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Szerettem volna ott len-
ni, de nem voltam. Amikor
a fúvószenekar koncertjén
egyszer csak egy feltûnõen
szép hölgy a közönség so-
rából odalép a meglepett
karmesterhez, „leemeli” a
pulpitusról és táncolni kezd
vele. Míg a bátor hölgy fér-
je pedig az elcsent pálcával
tovább vezényli a zenekart.
Az pedig játszik, még a trom-
bitájuk sem rebben. Úgy tu-
dom, mindez pillanatnyi
rögtönzés volt, se karmes-
ter, se zenekar nem tudott
róla. Játék volt, farsangi
móka.

Miközben olvasva a hírt,
gratuláltam minden résztve-
võnek magamban, eszembe
jutott, hogy Füreden milyen
keveset beszélünk a zenei
kultúráról. Én legalábbis
úgy érzem, az országos saj-
tóban is fõleg az irodalmi
eseményeink kapnak na-
gyobb teret. Pedig mi min-
den van itt zenében! Kitû-
nõ zeneiskola, koncertek,
együttesek, szólisták, ven-
dégmûvészek, nagyzeneka-
rok, nagy elõadások. És
még csak a komolyzenérõl
szóltam, de tegyük mellé a
jazzeseményeket, a gitár-
programokat, a városi kó-
rusok sokaságát, nyári-õszi
zenész vendégeket. S persze
a fiatalos bulikat, hiszen
onnan is a zene csap fel.
Néha túl magasra, mint az
indulat, amit kivált.

De folytathatom a sort,
mondjuk a képzõmûvészet-
tel, amelyben elsõsorban a
városi nem hivatásosok sze-
repelnek nagy számban, jól
mûködõ egyesületük révén.
Nem feledkezhetek meg a
táncmûvészetrõl sem,
amelynek annyi ágát mûve-
lik sikerrel és örömmel a
városban, hogy felsorolni
sem lehet. Ne maradjon ki a
színházmûvészet sem (to-
vábbra is a helyiekrõl van
szó).

Mire nem figyeltem még?
Tudom, hogy vannak kitû-
nõ fotósaink, akik bátran
kísérleteznek is, kiállításaik
is érdekes színfoltját adják
a városi kultúrának. De
azért már nem hagyom ki
az irodalmi alkotókat, so-
kan vannak, könyveik jelen-
nek meg, bemutatkoznak a
városon kívül is.

Mindezt azért sorolom,
mert most indul a szezon.
Egyesek szerint túl sok is a
program. Szerintem a kul-
túrából a mai világban nem
lehet elég! Fõleg abból
nem, amit az alkotó füredi
polgár hoz létre. Csak ép-
pen választanunk kell ezek
között.

Praznovszky Mihály

A táncoló
karmester

Koncertek, színház, irodalom és megidézett forradalom
Francia klasszikus, magyar for-

radalmár költõ, blues, népzene és
színházi elõadások. Szellemiség és
játékos könnyedség együtt. Négy-
napos fesztivállal ünnepli meg már-
cius 15-ét és a tavasz beköszöntét
a város. Igazi kuriózumként meg-
nyílik Rodin kiállítása, koncertet ad
a Csík zenekar és Ferenczi György.
Ismét megelevenedik a reformkori
városrész, lesz irodalom a szoká-
sosnál lazábban, gyerekprogramok,
némi agykutatás és rendhagyó séta.
Ez lesz az év elsõ hosszú hétvégé-
je. Petõfi, úgy, hogy mindenki meg-
értse.

Egy esszenciális koncerttel indul
március 14–17. között a fesztivál,
Petõfi Sándor versei dübörögnek
majd megalkuvást nem ismerõ han-
gon. Blues, népzene, versinter-
pretálás, humor és szívbõl  jövõ mu-
zsika. Ferenczi György szájharmo-
nika-mûvész, énekes, hegedûs és gi-
táros a Rackajam formációval lép
színpadra az Anna Grand Hotelben.

Füredi Tavaszi Fesztivál

Ferenczi György szájharmonika-mûvész, énekes, hegedûs és gitáros a Rackajam formációval lép fel

– Egy magyar zenésznek nor-
mál esetben a népzenétõl kellene
bárhova eljutnia, de a Kodály-
módszer hazájában ez rendsze-
rint nem így van.

– Én Jimi Hendrix zenéjén nõt-
tem fel. Ma két dolog határozza

meg a zenémet: a népzene és
Hendrix. Kedvenc íróm Jókai,
kedvenc költõm Petõfi. Aki a rock
and rollt életformájának vallja, az
nem mehet el Petõfi mellett úgy,
hogy ne ragadja meg a belõle su-
gárzó energia és életöröm. Velem

sem történt ez másként – vallja
Ferenczi, akit már húsz évvel ez-
elõtt a trossingeni szájharmonika-
világbajnokságon a világ legjobb
szájharmonika-játékosának vá-
lasztottak.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ismét lomtalanítás és hulla-
dékgyûjtés a városban. Márci-
us 23-án szállítják el az ingatla-
nok elé kitett limlomot, ezúttal
sem viszik el azonban a kom-
munális hulladékokat, illetve az
építésbõl, bontásból származó
törmeléket. Hamarosan újra el-
indulnak a házhoz érkezõ, zöld-
hulladék-gyûjtõ járatok is.

A lomtalanítást végzõ Probio
Zrt. kéri a lakosságot, hogy az
összegyûjtött limlomot márci-
us 23-án reggel hét óráig helyez-
zék ki az ingatlanok elé. Az új
hulladéktörvény értelmében ve-
szélyes hulladékot (festékesdo-
bozok, szárazelemek, permet-

Újra lesz lomtalanítás
szermaradványok) ne helyezze-
nek ki a közterületre. Idén sem
szállítják el a lomtalanításkor a
kommunális hulladékot, az építé-
si törmeléket, hulladékká vált gu-
miabroncsot, a kerti, valamint
zöldhulladékot.

Ezúttal is lesz külön elektro-
nikai hulladékgyûjtési akció. Az
elektronikai hulladékokat a Bala-
tonfüred, Fürdõ utca 20. szám
alatti telephelyre (a Noszlopy ut-
cáról nyíló bejárat felõl, a ben-
zinkút mellett) lehet szállítani
március 16-án, szombaton 8–15
óra között.

Ismét elindul a városban a zöld-
hulladék-gyûjtés is. A tavaly indí-

Az önkormányzat támoga-
tásával humán papilloma
vírus elleni védõoltási
program indul a városban,
amely jelenleg a méh-
nyakrák megelõzésének
a leghatékonyabb módja.
Ezentúl minden évben a
füredi állandó lakhelyû,
13. életévüket betöltõ
lánygyermekek kérhetik
a védõoltást.

– Külföldi szakmai tapaszta-
latok alapján indítjuk el a város-
ban a humán papilloma (HPV)
vírus elleni védõoltásokat. A
méhnyakrák hazánkban is a leg-
gyakoribb megbetegedések közé
tartozik, ezért nagyon fontos a
prevenció. A HPV idézi elõ a rá-
kos megbetegedést, a védõoltás-
sal azonban a szervezet védekez-
ni tud a vírussal szemben – vála-
szolta a balatonfured.hu érdeklõ-
désére dr. Ács Károly, a rendelõ-
intézet igazgatója, a program kez-
deményezõje.

A védõoltási program lebonyo-
lítását egy külön erre létrehozott
bizottság végzi majd. A megfelelõ
védettség elérését három oltás biz-
tosítja, ezeket áprilisban, június-

ban, illetve októberben adják majd
be a házi gyermekorvosok a prog-
ramra jelentkezõknek. Az önkor-
mányzat hamarosan minden érin-
tettet levélben keres meg, amely-
ben tájékoztatást is adnak a ví-
rusról, annak veszélyeirõl és a
védõoltás fontosságáról. Késõbb
fórumot is tartanak a városban,
amelyen szakelõadók beszélnek a
humán papilloma vírus veszé-
lyeirõl, illetve válaszolnak a fel-
merülõ kérdésekre.

– Természetesen az érintettek,
illetve törvényes képviselõjük,
azaz a szülõ belátására van bízva,
hogy él-e a védõoltás lehetõségé-
vel. Mi mindent megteszünk azért,
hogy a helyes döntéshez szüksé-
ges információkat átadjuk az érin-
tetteknek, és igyekszünk akciós
áron beszerezni az oltóanyagokat
– mondta dr. Ács Károly, aki ki-
emelte, a programot minden év-
ben megismétlik majd.

A három oltás közül kettõ költ-
ségét teljes egészében átvállalja az
önkormányzat, a programra je-
lentkezõknek csak az elsõ oltást
kell kifizetniük, de szociális ala-
pon itt is kérvényezhetõ az utó-
lagos visszatérítés.

Martinovics

A méhnyakrák ellen
A Veszprém Megyei Kor-

mányhivatal Balatonfüredi Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége 2013. március 21-én (csü-
törtökön) 9.00 órai kezdettel ál-
lásbörzét rendez a Közösségi
Házban (Balatonfüred, Kossuth
u. 3.). A rendezvény célja, hogy
találkozási lehetõséget biztosítson
a munkát keresõk és a munkaerõt

tott, házhoz menõ zöldhulladék-
gyûjtõ járatok a város környe-
zetvédelmi rendelete szerint – a
rendszeres hulladékszállításba
bekapcsolt területeken – közle-
kednek majd.

A szolgáltatás április 1-jétõl
indul, a megfelelõen kihelyezett
zöldhulladékot hetente egyszer,
szerdai napokon viszik majd el.
A zöldhulladékot a szállítást
megelõzõ nap kell kitenni az in-
gatlan elõtti közterületre. A fás
szárú növényi hulladék csak egy
méternél nem hosszabb köte-
gekbe rendezett formában he-
lyezhetõ ki.

mt

Állásbörze a Közösségi Házban
felvenni kívánó munkáltatók ré-
szére. A munkáltatók jelentkezé-
sét március 18-ig a következõ el-
érhetõségen várja a kirendeltség:
87/481-487, Boronkai Zoltán,
boronkaiz@lab.hu, vagy szemé-
lyesen a kirendeltségen (Balaton-
füred, Kossuth u. 14.).

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatot hirdet a mikro-,

kis- és középvállalkozások mun-
kahelyteremtõ beruházásainak
vissza nem térítendõ támogatásá-
ra. A pályázattal kapcsolatban ér-
deklõdni lehet a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja befektetésösztönzési
osztályán (Veszprém, Megyeház
tér 3., telefon: 88/424-477/125-ös
mellék).

Védõoltási program indul a városban

TARTALOM
Kreatív
újrahasznosítás

Az Arácsi Népházban
mutatkozott be a Pictura
Alkotómûhely.

4. oldal

Nõk – nem csak
a Balatonért

Beszélgetés Szauer Rózsá-
val, a Nõk a Balatonért
Egyesület elnökével

5. oldal

Kitüntették
a vezetõedzõt

A sportvezetõ kategóriá-
ban Sótonyi László mun-
kásságát is elismerték.

11. oldal
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BALATONFÜREDI
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Önkormányzatának
havilapja

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
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Tájékoztatom a Tisz-
telt Lakosságot, hogy
2013. január 1. napján a
Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Balatonfüre-
di Járási Hivatala meg-
kezdte mûködését.

A hivatal illetékességi területe
az alábbi településekre terjed ki:

 Alsóörs, Aszófõ, Balatonakali,
Balatoncsicsó, Balatonfüred, Ba-
latonszepezd, Balatonszõlõs,
Balatonudvari, Csopak, Dörgicse,
Lovas, Monoszló, Óbudavár, Ör-
vényes, Paloznak, Pécsely,
Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka.

– A Balatonfüredi Járási Hiva-
tal törzshivatala két osztályból áll:

1. Hatósági osztály, amely az
alábbi feladatokat látja el:

Egyes szociális ellátások meg-
állapítása (idõskorúak járadéka,
közgyógyellátás (alanyi, norma-
tív), ápolási díj (alanyi, fokozott),
egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, hadigondozotti ellá-
tás), köznevelési és menedékjog-
gal kapcsolatos hatósági felada-
tok, valamint kommunális, vízügyi
és védelmi igazgatási hatáskörök,
továbbá egyes környezetvédelmi
ügyek, egyes távhõ-, villamos
energia- és földgázellátással kap-
csolatos ügyek, szabálysértési
ügyek.

2. Okmányirodai osztály,
amely az alábbi feladatokat lát-
ja el:

A személyi adat- és lakcím-
nyilvántartással, útlevél-igazga-
tással, egyéni vállalkozói tevé-
kenységgel és a közlekedési igaz-
gatással kapcsolatos feladatok.
(Lásd 1. számú táblázat.)

A települési ügysegéd keddi
naponként az alábbi települése-
ken tart ügyfélfogadást: Bala-
toncsicsó, Monoszló, Óbudavár,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Ta-

A járási hivatal mûködésérõl

gyon. Feladata, hogy tájékoztatást
nyújtson az ügyfeleknek a járási
hivatal hatáskörébe tartozó ügyek
tekintetében, átadja a nyomtatvá-
nyokat és segítse azok kitöltését,
a kitöltött nyomtatványokat a já-
rási hivatalhoz továbbítsa ügyin-
tézés céljából.

A Balatonfüredi Járási Hivatal
szakigazgatási szervei a követke-
zõ fõ feladatokat végzik:

– járási hivatal járási gyámhi-

1. számú táblázat

2. számú táblázat

vatala a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi feladatok ellátását,

– járási hivatal járási építés-
ügyi hivatala az építésfelügyeleti
hatósági és egyes jogszabályok-
ban meghatározott építésügyi ha-
tósági feladatok ellátását,

– járási hivatal járási földhiva-
tala az ingatlanügyi és telekalakí-
tási feladatok ellátását,

– járási hivatal járási munka-
ügyi kirendeltsége a foglalkozta-

tási, munkaerõ-piaci feladatok el-
látását,

– járási hivatal járási nép-
egészségügyi intézete a népegész-
ségügyi feladatok ellátását. (Lásd
2. számú táblázat.)

Kérem, hogy fenti ügyekben
forduljanak bizalommal a Bala-
tonfüredi Járási Hivatal munka-
társaihoz.

Dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezetõ

Ifjabb Figula Mihály kap-
ta meg a hazai fiatal
borászok szakmai díját, a
Pannónia Aranygyûrût és
a vándorserleget. A füredi
borász az elismerést az
idei borbálon vehette át
a korábbi nyertestõl, a
szekszárdi Sebestyén
Csabától. A legjobb
pályamunka és a 2011-es
Köves Pinot Gris váloga-
tás hozta a sikert.

A hagyományosan, immár
nyolcadszor megrendezett bálon
ezúttal is a hazai legjelesebb bor-
termelõk találkozhattak egymás-
sal, hiszen az eddig huszonegy al-
kalommal megválasztott Év bor-
termelõi valamennyien jelen vol-
tak az eseményen.

– A pályázati anyag mellé a
Köves Pinot Gris válogatás bo-
runkat adtam be. Ez 2009-ben
készült, egyszeri, megismételhe-
tetlen bor, nem lehet modellezni,
ami persze nem is cél, hiszen ez a
szépsége is egyben a borkészítés-
nek. Érdekessége, hogy 2009-ben
egy nagy vihar teljesen szétverte
a szõlõnket, alig maradt valami,
de ebbõl viszont egy autentikus,
nagyon koncentrált bor született.
A siker záloga talán a tradicionális
filozófia megõrzésében van. A
természetközeli borokban hiszek,
borászként igyekszem a legna-
gyobb barátságban lenni a ter-
mészettel – válaszolta a balaton-
fured.hu kérdésére ifjabb Figula
Mihály.

A borász elmondta, hogy az
elmúlt húsz év alatt még mindig

nem alakult ki a borászat válasz-
téka, új fajtákkal és új szõlõterü-
letekkel ismerkednek, például a
megszokott fehér fajták mellett
újabban a vörösbor is megjelent a
pincészet repertoárjában.

– A díjjal járó figyelmet vagy
nyilvánosságot elsõsorban arra
szeretném felhasználni, hogy a
borvidékünk kapjon minél na-
gyobb reklámot. A saját borvidé-
kemre koncentrálok, itt tanulha-
tok a legtöbbet, ezt ismerem a leg-
jobban. Igyekszünk továbbra is
példamutatóan dolgozni és mûvel-
ni a szõlõterületeket – tette hoz-
zá ifjabb Figula Mihály.

A díjat a 2004-ben alakult Pan-
nónia Nõi Borrend hozta létre,
azzal a céllal, hogy támogassa, il-
letve felhívja a figyelmet a fiatal
hazai borásztehetségekre.

A szakmai díjra egy a borké-
szítési hitvallást tartalmazó pá-
lyázat benyújtásával és egy saját
maguk által készített borral jelent-
kezhetnek a 35 év alatti, minimum
középfokú szakirányú végzett-
séggel rendelkezõ fiatal borászok.

A beérkezõ pályamûveket elsõ
körben a kuratórium tagjai vizs-
gálják meg, majd egy vakkóstoló
keretében bírálják el a borokat. A
második körben a beadott pálya-
mûvek értékelése történik, amely-
nek végén a legmagasabb pontszá-
mot elért pályázat nyeri el a Pan-
nónia Aranygyûrût.

A díj egy 14 karátos, vésett,
arany pecsétgyûrû, amely mellé a
díjazott nevét tartalmazó vándor-
serleg is jár, amit két évig tarthat
meg az aktuális nyertes.

Martinovics

Figula aranygyûrûje

Ezer füredi tanuló és
óvodás vehet részt abban a
komplex múzeumpedagó-
giai programban, amelyet
uniós pályázati pénzbõl
indít el a Városi Múze-
um. Kiállításlátogatás,
tematikus foglalkozások,
füredi helytörténet és
irodalom – mindez a
különbözõ korcsoportok-
hoz igazítva.

A Múzeumok mindenkinek
programhoz három füredi tanin-
tézmény, a Lóczy Lajos Gimná-
zium, a Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola és a Kiserdei Óvoda
csatlakozott. A tantervekhez szo-
rosan illeszkedõ képzésben az
említett iskolákba járó valamennyi
diák, illetve az óvodások is részt
vesznek. A Városi Helytörténeti
Gyûjtemény az uniós pályázaton
elnyert húszmillió forintos támo-
gatásból a komplex program mel-
lett egy múzeumpedagógiai ter-
met hoz létre, és hét, korcsopor-
tonként eltérõ tartalmú és temati-
kájú ismeretterjesztõ füzetet ad ki.

– Múzeumi napokat tartunk
majd, illetve több tematikus fog-
lalkozást szervezünk a gyerekek-
nek és a diákoknak. Helytörténeti
és a városhoz köthetõ irodalom-
történeti elõadásokat hallgatnak
majd, az óvodásoknak pedig me-
senapot tartunk, de lesz dráma-
pedagógia és interaktív kiállítás-

látogatás is. Közel ezer diák és
óvodás jut így el a múzeumba, is-
merkedik meg a maga szintjének
megfelelõen a helytörténeti gyûj-
teménnyel és viheti haza a prog-
ram keretében készülõ kiadványa-
inkat – fogalmazott Tóth Györ-
gyi, a Városi Múzeum szakmai
igazgatója.

Az irodalmi elõadásokat
Praznovszky Mihály irodalomtör-
ténész tartja majd, aki a múzeum-
ban tartott sajtótájékoztatón íze-
lítõt is adott abból, mennyi ér-
dekességgel, korabeli fényképpel
és anekdotákkal igyekszik a vá-
roshoz köthetõ huszadik századi
irodalmat megismertetni a diá-
kokkal.

– Füreden nem állt meg az élet
a reformkorral, utána is volt és
most is van fejlõdés, ezt a folya-
matot szeretném érzékeltetni, be-
mutatni. Szó lesz Jókairól és per-
sze általa a városról, de rajta kívül
még sokan fordultak meg itt, így
hát megidézzük többiek között
Déry Tibort, Németh Lászlót,
Örkény Istvánt vagy épp Krúdy
Gyulát, és nem feledkezünk meg
a városhoz köthetõ európai írók-
ról sem. Mindezt igyekszem a di-
ákok számára is érdekessé  ten-
ni – válaszolta a balatonfured.
hu érdeklõdésére Praznovszky
Mihály.

A program november végéig
tart.

balatonfured.hu

Múzeumok mindenkinek

A Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesület ez évben
több Utazás kiállításon
képviselte Balatonfüredet.
Januárban Pozsonyban
jelent meg az egyesület,
ahol nagy érdeklõdés
mutatkozott a város iránt.

Január 24–27 között, Po-
zsonyban rendezték Szlovákia
legnagyobb nagyközönségi utazá-

Balatonfüred Európa-szerte

Berlinben. A nagy orosz érdeklõ-
désre való tekintettel az egyesü-
let úgy látta jónak, hogy érdemes
lenne megjelenni az orosz piacon
is. Így a Robinson Toursszal –
egyesületi tag – való együttmû-
ködésnek köszönhetõen Balaton-
füred szórólapokkal képviselteti
magát Moszkvában és Kijevben.
Elkészült több kiadvány, már a bu-
dapesti Utazás kiállításra készül-
ve – az útikalauz és a rendezvény-
naptár –, amelyek megtekinthe-
tõek az egyesület honlapján:
www.balatonfured.info.hu.

Nagy örömmel tájékoztatunk
mindenkit, hogy a balatonfüredi
Tourinform-iroda az összehason-
lító éves értékelés során száz szá-
zalékot teljesített, így megtartot-
ta a Minõsített Tourinform-iroda
címet, amely számos elõnnyel jár.
A Balatonfüredi Turisztikai Egye-
sület 2013. február 21-én megtar-
totta idei elsõ közgyûlését, ahol a
közhasznúság miatti alapszabály-
módosítás, az éves pénzügyi be-
számoló elfogadása és a TDM 2
pályázattal kapcsolatos elõreha-
ladás voltak a napirendi pontok.

Januárban Pozsonyban mutatkozott be a turisztikai egyesület

si vásárát. Az Incheba kiál-
lításszervezõ hivatalos adatai sze-
rint a Gastro, Wellness + Fitness,
ITF Slovakiatour és Gastropack
kiállításokat együttesen 72  913
látogató kereste fel.  A standon att-
rakcióként szolgált a borkóstol-
tatás, a Jásdi Pincészet támogatá-
sával.

Prospektussal képviseltette
magát a város a közös Balaton-
standon Münchenben, Bécsben és

A város idén is részt vesz az Utazás kiállításon. Az év legnagyobb turisztikai
vásárán Füred egy 60 négyzetméteres standdal lesz jelen, ahol az érdeklõdõk meg-
ismerhetik a város program-, illetve szálláskínálatát, valamint ízelítõt kapnak a
nyár és a kultúra városának hangulatából, na meg a régió boraiból.

A Hungexpo Vásárközpontban február 28.–március 3. között tartó kiállításon
a helyi turisztikai egyesület a Balaton-régió társkiállítójaként szerepel.

A füredi standon a vásár teljes ideje alatt helyi borokat lehet majd kóstolni a
Balatonvin Borlovagrend jóvoltából, az érdeklõdõk találkozhatnak Balanyi Szi-
lárddal, a Quimby együttes billentyûsével, Mádai Vivien mûsorvezetõvel és
Szathmári János kézilabdázóval, illetve a szokásoknak megfelelõen a legújabb ren-
dezvénynaptár és városi kiadványok révén értesülhetnek a legújabb füredi ajánla-
tokról.

A stand látványa minden elemében a vízhez, a borhoz és a kultúrához kapcso-
lódik. A borkóstolók mellett lesz borlovagrendi felvonulás, nyereménysorsolással
egybekötött Balatonfüred-kvízjáték, de a helyszínen reformkori, korhû ruhát is fel
lehet próbálni.

Az Utazás kiállítás külföldi díszvendége ezúttal Szlovákia, míg a hazai városok
közül Nyíregyháza kap kiemelt figyelmet, a rendezvény kulturális díszvendége pe-
dig Kalocsa.

mt
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Március 15-e a megidézett for-
radalom jegyében zajlik. Irodalom,
színházi elõadások, valamint sa-
játos reformkori séta várja az ér-
deklõdõket. Pörköltészet címmel
a forradalmi hevületet, a gasztro-
nómiát és a költészetet elegyítõ
laza irodalmi menzát tartanak a Vi-
torlás étteremben. A Kisfaludy
Színház szervezésében lesz elõ-
adás a gyerekeknek, mûsort ad a
Lóczy gimnázium diákszínpada és
bemutatják A helység kalapácsát,
amely Petõfi humora és Besenczi
Árpád groteszk játéka révén a vér-
beli vásári komédiák miliõjét idé-
zi meg.

A reformkori városrész külön-
bözõ helyszínein zajló rendezvé-
nyek mellett sajátos reformkori
séta indul Jókai Mórral és Labor-
falvi Rózával, az esti megemléke-
zõ ünnepséget pedig egy hangula-
tos fáklyás felvonulás vezeti fel.

Rodin Füreden
A rendezvény egyik kiemelke-

dõ eseménye lesz Auguste Rodin

(Folytatás az 1. oldalról.)

Füredi Tavaszi Fesztivál

A magyar népzene egyik
legnépszerûbb formációja,
a Csík zenekar ad koncertet.
Kiemelkedõ esemény a Rodin-
tárlat, amely három hónapra
költözik a városba

tárlata, a Szépmûvészeti Múze-
umtól érkezõ alkotások most elõ-
ször lesznek láthatók együtt a fõ-
városi galérián kívül.

Az impresszionista szobrászat
legnagyobb hatású képviselõje, az
elsõ szobrász, aki az emberi tes-
tet a maga természetességében áb-
rázolta, három hónapra költözik
a városba. Itt lesz Érckorszak címû
híres szobra, amely a maga korá-

ban nagy vihart kavart, mert az
alkotó élõ alakról vette a gipsz-
mintát.

A szobrok, grafikák és rajzok
mellett a mûvész kultúrtörténeti
értékû levelezése is látható lesz a
Vaszary Villában.

A tárlat teljes anyaga, videók-
kal, hanganyagokkal kiegészítve
megtalálható a Balatonfüred ne-
vû okostelefon-alkalmazásban.

Az ingyen letölthetõ modern
audioguide tartalmas információ-
kat ad a mûtárgyakról és a mû-
vészrõl.

Brain Prize
Elõtte magyar agykutatók ül-

tetnek fát a Nobel-díjasok ligeté-
ben, majd tartanak a laikusok szá-
mára is érthetõ és érdekességek-
kel szolgáló elõadást az agyról. Itt
lesz Somogyi Péter és Freund Ta-

más, akik Buzsáki Györggyel kö-
zösen 2011-ben megkapták a
Grete Lundbeck Európai Agyku-
tatási Alapítvány által  alapított
és elsõ alkalommal odaítélt Agy-
díjat (Brain Prize), amelyet az
agykutatók Nobel-díjának tarta-
nak világszerte. Ehhez kapcsoló-
dóan a füredi szerkesztésû folyó-
irat, a Tempevölgy külön irodal-
mi kötetet ad ki az agyról.

Most múlik pontosan
Levezetésként este egy igazi

húzónév, a magyar népzene jelen-
leg kétségkívül egyik legnépsze-
rûbb és legelismertebb formáció-
ja, a Csík zenekar ad koncertet. A
népzenét újraértelmezõ zenekar
ismét bizonyíthatja, hogy a ki-
hagyhatatlan Most múlik ponto-
san mellett számos gyönyörû dalt
szólaltatnak meg. A fesztivál zá-
rónapján a gyerekeknek újra ki-
nyit a Mesekastély, délután pe-
dig a füredi Sforzato Rézfúvós
Kvartett koncertezik stílusosan a
barokktól a jazzig több zenei mû-
fajban kalandozva.

Rodin közismert
szobra, a Gondol-

kodó 21. századi
változatban –

Grimm József rajza.
A szobor eredetije

a párizsi Rodin
Múzeumban

látható

Laptop
ergo sum

Március elsõ hete az
agykutatás hete a világon.
Balatonfüreden is kiváló-
ságok lesznek a vendége-
ink. Amit õk tudnak a
világról és rólunk, az több,
mint tudomány.

A tudományban az a fontos,
hogy az ember tizenöt lépéssel
elõre tudjon gondolkodni, és az
útvesztõket valamilyen módon
tudatosan vagy tudat alatt elke-
rülje. (Buzsáki György)

Megtanultam a bátorságot,
megtanultam, hogy merjünk sza-
badon gondolkodni, és nagy fel-
adatokra vállalkozni, merjünk ál-
modozni, és merjük a kíváncsisá-
gunk által vezettetni magunkat.
Merjük engedni, hogy „kiszaba-
duljon” belõlünk az eredetiség és
a kreativitás, mert ezek a tudo-
mányban ugyanolyan fontosak,
mint a mûvészetekben. (Somogyi
Péter)

Kreativitás nélkül nincs új is-
meret, nincs tudás. (Somogyi Pé-
ter)

A jó pap holtig tanul – ugye,
ezt is szoktuk mondani. De nem-
csak a papok, hanem mindenki
képes arra, hogy élete végéig ta-
nuljon, ha egyszer megtanult ta-
nulni. Óriási ebben az iskola sze-
repe. Legfõbb funkciója ugyanis
nemcsak az ismeretanyag átadá-
sa, hanem a nevelés. A harmadik
pedig, hogy tanítson meg tanulni.

Aki az alap- vagy a középfokú
oktatásban megtanul tanulni, fel-
nõttkorában is képes lesz rá. (Há-
mori József)

 Mégis, agykutató létemre is,
a lényegesnek azt tartom, hogy a
szépirodalmat és a költészetet
hozzuk minél közelebb ma-
gunkhoz. (Hámori József)

  Már az általános iskolában is
hatalmas szerepe van annak, hogy
egy pedagógus az oktatott tárgy
iránti alázattal, lelkesedéssel, sze-
mélyes példaadással mennyire
képes motiválni a diákot. (Freund
Tamás)

Magyarországon az egyetlen
alternatív útvonalat kell választa-
nunk: meg kell õriznünk saját tu-
dományos potenciálunkat, nem-
zeti kultúránkat, és egy tudásala-
pú társadalmi modell felé kell ha-
ladnunk. Vegyük át az új eredmé-
nyeket, de közben törekedjünk
arra, hogy felfedezéseinkkel, alko-
tásainkkal mi magunk is hozzájá-
ruljunk a nemzetközi tudomány,
kultúra fejlõdéséhez, és így ala-
pozzuk meg gazdasági felemelke-
désünket. (Freund Tamás)

A sokszínûség nem csupán
színessé teszi a világot, hanem ez
a fejlõdés mozgatórugója is.
(Freund Tamás)

Hagyományaink és adottsága-
ink alapján elsõsorban a szellemi
tõke fejlesztésére kell töreked-
nünk. (Freund Tamás)

      -y -y

Agykutatók mondták

Farsangi fúvószenekari koncert

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának közremûködésével, Csincsi Ferenc karnagy vezényletével három évtizede rendezik meg a
farsangi koncertet. Jó ideje már a Balaton Szabadidõ és Konferencia Központ ad otthont a  népszerû zenei eseménynek. Ezúttal a lovrani
zenekar vezetõi is eljöttek a koncertre, sõt, karnagyuk, Miodrag Kasic irányította is a füredi együttest. Az idén hetvennyolc éves zenekar
tavaly több mint kilencven fellépésen vett részt

Nagyon boldog vagyok,
hogy még egyszer megéltem
érkezésed, Március! Az inf-
luenzán át gázolunk feléd, a
tél dögvészén, a sötétség alvi-
lági birodalmán át. Mint aki
tárnából, bányalégbõl érkezik,
sáros lábakkal és elfulladt tü-
dõvel megállok a napvilágon,
kifújom magam és énekelni
kezdek.

Ezt éneklem: üdvözöllek,
Március!

Idõbe telik, amíg az ember
megtanulja, hogy lehet örülni
egy naptári adatnak is. Már-
cius külön évszak, semmi köze
a télhez, tavaszhoz. Külön vi-
lágítása van. Még nincs növé-

Március
Márai Sándor:

nye, csak a hóvirág, ez a minta
érték nélkül. Már nincs bál, még
nincs uszoda. Még fûtünk, de már
felöltjük délelõtt az átmeneti ka-
bátot. Ez még nem a szerelem hó-
napja, mint a május, s már nem a
szövõdmények hónapja, mint a
február. Nincs külön dallama,
nincs nagy tétele. Ez a közzene.

Észreveszem, hogy néhány
napja másként ébredek. Ilyesmit
gondolok félálomban: mégis!
Vagy: fel kell hívni! Vagy: hátha,
megpróbálom! Egy hét elõtt még
komoran hittem benne, hogy leg-

okosabb, ha átadom magam vég-
zetemnek, nem hívom fel, nem
próbálom meg, belenyugszom.
Közben történt valami.

A külsõ világban még nincs
nyoma. A természet, titkos mû-
helyeiben, még dolgozik új alko-
tásain, nem árulja el titkait, világ-
raszóló újdonságait. A díszletek
még téliek. Csak a fény más, mely
a kopott díszletekre hull.

Szemem dörzsölöm, didereg-
ve nézek körül, boldogan ásítok,
ezt gondolom: Isten neki, még
egyszer!

Csak színe van és illata. Ez még
nem a virágok parfümje, nem is az
a meleg, állati földszag, amely né-
hány hét múlva, nedves erjedés-

sel, fehér és bódító gõzökkel
fejfájást okoz és õrültségek-
re késztet. Kis, üde illat ez,
olyan, mintha szellõztetné-
nek. Szimatolva járok, meggy-
fa bottal. A téli ruhákat még
nem tanácsos kámforba tenni.
A téli szerelmeket még nem ta-
nácsos elfelejteni. Minderre
szükség lehet még. De már
ilyesmit gondolok: „Talpra,
magyar!” Egyáltalán, március-
ban mindig Petõfit olvasom,
néha hangosan is.

Dideregve és kíváncsian
ülünk a fényben, az égre né-
zünk. Nem várunk semmi kü-
lönösen jót. De örülünk, hogy
kezdõdik.
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A Toxi-Coop Zrt. uniós támo-
gatásokat nyert az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében.
A kisvállalkozás, közremûködve
akadémiai kutatóhelyekkel, az in-
novatív szolgáltatások fejlesztésé-
vel hozzájárul a térség fejlõdésé-
hez és a munkahelyteremtéshez.

A Toxi-Coop Zrt. a hazai
gyógyszerkutatási piac meghatá-
rozó szereplõje, amely kutató- és
fejlesztõintézetként a nemzetkö-
zi elõírásoknak megfelelõ (OECD,
FDA, EMEA, ICH, GLP)
preklinikai vizsgálatokat végez
gyógyszerfejlesztõ cégeknek du-
nakeszi és balatonfüredi telephe-
lyén. 2009-tõl az Ökopolisz és a
Pharmagora életminõség klaszter
tagja.  Az Európai Unió támoga-
tásával az alábbi kutatás-fejlesz-
tési projekteket valósítja meg:

Európai uniós támogatásokat
nyert a Toxi-Coop Zrt.

– GOP-1.1.1-11-2011-0001:
Terápiás monoklonális ellenanya-
gok reprodukciós toxikológiai
vizsgálatára alkalmas patkánymo-
dell kifejlesztése és validálása

– GOP-1.1.1-11-2012-0027:
Szakértõi program a gyógyszer-
lebontás és -kiürítés becslésére

– GOP-1.3.1-11/B-2011-
0042: Egy új szolgáltatás, a
CYPtest továbbfejlesztése és pia-
ci bevezetése a személyre sza-
bott gyógyszeres terápia kialakí-
tásában

Mindhárom projektet meg-
kezdtük és reményeink szerint a
terveknek megfelelõen sikerül
megvalósítanunk.

Bõvebb információt projekt-
jeinkrõl a http://www.trc.hu

oldalon olvashatnak

A Lõrincz Zsigmond tra-
gikus halálával megürese-
dett polgármesteri tiszt-
ségre a Kovásznán meg-
tartott idõközi választáson
a város eddigi alpolgármes-
terét, a Balatonfüreden is
jól ismert Thiesz Jánost
választották meg.

A választás eredményérõl a
Székelyhon nevû erdélyi portál az
alábbiak szerint tudósított:
„Kovásznán 15 éve nem tapasz-
talt rekordrészvételt jegyeztek:
míg a 2012-es helyhatósági vá-
lasztásokon a lakosság 54 száza-
léka járult az urnák elé, február 3-
án a kovásznaiak 63 százalékban
vettek részt a választásokon. Az
idõközi választáson Thiesz János-
ra, az RMDSZ jelöltjére 3795
kovásznai voksolt, így a szava-
zatok 63,2 százalékát kapta.

Málnási Levente, az EMNP jelölt-
je 158 szavazatot tudhat magáé-
nak, a voksok 2,6 százalékát, a
román pártok által támogatott
Popica Sorin független jelölt pe-
dig 2053 (34,2%) szavazatot szer-
zett  az összesített adatok sze-
rint” – írta a székelyhon.ro.

Takács Miklós

Új polgármester KovásznánNegyvenmilliárd a Balatonhoz
Negyvenmilliárd forint forrást

tartalmazó, kiemelt gazdaságfej-
lesztési program indulhat el 2014
és 2020 között a Balaton-régió-
ban – hangzott el a Balaton Fej-
lesztési Tanács (BFT) februári
ülésén. A korábbi években a szû-
kös fejlesztési forrásaival is
rosszul gazdálkodó régió ezzel
sokat erõsödhet.

Kiemelt gazdaságfejlesztési
programot szeretnénk indítani a
balatoni régióban, a megyék szá-
mára biztosított külön területfej-
lesztési forrásokon felül. A jelen-
legi elképzelések szerint legalább
negyvenmilliárd forint állna ehhez
rendelkezésre 2014 és 2020 kö-
zött – jelentette be a BFT- ülésen
Horkai Nándor, a nemzetgazda-
sági és tervezési hivatal elnöke,
hozzátéve, kormánydöntés ugyan
még nincs errõl, de jó esély van rá,
hogy megvalósuljon az elsõsorban
a gazdaság élénkítésére és a fog-

lalkoztatás ösztönzésére irányu-
ló program.

A 2007–13 közötti idõszak
nem volt sikeres periódus, az egy
fõre jutó összegek szerint a régió
jóval a vidéki átlag alatt jutott for-
ráshoz, az átfogó nagy programok
helyett több indokolatlan fejlesz-
tés valósult meg, rossz volt a stra-
tégia, a prioritások, és leállt a mun-
kahelyteremtés. A Balatonnak
önállóan meg kell jelennie a fej-
lesztéspolitikában, a döntéseknek
helyben kell megszületniük, és
átgondolt, fejlesztésre érdemes
tervek kellenek, ez lehet a siker
záloga – hangzott el az ülésen.

A résztvevõk egyetértettek
abban, hogy kell egy kompetens,
erõs rendszer, amely elvégzi és
koordinálja a régió feladatait –
megfelelõ felhatalmazással. Ezt a
szerepet töltheti be a Balaton Fej-
lesztési Tanács.
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A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Bala-
tonfüredi Tankerülete
fenntartásában mûködõ
általános iskolák beíra-
tási idõpontjai:

Értesítjük az érintett szülõket,
hogy a 2013/2014. tanévre törté-
nõ általános iskolai beíratásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfõ, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

A beíratás helyszíne: az általá-
nos iskola

Tanköteles, azaz 2007. au-
gusztus 31-ig született gyermekét
a szülõ köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott
iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Az elsõ évfolyamra történõ
beíratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azono-
sító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt  és az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételrõl elsõ fokon az is-
kola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Balatonfüredi
Tankerületének igazgatója hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Szabó Lajos
tankerületi igazgató

Nyílt napok :
2013. március 19. , 7.45 órától

Eötvös Loránd  Általános Iskola
2013. március 20. , 7.50 órától

Radnóti Miklós Általános Iskola

Tájékoztató szülõi értekez-
let idõpontja:

2013. március 19., 17 óra,
Eötvös Loránd Általános Iskola

2013. március 20., 17 óra,
Radnóti Miklós Általános Iskola

Beiratkozás
a Balatonfüredi Református
Általános Iskolába
Nyílt nap: március 29-én
Beiratkozás : április 8–9., 8–
18 óráig

Felhívás
szülõknek

Különleges órák, éksze-
rek, táskák, használati és
dísztárgyak, melyek közös
nevezõje, hogy mind-mind
újrahasznosított anyagok-
ból készültek. Ilyen alko-
tásokkal mutatkozott be
az Arácsi Népházban a
Pictura Alkotómûhely.

Az alkotómûhely tagjai,
Beneda Ágnes és Kárpáti Zoltán
– akik az életben is egy párt al-
kotnak – már többször álltak a
nagyközönség elé, többek között
Balatonfüreden is volt már közös
kiállításuk.

Ági leginkább tájképeket, épü-
leteket, portrékat szeret festeni
pasztellel, akvarellel és olajjal, míg
Zoli inkább kísérletezõ típus, a
ritkábban használatos technikák
vonzzák.

Szeret mindenfélét barkácsol-
ni, a régi „kacatok” között kuta-
kodni. Így jött az ötlet körülbelül

Kreatív újrahasznosítás
Az Arácsi Népházban mutatkozott be a Pictura Alkotómûhely

egy évvel ezelõtt, hogy régi, elfe-
ledett vagy kidobott holmikból
készítsen mûalkotásokat, éksze-
reket, vagy egyszerûen csak hasz-
nálati tárgyakat, és belekóstoljon
a tõlünk nyugatabbra lévõ orszá-
gokban igen népszerû Creative
Recycling Artba, vagyis a kreatív
újrahasznosítás mûvészetébe.

– Ezek az alkotások külön-
bözõ használaton kívüli dolgok-
ból, limlomokból és mindenféle
fellelhetõ anyagokból készül-
nek, hogy ezáltal újra értéket kép-
viseljenek, az ötlet megszületé-
se sokszor több idõbe telik, mint
maga a megvalósítás – mondja
Zoli.

A fiatalok körében talán egye-
di voltuk miatt nagyon népszerû-
ek ezek a tárgyak, kiegészítõk,
hiszen egy fényvisszaverõ priz-
mából vagy színes ceruzákból
készült  ékszer, vagy egy tûzol-
tótömlõbõl kialakított táska való-
színûleg nem köszön vissza az
utcán szembejövõ emberrõl. A

páros gyakran dolgozik
kifejezetten megrendelés-
re, ilyenkor néha egészen
meghökkentõ kéréseket is
teljesítenek.

A kiállításon az egyedi
tárgyak mellett festmé-
nyek és grafikák is látha-
tók, melyek között szin-
tén akadnak különleges
technikával – például ho-
mokszórással – készített
képek.

Aki eddig elmulasztot-
ta, az március 14-ig még
megtekintheti a nem min-
dennapi tárlatot az Ará-
csi Népházban, vagy kö-
rülnézhet a Pictura Al-
kotomûhely Facebook-
oldalán.

Creative Recycling Art:
a kreatív újrahasznosítás
mûvészete. Beneda Ágnes
és Kárpáti Zoltán mûvei
az Arácsi Népházban
láthatóak március 14-ig
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A rendszerváltást követõ-
en, a kilencvenes évek
elején nagyon sok civil
szervezet alakult hazánk-
ban, sokan közülük rövid
tevékenységüket gyorsan
befejezték. A Nõk a Bala-
tonért Egyesület kivételt
képez, az 1995-ös alapítást
követõen munkájukat
egyre nagyobb létszám-
mal máig is nagy sikerrel
végzik. Az alapító elnök,
Simonné Zákonyi Tünde,
a tizedik évi jubileumi
közgyûlés alkalmával
lemondott, és helyére
a NABE elnökségének
tagját, Szauer Rózsát
választották meg.  Az
elnök asszonyt kérdeztem
az egyesület tevékenységé-
rõl, sikerérõl és életérõl.

– A Balaton körül számos olyan
rendezvény van, amit a NABE
szervez, vagy közremûködik a le-
bonyolításban. Gondolok itt az
elmúlt hetek sikeres programjai-
ra, mint az arácsi télbúcsúztató
vagy a csopaki asszonyfarsang.
Minek köszönhetõ a tagok aktivi-
tása?

– Jól meghatározott a misszi-
ónk miszerint „a Nõk a Balato-
nért Egyesület célja, hogy a Bala-
ton környezeti, természeti és kul-
turális értékeit megõrizze, meg-
védje. Környezettudatos magatar-
tást alakítson ki az itt élõ és a ta-
vat szeretõ emberekben. Elsõsor-
ban azokon a területeken, ahol – a
nõk sajátos szerepük révén – a
legtöbbet tehetik: tájékoztatók,
akciók, programok szervezésével,
kapcsolatok építésével a Balaton
térségében, az országban és a ha-
tárokon túl.„ E sokrétû tevékeny-
séggel a tagok azonosulni tudnak,
mindenki megtalálja a képességé-
nek és érdeklõdésének megfelelõ
feladatot, amiben örömét leli, si-
kerélményhez jut.

– Személy szerint elnöksége
elõtt 1995-ben, Csopakon, az ön
közremûködésével alakult meg a
helyi csoport, amelynek vezetõjé-
vé választották. Miként sikerült
meggyõzni a hölgyeket arról, hogy
tagjai legyenek egy közösségnek,
ahol önzetlen munkát végeznek?

– Senkit nem kellett meggyõz-
ni, akik eljöttek, azokban nagy
volt a lelkesedés és a tenni akarás,
mindenkinek volt ötlete, javasla-
ta, inkább szelektálni kellett és
meghatározni a feladatok sorrend-
jét. Elsõként szorgalmaztuk a sze-
lektív hulladékgyûjtést, a kom-
posztálást, a parlagfûmentesítést,
környezettudatos magatartás ki-
alakítását. Ma ezek már ismert,
elfogadott fogalmak, de akkor még
gyerekcipõben jártak Magyaror-
szágon, meg kellett küzdenünk
egy-egy ilyen jellegû program si-
keréért.

– A NABE elsõdleges célja a
Balaton védelme, viszont munká-
juk révén ez csak közvetetten je-
lentkezik, hiszen tevékenységük
zömében lakóhelyük szépítésé- re,
ottani közösségek kialakításá-
ra koncentrál. Következéskép-
pen a Nõk nemcsak a Balato-
nért vannak?

Nõk – nem csak a Balatonért
 Beszélgetés Szauer Rózsával, a Nõk a Balatonért Egyesület elnökével

– Az én felfogásomban a Bala-
ton nemcsak a vizet magát jelenti,
hanem annak minõségét befolyá-
soló környezetet és az ott élõ
embereket is. Az arácsi csopor-
tunk évente többször szervez ta-
karítást a Koloska-völgyben, ahol
magát a patakot is megtisztítják,
ez közvetlenül és közvetve is szol-
gálja a Balaton védelmét. Minden
olyan munka, ami nemes célt szol-
gál, közösséget teremt. A közös-
ségek szerepe különösen fontos a
mai életünkben, mert a létért foly-
tatott, néha szinte reménytelen
harcban az emberek egyre inkább
befelé fordulnak, nagyon sok az
elmagányosodott ember. A televí-
zió és a számítógép nem pótolja
az élõ emberi kapcsolatokat, ilyen
értelemben nemcsak a Balatonért
vagyunk, hanem közösségeket
építünk.

– Tevékenységük a tagok ön-
zetlen munkájára épül, viszont
vannak programok, amelyekhez
pénz kell. Van-e elég pályázati le-
hetõség, vagy a szponzorok támo-
gatására szorulnak?

– A gazdasági válság hatásai
érezhetõek a civil szektorban is,
csökkentek a pályázati lehetõsé-
gek, romlottak a szponzorálási
feltételek. Vannak ugyan nagy EU-
s pályázatok, de azok lebonyolí-
tása egész embert kíván, önkén-
tes munkával nem megoldhatók.
Ezt megtapasztaltam néhány éve,
amikor az egyesület eddigi legna-
gyobb projektjét, az Öreg park fel-
újítását bonyolítottuk le Almádi-
ban, a Norvég Alap támogatásá-
val. Igen sokat dolgoztunk ezen,
mire a pályázati elszámolás végé-
re értünk. A helyi csoportok az
önkormányzatokkal együttmû-
ködve dolgoznak, legtöbb helyen
még van támogatási keret a civil
szervezetek részére, ahogy Bala-
tonfüreden is, amit programok
szervezésére lehet felhasználni.

– Minden tagcsoport bõséggel
talál feladatot a saját környezeté-
ben. Vannak-e önkormányzatok
által kért munkák, melyben sze-
retnék, ha közremûködnének.
Gondolok itt parlagfû-mentesítés-
re vagy a tavaszi takarításra.

– Hosszú évekig foglalkoztunk
a parlagfû-mentesítéssel, nagyon
sok akciót szerveztünk, mára ezt
törvény szabályozza. Az elmúlt
években parlagfû-feltérképezést
végeztünk, amibõl kiderült, hogy
belterületeken nincs már problé-
ma, viszont a külterületi szántó-
kon (különösen a napraforgótáb-
lákban) még nagy mennyiségben
elõfordul. Ez már a mezõgazdál-
kodás problémája, megszünteté-
se hatósági feladat. Az önkor-
mányzatok általában tavasszal
szerveznek takarítási programo-
kat, amelyhez természetesen csat-
lakoznak a csoportjaink. Sok te-
lepülésen alakítottunk ki parko-
kat, amelyeket  védnöközünk, itt
Balatonfüreden az Arany ember
útja tanösvényt, Arácson pedig a
Cholnoky Jenõ  pihenõparkot. Az
új civil törvény nem határozza
meg részletesen a közhasznú fel-
adatokat, de a szervezetek alap-
szabályából ki kell derüljön,
mely tevékenységek ezek, mi-
lyen szolgáltatásokat tudnak
biztosítani. Estünkben a környe-
zeti tanácsadás szolgálja ezt,
amit a Fonyódon mûködõ iro-

dánk munkatársa segít. Tagjai
vagyunk egy országos hálózat-
nak, a Köthálónak.

– Nagyon sok településen új-
jáéledtek a régi hagyományok,
mint a disznóvágosok, majd az azt
követõ disznótorok, a télbúcsúz-
tatás vagy a farsangi rendezvé-
nyek, mind-mind nagy sikerrel. A
NABE csak ötleteket ad, vagy se-
gít a kivitelezésben is?

– A települések közéletében a
csoportjaink tevékenyen részt
vesznek, a kisebb helyekre jellem-
zõ, hogy nincs rendezvény NABE
nélkül. Ahol ötletet adunk, ott ter-
mészetesen a megvalósításban is
részt vállalunk. Az említett ren-
dezvények civil összefogással va-
lósulnak meg, ez nagyban hozzá-
járul a sikerhez. Fontosnak tartom,
hogy a szervezetek egyeztessék
programjaikat, és ne egymás mel-
lett, hanem egymást segítve dol-
gozzanak.

– Személy szerint elnökként
aktivitása példaértékû, hiszen
szervezõje és vezetõje volt a cso-
paki csoportnak. 2005-tõl már a
Balaton körül található húsz tag-
csoport munkáját koordinálja.

Miként tudja ezt a sokrétû tevé-
kenységét összeegyeztetni?

– Átlagban napi négy órát töl-
tök az egyesületi munkával, min-
dig adódik valami elintéznivaló.
Tévét nem nézek, az esti órákban
a levelezéseket intézem. Minden
pályázati lehetõséget kihaszná-
lunk, de ezek sikere nem rajtunk
múlik. A pályázatírás, lebonyolí-
tás idõigényes feladat. Szerencsé-
re a megalakulás óta kiváló gaz-
dasági felelõsünk van Pálfi
Ferencné, Marika személyében,
az õ lelkiismeretes, pontos mun-
kája nagy segítség nekem. A pá-
lyázatok elszámolását is õ készíti
és a húsz tagcsoport pénztárosá-
val tartja a kapcsolatot.

– A húsz csoportjuk, melynek
720 tagja van, a Balaton körül
három megyében található. Elég
segítséget kap-e munkájához az
adott megyéktõl, helyi önkor-
mányzatoktól?

– A megyékkel nagyon mini-
mális a kapcsolatunk, szeretnénk,
ha a balatoni fontos ügyek egy
kézbe kerülnének és mindenkor a
tó érdekei kerülnének elõtérbe.
Évek óta hangoztatjuk, hogy önál-

ló Balaton-régióra van szükség.
Ahogy már említettem, a helyi
önkormányzatokkal általában jó a
kapcsolatunk, több csoportunk
kapott már elismerést, kitüntetést.
Egyébként a csoportjainknak
önálló programjaik vannak, ugyan-
akkor szervezünk nagy balatoni
rendezvényeket, amibe mindenki
bekapcsolódik Ilyen például a Víz
napi Balcsi-parti, amit ebben az
évben március 24-én, vasárnap
tartunk a vízparton, itt, Balaton-
füreden a Tagore sétányon. Mun-
kánkhoz leginkább szakmai szer-
vezetektõl kérünk segítséget, akik-
kel nagyon jó a kapcsolatunk. A
kiadványaink (társasjáték, olvasó-
könyv) tartalmát a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park és a Tihanyi
Limnológiai Kutatóintézet mun-
katársaival egyeztettük.

– Felsõfokú tanulmányait
Gyõrben végezte, majd középis-
kolai tanárként 15 évet tanított
Tapolcán. Családalapítás után
mégis úgy döntött, hogy Csopak-
ra költözik. Mi az, amit Csopa-
kon megszeretett?

– Csopakhoz születésem óta
kötõdöm, a nagyapám vásárolta
kis házban sok idõt töltöttem, a
szõlõben gyakran dolgoztam. Én
akkor is Csopakon éltem, amikor
Tapolcán dolgoztam, napi négy
órát utaztam mint bejáró tanár. Ez
a gyermekeim születése után már
nem volt fenntartható, a hivatá-
somat feladva a család érdekeit
helyeztem elõre.

– Két gyermeke van, aktivitás-
ban vagy a pályaválasztásban
követték-e önt?

– Fiam és lányom is õsszel
kezdte meg felsõfokú tanulmánya-
it, mindketten nyitott, kommuni-
katív személyiségek. Hogy az élet
merre sodorja õket, azt még nem
lehet tudni. Kinga kétéves volt,
amikor az egyesület alakult, aho-
va lehetett, magammal vittem, be-
lenõttek ebbe, a késõbbiekben
mindegyikük segített a maga mód-
ján, ma leginkább a technikai dol-
gok megoldásánál szorulok rájuk.

– Jelentõs idõt dolgozott a civil
szektorban. Milyen elismeréssel
illették eddigi munkáját?

– Nekem az a legnagyobb elis-
merés, amit más civil szervezetek-
tõl hallok, akik rácsodálkoznak
sokrétû munkánkra és azt mond-
ják, hogy a Nõk a Balatonért Egye-
sület az ország egyik legjobban
mûködõ hálózata. 18 év nagy idõ,
ezalatt a NABE több jelentõs dí-
jat kapott, amelyek közül szá-
momra a legértékesebb Az Év Ci-
vil Szervezete 2000 elismerés,
mert ezt az országban mûködõ
több tízezer szervezet közül ke-
vesen mondhatják magukénak.

– A NABE mellett jut-e idõ
pénzt keresni, amibõl a két gyer-
mekét eltarthatja?

– Egy kis üdülõt, a Rózsa
apartmant vezetem Csopakon,
ami ugyan éves állást biztosít, de
felvetõdött a kérdés, hogy a
NABE mellett jut-e idõ minderre.
Most jutottam el oda, hogy át kell
gondoljam tevékenységem. Na-
gyon sajnálnám veszni a sok is-
meretet, tapasztalatot, amit a ci-
vil szektorról megtanultam.

Fülöp Lajos

A Nõk a Balatonért Egyesület tagjai aktív szervezõi és résztvevõi a tóparti rendezvényeknek, közösségépítõ programoknak

A NABE fõ célja a tó környezeti, természeti és kulturális értékeinek megõrzése. Jobbról Szauer Rózsa
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Az elemi és általános
iskolát Balatonfüreden
végeztem a Piros iskolában
és a mai Bem református
iskolában, majd a veszpré-
mi Lovassy gimnáziumba
kerültem 1952-ben.
Vonatos diák voltam, több
osztálytársammal naponta
jártunk be Veszprémbe, a
hajnali vonattal indultunk
és késõ délután érkeztünk
haza. Akkor még nem volt
Füreden gimnázium.

Humán osztályban kezdtem,
az 1. A-ban, osztályfõnököm dr.
Brusznyai Árpád volt, történe-
lem- és latintanár, és az iskola
énekkarát is õ vezette.

Szokatlan módon már egészen
korán, 1952 õszén egy délután
családlátogatáson volt nálunk Fü-
reden. Erre nem azért került sor,
mert tanulásomban vagy magatar-
tásomban probléma merült fel ve-
lem kapcsolatban, hanem inkább
a barátság kifejezõje volt részé-
rõl. Elkísérte Honti Ilona is, aki
akkor  talán már  a felesége volt.
Csak névrokonságban volt  csalá-
dunkkal. Jól fel tudom idézni a
körülményeket. A tanár úr akkor
28 éves volt, szüleim a vasútállo-

Az egykori tanítvány múltidézõ története a tanár úrról
Brusznyai emlékére

más emeletén lévõ szolgálati laká-
sunkban, a középsõ szobában fo-
gadták. Az ülésrendre is emlék-
szem hatvan év távlatából is. Egy
nagy étkezõasztal körül voltunk,
Honti Ilona jobbján ült a tanár úr,
háttal a vasúti síneknek, a Bala-
tonnak. Süteménnyel és itallal kí-
náltuk  õket. Jól elbeszélgettünk,
legalább egy órát  tartózkodtak
nálunk. Máig  nem  tudtam meg-
fejteni, hogy mi volt a látogatás
indítéka.

 Édesanyám okleveles tanító-
nõ volt.  Budapesten a katolikus
Ranolder tanítónõképzõben vég-

Fiatal tanítványait forradalmi csoportba szervezte, de soha nem engedte õket
fegyveres harc közelébe, hogy életüket megóvja. Határozott fellépése révén több,
a városi felkelõk által elfogott helybéli ÁVH-s és gyûlölt pártember menekült meg
a lincseléstõl és került a forradalmi hatóság „rendes” õrizetébe, bírósági eljárásra
várva. Ennek ellenére Brusznyait a megtorlás során egy koncepciós perben
(Brusznyai-per) a népi demokratikus államrend erõszakos megdöntésére irányuló
fegyveres összeesküvés szervezésével és népellenes bûncselekmények elköveté-
sével vádolták meg. A Gyõri Katonai Bíróság Népbírósági Tanácsa – a mellette
szóló bizonyítékokat figyelembe véve – elõbb „csak” életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélte. Az „enyhe” ítélettel elégedetlen Pap János, az MSZMP helyi veze-
tõje azonban személyesen közbelépett, ennek nyomán Brusznyait a Legfelsõbb
Bíróság Tanácsa kötél általi halálra ítélte. Megmentése érdekében több ismert ma-
gyar értelmiségi, köztük Kodály Zoltán is közbenjárt a Kádár-kormányzatnál, de
sikertelenül. Brusznyait 1958. január 9-én, 34 évesen végezték ki.

Az 1989–90-es rendszerváltás során Brusznyai Árpádot és mártírtársait reha-
bilitálták, és tisztességgel újratemették.A magyar demokratikus sajtó nyilváno-
san kezdte tárgyalni Pap Jánosnak, az MSZMP Veszprém megyei nagy hatalmú
titkárának személyes, cselekvõ közremûködését Brusznyai halálra ítéltetésében.
A közfelháborodás nyomán felmerült a volt pártvezetõ büntetõjogi felelõsségre
vonása is. Pap János 1994-ben öngyilkosságba menekült.

Forrás: Wikipédia

zett, de soha nem tanított, a csa-
ládi életre és gyermeke nevelésére
fordította figyelmét. A tanár úr
párjának családunkéval azonos a
neve, ez is lehetett egy apró mo-
mentum. Édesapám  vasúti ( MÁV)
állomásfõnök volt Füreden, a ta-
nár úr rokonságában, környezeté-
ben, kapcsolataiban voltak vasuta-
sok. Talán mindhárom tényezõ
szerepet játszott abban, hogy ta-
nítványa családját felkereste. Az
biztos, hogy a szimpátia volt a
látogatás alapja.

Késõbb nem maradtam hûsé-
ges a humán osztályhoz,  máso-
dikban átmentem a reálba, mert
orvosnak készültem, fizikából is
felvételi vizsgát kellett tennem, a
reál osztályban pedig erõsebb volt
a fizikaoktatás. De hû maradtam
Brusznyai tanár úrhoz, fakultatív
tárgyként  6. órában heti egy-két-
szer latint tanultam óráin. Jól em-
lékszem kedves humorára. Ha kér-
dezett egy latin szót és mi nem
tudtuk, segített, például így: mi a
történelem? h-val kezdõdik és
istoriával végzõdik – mondta.

Brusznyai Árpád tanár urat 55
éve végezték ki, az akkori hata-
lom bosszújaként. Jövõre lenne 90
éves.

Honti József

Amikor tizenhárom esz-
tendõvel ezelõtt az Or-
szággyûlés határozatba
foglalta, hogy legyen
emléknapja a kommunista
diktatúrák áldozatainak,
és minden középfokú
oktatási intézményben
tartsanak megemlékezést,
sokan úgy éreztük, végre
méltó helyére került ez
a tragédia a nemzet
emlékezetében. Mert hol
is lehetne jobb helyen a
kommunizmus áldozatai-
ról való megemlékezés,
mint a mindenkori
fiatalság körében?

Minden bölcs nép tudja, hogy
a történelem az élet tanítómeste-
re, hogy az elmúlt korok bûneit el
kell mondanunk az újabb nemze-
dékeknek, hogy ne ismétlõdhes-
senek meg többé.

Meg kell tudniuk a fiataloknak
a tiszta és teljes igazságot, és ne-
künk, az elõttük járó nemzedék-
nek kötelességünk mindazt az is-
meretet átadni, amelyeknek birto-
kában vagyunk.

Meg kell ismerniük a sztáliniz-
must, a Rákosi-, Gerõ-, Farkas
Mihály-féle magyarországi kom-
munizmust. Minden magyarnak
tudnia kell az ÁVH-ról, amely  két
börtönt és négy internálótábort
mûködtetett, két év alatt 3 milli-
árd 200 millió forintot használt
fel, miközben az átlagfizetés havi
800 forint volt.  Besúgóhálózata
negyvenezer emberbõl állt,  1 mil-
lió 280 ezer személyrõl vezettek
nyilvántartást.

A kommunizmus áldozatai
Ezekben az években a félelem

légköre ülte meg az országot. Sen-
ki sem érezhette magát biztonság-
ban. Ebben az idõben vált  foga-
lommá a „csengõfrász” kifejezés,
mert nem lehetett tudni, kiért jön
el éjszaka a fekete autó…

Nagy Imre  miniszterelnöksé-
ge idején, 1953-tól valamelyest
gyengült a terror nyomasztó ereje
az országban. Az ’56-os forrada-
lom leverését követõen azonban a
XX. század újabb terrorhulláma
borította be az országot Kádár
János vezetésével.

1956. december elején Kádár
szélesre tárta az új párt, az
MSZMP kapuit a régi ÁVH-sok
elõtt, a párt taglétszáma hamar 40
ezerre emelkedett. Megindult a
karhatalmi osztagok felfegyverzé-
se és a munkásõrség felállítása.

A karhatalmi egységek, a pu-
fajkás különítmények megkezd-
ték a falvak-városok lakosságá-
nak terrorizálását. Megindultak a
tömeges letartóztatások. A tilta-
kozó tüntetésekre kegyetlen sor-
tüzekkel válaszoltak. Kádár János
a tiltakozó szervezetekkel is kí-
méletlenül leszámolt, december
11-én pedig bevezette a statá-
riumot.

Az 1956-os forradalmat köve-
tõ megtorlás méreteit tekintve a
legnagyobb a magyar történelem-
ben. S hogy mekkora volt az áldo-
zatok száma? Csak becsülni lehet.
Ha nemcsak az ÁVH és más ha-
tóságok által elkövetett gyilkos-
ságok és kivégzések áldozatait és
a büntetõlágerekben és más körül-
mények közt elpusztítottakat te-
kintjük, hanem a Vörös Hadsereg

kétszeri inváziója során elpusz-
tultakat is idesoroljuk, akkor több
százezer fõrõl beszélhetünk. És
akkor még csak az erõszak köz-
vetlen áldozatairól beszéltünk, és
nem vettük figyelembe azt a sok
ezer embert, akiknek halála köz-
vetett módon szintén a kommu-
nista rendszer számlájára írható

 A földmûves, akinek elvették
mindenét, s a keserûség és a meg-
alázottság szorításából a halálba
menekült, ugyanúgy a rendszer
áldozata, mint az a munkás, értel-
miségi vagy éppen polgár, föld-
birtokos vagy tisztviselõ, akit
megaláztak, kifosztottak, mene-
külésre vagy éppen együttmûkö-
désre kényszerítettek. Hány és
hány embernek tört derékba a pá-
lyája, roppant meg az egészsége,
ment tönkre a magánélete, hanyat-
lott le önbecsülése a bolsevizmus
több mint négy évtizedes, totális
uralma következtében.

A kommunizmus áldozatainak
emléknapján nem kerülhetõ meg a
kérdés: miért nem látjuk még min-
dig mindannyian a kommunista
diktatúra  valódi arcát? Miért tart-
ják makacsul magukat azok a meg-
gyõzõdések, melyek szerint a
kommunizmusnak szép és szent
céljai voltak, csak a megvalósítá-
suk sikerült balul? Miért nem lát-
juk, hogy az a Lenin, aki korunk
divatpólóin díszeleg, ugyanaz a
Lenin, aki írásos utasításban kér-
te, hogy naponta tájékoztassák õt
az agyonlõtt papok számáról?
Miért  nem hallgatunk  jobban
azokra, akik a saját bõrükön ta-
pasztalták meg a rendszer bûnös
tevékenységét?

A választ ezekre a kérdésekre
talán Illyés Gyula adja meg:

„A múltat is teremteni kell...
egy korszak attól lesz múlt, hogy
megírják... Valamirevaló múlt meg-
teremtéséhez néha nagyobb erõ
kell, mint a jövõéhez: mindent
pontosan a helyére kell tenni. A
rosszul elrendezett, rosszul meg-
írt múlt föltámad, visszajár, állan-
dóan zavarja az embert. A meg-
íratlan idõ meg egyszerûen el sem
megy; ködszerûen üli meg a tájat
és az elmét.”

Ezért van szükség az ilyen
megemlékezésekre, az ilyen talál-
kozásokra, mint a mai, ezért van
szükség a szobrokra, emlékmû-
vekre, mementókra.

Sok honfitársunknak vannak
emlékei ezekbõl a borzasztó idõk-
bõl, akár személyes, akár elbe-
szélt, családban továbbadott ese-
ményekrõl. Emlékezzünk most
mindazokra, akiket a kommunis-
ta diktatúra a nép nevében meg-
gyilkolt, megnyomorított, kitele-
pített vagy számûzött hazájából,
akiknek családjait és életét Ráko-
si és Kádár embertelen rendszere
tönkretette, akiknek hivatását de-
rékba törte.

Emlékezzünk a magyar Gu-
lágon elpusztultakra, a kitele-
pítettekre, a származásuk miatt
meghurcoltakra. Közös felelõs-
ségünk, hogy a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emléke fenn-
maradjon, hogy soha többé ne is-
métlõdhessen meg hasonló ször-
nyûség.

Köszönöm, hogy meghallgat-
tak.

Duna Katalin

2012. év végén sikeresen zá-
rult a balatonfüredi Pharmagora
Életminõség klaszter két pro-
jektje:

1. Az AdWare Research Kft.
által 2012 novemberében sike-
resen zárult projekt célja az
volt, hogy elõsegítse és támo-
gassa a cég részvételét a
PATHWAY-27 interdiszcipliná-
ris FP7-es fejlesztési projekt-
ben.

Az Új Széchenyi-terv/Kuta-
tási és Technológiai Innováci-
ós Alap keretében az Ösztön-
zés az Európai Unió 7. kutatási,
technológiafejlesztési és de-
monstrációs keretprogramjában
(FP7) és egyéb közös EU-s kez-
deményezésekben való magyar
részvétel támogatására címû
pályázati kiíráson nyertes pá-
lyázat közel 2,5 millió forint-
tal támogatta a nemzetközi
projekt elõkészítését, illetve a
már nyertes projekt szerzõdés-
kötési folyamatának gördülé-
kenységét. Az öt évig tartó
nemzetközi projekt 2013. feb-
ruár 1-jén indult.

A cégrõl és a projektekrõl
bõvebb információt a
www.adwareresearch.com hon-
lapon olvashatnak.

2. Az Új Széchenyi-terv ke-
retében a Vállalati együttmû-
ködés és klaszterek támogatá-
sa címû pályázati kiíráson ré-
szesült közel 50 millió forintos
támogatásban az AdWare Rese-
arch Kft. által vezetett négyta-
gú konzorcium. A konzorciumi
pályázat 1,5 éves megvalósítá-

si periódust követõen 2012. de-
cember végén sikeresen zárult. A
projekt keretében 4 klasztertag
részesült közvetlen támogatás-
ban, a klasztermenedzsment tá-
mogatásán keresztül, illetve a be-
szerzett eszközöknek köszönhe-
tõen pedig további klasztertagok
élvezhették a támogatás nyújtot-
ta elõnyöket. A pályázat kereté-
ben beszerzésre került a Toxi-
Coop Zrt. részérõl egy in vitro
szív- és szövetpreparátum-vizs-
gáló rendszer és egy in vivo vi-
selkedésvizsgáló rendszer, az
Experimetria Kft. részérõl egy
ökotoxikológiai permetezõrend-
szer és egy folyadékszcintillációs
számláló, illetve a Cera-Med Kft.
által celluláris farmakológiai la-
boratóriumi mûszerek és egy
kardiovaszkuláris telemetriás
rendszer. A beszerzett eszközök
a Toxi-Coop Zrt. balatonfüredi
telephelyén lettek üzembe he-
lyezve. A pályázat projektme-
nedzsment tevékenységei kere-
tében a klasztermenedzsment
szervezetnek, illetve a klaszter
tagoknak lehetõsége nyílt:

* hazai és nemzetközi kiállí-
tásokon, konferenciákon való
részvételre,

* újabb projektek generálásá-
ra

* a klasztert népszerûsítõ
marketing eszközök beszerzésé-
re

* a klaszter operatív mûkö-
déséhez támogatást nyerni.

A pályázatnak köszönhetõen
a klaszter tagjainak száma 26-ra
növekedett, hazai és nemzetkö-
zi elismertsége tovább erõsödött.

A klaszterrõl bõvebb informá-
ciót a www.pharmagora.hu hon-
lapon olvashatnak.             (x)

Elhangzott február 25-én a Kisfaludy Galériában tartott megemlékezésen

Fent a Magyar Nemzet 1993. október 2-án megjelent írása
Vaszaryról. A lenti fotó 1950. augusztus 8-án készült, a kormány-
nál Vaszary Gábor, középen Keserû Andi, szemben Honti Jóska és
Vera (Andi barátnõje). Gábor mellett egy ismeretlen házaspár
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Sem a legutóbbi lapszám-
ban közölt megemlékezõ
cikk, sem a Füred Tv-ben
leadott tudósítás a refor-
mátus templombeli meg-
emlékezésrõl nem említi
a zsidó munkaszolgálato-
sok tragédiáját.

A 2. Magyar Hadsereg kötelé-
kébe 69 ún. tábori munkásszáza-
dot állítottak be, századonként
214 fõ legénységgel. Ez a legény-
ség 1942-ben már szinte kizáró-
lag zsidókból állt, akiket faji ala-
pon diszkriminálva hívtak be
munkaszolgálatra és küldtek ki a
frontra. A munkaszolgálat ekkor
már gyakorlatilag büntetõ intéz-
mény volt. A behívások nyáron
történtek, a doni áttörés szörnyû-
séges telén ezek az emberek a sa-
ját civil nyári ruhájukban didereg-
tek, fegyvert, téli ruházatot nem
kaphattak, a zsidó közösség által
összegyûjtött és kiküldött segély-
szállítmányokat más célra hasz-
nálta fel a hadvezetés. A legnehe-
zebb munkákat végezték a kor
színvonalához képest rettenete-
sen nyomorúságos körülmények
között és eszköztelenül. Gyakor-
lat volt, hogy egész napos védel-
mivonal-építési robot után az éj-
szakai pihenés helyett a senki föld-

A doni tragédia
zsidó áldozatai

jére hajtották ki õket, ahol szö-
gesdrót akadályokat kellett építe-
niük folyamatos ellenséges tûz
közepette. Mindenféle segédesz-
köz nélkül hajtották rá õket akna-
mezõkre, így mentesítve azokat.

A szörnyûségek csúcspontja a
Dorosicsiben létrehozott ideigle-
nes munkaszolgálatos „kórház”
esete. A nagyrészt tífuszos bete-
gekre a magyar keretlegények,
akikre az õrzés volt bízva, 1943.
április 29-én éjjel  rágyújtották az
épületet és a menekülõket gép-
fegyverrel lelõdözték. Mindent
összevetve a 2. Magyar Hadsereg
munkaszolgálatosainak túlélési
aránya 50 százalékkal volt alacso-
nyabb, mint a katonáké.

A megemlékezõ cikkben a Vá-
rosi Múzeum adatbázisából szár-
mazó táblázatot mutat be a szer-
zõ a füredi doni áldozatok adatai-
val. A 16-os listában két munka-
szolgálatos is szerepel. A füredi
áldozatok 12 százaléka e szerint
zsidó munkaszolgálatos volt, mi-
közben a lakosság körében a zsi-
dóság számaránya akkoriban  Ba-
latonfüreden nem érte el a két szá-
zalékot.

És ez teljes egészében magyar
történet. A német megszállás csak
1944. március 13-án kezdõdött…

Olti Ferenc

A Balatonfüred Városért
Közalapítvány 67. kiad-
ványa Boksay György
idegenforgalmi és irodal-
mi munkássága címmel
jelent meg. A könyv alcí-
me (Pannonhalma – Bala-
tonfüred) utal a bencés
diákkortól a Balaton-
régióban töltött idõszakra,
melynek fontos állomása
Csopak volt.

A mû bemutatójára a Feren-
csik János Zeneiskola zsúfolásig
megtelt nagytermében került sor,

Könyvbemutató

a közönség soraiban volt lóczys
tanítványok, munkatársak, isko-
latársak, barátok vettek részt.

Magánemberként  megjelent
dr. Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes – akinek az
édesapjával dolgozott együtt
Boksay György –, dr. Kukorelli
István, az Országos Bencés Di-
ákszövetség elnöke, valamint
Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke.

A kötetet Zatkalik András új-
ságíró, szerkesztõ mutatta be, s a
hagyaték gondozója, Boksay
Györgyné, Éva asszony idézte fel
férje alakját, akire pedagógusként,
íróként, közéleti személyiségként,
s természetesen magánemberként
is jó szívvel emlékeznek azok, akik
ismerték.

Idõsebb Navracsics Tibor a
könyv lektoraként, volt munka-
társként és jó barátként emléke-

zett a több nyelvet beszélõ Bok-
say Györgyre, akinek jelentõs
szerepe volt a balatonfüredi kem-
ping-világtalálkozó megszerve-
zésében, és õ volt az, aki Salva-
tore Quasimodo Nobel-díjas köl-
tõnek a Tagore sétányon lévõ em-
léktábláján lévõ emlékverset ma-
gyarra fordította.

Munkája által szorosan kötõ-
dött a füredi hajógyárhoz, kiváló
olasz nyelvtudása pedig segítette

a magyar–olasz kapcsolatok szo-
rosabbra válását.

A rendezvényen dr. Bóka Ist-
ván, Balatonfüred polgármestere
és Molnár Judit, az alapítvány el-
nöke több évtizedes helytörténe-
ti munkájáért Karika Erzsébetet
és Bándi Lászlót díszoklevéllel
tüntette ki.

Közremûködött Gubicza Fe-
renc sorozatszerkesztõ, a Lóczy
gimnázium tanulói, akik részletek
olvastak fel a könyvbõl, dr. Biczók
Gyula, Boksay György tanítvá-
nya pedig saját versét mondta el,
melyben kedvelt tanárára emléke-
zett. Bánó Veronika zongoramû-
vész az alkalomhoz illõ olasz és
magyar zenemûvekkel tette teljes-
sé a délutánt.

– j –

A Boksay György idegenforgal-
mi és irodalmi munkásságát
felidézõ könyv bemutatóján volt
lóczys tanítványok, munkatár-
sak, iskolatársak és barátok
vettek részt. Magánemberként
megjelent dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes is

A polgármesteri hivatal
Folyosógalériáján február
13-ától négy fotós képei
láthatók az Olvadás címû
kiállításon.

Fritz Béla különleges látásmód-
jához újszerû technológiát alkal-
maz képei elõhívásakor. Gazsi
József képein szinte egyszerre ol-
vad és fagy. Nagy Sándor meg-
megáll egy csodálatos bokor elõtt,
elmereng a természet szépségén
és a látómezõt el nem hagyva meg-
örökíti a mulandót. Elsõ alkalom-
mal Polgár Miklós fiatal fotós al-
kotásaiból is szemezgethet a nézõ.
Egy új nézõpont, amely a szép-
ség mögött meglátja a rosszat,
vagy az emberi hanyagság nyo-
mában is felfedezi a mûvészit.
Mint mondja, csak annyi a dolga,
hogy nyitott szemmel jár és len-
csevégre kapja azt, amit más em-
ber talán észre sem vesz.

A kiállítást Pállfy Károlyné
nyitotta meg, aki annak idején (im-
már tizenhárom évvel ezelõtt)
szorgalmazta azt, hogy a balaton-
füredi mûvészeknek legyen lehe-
tõségük kiállítani a polgármesteri
hivatalban, hogy minél többen lát-
hassák az alkotásokat.

A képviselõ asszony megnyi-
tójában hangsúlyozta, hogy „a
fotó érzelmeket, indulatot, örö-
met, bánatot, erõfeszítést, vágya-
kozást, szeretetet, lírai vagy drá-
mai hangulatot fejez ki emberrel
vagy anélkül. Állattal, egy fával,
egy virággal, felhõvel, vízzel,
fénnyel, sötétséggel, harmonikus
vagy kontrasztos színekkel vagy
színtelen szürkeséggel. Végtelen-
ség és drámai közelség, ez a mû-
vészi fotó – mondta Pállfy Ká-
rolyné. A kiállítás a polgármesteri
hivatal nyitvatartási idejében már-
cius 25-ig látogatható.

Hanny Szabó Anikó

Quasimodo-díjazott
versek, a város idei
kulturális programterve
zanzásítva, felolvasás,
zene és közös éneklés
zulu nyelven. Esszékkel,
tanulmányokkal, helytör-
téneti írásokkal, tragiko-
médiával és persze több
mûfajú irodalmi szövegek-
kel megjelent a füredi
folyóirat, a Tempevölgy
idei elsõ száma.

– Ezt a számot a versek ural-
ják, több Quasimodo-díjas költe-
mény is olvasható benne. A Bala-
tonnal külön fejezet foglalkozik,
az irodalmi megszólalások mellett
ezúttal egy tanulmány is helyet
kapott: Fekete Péter Balaton, a lét
határán címmel értekezik a tó esé-
lyeirõl. Van a folyóiratban euró-
pai kitekintés, egy kis színház- és
helytörténet: Németh István Pé-
ter egy archív fénykép segítségé-
vel emlékezik meg arról, amikor
1935 augusztusában Radnóti
Miklós és felesége Kõvágóörsön
járt – összegezte a periodika tar-
talmát Praznovszky Mihály, a lap
fõszerkesztõje, aki hozzátette: a
Füredi Tavaszi Fesztiválon részt
vevõ agykutatók elõadásához
kapcsolódva az agyról szóló kö-
tet is megjelenik a folyóirat
könyvsorozatának részeként,
benne több klasszikus szerzõ írá-
sával.

A Városi Múzeumban tartott
bemutatón Cserép László szer-
kesztõségi titkár, az önkormány-
zat kulturális osztályának veze-
tõje a város idei tervezett kulturá-
lis programjairól beszélt. Kiemel-
te: folytatódnak a hagyományok,
ebben az évben is lesznek Jókai-
napok, kiállítások és az olasz–
magyar év jegyében a korábbiak-
nál is tartalmasabb Quasimodo-
költõverseny.

– Sok tervünk van, a cél to-
vábbra is az, hogy Füreden tartal-

Folyosógaléria

A négy fotós alkotásaiból álló kiállítást a polgármesteri hivatal
Folyosógalériáján Pállfy Károlyné képviselõ asszony nyitotta meg

Tavaszköszöntõ tárlat Olvadás címmel

Megjelent a Tempevölgy legújabb száma

mas kulturális programok legye-
nek az egész évben. Idén Bujtor
István szobrát avatjuk a Jókai-
napok keretében, sok-sok prog-
rammal kiegészítve, komoly esély
van rá, hogy a Rodin- és Ferenczy
Károly-kiállítás mellett õsszel
Kondor Béla-tárlatot is rende-
zünk. Sõt felállt egy szakmai ku-
ratórium, amely hosszú távon te-
remti meg annak lehetõségét, hogy
évrõl évre rangos képzõmûvésze-
ti kiállítások legyenek a Vaszary
Villában. A Kisfaludy Színház

pedig reményeink szerint egy pá-
lyázati támogatás révén igazán
színes elõadás-sorozatot tud szín-
padra állítani idén – fogalmazott
Cserép László.

Az esten a Budapestrõl érke-
zõ költõ, Suhai Pál olvasta fel ver-
seit, Bánó Veronika és Rábaközi
Rita vezetésével az irodalmárok,
illetve a közönség együtt énekelt
zulu nyelven, így idézve meg
Bérczy József Kalahári címû, a fo-
lyóiratban megjelent versét.

Martinovics

Praznovszky Mihály, a lap fõszerkesztõje összegezte a periodika tartalmát, Cserép László szerkesztõségi
titkár, az önkormányzat kulturális osztályának vezetõje a város ez évre tervezett programjairól beszélt
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– Láthatóan nagyon fiatal pap
vagy, hol és mikor szenteltek, s
hogy kerültél Füredre?

– A veszprémi Boldog Gizella
Szeminárium papnövendéke vol-
tam, teológiai tanulmányaimat
pedig a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem székhelyen kívüli kép-
zésének keretében végeztem az
Érseki Hittudományi Fõiskolán.

Fõpásztorom, excellenciás dr.
Márfi Gyula érsek úr 2011. június
17-én szentelt pappá Veszprém-
ben, a Szent Mihály-fõszékesegy-
házban.

Elsõ szentmisémet is itt mu-
tattam be két nappal késõbb,
2011. június 19-én. A papszente-
lés után nyelvtanulás és lelkipász-
tori tapasztalatszerzés céljából
engedélyt kaptam érsek úrtól kül-
földi szolgálatra. Így jutottam el
Olaszország északi részébe, az
Udinei Fõegyházmegyébe. A hét
három napján – hétfõtõl szerdáig
– posztgraduális elõadásokat hall-
gattam az Udinétõl 170 kilomé-
terre található Padovában, a Szent
Jusztina Bencés Apátság Pasz-
torálliturgikai Intézetében (Is-
tituto di Liturgia Pastorale). Csü-
törtöktõl vasárnapig pedig az
Udinei Fõegyházmegyében, Friuli
tartomány egyik plébániáján vé-
geztem lelkipásztori munkát. A
féléves tanulmányi utat követõ-
en, 2012. január 2-án kaptam ki-
segítõ lelkészi kinevezésemet Ba-
latonfüredre, a Krisztus Király-
plébániára.

A fiatal lelkész jelmondata: Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel

Péter atya az elhivatottságról
– Milyen családból származol,

s mennyire volt ennek meghatá-
rozó szerepe a lelki életedben?

– Veszprémi családból szár-
mazom, szüleim nyugdíjasok.
Édesanyám ápolónõ, édesapám
pedig az építõiparból ment nyug-
díjba. Két testvérem van. Bátyám
felszentelt, nõs diakónus, aki
Bakonybélben él családjával, és
az Országos Mentõszolgálatnál
dolgozik. Fõállása mellett – ami-
kor nem a menõautón szolgál –
klinikai lelkigondozóként csa-
ládpasztorációs tevékenységet
folytat Veszprémben. Nõvérem
magyar–hittan szakos pedagógus
a várpalotai Nepomuki Szent Já-
nos Általános Iskolában. Azt
mondhatom, hogy a maga helyén
mindannyiunk életére igaz a meg-
hívottság. Hálát adok, amiért csa-
ládomban nemcsak „rokonokkal”,
hanem istenkeresõ emberekkel le-
hetek körülvéve. Ez az egyik leg-
fontosabb lelki erõforrás.

– Mikor éreztél elõször elhí-
vatottságot, s mi indított leginkább
erre a pályára?

– Dr. Galambos Iván atyának
ministráltam elõször. Õ volt az,
aki szavak nélkül, a maga termé-
szetességében tudta kommunikál-
ni, hogy lehet és érdemes jó pap-
ként, boldog lelkipásztorként
élni. A szobám falán van két fény-
képem. Az egyiken még kisgyer-
mekként én ministrálok neki. A

másik fényképen pedig – húsz
évvel késõbb – õ áll mellettem, és
õ asszisztál nekem az elsõ szent-
misémen... Iván atya személye
mellett az évek során még szám-
talan olyan emberrel és szituáció-
val találkoztam, amivel a gondvi-
selés a lelkipásztori pályára ve-
zetett. Gondolok itt többek kö-
zött a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Veszprémi Csoportjánál
eltöltött éveimre, amikor – kez-
detben sorkötelesként, majd ké-
sõbb önkéntesként – igazi embe-
ri sorsokkal, tragédiákkal találkoz-
hattam. Ez legalább annyira meg-
érintett, mint elsõ plébánosom
személye.

– Egy kívülálló valószínûleg
nehezen tudja megérteni, mi-
ként lehet lemondani a világ „örö-
meirõl”?

– Aki látott már belülrõl haj-
léktalanszállót, nyomortelepet
vagy járt Veszprémben a Házgyári
úti „pokoli toronyban”, és ott
emberekkel is foglalkozott, annak
nem kell papnak lennie ahhoz,
hogy átértékelje a világ „öröme-
it”, és egy kicsivel kevesebbel is
beérje. Lehet, hogy a papi pálya
lemondást kíván, de az õszinte lel-
kipásztori szolgálat, valamint a fü-
redi és arácsi hívek szeretete sok-
szorosan kárpótol minden lemon-
dásért.

– Gondolom, a korod miatt
könnyebben szót értesz a mai fia-

talokkal, tudsz élni ez-
zel a lehetõséggel?

– A fiatalokkal elsõ-
sorban hittanórán és a
szentmiséken találkoz-
hat egy lelkipásztor.
Ezeknek a találkozá-
soknak meg is van a
gyümölcse, hiszen Fü-
reden és Arácson min-
dig szép számban van-
nak ministránsok, akik-
kel a közelmúltban egy
találkozóra is eljutot-
tunk. A szentségi elõ-
készítõ alkalmakon is
szép számban és be-
csületesen részt vesz-
nek a fiatalok, kicsik és
nagyok egyaránt. Bí-
zom benne, hogy elõbb
vagy utóbb a megbér-
mált fiatalok is el- vagy
inkább visszatalálnak a
templomba és a plébá-
nia közösségébe. A
szülõk és a középisko-
lás korosztály nevelõi-
nek munkája ezen a té-
ren azonban pótolha-

Nem olyan rég volt a házasság hete (hála Istennek már ilyen is
van), olvastam, hogy egyre kevesebben házasodnak, a gyerekek
több mint 40 %-a már házasságon kívül születik. Évezredes érté-
kek, felfogások tûnnek el. Hova vezet ez? Attól félek, úgy jár az
európai civilizáció, mint a béka a langyos vízben, ahol kezdetben
jól érzi magát, s nem veszi észre hogy forrósodik a víz,….aztán
ott pusztul el.

A Naplóban e témában, többek között Kardos Klára ismert
veszprémi pszichológussal beszélgettek.

Ilyeneket mondott:
– A mai fiatalok mindent megkapnak, ezért nincs kitartásuk,

nem törekednek tartós kapcsolatra, mert az macerás. Nem anya-
gi, inkább lélektani oka van annak, hogy egyre kevesebben dönte-
nek a tartós kapcsolat mellett.

– A fiatalok nem értik a házasság, a család értékét (...), a fiata-
lok elõtt sok a negatív példa (...), a családokban gyakoriak a ve-
szekedések.

– Az élet ma a karrierrõl szól, ezért ne csodálkozzunk, hogy
számukra is az önmegvalósítás az elsõ.

– Ha 23–25 éves korukig nem döntenek az elkötelezõdés mel-
lett, egyre nehezebben teszik ezt.

– Ma könnyen meg lehet kapni a szexet, ami korábban csak
házasságban volt lehetséges.

– A nõk ilyen körülmények között nagyon magukra maradtak
a gyermeknevelésben, a napi gondokban egyaránt, ha egyáltalán
vállalnak gyereket.

 Ezek után elgondolkodtam, valójában ki a hibás?
A fiatalok, vagy mi, felnõttek, szülõk, nagyszülõk is felelõsek

vagyunk?! Döntsék el önök!
Csizmazia Szilveszter

tatlan. Ahogy pótolhatatlan azok-
nak a hittanároknak a tevékenysé-
ge is, akik azokat a fiatalokat is
meg tudják szólítani, akikkel egy
lelkipásztornak esetleg nincs köz-
vetlen kapcsolata. Nekik köszön-
hetõen mûködhet például a Krisz-
tus Király Egyházközség ifjúsági
énekkara vagy az évenként meg-
rendezett eplényi sítábor.

– Mit tudnál annak a fiatal-
nak mondani, aki esetleg elgon-
dolkozik ezen a pályán, de bi-
zonytalan?

– Fontos, hogy a hivatás felõl
megbizonyosodjon az, aki ezt a
pályát választja. De legalább ilyen
fontos az is, hogy nem szabad el-
veszíteni a lelkesedést, nem sza-

bad belefásulni a hivatás felett való
töprengésbe. Éppen ezért azzal a
mondattal bátorítanám a fiatalo-
kat, amit Jézus mondott Péter
apostolnak, amikor meghívta õt,
és ami egyben saját szentelési jel-
mondatom is: „Ne félj! Ezentúl
emberhalász leszel.” (Lk 5,10)
PAX

Csizmazia Szilveszter

A hívek szeretete sokszorosan kárpótol minden lemondásért – vallja Péter atya

Gyászévforduló
Mélységesen mély fájdalommal emlékezünk drága elsõszülött

gyermekünkre, Major László Attilára (Mölö), aki 2012. március 5-
én súlyos betegségbõl javulván, váratlanul örökre elaludt. Szíve
felmondta a szolgálatot a megpróbáltatások miatt.

Emlékeznek rá: szülei, húga, nagyanyja, családja,
rokonok, barátok és ismerõsök

Házasodni kéne!

A történet lényege: A
Balatonfüred Városért
Alapítvány teljes erõvel
dolgozik, már ami a
könyvkiadást illeti. Most
jelenik meg a 68. kötet,
ami példátlan az ország-
ban. Sok és sokféle könyv,
lassan a város históriájá-
nak és jelenének az
egészét felölelik ezek.

A legfrissebb, amit várok (je-
lentõs érdekeltségem van benne!),
a díszpolgárok alsorozat új köte-
te Petrõcz Lászlónéról.  Különö-
sen érdekes személyisége õ a vá-
ros jelenkori életének. Lassan
negyven éve a város szolgálatá-
ban, annak hitéletében és azon
túlmutatóan szinte mindenben.
Vagyis a közösség szolgálata.

Nagy szavak ezek, de mindig
voltak, s remélem, lesznek olyan
polgárok, akik erkölcsösen élik
meg azt, amit feladatként az élet
rájuk rótt ki. Sõt, annak dupláját
is elvégzik, mert komolyan veszik
hivatásukat és azokat, akiket szol-
gálnak valamilyen módón és terü-
leten.

Petrõcz Lászlóné is beteljesí-
tette ezt az élet adta szolgálatot,
de kevésnek tartotta. Gondoljunk
bele (magam sem ismertem eddig
ilyen mélyen): holland és kárpát-
aljai testvérvárosi, partneri kap-

Újabb könyv
az alapítványtól

csolatok folyamatos szervezõje.
A román, szerb események kap-
csán szervezte a menekültek be-
fogadását, segítését, az erdélyi
magyarok segítését. Szervezett
nõszövetséget, gazdag progra-
mokkal.

Részt vesz egy kis kamarakó-
rus munkájában. Nem is tudom
folytatni, hiszen csak magamnak
ismétlem a leckét, amit kaptam
tõle. A fürediek nagyon is jól is-
merik õt e téren is. Fõleg az a sok
száz gyerek, aki mára felnõttként
már emlékszik a közös foglalko-
zásokra: ének, színház, versmon-
dás, zene, kirándulás, értelmes
szabadidõ, és mindezek között
egy kis családon kívüli erkölcsi
nevelés.

Mindezt pedig majd valóság-
ként  élem át március 21-én, ami-
kor ezt a könyvet Petrõcz
Lászlóné életérõl a kezembe ve-
szem.

      p. m.

Könyvbemutató:  16.30,
Kisfaludy Galéria

Köszöntõ: dr. Bóka István
polgármester

A kötetet bemutatja:
Praznovszky Mihály irodalom-

történész és Molnár Judit,
a közalapítvány elnöke

Közremûködnek: Petrõcz
Lászlóné tanítványai

Gazdit keresünk 

-

z
t

Akort, a  hat hónapos fajtatiszta német juhász kan kutyát úgy adták
le a menhelyünkre. Nagyon kedves, játékos és barátságos, más kutyá-
val és macskákkal nagyon jól kijön. Most még nagyon jól lehet nevelni.
Akor 2012. szeptemberben született.

Be van oltva  és be van chipezve, új nyakörvet és  porázt, jutalom-
falatokat és kosarat adunk az örökbefogadónak.

Elérhetõség: Inga Wagner egyesületi elnök,
telefon: (30)509-3564
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A logó annak a Zöld Balaton
nevû, 12 hónapig tartó kampány-
nak a szimbóluma, amely 2013
februárjában indult azért, hogy a
régió – hivatalosan fogalmazva –
„egy magasabb környezeti tuda-
tossági szintre lépjen”.

Nem kell megijedni, a kam-
pány során ön nem elvont elméle-

Indul a Zöld
Balaton-kampány

Napjainkban divatos a környezetvédelemrõl beszélni. Úton-
útfélen olvashatunk a megújuló energiákról, a fogyó olaj- és
vízkészletekrõl vagy a mindent beborító csomagolóanyagokról.
Ugyanakkor a helyzet az, hogy az ezekkel a problémákkal kap-
csolatos üzenetek csak legritkább esetben érnek célba: vagy a
bulvártéma felületes szintjén maradnak, vagy az átlagember szá-
mára érthetetlen tudományos köntösbe bugyolálva tálalják õket.
Pedig fontos dolgokról van szó, hiszen van-e a fontosabb, mint
a jövõnk.

Mi konkrét ötletekkel segítünk majd abban, hogy a lakókör-
nyezetében mindenki „zöld” lehessen, úgy kímélje a környeze-
tét, hogy érezhesse, tett valamit a régió és a világ jövõjéért,
mindezt úgy, hogy alkalmanként a pénztárcája is vastagabb marad.

Mondunk néhány példát. Egy hazai ingatlan az ausztriai
átlaghoz képest 2,5-szer több energiát használ fel. A nap, a szél
és a biomassza használatával nagyban csökkenthetõ a környe-
zetszennyezés, illetve függetlenedni lehet az egyre drágább fû-
tési rendszerektõl. Minden család számára található alternatív
megoldás, legyen az az új ház építése, ahol megfelelõ tájolással,
néhány üvegfelületet beépítve hasznosíthatjuk a napenergiát,
hiszen nappal az üveg „csapdába” ejti a napsugarakat. De nem-
csak nagyban lehet gondolkodni: a napenergia felhasználásának
egyik legegyszerûbb formája a feketére festett hordó, amit ker-
tünkben könnyedén felállíthatunk, és mivel a fekete szín jobban
elnyeli a napsugarakat, így a tartályban lévõ víz felmelegszik, s
kerti tusolásra, fürdésre használhatjuk.

A régiónk szempontjából ugyancsak fontos és egyre nagyobb
jelentõségû, hogy mennyi ivóvizet takarítunk meg. Az esõvíz
ott hasznosul a legjobban, ahol leesik, parkokban, családi házak
kertjében. Ha saját gyûjtõnk van, az abban gyûjtött vízzel ak-
kor is lehet öntözni a kertet, amikor vízkorlátozás van érvény-
ben. A napi vízfogyasztás csaknem felét a WC-öblítés, a mosás
és az öntözés teszi ki. Ha valaki összegyûjti az esõvizet, a
kertes ház vízfogyasztása akár 64%-kal is csökkenthetõ. Ha
takarékos WC, önzáró szelep és hasonlók segítségével takaré-
koskodunk, ez az arány csupán 24%. Megéri tehát megfogadni
néhány praktikus tanácsot.

Az élelmiszer-csomagolóanyagok is nagy bajkeverõk. Min-
den olyan anyagból, ami érintkezik az élelmiszerekkel, akár
egészségkárosító anyagok is kioldódhatnak, ez pedig veszélyt
jelent a vásárló egészségére. A csomagolóanyagok a környezetre
is nagyon károsak; az összes hulladékon belül ezeknek van a
legnagyobb arányuk. A táplálkozásunk is lehet „zöld”, és ter-
mészetesen nem úgy, hogy csak zöldséget eszünk. Fogyasszunk
olyan alapanyagokból készült ételeket, amelyet helyben vagy a
közvetlen környezetünkben állítottak elõ. Ezek a friss élelmi-
szerek lehetnek zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, húsfélék,
és nincs szükségük csomagolóanyagra, hiszen nem a világ másik
tájáról szállították õket Magyarországra, nincs bennük tartósí-
tószer sem, hogy kibírják a hosszú szállítási utat. Egészsége-
sebbek, de segítik, hogy a helyi termelõk megéljenek a munká-
jukból.

Minderre késõbb részletesen is visszatérünk.

Ön, kedves olvasó, az elkövet-
kezendõ idõszakban sokszor és
sok helyen fog találkozni ezzel a
logóval:

tekkel és tudományos tanulmá-
nyokkal találkozik majd az újsá-
gokban, rádióban, interneten és
egyéb helyeken, hanem olyan in-
formációkkal, melyek közvetve
vagy közvetlenül, de befolyásol-
ják a régió, így az ön életét is.
Olyanokra gondolunk, mint a
megújuló energiák otthoni lehetõ-
ségei, a takarékos vízhasználat
vagy a csomagolóanyagokra való
odafigyelés.

Kérjük, kísérje figyelemmel ezt
az izgalmas kezdeményezést, sõt,
arra biztatjuk, hogy kapcsolódjon
be. Majd megmondjuk, hogyan le-
hetséges ez, és garantáljuk, hogy
nem bánja meg.

A kampány eseményei és rész-
letei folyamatosan nyomon követ-
hetõk lesznek a www.zold-
balaton.hu weboldalon.

A környezetvédelemrõl
– kicsit másként

A kampány a Zöld-Balaton – Térségi komplex kampány megvalósítása a
Balaton-parton, KEOP – 6.1.0/B/09-11 pályázat segítségével valósul meg.

Vannak az évnek olyan idõsza-
kai, amelyek különösen alkalma-
sak a szervezet tehermentesítésé-
re, salaktalanítására. Ilyen idõszak
a húsvétot megelõzõ böjti idõszak,
illetve a tavasz és a nyár. A télen
fogyasztott nehezebb, zsírosabb,
melegítõ ételek, illetve a farsangi
mulatozások bizony eléggé igény-
be veszik az emésztõrendszert. A
tavasz beköszöntére várva lassan
már elkezdhetjük mozgósítani a
tartalékainkat, és ezzel egyidejû-
leg feltölteni szervezetünk ener-
giakészletét.

Kevesen tudják, hogy létezik
egy nagyon hatékony, ám mégis
kíméletes méregtelenítõ szer,
amely kitûnõen alkalmazható az
emésztõrendszer tisztítására. Ez
a csodaszer nem más, mint a
Psyllium Husk, vagyis az útifû-
maghéj. Ismerje meg ön is, kedves
olvasó ezt a rostokban bõvelkedõ
növényt! Elõször is lássuk, miért
olyan fontos az emésztõrendszer
tehermentesítése!

Már az orvostudomány atyja,
Paracelsus is megállapította, hogy
„a halál a belekben lakozik”. Na
azért nem kell megijedni ettõl a
kijelentéstõl, de valóban érdemes
figyelmet fordítani az emésztõ-
rendszerünk állapotára. A szerve-
zet egészséges mûködéséhez
szükségesek a vitaminok, az ás-
ványi anyagok, a fehérjék, a szén-
hidrátok, a rostok, a zsír és a víz.
A rohanó, felgyorsult világban fo-
gyasztott ételek többségérõl el-
mondható, hogy bõvelkedik zsí-
rokban, szénhidrátokban, illetve a
sok hús- és tejtermék fogyasztá-
sa miatt a fehérjebevitel is megha-
ladja a szervezet számára optimá-
lis mennyiséget. Ezek az anyagok

Egy méregtelenítõ csodaszer: útifû-maghéj
roppant módon leterhelik a bele-
ket, és a kevés rostfogyasztás
miatt a félig emésztett ételek meg-
rekednek a bélcsatornákban. A
megfelelõ mennyiségû rost (napi
kb. 25 gramm) és folyadék (napi
1,5–2 liter) segíti a megfelelõ
emésztést; ezek hiányában külön-
bözõ egészségügyi problémák lép-
hetnek fel, például pattanásos bõr,
túlsúly, sajgó ízületek, székreke-
dés, puffadás.

A titokzatos nevû Psyllium
Husk

 Az útifû-maghéj vagy másik
nevén indiai bolhafû (Plantago
psyllium) nem azonos a meghûlé-
ses betegségek esetén jótékony
lándzsás útifûvel (Plantago
lanceolata). A világon fellelhetõ
gyógynövények között 250-féle
útifüvet tartanak számon. Az éve-
lõ Psyllium a meleg, napos vidé-
ken érzi jól magát, a talajt és a csa-
padékot illetõen kicsik az igényei.
Az útifû kis magjai a magburok-
ban, a vékony héjban rejtõznek:
1000 db mag súlya kb. 2 gramm.

Miként tud segíteni a bolhafû?
Az útifû 85%-a nem felszívó-

dó élelmi rost, így rendkívüli a
folyadékfelszívó képessége: ké-
pes arra, hogy a térfogatát akár a
tízszeresére is megnövelje! Az
útifû és a megfelelõ mennyiségû
folyadék együttes hatását úgy fejti
ki, hogy a fogyasztás után egyfaj-
ta zselés gél képzõdik a gyomor-
ban, amely nyugtatja a nyálkahár-
tyát, és nem szívódik fel, hanem
tovább vándorol, végig az egész
bélrendszeren. Az üvegmosó ke-
féhez lehet hasonlítani az útifû-
maghéj mûködési elvét: minden-
féle felhalmozódott, lerakódott sa-
lakanyagot kiszedeget a bélredõk-

bõl és letisztít a bél faláról, ám mind-
eközben megkíméli a bélbolyhokat.
Hasmenés esetén magába szívja az
emésztõrendszerben található fölös-
leges folyadékmennyiséget, székre-
kedés esetén pedig a felszívott fo-
lyadéktartalom lágyítja a székletet,
illetve a megzselésedett útifû nyo-
mást gyakorol a bélfalra, ami segíti a
megfelelõ bélmozgást.

 Az útifû-maghéj nem felszívó-
dó rostként segít visszaállítani a bél-
rendszer egészséges „hernyómoz-
gását”.

Fontos tudnivaló: az útifû-mag-
héj nem okoz sem hasmenést, sem
székrekedést, hanem pont optimális
állapotot eredményez!

A bolhafû tehermentesíti, áttisz-
títja a teljes emésztõrendszert – érint-
ve a májat és az epehólyagot is –, így
segíthet mérsékelni a vér koleszte-
rinszintjét. Ezzel a tulajdonságával
hozzájárul a szívinfarktus kockáza-
tának csökkentéséhez.

Hogyan alkalmazzuk az útifû-
maghéjat?

Rendkívül fontos a megfelelõ
mennyiségû folyadék fogyasztása a
nap folyamán! Az útifüvet reggel és
este étkezés elõtt 20–30 perccel ja-
vasolt fogyasztani; 2 teáskanálnyi
bolhafûmagot 1–2 dl folyadékban
vagy natúr joghurtban kell elkeverni
és azonnal meginni/megenni, hogy a
fentebb említett zselésedés folyama-
ta a gyomorban történjen meg. 100
grammnyi útifû-maghéj elfogyasztá-
sa megfelel egy kúrának, melynek idõ-

tartama 2,5–3 hét. Egy kúra al-
kalmával maximum 2x100 g
útifû-maghéj fogyasztása ja-
vallt.

Egészséges szervezet ese-
tében is ajánlom, hogy féléven-
te tartson egy 2–3 hetes kúrát.
Amennyiben alkalomszerûen
lenne szükség az útifû-maghéj
hatásaira, ebben az esetben ter-
mészetesen néhány napos fo-
gyasztása is jó szolgálatot
tesz.

Figyelem! Két év alatti
gyermekek, illetve várandós,
szoptató nõk számára az úti-
fû-maghéj használata nem ja-
vallott!

Az egészséghez és a szép-
séghez vezetõ úton az egész-
séges, tudatos táplálkozás egy
fontos lépés. Ezt az utat az
útifû-maghéj biztosan meg-
könnyíti!

A gyógynövényekkel vagy
a természetes, alternatív
gyógymódokkal kapcsolatban
felmerülõ kérdései, gondolatai
esetén keressen bizalommal,
szívesen segítek!

Kelemen Lívia
fitoterapeuta, a Biotitok

Gyógytéka üzletvezetõje

Elérhetõségek:
Balatonfüred, Kossuth utca

19.
Nyitva tartás: hétfõ-pén-

tek: 9–17, szombat: 9–12
Internet: www.biotitok.hu

(e-mail: info@biotitok.hu) és
www.facebook.com/Biotitok

Érdeklõdés, bejelentkezés:
20/595-3062 vagy személye-
sen az üzletben

A bunkós hagyma (Allium
sphaerocephalon) Balatonfüred
felett a sziklafüves lejtõsztyep-
peken szórványos, védett faj. A
madárbirs sziklás lejtõkön élõ, fe-
hér virágú, piros termésû törpe-
cserje (Cotoneaster). Latin neve
összetétel, elõtagja ókori név, már
a római gazdasági író, Cato mun-
káiban olvasható a cotoneum
malum, Pliniusnál az egyszerû
cotoneum alak.

Nálunk a hegyvidékeken elég
gyakori a zölden molyhos levelû,
apró csüngõ, halványpiros virágú
és borsó nagyságú, piros termésû
Cotoneaster integerrima, amelyet
Brassai Sámuel molyhonya, Dió-
szegi Sámuel molyhos naspolya,
Hazslinszky pedig kõnaspolya
néven írt le.

A madárbirs korallpiros, apró
terméseivel szolgált rá erre az el-
nevezésére. Német neve Zwerg-
mispel, azaz törpenaspolya. A
nemzetségnek számos olyan faja
és változata van, amely dísznö-
vényként használatos.

A méreggyilok száraz erdõk-
ben élõ, fehér virágú mérgezõ nö-
vény (Alexitoxicum vincetoxi-
cum). Társneve a cinka, méreg-
gyõzõ, méregölõ, Szent Lõrinc
füve, fecskegyökér. Fehér, kissé
sárgás virágai, átellenes levelei, de
még zöld termései is a hegyes pap-
rikára emlékeztetnek, ezért vad-
paprikának is hívták. Ebfojtófû
neve is a növény súlyosan mérge-

Füred növényei III.

zõ voltára utal. Ballagi Mór szó-
tára szerint „az ebekre mérges ha-
tást gyakorló növény„. Csapó Jó-
zsef 1775-ben azt írja a növény-
rõl, hogy „dühös eb, kit megmart,
igya gyakran e fû gyökerének fõtt
vizét” (Új füves és virágos ma-
gyar kert, Pozsony). Minden bi-
zonnyal Dankovszky (Magya-
ricae linguae lexicon critico-
etymologicum, Pozsony, 1833)
vette át – tükörfordítással – a né-
metbõl; vö. Hundswürger, mely a
latin cynanchum (< görög kyon,
kynosz = kutya; anchein = fojta-
ni) nemzetségnév folytatója. A
Vincetoxicum, azaz méregölõ fû
neve onnan származik, hogy a
növényt korábban pestis ellen
használták.

Az összetétel a gyõzz! jelen-
tésû latin vince és a toxicum (mé-
reg) szavakból alkotott. A virág ér-
dekes tulajdonsága, hogy a nek-

tárkeresõ rovarok szipókájukkal egy
szûk résbe jutnak, amelybõl csak ak-
kor tudnak kiszabadulni, ha a virág-
porcsomókat magukkal húzzák.

Az orvosi salamonpecsét (Poly-
gonatum odoratum) a mesékbõl és
mondákból ismert „ugrasztógyökér”,
amely a képzelet szerint képes a le-
zárt ajtókat felnyitni, a sziklából vi-
zet fakasztani.

A magyar írásbeliségben a sala-
monpecsét szó Melius Juhász Péter
Herbariumában (1578), Clusius pan-
nóniai flóramûvében (1584), Kájoni
János orvoskönyvében (1661) és
Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis c.
mûvében (1690) szerepel a korai for-
rások közül.

A névnek több idegen nyelvi szó
szerinti megfelelése van. Ilyen a né-
met Salomonssiegel, a francia sceau
de Salomon, a román pecetea-lui-
Solomon és az angol Solomon’s seal.
Ennek magyarázata az, hogy a sala-

monpecsét fehér, húsos gyö-
kértörzse korlátozott növeke-
désû tagjain az elõzõ évi föld
feletti hajtás elhalása után ke-
rek, lapos, pecsétnyomószerû
heg keletkezik. (Ahány seb-
hely leolvasható, annyi éves a
rizóma.) Ismert pecsétgyökér
neve is. Latin Polygonatum (<
görög polysz = sok; gony =
térd, csomó) elnevezése arra
utal, hogy a száron számos
csomós dudor található. Erre
vonatkozik a növény soktér-
dû gyöngyvirág, soktérdû sa-
lamonpecsét társneve is. Szá-
mos társneve e növény ismert-
ségét bizonyítja.

   A folytatásban a gladiáto-
rokat is gyógyító tisztesfûrõl,
a selymes  árvalányhajról és a
tejfakasztó és tüdõt gyógyító
pacsirtafûrõl lesz szó.

   Dr. Rácz János

MadárbirsBunkós hagyma Méreggyilok Orvosi salamonpecsét
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Lóczy gimnázium, 9. A, felsõ sor: Kulcsár Olívia, Fehér Laura, Gubicza Gellért, Bárányos Mátyás,
Tóth Dániel, Szántó Dénes, Gerencsér Márton, Faragó Ákos, Solymos Klaudia, Csajbi Viktória,
Somogyiné Berkes Szilvia osztályfõnök. Középsõ sor: Kardos Szilvia, Aradi Rebeka, Mérei Emese,
Biró Erika, Fodor Helga, Poór Zsuzsanna, Szabó Kitti, Rakk Laura, Homonnay Csenge, Fejes
Korinna, Csaba Janka, Boday Júlia. Alsó sor: Angermann Mónika, Csomai Bettina, Sokoray Kata,
Érdi Mária, Lutor Alexandra, Berki Kitti, Pálinkás Georgina, Patocskai Luca, Kárpáti Sára, Varga
Veronika, Faludi Réka

Lóczy gimnázium, 9. B, elsõ sor: Kántás Zsuzsanna osztályfõnök, Ludvigh Lídia, Dedics Dóra,
Galambos Laura, Egyed Vivien, Szennyai Fanny, Bartus Melinda, Tóth Ilona, Somogyi Renáta,
Móró Rebeka, Horváth Patricia, Nyirõ Erika, Koncz Brigitta, Szabó Zsófi, Nemes András, Gyõrffy
Anikó, Váradi Zsófia, Nagy Cintia, Puskiu Evgeny, Burgyán Roland. Második sor: Nemes Ádám,
Regdon Bence, Jakócs Benedek, Kurucz Bence, Ott Dániel, Kiss Olivér, Burgess Dominik, Szabó
Zoltán, Rácz Olivér, Gellén Ádám, Vágenhoffer Péter, Gál Gergõ. Hiányzók: Pászti Donát, Kovács
Vince, Burgyán Kristóf, Bõr Domonik, Vadnai Jonatán

Lóczy gimnázium, 9. C, hátsó sor: Gerván Kinga, Bognár Georgina, Orosz Nikolett, Gazdag
Laura, Ughy Dóra, Koncz Péter, Boór Bettina, Sándor Bálint, Meiczinger Sára, Piffáth Mátyás,
Udvardy Csanád, Gärtner Laurencz, Riczinger Péter, Polgár Kristóf, Macskási Zoltán, Láng
Róbert osztályfõnök. Elsõ sor: Bakonyi Szimonetta, Kiss Dóra, Ilyés Eszter, Fazekas Beáta, Polányi
Amanda, Sashegyi Dániel, Holczer Réka, Dobos Vanessza, Kun Eszter, Boros Laura, Mikola Virág,
Rácz Fanni, Molnár Elizabet, Gábornyik Bernadett. Hiányzók: Menyhárt Máté, Reisinger András,
Singer Benjamin, Steierlein Dzsenifer, Szabó Máté

Széchenyi, 9. A: Pintér Balázs, Varga Roland, Szalay Dávid, Berecz Dániel, Maródi Bence, Csendes
Zoltán, Burger Ákos, Vázsonyi Viktor, Géber Zoltán, Rózsa András, Lehoczky Márton, Molnár Mátyás,
Gáspár Zoltán, Takács Olivér, Józsi Dániel, Berecz Álmos, Domján Dániel, Seres Mariann, Somogyi
Dániel, Szepesvári Alexandra, Varga Réka, Angyal Valéria osztályfõnök, Nagy Natália, Sörös
Melinda

Széchenyi, 9. B: Juhász Anikó,
Fosztó Kata, Farkas Dzsenifer,
Tóth Gábor, Friskó Attila,
Rittenbacher Patrik, Császár
Fruzsina, Kiss Dorina, Kalucza
Krisztián, Kalucza Dániel,
Horváth Adrián, Helt Bence,
Lakos Péter, Pados Gellért,
Csontos Bálint, Nagy Eliot,
Haraszti Dániel, Benyó
Viktória, Mailinger Kinga,
Kranabeth Lilla, Vitai Laura,
Pohl Barbara osztályfõnök,
Déber Bence, Csonnó Márk,
Reitmesz Bence, Gyurmáczi
Roland

Széchenyi ,9. C: Pordán Gábor, Károlyi Péter, Lóránt Loretta,
Domonkos Anna, Võlcsei Levente, Tamási Norbert,

Gervald Alex, Kocsis Tamás, Csapó Tamás, Németh Tamás,
Kun Szabó József, Halápi Dániel, Berta Bence, Takáts Dávid,

Soponyai Martin, Csontos Ábel, Párkányi Richárd, Zeitler Virgil,
Kántor Veronika, Pintér Kornélia, Lakk Zsuzsanna,

Berkes Roxána, Pusztai Vanda, Törteli Tamás, Pál Nikolett,
Kálló Heléna, Tóth Ivett, Zsargó Péter osztályfõnök.

Hiányzók: Pillár Patricia, Nagy Annamária, Szabó Viktória,
Pavelka Viktória, Surányi Kathrin, Bokor Gábor, Rusz

Annamária, Szarka Roxána, Tamás Gergõ

Széchenyi, 11. C/H: Dufek Mátyás,
Kovács Attila, Petõ Gyula,

Rodenbücher Róbert, Sólyom Róbert,
Ferdinánd Zsolt, Nagy Ferenc, Kiss

Dominik, Bindics Norbert, Futaki
Lajos, Sömenek Gábor, Faragó Máté,

Hamvas János, Benis Péter, Török
Péter, Foki Róbert, Farkas Richárd,
Fodor Attila, Foki Roland, Pásztor

Csaba osztályfõnök, Nagy Zsolt, Klauz
Dávid, Mák Márton, Horváth Márió,

Szafner Klaudia, Lõrincz Richárd,
Hauck Dávid, Forgács Márk, Nyirõ
Ádám. Hiányzók: Goreczky Róbert,

Molnár Csanád, Nagy Martin,
Rintics Dániel, Törõ Attila
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Huszonegyedik alkalom-
mal adták át Balatonfüred
legjobb sportolóinak és
vezetõinek a Balaton
Szabadidõ- és Konferen-
cia-központban azokat a
díjakat, melyek a 2012-es
év jutalmául szolgáltak.

Dr. Bóka István polgármester
örömét fejezte ki, hogy tavaly is
kitettek magukért a füredi spor-

Díjátadó ünnepség a sportcsarnokban
Balatonfüred legjobb sportolóinak és vezetõinek a Balaton Szabadidõ és Konferencia Központban adták át a 2012-es év eredményeit elismerõ díjakat. Az ünnepség vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult

tolók, ráadásul a londoni olimpián
is tovább öregbítették Balatonfü-
red hírnevét olimpikonjaink. El-
mondása szerint a sport turiszti-
kailag is jelentõs értéket képvisel
a város életében, elég, ha csak a
Kékszalag versenyt megemlítjük.
Üdvözölte azon infrastrukturális
fejlesztéseket is, amelyek az el-
múlt évben jellemezték Füredet.
Elég, ha csak a Lóczy gimnázium
sportcsarnokáról, a Balatonfüredi

Futball Club rehabilitációs köz-
pontjáról és a mûfüves pályák
építésérõl beszélünk. A polgár-
mester említést tett arról is, hogy
a Balatonfüredi Yacht Club pályá-
zati támogatást nyert, melynek
önrészét a város biztosítja. Az
uszoda építésére tizenkét cég adta
be a pályázatát, így várhatóan
nagy lesz a verseny az árak tekin-
tetében is. Dr. Bóka örömét fejez-
te ki, hogy a Balatonfüredi Kö-

lyök Labdarúgó Club több mint
százmillió forintot nyert a társa-
sági adóból, itt már csak a jogi kér-
déseket kell tisztázni. A polgár-
mester köszöntõje után az Acro
Dance SE színvonalas mûsora
következett. A díjátadásban Mol-
nár Judit, a humán bizottság el-
nöke, Hári Lenke alpolgármester
és dr. Bóka István polgármester
segédkezett. A Balatonfüred
Sportjáért kitüntetést Benedek

István kerékpározó kapta, aki
évek óta sikeresen képviseli a vá-
rost. Példamutató kitartással ké-
szül minden versenyre, ahol kivá-
ló eredményeket ér el. A tavalyi
évben megnyerte a Magyar Kupa-
futamot, valamint a Kínok kínja
Budapest-bajnokságot. Számos
nemzetközi versenyen is érmes
helyezést szerzett. A sportveze-
tõi/edzõi kategóriában Sótonyi
László munkásságát ismerték el,

aki a 2009/10-es szezon közepén
érkezett Balatonfüredre. Tavaly,
a füredi kézilabda történetében
elõször, a csapat dobogón végzett,
mellyel ismét kiharcolta a nemzet-
közi kupaporondon való indulást.

Az idei sport díjátadó ízletes
vacsorával és baráti beszélgetés-
sel zárult, annak reményében,
hogy jövõre a füredieknek legalább
ilyen sikerekben lesz részük.

Szendi  Péter

Benedek István kerékpá-
rozó nem állítja, hogy a
tavalyi év volt a legsike-
resebb esztendõ a pálya-
futásában, hiszen 2010-
ben megnyerte a hegyi
bajnokságot, míg rá egy
évre magyar bajnok lett
Amatõr-kupában. Rá-
adásul meglepte a kitün-
tetés is.

– Számított arra, hogy idén a
Balatonfüred Sportjáért kitünte-
tést ön kapja meg?

– Megmondom õszintén, nem,
így váratlanul is ért. Abban bíz-
tam, hogy a kerékpárosok között
majd kapok elismerést, de nagyon
örülök ennek a kitüntetésnek.

– Úgy véli, hogy a tavalyi esz-
tendõ volt pályafutásának legjobb
idõszaka?

 – Nehéz ezt így eldönteni, hi-
szen a sportban vannak olyan
eredmények, amelyek a külsõ
szemlélõ számára nem olyan fé-
nyesek, de aki bent van, az tudja
igazán, hogy mennyit tett a sike-
rért. Nem lehet egyértelmûen ki-
jelenteni, hogy az elõzõ szezon
volt a legsikeresebb eddigi pálya-
futásomban. Az elmúlt három év-
ben igyekeztem folyamatosan fej-
lõdni, annak ellenére, hogy 54 éves
vagyok. Annak örülök, hogy a
nemzetközi versenyeken is szép
helyezéseket értem el. A szürke
hétköznapokban erõt merítek az
ilyen díjakból. A legnagyobb prob-
lémám az, hogy egyedül kell edze-
nem, nincsenek társak. Ami még
elszomorító, hogy kevés fiatal
sportol, ezért üdítõ látvány az,
amikor a futballpálya mellett el-
megyek és ott jó néhány gyerek
rúgja a labdát.

– Hogyan képezi magát, a
munka mellett mennyire jut ideje
a kerékpározásra?

– Annak idején az egészségi
állapotom miatt kezdtem el bicik-
lizni, mert közel 100 kilogramm
voltam. Rávettem magamat arra,
hogy sportolni kell. Sajnos a fu-
tás már nem jöhetett szóba a tér-
dem miatt. Autodidakta módon
kezdtem el kerekezni, számomra
a hegyi utak jelentik a kihívást.
Muszáj idõt szakítani a sportra!

– Idén milyen versenyeken vesz
részt?

– Nagy terveim nincsenek, sze-
rencsére tavaly megszületett a kis
unokám. A tavalyi évbõl tanulva
kimondottan egy versenyre most
nem készülök. Tervezem, hogy
Ausztriában, Svájcban és Olaszor-
szágban is indulok majd, de még
nincsenek konkrétumok. Sok min-
denen múlik, függ a családtól és
egyéb körülményektõl.

Szendi Péter

Balatonfüred Sportjáért kitün-
tetéssel ismerték el Benedek
István tavalyi teljesítményét

A sportvezetõ kategó-
riában Sótonyi László, a
Balatonfüredi KSE NB I-es
férfi kézilabda-együttes
vezetõedzõjének munkás-
ságát is elismerték. 

Tavaly, a füredi kézilabda tör-
ténetében elõször, a csapat dobo-
gón végzett, mellyel ismét kihar-
colta a nemzetközi kupaporondon
való indulást. Mielõtt azonban ki-
térnénk eme nemes kitüntetésre,
mindenképpen meg kell említe-
nünk, hogy Sótonyi László immá-
ron mesteredzõ, ugyanis sikeres
vizsgát tett a közelmúltban. Feb-
ruár 4-én és 5-én 21 magyar edzõ
tett sikeres záróvizsgát az Euró-
pai Kézilabda-szövetség EHF-
mesteredzõképzésén, így a jövõ-
ben az eddigi hét tréneren – Hajdu
János, Kovács László, Kovács
Péter, Mocsai Lajos, Németh And-
rás, Skaliczki László és Zsiga
Gyula – kívül újabb szakemberek-
nek van legmagasabb szintû kézi-
labda-edzõi képesítése, köztük a
BKSE trénerének, Sótonyi Lász-
lónak is.

A záróvizsgán az EHF és az
MKSZ-NEK képviseletében a
vizsgabizottságot Wolfgang
Pollany (EHF módszertani bizott-
ság) és Kovács Péter (EHF mód-
szertani bizottság) elnökök, vala-
mint Mocsai Lajos (EHF-mester-
edzõ) és Kovács László (EHF-
mesteredzõ) alkották.

Sótonyi László szinte beleszü-
letett a kézilabdába, hiszen édes-
apja volt a csurgói kézilabdázás
szülõatyja. Kiváló pályafutása
egy sajnálatos vállsérüléssel ért
véget, de édesapja példáját követ-
ve edzõnek állt. Örömmel vette át
a díjat dr. Bóka István polgármes-
tertõl.

– Ez a kitüntetés a szívemben
az elsõk között van, hiszen tu-
dom azt, hogy ebben mennyi
munka van, ugyanakkor nem is
szeretném mindezt kisajátítani,
mert ez egy csapatmunka eredmé-
nye. A játékosok, edzõ kollégák
aktívan kivették a részüket ebbõl.

Sótonyi mester többek vélemé-
nyét is kikéri a munkája során, de
a döntést egyedül hozza meg.
Ünneprontók nem akartunk len-
ni, de muszáj volt feltennünk azt
a kérdést, hogy a csapat miért nem
teljesítette a kitûzött célt, azaz az
elsõ hatban való szereplést.

Elismerés Sótonyi Lászlónak

– A csapat szerkezetét és a
változásokat ha megnézem, akkor
azt gondolom, hogy a jelenlegi
eredményeink is bravúrral érnek
fel. Természetesen nem vagyok
boldog, hogy nem kerültünk be a
legjobb hat közé, mert akkor a fia-
taloknak nagyobb teret tudtunk
volna adni. Most  élethalálharc elé
nézünk, de célunk a hetedik hely
megtartása.

A mesteredzõ továbbra is ár-
gus szemekkel figyeli a tehetsé-
ges fiatalokat, akiket folyamato-
san kíván beépíteni a csapatba.
Reméli, hogy a következõ szezon
már nem a tûzoltó munkáról szól,
hanem a csapatépítésrõl.

Szendi Péter

Sótonyi László, a BKSE trénere

A VI. korcsoportos kézilabda-diákolimpia bronzérmes együttese

A Magyar Köztársaság 2012/
2013. tanévi VI. korcsoportos
kézilabda-diákolimpia bronzér-
mesei a Szent Benedek Gimnázi-
um Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um Balatonfüredi Széchényi Fe-
renc Tagintézményének fiú kézi-
labdázói.

A serdülõkbõl, juniorokból és
ifikbõl álló kiváló tehetségû isko-
lai csapat György László edzõ irá-
nyításával történelmet írt. A ver-
sengés 2012. év végén kezdõdött.
A megyei küzdelmek után a Mó-
ron megrendezett országos elõ-
döntõbe jutottak, ahol a gyõri
Bercsényi Miklós Középiskola, a
tatai Eötvös József Gimnázium és
a székesfehérvári Gróf Széchenyi
István Szakközépiskola csapatai-
val mérkõztek, és veretlenül ke-
rültek az ország legjobbjai közé.

Január utolsó hétvégéjén utaz-
tak Gyöngyösre, ahol a VI. kor-
csoport országos döntõjét rendez-
ték. A háromnapos erõpróbán
nyolc csapat versenyzett. A Szent
Benedek Gimnázium fiataljai a
csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium, az oros-

Bronzérmesek a fiúk
házi Táncsics Mihály Közokta-
tási Intézmény és a hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor Gimnázi-
um kézilabdázóival kerültek egy
csoportba.

A Hajdúnánás (24:14) és az
Orosháza ellen (35:26) sima gyõ-
zelmet arattak, de a Csurgó elleni
vereség (25:18) miatt a csoport-
ból másodikként jutottak tovább.
Az elõdöntõben a Veszprém me-
gyét képviselõ másik csapat, a
Jendrassik-Venesz Középiskola
volt az ellenfél, akiktõl 29:19-re
kikapott a Szent Benedek, így a
bronzéremért játszhattak. Bán-
hidi Bence és Pordán Gábor ve-
zérletével a budapesti Csanádi
Árpád Gimnázium és Sportisko-
la együttesét kiváló játékkal 36:22
re legyõzték. Büszkén vehette át
a bronzérmet Bánhidi Bence,
Pordán Gábor, Haraszti Dániel,
Burger Ákos, Csépányi Gergõ,
Pencz Norbert, Sárosi Gábor,
Lestál Martin, Sinka Dávid, Ku-
rán Gergõ, Hornyák Péter, Déber
Bence, Éliás Gábor és Nagy Szi-
lárd Levente.

Sz. A.

A legjobbak közé tekert
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