mi oko-
zott még fejtörést a 
rendõröknek így az ide-
genforgalmi szezont érté-
kelve?

A parkolás. Mind az 
idelátogató turisták, mind 
helyi lakosok nagyon sok-
szor a megszokott gyakor-
lattól eltérõen szabálytala-
nul parkolnak, ezen belül 
a járdán való parkolást 
emelném ki. Teljes mér-
tékben szabályellenes, ha 
a gépkocsivezetõk két vagy 
négy kerékkel felállnak a 
járdára. Itt a mérlegelési 
lehetõséget a jogszabály 
a rendõr kezébõl kivette, 
ilyenkor közigazgatási el-
járást kell kezdeményezni 
és a gépjármû üzemben-
tartójával szemben fi xen 
30 ezer forint bírság ke-
rül kiszabásra. Kérem a 
jármûvezetõket, hogy min-
dig körültekintõen az erre 
kijelölt helyeken parkolja-
nak, ezzel is segítve a vá-
ros zökkenõmentes és za-
vartalan közlekedését.

Bán

Látogatóközpont épülne a sétányon
Várhatóan szeptem-
ber elejétõl meg-
változik a Polgár-
mesteri Hivatal 
környékén a parko-
lási rend. A meg-
nyíló mélygarázs-
ban, a házasságkötõ 
teremmel szembe-
ni területen illetve 
a hivatal melletti, 
jelenleg sorompó-
val lezárt területen 
egész évben fi zetni 
kell majd a parkolá-
sért.

– Az önkormányzat-
tal szembeni mélygarázs 
használatbavételi enge-
délye folyamatban van, 
amint ez meglesz, indul 
az új rendszer. Jelenleg 
az önkormányzat épüle-
ténél nehézkes szabad 
parkolót találni, a terület 
zsúfolt, a fi zetõs parkolá-
si rendszerrel szabályoz-
ni szeretnénk a forgalmat, 
elérni azt, hogy a hivatali 
ügyeket intézõk le tudják 
tenni autójukat a hivatal-
nál. A felsõ városrészben 
bevezetendõ fi zetõs parko-
lási rendszer három terü-
letet érint csupán: a mély-
garázst, a házasságkötõ 
teremmel szembeni par-
kolót illetve a jelenleg 
sorompóval zárt Polgár-

mesteri  Hivatal melletti 
területet, amelyet megnyi-
tunk. Mindegyik a város 
legolcsóbb parkolási zó-
nájába tartozik majd. Aki 
nem akar fi zetni a parkolá-
sért, az a közeli Vásárcsar-
nok melletti parkolóban 
hagyhatja autóját – tájé-
koztatta a sajtót Szeles 
Ákos, a Probio Zrt. munka-
társa.

A 76 férõhelyes mélyga-
rázsban illetve a másik két 
említett területen 140 Ft/
óra lesz a parkolási díj. A 
parkolók minden nap reg-
gel 8 és délután 17 óra kö-
zött üzemelnek a városban 
már megszokott parkoló 
automaták segítségével. A 
hétvégéken, ünnepnapo-
kon illetve a jelzett idõn 
kívül díjtalan lesz a par-
kolás. A zónabérletek ér-
vényesek a két felszíni 
parkolóba, a mélygarázs 
használatához viszont kü-
lön bérletet kell majd vál-
tani. (12 ezer forint lesz a 
havi bérlet, de éves bérle-
tek is kérhetõk.)

– Hamarosan kitesszük 
az automatákat, várható-
an szeptember elején el-
indulhat az új rendszer. Az 
elején nyilván csak fi gyel-
meztetjük az autósokat, 
késõbb azonban rendsze-
res ellenõrzés és a meg-

szokott pótdíjazás mellett 
mûködnek majd a parko-
lók – fogalmazott Szeles 
Ákos.

A szezonális parkolás 
szeptember 15-ével viszont 
leáll a városban, az eddi-
gieknek megfelelõen 2013. 
május 15-ig csak a Kisfa-
ludy és a Blaha utcákban 
kell majd fi zetni a parko-
lásért.

– Az eddigi adatok alap-
ján elmondható, hogy a 
díjemelés ellenére a vá-
rosi fi zetõ parkolók for-
galma megegyezett a ta-
valyival. Egyre többen 
használják a mobiltelefon-
nal való fi zetést, és egyre 
többen veszik igénybe a 
Kisfaludy strandnál lévõ 
kibõvített, nagy kapacitá-
sú ingyen parkolót. Úgy 
tûnik, lassan elérjük a cé-
lunkat, és tehermentesíte-
ni tudjuk a parti részt, az 
idelátogatók elõszeretettel 
teszik le az autójukat az 
ingyenes strandi parkoló-
ban és onnan sétálnak le a 
partra. Javult a parkolási 
morál, és tovább csökkent 
a bírságok száma is, idén 
mintegy 1300 bírságot rót-
tunk ki, ez néhány éve még 
kétezer fölött volt – mond-
ta Szeles Ákos.

Martinovics

Fizetõs parkolás a felsõ városrészben

Kitüntetést kapott füred aljegyzõjeFelelõtlen autósok,

sokan vezetnek ittasan
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Az ünnepség keretében 
átadták a Balatonfüred 
díszpolgára címeket, ame-
lyet idén Rosta Sándor és 
Horváth Zoltán vehette át 
a város adományaként.

Rosta Sándor több mint 
ötven éven át dolgozott a 
Balaton turizmusának fel-
lendítéséért. 1998-2010 kö-
zött a Balatoni Regionális 
Idegenforgalmi Bizottság 
elnökeként tevékenyke-
dett. Számos balatoni fej-
lesztés elindítója és öt-
letgazdája, részt vett az 
ország elsõ regionális tu-
risztikai koncepciójának 
elkészítésében. 1997-ben a 
Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztje, 2007-ben 
a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje 
kitüntetést kapta. A város 
díszpolgára címet a Bala-
tonfüred és a Balaton ré-
gió idegenforgalmának 
fejlesztése érdekében tett 
kiemelkedõ munkájáért 
kapta.

Horváth Zoltán kard-
ívó 1937-ben született Fü-
reden. Négyszeres egyé-
ni világbajnok, az 1960–as 
római olimpián csapatban 
aranyérmet, egyéniben 
ezüstérmet szerzett. Vi-
lágszínvonalú sportered-
ményeivel hozzájárult 

szülõvárosa hírnevének 
öregbítéséhez – hangzott 

el a laudációban. Az ün-
nepségen állami kitün-
tetéseket is átadtak. A 
köztársasági elnök dön-
tése értelmében a Ma-
gyar Ezüst Érdemkereszt 
Polgári Tagozat kitünte-
tésben részesült Gyûrû 
Géza pápai prelátus és 
Polonyi Kornél idegenfor-
galmi szakember, a me-
gyei közgyûlés egykori al-
elnöke, volt országgyûlési 
képviselõ.

Martinovics

– Minden korosztály je-
len volt?

– Ha nem is 0-99 éves 
korig, de gyakorlatilag 
aki már szóba jöhet bor-
fogyasztóként, az itt volt. 
Délelõtt és kora délután 
inkább az idõsebbek láto-
gatták a borsátrakat, dél-
után már megjelentek a 
családok is, este pedig jöt-
tek a fi atalok, akik sokszor 
itt alapozták meg az esti 
bulik hangulatát.

– Többször járt a Borhe-
teken az ellenõrzõ bizott-
ság, melynek Ön is tagja. 
Találtak valami szabály-
talanságot, esetleg nem 
megfelelõ minõségû bort?

– Az idén nem volt 
semmilyen probléma. Azt 
hiszem az utóbbi öt év 
ellenõrzései rávezették a 
gazdákat arra, hogy nem 
érdemes próbálkozni, ide 
csak kiváló minõségû bort 
szabad kihozni. Ha mégis 
elõfordulna, azt rögtön be-
vetettük volna. Sem a bo-
rász egyéni érdeke, sem a 
közösségi érdek nem teszi 
lehetõvé, hogy akármilyen 
cselt is megengedjenek 
maguknak a termelõk.

– Most gondolom nem 
a pihenés idõszaka követ-
kezik.

– Jól gondolja. Alig, 
hogy véget értek a Borhe-
tek, már a szüretre kon-

centrálunk. Olyannyira, 
hogy az Írsai Olivért már 
le is kellett szednünk. 
Megkezdtük a szüretet a 
többi fajtánál is, ami nem 
annyira jó dolog, hiszen 
a szeptember 10-ét illene 
megvárni, de ez egy any-
nyira rendhagyó idõjárás, 
hogy szinte mentjük, ami 
menthetõ. A lé kinyerés 
az a katasztrofális, hiszen 
ez a 75-80 százalék he-
lyett csak 45-50 százalék 
lesz. A minõség viszont jó, 
ugyanis még annyira ko-
rán van, hogy a savak nem 
mennek el, és a cukorfok 
is megfelelõ. Mi már riz-
lingnél mértünk 20-as cu-
korfokot, amit majd az al-

manachba fel kell írni. A 
Tagore sétányt a napokban 
visszaadták a gyalogosok-
nak és kerékpárosoknak, 
a borpavilonokat elszállí-
tották. De a Szõlõ- és Bor 
Nemzetközi Városában 
nem kell sokáig nélkülöz-
ni a boros rendezvényeket, 
hiszen szeptember köze-
pén rendezik a hagyomá-
nyos szüreti fesztivált.

Bán László

Balatonfüred Vá-
ros Önkormányza-
ta és a Balatonfü-
red és Környéke 

Borút Egyesület ötödik 
alkalommal hirdette meg 
a Borhetekhez kötõdõ 
képzõmûvészeti pályáza-
tot. Minden olyan képzõ-, 
ipar- és népmûvészetekhez 
kapcsolódó alkotást vár-
tak, amelynek köze van a 
szõlõ és bor dicséretéhez. 

A szervezõk azt kérték 
a kiállítóktól, hogy magyar 
népmûvészetben gazdagon 
fellelhetõ bor-mûvészet 
kapcsolatot fogalmazzák 
újra. Ezekbõl az alkotások-
ból rendeztek kiállítást a 
Borhetek ideje alatt a Ke-

rek templom altemplomá-
ban. A megnyitón Szûcsné 
Sallai Margit tanárnõ éne-
kelt, majd Pálffy Károly-
né mondott köszöntõt. 
Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténész a tõle meg-
szokott szellemes megnyi-
tójában utalt arra, hogy 
milyen fontos a társasági 
élet, milyen jelentõsége 
van, hogy barátokkal le-
ülünk beszélgetni egy po-
hár bor mellett. 

A képzõmûvészeti kiál-
lítás idei témája a „Drá-

ga kincsem, kulacsocs-
kám...” volt. A magyar 
képzõmûvészet minden te-
rületén megjelenik a bor 
témája. Jókedv, bor, sze-
relem, pajzánság, életsze-
retet – mind felfedezhetõ 
egy-egy szép tárgyban, 
egy szõttesben, egy fafa-
ragásban, egy kerámiá-
ban, népdalban vagy egy 
Miska kancsóban. Határ-
talanul gazdag a bor és 
szõlõ megjelenítése a ha-
zai népmûvészetben, en-
nek újragondolását, új-

rafogalmazását kérték 
a szervezõk a pályázó 
mûvészektõl. Végül a 45 
meghívott alkotóból 23-an 
éltek a lehetõséggel. Töb-
bek között Boda Balázs, 
Fülöp Lajos, Gazsi Jó-
zsef, Kádár Tibor, Kozma 
Imre, Palisca Mária, Pál-
ffy Károly, Veszely Jelena. 
Az alkotókat díjazták is 
a szervezõk, volt aki egy 
üveg borral, volt aki egy 
kellemes vacsorameghí-
vással és volt olyan, aki 
wellness hétvégére jogo-
sító utalvánnyal térhetett 
haza. A közönség pedig egy 
élménnyel, hiszen ennyi 
borral kapcsolatos alkotás 
ritkán látható egy helyen.    

Hosszas fáradozás 
után megkezdõdik 
a Füredgyöngye 
szõlõfajta tele-
pítése Füreden. 
Gyukli Krisztiánnak 
egyelõre száz tõ van 
a pincéjénél, ame-
lyet õsszel már kiül-
tet. A Füredgyöngye 
telepítését kezdet-
ben bemutatókert-
ként félhektáron 
tervezi.

Csizmazia Darab József, 
a ma 94 éves szõlõnemesítõ 
1960-ban hozta létre ezt 
a fajtát, akkor még Egri 
Csillagok 36  néven, amit 
késõbb Füred díszpolgára 
(2001.) szülõföldje tiszte-
letére Füredgyöngyének 
nevezett el. Az idõs  
szõlõnemesítõ régóta sze-
retné, hogy fajtája a vá-
rosnak presztízs szõlõje 
és majd  presztízs bora 
legyen, hiszen mint leve-
lében dr. Bóka István pol-
gármesternek legutóbb 
írta: „Miért is vágják ki a 
szõlõket? Azért, mert ott 
olyan fajtákat termeszte-
nek, aminek a termesztése 
ráfi zetéses, nincsen meg-
tartó ereje. A majmolásnak 
is véget kell vetni. Magyar-
országnak a nemzetkö-
zi fajtaversenyben csak a 
hungarikum fajták adhat-
ják vissza szõlõkultúránk 
elismertségét.” A 
Füredgyöngye minõségi 
szõlõt és minõségi bort is 
ad. Kitûnõ ízû és úgyneve-

zett rezisztens, azaz a gom-
babetegségeknek ellenálló 
fajta. Alig kell permetez-
ni és mint környezetbarát 
kultúra, egyre népszerûbb 
az  Európai Unióban. Csiz-
mazia Darab József fajtái 
közül a Bianca, amelyet 
feleségérõl nevezett el, 
legutóbb Burgenlandban 
kapott  állami elismerést. 
Az ottani szõlõsgazdát, 
Franz Schruiff-ot azért 
tüntették ki, mert a 80-as 
években már ezt a rezisz-
tens fajtát telepítette. Né-

metországban a gazdák az 
ültetvények felújításakor 
felerészben rezisztens faj-
tákat ültetnek ma már. A 
39 kilenc Csizmazia-féle 
fajta közül a Zalagyöngye, 
hazai kálváriája után Ka-
nadában világfajta lett.

A freiburgi állami 
szõlészeti és borászati ku-
tatóintézetben hét éve dol-
gozó füredi Gyukli Krisz-
tián is fantáziát látott a 
Füredgyöngyében. „A 
kettõshasznosítású fehér 
szõlõ augusztus vége felé 
beérik, szép, a Chasselas-
hoz hasonló fürtjei van-
nak, fûszeres, musko-
tályos illatú, ezért mint 
csemegeszõlõ is kiváló, 

ugyanakkor nagyon szépek 
a savai, így kitûnõ bor is 
készíthetõ belõle” – mond-
ja. Hosszú kutatómunká-
val hobbi szõlészetekben 
és Széchényi szakiskola 
kertjében talált a fajtából, 
amelybõl merítve ma már 
a Gyukli Pincészet, Krisz-
tián és édesapja pincésze-
tének a kertjében zöldell-
nek a Füredgyöngye tövek.

„A korábbi viták után, 
amely során az ellenzõk 
a hagyományos szõlõkre 
azaz a vitis viniférákra 

esküdtek, állítva, hogy az 
európai és amerikai faj-
ták keresztezõdésébõl di-
rekt termõ szõlõ születik, 
a rezisztens fajták ma már 
ugyanúgy elismertek, mint 
a hagyományos fajták. Pár 
éve a stuttgarti konferen-
cián ki is mondták, hogy 
egyenértékûek azokkal, 
sõt mint ökoszõlõk, kifeje-
zetten támogatottak.” – te-
szi hozzá Gyukli Krisztián, 
aki Csizmazia Darab Jó-
zsefhez fûzõdõ barátsága 
és tisztelete miatt is sze-
retné, ha a Füredgyöngye 
próféta lehetne végre a sa-
ját hazájában, de legalább-
is Füreden.

Csorba Kata

Szeptember 14. péntek 
18.00 órakor Fúvósta-

lálkozó a rendezvénysátor-
ban (Vásárcsarnok mögötti 
parkoló) 

20.00 órától Utcabál – a 
zenét Jehoda Ferenc szol-
gáltatja.

Szeptember 15. szom-
bat

11.30 órakor Hajóki-
rándulás és Borlovagrendi 
avatás a Klára hajón (To-
vábbi információ és jegy-
rendelés a +36 87/342-873-
as telefonszámon vagy a 
balatonvinborlovagrend@
gmail.com e-mail címen.)

13.30 órakor Borfolk ze-

nekar (népzenei együttes) 
mûsora Helyszín: Kisfalu-
dy színpad

14.00 órakor Balaton-
füred Néptánc Együttes 
mûsora a rendezvénysá-
torban Mûvészeti vezetõ: 
Bácsi Gabriella. Helyszín: 
Kisfaludy színpad

14.30 órakor Ünnepé-
lyes megnyitó – Polgár-
mesteri köszöntõ, borren-
dek köszöntése (Kisfaludy 
színpad)

15.00 órakor Szüre-
ti felvonulás. Útvonal: 
Kisfaludy színpad – Jó-
kai utca – Ady Endre utca 
– Rendezvénysátor (Vá-
sárcsarnok mögötti par-

koló). Közremûködnek: 
Borlovagrendek, Nyirettyû 
együttes, kisbíró, zászló-
forgatók, általános és kö-
zépiskolások, fúvósze-
nekarok, a Reformkori 
Hagyományõrzõk Társasá-
ga, néptáncosok, lovas ko-
csik, lovasok…

Borkóstoltatás (csak a 
szüreti felvonulás idején): 
a Kisfaludy színpadnál, 
a Huray utcánál, a Nagy 
Imre parkban (Vasút utcai 
szökõkút), a Lóczy Gimná-
zium elõtt és a Városháza 
elõtt

15.00 órától Gyermek-
programok és kézmûves 
vásár (kézmûves foglal-

kozás, népi ügyességi já-
tékok, népi játszóház). 
Helyszín: Vásárcsarnok 
melletti téren

16.30 órától Kulturá-
lis mûsor a rendezvény-
sátorban. Közremûködõk: 
Brumi Bandi Band, Zöld-
ág és Szárazág Táncegyüt-
tes. Operett mûsor: Módri 
Györgyivel és Szeles Jó-
zseffel

17.00 órától: „Versen-
gések a szüret jegyében” a 
Kovászna parkban

20.00 órától Zenés 
idõutazás a retrótól nap-
jainkig a legnagyobb 
bulizenékkel: Arató Video 
Disco

A nemzeti egység ünnepe

Borhetek után és szüret elõtt

A városi ünnepség elõtt a katolikus plébánia temp-
lomban kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szent-
misét tartottak. A Szent István téren pedig a Bala-
tonfüred Néptánc Együttes adott mûsort. A Szent 
István téri ünnepségen Balatonfüred Város Koncert 
Fúvószenekara zenélt, közremûködött Trokán Péter 
színmûvész. A programok tovább folytatódtak, este 
tízkor tûzijáték volt a mólónál. A balatonfured.hu 
oldal megtalálható a Facebookon is, klikkeljen ide, 
lájkoljon minket, így új híreinkrõl azonnal értesülhet! 

balatonfured.hu

A Füredgyöngye telepítésének támogatásáról a 
tervek szerint az októberi testületi ülésen döntenek 
a képviselõk. A Füredgyöngye ültetvény telepítését 
2013-ban 500 és 2014-ben is 500 ezer forinttal támo-
gatná a város a tervezet szerint.

Füredgyöngye itthon

Bor-Kép-Tár

A Szüreti Fesztivál programja

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.
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Érdekli, hogy mennyire 
terhelik méreganyagok 
a szervezetét, és mit 
tehet az egészségéért? 

Ugye Ön is érezte már, mi-
lyen jól esne egy frissítõ masz-
százs? Szereti, ha egy olyan 
helyre mehet be – akár csak 
egy köszönés erejéig -, ahol 
odafi gyelnek Önre, és szak-
értelemmel tudnak tanácsot 
adni egészségügyi problémá-
jára?

Biotitok Gyógytéka nevû 
üzletünket Balatonfüreden 
a Kossuth utca 19. szám alatt 
nyitottuk meg azzal a céllal, 
hogy az érdeklõdõk egy helyen 
tudjanak különbözõ alternatív 
egészségügyi szolgáltatásokat 
igénybe venni, kipróbálni, és 
ha úgy döntenek, a termékek 
között is válogatni. Nem tit-
kolt küldetésünk az, hogy az 
üzletbe betérõ érdeklõdõ egy 
kicsit még tudatosabban és 
elégedetten távozzék, miköz-
ben megtapasztalja a meghitt, 
odafi gyelõ légkört és a szakér-
telmet.  

A Biotitok üzletben 
gyógynövény-szakértõként 
nyújtok segítséget a kíná-
latban való eligazodásban, 
igény szerint gyógynövé-
nyes szaktanácsadással is 
nagyon szívesen támogatom 
a kívánt kúrát. A portéka-
kínálatban megtalálhatók a 
különbözõ gyógy- és élvezeti 
teák – bio minõsítésûek is −, 
gyógykrémek, balzsamok, vi-
taminok, étrend-kiegészítõk, 
natúr és bio élelmiszer alap-
anyagok, többek között bio 
teljes kiõrlésû lisztek, gabo-
nafélék, olajok, természetes 
édesítõszerek, Csíkos lekvá-
rok, natúr kozmetikumok. Ez 
utóbbiak terén egyedülálló 
kínálattal rukkolt elõ az üzle-
tünk, mivel Veszprém megyé-
ben a Biotitok Gyógytékában 
kaphatók elsõként a kiváló 

minõségû olasz L’erbolario 
márka termékei: babaápolási 
termékek, tusfürdõk, testápo-
lók, szappanok, parfümök, na-
pozókészítmények. 

A hasonló profi lú üzletek 
közül mi kiemelkedünk a ma-
gas színvonalon nyújtott szol-
gáltatásainkkal, így egy helyen 
lehet igénybe venni többfé-
le egészség-megõrzést, robo-
rálást, betegség-megelõzést 
szolgáló szelíd, de annál ha-
tékonyabb terápiát, és a tera-
peuta által javasolt kiegészítõ 
termékeket kedvezõ áron meg 
is lehet vásárolni. 

Igénybe vehetõ a méreg-
terheltségi szint felméré-
se, amit gyógyító beszélgetés 
egészít ki. Ennek során fényt 
deríthetünk a szervezetben 
jelen lévõ méreganyagokra, 
gócokra, és az embert holisz-
tikusan, azaz test-lélek-szel-
lem hármasságát fi gyelembe 
véve szemléljük. A felmérés-
kor a vendég személyre sza-

bott életviteli tanácsadást, 
terápiás javaslatot kap a tera-
peutától. 

A frissítõ masszázsokat 
gyógymasszõr végzi, igény 
szerint teljes test masszázs-
ra, részmasszázsra, vagy akár 
kismama masszázsra is van 
lehetõség.

A fõként lelki blokkokat 
oldó Holistic Pulsing – Lélek-
masszázs, illetve a Szeretet vi-
rágterápia is szerepel a szol-
gáltatásaink között.

Az említett terápiák nem 
helyettesítik az orvosi diag-
nózist és kezelést, hanem 

kiegészítõ terápiaként alkal-
mazhatók.

Magyar szakos bölcsész és 
tanár végzettségemnél fogva 
nemcsak a természetgyógy-
ászat terén próbálok segíteni 
a hozzám fordulóknak, hanem 
azokat a szülõket és gyerme-
keket is várom szeretettel, 
akiknek fontos, hogy a tanulás 
örömteli, kreatív, sikerorien-
tált tevékenység legyen. A ta-
nulásmódszertan elnevezésû 
tréninggel lehetõség van az 
elõbb említett érzések megta-
pasztalására, begyakorlására 
és megélésére, a készségek, 
képességek játékos formában 
történõ fejlesztésére. 10 éves 
kortól alkalmazható siker-
rel ez a módszer. Igény sze-
rint lehetõség van kiscsopor-
tos (2-4 fõ) foglalkozásra, vagy 
akár 1-2 napos tréningre is. 

Figyelje hirdetéseinkben 
aktuális ajánlatainkat, illet-
ve fi gyelje az üzlet bejára-
tánál virágokkal csinosított 

táblát! Az internetes oldalun-
kon (www.biotitok.hu) és a 
Facebook közösségi portálon 
is tájékozódhat.

Az üzlet nyitva tartá-
sa: Szeptember 31-ig: hétfõ-
péntek: 9-18, szombat: 9–12

Október 1-tõl: hétfõ-
péntek: 9–17, szombat: 9–12

Érdeklõdés, bejelentke-
zés: 20/595-3062 vagy szemé-
lyesen az üzletben

Látogasson el a Biotitok 
Gyógytékába! (x)

Kelemen Lívia
fi toterapeuta, a Biotitok 
Gyógytéka üzletvezetõje

Mindenki életében 
szép és emlékeze-
tes dátum a 25 éves 
évforduló. Így van 
ezzel a Balatonfü-
red- Kouvola Test-
vérvárosi Egyesület 
is, amely 2013 feb-
ruárjában ünnepli 
megalapításának 25. 
éves jubileumát.

Finn barátainkkal kö-
tött megállapodás értel-
mében az utazásainkat 
május–június hónapra 
tesszük, így történt ez most 
is. Elõzetes egyeztetések 
alapján az egyesületi de-
legáció utazását az Espoo-
ban tartott Finn-Magyar 
Testvérvárosi Konferencia 
befejezése utánra tettük, 
hogy dr. Bóka István pol-
gármester vezetésével a 
hivatalos delegáció tagjai, 
Szabó Lajos osztályvezetõ 
és Kiszely Pál tanácsnok az 
egyesület tagjaihoz csatla-
kozhassanak Kouvolában.

Méltóképp akartuk ün-
nepelni a  jubileumot, így 
elsõ alkalommal Svéd-
országot is „bevontuk” 
utazásunkba. A repülést 
követõen megtekintet-
tük Stockholmot, majd a 
13 emeletes luxus hajó-
val utaztunk Helsinkibe. 
Visszaúton ugyanígy utaz-
tunk, de a svéd fõvárosban 

egy teljes napot töltöttünk. 
A hajózás is remek szóra-
kozást és életre szóló él-
ményt jelentett mindenki-
nek.

Finn barátaink – mint 
mindig – mindent megtet-
tek értünk. Remek prog-
ramok, felejthetetlen em-
lékek, gazdag vendéglátás 
mellett további tartós ba-
rátságok köttettek. Jó ér-
zéssel nyugtázzuk, hogy a 
25 éve mûködõ, változatlan 

összetételû vezetõség te-
vékenységét a tagság igen 
magasra értékelte.

Az élõ és igen aktív 
együttmûködést jelzi, hogy 
még az idei évben továb-
bi kapcsolatra kerül sor: 
13 fõs delegáció érkezik 
Kouvolából, akik kerék-
párral akarják megkerül-
ni a Balatont. Kétszer 10-
10 fõs mûvészeti delegáció 
érkezik, továbbá folyta-
tódik a gimnázium csere 

kapcsolata, mely során a 
kórus szeptemberben uta-
zik Kouvolába, valamint 
egy újabb fi nn kórus foga-
dását és fellépéseit tervez-
zük Balatonfüreden. Min-
denkor várjuk sorainkba 
új tagok belépését !

A 25 éve változatlan 
egyesületi vezetés:

dr. Ács Károly elnök, 
Jakab Vilma titkár, 

Fejes Katalin 
gazdasági vezetõ

Közel negyven éve 
él Balatonfüreden 
Maurer Mihály, aki a 
kezdetektõl hisz az 
itteni emberekben, 
abban, hogy érde-
mes Füreden vállal-
kozni. 

Számos vállalkozása 
mellett tavaly benzinkutat 
nyitott, most pedig újabb 
beruházás zajlik a Bala-
tonfüredet nyugati irány-
ban elkerülõ út mentén, 
az AVIA benzinkút szom-
szédságában. Maurer Mi-
hály, a Füred Diesel Kft. 
ügyvezetõje, pályázati for-
rások segítségével egy ka-
mionok befogadására is al-
kalmas, kétállásos szervizt 
épít, emellett új, kétszin-
tes irodaház is épül. 

Az 5500 m2-es területen 
olyan szervizbázis valósul 
meg, amely a kor legmo-
dernebb mûszaki beren-
dezéseivel operál és szin-
te minden gépjármûtípus 
javításra alkalmas. A ke-
rékszerelést a 
személyautóktól 
kezdve a traktoro-
kon át a kamiono-
kig meg tudják ol-
dani, egészen 56 
col kerékméretig. 
Vállalnak majd 
mûszaki vizsgá-
ra való felkészítést is, sõt 
a mûhely igény szerint 
a késõbbiekben tovább 
bõvíthetõ lesz. Az új léte-
sítmény az AVIA benzinkút 
felõl is megközelíthetõ, de 
egy új út is segíti majd az 
ügyfeleket. Az épületeket 

a balatonfüredi Németh 
Építészeti Kft., személy 
szerint Németh Balázs 
és Tévald Szilárd tervez-
ték. Õk a pályázati anyag 
mûszaki összeállításában 
is közremûködtek.

 – Az egy éve megnyílt 
benzinkút beváltotta a 
hozzá fûzött reményeket, 
amelyhez nagyban hozzá-
járult a város lakossága 
is, éppen ezért most való-
ra váltjuk a korábban tett 
ígértünket és egy autómo-

sót is építünk – mondta 
Maurer Mihály. A benzin-
kúttal kapcsolatos tapaszta-
lat pozitív, a kedvezõ árakat 
meg tudták tartani, a svájci 
AVIA csoport adalékanya-
gai ugyancsak beváltak. 

A szerviz várható-
an október végétõl, 
november elejétõl 
várja majd az au-
tósokat, a mosót is 
még ebben az évben 
szeretnék felépíte-
ni. Bár a mosó gépi 
lesz, külön személy-

zet segíti majd az eligazo-
dást, illetve a mosás elõtti és 
utáni teendõket is õk végzik 
majd el. A cég beruházásá-
val újabb hat-nyolc ember-
nek biztosítanak egész éves 
munkahelyet Balatonfüre-
den. (x)

Valóra válik az ígéret
Szerviz és autómosó is épül az AVIA benzinkút mellett

Ahol teste-lelke újjászületik

Jubileumi utazás Finnországba

Õsszel nyit a szerviz, 
és még idén 
a gépi autómosó is. 
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Immáron a szokásos 
megjelenési idõben, 
a Quasimodo költõi 
versenyre idõzítve 
megjelent Bala-
tonfüred kulturá-
lis folyóiratának, a 
Tempevölgynek az 
idei harmadik szá-
ma. Összességében 
ez a 15-ik szám már 
jubileum lehetne.

A lapszámban termé-
szetesen olvasható a há-
rom díjnyertes vers, maga 
a teljes költõi verseny 
anyagát majd a decem-
beri számban találják az 
olvasók. Két komoly s a 

füredieket is érintõ fon-
tos írás található most a 
lapban. A nyitó anyag Ör-
kény Istvánra emlékezik 
100-ik születésnapja al-
kalmából. Az egypercesek 
klasszikusa a Lipták ház 
gyakori vendége volt, és 
persze Déry Tiborék ven-
dége is a Tamás-hegyen. 
Így most egy összeállítást 
kap az olvasó Örkény fü-
redi egyperceseibõl (. A 
másik írás Hubay Miklós-
ra emlékezik,  a nagyszerû 
drámaíróra, az európai 
mûveltségû esszéistára, 
Füred gyakori vendégé-
re, aki hosszú élete utolsó 
éveiben a szívkórházban 

gyógyítatta magát.
Versek, novellák, tanul-

mányok (köztük egy Her-
czeg Ferencrõl), Fodor 
András egy Szentgyörgy-
hegyi versének a történe-
te mellett emlékezések a 
régi idõkrõl. S egy uniká-
lis írás: jókedvû Eötvös 
Károly utánzás az Eöt-
vös könyvek mai kiadó-
jától, Kállai Szilárdtól. A 
mûvészeti rovatban Tassy 
Béla szép metszetei lát-
hatók s az olvasnivalókat 
könyvismertetések zárják, 
köztük Kellei György írá-
sa egy füredi írónõ Sárfi  N. 
Adrienn új könyvérõl.

(p.m.)

A Quasimodo költõ- 
verseny nagydíjasai 
valamennyien a kor-
társ magyar költé-
szet kiválóságai. 

Sajnos többen már nin-
csenek közöttük, de névso-
ruk imponáló, s jelzi, ez a 
versünnep mára a magyar 
irodalom meghatározó 
eseményévé vált.

Balla D. Károly József 
Attila-díjas, Bihari Sán-

dor József Attila-díjas, 
Czigány György József 
Attila díjas, Csiki László 
József Attila-díjas, Falu-
dy György Kossuth-díjas, 
Gergely Ágnes Kossuth-
díjas, Gömöri György, 
Határ Gyõzõ Kossuth-dí-
jas, Jász Attila, Kiss Dé-
nes a Magyar Köztársa-
ság Babérkoszorúja-díjas, 
Miklya Zsolt, Orbán Ottó 
Kossuth-díjas, Rakovszky 
Zsuzsa Kossuth-díjas, Su-

monyi Zoltán József Atti-
la-díjas, Szálinger Balázs 
József Attila-díjas, Szé-
kely Magda Kossuth-dí-
jas, Tatár Sándor, Tóth 
Bálint József Attila-díjas, 
Tóth Krisztina a Magyar 
Köztársaság Babérkoszo-
rúja-díjas, Tõzsér Árpád 
Kossuth-díjas.

(És akkor még nem is 
soroltuk fel a különdíjasok 
imponáló névsorát! P. M.)

Fõvédnökök: Maria 
Assunta Accili, az 
Olasz Köztársaság 
nagykövete Õexc. 
Bogyay Katalin az  
UNESCO Közgyûlés 
elnöke, Magyar-
ország UNESCO 
nagykövete L. Si-
mon László kultú-
ráért felelõs szak-
államtitkár (Emberi 
Erõforrások Minisz-
tériuma). Védnökök: 
Szentmártoni János 
a Magyar Írószövet-
ség elnöke, Bóka 
István, Balatonfü-
red polgármeste-
re, országgyûlési 
képviselõ.

Szeptember 7. Péntek
17.00  „Lujos mester 

és tanítványai” - Kõ Pál 
szobrászmûvész kiállítá-
sának megnyitója a Va-
szary villában (Honvéd 
u. 2–4.). Köszöntõt mond: 
Dr. Bóka István polgár-
mester, országgyûlési 
képviselõ. A kiállítást 
megnyitja: Dr. habil, DLA 
Kõnig Frigyes, a Magyar 
Képzõmûvészeti Egyetem 
rektora. Közremûködnek 
a debreceni Opera Comica 
Lasagna társulat tag-

jai: Fehér Éva (Szoprán), 
Ürmössy Imre (basszus), 
Bojti Eszter (zongora).

18.00 Bogyay Katalin, 
az UNESCO Közgyûlés 
elnöke, Magyarország 
UNESCO nagykövete 
fát ültet a Tagore sétány 
melletti „olasz ligetben” 
a Salvatore Quasimodo 
Költõverseny 20. évfordu-
lójának tiszteletére

Szeptember 8. Szombat
10.00 Irodalmi matiné  

és sajtótájékoztató a Ma-
gyar Fordítóház  (Petõfi  S. 
u.  36.) kertjében (rossz idõ 
esetén a Vaszary Villa Szé-
chenyi termében (Honvéd 
u. 2- 4.) 

Könyvbemutatók
Franco Cajani: A máso-

dik végállomás felé c. kö-
tetét bemutatja Madarász 
Imre irodalomtörténész, 
egyetemi tanár. A kötethez 
elõszót írt Arnaldo Dan-
te Marianacci, fordította 
Baranyi Ferenc,  kiadta a 
Hungarovox Kiadó.

Alessandro Quasimodo: 
A tûz az ujjai közt c. köte-
tének bemutatója

A Tempevölgy c. fo-
lyóirat különszámát be-
mutatja: Cserép László, 
a S. Quasimodo Közala-
pítvány titkára, vala-

mint a Tempevölgy c. fo-
lyóirat szerkesztõségi 
titkára, – Praznovszky Mi-
hály, a Tempevölgy c. fo-
lyóirat fõszerkesztõje. 
Közremûködik: Bara-
nyi Péter, a Veszprémi 
Petõfi  Színház mûvésze. 
Az elmúlt 19 év meghí-
vott, jelenlévõ emlékdíjas 
költõi, valamint a 2012. évi 
Quasimodo díjasok felol-
vassák verseiket.

17.30 Megemlékezés 
Salvatore Quasimodo No-
bel-díjas költõ emlékfá-
jánál a Tagore sétányon. 
Térzene: Közremûködik a 
Városi Ifjúsági Fúvósze-
nekar.  Vezényel: Rojtos 
Norbert. Ünnepi beszé-
det mond: Szõcs Géza, a 
Magyar PEN Klub elnöke, 
S. Quasimodo különdíjas 
költõ. 

18.00 óra Díjátadó 
ünnepség és gálamûsor 
az Anna Grand Hotel 
(Gyógy tér 1.) díszter-
mében: a 20. Salvatore 
Quasimodo Nemzetközi 
Költõverseny, valamint a 
9. Bertha Bulcsú emlék-
díjak átadása. Köszöntõt 
mond: Franco Cajani, iro-
dalomtörténész, költõ, a 
Quasimodo Költõverseny 
kezdeményezõje. L. Si-
mon László az Emberi 
Erõforrások Minisztériu-
mának kulturális szakál-
lamtitkára. Õexc. Bogyay 
Katalin, az UNESCO 
Közgyûlés elnöke, Magyar-
ország UNESCO nagykö-
vete. Maria Assunta Accili 
nagykövet asszony. 

Ezt követi a díjátadás 
majd a gálamûsor.

A díjnyertes verseket 
elõadják: Alessandro Qua-
simodo színmûvész (Mi-
lano) és  Lukács Sándor 
színmûvész  (Budapest). 
Közremûködik a  Men-
delssohn Kamarazenekar, 
mûvészeti vezetõ Kováts 
Péter. 

A híres olasz költõ, Salvatore Quasimodo 1961-
ben járt Balatonfüreden. A Tagore sétányon gyógy-
ulásának emlékére emlékfát ültetett, és versben fo-
galmazta meg a balatoni tájhoz, a városhoz fûzõdõ 
érzéseit. A Nobel-díjas olasz költõ tiszteletére rende-
zik meg 1992 óta évrõl évre a Quasimodo Nemzetközi 
Költõversenyt és Költõtalálkozót, amely mind a ma-
gyar, mind az olasz kulturális élet kiemelkedõ ese-
ménye. A költõversenyre több száz magyar és külföldi 
pályázat érkezik minden évben, amelyek közül zsûri 
választja ki a legjobbakat. Az emlék-, valamint a kü-
löndíjas verset olasz nyelvre is lefordítják.

Quasimodo költõversenyA Tempevölgy új száma

XX. nemzetközi költõtalálkozó
Salvatore Quasimodo Költõverseny Balatonfüreden

Kortárs költõk Füreden

Az alkalomra megje-
lenik a Tempevölgy fo-
lyóirat legújabb száma, 
amely a költõverseny el-
múlt húsz évét mutatja be, 
sõt az emlékdíjas versek 
rendhagyó módon a Va-
szary Villa parkjában is 
olvashatók lesznek majd 
a költõverseny ideje alatt 
felállított speciális plaká-
tokon.

- Idén is törekszünk 
a mûfaji sokszínûségre. 
A költõversenyhez kap-
csolódóan Kõ Pál 
szobrászmûvésznek nyí-
lik kiállítása és természe-

tesen a szokásos irodalmi 
est sem marad el. Ezúttal 
a költõverseny kitaláló-
jának, Franco Cajaninak 
az új könyvét illetve Ales-
sandro Quasimodo friss 
kötetét mutatjuk be. Utób-
bi, az édesanyja életét dol-
gozza fel, bemutatva egyút-
tal a Nobel-díjas költõvel 
leélt viharos házasságukat 
- fogalmazott Cserép Lász-
ló, aki hozzátette, idén két 
különdíjat osztanak majd 
ki és a hagyományoknak 
megfelelõen átadják a 
Bertha Bulcsu emlékdíja-
kat is.

Martinovics

2012. évi Quasimodo-díjasok 
Az Emlékdíjat Tatár Sándor Anyámnak címû ver-

sével, míg a különdíjat Gyukics Gábor az Elhatáro-
zás kezdete és Neogrády Antal Százados történet címû 
verse nyerte el. Oklevél díjazásban részesül: 1. Zsávo-
lya Zoltán (Budapest) Társalgó fénynotesz c. verse. 
2. Sztanó László (Budapest) Könyörgés a jó lovaglá-
sért. 3. Pósa Zoltán (Budapest) Színes bohóc, az örök 
felfedezõ. 4. Payer Imre (Budapest) Fát ültetek mégis. 
5. Lázár Balázs (Budapest) Lamentáció József Attila 
elsõ sírhelyénél. 6. Lanczkor Gábor (Szeged) A fehér-
tavi darvak. 7. Báger Gusztáv (Budapest) Innen el. 8. 
Farkas Welmann Endre (Románia, Harghita) Sorok 
67 tavaszán. 9. Filip Tamás (Budapest) Maradjon elég 
idõm. 10. Csontos János (Budapest) Szonettsziluett. 
11. Ughy Szabina (Budapest) Nyugalmi tömeg

Folytatás az 1. oldalról.
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g
megemlékezéseket 

Az idei esztendõ 
fekete betûkkel író-
dik a gazdálkodók 
kalendáriumába. Ta-
vasszal a fagy, majd 
a jégverés, nyáron 
az aszály tizedel-
te meg a növény-
termesztés várható 
eredményét. 

Az új kockázatkezelési 
törvény enyhíti a veszte-
ségeket, a mezõgazdasági 
termeléssel járó kocká-
zatot megosztja a gazdál-
kodók közössége, a bizto-
sítók és az állam között, a 
partnerség azonban nem 
automatikus.  A Vidék-
fejlesztési Miniszter  au-
gusztus 29-én  országos 
aszályhelyzetet hirdetett, 
azaz megnyílt a lehetõség 
a szárazság miatt keletke-
zett veszteségek enyhíté-
sére is.  

A Veszprém me-
gyei Kormányhivatal 
Földmûvelésügyi Igazga-
tósága és a kerületi falu-
gazdászok folyamatosan 

tájékoztatják és segítik 
a kárenyhítõ eljárásban 
résztvevõ termelõket, az 
igénylés folyamatához 
nyomtatványt biztosíta-
nak. A kárenyhítési eljárás 
alapvetõ célja és rendelte-
tése, hogy a bekövetkezett 
mezõgazdasági kárese-
mény miatt elszenvedett 
hozamérték csökkenés 
után a termelõ kárenyhíté-
si juttatáshoz jusson. 

Ehhez a termelõnek 
az aszálykárát a 21/2012. 
(III.9.) VM rendelet 1. sz. 
mellékletének kitöltésé-
vel be kell jelentenie a 
gazdaság területe szerint 
illetékes megyei kormány-
hivatal földmûvelésügyi 
igazgatóságához, amit 
helyszíni szemlézést 
követõen vagy az Orszá-
gos Meteorológiai Szol-
gálat adatait felhasznál-
va a hivatal igazol. Minél 
elõbb érdemes jelezni a 
kár bekövetkeztét, mert a 
betakarítást követõen 
már nincs lehetõség a kár 
mértékének megállapí-

tására, a károsodott kul-
túrát a szemléig meg kell 
tartani. Augusztus végéig 
csaknem 200 kárbejelen-
tést kezeltek a szakembe-
rek megyénkben. Fõként a 
siló- és a szemes kukorica 
veszteségek nagyok, de sü-
megi, tapolcai, devecseri 
térségekben a napraforgó 
is siralmas látvány. Megyei 
átlagban csupán 4 t kukori-
ca, és alig 2 t napraforgó-
termés várható hektáron-
ként. 

Szintén két fontos dá-
tum szeptember 15-e, ami 
a gazdálkodók részérõl 
megfi zetendõ kárenyhíté-
si hozzájárulás beérkezé-
si határideje és november 
30-a, ameddig a kifi zeté-
si igényt kell eljuttatnia 
a földmûvelésügyi igazga-
tóságokhoz fenti rendelet 
további mellékletei kitöl-
tésével. 

A több mint 8 milli-
árd forintos országos kár-
enyhítési alapból a gaz-
daságok hozamérték 
veszteségének 30%-a felet-

ti részt pótolhatja részben 
a 2013. év elején kifi zethetõ 
kárenyhítõ juttatás. 

Addig is nagy pénzügyi 
segítséget jelent a közvet-
len termelési támogatások 
kifi zetésének elõrehozása, 
mint azt a korábbi években 
is kezdeményezte a vidék-
fejlesztési tárca. Október 
második felétõl várhatják 
a SAPS mintegy felét azok 
a termelõk, akik nem érin-
tettek a túligénylésben il-
letve a túligénylésük fel-
oldódik. Állattartókon is 
segít elõrehozott kifi zeté-
sekkel a kormányzat.

A Veszprém megyei 
Kormányhivatal min-
den érintett fi gyelmét fel-
hívja, hogy további in-
formációkért keressék a 
Földmûvelésügyi Igazga-
tóság munkatársait Vesz-
prémben, a Dózsa Gy. u. 
33. címen (tel: 88/590-472), 
illetve a helyileg illetékes 
falugazdászokat.

Boros Gábor
igazgató

Közlemény
Magyarországon 2012 õszén a Központi Statisz-

tikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai 
Hivatala (EUROSTAT) együttmûködési megállapo-
dásának megfelelõen kerül sor az Európai egész-
ség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az 
adatgyûjtést a KSH végzi, az Eurostat elõírásai alap-
ján. A felmérés elsõsorban az európai uniós adat-
igényeket és a közösségi szociálpolitikai döntések 
megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy 
többségében azonos idõpontban, egységes elõírások 
szerint hajtják végre.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 települé-
sen, a 15 éves és idõsebb, magánháztartásokban élõ 
lakosság körében, 10 893 fõ megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. 
és október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ 
kérdezõbiztosok a fenti idõszakban keresik fel a 
véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és 
kérdõívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a 
társadalmi részvételi lehetõségeikrõl, a munkavál-
lalásról, tanulásról, közlekedésrõl, szórakozásról, 
társas kapcsolatokról és életkörülményeikrõl. A 
kérdõív vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel 
az emberek a társadalmilag szokásos tevékenysége-
ik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét 
hordozható számítógép  (laptop) segítségével kérde-
zik ki, mások hagyományos, papír kérdõíven vála-
szolhatnak. A válaszadás önkéntes.

A felmérés során gyûjtött adatokat a KSH az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) 
elõírásainak szigorú betartásával kezeli, csak sta-
tisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az 
egyéni azonosítást kizáró módon. 

A felmérés megkezdése elõtt a mintába bekerült 
személyeknek tájékoztató levelet küldünk. 

Központi Statisztikai Hivatal

Egészségügyi pénztár

nyitva tartása
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészség-

biztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Balaton-
füredi Kistérségi Ügyfélszolgálati Pontja 2012. au-
gusztus 1-tõl új helyen, Balatonfüreden, a Kossuth 
u. 14. szám alatt várja ügyfeleit.

A költözés ügyfélszolgálati nyitvatartást, vala-
mint az ellátott tevékenységek körét nem érinti.

Új cím:  8230 Balatonfüred, Kossuth u. 14.
Telefon: 06-20-351-1083 

Nyitvatartás: 
 hétfõ --- 
 kedd --- 
 szerda 08.30-12.30 óráig 
 csütörtök --- 
 péntek --- 

Ellátott tevékenységek: 
• Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása, pana-

szok, közérdekû bejelentések fogadása 
• Egyedi méltányossági kérelmek átvétele 
• TAJ, EU kártya, továbbá a nemzetközi egyezmé-

nyek alapján kiadandó jogosultság-igazolással 
összefüggõ igénylések átvétele 

• Biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok 
ellátásához szükséges adatok átvétele 

• Pénzbeli ellátással és utazási költségtérítéssel 
kapcsolatos igénylések átvétele

Új ügykörökkel 
bõvültek a Kormányabla-
kok feladatai- tájékozta-
tott a Veszprém megyei 
kormánymegbízott. 

Dr. Kovács Zoltán el-
mondta, mostantól az in-

tegrált ügyfélszolgálati 
irodánál is bejelenthetõ 
illetve kérelmezhetõ tel-
jes hatályú apai elismerõ 
nyilatkozat és a nyilat-
kozat teljes hatályához 
szükséges hozzájárulás, 
de ugyanitt teljesíthetik 
az állampolgárok a nyug-
díjfolyósításhoz és a meg-
változott munkaképességû 
személyek ellátása folyósí-
tásához kapcsolódó beje-
lentési kötelezettségüket, 
átvehetik az ehhez szüksé-
ges nyomtatványokat.

Az ügykörökkel kap-
csolatban további infor-
mációkat kaphatnak az 
állampolgárok a Kor-
mányzati Ügyfélvonal he-
lyi tarifával hívható 1818-
as kékszámán, a www.
kormanyablak.hu webol-
dalon vagy személyesen a 
veszprémi Kormányablak-
nál (Veszprém, Óvári Fe-
renc u.7.) rugalmas nyitva 
tartás mellett, 8 órától 20 
óráig – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

Pályázati felhívás
Balatonfüred Város Önkormányzata többször módosított 

24/2004.(X.01.) lakásrendeletének feltételei szerint pályázat 
útján határozott idõre bérbe adja Kéki u. 8/C/3 sz. alatti, 38 m² 
alapterületû, másfél szobás, összkomfortos szociális bérlaká-

sát, melynek bérleti díja 2012. évben: 
17.638,-Ft/hó, a bérlet idõtartama: 6 év.

A lakások bérleti díját az Önkormányzat 25/2004.(X.01.) 
rendelete állapítja meg. 

A bérleti díj összege minden év január 1-tõl 5%-kal emelkedik.
A pályázat benyújtására szolgáló adatlap, valamint egyéb infor-
máció a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 
(Balatonfüred, Szent István tér 1. 25. szoba) beszerezhetõ. 

A részletes pályázati feltételeket az Önkormányzat lakásren-
delete tartalmazza, melyet a Vagyongazdálkodási Osztályon, 

valamint a város honlapján meg lehet tekinteni. 

A lakások megtekintésére 
2012. szeptember 18-án 

kedden 10.00-10.30 óra között 
biztosítunk lehetõséget.

A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Balatonfüred, Szent István tér 1.,

 Vagyongazdálkodási Osztály (25. sz. iroda)
 ügyfélfogadási idõben (hétfõn és szerdán 8-12 és 13-16 óra, 

pénteken 8-13 óra között).

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. szeptember 28. péntek 13.00 óra

A pályázat eredményérõl a Humán Erõforrás Bizottság javas-
lata alapján a Képviselõ-testület dönt a beérkezõ pályázatok 

feldolgozását követõ ülésén. A beköltözés várható idõpontja a 
döntés meghozatalától számított 5 munkanap.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Aszály Veszprém megyében

Új ügykörök a Kormányablaknál

A hagyományos 
kínai gyógyászat 
csodálatos módon 
tûkkel állítja hely-
re a szervezetben 
megbomlott egyen-
súlyt. Az elzáródott, 
testet átszövõ ener-
giacsatornák (me-
ridiánok) áramlását 
folyamatossá téve, 
a szervezet öngyó-
gyító képessége be-
indul.

Az egészség az, ha nem 
veszed észre, hogy a szél 
nagyon hideg, hogy té-
len nem vacogsz pár perc 
után a buszmegállóban. 
Az egészség az, ha nem 
kellemetlen számodra, 
hogy túl forrón süt a nap, 
hogy nincs olyan érzésed, 
hogy rendkívül kellemet-
len valakivel a társalgás, 
hogy észre sem veszed, 
hogy tegnap késõn feküd-

tél le aludni, vagy fel sem 
tûnik, hogy ebédeltél, mert 
az ebéd nem fekszi meg a 
gyomrodat, hogy a pihe-
nés mindig megkönnyeb-
bülést hoz. Érezzük, hogy 
a fáradtság felgyülemlése 
betegséget okoz. Aki pedig 
kénytelen állandó fájda-
lommal élni, teste és lelke 
is megtörik egy idõ után.

A yin -yang, az  árnyé-
kos oldal  és a napos ol-
dal  egyensúlyának a  hely-
reállítása a megoldás, az 
egészség megõrzésében. 
Ezt kiválóan lehet támo-
gatni, segíteni, az aku-
punktúrás kezelések rend-
szeres alkalmazásával.

Rendelésemen az aku-
punktúrás kezeléseket ki-
egészítem a GUNA fájda-
lomcsillapító terápiával. 
A fájdalmas ízületeket 
ilyenkor körbeinjekcióz-
zuk. Amit ilyenkor az ízü-
leti szövetek környékére 

adunk, természetes ható-
anyagot tartalmaz, allergi-
ás reakció mentes, az el-
változás okát célozza meg, 
nem pedig a kiváltott tüne-
teket enyhíti.    

Ennek a kezeléseknek 
a jellemzõi: azonnali fáj-
dalomcsillapító hatás. Ízü-
letek esetében ilyenkor a 
kollagén rostokat erõsítjük 
az ízületi szalagokban. Ki-
válóan alkalmazható ez 
a szer élsportolóknál is, 
nincs wada dopping listán 
az általam is használt szer.

Ezzel az eljárással 
nagyban javítható az élet 
minõség, csökkennek a 
mozgásszervi tünetek 
okozta fájdalmak és moz-
gáskorlátozottság .Várom 
szeretettel a rendelése-
men.

Bejelentkezés a 
következõ telefonszámon: 
30/940 7311 dr. Balázs Má-
ria (x)

Fájdalomcsillapító terápia
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A Polgármesteri 
Hivatal folyosó ga-
lériájában második 
alkalommal látható 
Gábor Istvánné és 
dr. Preisz Ádám ki-
állítása. 

A rendhagyó kiállítás 
örömét az adja, hogy Gá-
bor Istvánné, Zsuzsa néni, 
aki 9o. életévét is betölt-
ve, hosszú évek óta alkot, 
most második alkalommal 
mutatkozik be közös kiál-
lításon a pályája elején 
járó, a mûvészetekben ki-
kapcsolódást megtaláló 
fi atal orvossal, dr. Preisz 
Ádámmal.  E két ember 
egymásra találása sem 
mindennapi találkozás 
volt. A páciens és orvo-
sa egyaránt rajonganak a 
mûvészetekért, és mûvelik 
azt.

Füreden már szép ha-
gyománya van annak, hogy 
a 9o. életévüket betöltõ la-
kosokat a Polgármesteri 
Hivatal megajándékozza, 
és személyesen fel is kö-
szönti õket. Hári Lenke al-
polgármester asszony e ne-
ves ünnep kapcsán fi gyelt 
fel a sok szép festményre 
Zsuzsa néni lakásának a 
falain. Amikor megdicsér-
te a festményeket, akkor 
tudta meg, hogy a háziasz-
szony alkotta õket a hosz-
szú évek alatt.  Zsuzsa néni 
dekoratõr – címfestõként 
dolgozott, tehát adott  a jó 
rajzkészsége. A természe-
tet, és annak csodálatos, 
soha meg nem unható szín-
világát mindig is szerette, 
így, születtek meg a szebb-
nél – szebb alkotások. 

Preisz Ádám doktor 
képein érezni lehet, hogy 

a nehéz szellemi mun-
ka után alkotás közben  
töltõdik fel energiával. Ez 
a nyugalom érzõdik képe-
in is. 

Gaál Antal megnyitó-
jában az alkotás folyama-
táról beszélt, amely mint 
mondta – már önmagában 
is egy csoda. Hiszen nem 
más az, mint teremtés, va-
lami újnak, valami eddig 
soha nem voltnak a lét-
rehozása, de mindez iga-
zából akkor teljesedik ki, 
amikor megmutatkozhat az 
értõ és befogadó közösség-
nek. Mindez természetes, 
hiszen mindanyiunkban 
megvan az a titkos belsõ 
vágy, hogy valami módon 
megmutathassuk magun-
kat, csak azt nem tudjuk, 
hogy mi módon tegyük azt. 
Akinek ehhez talentumot 
is adott a Teremtõ, aki el-
hivatottságot hordoz ma-
gában, az megtalálja az 
útját, hogy mi módon áll-
jon elénk, mint ahogyan 
az itt kiállító alkotók is. A 
legbelsõ titokzatos érzé-
sek a kezükön, az ujjukon, 
majd az ecseten és a fes-
tékem át a falakon függõ 
vásznakon tárgyiasulnak 
és válnak láthatóvá szá-
munkra. A festmények 
csodálatosak, s ugyanak-
kor számtalan titkot is rej-
tenek magukban. Hiszen 
minden ember ugyanazt a 
festményt másképp látja, a 
maga mentalitásának, pil-
lanatnyi érzelmi állapotá-
nak függvényében.

A két mûvész munkái 
bizonyították, hogy érde-
mes tovább haladni ezen 
az úton - mondta Gaál An-
tal a megnyitón. 

Hanny Szabó Anikó

A Balatonfüredi Tu-
risztikai Egyesület 
idén hetedik alka-
lommal rendezi meg 
szeptember 21-23-e 
között a Romanti-
kus Reformkor fesz-
tivált. 

Az elsõ fesztiválnak a 
balatoni szezon meghosz-
szabbítása, a városban 
lévõ szállodák, éttermek 
üzletek forgalmának a fel-
lendítése, valamint a ba-
latonfüredi hagyományok 
õrzése volt a célja.

– Vászolyiné Dobrosi 
Ágnest, a jelenleg 162 
tagú egyesület elnökét ar-
ról kérdeztem, hogy meny-
nyiben más az idei fesztivál 
az elõzõekhez képest?

– Az egyesület életé-
ben valamint, a fesztivá-
lok megrendezésében az 
elmúlt év volt az elsõ, ami-
kor az egyesületünk kari-
tatív tevékenységgel kö-
tötte össze a rendezvényt. 
Az elmúlt évben csökkent 
látokat és nem látokat fo-
gadtunk. Az õ segítségük-
kel lehetõséget adtunk 
arra, hogy a látó emberek 
is megtapasztalhatták egy 
sötét szobában, milyen is 
az õ életük. Ebben az év-
ben a Balatonfüredi Nagy-
családosok Szivárvány 
Egyesületének a tagjai jó-
tékonysági adományban 
részesülhetnek a Mikulás 
Gyár által Balatonfüreden 
szervezett ajándékozási 
programban összegyûjtött 
adományokból. Az adomá-

nyozóktól elsõsorban tar-
tós élelmiszereket, tisztító 
és tisztálkodási szereket, 
játékokat, édességeket, és 
olyan könyveket várunk, 
amelyeket az adományo-
zók és gyermekeik is szí-
vesen elfogadnának. Az 
adományokat az Arácsi 
Népházban, illetve a ren-
dezvény ideje alatt a Kis-
faludy színpadnál kihe-
lyezett gyûjtõkben lehet 
elhelyezni. 

Tavaly a Romantikus 
Reformkor programjá-
ban megismerhették az 
ide látogatók, a Magyar 
Csipkekészítõk Egyesüle-
tének asszonyai által ké-
szített vert csipkéket, idén 
az Alsóõrsi Csipkemûhely 
mutatkozik be. Külön-
legesség lesz a magyar-
országi szerzetesrendek 
borcímkéibõl látható ki-
állítás is. Természetesen 
a Vitorlás téren válogat-
hatnak az ide látogatók 
a népi és iparmûvészeti 
termékekbõl is. A vers-
mondó találkozó is a füre-
di hagyományok jegyében 
zajlik majd. Hallgathatnak 
elõadást az érdeklõdõk az 
Épített környezetünkrõl és 
azok hagyományairól is.  

A program szeptember 
22-én, szombaton kezdõdik  
a hintós felvonulással, 
amely a Szent István térrõl 
a reformkori városrészbe 

érkezik meg. A várhatóan 
több mint kétszáz felvonu-
ló korhû öltözetben, zenés 
kísérettel, huszárokkal, 
remélhetõleg ugyanolyan 
látványos lesz, mint az el-
múlt években.  Azok, akik 
szeretnének korhû ruhá-
ban felvonulni, még jelent-
kezhetnek a Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesületnél. 

A felvonulást követõen 
a Kisfaludy színpadon 
az ünnepélyes megnyi-
tó következik. A megnyi-
tót követõen Fanfárok a 
Nagyvilágból címû, ze-
nés mûsorban vehetnek 
részt az érdeklõdök. Ezt 
követõen a reformkori vi-
selettörténeti bemuta-
tó ad egy kis ízelítõt a re-
formkori öltözetekbõl. 
Népitánc, musical,  zenei 
és irodalmi mûsorok, szín-

házi elõadások tarkítják a 
kínálatot, valamint kora-
beli tarokk bemutatón ve-
hetnek részt a látogatók.  
A Reformkori bált szept-
ember 22-én 19.30-kor az 
Anna Grand Hotelben ren-
dezzük meg. Az eseményen 
fellép Pitti Katalin Liszt 
Ferenc-díjas, Érdemes 
mûvész. A zenét a Rulett 
együttes szolgáltatja.

A következõ napon 
szeptember 23-án, vasár-
nap folytatódnak a kísérõ 
rendezvények a Kisfa-
ludy színpadon a Ma-
gyar Reformkor Bora 
Balatonfüred 2012. díj-
nyertes borainak bemuta-
tásával. A borbemutatón 
Közremûködik a Kék Bala-
ton Népdalkör. Gyermek-
koncert is lesz a kicsik örö-
mére. Ezt követõen kerül 

sor a már fentebb említett 
Mikulás Gyár-féle adomá-
nyok átadására.  A reform-
kori irodalmi délutánon 
olyan hírességek lépnek 
fel, mint Kovács István, 
Pápai Erika, Sajgál Erika 
és Tahi Tóth László, Malek 
Andrea és  Csomor Csilla.

Az éttermek kínálatá-
ban, eredeti receptek sze-
rint elkészített reformkori 
ételek szerepelnek. Több 
étteremben, illetve más 
helyeken is a Romanti-
kus Reformkor szórólap 
kuponjainak felmutatása 
esetén különbözõ kedvez-
ményeket lehet igénybe 
venni. Például a Vaszary 
Villa kiállításai fél áron 
látogathatók, lehet ked-
vezményesen sétahajózni, 
bort kóstolni, kalandpar-
kozni. Reméljük, hogy az 
idõjárás is kedvezõ lesz 
ezek alatt a napok alatt. 

Hanny Szabó Anikó

Jelentkezés a bálra

Szeptember 22-én 19.30-kor kezdõdik a Romanti-
kus Reformkori rendezvény bálja.  

Helyszín: Anna Grand Hotel
A bálon fellép Pitti Katalin, a zenét a Rulett 

együttes szolgáltatja.
Belépõ díja: 9900 Ft/fõ, mely tartalmazza a vacso-

rát, éjféli büféasztalt, valamint a mûsort.
Ha szeretne részt venni a bálon, aláb-

bi elérhetõségeinken jelentkezzen: 06-87-580-
482, tdm@balatonfured.info.hu, 06-87-580-480, 
balatonfured@tourinform.hu .

Séta a századok közöttNem mindennapi 

kiállítás
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Porpáczy Attilával 
augusztus 12-én be-
mutatott újmiséje 
kapcsán Balatonfü-
reden találkoztam.

Füredi vagy pécselyi 
vagy?

Érdekes, még nem kel-
lett választanom. Én nem 
tagadom meg egyiket 
sem, hiszen mindkettõhöz 
nagyszerû emlékek köt-
nek. Füreden éltünk 
1988-ig. Az épülõ lakóte-
lep izgalmas játszótérként 
szolgált, sok fi atallal együtt 
kalandoztunk, és küzdöt-
tünk olykor egymással. 
Pécselyre akkor költöz-
tünk ki, amikor 2. osztály-
ba léptem. A családi ker-
tes ház, a falusi élet, a sok 
háziállat, az erdõk mind-
mind élmény-bombaként 
robbantak, és így egyszer-
re van bennem városi és 
falusi attitûd. Szeretem 
az egyik zsibongását, mo-
dernségét, de szeretem 
a másik nyugalmát, em-
berközeliségét. Füredrõl 
és Pécselyrõl is vannak 
kedves ismerõseim, ba-
rátaim. Mindkettõrõl úgy 
nyilatkozom, hogy az ott-
honom. Sõt, az igazság-
hoz tartozik, hogy amikor 
Pécsen, vagy Esztergom-
ban, Szajkon, tartózkod-
tam, azokról is így szóltam. 
Nem azért, mintha üres 
lenne számomra ez a szó. 
Ellenkezõleg: ahol vagyok, 
Isten rendelésébõl, ne-
kem ott kell élni, szolgálni 
és szeretni az embereket. 
Most Mohács az otthonom, 
hiszen az ittenieket kell a 
szívembe fogadni, velük és 

értük élek, megismerem és 
megszeretem lassan mind-
azt és mindazokat, akik 
Mohácsot és a hozzánk tar-
tozó településeket jelen-
tik. 

Biztosan minta gyerek 
voltál!

Igen. Hiszen sok min-
ta van. (nevet) Vereked-
tem én is, ha bántva érez-
tem magam, hazudtam én 
is, hogy meneküljek a tet-
teim következménye elõl. 
Én is feleseltem a szüleim-
mel, csúfolkodtam a test-
véreimmel, és ellógtam 
a tanulást. Tény, hogy jó 
tulajdonságaim is voltak. 
De nem szabad azt gondol-
nunk, hogy csak jóból le-
het valami jó. Azért mert 
valaki „komisz, haszonta-
lan, semmirekellõ” kölyök, 
még nyitott elõtte az élet, 
hogy megérjen.

A családi háttér, ha jól 
tudom nem feltétlenül pre-
desztinált erre a pályára.

Ugye arra gondolsz, 
hogy szüleim elváltak? 
Érdekes, az elsõ felvéte-
li alkalmával az érsek úr 
is erre helyezte a hang-
súlyt. Valószínûleg az 
volt az alapvetése, hogy 
a csonka család, a házas-
sági ígéretnek való hátat 
fordítás miatt nem leszek 
képes magamba enged-
ni az egy életre szóló 
elkötelezõdést. Csakhogy 
a jót kétféleképpen tanul-
hatjuk meg: egyfelõl a jó 
példával való találkozás-
kor, másfelõl éppen annak 
hiánya kapcsán. Utóbbi 
nagyon egyszerûen meg-
világítható: a betegség-
ben értjük és értékeljük az 

egészséget. Jól lehet, hogy 
a család eszményi képe 
nem valósult meg nálunk, 
de egyáltalán nem jelen-
ti, hogy ne alakult volna ki 
bennem annak fogalma és 
égetõ vágya!

Van valami különleges 
tulajdonságod?

Igen, túl sokat beszé-
lek, ha már megszólalok. 
Tudok csendben is marad-
ni, szeretek is hallgatni. 
De ha valamit meg aka-
rok fogalmazni, akkor túl 
körülményes vagyok, min-
den oldalról megközelítve, 
több szálat is felvéve pró-
bálok egy erõs kötelet fon-
ni a gondolataimból. Néha 
pozitív a vége: erõs, tar-
talmas lesz a mondandó. 
Néha…

Valaki segített 
elindítulni ezen az úton?

Érdekes kérdés. Nem. 
Vagy igen? Konkrét segít-
séget nehéz megfogalmaz-
ni. Veszprémbe kétszer 
felvételiztem, mindkétszer 
elutasítottak. Harmadszor-
ra – szinte ismeretlenül – a 
Mayer püspök úr szavazott 
bizalmat. A meghívás el-
fogadása nem egyik nap-
ról a másikra történt, s bár 
apránként bevontam em-
bereket, mégsem azzal a 
szándékkal, hogy „szavaz-
zák meg”, mit tegyek. 

Ettõl eltekintve viszont 
indirekt módon sokan se-
gítettek, vagyis hozzájárul-
tak akaratlanul is az isteni 
szó meghallásához, s a kül-
detés elfogadásához. Szü-
leim, családom, tanáraim, 
papjaim, hitoktatóim, ba-
rátaim, sõt, azok is, akik az 
életemet megnehezítették 

(hiszen mondtam, hogy a 
jóhoz két út vezet!). 

S végül harmadsorban 
meg kell említeni, hogy 
miután a döntés bennem 
megszületett (hiszen az 
az Isten és köztem zajló 
egyezkedés eredménye), a 
szemináriumi és diakónu-
si évek alatt sok embertõl 
kaptam úgy lelki, mind 
anyagi támogatást, buz-
dítást. Ezek igen gyakran 
többet jelentettek, mint 
amit az adakozó szándé-
kolt; a bizalmat éreztem 
ki, s azt a vágyat, hogy 
belõlem pap legyen!

Hol végeztél, és hol kez-
ded papi szolgálatodat? 

A Pécsi Hittudományi 
Fõiskolán végeztem az 
elsõ két évet, majd Eszter-
gomban folytattam, ott is 
mentem az államvizsgára. 
A diakónusi szolgálatomat 
Szajkon töltöttem, újmi-
sésként pedig Mohácsra 
helyezett Udvardy György 
püspök úr káplánnak.

A tanulmányok nagyon 
fontosak. Nem egyszerûen 
a hívekre való tekintettel 
kell szorgalmasnak lenni! 
Önmagam hite miatt kell 
vállalni a kemény mun-
kát, a szembesülést ad-
digi tudatlanságommal. 
Mondhatom, hogy aktív ke-
resztény voltam, aki alig 
hagyott ki szentmisét vagy 
hittanórát, és magamtól is 
olvasgattam, de ezeket az 
éveket szinte háttérbe szo-
rította csupán 2-3 jobb tan-
óra is! Amit a teológia fel 
tud kínálni, azt egy ember 
sem képes magába szívni 
40-50 év alatt sem. Vagy-
is rámutat ez a vallásunk 

alapjának, azaz az Isten-
nek mélységére. Aki tanul, 
az egyre többet érthet meg 
belõle (elfogadva a korlá-
tokat, hogy a teremtmény 
itt a földön, de a túlvilá-
gon sem lesz képes a Vég-
telent hordozni). Hálás 
vagyok, mert a pécsi isko-
la nagyon jó színvonalú, 
kemény elvárásokkal teli 
volt. Nem kivételeztek ve-
lünk, növendékekkel sem, 
többször volt nekem is pót-
vizsgám. Az esztergomi is-
kolának más volt a szemlé-
lete. Bizonyos értelemben 
sokkal könnyebb volt jó je-
gyet elérni, buktatást csak 
hírbõl hallottak. Ugyanak-
kor ott is lelkes, hozzáértõ 
tanár-atyákkal futhattunk 
össze, akik felkínálták a 
tudást (személyes beszél-
getések, javasolt anyagok, 
formájában). Pasztorációs, 
gyakorlati megközelítés-
ben viszont mindenképp 
nagyobb tapasztalati bá-
zissal bírtak, és változa-
tos módon vontak be min-
ket az egyházi életbe. Amit 
keserûségnek vettem a 
költözéskor, utólag belá-
tom: az esztergomi évek, 

tanulás és barátságok nél-
kül nem tartanék itt.

A mai fi atalok többsé-
ge el nem tudná képzelni, 
hogy pap legyen.

Pedig jó a fantáziájuk! 
Van egy pap és egyházkép 
bennük, ami gyakran csi-
szolásra szorul. De miért 
dolgoznának rajta, hiszen 
annyi minden fontos do-
log kell az élethez, – s lát-
szólag ebbe a vallás nem 
tartozik bele. Dolgozni, 
egzisztenciát felépíteni, 
kedves vágyainkat meg-
valósítani, sokkal égetõbb 
dolgok. Ráadásul a hitünk 
elsõ körben inkább csak 
akadékoskodik, a rövid 
utakat, az ösztönös cselek-
véseket „bûnnek” titulál-
ja, lelkiismeret furdalást 
gerjesztve. Kinek kell ez? 
Mi tudjuk, hogy a vallás és 
a hívõ élet elengedhetet-
len és megkerülhetetlen. 
Õk is és mindenki rájön 
majd, legkésõbb a halálos 
ágyon. Hiszen ott már sen-
ki és semmilyen megszer-
zett, átélt földi jó nem tud 
társaságot és biztonságot 
adni. Csak az Isten, aki a 
halálon is úr.

Tehát nem bosszú-
sággal, de nem is lesaj-
nálással tekintünk az 
értetlenkedõkre. Epedõ 
lélekkel fi gyelek, hogy kész 
(és felkészült) legyek, ami-
kor olyan szituáció adódik, 
ahol közelebb lehet õket 
vinni ehhez az igazsághoz. 
Szeretettel és kíváncsian 
szemlélem õket, barátság-
gal és természetesen élve 
velük-mellettük. Ennyit 
tehetek én. A többi rajtuk 
és az Istenen áll. Még az is 
lehet, hogy ennyi impulzus 
elég lesz nekik, hogy a lé-
lek szavára hallgassanak…

Mit tudnál üzenni a fü-
redi, pécselyi fi ataloknak?

Lehet, hogy minden 
pap megõrült? Hiszen ér-
telmes, sokszor kifejezet-
ten iskolázott emberek, 
mégis olyan gyerekesen 
viselkednek: letérdelnek 
egy darab kenyér elõtt, 
sõt, akár életüket is ad-
ják érte. Vagy mégsem 
õrültek, hanem valami mé-
lyebb igazságról vannak 
meggyõzõdve a szívükben? 
Ha így van…Gondolkodja-
nak el ezen!

Csizmazia Szilveszter

Súlya: 3600g Hossza: 56 cm A születési idõpont: 
2012.07.22.

1970-ben  megje-
lent a Nõk Lapjában 
Fekete Gyula írónak 
egy vitaindító cikke 
a gyermekvállalás-
ról. Több mint két-
ezer hozzászólás ér-
kezett, s ezt késõbb 
kötetbe foglalták 
(1972). Érdemes be-
leolvasni, kicsit ta-
lán a mai viszonya-
inkra is választ ad. 

A vitaindító szerint egy 
akkori fodrászüzletben 
a következõ vélemények  
hangzottak el amikor egy 
többgyermekes anyuka el-
ment:

- Tudja ez, mit csinál?!
- Meg van bolondulva.
- Ha sarokházat adná-

nak, akkor se. Nem a har-
madikat! Egyet se!

Ebben a könyvben ol-
vashatjuk az alábbi, az ak-
kori sajtóban megjelent 
véleményeket is:  

- Gyerekünk nincs, 
nem is lesz. „Nem ettünk 
meszet”….Így élünk ma-
gunknak, ha narancssze-
zon van, narancsot eszünk, 
ha banánszezon banánt 
eszünk. Azt is a gyerek 
enné meg elõlünk külön-
ben, hát nincs igazam?

- Bemutattak a tv-ben 
egy idõs házaspárt:

…És bár hetven évet 
ledolgoztak, tizenhét gye-
reket becsülettel fölne-
veltek, mint az ostor úgy 
csattan rajtuk a kritikus 
ítélete: „Maguknakvalók!”

- Ha valahol családom 
iránt érdeklõdnek, már-
már  szégyellem bevallani, 
hányan vagyunk….

- …Szólamokat pufog-
tatni persze lehet, de az 
igazság mégiscsak az: civi-
lizált társadalomban, ahol 
az ember már nincs vak 
ösztöneinek és a termé-
szet törvényeinek aláren-
delve, az egyén szempont-
jából a gyerek lehet önzõ 
érdek, felelõtlenség, vagy 
többségében – merjük ki-
mondani – hobby (tehát 
magánügy), mint teszem 
azt a bélyeggyûjtés, kutya-
tartás…

A sértõ hasonlatot leg-
alább kétszáz hozzászóló 
utasítja vissza, azonnal, 
felháborodottan.

Köztük a balatonfüredi 
Petrõcz Lászlóné is (Mari-
ka néni, ma már nyugdíjas 
tiszteletes asszony), aki az 
alábbiak szerint reagál a 
fentiekre (cikkét kivonato-
san közöljük):

Szomorúan olvastam 
egy asszony levelét: nem 
érdemes szülni, mi hasz-
nom volt belõle. – Az anya-
ság nem üzlet, nem haszon, 
nem kamatozó tõke. Aki 
csak ezért vállalja a gyere-
ket, keservesen csalódik. 
Juhász Ferenc írja: „Mert 
nem tudják az anyák, ami-
kor szülni jajjonganak: át-
kot szülnek-e vagy jövõt?” 
Az anyaság a világ legön-
zetlenebb és legbizonyta-
lanabb vállalkozása, és ép-
pen ez adja meg szépségét, 

gyötrelmét, és izgalmát. 
Ha minden asszony félne a 
jövõtõl, attól, hogy esetleg 
gyermeke nem lesz jó vagy 
szép, vagy éhezni fog, nem 
tudja ruházni, taníttatni, s 
nem merné vállalni a szü-
lést, akkor bizony megíród-
na társadalmunk halálos 
ítélete. Jó, hogy az édes-
anyák többsége nem latol-
gat; ha szívében megszüle-
tett már a gyermek utáni 
vágy, bátran tudja vállalni 
ezt a legnagyobb, legszen-
tebb hivatást….Utódai-
nak, környezetének adja 
át a gyermek, amit tõlünk 
kap. A szeretet tehát nem 
vész el, olyan, mint az 
energia: mindig megma-
rad, csak sokszor átala-
kul….Találkoztam sok pa-
naszkodó asszonnyal, akik 
nem szültek, amikor le-
hetet volna. Késõbb hiá-
ba hoztak jelentõs anyagi 
áldozatot…..A szülésnek is 
ideje van. 

Azok az édesanyák, 
akik a haza, a társada-
lom, az emberiség ja-
vára tudatosan lemon-
danak kényelmükrõl, 
pihenésükrõl, tesznek any-
nyit, mint a legnagyobb tu-
dósok, kutatók, mûvészek, 
államfõk,……Férjemmel 
látjuk el a sokszor éjsza-
kába  nyúló napi munkát. 
Ehhez jó fi zikai adottság, 
és legfõképpen jó élettárs 
kell. Az utóbbi nélkül nem 
is képzelhetõ el jó csalá-
di légkör. Azt is elárulom, 
hogy vannak olyan éjsza-

káim, amikor elkészítek 
egy-egy ruhát vagy kabátot, 
és annyi simogatást kapok 
érte, mert „olyan szép”… 
Jó tudni, hogy fontos va-
gyok, hogy minden órámat 
tartalommal tölthetem ki, 
hogy várnak, hogy hiány-
zom. Tanácsolnám: jó len-
ne már középiskolában 
elõadásokat tartani arról, 
hogyan kell felkészülni 
az anyaságra, a házasság-
ra. (Ebbõl nem származna 
annyi zûrzavar és tragédia, 
mint abból, hogy lányaink 
„középiskolás fokon” is-
merik meg a házasságon 
kívüli nemi életet.)  S még 
annyit: ketten voltunk test-

vérek, de nem ettem annyi 
banánt és narancsot, mint 
most, mert a gyermekeim 
olyan ügyesen osztják szét 
részüket, hogy mind az öt 
kézbõl kóstolnom kell….

(P. Lászlóné, Veszprém)
S talán még egy ötgye-

rekes boldog anya hozzá-
szólásából idézzünk:

Mikor esténként a leg-
kisebb fi am a paplan alatt 
zseblámpafénynél varr-
ja az anyák napi szívet, 
az abba vásárolt kétforin-
tos savanyúcukor édesebb 
lesz, mint a világ minden 
banánja és narancsa….

Csizmazia Szilveszter

Éljünk magunknak?

NEM KELL A GYEREK, VAGY MÉGIS?!...

Attila, az újmisés kispap

Megszületett

Bartók Boglárka
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A májusi bronztábla 
avatás után augusz-
tus 3-án Hankóczy 
(Benacsek) Jenõ 
neves hajógyá-
ri tervezõ és BHRT 
(ma: Balatoni Ha-
józási ZRT.) vezér-
igazgató emlékét 
megõrzendõ meg-
emlékezésre került 
sor a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai városi 
Köztemetõ díszpar-
cellájában. 

Hankóczy és felesé-
ge hamvait Budapestrõl a 
Farkasréti köztemetõbõl 
helyezték át  tisztelõi a 
közadakozásból megvaló-
sult díszsírhelyre, melyet 
Füred Önkormányzata 
adományozott e célra. 

A sírnál Szelle Zol-
tán szervezõ tartott 
megemlékezõ beszédet, 
majd Gyûrû Géza pápai 
prelátus megáldotta a 

végsõ nyughelyül szolgáló 
sírt. A megemlékezés ko-
szorúit az önkormányzat 
nevében Hári Lenke alpol-
gármester, az adományo-
zók nevében a klasszikus 
vitorlások osztálykapitá-
nyai: Vásárhelyi Ervin, 
prof. dr. Kollár Lajos, 
Damokos László, Kenéz 
László és Szelle Zoltán, 
a Balatoni Hajózási Zrt. 
nevében Kapócs Ferenc 
kereskedelmi igazgató, 
Domján Tamás kikötõ pa-
rancsnok, a Balatonfüredi 
Helytörténeti Egyesület 
nevében Szenfnerné Var-
ga Anikó elnök, Némethné 
Rácz Lídia és a Magyar Vi-
torlás Szövetség nevében 
pedig Kerekes Kázmér 
sportigazgató helyezte el.

A bensõséges ünnepsé-
gen a Balatonfüred Város 
Koncert Fúvószenekara 
zenélt Csincsi Ferenc kar-
nagy vezetésével.

Tóth-Bencze Tamás

Balatonfüred egyik leg-
ismertebb jelképe Pásztor 
János Halász és Révész szo-
borpárosa, a kikötõ bejá-
ratánál. Mûvészettörténeti 
adatok szerint a szob-
rok 1937-ben készültek és  
1941. szeptember 1-jén ál-
lították fel õket,, amikor a 
kikötõt  ünnepélyesen is 
felavatták Széchenyi Ist-
ván születésének 150. év-
fordulóján. A Halász és 

a Révészt, amelyek a két 
balatoni õsi foglalkozást 
jelképezõ bronzszoborok, 
Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 
ajándékozta Fürednek. A 
Halász, Kun József egy-
kori kenesei halász nagy-
gazdát ábrázolja Herman 
Ottó A magyar halászat 
könyve c. mûvében (1877) 
közölt rajz alapján. A Ré-
vész szobrot egy tihanyi ré-

vész legényrõl mintázta a 
mûvész. 

Rajz Herman Ottó 
könyvébõl (1877 ): A Ré-
vész szobor már korábban 
elkészült, hiszen 1930-ban 
a Mûcsarnok õszi tárla-
tán már szerepel a kata-
lógusban a Pásztor mûvek 
között. Két számon is sze-
repel ( 12. és 21. ) a IV. te-
remben. Nehezen hihetõ, 
hogy azonos szobrot két 
példányban állítsanak 
ki. Inkább a katalógus 
szerkesztõjének elírásáról 
lehet szó. A kettõ közül az 
egyik feltevésünk szerint 
inkább a Halász, így az is 
elkészülhetett már 1930-
ban vagy korábban. 

A szoborpárost számos 
legenda övezi. A legismer-
tebb, hogy aki megérinti a 
szobrok csizmáját, az biz-
tosan visszatér még Fü-
redre. Kevéssé ismert a 
következõ: ha egy hölgy 
egyedül nyaral a Balaton-
nál, és ez idõ alatt nem 
akad szerelmi kalandja,  a 
révész kalapot emel neki.

A pihenõ padot 1962-
ben helyezték el a két szo-
bor közé, amelyen Erdélyi 
József verse áll: „Tétlen 
pad én, örömöt, boldogsá-
got, csak pihenõ emberben 
lelek:/ Jertek hozzám s az 
édes fáradtságot osszátok 
meg velem, óh emberek”.

Honti József

Nemrég osztálytalálkozónkkor a Bem iskolában szóba került, hogy valójában hány nyolcadikos osztály  volt 1952-ben 
Füreden?  A régi fényképeim között találtam egy csoportképet, ahol mind a három osztály rajta van, a fénykép hátul-
ján pedig ez szerepel:  VIII. a, b, c. Feltételezem, hogy az a osztály tiszta leány osztály volt, mi voltunk a b – a tiszta 
fi ú osztály –, és talán a c vegyes osztály volt. A tanárok sorában bal oldalon van Páldy Róbert és Tóth Kálmán, jobb 
oldalon pedig Nagy Károly, aki egy idõben az iskola igazgatója is volt. 

A képet közzétette: Honti József

Úgyse.
Amúgy se.
Úgyse néznének a szemébe. Amúgy se 

vetnének rá ügyet.
Úgyse elegyednének szóba vele. 

Amúgy se gondolnának rá.
De láthatták. Évekig hordta az avart, 

tisztogatta a járdát. Kapált, gondozta a 
füvet, törõdött a virágokkal. Járt-kelt a 
szemük elõtt. Szívében alázattal.

Nem fog emelvényen szónokolni – el-
lenben meggyógyítja a lelket. Nem fog 
díjakat átadni, aláírásával sem hitelesít 
semmit – ám képes könnyíteni az elnehe-
zült sorsokon.

Nem kap Pro Urbe-díjat – hiá-
ba érdemelné! Nem kézbesítenek neki 
vacsorameg-hívót, tanácsért sem fordul-
nának hozzá, intézményeket továbbra is 
nélküle avatnak, nem fogják nevét emle-
getni a város jeles polgárai között; nem 
hiszi senki, hogy egy telefonnal elintéz-
het ügyeket, protekciót sem vár tõle em-
berfi a, minthogy a számát sem kérnék el 
soha (ki hinné el, hogy van neki?).

Nem indítanák választásokon, kü-
lönben sem mondana rosszat másokról; 
vélemé-nyére sehol sem kíváncsiak. Nem 
zargatott senkit bajával; ahol térül-for-

dul, csupán csavar, láthatatlan.
Egy nõ sem hinné támaszának. So-

sem keresték barátságát, senki sem fog-
ja be-mutatni senkinek. Nem emlegetik 
fel szavát, nem fordulnak felé azzal: „Bo-
csánat, uram, megmondaná, hogy…?”; 
nem kerül vendéglistákra a neve, nem 
futnak össze hangjára. Azonban meleg-
sége átlobban tekintetén. Sokszor annyi 
pénze sincs, hogy egy tábla csokoládét 
vegyen, viszont a szíve szívarany. Szavai 
õszinték, meghittek: langy nyári esõk, jó-
indulata lombok közül áttörõ fényzubo-
gás. Padon üldögélve árnyéka belebök a 
fáéba, magasztos pillanat: csend a csend-
del egybekoppan, belül hallani. Kevés 
már kívánsága, jóakarata továbbra is 
cseperedik, pedig óriás. Sétáinak nesze 
avar zörgésébe fúl, s amikor emelkedõn 
ballag, alakja átrajzolja az eget, fejére a 
nap színlegyezõje hull.

Lépteivel beszántja a várost, s min-
dig, ahányszor feltûnik, látványa 
megörvendez-tet. Könnyû a lélegzet, 
sietõsen sem szusszan, persze, a szív a 
szívvel együttdob-ban.

Úgyse felejtõdik.
Amúgy se múlik el a világ nélküle.

(benond)

Ötvenhatosok, egyszerûen csak így 
nevezik azokat, akik részt vettek az 
1956-os forradalomban.

A megtorlás szörnyûségeit – bár a 
hatalom évtizedeken át igyekezett ti-
tokban tartani - nem lehet és nem sza-
bad elfelejteni. A balatonfüredi Kósa 
Pált -az újpesti forradalmi bizottság 
elnökét- 1958. március 15-én a Buda-
pesti Fõvárosi Bíróság Népbírósági 
Tanácsa halálra ítélte, kegyelmet saj-
nos nem kapott. 1959. augusztus 5-én 
10 óra 10 perckor végezték ki.

A balatonfüredi 56’-os alapító ta-
gok kezdeményezték a Polgármesteri 
Hivatalnál, hogy miután utcája már 
van, Füred egyik terét is nevezzék el 
Kósa Pálról.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak és a képviselõ-testület azon tag-
jainak, akik kérésünket támogatták, 
köszönjük szépen.

Brenner Imre

Megemlékezés és síremlékavatás

1952-ben a Bem iskola 8. osztálya

RÉGI KÉPEK A Halász és Révész szoborról

Róka Feri

Teret neveztek el Kósa Pálról
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A Greenpeace-t is egyre 
  többen keresik meg az 
  úgynevezett „chem-
  trail”-nek nevezett 

összesküvés elmélettel kapcso-
latosan. Sokan aggódnak amiatt, 
hogy a repülõgépek mögött látha-
tó kondenzcsíkok igazából szán-
dékosan kibocsátott veszélyes ve-
gyi anyagok. Megvizsgáltuk ezért a 
rendelkezésre álló információkat, 
ami alapján kijelenthetjük, hogy 
nem találtunk olyan információt, 
ami alátámasztaná a chemtrail el-
méletet.

Chemtrail
Mi is az a chemtrail? A 

chemtrail, azaz chemical trail 
(vegyi nyomvonal) kifejezés több 
hasonló elméletet is takar. Az in-
terneten a Google több mint 2 
millió találatot ad a chemtrail ki-
fejezésre, azaz sokakat foglalkoz-
tat a jelenség. A legelterjedtebb 
elmélet szerint, mind a katonai, 
mind a polgári repülõgépekbõl 
kipermeteznek vegyi anyagokat, 
elsõsorban alumíniumot annak 
érdekében, hogy manipulálják a 
klímánkat.

 A „chemtrail hívõk” szerint a 
permetezést bizonyítja, hogy az 
égen a repülõgépek mögött látha-
tó kondenzcsíkok az utóbbi idõben 
megváltoztak. Rengeteg fi lm talál-
ható videó megosztó oldalakon, 
mely a közzétevõk szerint furcsán 
viselkedik: szétterül, hirtelen 
megszûnik, stb. A chemtrail elmé-
let szerint az összeesküvõ nagy-
hatalmak, világszervezetek (USA, 
NATO, ENSZ, EU, stb.) megálla-
podtak abban, hogy ezzel a titkos 
kibocsátással hûtik le a klímát 
és állítják meg a klímaváltozást. 
A „chemtrail szakértõk” szerint 
az ENSZ is tudja, hogy ez a kí-
sérlet járulékosan több milliárd 
embert megöl, de ennek ellenére 
fontosabbnak tartják a magasztos 
célt. Van olyan chemtrail elmé-
let miszerint, nincs is klímaválto-
zás, hanem gazdasági érdekekbõl 
a chemtrail révén manipulálják 
a klímát, sõt egyesek szerint a 
chemtrail célja az emberiség ir-
tása – népességszabályozás. A 

chemtrail leírások szerint alumí-
niumot és báriumot, vagy nano 
méretû alumíniumot és báriumot, 
polimer-mikroszálakat, sõt egyéb 
anyagokat is kijuttatnak, ami kép-
zi a szerintük gyilkos vegyi felhõt. 
A chemtrail elméletekben gyak-
ran szerepel az USA ionoszféra-
kutató program a HAARP (High 
Frequency Active Auroral Rese-
arch Program) felelõssége, szere-
pe is, amihez szintén több összees-
küvés elmélet kapcsolódik.

A legelterjedtebb chemtrail 
elmélet szerint a polgári és a 
hadi repülõgépek szándékosan a 
levegõbe juttatnak alumíniumot, 
mely az elmélet terjesztõi szerint 
földre kiülepedve károsítja az 
emberek egészségét. Ha valóban 
valaki nagy mennyiségû alumíni-
umot juttatna ki, akkor sem len-
nénk nagy bajban. Elõször is elemi 
alumínium a légkör levegõjével 
reagálva alumínium oxiddá válik, 
ami semmiképp nem nevezhetõ 
mérgezõ anyagnak. 

A földre kijutó alumínium 
vegyületektõl sem szabad meg-
ijedni, hisz a talajban is nagy 
mennyiségben találhatóak alumí-
nium vegyületek. Természetesen, 
mint a legtöbb anyag az alumíni-
um is káros nagy mennyiségben. 
Például, ha 100 miligramm/liter 
(mg/l) felett van alumínium az ivó-
vízben, akkor az gyomor- és bél-
rendszeri irritációt okozhat. A 
„chemtrail bizonyítékok” során vi-
szont esõvízben csupán 0.080-0.12 
mg/l alumíniumot mutattak ki. Az 
igen szigorú uniós magyar és EU-s 
ivóvíz határérték is 0.200 mg/liter 
(200 mikrogramm/liter) alumíni-
umot engednek, így a „chemtrail 
bizonyíték” esõvizet bárki nyugod-
tan meg is ihatja.  

Miért szakadnak meg? 
A chemtrail hívõk egyik fõ bi-

zonyítéka, hogy a kondenzcsíkok 
sokáig megmaradnak, idõnként 
eltûnnek és furcsa alakot öltenek 
a levegõben. A megszakadt kon-

denzcsíkok a Chemtrail-ben hívõk 
számára bizonyítja, hogy perme-
tezés folyik, hisz mikor kihagy a 
csík, „akkor cserélik a palackot”. 
A kondenzcsík akkor keletkezik, 
amikor a repülõgép motorja el-
égeti az üzemanyagot és a légkör-
be kerülve az égéstermékek kon-
denzációs magvakként szolgálnak 
a levegõben lévõ vízpára számá-
ra, ugyanúgy, mint az a hagyomá-
nyos felhõképzõdés során vagy a 
fûszálon a dérkiválás során is tör-
ténik. A repülõgép hajtómûvének 
égésterméke a többi kipufogógáz-
hoz hasonlóan többek között ko-
romszemcséket, vizet, valamint 
egyéb oxidokat tartalmaz. A víz-
zel túltelített magaslati levegõben 
ezeken a magokon könnyen kicsa-
pódik a víz. Alacsonyabb magas-
ságban fel-, illetve leszállásnál a 
szárnyak csúcsainál kialakuló lég-
örvények miatt is kialakulhat kon-
denzcsík.

 A kondenzcsík viselkedése 
– azaz hogy mennyi ideig marad 
meg és hogy milyen formában ter-
jed szét - a körülötte lévõ levegõ 
páratartalmától, hõmérsékletétõl 
és a szélviszonyoktól függ. Egy hi-
degfront utáni száraz levegõben 
egészen rövid kis csík várható, 
míg egy melegfront elõtti nedves 
levegõben órákig is megmarad-
nak a fokozatosan kiszélesedõ, fel-
darabolódó csíkok. Az Idõkép.hu 
cikke is pontosan elmagyarázza, 
hogy miért tûnnek el illetve jelen-
nek meg újra, miért váltanak ala-
kot a kondenzcsíkok a levegõben. 
„Maguk a kondenzcsíkok is tel-
jesen másként viselkedhetnek 
(eltûnhetnek, majd újra megje-
lenhetnek), ha a gép felváltva re-
pül alacsonyabb, illetve magasabb 
páratartalmú (telítettségû) légré-
tegekben. 

Az "alakváltás" pedig az esetek 
99%-ában teljesen nyilvánvalóan 
a Nap, a repülõ és a szemlélõ által 
bezárt szögek gyors változásainak 
tudható be, összeadódva a torzító 
légrétegek fent említett hatásai-
val; a tükrözõdések és árnyékok 

játéka teljesen becsaphatja a ke-
véssé jártas szemlélõt, vagy éppen 
videót/fotót készítõ amatõrt.” (For-
rás: http://www.idokep.hu/hirek/
hologram-repulok-es-chemtrail-
csikok)

A repülésnek és a kondenz-
csíkoknak természetesen vannak 
kedvezõtlen környezeti hatásai. A 
repülõgépek felelnek a világ tel-
jes üvegházgáz kibocsátásának 2 
százalékáért, ráadásul ezen szek-
tor kibocsátása jelentõsen növek-
szik. A kondenzcsíkok, pedig - bár 
az átlagos üvegházhatású gázok-
hoz képest rövid ideig -, de külön 
is hozzájárulnak a globális mele-
gedéshez.

Nem indokolt 
a félelem

A chemtrail ügyében már töb-
ben hivatalos kérdéseket intéz-
tek hatóságokhoz, államigazgatá-
si, uniós szervekhez, amire rendre 
megkapták cáfoló válaszukat. A 
Greenpeace-t ez még önmagában 
egyáltalán nem gyõzné, viszont 
amíg nincs meggyõzõ tudomá-
nyos eredmény, mely bizonyítaná 
a jelenséget, addig nem lehet az 
ilyen globális összeesküvéseket 
feltételezõ állításokat komolyan 
venni. Sajnos van pont elegendõ 
valós környezet és egészségpusztí-
tó tevékenység, cég mint az észa-
ki tengeren olajat fúró Shell, a 
radioaktív anyagok, hulladékok 
biztonságos kezelését megolda-
ni képtelen nukleáris ipar vagy 
az egészségünket és a környeze-
tet károsító növényvédõszereket, 
vegyi anyagokat, GMO-kat gyártó 
óriásvállalat, akik ellen nagyon is 
indokoltnak látja a Greenpeace a 
határozott fellépést. Így szakmai, 
tudományos szempontból nem 
megerõsített jelenségekkel nem 
tartjuk indokoltnak foglalkozni.

Simon Gergely
Regionális vegyianyag  szakértõ, 

Greenpeace Kelet- 
és Közép-Európa

Július közepén a bala-
tonfüredi Füred kempin-
gen tartottunk baleset-
megelõzési délutánt.

A kemping nagy társal-
gójában volt a bázisunk, 
ahol kresz-teszt kitöltésére 
volt lehetõség, miközben 
a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályairól is 
könnyed formában inter-
aktív beszélgetésre nyílt 
az érdeklõdõ kicsiknek és 
nagyoknak lehetõségük.

Volt, hogy egy komplett 
család veselkedett neki, 
hogy legyõzze a teszt kér-
déseit, volt aki egyma-
gában viaskodott a kér-
désekkel. A rendõrségi 
motor igazi motivációs 
tényezõvel bírt, hisz volt, 
aki ezáltal kapott kedvet, 
hogy tiszteletét tegye stan-
dunknál, volt, akit az ele-
mi érdeklõdés,  volt akit 
más bátorítása vett rá, egy 
könnyed teszt kitöltésére.

Az érdeklõdök címsza-
vakban: nyári diákmun-
kás, nagyszülõkkel hajón 
nyaraló unoka, apa-anya-
csemete alkotta triász, 
elsõnapos baywatch-boy, 
öt földrész végtelen útjait 
koptató világpolgár……   

Természetesen készül-
tek a sztárfotók ,, gyerek a 
rendõrmotoron ,, témakör-
ben.

A legifjabb érdeklõdõ 
mindössze 11 éves volt, 
és korát meghazudtolóan, 
szinte uzsonnára meget-
te a kérdéseket tudásával, 
kreativitásával. Hála a he-

lyi VBB-nek, az MBB-nek, 
és az OBB-nek ajándéktár-
gyakat is oszthattunk ki-
csik és nagyok örömére.   

Ez a kiváló délután nem 
jöhetett volna létre Baukó 
Bálint r. örm. / közlekedési 
járõr -logisztikus /, Fischer 
Rajmund r. zls. / közleke-
dési motoros helyszínelõ 

- rendõrmotoros / és Sze-
keres Kornél r. õrgy. / 
megelõzési fõelõadó – ko-
ordinátor – kommunikátor 
- kresz-teszt készítõ -  mar-
keting / munkája nélkül.

Szekeres Kornél r. õrgy.
megelõzési fõelõadó

Balatonfüredi 
Rendõrkapitányság

Idén júniusban ismét 
megrendezték a már 
hagyományosnak 
számító festõtábort 
a balatonfüredi Rad-
nóti Miklós Általá-
nos Iskolában. 

A tábor remek lehetõség 
számunkra tehetségünk ki-
bontakoztatására valamint 
felfedezésére.  Egyre több 
technikát sajátíthatunk el 
új eszközök segítségével 
(pl. diófapác, anilin festék, 

pasztellkréta). Az idei tá-
borban 21 diák vett részt, 
és ez is bizonyítja, hogy 
egyre több fi atalt érdekel 
a mûvészet. Az általános 
iskola minden évfolyamá-
ból érkeztek tanulók vala-
mint két budapesti kislány 
is velünk tartott. 

Az elsõ napon, a Vitor-
lás téren alkottunk és ren-
geteg remekmû készült. 
A második napon a Ta-
más-hegyen engedhettük 
szabadjára fantáziánkat, 

ahol tájképek és csend-
élet került a diákok lap-
jaira. A következõ nap az 
építészet jegyében telt, a 
szívkórház elõtti parkban. 
Ezen a napon a fapác és 
a pasztellkréta segítségét 
vettük igénybe. A negye-
dik egyben utolsó napon, 
a Tagore sétányon jártunk 
és a fák köré összpontosult 
az alkotások nagyja, azon-
ban vitorlásokról és más 
növényekrõl egyaránt ké-
szültek festmények. 

A tábor fõszervezõje 
egyben kivitelezõje és 
mûvészeti vezetõnk Gaál 
Ágnes, akinek ezúton is 
szeretnénk megköszönni 
ezt a csodálatos pár napot, 
amelyet vidáman , jó kedv-
vel és szorgalmasan töltöt-
tünk.

 A mûveket bárki meg-
tekintheti õsszel a városi 
sportcsarnokban, ahol ki-
állítást szervezünk belõle. 

Nagy Alexandra (8.a)
Schütz Annamária (6.a)

A Duna, Tisza, Tisza-tó, 
Szigetköz és a Rába után 
új, eddig ismeretlen folyó-
ra, a Körösre tervezte igaz-
gató úr az idei táborunkat. 
Kiderült, hogy a folyó na-
gyon tiszta, és alig folyik, 
duzzasztókkal szabályoz-
zák. A Fekete-Körösön 
kezdtünk a román határ-
tól, majd a Kettõs-Körösön 
eveztünk Békésig az elsõ 
napon. A következõ táv Kö-
röstarcsáig tartott, majd 
a Sebes-Körös befolyása 
után a Hármas-Körösön a 
félhalmi horgásztanyáig.

Rengeteget fürödtünk, 
játszottunk, énekeltünk. A 

sátorverés és a táborbon-
tás nagyon gyorsan megy, 
a nomád élet ott teljesen 
természetes, és nagy él-
mény.

A gyomai végállomásról 
vonattal jöttünk haza, ott 
sajnos rajta voltunk azon 
a vonaton, amelyik majd-
nem öt órát késett, de nem 
tudta elvenni kedvünket, 
néhány nap múlva egy kö-
zös halászléfõzéssel zártuk 
táborunkat.

László Luca
Radnóti Miklós 

Általános Iskola
8.a osztályos, 
végzõs tanuló

Radnótis diákok és a mûvészet Baleset megelõzési program

Közlekedési morzsák
2012.07.19-én 09:19 órakor állampolgár telefonon 

tett bejelentést a Balatonfüredi Rendõrkapitányságra, 
miszerint egy busz a személygépkocsijának hátulról 
nekiütközött a Balatonfüred Széchenyi utcában mely 
során anyagi kár keletkezett, de személysérülés nem 
történt. Mint kiderült az autóbusz vezetõ fi gyelmetle-
nül közlekedett, és az elõtte közlekedõ  Skoda Superb 
típusú gépjármûnek ütközött, ami forgalmi okok mi-
att állt meg egy gyalogos-átkelõhely elõtt, amit az 
autóbuszvezetõ késõn észlelt. A vétkes autóbuszvezetõ 
a felelõsségét elismerte, ezért helyszíni bírság kiszabá-
sára került sor. 

*
2012.07.19-én 12:26 órakor a Magyar Posta Zrt. 

csomagkézbesítõje telefonon tett bejelentést kapi-
tányságunkra, miszerint Tihany, Garai utcában egy 
segédmotor kerékpárral szembõl közlekedõ személy 
nekiütközött a Magyar Posta Zrt tulajdonát képezõ 
gépjármû oldalának. Mint kiderült, ezen esetben a 
megfelelõ oldaltávolsággal voltak némi problémák. A 
segédmotor kerékpár vezetõje a felelõsséget elismerte, 
ezért vele szemben helyszíni bírság kiszabására került 
sor.

*
2012.07.20-án 03:50 órakor egy bringás ke-

rült a Balatonfüredi Rendõrkapitányság épületébe 
elõállításra, mert kiderült, hogy a közúti forgalomba  
ittasan kerékpározott. A Lion típusú alkoholszonda  ,, 
kérlelhetetlen volt ,, a  helyszínen 0.97 mg/l-es értéket 
mutatott. Nevezett személlyel szemben közigazgatási 
eljárás kezdeményezése történt. 

Iskolai vízitúra 

a Körösökön

A kondenzcsík összeesküvés-elmélet
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Petõ Tamás a BFC 
vezetõedzõje szerint 
felemásra sikeredett 
a nyári felkészü-
lés. Jó hír viszont, 
hogy gyõzelemmel 
kezdte meg a baj-
noki idényt a füredi 
csapat. 

Kissé átalakult az el-
múlt szezonhoz képest 
a keret, hiszen öt játé-
kos távozott a klubtól. 
Az új játékosok névsora: 
Filipánovics Bálint, Si-
mon András (mindket-
ten Gyõr), Tar Krisztián 
(Pápa), Kovács Gábor (Za-
laegerszeg), Balogh László 

(Balatonlelle), Leo kolum-
biai játékos, legutóbb Ka-
zincbarcikán focizott, Be-
nedek István, Schneider 
József kölcsönbõl tértek 
vissza, Bendicsek Marcell, 
Kovácsfi  Barna, Földeák 
Dávid, Gál Krisztián helyi 
fi atalok. 

A vezetõség és a szak-
mai stáb továbbra is re-
méli, hogy a gárda a baj-
nokság végén az elsõ kettõ 
helyen végez, jogot sze-
rezve a harmad osztályba. 
Mint ismeretes az NB III-
as csoport jövõ évi átszer-
vezésének köszönhetõen 
elõkelõ helyen kell zárni 
az idényt. 

Petõ elmondása sze-
rint rövid volt a felké-
szülési idõ, ráadásul 
némely játékosoknál fi zi-
kális probléma is akadt. Öt 
tesztmérkõzést játszottak 
vereség nélkül. Az egyet-
len döntetlent (1:1), az NB 
II-es Ajka ellen érték el. 

Jól kezdte a szezont a 
BFC, hiszen hazai pályán 
2:1-re nyertek a Moson-
magyaróvár ellen. Élveze-
tes mérkõzésen a fürediek 
nyolcvan percen át ember-
hátrányban is nyerni tud-
tak, ráadásul 0:1-rõl for-
dítottak. Mindez a csapat 
küzdeni tudását jellemzi. 

Szendi Péter

Balatonfüredi KSE  bajnoki mérkõzései 
2012/2013. szezon

Pécs- BKSE 09.14.18h Jun. 16 h ifi . 14h 
BKSE- PLER 09.19.18h Jun. 16 h ifi . 14h  
BKSE- Orosháza 09.23.18h Jun. 16h ifi . 14h 
Csurgói KK- BKSE 09.29.18h Jun. 16h ifi . 14h 
Pick Szeged-BKSE 10.10.18h Jun. 15:30  ifi . 13:30h
BKSE-Tatabánya 10.24.18h Jun. 16h ifi . 14h
Gyöngyös-BKSE 10.27.18h Jun. 16h ifi . 14h  
BKSE-MKB Veszprém   11.07.18h         
BKSE-Kecskemét 11.11.18h Jun. 16h ifi . 14h
Cegléd-BKSE 11.16.18h Jun. 16h ifi . 14h                 
Vác_BKSE 11.24. 18h Jun. 16h ifi . 14h 
BKSE-Pécs 11.30. 18h Jun. 16h ifi . 14h 
PLER_BKSE 12.06.18h Jun. 16h ifi . 14h 
Orosháza-BKSE 12.15. 18h Jun. 16h ifi . 14h 
BKSE- Csurgói KK 12.19.18h Jun. 16 h ifi . 14h
MKB- BKSE  02.02.18h 02.03. Jun. 17h ifi . 15h
BKSE- Pick Szeged 02.06.18h Jun. 16h ifi . 14h
Tatabánya-BKSE 02.15.18h Jun. 16h ifi . 14h
BKSE- Gyöngyös  02.22.18h Jun. 16h ifi . 14h 
Kecskemét- BKSE 03.01.18h Jun. 16h ifi . 14h
BKSE- Cegléd  03.10.18h Jun. 16h ifi . 14h

Az ember nem is 
hinné, hogy negy-
ven év telt el azóta, 
hogy Balatonfüre-
den az államalapítás 
ünnepét kispályás 
labdarúgótorná-
val ünneplik meg. A 
rekkenõ hõség elle-
nére idén hét csapat 
nevezett.

A Balatonfüred FC 
mûfüves pályáján két cso-
portban kezdõdtek meg a 
küzdelmek. Innen a két-
két legjobb csapat léphe-
tett tovább az elõdöntõbe. 
A legjobb négy között a 
budapesti LK Bulsz, a 
BKSE csapatért rajon-
gó szurkolói csoport-
tal, a Füred Fanaticcsal 
mérkõzött meg legelõször. 
A végeredmény 2:2 lett, 
de a büntetõpárbajt a 
fõvárosiak megnyerték. A 
másik mérkõzésen két ha-

zai csapat mérte össze tu-
dását. Itt a Haverok 2:1-re 
diadalmaskodtak a Koro-
na FC ellen. 

A fi nálét hatalmas 
küzdelem, ugyanakkor 
sportszerû játék jelle-
mezte. Végül a Haverok 
ismételten 2:1-re nyer-
tek, elhódítva a kupát. A 
bronzmérkõzésen a Koro-
na FC hétméteresekkel bi-
zonyult jobbnak a Füred 
Fanatics ellenében. 

A szervezõk örömüket 
fejezték ki, hogy a jubile-
umi tornára nívós csapa-
tok jelentkeztek. Az ered-
ményeken is látszik, hogy 
igazi ki-ki mérkõzéseket 
játszottak egymás ellen az 
alakulatok. Természete-
sen jövõre is megrendezik 
a népszerû, hagyományos 
tornát, bízva abban, hogy 
több csapat vesz részt a 
mérkõzéseken. 

Szendi Péter

Vadnai Jonatán 
Európa-bajnok-
ként térhetett haza 
Ausztriából a Laser 
4.7 hajóosztály kon-
tinens viadaláról.

Az ausztriai Breiten-
brunn adott otthont au-
gusztus 11–18 között a 
Laser 4.7 hajóosztály Eu-
rópa-bajnokságának, ahol 
Vadnai Jonatán – a Ba-
latonfüredi Yacht Club 
versenyzõje – bátyja nyom-
dokaiba lépve korosztá-
lyos Európa-bajnoki cí-
met szerzett. Alig két évvel 
ezelõtt adtunk hírt arról, 
miszerint Vadnai Benja-
min Laser 4.7 osztályban 
korosztályában, azaz U16 
kategóriában Európa-baj-
noki aranyat szerzett,  már 
második alkalommal büsz-
kélkedhet Magyarország 
ekkora sikerrel a Vadnai 
testvérek jóvoltából. 

Az Európa-bajnokság-
ra nyílt verseny lévén a vi-
lág minden részérõl érkez-
tek Laser 4.7 versenyzõk 
a legjobbaknak járó dí-
jak megszerzése céljából, 
így fordulhatott elõ, hogy 
a nemzetközi versenyben 
Jonatán korosztályában a 
gyõzelmet és az összetett 
ezüstöt egy szingapúri fi a-
tal, Ryan Lo szerezte meg, 
a török Aribas Y Doga mö-

gött, ám az Európa-bajno-
ki cím boldog tulajdonosa 
Jonatán lett, aki a nemzet-
közi verseny 9. helyén vég-
zett a 215 fõs mezõnyben.

Fiatal versenyzõink kö-
zül a 215 fõs fi ú mezõnyben 
Vadnai Jonatán és Takács 
Levente verekedte be ma-
gát a legjobbakat felsora-
koztató 54 fõs arany cso-
portba, míg a lányok 117 
fõs versenyében Virág Fló-
ra folytathatta a döntõt a 

legjobbak között, aki re-
mek kezdést követõen 
a 12. helyrõl várhatta 
a további futamokat. A 
selejtezõk során nem ma-
radtunk futamgyõzelem 
nélkül  sem Hirschler Re-
beka jóvoltából, aki cso-
port gyõztesként szelte át 
a célvonalat, s csupán né-
hány ponttal maradt le az 
arany csoporttól. 

A döntõ futamaiban 
Levente és Flóra sajnos 

hibáztak, s mindketten 
visszacsúsztak a 31. he-
lyezésig. Jonatán azonban 
egyenletes teljesítményt 
nyújtva, - mely a helyi in-
stabil, forgolódó szélben 
nem volt egyszerû feladat 
– beverekedte magát a leg-
jobb tíz közé a nemzetközi 
versenyben, s szerezte meg 
az Európa-bajnoki címet 
korosztályában, az U16 ka-
tegóriában.

Eszes Detta

A hagyományos 
Szent István napi te-
nisz verseny a Petõfi  
Sportkör egyik ki-
emelt versenye.           

A meleg hétvégén, au-
gusztus 19-én Mészáros 
Károly versenyigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, 
majd dr. Bóka István pol-
gármester nyitotta meg a 
versenyt. Mészáros Károly 
felkérte Dudásné Nádasi 
Judit versenybírót, ismer-
tesse a verseny lebonyolí-
tásának menetét.

Az elsõ napon a FE35 
és FE55, a második na-
pon a VP-100 és NE35 egy-
egy mérkõzésének szín-
helye a Forrás Sportpark 
volt. A többi versenyszám 
a Kiserdõben, a rendezõ 
egyesület pályáján zaj-
lott. Vasárnap a kiserdei 
pályán az elõdöntõket és 
döntõket bonyolítottuk le. 

A nevezésekkel egy idõben 
minden versenyzõ egy-egy 
üveg címkézett bort ka-
pott.

A pályák mindkét hely-
színen rendezettek tisz-
ták voltak, a pályagondno-
kok kérés nélkül, azonnal 
felkészítették a pályákat 
a következõ mérkõzésre. 
A Petõfi  Sportkör mint 
rendezõ egyesület min-
dent megtett annak érde-
kében, hogy a játékosok 
otthonosan érezhessék 
magukat. 

A Szent István Kupa elsõ 
helyezettjei a különbözõ 
kategóriákban: Rekedt, 
Dobosi(Veszprém), Fü-
löp, Homródi,  Kokovai 
(Paloznak), Bogár-Szabó,  
Vizkelety –Maitz (Vesz-
prém), Fisi – Scherer, Al-
mai – Fülöp,  Kokovai 
– Sherer (Paloznak) és a  
Szûcs – Kamerda páros.

Petõfi  Sportkör

Több mint kétezer 
ember, két órás ké-
sés a rajtnál, ennek 
ellenére is megren-
dezték Füred és Ti-
hany közötti öbölát-
úszást. Az eseményt 
megtisztelte jelenlé-
tével Gyurta Ger-
gely Eb-bronzérmes 
úszónk, aki a máso-
dik helyen végzett.

Korábban jóval több 
úszó jelentkezett, hogy 
teljesítse a 3.5 kilométe-
res távot. Németh Zsolt 
szervezõ szerint a viszony-
lag csekély érdeklõdés 
annak tudható be, hogy 
két évvel ezelõtt a zord 
idõjárás miatt elmaradt 

a verseny, míg tavaly egy 
másik szervezõiroda bo-
nyolította le az eseményt. 

Elég sokan nem tet-
szésüket fejezték ki, hogy 
több mint két órát csúszott 
a rajt, mely a nagy káni-
kulában igazán elviselhe-
tetlen volt. A szervezõk 
elmondása szerint többen 
próbáltak nekik különbözõ 
trükkökkel keresztbe ten-
ni, ráadásul a biztonságot 
nyújtó hajósok közül sokan 
nem jöttek el. 

Kuriózumnak számí-
tott, hogy idén kijelöltek 
egy ezer méteres pályát. 
A mintegy 150 versenyzõ 
ismerõsei a partmentén 
szurkolhattak kedvence-
iknek. A szervezõk örö-

mét fokozta, hogy sok kis-
gyerek is úszott, illetve a 
háromfõs váltók versenye 
is jól sikerült. 

A férfi aknál Kuta-
si Gergely diadalmasko-
dott megelõzve  Gyurta 
Gergelyt. A legjobb nõi 
versenyzõ Szilágyi Niko-
lett lett, aki hat perccel 
maradt el Kutasitól, így az 
összetettben a nyolcadik 
helyen végzett.

A szervezõk remé-
lik, hogy jövõre nagyobb 
létszámmal és kitûnõ 
idõjárási viszonyok kö-
zepette rendezhetik meg 
a versenyt, tisztelegve az 
„árvízi hajós” Wesselényi 
Miklós emléke elõtt. 

Szendi Péter

Vadnai Jonatán Európa-bajnok

Három és fél kilométer
Öbölátúszás Füreden Gyurta Gergellyel

Bizakodó labdarúgók

Szent István-napi versenyKispályás futballtorna
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