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Ne gondoljon senki kri-
mire, holmi titokzatosságra,
szellemekre meg ilyesmikre.
Csak arra az egyszerû tény-
re, hogy húsz éve járok el a
Gombás-kúria épülete elõtt,
de még egyszer sem nyitot-
tam be a házba. Láttam a
szép homlokzatot, olykor lát-
tam lehullani a vakolatot és
láttam megújulni az épületet.
D egyszer sem fogtam meg a
ház kilincsét. Mígnem aztán
a minap lelassítottam, lepar-
koltam az autóval és bemen-
tem. S láss csodát! Illetve lát-
tam csodát. Egy remek, sõt
gyönyörû 18. századi neme-
si kúria, kiválóan felújítva,
kitûnõ belsõépítészet, beren-
dezés. Mintha egy régi világ-
ba csöppentem volna.

Mindezt csak azért írom
le, mert Fürednek legalább
száz ilyen meglepetés udva-
ra, háza van. Sétáltam pél-
dául a Siske utcán, elém lé-
pett a régi falu. Ódon házak,
szép tornácok, nádtetõk, sok-
sok virág. Ott a malom az
utca végén, igaz, csak imitá-
ció a malomkerék, de a Séd
patak úgy folyt, olyan bõ víz-
zel, mint azt a malom fény-
korában tette. Pár lépés a
fõúttól, s máris egy másik
Füredet látok.

Igen, van egy másik vá-
ros, a régi, amiért csak meg
kell állni, megnyomni a ház
kilincsét s bemenni az ud-
varra. A házak valóban me-
sélnek. Valamikor azt mond-
tam a felsõvárosról, hogy
olyan hangulata van, mint
Szentendrének. Ma már tu-
dom, hogy sokkal jobb, mint
a túlfényezett dunakanyari
város. Pedig milyen kicsi az
egész, milyen gyorsan bejár-
ható. Legalábbis az utcák.
De ami bent van, ami a rész-
let, a finomság, a látnivaló,
azt meg kell találni. Azok
megtekintéséhez le kell las-
sítani az életünket. Félre kell
tenni az autót, le kell állni a
rohanással, a hajszával,
amibe belekényszerülünk, s
amibe belekényszerítenek
bennünket. Füred csak így
lehet igazán a miénk, a vá-
ros múltja csak így léphet
elénk. S van valami, ami csak
nekem tûnt fel, aki idegen
vagyok itt. Az, hogy a lenyo-
mott kilincs mögötti udvar-
ból soha nem zavartak még
el. Ha kérdeztem, válaszol-
tak, ha kíváncsi voltam, meg-
oldották a titkot.

Mert ez a város s benne
mi is, valahogy így élhetünk
csak: ha visszavesszünk ro-
hanásunkból, ha nem ülünk
fel a hajszának, ha ebben a
modern világban felvesszük
eleink életének legfontosabb
elemét: a nyugalmat...

Praznovszky Mihály

A Gombás-
kúria titka A Jókai-napok jegyében

TARTALOM
Jubileumi
bablevesfõzés
Rögtön megéreztük: ebben
van valami jövõ, ezt érdemes
folytatni, s így is lett.

4. oldal

Isten éltesse,
mûvész úr!

Kozma Imre nyolcvanadik
születésnapja nagy lehetõ-
ség egyfajta szemezgetésre
a rengeteg alkotás közül.

5. oldal

Madártani
kutatások
Érdemes a Kiserdõ fáin lógó
fészekodúkat és a munkáju-
kat végzõ kutatókat tisztes
távolból megfigyelni.

6. oldal

Vers József,
a természet õre

Rejtõzködõ kincseink – ter-
mészeti ritkaságok címmel
tartott izgalmas elõadást a
tihanyi tájegység vezetõje.

8. oldal

Jókai kultuszának ápolásá-
val alakjának és irodalmá-
nak megidézése mellett
kaput nyitunk más városok,
tájegységek felé. A nagy
mesemondót bizonyára ez
elégedettséggel töltené el,
mert Füred a múzsák ked-
velt helye, és nem csak erre
a három napra –  mondta az
ünnepségen dr. Bóka István
polgármester.

A Jókai Emlékház udvarában
rendezett hagyományos ünnepsé-
gen a polgármester hangsúlyozta:
fontos a szellemi örökség ápolása,
fontos, hogy a diákok folytassák
és éltessék a hagyományt.

–  Legalább ilyen lényeges, hogy
a Jókai-napok apropóján évrõl évre
keressük a kulturális partnereinket,
keressük a kapcsolatot a hozzánk
hasonlóan gondolkodókkal, és
igyekszünk sajátos kulturális alkal-
makat is teremteni. Idén Ferenczy
Károly festõmûvész és a nagybá-
nyai mesterek kiállítása nyílik meg,
a parton pedig egy balatoni legen-
dának, Bujtor Istvánnak emelünk
szobrot. Úgy hiszem, Jókai elége-
detten csettintene minderre – véle-
kedett dr. Bóka István.

A 22. alkalommal megrende-
zett Jókai-napok díszvendége ez-

úttal Szolnok városa, amelynek
küldöttsége is részt vett a meg-
nyitón.

–  938 éves város vagyunk, erõs
kulturális gyökerekkel és nyitott-
sággal. Tizenegy testvérvárosunk
van, de Balatonfüred az elsõ,
amellyel kulturális partnerséget

A mai megnyitóhoz hasonló
közösségi alkalmakra van
szükség, amelyek a kul-
turális élmény mellett erõ-
sítik a helyiek identitását is
– fogalmazott Halász János
kulturális államtitkár a
Ferenczy Károly és a nagy-
bányai mesterek kiállításá-
nak megnyitóján.

– Füreden elkötelezettek a kul-
turális alapú városfejlesztés mel-
lett, amely rövid idõ alatt eredmé-
nyeket is hozott. Munkahelyeket
teremt, élénkíti a turizmust, minõ-
ségi programokat kínál és tartást,

Megnyílt a Ferenczy-kiállítás
önbecsülést ad a helyieknek –
hangsúlyozta a Vaszary Villában
rendezett megnyitón az államtit-
kár, aki hozzátette: az Emberi Erõ-
források Minisztériuma elkötele-
zett abban, hogy a nemzeti köz-
gyûjtemények kincsei eljussanak
a vidéki városokba is.

– A város stratégiai partnersé-
get kötött a Nemzeti Galériával,
az együttmûködés tovább erõsíti
Balatonfüred kulturális életét, úgy
gondolom, jó irányba haladunk –
vélekedett a megnyitón Bóka Ist-
ván polgármester.  Ezek után meg-
köszönte a Vaszary Villa igazga-
tójának, Dallos Krisztinának az

Ünnepélyesen felavatták
Bujtor István szobrát

A járókelõk máris birtokba vették a Vitorlás tér új látványosságát

A  Ferenczy-kiállításon Plesznivy Edit mûvészettörténész tartott tárlatvezetést az érdeklõdõknek

Az idei ünnepségsorozat díszvendége Szolnok városa

kötöttünk. Nagyon szeretjük Fü-
redet, a Balatont, s azt kérjük a
helyiektõl, hogy jöjjenek el hoz-
zánk is, ismerjék meg az Alföld
szívében fekvõ városunkat – fo-
galmazott Szabó István, Szolnok
alpolgármestere.  A gálaesten Bó-
ka István és Szalay Ferenc, Szol-

nok polgármestere aláírta a két vá-
ros közötti kulturális és idegen-
forgalmi együttmûködésrõl szóló
egyezséget.

Az ünnepség végén az egybe-
gyûltek megkoszorúzták az író
obeliszkjét.

mt

Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere és Szabó István, Szolnok alpolgármestere az ünnepség
végén az egybegyûltekkel megkoszorúzták Jókai obeliszkjét. Fontos a szellemi örökség ápolása

eddigi áldozatos munkáját, aki csa-
ládi okok miatt mondott le poszt-
járól. A megnyitón Szücs György,
a Magyar Nemzeti Galéria tudo-
mányos fõigazgató-helyettese a
tárlat anyagáról elmondta: önelvû,
élményszerû, helyenként imp-
resszionista jegyeket mutató mû-
veket láthatnak az érdeklõdõk,
köztük Ferenczy Károly monu-
mentális, átszellemült alkotásait.

A megnyitó végén a kiállítás
rendezõje, Plesznivy Edit mûvé-
szettörténész tartott tárlatveze-
tést az érdeklõdõknek. (A tárlat-
ról bõvebben a 3. oldalon olvas-
hatnak.)

A zsúfolásig telt Vitorlás téren
ünnepélyes keretek között fel-
avatták Bujtor István bronzszob-
rát, amelyet Farkas Ádám Mun-
kácsy-díjas mûvész készített.

A köztéri alkotás már most a
város egyik turisztikai látványos-
sága, egy új klasszikus, az egyik
kihagyhatatlan szuvenír a város-
ból. Még csak pár napja áll a té-
ren, de a járókelõk máris birtokba

vették a szobrot: van, aki beül a
hajóba, van, aki egyenesen a szí-
nész ölébe, vagy éppen csopor-
tosan csimpaszkodnak rá, a kimér-
tebbek decens mosollyal melléáll-
nak, megérintik vagy csak mére-
getik csípõre tett kézzel.

És persze mindez fényképe-
ken megörökítve – viszik maguk-
kal Bujtor Istvánt, viszik maguk-
kal Füredet.
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Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Hosszú elõkészítés után
végre megkezdték a busz-,
illetve a vasútállomás
rehabilitációját. Elsõ
lépésként az egykori
vendéglátó-helyiségeket
bontják le, majd követke-
zik a tereprendezés. Az
épületek modernizálása és
a tér átalakítása várható-
an egy évig tart majd.
 
Az állomás felújítása mellett

átépítik a lehangoló állapotú
Castricum teret is. Az állomáson
a munkálatok alatt sem áll le a
közlekedés, kisebb-nagyobb fenn-
akadásokra azonban számítani kell
majd.

A város kapujának is nevezett
elhanyagolt állapotú busz- és vas-
útállomás felújítása már évek óta
napirenden volt, most végre
hosszú egyeztetések után az ön-
kormányzat megállapodott a
MÁV-val és a Balaton Volánnal,
így az Európai Unió támogatása
mellett közösen finanszírozzák a
fejlesztést, amely 560 millió fo-
rintból várhatóan egy év alatt ké-
szül el.

A kivitelezõ a budapesti MVS
Kft. lesz, de a fejlesztésben helyi
vállalkozók is részt vesznek.

Elkezdõdött a buszállomás átépítése

Teljesen átalakítják az állomás
szerkezetét, valamint modernizál-
ják a mûködését, a szolgáltatások
is bõvülnek, új vendéglátóhelyek
épülnek. Új fedett peron készül,
a jelenlegi autóbusz-indulóállá-
sok a vasútállomástól nyugatra
kapnak helyet a buszparkolókkal
együtt. Közös helyiségben lehet
majd megváltani a vonat-, illetve a

Az egykori vendéglátóhelyek bontásával megkezdõdött a busz-, illetve a vasútállomás rehabilitációja

buszjegyeket, egységes, átlátható
utastájékoztató rendszert alakíta-
nak ki, megújulnak a forgalmi iro-
dák, a kiszolgáló helyiségek. Az
épületek homlokzatát is átalakít-
ják, a város arculatához illeszke-
dõ központot létesítenek itt.

A Castricum tér is átalakul,
sétányt építenek, újraburkolják a
tereket és járdákat, új P+R parko-

ló létesül, a jelenlegi lehangoló
vendéglátóhelyeket pedig lebont-
ják, helyükre a Bázis-Invest Kft.
éttermet, kávézót épít. Szintén a
füredi cég  a Jókai és a Gábor Áron
utca közötti, jelenleg üresen álló
ingatlanon üzleteknek is helyet adó
két társasházat épít, és új sétányt
is létesítenek.

Martinovics

Május elsõ hetétõl változik
a többször is kifogásolt
felsõvárosi parkolási rend:
a bérlettel rendelkezõ
fürediek egyórás idõtar-
tamra ingyenesen használ-
hatják az önkormányzati
hivatal közelében lévõ két
felszíni parkolót. A mély-
garázs azonban továbbra
is változatlan feltételek-
kel használható.
 
Az engedmény az Ady Endre

utcai zöldterületi, illetve az önkor-
mányzati hivatal A épülete mel-
letti parkolóra érvényes. Ezeken
a helyeken a jegykiadó automatá-
kon lesz egy úgynevezett tarifa-
váltó gomb, amely pénz bedobá-
sa nélkül egy órára szóló ingyen
parkolási jegyet ad ki, amely
azonban csak a lakossági bérlettel
együtt lesz érvényes. Ezzel – iga-
zodva az igényekhez – lehetõvé
válik, hogy a füredi lakosok a hi-

Egy órára ingyenes
a felszíni parkolás

vatalhoz legközelebbi parkolóhe-
lyen tehessék le autóikat, amíg hi-
vatali ügyüket elintézik. A rend-
szer továbbra sem támogatja vi-
szont az egész napos, ingyenes
parkolási lehetõséget. (Informá-
cióink szerint az érintett parko-
lókban álló jegyautomaták várha-
tóan május elsõ hétvégéjétõl már
alkalmasak lesznek az ingyenje-
gyek kiadására.)

A felsõvárosi parkolókban ta-
pasztalható idõszakos zsúfoltság
csökkentése érdekében a Probio
Zrt. mint fenntartó javasolta, hogy
a vásárcsarnok déli göngyölegtá-
rolója elõtti, jelenleg kihasználat-
lan zöldterületet alakítsák át par-
kolóvá. Az itt létesíthetõ 30 da-
rab parkoló kialakítása mintegy
hatmillió forintba kerülne. A kép-
viselõ-testület legutóbbi ülésén
úgy döntött, a beruházást idén
nem végzik el, de a kérdésre a jö-
võ év elején visszatérnek.

balatonfured.hu

Ésszerûbb lett az új
Balaton-törvény, amely
továbbra is szigorúan védi
a tó körüli zöld területe-
ket. A héten a parlament-
ben megszavazott módosí-
tott törvény engedéke-
nyebb a csónakkikötõk
létesítésében, a zöld
területek kijelölésében
több mozgásteret biztosít
az önkormányzatoknak.
 
– A zöld területek mértéke nem

csökkenhet a Balatonnál, sem a
parti részen, sem a tótól távolab-
bi területeken, ez továbbra is el-
sõdleges szempont. Ugyan a Ba-
laton-törvénybõl most kikerült a
beépíthetõ parti zöld területekre
szóló négyszázalékos korlátozás,
de helyette az országos építési
szabályzat vonatkozik a térségre,
ami viszont csak háromszázalé-
kos beépítést enged meg. A sza-
badon bejárható parti sétány biz-
tosítása is benne maradt a törvény-

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhi-

vatal Balatonfüredi Járási Hivatala 2013. május 2-tól az okmány-
iroda ügyfélfogadási idejét bõvíti, az alábbiak szerint:

Nap Ügyfélfogadási idõ (óra)
Hétfõ 8-tól 17-ig
Kedd Zárva
Szerda 8-tól 16-ig
Csütörtök 8-tól 16-ig
Péntek 8-tól 12-ig

A várakozási idõ elkerülése érdekében idõpontfoglalást biz-
tosítunk, a következõ módokon:

* Telefonon: a 87/581-224-es telefonszámon a fenti ügyfélfo-
gadási idõben, valamint keddi napon is 8 és 16 óra között.

* Személyesen: ügyfélfogadási idõben az okmányiroda ügy-
félfogadó pultjánál.

* Interneten:
– ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleink a http://

www.magyarorszag.hu oldalon, az alábbi linken: https://
ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda.

– ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfeleink a http://
www.nyilvantarto.hu oldalon az idõpontfoglalás funkció igény-
bevételével, az okmányirodai idõpontfoglaló szolgáltatáson ke-
resztül.

Az okmányiroda az alábbi elérhetõségeken nyújt tájékozta-
tást:

Postacím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
E-mail cím: okmanyiroda@balatonfured.vemkh.gov.hu
Telefon: 87/581-221 felvilágosítás gépjármûügyekben,

vállalkozási ügyekben
87/581-222 felvilágosítás gépjármûügyekben
87/581-223 felvilágosítás személyi okmányokkal kapcsolat-

ban (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél), mozgáskorlá-
tozottak parkolási igazolványával kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink javítása kényelmeseb-
bé, gyorsabbá teszi ügyeinek elintézését. Észrevételeit, vélemé-
nyét az alábbi elérhetõségeken várjuk:

hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu
vagy a 87/581-600-as telefonszámon.

Dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezetõ,

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal 

Tájékoztató a Balatonfüredi
Okmányiroda szolgáltatásainak

változásáról

Új Balaton-törvény engedményekkel
ben, ebben nincs változás. Az ön-
kormányzatok viszont szabadab-
ban kezelhetik a zöld területeket,
ezzel ésszerûbb lett a törvény –
jelentette be Bóka István, a Bala-
ton Fejlesztési Tanács (BFT) el-
nöke, Füred polgármestere a víz-
parton tartott sajtótájékoztatóján.

Fontos változás, hogy a tör-
vénymódosítás révén ezentúl
könnyebb feltételekkel lehet majd
csónakkikötõt létesíteni, illetve a
már meglévõk fenntartása is egy-
szerûbbé vált. Egyelõre tehát leáll
a karókhoz, nádasokba kikötött
horgász- és nyaralócsónakok, il-
letve kajakok miatti bírságolás,
ugyanakkor a helyzetet valahogy
rendezni kell, ezért júliusig új sza-
bályozás készül erre.

– Eltökélt szándék, hogy fel-
számoljuk a Balatonnál lévõ ille-
gális feltöltéseket. A Belügymi-
nisztériumban hamarosan elkez-
dõdik az érintett területek felmé-
rése, uniós forrásból pedig meg-
valósulhat az intézkedési terv. Ez

komoly magánérdekeket sért majd,
de határozott politikai szándék van
erre – fogalmazott Bóka István.

Bóka István hangsúlyozta, a
Balaton-régióban lévõ települések
polgármesterei a mostaninál átfo-
góbb változtatást szerettek vol-
na, a Balaton-törvény általános
felülvizsgálatát, ez azonban egye-
lõre elmaradt. A megszavazott tör-
vénymódosítás az erdõsítési sza-
bályokra, a zöldterületek átsoro-
lásának megkönnyítésére, a kiste-
lepülések 2018-ig meghosszabbí-
tott szennyvízkezelõ programjá-
ra terjed ki. A módosítás jelentõ-
sen meghosszabbítja a település-
rendezési tervek elkészítésének
határidejét, hogy ehhez több for-
rást tudjanak biztosítani az érin-
tett önkormányzatoknak. Emel-
lett az önkormányzatok szaba-
dabb kezet kaptak a zöld terüle-
tek kijelölésében is – hangzott el a
Révész–Halász-szobornál rende-
zett sajtótájékoztatón.

Martinovics

Nem csökkenhet a zöld területek mértéke – mondta a módosított Balaton-törvényrõl dr. Bóka István

Rendkívüli sajtótájékoztató
keretében nyitotta meg április 30-
án a Sió-zsilipet az Országos Víz-
ügyi Fõigazgatóság, így a már kri-
tikusnak mondott 124 centiméte-
res vízállás mellett megkezdõdött
a Balaton apasztása.

– A tó vízszintje tavaly decem-
ber óta 86 centimétert emelkedett.
A Balaton szabályozási maximu-
ma 110 centiméter, mégis igyekez-
tek tartani az ennél magasabb víz-
állást. Több délnyugat-balatoni te-
lepülésrész is veszélyeztetetté vál-
hat magas vízszint esetén – hang-
súlyozta Molnár Béla fõigazgató.

A fõigazgató közlése szerint a
Balaton vízszintéjének egy centi-
méteres csökkentése 6 millió köb-
méter vízmennyiségnek felel meg,
így az apasztás intenzitása nem
lesz jelentõs. A fõigazgató hang-
súlyozta: tudnak a civil szerveze-
tek azon törekvésérõl, amely vál-
toztatást szeretne a balatoni víz-
eresztések jelenlegi gyakorlatában,
több vizet tartva a tó medrében.
Ezzel kapcsolatban kijelentette: a
vízügynek az érvényes szabályo-
zás szerint kell végeznie az apasz-
tást, amelytõl a Sió-csatorna te-
herbírása, továbbá az érintett dél-
balatoni települések veszélyezte-
tettsége miatt sem tekinthetnek el.

Létezik azonban már egy jó-
váhagyásra váró beruházási terv a
következõ uniós finanszírozási
ciklusra, amely megoldaná a prob-
lémákat, lehetõvé téve a Balaton
vízszintjének 120–125 centiméte-
res tartományban való maximálá-
sát. Az ehhez szükséges beruhá-
zások összege meghaladja a 12
milliárd forintot – tette hozzá
Molnár Béla.

Forrás: MTI

Megnyitották
a Sió-zsilipet
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A Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesület is megjelent
a Nekünk a Balaton a Ri-
viéra elnevezésû feszti-
válon a Danubius Hotel
balatonfüredi szállodákkal
együttmûködve, a budapes-
ti Gellért Hotel rendezésé-
ben április elején.

Arra a hétvégére átalakult a
szálloda,  és megelevenedett a
nyári Balaton, strandlabdákkal,
szörfdeszkával, gumimatracokkal.
Hamisítatlan Balaton-érzést va-
rázsoltak a Gellért falai közé a
fesztivál szervezõi több mint öt-
ven kiállítóval a régió minõségi bo-
rászatait, éttermeit és egyéb
gasztronómiai kínálatát felsora-
koztató fesztivál két napjára.

A rendezvény kiemelkedõ
gasztronómiai eseménye volt a
Balaton-régió öt legjobb étter-
mének közös, ötfogásos borva-
csorája. A Gellért konyhájában a
Chateau Visz, a Kistücsök étte-
rem, a Söptei pincészet és étte-
rem, a Chianti étterem, valamint a
Kõvirág panzió és étterem séfjei
készítették el a gourmet fogáso-
kat egyedülálló összefogással.

A fesztiváli hétvége 1200 láto-
gatóval büszkélkedhet, akik a vi-
dám nyári tóparti hangulatot él-
hették át, körutazást tehettek az
ezerarcú Balaton körül. Veszp-

rémben is megszervezésre került
a XVI. Veszprém megyei Utazás
kiállítás a Lovassy gimnázium
tornacsarnokában április 13–14-
én. A kiállítás díszvendége Szlo-
vákia volt. A rendezvényen meg-
jelent a Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület is, képviselve  a várost.
 A látogatók idén is komoly ér-
deklõdést mutattak a balatoni
programok iránt.

A mindig kiemelkedõ népsze-
rûségnek örvendõ füredi progra-
mok mellett sokan keresték a bi-
ciklizési, a túrázási lehetõségeket
a Balaton környékén.

Az egyesület ez évben – ha-
gyományteremtõ céllal – május
közepén tart egy workshopot a
rendezvényszervezõknek és szál-
láshely-szolgáltatóknak. A ren-
dezvény célja, hogy a szállásadók
jobban megismerhessék a városi
rendezvényeket, így sikereseb-
ben tudják az értékesítésükben
megjelentetni ezeket a progra-
mokat.

A korábbi évekhez hasonlóan
õsszel ismét „sétálhatunk a szá-
zadok között”, szeptember végén
Romantikus Reformkor fesztivál,
ahol megint beöltözhetünk, kor-
zózhatunk. Az idei évben az 1848–
49-es szabadságharcra emléke-
zünk.

Balatonfüredi
Turisztikai Egyesület

Felkészülten
várják a szezont

Új rovatokkal, évente négy
alkalommal jelenik meg
ezentúl a város helytörté-
neti folyóirata.

A 13. évfolyamába lépett Fü-
redi História idei elsõ számában
tanulmány olvasható az egykor
Füreden följegyzett régi ha-
lászkifejezésekrõl (Rácz János). A
Közlemények rovatban Somogyi
Miklós festõmûvész füredi ké-
peivel ismerkedhet meg az olvasó
(Elek Miklós). A 70 évvel ezelõtti
doni tragédiára emlékeznek a lap
olvasói (Szendrõi Kovách Tamás
és Víg Sándorné Somogyi Piros-
ka), tisztelegve édesapjuk emléke

Összevonják a város há-
rom kulturális intézmé-
nyét, az átalakítástól a ko-
rábbinál összehangoltabb
és hatékonyabb mûködést,
a forráslehetõségek jobb
felhasználását, valamint a
város kulturális rendezvé-
nyeinek átgondoltabb szer-
vezését várják. A megújí-
tott FüredKult Kft. június
végén indul.

A képviselõ-testület rendkívüli
ülésen döntött az intézmények
átstrukturálásáról, az eddig alap-
szinten mûködõ három intézmény
egy, kiemelt szakmai szervvé vá-
lik. A Városi Mûvelõdési Köz-
pont, a Kisfaludy Sándor Kultu-
rális Nonprofit Kft. és a Városi
Múzeumot, a Vaszary Villát és a
Jókai Emlékházat mûködtetõ Ba-
latonfüred Kulturális Nonprofit
Kft. tevékenységeit integrálták, a
mûködést 2013. június 30-tól a
Balatonfüred Kulturális Nonpro-
fit Kft. azaz a FüredKult Kft. biz-
tosítja.

A rendkívüli testületi ülésen a
grémium három tartózkodás mel-
lett szavazta meg az intézmények
integrációját azzal a kiegészítés-
sel, hogy a következõ testületi
ülésre a FüredKult Kft. vala-

Egységesítik a város
kulturális intézményeit

mennyi fontos alapdokumentu-
mát megkapják a képviselõk.

A Városi Mûvelõdési Köz-
pont mint önálló költségvetésû in-
tézmény megszûnik, teljes köz-
alkalmazotti állományát és inf-
rastruktúráját átveszi a jogutód-
ként funkcionáló új intézmény,
amelybe a Kisfaludy Színház is
beolvad. A kiemelkedõen köz-
hasznú nonprofit korlátolt fele-
lõsségû társaság ügyvezetõjének
az önkormányzat mûvelõdési
osztályán dolgozó Lakatosné Ko-
sitzky Anettet, társügyvezetõjének
Cserép Lászlót nevezték ki, aki
emellett marad a mûvelõdési osz-
tály vezetõje is. Mindkét megbí-
zás öt évre szól.

Az összesen 25 fõállású alkal-
mazottat foglalkoztató Balaton-
füred Kulturális Nonprofit Kft.
mûködését háromtagú felügyelõ-
bizottság – Hári Lenke, Nagy
Jenõ, Molnár Judit – ellenõrzi.

A város kulturális életét eddig
több, külön költségvetési szerv-
ként mûködõ, ám alkalmanként
azonos feladatokat ellátó intéz-
mény szervezte, amely a rendel-
kezésre álló humán- és gazdasági
erõforrások szétforgácsoltsága
miatt helyenként koordinálatlan
volt. A struktúra racionalizálása
már évek óta idõrõl idõre felme-

rült, hiszen a forráshiány mind-
három intézménynek problémát
jelentett. Az összevonás révén
egységesíteni lehet a feladatokat,
megszüntethetõk a párhuzamos-
ságok, és nem egymás rovására
történik majd a források megszer-
zése – áll az elõterjesztésben.

Az elõterjesztéssel kapcsolat-
ban Takács Miklós, Szalai Gábor
és Ujhelyiné Károlyi Krisztina is
aggályait fejezte ki. A képviselõk
egyebek mellett hiányolták az
egyesített kft. alapító okiratát,
gazdálkodási tervét, illetve meg-
kérdõjelezték, miért neveznek ki
két ügyvezetõt, valamint konkrét
választ vártak arra, miért van szük-
ség az átszervezésre.

A Városi Mûvelõdési Központ
igazgatója, Baán Beáta nyugdíjba
megy, míg Dallos Krisztina, a
FüredKult vezetõje családi okok-
ra hivatkozva kérte felmentését.
A vezetõ nélkül maradt két intéz-
mény, illetve a Kisfaludy Színház
létszámproblémái miatt kellett a
struktúrát átalakítani – hangzott
el az ülésen.

– Most jött el az ideje annak,
hogy át kell gondolnunk, mit aka-
runk az intézményekkel. Elége-
dett voltam az intézményvezetõk
munkájával, megköszönöm nekik
a szakmai teljesítményüket, de

távozásukkal egy új helyzet állt
elõ. Az összevonással egy erõs
rendszert szeretnénk létrehozni,
amely megtalálja a struktúrában
lévõ tartalékokat. Nem akarunk
spórolni, minden eddigi feladatot
továbbra is ellátunk, és erkölcsi
kötelességünknek érezzük, hogy
egyetlen érintett alkalmazott eg-
zisztenciális érdeke se sérüljön –
fogalmazott az ülésen dr. Bóka
István polgármester.

A városvezetõ a felmerült ag-
gályokra reagálva elmondta: lénye-
gesnek tartja, hogy a FüredKult
Kft. tevékenységét az önkor-
mányzat markáns ellenõrzése alatt
tartsa, ezért – különösen a kft.
mûködésének elején – szükség van
arra, hogy a mûvelõdési osztály
vezetõje is ügyvezetõként részt
vegyen a kft. irányításában.

A Balatonfüred Kulturális
Nonprofit Kft. saját tõkéje a ta-
valy decemberi mérleg szerint
közel tizenhárommillió forintos
hiányt mutat, amelynek jelentõs
részét szállítói tartozások teszik
ki. Mivel hiánnyal nem valósít-
ható meg az intézményi átalakí-
tás, a testület döntött arról is,
hogy az önkormányzat kölcsönt
biztosít a társaság helyzetének
rendezéséhez.

Martinovics

Megjelent a Füredi História 
Vele kezdõdött a magyar
modern festészet. Élet-
mûve elementáris, sodró
lendületû, és rendkívül
elmélyült – mondta
Plesznivy Edit, a Magyar
Nemzeti Galéria mûvé-
szettörténésze, a Vaszary
Villában nyíló Ferenczy
Károly és a nagybányai
mesterek kiállításának
kurátora.
 
– Ferenczy Károly vitathatat-

lanul a magyar festészet egyik
meghatározó, kiemelkedõ alakja.
Késõn kezdett el festeni és korai
halála vetett véget munkásságá-
nak, ennek ellenére életmûve sú-
lyos és megrendítõ erejû, amely
több fõmûvet is tartalmaz. Rend-
kívül zárkózott, igen elmélyült
alkotó, aki szinte soha nem volt
elégedett magával, festményeit
rendre újraalkotta, életmûve ezért
több jelentõs korszakra is bont-

ható. Aprólékosan, tépelõdve fes-
tett, számos képét újra és újra át-
festette, sõt voltak munkái, ame-
lyeket szétdarabolt. Mindig a tö-
kéletességre törekedett. Képeire a
monumentalitás jellemzõ, klasszi-
kus múzeumi mûvészetet akart
teremteni. Nagyon felkészült,
klasszikus mûveltségû, karizma-
tikus mûvész volt, vele kezdõdött
a hazai festészet modernizációja
– válaszolta a balatonfured.hu kér-
désére Plesznivy Edit  mûvészet-
történész, a kiállítás kurátora.

A Hit, mítosz, költészet címû
kiállítás Ferenczy Károly és a
nagybányai mûvésztelep alapító
mestereinek biblikus és vallásos
tárgyú képeibõl, valamint mitoló-
giai és irodalmi ihletésû mûveibõl
ad reprezentatív válogatást, mely-
nek gerincét a Magyar Nemzeti
Galériából kölcsönzött képek al-
kotják, de a szentendrei Ferenczy
Múzeumból, valamint magángyûj-
teményekbõl is érkeztek mûvek a

tárlatra. Ferenczy Károly, Hol-
lósy Simon, Réti István, Iványi
Grünwald Béla, Thorma János,
Glatz Oszkár, Csók István és
Koszta József mintegy félszáz
mûve látható a kiállításon.

A nagybányai festõközösség
megalakulása 1896-ban a modern
magyar mûvészet megszületését
jelentette. Mûvészi programjuk
egyik fontos célja volt a hagyo-
mányos történeti és vallásos fes-
tészet megújítása is. A festõi Nagy-
bánya friss rétjei, ligetei, barátsá-
gos hegyei, emberléptékû városi
környezete vált a bibliai szent ese-
mények helyszínévé a nagybányai
alapító mesterek festészetében. A
festõközösségnek kezdetekben
Hollósy Simon volt a mestere, ám
helyét idõvel a „legmélyebb alko-
tó”, Ferenczy Károly vette át.

– Ferenczy nem volt vallásos,
a bibliai témájú képei mégis az
egész életmûvét végigkísérik. Ez
egyrészt klasszikus mûveltségé-

Ferenczy Károly a Vaszary Villában

elõtt. Ehhez a témához kapcsoló-
dik a Zalaiak a keleti fronton címû
írás (Tóth-Bencze Tamás). A Tal-
lózó rovatban az elsõ balatonfü-
redi újság, a Balatonfüredi Napló
150 éve megjelent írásaiból érte-
sülhetünk a fürdõ nyári életérõl
(Némethné Rácz Lídia). Az Egye-
sületi hírekben a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület 2012. évi
beszámolója olvasható (Szenf-
nerné Varga Anikó). A 2013. év
elsõ fél évének kiemelt füredi év-
fordulói, füredi vonatkozású új
könyvek és egy korábbi számban
megjelent cikk pótlása, kiegészí-
tése találhatók még a folyóiratban.

Tóth Györgyi

bõl ered, másrészt jellemzõen az
egyes élethelyzeteinek megfelelõ-
en nyúlt egy-egy bibliai témához.
Az ember és táj kapcsolata foglal-
koztatta, az átlényegített termé-
szet jelenik meg festményein, így
lesz aztán a nagybányai táj a bib-
liai jelenetek színhelye.

Összesen 11 darab monumen-
tális bibliai témájú festménye van,
ezek közül több fõmûve is látha-
tó lesz a Vaszary Villában, példá-
ul az emblematikus mûve a Há-
romkirályok vagy A tékozló fiú –
összegzett Plesznivy Edit, aki
hozzátette: Vaszary Kolos eszter-
gomi érsek egykori villája méltó
keretet ad a tárlatnak, amelyet a
nagybányai mûvésztelep alkotói-
nak festményei tovább gazdagí-
tanak.

A Magyar Nemzeti Galéria és
a Vaszary Villa közös kiállítása
szeptember 15-ig látogatható a
füredi galériában.

 balatonfured.hu

Jelentõs változás történt az
észak-balatoni vasútvonalon, hi-
szen a vasúttársaság emelte az itt
közlekedõ személyvonatok kom-
fortját. A Desiro motorvonatok
eddig csak hétvégén, most pedig
már naponta közlekednek a Szé-
kesfehérvár–Balatonfüred–Tapol-
ca vonalon. Nagyrészt a Bz vo-
natokat cserélték a Siemens jár-
mûvekre. A Budapest–Esztergom
vasútvonal felújítása miatt minden
eddiginél több Desiro motorvona-
tot csoportosítottak át a vonalra,
várhatóan hosszabb ideig marad-
nak is. Hétköznap Desiro vonat-

Desiro vonatok a tó körül
ból áll a Balatonfüredrõl Székes-
fehérvárra induló 9.10, 11.10,
15.10, 19.10-es személyvonat,
valamint a Füredrõl Tapolcára in-
duló 5.46, 7.03, 13.03-as személy-
vonat, ezenkívül a Székesfehér-
várról Balatonfüredre 14.51-kor
érkezõ szerelvény. Szombaton és
vasárnap pedig szinte valamennyi
személyvonatot Desiróból állítja
ki a vasúttársaság. Hosszabb tá-
von, az esztergomi vonal villamo-
sítása után még nagyobb számban
utazhatunk a korszerû, légkondi-
cionált jármûvekkel.

Bán

A Nõk a Balatonért Egyesület
április 7-én várta huszonkét bala-
toni település lakóit és vendégeit
a Balatont körülölelõ, víz világna-
pi programjára. Az egyesület a ha-
gyományoknak megfelelõen, im-
már hatodik alkalommal tartotta
meg egy idõben huszonkét tópar-
ti településen a családi program-
ját. Ebben az évben is megkoszo-
rúzták a Balatont és a gyermekek-
nek vízzel kapcsolatos játékokat
szerveztek. A Vigyázz rám! címû
óriás társasjáték a környezettuda-
tos szemléletre, a tópart épített,

valamint természeti értékeinek
megóvására tanította a játékos
kedvû kicsiket és nagyokat. A
program különös színfoltja volt az
ivóvizes „állófogadás”, mellyel a
Balatonnál is kiválóbb minõségû
csapi ivóvíz fogyasztását kíván-
ták népszerûsíteni, egyben felhív-
ták a figyelmet a palackos víz vá-
sárlásával okozható környezeti
károkra. A vendégek és házigaz-
dák közösen örömmel nyugtáz-
ták, hogy újra van elegendõ víz a
Balatonban.

Szendi Péter

Víznapi Balcsi-parti
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Kollégái sokáig úgy tudták
Melis Zsoltról az egyetemen,
hogy tõsgyökeres budapesti, a
fõvárosban született, ott végezte
az iskoláit és ott járt egyetemre.
Egy tévéinterjúból azonban kide-
rült, hogy Melis siófoki srác, ott
nõtt fel, házuk a Balatontól száz-
ötven méterre állt a fenyvesben.
A tótól néhány üres telek és a parti
nádas választotta el õket. A náda-
sig földes, homokos utca vezetett,
amely alig egy méter széles ös-
vényben folytatódott, a letapo-
sott, elszáradt nádszálak és a fü-
ves buckák összeálltak, megkemé-
nyedtek az állandó használattól.
Az ösvényen fürdõzõk és horgá-
szok közlekedtek, de május elejé-
tõl szeptember végéig a Zöldike-
villa idõs tulajdonosa, Dusi néni
és a vendégei is igénybe vették.
Esténként Dusi néni gitározott, a
teraszra kitett hangszórókból egé-
szen a fenyvesig szálltak az olasz
és francia dallamok. Utána már
csak a nádasban tanyázó békák
kuruttyolása hallatszott fel.

A Zöldike-villa telke benyúlt a
Balatonba, és a víz felõl, a hatal-
mas füzek lehajló ágai alatt vastag
betonfal húzódott, tövében hul-
lámtörõ köveket nyaldosott a víz.

Robbant a tavasz a város fölött
Kellei György

Télen az északi szél jégtáblákat
tornyozott fel rajtuk. A villa kerí-
tése mellett föveny terült el, majd
távolabb lepedõnyi tisztások búj-
tak meg a parton, a fürdõvendé-
gek a nádas takarásában teleped-
tek le. Melisék kétpárevezõs csó-
nakja egy ilyen tisztás elõtt vas-
cölöphöz kötve ringott a vízen.

Zsolt diákkorában a nyári hó-
napokra felköltözött a kisebbik
manzárdszobába, az apja, Melis
Dávid banktisztviselõ minden reg-
gel hat órakor ide kopogtatott be,
hogy felébressze a fiát. Lekocog-
tak a partra, beeveztek a mély ví-
zig, jó negyedórát intenzíven úsz-
tak, és ha a halászhajók éppen itt
vetették ki hálóikat, a közelükbe
merészkedtek. Otthon az udvari
zuhany alá álltak, majd a spirea-
bokrokkal körülvett asztalnál
megreggeliztek. Zsolt egy idõ után
kezdte unni a reggeli edzéseket,
inkább fél órával korábban kelt,
fogta a horgászbotját, és lement a
partra, a tárolóorsóról lefejtette a

damilt és jó messzire behajította a
fenekezõ ólomsúlyt a csalival. Az
orsót racsnira állította, és elaludt.
A kapásoknál persze jelzett az
orsó, felriadt és még idõben bevá-
gott a bottal. Gyakran elõfordult,
hogy rákok – akkor még éltek a
tóban – úsztak a zsinórra, és azok
ébresztették.

Az idõ tájt odáig volt Ady End-
réért, A grófi szérûn és a Dózsa
György unokája címû költemé-
nyek hatására írt néhány verset,
ezek közül az egyik így végzõ-
dött: Vas magyar harcra kész! Ha
Zsolt morgott a korai ébresztések
miatt, az apja mindig cukkolta:
Nyomás, vas magyar! A vége az
lett, hogy a versekkel teli vona-
las irkát elégette a cserépkály-
hában.

Ezek az ifjúkori emlékek most
útközben jutottak eszébe. Melis
Zsolt az elsõ tavaszt töltötte Ba-
latonfüreden, és amikor április
közepén szinte robbant a tavasz
a város fölött, elhatározta, hogy

átautózik Siófokra, és megkeresi
a Mészöly Géza utcai házukat és
a Zöldike-villát. Balatonaliga felé
kerülte meg a tavat, és a belsõ úton
hajtott végig. Régóta nem járt er-
refelé. Egykori házukat már két
utca választotta el a tótól, amely
kétszer olyan távolságra kéklett,
szürkéllett, mint gyerekkorában.
A telkek beépültek, a nádast nya-
ralóknak, víkendházaknak töltöt-
ték fel, és a parti sétányon túl
emeletes üdülõk sorakoztak. De a
Zöldike-villa még állt, csak éppen
a vadregényes part tûnt el a kertje
elõl. Zsolt szülei akkor költöztek
el a házukból a békés, lankás so-
mogyi faluba, amikor az uszá-
lyokról megkezdték lerakni a vö-
rös termésköveket a tóba. Rövi-
desen aztán megjelentek az elsõ
klottgatyás alföldi kubikusok a
kiépülõ gátakon.

 Délután a szántódi révnél fel-
hajtott a kompra, de a verõfényes,
robbanó tavasz ellenére sem tu-
dott szabadulni a Mészöly Géza

utca végén látott képtõl, és Dusi
néni szavaitól, amelyek harminc-
öt év távlatából is a fülében cseng-
tek. Mindenesetre örömmel és
fokozott elégedettséggel nézte a
hajóról a víztõl duzzadó Balatont.
A tavalyi aszályos nyárban po-
csolyára emlékeztetett a part min-
denütt. A látvány megihlette az
önjelölt, független Balaton-szak-
értõket, akik képtelennél képtele-
nebb ötleteket vázoltak fel a fo-
gyatkozó víz pótlására. S mit ad
Isten? A természet idén korrigálta
önmagát. Dusi néni annak idején
sokat mesélt Zsoltnak az „áradó”
és „összehúzódó” tóról. A feles-
leges vizet a déli parton a nádas
nyelte el, kiegyenlítette az inga-
dozást. De voltak olyan nyarak
is, amikor a tó vize nem érte el a
villát védõ betonfalat.

 Melis utálta a közhelyeket, de
mélyen átérezte azt is, hogy aki
szemet huny fölöttük, az fél az
igazságtól. Lehet, hogy ez nem a
saját megállapításom, de azért jól
hangzik, gondolta mosolyogva. A
kompon azon meditált, hogy a
természet örökösen visszaveri az
erõszakos kísérleteket, ezért el
kell fogadnunk, hogy szeszélyes:
olykor adakozó, olykor meg spó-

rol a jóval. A tihanyi rév lerobbant
kereskedelmi épületeitõl rezignál-
tan gurult végig a parti úton, az-
tán rákanyarodott a 71-es fõútra.
Füreden rádöbbent, hogy reggel
óta nem evett. Hallotta, hogy a
nyugati városrész lakótelepén, az
üzletházban kis vendéglõ üzemel.
Negyed négy volt, amikor belé-
pett. Szombat lévén már három-
kor bezártak, takarítottak, de a
pincér nem zavarta el, leültette,
kihozta a menüt.

Melis ritkán tapasztalt ilyen
udvariasságot. Már a remek mar-
hapörköltnél tartott, amikor mel-
lette a padon megpillantott egy
újságot, és címlapján sárga kieme-
léssel rövid híradást talált: Meg-
nyitják a zsilipet?

Végigfutott a sorokon, és arról
értesült, hogy megkezdõdtek az
elõkészületek a Sió-zsilip megnyi-
tására. Zsolt irodalomtörténész lé-
tére persze hogy egy írót, George
Orwellt idézte gondolataiban:
„Minden cselekedet következmé-
nyei benne vannak magában a cse-
lekedetben.” Ezután csak abban re-
ménykedhet, hogy a hivatalos
szakemberek, ha nem is olvasták
Orwellt, bölcsen átgondolják majd
döntésüket.

Az idei Jókai-napi kiskönyv
(sorrendben a 11.) ritkaságot ad
át a füredi Jókai-rajongóknak. Tá-
bori Kornél 1924-ben megjelent
könyvét, amelynek címe: Jókai
regénye. Mármint az író történe-
te. Sok érdekes adat az íróról, fü-
redi életérõl. De nekem érdekesebb
most Tábori Kornél neve, amely
nagyon ismerõsnek tûnt.

Rájöttem, hogy a bõ évtizede
megjelent érdekes füredi könyv-
nek õ az egyik szerkesztõje.
Zákonyi Ferenc hagyatékában
maradt fenn egy kézirat, amely
évtizedekig lappangott. Valamikor
a háború idején kérték a kortársa-
kat, õk hárman: Zákonyi Ferenc,
Tábori Kornél és Tóth Lajos,
hogy írják le a véleményüket Fü-
redrõl, a Balatonról. Meg is jöt-
tek a válaszok, de a háború elso-
dorta a tervet, csak 1999-ben ke-
rült elõ a kézirat, s adta ki a Nõk a
Balatonért Egyesület balatonfü-

Aki megírta Jókai regényét

Nem kell a nagy kanál tejföl, elég a pici is a tányérba, a kolbászt
viszont meg kell pirítani, mielõtt a levesbe tesszük. A zöldséget
egyformára vágjuk, egész borsot ne használjunk, csülök, póré-
hagyma, lila hagyma nem kell, való bele viszont a zeller, petrezse-
lyem és a csombor. Ha újítani akarunk, jöhet a medvehagyma, amit
volt, aki nagyon helyesen a csipetkébe tett, de a legfontosabb a jó
minõségû pirospaprika, ha Jókai-bablevest akarunk fõzni – foglal-
ta össze az idei tanulságokat a zsûri elnöke, Domonkos Miklós,
mielõtt átadta az okleveleket a Koloska-forrásnál  megtartott füre-
di Jókai-bablevesfõzõ versenyen. Jó volt a színvonal, 21 arany, 20
ezüst és 9 bronz minõsítés született idén. Elsõ lett a budapesti
Bogrács Betyárok csapat, második a füredi Zsúrfoci II, harmadik
az Atomerõmû Nyugdíjasai csapat. Különdíjat érdemelt Szolnok,
a Petõfi Színház, az Eötvös iskola, a Zsúrfoci I, a Füred Fanatix, a
Szolgáltatók és a Paszulykáék csapata.

cséká

Én magam ugyan nem emlék-
szem pontosan, de tudósok azt
mondták, ez volt a 15. balatonfü-
redi Jókai-bablevesfõzõ verseny.
Emlékeznem kellene rá, mert ott
voltam az elsõnél is, kicsit, mint
az egyik megálmodója. Lent vol-

Jubileumi bablevesfõzõ verseny

tunk a régi hangár helyén, talán
öt-hat kondér, szemerkélt az esõ,
de azért tüzet raktunk és fõztünk.
Nézegettek bennünket arra járók
vagy tízen-tizenöten. S éppen dél
lett, amire elkészültünk. Akkor
már százan álltak körül, s úgy meg-

ették az egészet, mint a pinty!
Rögtön megéreztük: ebben van
valami jövõ, ezt érdemes folytat-
ni. S így is lett. Szerintem már las-
san a Koloska-völgyet is kinõt-
tük. A füst egészen biztosan, mert
amikor az beszorul a fák lombjai
alá, szem nem marad szárazon!
Magam is ott keringek és szidom
az egész kitalálóit, és folyik a
könnyem. Közben adom az inter-
júkat a történetrõl. Már annyiszor
elmondtam, hogy mi köze volt
Jókainak a bableveshez, hogy a
változatosság kedvéért már azt
állítom: nem is szerette a bable-
vest. Az újságírók még ezt is elhi-
szik. Jókai annyi mindent szere-
tett enni, ezt ugyan miért ne utál-
ta volna? Meg egyébként: a sza-
kácstudomány a legkreatívabb:
mindenki a maga képére fõz, azt s
úgy, ahogy akarja. Miért a Jókai-
bableves lenne kivétel? Igazából
én egy helyen találtam egy bable-

ves- (babfõzelék?) leírásra, A kõ-
szívû ember fiaiban.  Abban Jókai
a bele való babot úgy nevezi: „gö-
rög olvasó”. Vagyis jó nagy sze-
mû babból kell készíteni, akkorák-
ból, mint a görög katolikusoknál
az olvasó gyöngyszemei lehettek.
S kell bele az „angyalbakancs”,
azaz füstölt malacköröm. Isten
látja lelkem, hirtelen ennyi jut
eszembe errõl. S amikor végigné-
zem az 50–60 kondért, s látom,
mindegyikben másképp néz ki
Jókai bablevese – igaz, egyik fi-
nomabb a másiknál –, csak felné-
zek az égre és sóhajtok egyet: hej,
Móric bácsi, gondoltad volna va-
laha, hogy mit fõzünk neked a
Koloska-völgyben? Mi lett a te
bablevesedbõl?  S mintha hallanám
a kedves öreg úr válaszát: ne is tö-
rõdj vele, fiam, csak fõzzetek nyu-
godtan kedvetekre. Úgyis azt eszi-
tek, amit magatoknak fõztök.

-y -y

A rendezvény lassan a Koloska-völgyet is kinövi. A füst egész biztosan, mert amikor az beszorul a lombok alá, szem nem marad szárazon!

redi csoportja A Balaton dicsérete
címmel..

Innen volt ismerõs a név –
mondom magamban. S aztán a
másik, sokat idézett kapcsolat is
ismerõsnek tûnt. Õ az, aki Tagore
szép versét a faültetésnél lefordí-
totta, s máig így ismerjük. Vagyis
van nekünk egy írónk, akit sok
szállal köthetünk Füredhez, s
most Jókai révén még közelebb
kerül hozzánk. Rendkívüli ember
volt: író, újságíró, filmrendezõ, fo-
tográfus, haditudósító, Napóleon-
kutató, s fõleg a budapesti éjsza-
ka, a bûn és nyomor bemutatója.
Tette mindezt a huszadik század
elsõ évtizedeiben. Amúgy 1879-
ben született, tehát még Jókaival
is bõven beszélgethetett, s 1944-
ben halt meg. Pontosan tudjuk,
hogy hol: Auschwitzban. Így ke-
rül bánat e szép s nekünk kedves
történet végére.

(p. m.)

Nyugodtan mondhatjuk, az év
kiállítása nyílt meg a Jókai-napok
során a Vaszary Villában! Hit,
mítosz, költészet – a kiállítás az
egyik legnagyobb magyar festõt,
Ferenczy Károlyt hozta ide, s
vele együtt tucatnyi képet a nagy-
bányai mûvésztelep legjobbjaitól.
Hollósy Simon, Koszta József,
Thorma János, Csók István, Réti
István, Iványi Grünwald Béla.
Glatz Oszkár képei láthatók.
Egyszeri és páratlan tárlat. (S vég-
re eltûnt a villából az az értékel-
hetetlen, dilettáns kiállítás, ame-
lyet magunk sem tudjuk, ki szer-
vezett oda!)

A kiállításnak van Jókai-vo-
natkozása is. A remek mívû kata-
lógusban egy külön tanulmány
foglalkozik a nagybányaiak és az
akkori kortárs magyar irodalom
kapcsolatával.(Plesznivy Edit ta-
nulmánya.) Ebbõl Jókai természe-
tesen kihagyhatatlan. Hiszen õ
akkor a magyar irodalom eleje, ki-
kerülhetetlen a mûvészeti közélet-
ben is.

Jókai a Vaszary Villában
 Igaz, a nagybányaiak már csak

az öreg Jókaival találkozhattak
volna, de azért két külön világ volt
az övék. A magyar mûvészek per-
sze kedvelték Jókait, tisztelték is,
Jókai is szerette a képmûvésze-
tet, hiszen festõnek készült még
pápai diákkorában is. A Jókai-vil-
lában láthatjuk is ilyen jellegû al-
kotásait, mûveit. A nagybányai-
ak közül ketten kerültek közel
hozzá.

Réti István rajzokat is készí-
tett Jókairól, míg Thorma János a
Talpra magyar! címû festményén,
miközben megidézi azt a nagy s
felejthetetlen napot, Jókait is oda-
festi az ünneplõ tömegbe, amint
felmutatja a 12 pont elsõ pél-
dányát.

Igaz, a két kép nincs itt, de ma-
ga a kiállítás hangulatával hûen
megidézi azt a kort, amelyben Jó-
kai élt, s amelyben élete vége felé
megérezte, meglátta: új, modern
Magyarország születik, benne új,
modern mûvészettel.

-pram-
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Nagy öröm és lehetõség
manapság városunkban
messze földrõl való
mûvészek munkáiban is
gyönyörködni, de köszö-
net és tisztelet a mûvész
úrnak – és minden, a
szervezésben résztvevõnek
–, hogy 2013. április 5-én
a Kisfaludy Galériában
egy ide született ember
elõtt tiszteleghettünk.

Kozma Imre életmûvének most
kiállított darabjai azt bizonyítják,
hogy érdemes volt sokadszorra is
eljönni, megnézni, milyen mûve-
ket válogatott ez alkalomra. Az
elmúlt évtizedek – melyek boldog
és szorgos alkotásban teltek – sok
képe van itt, hogy az örömöt meg-
ossza velünk az alkotó. Köszö-
net a mûvésznek, hogy elvezet
bennünket olyan világokba is,
amelyhez keressük az utat. Tanít
bennünket arra, hogy vegyük ész-
re a bennünket körülvevõ világ
csodáit.

Most egy különlegesen új ki-
állítás képei között állhattunk. A
nyolcvanadik születésnap nagy
lehetõség egyfajta válogatásra,
szemezgetésre a rengeteg alkotás
közül. Kozma Imre segít nekünk
megérezni és megérteni a tájak,
elsõsorban szeretett Balatonunk
rezdüléseit. Õ azok közé az alko-
tómûvészek közé tartozik, akik-
nek képessége, Istentõl áldott te-
hetsége van arra, hogy megláttas-
sa velünk a szépet abban, ami éle-
tünk része. „A mûvészeti alkotás
nem az értelmünkben, hanem a lel-
künkben születik meg” – írja Julia
Cameron  A mûvész útja címû
könyvében. Köszönet Kozma Im-
rének, hogy lelkének belsõ hang-
jait szólaltatja meg nekünk a ké-
pek segítségével.

Isten éltesse, mûvész úr!
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte baráti körben Kozma Imre

A nyolcvanadik születésnap nagy lehetõség egyfajta válogatásra, szemezgetésre a rengeteg alkotás közül

Errõl õ maga így vallott 2005-
ben: „Amikor festek, az eszemet
és kezemet belsõ élmény irányít-
ja, de talán ettõl lesznek a képeim
igazán valódiak. A táj és a termé-
szet azért is fontos, mert jelké-
pekké lehet õket változtatni. Ez
azt jelenti, hogy az egyes termé-
szeti jelenségeket saját céljaim-
nak megfelelõen használom fel,
emberi tulajdonságokat aggatok
rájuk, s bennük jelenítem meg a
saját érzéseimet.”

Most a nézegetéskor kis idõre
ismét elmerenghetünk a mindig új
arcot mutató és ihletet adó szép-
séges balatoni tájban. Szinte leha-

jolunk a sajkodi kirándulásokra
emlékeztetõ kövekért, másutt a
dagadó vitorla érezteti a hullámok
erejét. Ugyanakkor a Kikötés elõtt
címû kép azt mutatja, hogy ho-
gyan tartják, vigyázzák az öreg
hajót a hullámok. A balatoni hul-
lám sokszor sodor, felborít, de
ugyanakkor vigyáz is. Az egyre
fogyó élõvizek között egy csodás
gyöngyszemként, egy legenda
szerint isteni könnycseppként je-
lenik meg a tavunk. Kozma Imre
munkáiban ezernyi apró pont csil-
logása, sokszor komor ragyogása
adja össze ezt a cseppet, amely a
füredieknek tenger. És most kibõ-

vült a paletta: a színes balatoni táj
mellett a Maros folyó, a bakonyi
hegyek, a Malom-völgy, a Kárpá-
tok és a távoli Málta, az Etna pá-
ratlan szépségét, de még a Biblia
tanulságos történeteit is képekben
hozta közel hozzánk a mûvész úr.
Õ ezeket a tájakat és az elénk te-
rülõ világot elragadó színekkel és
képekkel érzékelteti, láttatja, szó
szerint – és átvitt értelemben is –
ténylegesen lefesti.

Isten éltesse sokáig jó erõben,
egészségben, és segítse tovább a
„föstés” a testi „nyavalyák le-
gyõzésében!

Szekeresné Rózsa Etelka

„Vollein Ferenc egy tehetséges
fiatal festõmûvész, szinte még
gyerek, aki már bizonyította azt,
hogy tehetsége kitartással és szor-
galommal párosulva csodákra ké-
pes. Kisgyermek korában lakott
városunkban, de mindig visszatér
ide. A „Hazafelé tartó halász” képe
a kiállítás mottója is lehetne. Ez-
zel párhuzamosan állít ki a város-
ban a 80 éves Kozma Imre is, ez a
két kiállítás jelzi, hogy a mûvé-
szeteknek van és mindig is lesz
folytatása Balatonfüreden” –
mondta dr. Bóka István polgár-
mester köszöntõjében.

A kiállítást Steinhausz György,
Csopak díszpolgára nyitotta meg,
ismertetve a 22 éves alkotó élet-
útját. Vollein Ferenc jelenleg Zala-

Vollein Ferenc tárlata
az Arácsi Népházban

ja annak idején a csopaki galéria
látogatóit is megragadta. Ez a 19.
kiállítása, még Japánba is eljutot-
tak festményei. Mese- és versil-
lusztrációknak is felhasználják
képeit. Több alkotása díjat nyert
már gyermekrajzpályázaton.
2010-ben a keszthelyi Goldmark
Károly Mûvelõdési Központ ál-
tal a felnõtt alkotómûvészek szá-
mára kiírt „Bor és a szõlõ a kép-
zõmûvészetben” alkotópályáza-
ton a Szüretelõk címû alkotásával
a zsûri különdíját nyerte el. Leg-
közebb  Fehérváron mutatkozik
be – fejezte be megnyitóbeszédét
Steinhausz György.

Vollein Ferenc alkotásainak
színvilága elkápráztatja a nézõt.
Az érdekes kompozíciók más

Vollein Ferenc festményei Japánba is eljutottak már

A 25 éves testvérvárosi
kapcsolat alkalmából
ünnepelni hívták a
németországi Germe-
ringbe a balatonfüredie-
ket. A hivatalos találkozót
barátivá tette, hogy az
ottani, pontosabban az
unterpfaffenhofeni
városrész tûzoltó egylete
fennállásának 140. év-
fordulóját ünnepelte.

A magyar városi küldöttséggel
így a németekkel kitûnõ kapcso-
latot ápoló füredi tûzoltók is
együtt ünnepeltek a hangulatos
bajor esten, ami azt bizonyítja,
hogy a hivatalos városi kapcsolat
mellett a két település egyesületei
között is van lehetõség az élõ
együttmûködésre.

A  találkozón Germering pol-
gármestere, Andreas Haas kö-
szöntötte a füredieket, majd vála-
szul dr. Bóka István polgármes-
ter méltatta a 25 éves kapcsola-
tot, és a fürediek nevében a város
borát, a füredi hímzõkör munká-
ját, Rosta Balázs gravírozott po-
harait, könyvet, a Füred Tv vi-
deóját tartalmazó ajándékcsoma-

Fürediek Germeringben

gokat adott át a vendéglátóknak,
Germering polgármesterének pe-
dig egy, a reformkori Kerek temp-
lomot ábrázoló metszetet vitt aján-
dékba. Megtiszteltetésül az év-
forduló alkalmából a magyar kül-
döttség tagjai bejegyezhettek
Germering város Aranykönyvébe.

A húszfõs füredi küldöttség
tagjai között többen voltak, akik
a testvérvárosi kapcsolat elmúlt
két és fél évtizede során baráti vi-
szonyt alakítottak ki a németek-

kel, de sok volt a fiatal is, akikre a
jövõben alapoznának. Germering
és Füred együttmûködése 25 év
múltán fordulóponthoz érkezett,
két éve Germeringben ugyanis
nem találtak új elnököt a német–
magyar egyesület élére, ezért
megszüntették azt. A hivatalos és
baráti kapcsolatok azonban to-
vább élnek, és mindkét városban
úgy gondolják, hogy a jövõben a
fesztiválokon, rendezvényeken a
mûvészeti csoportok kölcsönös

bemutatkozása és a diákcsere le-
het az együttmûködés, a fiatalítás
útja.  A németek részérõl is válto-
zatlan a fogadókészség, amit jelez
az is, hogy már Germeringben el-
kezdték a magyar küldöttség tag-
jaival a megbeszéléseket, az
egyeztetésre pedig jó lehetõség az
internet, és jó alkalom lesz októ-
ber is, amikor a tervek szerint a
germeringiek érkeznek viszontlá-
togatásra Balatonfüredre.

Csorba Kata

Andreas Haas, Germering polgármestere köszöntötte a füredieket,
majd dr. Bóka István polgármester méltatta a huszonöt éves kapcso-
latot, illetve a fürediek nevében átadta a város ajándékcsomagját

egerszegen tanul, de Vonyarcvas-
hegyre megy haza. Az iskolában
értõ és érzõ tanárok segítik mûvé-
szi fejlõdését, valamit édesapja,
aki mindig mellette áll. Mint fiatal
festõnek a színvarázslat az erõs-
sége, az õt körülvevõ színes világ
adja meg számára szépséget. Pén-
tek Imre, a kortárs magyar iroda-
lom ismert alakja alkotásait a hí-
res naiv festõk képeihez sorolta.
Már gyerekkorában megihlették a
mesevilág hõsei, nagymamája ré-
vén megismerte a Bibliát és a bib-
liai történeteket. Kálvária-trilógiá-

szemszögbõl láttatják a nézõkkel
a Balatont is. Evezhetünk a mese-
beli tavon, ahol „Az idõ hullá-
main” lovagolva különbözõ mese-
alakokkal találkozhatunk.

A megnyitón közremûködtek
a Ferencsik János Zeneiskola nö-
vendékei: Hada Lizett és Pesti
Eszter fuvolán részletet adott elõ
Carmen operájából. Majd a kiállí-
tás megnyitóját követõen Schu-
bert menüettjét, keringõjét Cson-
tos Anna, Kis Bernadett Sára és
Nagy Olívia játszotta.

Hanny Szabó Anikó
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Tudom, sok jótét léleknek az elemi tiltakozását kiváltom az
alábbi véleményemmel, ennek ellenére elmondom: nevetséges-
nek tartom egyes tudományos körök azon igyekezetét, hogy bizo-
nyos kihalófélben lévõ állatfajokat pénzt és energiát nem kímél-
ve igyekeznek megmenteni, úgymond az utókor számára. Fogal-
mam sincs, hogy ennek a szánalmas erõlködésnek mi a valódi
célja, mert hogy értelme nincs, az egészen biztos. A médiának is
kedvelt témája hírt adni az ilyen akciókról, valamiféle pozitív,
humánus pózban tetszelegve ezzel, pedig, ha a felelõsök utána-
gondolnának, rádöbbenhetnének, hogy a történet álságos: nem
szól másról, mint abbéli igyekezetrõl, hogy megnyugtassuk a lel-
kiismeretünket.

Mert milyen baromi jó, hogy megmentjük például a pandá-
kat! Aranyos, kedves lények, mázsaszámra zabálják a friss bam-
buszhajtásokat, bukfenceznek a gyerekeknek, és egyáltalán: olyan
cukik, hát nem? Mi ez, ha nem cirkusz? Össznépi szórakoztatás,
csak könyörgöm, miért kell ezt az egészet tudományos köntösbe
öltöztetni?

Miért kerül kihalásra egy állatfaj? Az egyik ok az életképtelen-
ség: nem tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, rossz
vagy hibás géneket örökít át, jönnek az erõsebbek, az életreva-
lóbbak, elrabolják tõlük az élelmet biztosító életteret, vagy esetleg
direkt módon el is pusztítják õket. Erre azt mondom, akár tetszik,
akár nem, ilyen az élet, ez a Darwin-féle evolúciós folyamat. A
kihalás másik oka az ember. Az ember, aki gátlástalanul pusztít
maga körül, önzõ módon visszaél látszólagos erejével, az égvilá-
gon semmi nem érdekli a saját hasznán kívül, áldásos tevékeny-
sége során olyan gyorsan széthulló világot hoz létre maga körül,
amelynek inkább elõbb, mint utóbb, maga is áldozata lesz. Aztán
– hogy megnyugtassa háborgó lelkiismeretét – nagylelkûen „meg-
ment” néhány, a kipusztulás szélére taszított élõlényt, amit aztán
üvegfal mögött, vitrinben mutogat, mesterségesen táplál, miköz-
ben roppant büszke önmagára.

Valóban ez lenne a fejlõdés helyes iránya? Hogy a természetes
közegük megszûntével kihaló állatokat bekényszerítsük mester-
séges körülmények közé, azt gondolván, hogy ezzel segítettünk
rajtuk – holott nem történt más, mint megfosztottuk õket minden
további lehetõségüktõl, s teljesen kiszolgáltatott körülmények közé
helyeztük õket. Mennyi a további esélye egy ilyen élõlénynek?
Ebben az õrült világban egyszer csak változik a program – bo-
csánat, a projekt! –, mondjuk elfogy a pénz, az energia, és akkor
jön valaki, és lekapcsolja a fõkapcsolót.

Gaál Antal

Levél az olvasónak

Mellékutakon

A csapadékos idõjárás és a hir-
telen jött felmelegedés kedvez a
szúnyogok szaporodásának, ezért
feszített tempójú irtásra kell szá-
mítani a Balatonon. Az elmúlt na-
pokban egyre több szúnyog lepte
el a tó partját, ami miatt a bioló-
giai irtást a szokottnál korábban
el kellett kezdeni.

Május elején légi biológiai ir-
tást végeznek az üdülõrégióban,
amit célszerû lenne 1900 hektá-
ron végrehajtani, de a természet-
védelmi területek, illetve légügyi
tiltások miatt csak 1500 hektáron
tudják elvégezni a munkát – jelen-
tette be az irtást végzõ szakértõi
csoport. Nem lehetett elõbb elkez-

Megkezdték a szúnyogirtást
deni az irtást, mert ki kellett várni
azt az idõszakot, amikor a szú-
nyoglárvák kellõen érzékeny stá-
diumba kerülnek, és hatásossá
válik ellenük a biológiai védeke-
zés. Arra kell számítani, hogy ha-
marosan szükség lesz egy kémiai
irtás bevetésére is, és az idei nyári
szezonban a korábbi éveknél több
biológiai, valamint kémiai védeke-
zésre lesz szükség. Ennek költsé-
ge 50–70 millió forint körül ala-
kul, amely keret biztosított. Az
összeg felét az állami turisztikai
célelõirányzatból a Magyar Tu-
rizmus Zrt., a másik felét az érin-
tett önkormányzatok állják.

Forrás: MTI

Településeink nemcsak
az emberi lakosságnak,
hanem számos vadon élõ
állatfajnak, köztük sok
énekesmadárnak is ott-
hont adnak. Idén Balaton-
füred is csatlakozott egy
hosszú távú vizsgálatsoro-
zat helyszínei közé, mely-
ben a kutatók a városok-
ban élõ madarak viselke-
désével, ökológiájával és
természetvédelmi lehetõ-
ségeivel foglalkoznak.

Napjainkban az urbanizáció,
azaz a városok terjeszkedése az
egyik legjelentõsebb élõhely-átala-
kító erõ a Földön. Az épületek,
utak és emberek számának növe-
kedésével drasztikusan megvál-
toznak az ökológiai viszonyok a
természetes életközösségekhez
képest: a növényzettel borított
területek összezsugorodnak, a
fennmaradó zöld foltokban gya-
korivá válnak a nem õshonos nö-
vényfajok (például betelepített
díszcserjék), fokozódnak a köz-
lekedéshez és ipari tevékenység-
hez köthetõ környezeti ártalmak:
a lég-, talaj- és vízszennyezõ anya-
gok, a zaj- és fényszennyezés. A
kommunális hulladék vagy a szán-
dékosan kihelyezett eleség sok
állat számára biztosít táplálékfor-
rást, amelynek azonban a minõ-
sége, összetétele nem feltétlenül
megfelelõ a számukra.

Ezekhez a változásokhoz a
különbözõ állatfajok különbözõ
mértékben képesek alkalmazkod-
ni, például a nagy kiterjedésû, za-
vartalan élõhelyet igénylõ, nagy
testû ragadozók ritkán telepednek
meg városokban. Ennek eredmé-
nyeképpen a városok faunája ál-
talában szegényesebb, mint a ter-
mészetes területeké, és gyakran
néhány széles tûrõképességû, táj-
idegen faj uralja, amilyenek pél-
dául a galambok.

Milyen tulajdonságok szüksé-
gesek ahhoz, hogy egy faj sikere-
sen megtelepedhessen és fennma-
radhasson a városi környezetben?
Hogyan érdemes a városfejlesz-
téseket tervezni, milyen termé-
szetvédelmi lépéseket lehet ten-
ni, hogy minél többféle élõlényt
megõrizhessünk urbanizálódó vi-

Madártani kutatások
Balatonfüreden

lágunkban? Ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ a Pannon Egyetem
limnológia tanszékén mûködõ or-
nitológiai kutatócsoport. Vizsgá-
lataink középpontjában olyan
énekesmadárfajok állnak, amelyek
odúban fészkelnek, így mestersé-
ges fészekodúk kihelyezésével
könnyen megtelepíthetõk és ta-
nulmányozhatók. Az elmúlt évek-
ben számos ponton – a természe-
tes erdei területektõl Veszprém
belvárosáig – helyeztünk ki olyan
fészekodúkat, amelyekbe a cine-
gék, verebek, csuszkák és légyka-
pók elõszeretettel beköltöznek a
tavaszi, nyár eleji szaporodási
idõszakban. A Balaton északi part-
ján Füred – forgalmas sétányával
és parkjával – kiváló helyszínt je-
lent városökológiai vizsgálataink-
hoz, ezért idén már a Kiserdõ és a
Tagore sétány fáin is fészekodúk
várják a madarakat. Az áprilistól
júliusig tartó költési idõszakban
az odúkat rendszeresen ellenõriz-
zük, így követjük nyomon a ma-
darak szaporodási sikerének ala-
kulását: hány tojást költenek ki,

mennyi fiókát nevelnek fel, és
azok milyen kondícióban, mennyi-
re fejletten hagyják el a fészket.

A fészekodúk speciális kiala-
kításának köszönhetõen olyan
megfigyeléseket is tudunk végez-
ni, amelyek segítségével a mada-
rak viselkedésének változatossá-
gát, alkalmazkodóképességét is
vizsgálhatjuk. Az állatok számára
ugyanis a városi környezetben
való boldogulás egyik kulcsa le-
het a rugalmas viselkedés, azaz az
új források kihasználása és az is-
meretlen helyzetek megoldása.
Például a házi verebek a fészkük-
be épített cigarettacsikkek segít-
ségével távol tartják az élõsködõ
atkákat, az angliai cinegék pedig a
házak küszöbén várakozó tejes-
üvegek tetejének kilyukasztásával
lakmároznak tejszínt. Az efféle
innovatív viselkedések gyakorisá-
gát és funkcióját új táplálékok és
megoldandó feladatok felkínálá-
sával tanulmányozzuk. A kutatás
fontos eleme a városi és erdei te-
rületek táplálékellátottságának
vizsgálata is. Tavasszal a hernyók,
rovarok és pókok nemcsak a fel-
nõtt madarak számára jelentenek
élelmet, hanem a fiókák felnevelé-
séhez is nélkülözhetetlenek. Egy-
re több faj esetében igazolódik,
hogy urbanizált környezetben a
fiókáknak kisebb a túlélési esé-

lyük és gyengébben fejlõdnek,
mint a természetes élõhelyeken.
Ennek egyik lehetséges oka az,
hogy a városokban a szülõmada-
rak kevesebb megfelelõ táplálékot
találnak utódaik számára amiatt,
hogy a növényzet ritkásabb és
gyakran inkább olyan fajokból áll
– például díszfákból és örökzöl-
dekbõl –, amelyeken kevesebb
hernyó él. Ennek vizsgálatára kü-
lönféle fafajokon mérjük a hernyók
mennyiségét olyan csapdák segít-
ségével, amelyek a lombozatot
rágó hernyók apró ürülékét gyûj-
tik össze. Ez alapján össze tud-
juk hasonlítani, hogy a különbö-
zõ típusú területek és fafajok
mennyi zsákmányt kínálnak a
madarak számára, és javaslatokat
tudunk tenni arra, hogy az e szem-
pontból kedvezõtlennek minõsü-
lõ élõhelyeken például milyen fák
ültetésével lehetne segíteni a ma-
dárvilág megõrzését.

Érdemes tehát a Kiserdõ fáin
lógó fészekodúkat és a munkáju-
kat végzõ kutatókat tisztes távol-
ból – a madarakat nem zavarva –
figyelni, a fiókákat nevelõ szülõk
ugyanis sûrûn váltják egymást. Ha
csõrükben méretes hernyókat lá-
tunk, akkor tollas barátainknál a
gyermekneveléssel minden rend-
ben van.

Dr. Bókony Veronika

A fák lombjába helyezett
csapdák a rovarevõ madarak
táplálékának mennyiségét
mérik (fent).
A rendszeresen ellenõrzött
fészekodúkban leggyakrabban
széncinegék költenek (balra).
Kékcinege a fiókáinak hozott
zsákmánnyal egy városi odú
bejáratánál (jobbra)

A kiemelten védett,
közkedvelt turisztikai
célpontként is funkcionáló
Lóczy-barlang új, dene-
vérbarát bejárati ajtót ka-
pott, felújították a világí-
tási rendszerét és a járó-
felületeket, kicserélték a
tájékoztató táblákat, és
kõzetstabilizálást is vé-
geztek. A beruházás nyolc-
millió forintba került.
 
Az élettelen természeti érté-

kek védelmére 128 millió forintot
nyert pályázati úton a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, ebbõl
összesen huszonnégy helyszínen,
köztük a Lóczy-barlangban végez-
tek különbözõ felújításokat 2011–
13 között. A Lóczy-barlang meg-
újítására összesen nyolcmillió fo-
rintot költöttek.

Felújították a Lóczy-barlangot
– Soha ennyi forrás nem állt

rendelkezésünkre erre a célra.
Fontos természetvédelmi re-
konstrukciókat végeztünk el,
egyebek mellett megtisztítottuk
a Káli-medence kõtengereit, fel-
újítottuk a tapolcai Tavas-bar-
langot és a Csodabogyós-bar-
langot. A Lóczy-barlanghoz pél-
dául évtizedek óta nem nyúl-
tunk hozzá, nagyon esedékes
volt már a felújítás. Abban bí-
zunk, hogy ezentúl még több lá-
togató nézi meg ezt a különleges
barlangot – fogalmazott Puskás
Zoltán, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park igazgatója az Arácsi
Népházban tartott sajtótájékoz-
tatón.

– Ritka, hogy kiépített körül-
mények között ilyen jól látható
legyen a kõzetek természetes ré-
tegzõdése, ez mindenképpen kü-
lönlegessé teszi a Lóczy-barlan-
got, mint ahogyan az itt látható
úgynevezett tûzkõgumók is –
mondta  Korbély Barnabás, a Ba-
kony–Balaton Geopark csoport-
vezetõje, akitõl azt is megtud-
tuk: évente átlagosan tizenötezer

látogató keresi fel a Lóczy-bar-
langot.

A Tamás-hegy nyugati oldalá-
ban 1894-ben feltárt és 1934-ben
megnyitott barlang jelentõs ter-
mészeti és idegenforgalmi érték-
kel rendelkezik. A hegységképzõ
erõk hatására vízszintes helyze-
tükbõl kibillent középsõ triász
korú, látványos mészkõrétegek
zárják körül a mélybõl feltörõ lan-
gyos vizek által kioldott barlan-
got. Az üstszerû oldási formák és
a helyenként még megtalálható
borsókövek is utalnak a kialaku-
lás körülményeire.

A 120 méter hosszú és 19 mé-
ter mély, sajátos klímájú, fokozot-
tan védett barlangot szép és vál-
tozatos oldásformák, a hegy fel-
építését bemutató vékony réteges
mészkõfalak jellemzik.

balatonfured.hu

Rendkívül jól látható
a kõzetek természetes
rétegzõdése, ez is különlegessé
teszi a Lóczy-barlangot
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Dr. Bánki Magdolnát töb-
ben ismerik már Füreden,
hiszen mint fül-orr-gége
gyógyász és audiológus
szakorvos többször helyet-
tesített a rendelõintézet-
ben. Most megkezdte
magánrendelését a Csoko-
nai utcai FüredMedben,
hogy mindazt a tapaszta-
latot, amit az évek során
szerzett, így is hasznosít-
sa. A közvetlen, energikus
doktornõt a nyári fülbeteg-
ségekrõl, a hallókészülé-
kekrõl és balatoni kötõ-
désérõl kérdeztük.

– A strandszezon milyen fül-
betegségeket okozhat?

– A fül-orr-gégészetben jellem-
zõ, hogy bizonyos betegségeknek
szezonalitásuk van, ilyen például
a tavaszi allergia, a strandolás
okozta nyári fülbetegségek, az
õszi és a téli hónapokra jellemzõ
vírusos és bakteriális felsõ légúti
megbetegedések.

Napjainkban idõszerû az aller-
giatesztek elvégzése, ha meg aka-
runk bizonyosodni arról, hogy mi
okozza a panaszainkat. Nyáron a
strandokon gyakrabban kapha-
tunk fülbetegségeket. A leggyak-
rabban a hallójárat gyulladása for-
dul elõ, mely bizonyos kóroko-
zók: vírusok, baktériumok, gom-
bák miatt alakulhat ki. A hallójá-
rat védelmét a fülzsír biztosítja,
ennek a védõrétegnek a csökkené-
se miatt sérülékenyebbé válik a
hallójárat bõre és könnyebb a kór-
okozók bejutása. Sokan azt hi-
szik, hogy a kisgyerekek a fülük
felõl fertõzõdnek meg, de az or-
ron át a fülbe jutott strandvíz idéz-
het elõ legtöbbször középfülgyul-
ladást, mert a zsíros hallójárat és
a dobhártya  megvéd a fertõzé-
sektõl. A fül öntisztuló, természe-

A strandszezon
fülbetegségei

A tudatos táplálkozás
mellett ma már a környe-
zet- és egészségtudatos
szépségápolásra is egyre
több figyelmet fordítunk.
Így egyre nagyobb az igény
arra is, hogy ne a tömeg-
cikkeket elõállító vegyi
üzemekbõl származó, ha-
nem természetes ható-
anyagokkal készülõ ter-
mékeket használjunk.

Mivel a hagyományos kozme-
tikumokban fellehetõ vegyi anya-
gok hosszú távú alkalmazása leg-
kevésbé sem bõrbarát megoldás, a
jövõ egyértelmûen a természetes
forrásból származó organikus
kozmetikumoké. De mitõl bio a
bio? Laikusként honnan ismerjük
fel, mennyire egészséges összeté-
telû kozmetikumot veszünk a ke-
zünkbe? Íme, egy kis iránymuta-
tás a tudatos vásárláshoz és szé-
püléshez!

Bõrgyógyászati tapasztalatok
szerint, a drasztikus hatású, szin-
tetikus kozmetikumokban alkal-
mazott anyagok rendszeres,
hosszú távú használata során
elõnytelen mellékhatások léphet-
nek fel. Gondoljunk csak bele, egy
nap hány különbözõ szépségápo-
lási termékbõl kenünk és fújunk
magunkra, melyekbõl megannyi
kemikália kerül a bõrünkön ke-
resztül szervezetünkbe.

Az organikus hatóanyagok
szépítõ hatását már az ókorban is
ismerték, a mai tudomány leg-
újabb fejlesztésének köszönhetõ-
en azonban a természet kincsei
még hatékonyabb elixírekben szü-
lettek újjá. A gondos összeállítás-
sal készülõ natúr- és biokozme-
tikumok által akár 5–7 évet is fia-
talodhatunk.

A natúr- és biokozmetikumo-
kat gyártók rendkívül szigorúan
követik a szakmai ajánlásokat, és
maximálisan kerülik a nagyobb ri-
zikófaktort hordozó komponen-
sek alkalmazását. Ráadásul
amennyiben ökológiai gazdálko-
dásból származó anyagok fel-
használásával készülõ biokoz-
metikumokat alkalmazunk, biz-
tosak lehetünk abban is, hogy a
növényi eredetû kivonatok, ola-
jok is növényvédõszer-maradvány-
mentesek az általunk vásárolt ter-
mékben.

Ma már kitûnõ magyar
biokozmetikum-családok kapha-
tók, amelyek termékpalettáján
megtalálható az összes olyan ter-
mék, ami a napi tisztálkodáshoz,
higiéniához szükséges. A hirtelen
beköszöntött nyár miatt érdemes
most kiemelni ezek közül a nap-
sugárzás-védelem elleni terméke-
ket. A legújabb magyar termékek
a bio ganoderma lucidum gombát
és a cickafarkfüvet tartalmazó ké-
szítmények, amelyek igen erõs
gyulladáscsökkentõk is, így kivá-
lóan alkalmasak bõrállapot ki-
egyenlítésére, gyulladáscsökken-
tésre, pigmentációs problémák-
ra, ekcémás tünetekre, mûtéti he-
gekre és az anyajegyek védel-
mére.                                       (x)

Bioline biobolt,
Balatonfüred,
Csokonai u. 1.

Nyitva tartás: hétfõ-szerda-
péntek 10–17 óráig, kedd-

csütörtök 9–17 óráig, szombat
9–12 óráig. Tel.: 06(87)950-584
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Természetes
szépítõszerek

tes védelmét képezi a fülzsír,
mely, ha túltermelõdik és zavarja
a hallást, az eltávolítására beve-
tett „harci eszközök” helyett szak-
orvosi megoldás javasolt.

– Mit jelent az audiológia ?
– Nagyon szeretem a fül-orr-

gégészet  egyik kiemelt területét,
a hallásproblémákkal foglalkozó
audiológiát. Minden életkornak
sajátos a problémája, és mindig
pozitív élményt jelent egy-egy
sikeres kezelés. Ha csecsemõkor-
ban felismerjük a halláscsökke-
nést, segíthetünk abban, hogy a
beszédfejlõdésben ne legyen a
gyermeknek elmaradása. Az idõ-
sebb korosztályt szinte népbeteg-
ségként érintõ hallásveszteség sem
egyéni probléma. Gyakori a kom-
munikációs nehézség miatti elszi-
getelõdés, elmagányosodás érzé-
se. A hallókészülékek elfogadta-
tására irányuló szakorvosi mun-
ka nem könnyû feladat, annak el-
lenére, hogy a miniatürizálás és a
technika fejlõdése ezen a terüle-
ten hasonlóan gyors, mint a mo-
biltelefonok estében.

Szegény apósom az alig látha-
tó készülékére is azt mondta: drá-
ga Magdikám, hát nem vagyok én
még olyan öreg, hogy ilyet hord-
jak. Szerinte 83 évesen ehhez még
túl fiatal volt. Õ mindig hangosan
beszélt, a rádió és a tv felhango-
sítva a lépcsõházban is tökélete-
sen hallható volt a szomszédok
örömére. Amikor sokadik unszo-
lásunkra végre behelyezte a fülé-
be az ujjbegynyi készüléket, csen-
desebben beszélt, lehalkította a
rádiót és csodálkozva nézett a fa-
liórájára, hogy ketyeg. Nehe-
zen, de mégis elfogadta, hogy kom-
fortosabb így minden.

A megszokáshoz idõ kell, tü-
relem, a hallókészüléket viselõnek
és a hozzátartozóknak is. Talán
éppen azért olyan érdekes szá-

momra ez a terület, mert nem olyan
egyszerû, több információ, ma-
gyarázat és szakszerû hallókészü-
lék-beállítás szükséges. Ez több
idõt igényel, de ha az eredmény
egy boldog és meghatódott páci-
ens, aki újra hallja a madarak csiri-
pelését, akkor megérte.

– Egyre több idõt tölt itt, a Ba-
latonnál, mi köti ide?

– Éppen négyéves lehettem,
amikor elõször jöttem a szüleim-
mel nyaralni a Balatonra. Az a fod-
ros szélû fotó, amit akkor készí-
tett rólam édesapám a Révész és
Halász szobra mellett, ma is ott
van a pécselyi hálószoba falán.
Talán a gyermekkor körbepárná-
zott emlékeit felnõtt életünkben
nemcsak az álmokban, de a való-
ságban is szeretnénk újra megta-
lálni. Így történt ez tíz évvel ez-
elõtt, amikor barátainkkal a Bala-
ton-felvidék minden érzékszer-
vünket gyönyörködtetõ élménye-
it habzsoltuk. Nem volt több kér-
dés. Házat kerestünk. Telket ta-
láltunk. Elsõszülött fiunk 18. szü-
letésnapján  már  a saját balatoni
házunkban ébredtünk. A vágyako-
zás arra, hogy egyre több idõt tölt-
hessek itt, hozta meg öt évvel ez-
elõtti ötletemet, hogy a balaton-
füredi fül-orr-gégész kolléganõ-
met helyettesítsem szabadsága
idején. Így már nemcsak a pihe-
nés, de a munka is itt tartott. Jó
érzés beleszövõdni a mindennapi
vérkeringésbe, megismerkedni az

itt élõ és nyaraló emberekkel, új
kollégákkal találkozni.

– Miért éppen a fül-orr-gégé-
szetet választotta szakterületként?

– Diplomadolgozatomat a
szívinfarktus témájából írtam, tel-
jesen egyértelmû lett volna, hogy
ezt a specializációt válasszam hi-
vatásul. Az egyetemi évek utolsó
nyári gyakorlata másképpen ala-
kította az életemet Gyulán. Egy
kedves évfolyamtársam viccbõl
jelezte a kórházi fül-orr-gégészet
fõorvosának, hogy nála szeretnék
dolgozni. Köztudott volt, hogy a
hajnalban kezdõdõ mûtétek láto-
gatása ettõl a pillanattól kezdve
kötelezõ lesz, hiszen ez volt a
beugratás lényege. A hajnali fel-
kelések abban az idõben a gyen-
géim közé tartoztak, most mégis
örülök ennek a diákcsínynek.
Megszerettem a mûtõ légkörét,
hamarosan rájöttem, hogy nagyon
vonz a manualitás, a konkrét fel-
adat megoldása. Ügyesebbnek
éreztem magam, mint okosnak, így
lehorgonyoztam ennél a szakmá-
nál. A gyermekek gyakori vendé-
gek a fül-orr-gégésznél. Alakuló
immunrendszerük miatt a felsõ
légutaknak fontos védõfunkciójuk
van, gyakran megbetegszenek, ami
természetes kori sajátosság. A
szülõk aggodalmának és gyerme-
keik félelmének a kezelését nem
érzem nehézségnek, sõt örömmel
tölt el, ha a segítségemmel meg-
nyugodva távoznak.

– A gyógyításban a szaktu-
dás mellett óriási szerepe van a
bizalomnak, az orvos személyi-
ségének.

– Hiszem, hogy az õszinte és
együttérzõ orvos-beteg kapcso-
lat a gyógyulást nagyságrendek-
kel növeli. Sokat jelenthet a páci-
enseimnek, ha elmondom a prob-
lémájuk kapcsán, hogy az én fia-
imnak is kivettük a orrmanduláju-
kat, mert halláspanaszokat oko-
zott, a páromnak is van allergiá-
ja, amit kordában tarthatunk, és
az én apósom, nagynéném sem
hitte el éveken keresztül, hogy
hallókészülékkel jobban fog hal-
lani. A hierarchikus szemlélet az
orvostársadalom nagy problémá-
ja, tapasztalataim szerint sokszor
ezt érzik a betegek, pedig ez csak
egy rossz reflexió az orvos részé-
rõl. Törekszem arra, hogy orvos
és beteg egymásnak nyújtott tisz-
telete a megbízható és õszinte tá-
jékoztatáson, az éppen elégséges
terápián és a megfelelõ empátián
alapuljon.

Dr. Bánki Magdolna fül-orr-
gégész és audiológus szakorvos
Balatonfüreden pénteken 14-tõl
16 óráig, szombaton 11-tõl 13
óráig rendel a FüredMed Orvosi
Központban a Csokonai utca 10.
szám alatt.

A doktornõhöz a (30)928-
8588-as telefonon lehet bejelent-
kezni.                                       (x)
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Ma már nemcsak
a pihenés,

de a munka is
Füredhez köt
– mondja dr.

Bánki Magdolna

Idén sokat kellett várnunk a
madárcsicsergéses tavaszra, de
végre megérkezett. Ahogy egyre
többet süt a nap, egyre többször
találkozom mosolygós emberek-
kel az utcán. A napsütés hatására
egyre jobb a kedvünk, ám ennek
ellenére is érezhetjük a tavaszi fá-
radtság jeleit, amikor talán az is
nehezünkre esik, hogy reggel ki-
keljünk az ágyból. Megosztok
önnel hat olyan „trükköt”, amivel
a szervezete könnyedén veheti az
évszakváltást anélkül, hogy a ta-
vaszi fáradtság akár egyetlen tü-
netét érezné.

1. Tisztítókúra
Ha még nem szánta rá magát

egy hatékony, ám kíméletes tisz-
títókúrára, még most sem késõ!
Tavasszal és nyáron könnyebb
megszabadulni minden olyan sa-
lakanyagtól, amely terheli az
emésztõrendszert. Az útifû-
maghéjjal végzett 2,5–3 hetes kúra
hatására a szervezete biztosan fel-
lélegzik.

2. Folyadék
Aki olvasta a korábbi írásai-

mat, az már találkozott a folya-
dékpótlás fontosságának hangsú-
lyozásával. A megfelelõ mennyi-
ségû folyadék fogyasztása az év

A tavaszi fáradtság hat  ellenszere
minden szakaszában fontos. Ta-
vasszal különösen segítségünkre
lehet abban, hogy a felgyülemlett
méreganyagok könnyebben tá-
vozzanak, illetve a folyadékfo-
gyasztás dinamikát visz a szerve-
zetünkbe. Igyon meg hozzávetõ-
leg napi két liter folyadékot: vi-
zet, teát, jó minõségû szörpöt. Az
ízletes, érzékeket gyönyörködte-
tõ szörpökkel változatosabbá te-
hetjük az étrendünket. A leven-
dulaszörp nyugtató hatással bír,
a gyömbérszörp segítheti az
emésztést.

3. Napfény
A szürkés, zord téli idõszak

után mindannyian vágyunk a me-
lengetõ napsütésre. A napfény
hatására megnõ a szervezetben a
D-vitamin szintje, ami szükséges
a csontok, fogak egészségéhez.
Ezenkívül az éltetõ napfény a
boldogságérzethez is nagyban
hozzájárul, sokkal kedélyesebb-
nek, kiegyensúlyozottabbnak
érezzük magunkat napos idõben.
Forduljon a nap felé és napoztas-
sa az arcát! Figyeljen azonban ar-
ra, hogy már az elsõ tavaszi nap-

sugarak is hatással lehetnek a bõr-
re; gondoskodjon a megfelelõ bõr-
védelemrõl!

4. C-vitamin
A tavaszi fáradtság mögött sok

esetben vitaminhiány áll. A sejt-
védõ, immunerõsítõ C-vitamin
segít feltölteni energiával a sejte-
ket. Fogyasszon sok friss szezo-
nális zöldséget, gyümölcsöt! Ha
úgy érzi, ez is kevés lenne, termé-
szetes alapú tablettával, kapszu-
lával is kiegészítheti a vitamin-
raktárát.

5. Mozgás
Még ha eleinte nehézkesnek is

érezzük, érdemes erõt venni ma-
gunkon, és egy-egy séta vagy ki-
rándulás erejéig kimozdulni ott-
honról. Rengeteg csodás kirándu-
lóhelyet kereshetünk fel a környé-
künkön, ahol a természetben töl-
tõdhetünk. A mozgás serkenti a
vérkeringést, megmozgatja az iz-
mokat, és nem utolsósorban segít
levezetni a hétköznapok feszült-
ségeit.

6. Relaxálás
A lelki méregtelenítés legalább

olyan fontos, mint a testi. A hely-

zetek pozitívabb irányú megkö-
zelítése, egy-egy mosoly – akár
saját magunkon is –, a légzõgya-
korlatok, a jógázás, a meditáció,
zenehallgatás mind-mind alkalma-
sak arra, hogy teste-lelke megújul-
jon, töltekezzen.

Engedje meg, kedves olvasó,
hogy írásomat Csitáry-Hock Ta-
másnak a lelkünkben is élõ tavasz-
ról szóló  idézetével zárjam: ,,A
tavasz nem csak önmagában szép,
nem csak önmagáért szereted. (...)
A tavaszban ugyanis már ott van
a nyár ígérete. A ragyogó napsü-
tésé, a melegé, az életé. Még nincs
nyár, de már tudod, hogy jön,
hogy az következik. Így a boldog
várakozás ideje is a tavasz. És így
kétszeresen szép.

De van egy még szebb tavasz.
Ami a szívedben, a lelkedben éb-
red. És ez a tavasz a legszebb, a
legfontosabb. Mert ha a szíved-
ben, a lelkedben tavasz él, akkor
az ablakon túl lehet tél, lehet vi-
har, lehet bármi... ha kinézel, te
csak virágzó magnóliát, nyíló vi-
rágokat, repdesõ katicákat, csör-
gedezõ patakot látsz. Mert a lel-

kedbõl látod. A tavaszt. Szíved
tavaszát.,,

A cikkben említett egészséget,
kiegyensúlyozottságot támogató
termékek megtalálhatóak a Bioti-
tok Gyógytékában. Amennyiben
további kérdések merülnének fel
a gyógynövényekkel vagy a ter-
mészetes, alternatív gyógymó-
dokkal kapcsolatban, keressen bi-
zalommal!                               (x)

Elérhetõségek:
Balatonfüred,

Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek:

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 személyesen
az üzletben

Kelemen Lívia
fitoterapeuta, a Biotitok
Gyógytéka üzletvezetõje
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Ez év télutóján zsúfolásig
megtelt a Balatonfüredi
Városi Könyvtár olvasó-
terme. A nagy érdeklõdés
Vers Józsefnek, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park
tihanyi tájegységveze-
tõjének szólt, aki Rejtõz-
ködõ kincseink – termé-
szeti ritkaságok címmel
tartott izgalmas, a termé-
szet hangjaival kísért elõ-
adást. Az elõadást követõ-
en kérdeztem életútjáról,
valamint Balatonfüred
rejtõzködõ kincseirõl.

– Már neve alapján is mond-
ható, hogy nem egy köznapi sze-
mélyiség. Honnan ered az irodal-
mi hangzású név?

– A név eredete szerintem elég
prózai: egy kedves barátom –
egyébként Fersch nevezetû – ku-
tatásai alapján õseinket valószí-
nûleg Mára Terézia telepítette
hazánkba, a név pedig a Pfirsich
német szó fokozatos átalakulásá-
val, magyarításával keletkezett,
ezért is létezik többféle írásmód-
ban. (Egy anekdota jut eszembe
ezzel kapcsolatban: a chardonnay
szõlõt a helyiek többfelé Sárdiné
szõlõnek hívták, annak legalább
van valami értelme.)

– Természetszeretetéhez, illet-
ve ahhoz, hogy a természet meg-
szállottja legyen, az  kellett, hogy
már gyermekkorban közeli ba-
rátságba kerüljön vele. A szülõk
vagy az általános, esetleg a kö-
zépiskola inspirálta szeretett
szakmájához?

– Nagyon erõs volt a családi
hatás. Bár szüleim Veszprémben
élnek, faluról származnak és így
gyerekkorom nyarait én is ott tölt-
hettem a nagyszülõknél. A falusi
élet akkor még a gazdálkodásról
szólt, és nekem természetes elfog-
laltságom volt a határt járni, is-
merkedni a kocsisokkal, a szõlõs-
gazdákkal,  a cseresznyefákkal,
vadnyulakkal és így tovább. Édes-
apámmal sokat jártuk az erdõt, hol
gombát keresve, hol csak úgy, fel-
keresni azokat a helyeket, ahol õ
járt gyerekkorában. Apám szán-
déka ellenére nem lehetett erdész
– ebben a történelem megakadá-
lyozta –, mégis értõ szemmel és
érdeklõdéssel figyelt és figyel ma
is a körülöttünk élõ világra. Köz-
ben persze sorra jártam az isko-
lákat, sok tanáromnak tartozom
köszönettel, de a szándék, hogy a
gyakorlatban foglalkozzak a ter-
mészettel, alapvetõen családi ere-
detû.

– A máig jó hírû veszprémi
Lovassy László, egykori piarista
gimnáziumot végezte, majd az
egyetem után következtek a gya-
korlóévek, elõször Bakonybél.
Hogy jutott el Tihanyba?

– 1990-ben szereztem erdõ-
mérnöki diplomát, az erdõgazdál-
kodásban (is) bekövetkezõ válto-
zások miatt azonban nagyon ne-
héz volt álláshoz jutni. Hozzá
kellett szokni ahhoz, hogy egy-
egy állás megszerzésére kiírt pá-
lyázaton többen indulnak, és bi-
zony elõfordul, hogy más nyer.

Vers József,
a természet õre

Egy évig erdõmérnök-gyakornok
voltam, aztán megalakult a Ma-
gas-Bakony Tájvédelmi Körzet,
ahova az egyik természetvédelmi
õri állásra sikerrel pályáztam.
Három évig dolgoztam Bakonybél
térségében. A Tihanyi Tájvédelmi
Körzetet vezetõ kollégám megbe-
tegedett és pályát változtatott.
Megüresedett helyét egy csaknem
azonnali döntéssel és költözéssel
kaphattam meg.

– Tihany páratlan természeti
adottságokkal rendelkezik. Ha
ma szóba kerül, akár Magyaror-
szágon vagy külföldön, mégis el-
sõként az apátsági templomra
gondolnak. Mit kellett tenniük,
hogy más természeti értékeit is fel-
fedezzék?

– Alapvetõ fontosságú, hogy
megmutassuk az embereknek azt
a páratlan gazdagságot, amit ter-
mészeti értékeink jelentenek, mert
csak így lehet esély a hosszú távú
megõrzésükre. Tihany kiválóan
alkalmas erre, változatos, tájképi-
leg is egyedülállóan szép. Sokféle
módon igyekszünk mindezt meg-
mutatni, erdei iskolai oktatással,
szakvezetett terepi programokkal,
nyílt túrákkal. Kihasználunk min-
den lehetõséget, amit a média
nyújt, minden évben több alkalom-
mal szerepelünk az országos tele-
víziók és rádiók mûsorában és a
nyomtatott sajtóban is. Nemrég
újabb „eszköz” szolgálja az érté-
kek bemutatását, a Levendula Ház
Látogatóközpont, ami a nemzeti
park projektje. Amikor 2003-ban
a félsziget egy részét sikeresen
jelöltük az Európa-diplomára, a
diplomával az Európa Tanácstól
ajánlásokat is kaptunk. Ezek egyi-
ke a látogatóközpont létesítése
volt. Hosszú idõbe telt, míg sike-
rült a megépítéshez szükséges in-
gatlant megszereznünk, illetve a
pénzügyi feltételeket egy uniós
pályázat keretében megteremte-
nünk. A 2011-ben nyílt látogató-
központ információs központ,
természetismereti kiállítás és fog-

Vers József nemrég a városi könyvtárban tartott nagy érdeklõdéssel kísért elõadást Rejtõzködõ kincseink – természeti ritkaságok címmel

A Tamás-hegyen bõven lapulnak a fûben alig észrevehetõ növényritkaságok – mondja Vers József

lalkoztató is egyben, látogatott-
sága az elmúlt évben már megha-
ladta a harmincezer fõt. A látoga-
tóktól kapott visszajelzések na-
gyon jók, színvonalas, igényes és
interaktív ismeretterjesztést kíná-
lunk minden korosztálynak.

– Segítette-e a munkájukat,
hogy Magyarország elsõ termé-
szetvédett területe lett a Tihanyi-
félsziget 1954-ben?

– A 60 éves védettségnek nagy
a jelentõsége: meggyõzõdésem,
hogy az Aranyház mellett már új
házak, nyaralók állnának, és a
Külsõ-tó sem lenne madárparadi-
csom az oltalom nélkül. A félszi-
getre nehezedõ nyomás éppen a
szépsége miatt óriási, ez igaz volt
a múltban is és igaz ma is. A vé-
delem nélkül a település, az üdü-
lõtelepek terjeszkedése valószí-
nûleg már tönkretette volna ép-
pen azt a szépséget, ami idevonz-
za az embereket. Természetesen
a védettség sok ellenérzést is szül,
akit ily módon a jogszabályok
korlátoznak tervei végrehajtásá-
ban, az nem örül, hogy a közössé-
gi érdek erõsebb az egyéninél. A
körülöttünk élõ természet gazdag-
sága nemzeti kincs, nem szabad,
hogy egyéni érdekek miatt tönk-
remenjen.

– A napi munkáján kívül nem-
csak Tihanyra koncentrál, hanem
lakókörnyezetére, Balatonfüredre
is. Az elõadásában a rejtõzködõ
kincsekrõl beszélt, úgy a növény-
világból, mint az állatvilágból.
Elõször az volt az érzésem, talán
sokakkal együtt, hogy ez így van
jól. Hiszen biztosított további fenn-
maradásuk. Viszont, ha tudnák
sokan a rejtekhelyeket, nem len-
ne garancia fennmaradásukra.

– A ritkaságoknak sajnos több-
nyire árt a jó szándékú emberi je-
lenlét is. Akaratlanul is zavarjuk
jelenlétünkkel az érzékeny madár-
fajokat, letapossuk a fûben szinte
észrevehetetlenül rejtõzködõ
apró, ám annál értékesebb nö-
vényritkaságokat. Nem véletlen a

védett területekre vonatkozó sza-
bály: ne hagyják el a kijelölt ösvé-
nyeket! Jó lenne, ha ezt például a
Tamás-hegyen valóban így tennék
a kirándulók, ott bizony bõven
lapul a fûben alig észrevehetõ nö-
vényritkaság. A terepmotorosok,
quadosok és hegyi kerékpárosok
által okozott károk pedig egy kü-
lön elõadást is megérnének. A tér-
ség régóta kultúrtáj, az ember már
évezredek óta használja. Az igazi
kincs, hogy az emberi jelenlét el-
lenére megmaradt a természet
rendkívüli változatossága, a fajok
és élõhelyek kimagaslóan nagy
száma.

– Az arácsi borókásról lehet,
hogy sokan csak az ön elõadásán
hallottak elõször. Jó, hogy a terü-
let elzárt az érdeklõdõk elõl?

– A Koloska-völgybe bárki ki-
sétálhat, megcsodálhatja a boró-
kás gyepeket is. Nincs elzárva,
nem tilos a látogatása, legfeljebb
kiesik a megszokott útvonalakból.
A borókás gyep kialakulásához
egyébként éppen az emberi be-
avatkozás szükséges: legeltetett
gyepeken jelenik meg és válik jel-
lemzõvé a boróka.

– Örvendetes azon tevékeny-
ségük, ami a régmúlt visszatele-
pítését célozza. Gondolva itt nem-
csak az egyre nagyobb létszámú
szürkemarha-gulyákra, hanem az
ürgetelepítési programokra. Ez-
zel szemben bizonyos állatfajok

olyan mértékben elszaporodtak,
mint a kormorán vagy a hattyú,
melyeknek mielõbbi gyérítése már
szükségszerû.

– Az elmúlt évszázadokban
kialakultak és jól bevált gyakor-
latként mûködtek azok a mezõ-
gazdálkodási, tájhasználati mód-
szerek, melyek biztosították az
egyensúlyt az emberi hasznosí-
tás és a természet között. Talán
csak az utolsó évszázadban bo-
rult fel ez az egyensúly, s ezt pró-
báljuk visszaállítani a korábban
jól bevált gazdálkodási módsze-
rek alkalmazásával.   Nagyon fon-
tos része ennek a munkának a
hagyományoshoz közeli gyep-
gazdálkodás, s ennek részeként a
magyar szürke szarvasmarhák
tenyésztése, tartása. Sok további
program, például az ürgék vissza-
telepítése, már ebbõl következik.
Az egyensúly valóban gyakran
felborulni látszik, valójában azon-
ban az esetek többségében csak
az embereknek nincs hozzá tü-
relmük, hogy megvárják, amíg a
természet rendezi a problémákat.
Pedig a természet mindig rende-
zi, de nem feltétlenül egy hét vagy
egy hónap, hanem esetleg évek
alatt.  Még emlékszünk a 2003–
2005-ös gyapjaspille-invázióra, a
hernyók által május-júniusban
kopaszra rágott erdõkre. Az em-
berek természetesen azonnali be-
avatkozást, hernyóirtást akartak,

és a lakott területek közelében ez
persze érthetõ is. Olyan szerek
azonban, amelyek csak ennek az
egy lepkének a hernyóját pusz-
títják el, nem léteznek.  Minden
más hernyó is elpusztul, ami ép-
pen lombot fogyaszt. A gyapjas
pillével együtt elpusztul az erdõ-
ben lakó lepkék hernyóinak dön-
tõ része, és a folyamat végigpusz-
tít a teljes erdei életközösségen,
hiszen a madaraknak, denevérek-
nek például nem lesz elég táplá-
lékuk, és így tovább... Pedig a ter-
mészet vegyszer nélkül is rendezi
a gyapjas pille sorsát, az õket fo-
gyasztó rovarok száma megnö-
vekszik, és végül betegségek, jár-
ványok végeznek a hernyók mil-
lióival.  A Tihanyi-félszigeten –
ahol nem volt permetezés – a ter-
mészet éppen akkorra rendezte a
„sorokat”, mint a permetezett te-
rületeken a vegyszer.

– Nemcsak napi munkáját
végzi, csodálatos természetfotói
vannak, sõt társszerzõje dr. Uzso-
ki Andrással a Tihany könyvnek.
Honnét az inspiráció?

– A fotózás is gyermekko-
romban kezdõdött, édesapám
Beirette gépével. Szép dolgokat
fotózni maga is élvezet, ezért az-
tán az ember nem tudja abbahagy-
ni. Ha másoknak is tetszenek a
képek, az külön öröm. A képei-
met elsõsorban színvonalas doku-
mentációnak szánom: láthassa
mindenki azokat a csodákat, amik
körülvesznek minket. Az ismeret-
terjesztést nagyon fontosnak tar-
tom, szívesen írok cikkeket, tar-
tok elõadásokat, és szerencsére
van is erre bõven lehetõségem.

– Ritka szerencsés ember, hi-
szen családja is a természet meg-
szállottja. Felesége is szakmabe-
li, így nem nehéz a gyermekének
természetbaráttá nevelése sem.

– Azt szoktuk mondani: ne-
künk a természetvédelem nem
munka, hanem életforma, kitölti
idõnk túlnyomó részét. Feleségem
a nemzeti park oktatási szakrefe-
rense. Az erdei iskola programját,
a nemzeti park terepi vezetéseit
szervezi és többségében tartja is.
Egy fiunk van, ma már a Lovassy
diákja. Számára a természet isme-
rete „születési hiba”, olyan lé-
nyekkel találkozott, foglalkozott
gyermekként, amikkel sokan egész
életükben sem. Számára közeli,
kézzelfogható ismerõs a nagy pele
és a rézsikló, az ürge és a mocsári
teknõs, és ez már így marad, bár-
milyen pályát is választ.

Dr. Fülöp Lajos
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Korábban a tudományos-
fantasztikus filmek egyik
kötelezõ kelléke volt,
késõbb mint furcsaság
megjelent körülöttünk a
valóságban is. Mára
viszont – köszönhetõen a
kapcsolódó technológiák
rohamos fejlõdésének –
olyan lehetõséggé vált,
amelyrõl mindenképen
érdemes tudnunk, mi több,
számolnunk vele. Képlete-
sen és valóságosan is.

A napenergia az egyik klasszi-
kus megújuló energiaforma: barát-
ságban van a környezettel, tiszta,
decentralizált, és gyakorlatilag
végtelen mennyiségben áll rendel-
kezésünkre. A nap – mai tudásunk
szerint – nem oldja meg az embe-
riség energiaproblémáit, de segít

Számoljunk a napenergiával!

felhasználási területet célszerû át-
gondolni.

1. A napenergia passzív
felhasználása
Már az ókori görögök és a kí-

naiak is számoltak azzal, hogyha
déli irányba tájolják a házaikat,
akkor azok világosabbak és mele-
gebbek lesznek. Hazánkban is
gyakori, hogy a nappali és a gyer-
mekszoba erre az égtájra néz, míg
a konyha vagy a kamra az északi-
ra. Ugyanakkor számos egyéb

olyan megoldás is létezik, melyek-
kel a napenergiát passzív módon
felhasználhatjuk. Bizonyos anya-
gok például kiváló hõtároló képes-
ségekkel rendelkeznek, míg mások
távolt tartják a hõt. Az épülettem-
perálásban fontos szerepe lehet
többek között a tetõ és a falak
színének vagy az épület mellé
épített növényzetnek, melyek
esetleg feleslegessé tehetik a me-
leg hónapokban a légkondicioná-
lót. A napfénnyel nemcsak a lakás
melegét, de a világosságát is befo-
lyásolni tudjuk. Alaposan takaré-
koskodhatunk például a villany-
számlával, ha a tervezéskor átgon-
doljuk, hogy hova, milyen és mek-
kora ablakokat, fénycsatornákat
teszünk.

2. A napelemek
A napelem olyan eszköz,

amely az elektromágneses sugár-
zást villamos energiává alakítja.

Sokan keverik a napkollektorral,
pedig két különbözõ dologról van
szó.

A napelemek elõnye, hogy üze-
meltetésük olcsó és a forgalmazók
hosszú garanciát (20–25 év) vál-
lalnak rájuk. Jelenleg úgy számol-
hatunk, hogy a villanyszámla 10
év alatt térül meg, és a rendszer
kb. 30 évig megy.

A megtermelt villamos energi-
át vagy saját rendszerrel (pl. ak-
kumulátor) használjuk fel, vagy
egy inverter segítségével vissza-
tápláljuk a nagy rendszerbe. Az
áramszolgáltatónk fizet ezért ne-
künk.

3. A napkollektor
A napkollektor olyan épület-

gépészeti berendezés, amely
a napenergia felhasználásával
közvetlenül állít elõ fûtésre, víz-
melegítésre használható hõenergi-
át. A technológia fûtésre csak kor-

látozottan és idõszakosan, azaz
rásegítésként használható.

A kollektor matt fekete rétege
elnyeli a hõt és felmelegszik.  Ezt
a hõt vezetik el, leggyakrabban
valami folyadék segítségével egy
hõtárolós tartályhoz, ahol megtör-
ténik a hõcsere.

Ha új házat vagy komolyabb
felújítást, épületgépészeti változ-
tatást tervezünk, az anyag- és a
beépítési költségeket jelentõsen
csökkenthetjük. Meleg víz készí-
tésénél évi 70–80%, fûtésrásegí-
tés esetén évi akár 35–40%, me-
dencefûtésnél 80–100% energiát
tudunk vele megtakarítani.

A napkollektorszettek árai je-
lenleg jellemzõen 200 ezer és 1
millió forint között mozognak,
amihez még különbözõ költségek
(szigetelés, beszerelés stb.) jön-
nek hozzá. A rendszer megtérülé-
si ideje sok mindentõl függ, általá-
ban 5–10 évvel lehet számolni.

A tisztesfû fehér vagy piros vi-
rágú gyomnövény; Stachys recta.
Lencsés György kéziratos
orvoskönyvében 1570 körül
tyztes fw. Neve magyarázó össze-
tétel; elõtagja szláv jövevénysza-
vunk, a magyar tiszta szó szláv
nyelvi megfelelõinek származéka.
A növénynév azzal függ össze,
hogy a fûnek tisztító tulajdonsá-
got tulajdonítottak. Régen Herku-
les-csalánnak is nevezték, de nem
a nagysága, hanem nagy gyógy-
ereje miatt. Akkor vált híressé,
amikor Leonhard Fuchs, a XVI.
század híres növénykutatója és
orvosa 1542-ben Baselben megje-
lent mûvében megállapította, hogy
a Dioszkuridész említette he-
raklészi vasfû minden vas által
okozott sérülést gyorsan gyógyít.
A monda szerint maga Heraklész
jelölte ki a katonáknak és gladiá-
toroknak sebeik kezelésére.
Melius 1578-ban megjelent
Herbariumában a szintén ókori
szerzõt, Pliniust idézi: „Plinius
külsö hasznát azt mongya, hogy
ha az uy sebre a meleg vérrel rea
kötic, megforrasztya, az vért meg
állattya.” A növény latin szaknyel-
vi Stachys nevének kalász a jelen-
tése. Igen régi nemzetségnév, jó-
val Linné elõtt nevezte így el
Caspar Bauhin svájci botanikus.
Indoka az volt, hogy több fajnál a
szár felsõ részén a virágok az át-
ellenes murvalevelek hónaljában
csomókban állnak, és a szárat

Füred növényei IV.
mintha körülvennék; ez az álör-
vös virágzat kalászhoz hasonló.
A tisztesfû kitûnõ méhlegelõ. Szá-
mos faja szép kerti dísz.

A Füred és Arács fölötti dom-
bok néhol kopár lejtõin jellegze-
tes növények élnek. A sziklás ta-
lajon a sziklafüves bokorerdõk,
törpecserjések meleg- és fényigé-
nyes növényzetét találjuk.
Szubmediterrán növények, ame-
lyek a napsütötte, nyáron kiszá-
radó lejtõkön nõnek, a Balaton-
felvidéki sziklagyepek, lejtõ-
sztyeppek növényei. A déli tájak
hangulatát, növényvilágát õrzi a
füredi Tamás-hegy és a Péter-hegy.
Az árvalányhaj lenszínû, sely-
mes, lengõ szálkájú pázsitfû; Stipa
pennata.

A puszták, a terméketlen, kö-
ves, kopár helyek érdekes füve, a
cserkészkalapok dísze. Az árva-
lányhaj elnevezést 1783-ban
Benkõ József (Nomenclatura
Botanica, Pozsony, 1783) ruház-
ta át a Stipára. Lumnitzer 1791-
ben megjelent könyvében, a Flora
Posoniensisben a Stipa pennata
magyar nevei: fejér árva, leányhaj,
tollufü. A népnyelvben hajka, il-
letve lányhaj, hajfû ugyancsak a
szárra utaló alakfestõ név. A Stipa
nemzetségnév a kóc, lenkóc jelen-

tésû görög sztüpeion szó szárma-
zéka. A kócról vett hasonlat ké-
sõbb szakállá módosult; ilyen a
német St. Ivansbart, St.
Prokopsbart vagy a Joachimsbart,
illetve a Frau Harfenbart elneve-
zés. A Clusiustól is használt
pennatum fajnév él tovább a
Liebfrauenhaar, Pfingsthaar,
Wiesenhaar, Federgras és
Pfriemengras nevekben.

Ez a latin penna, toll szóból
származik, jelentése tollas, szár-
nyas. A növényrõl Petõfi mint a
puszta díszérõl ír. A magyar pusz-
ták osztrák rajongója, Anton
Kerner révén Waisenmädchenhaar
néven a német irodalomba is elju-

tott. Tompa Mihály, a virágregék-
ben a csendes esti szél bús leá-
nyaként személyesítette meg az
árvalányhajat, és a hûség jelkép-
évé avatta:

   Legények a leányhoz
   Hogy hívek legyetek,
   Bús árvalány hajából
   Bokrétát kössetek.
A pacsirtafû rózsaszín, kék,

vagy lilásvörös virágú növény;
Polygala. Neve 1775-ben Csapó
Józsefnél még téjhozó-fü, tejet
nevelö-fü (Új füves és virágos
magyar kert, Pozsony, 1775).
Benkõ József 1783-ban napvilá-
got látott Nomenclatura
Botanicájában olvasható elõször

a patsirta virág. A nemzetség latin
szaknyelvi neve, a Polygala az
ógörög nyelvbõl származik, sok
tej a jelentése. Az ókorban ugyan-
is úgy hitték, hogy azok a tehe-
nek, amelyek sok pacsirtafüvet le-
gelnek, több tejet adnak. Erre utal
régi magyar, valamint a német
Milchblume, Milchwurz neve is.
Csapó ugyancsak ezen a vélemé-
nyen volt: „A marhák meg-evén
ez füvet, böv tejet adnak, méltó
vólna azért hogy mindenütt
szaporitattnék.” Teája nyálka és
tejfakasztó, általában a tüdõ, lég-
zõszervek és a hörgõk nyálkás
megbetegedéseinél hasznos.

   Rácz János

PacsirtafûTisztesfû Árvalányhaj

enyhíteni azokat, mint ahogy ott-
honunkban is segíthet sok min-
denben. Felhasználása nemcsak a
környezetünket óvja, de ha ügye-
sek vagyunk, a pénztárcánkat is.

A napenergia háztartási fel-
használása egyrészt könnyû, hi-
szen a legegyszerûbb praktikák
mindenki rendelkezésére állnak,
másrészt mégsem olyan egysze-
rû, mert a beruházások zöme ko-
moly szakértelmet és számolást
igényel. Egy Balaton környéki la-
kóház esetében három lehetséges

Virágos
Balaton-
füredért

Ismét meghirdeti az
önkormányzat a
Virágos Balatonfü-
redért versenyt. A
nagy hagyománnyal
bíró megmérettetésre
bárki benevezhet
balkon, családi ház,
társasház kertje,
kereskedelmi, szol-
gáltató- és vendéglá-
tóhely, illetve intéz-
mény kategóriákban.
Most is lesz virágvá-
sárlási támogatás.

A városszépítési ha-
gyományok, valamint az
eddig elért eredmények
folytatásaként idén ismét
elindul a Virágos Balaton-
füredért mozgalom. A cél
változatlan: Füred egyre
ápoltabb és vonzóbb le-
gyen.

A versenyre nevezni áp-
rilis végéig lehetett a Syl,  il-
letve a Balaskó Kertészet-
ben, de május 17-ig az ön-
kormányzat városfejleszté-
si osztályán is lehet je-
lentkezni a versenyre, sze-
mélyesen,  telefonon vagy
e-mailen.

A mozgalomba beneve-
zett ingatlan tulajdonosa,
balatonfüredi ingatlanon-
ként legfeljebb egy magán-
személy  támogatott virág-
vásárlási lehetõséget vehet
igénybe 3 ezer forint érték-
ben az egyik kertészetben,
a rendelkezésre álló keret
erejéig. A támogatási össze-
get igénylõ köteles nyilat-
kozni arról, hogy részt
vesz-e a versenyben. A ba-
latonfüredi lakcímet sze-
mélyi igazolvánnyal és lak-
címkártyával kell igazolni.
A résztvevõk ezúttal is
meghívást kapnak az ered-
ményhirdetésre.

A támogatási összeg ka-
tegóriától függetlenül in-
gatlanonként, lakásonként
csak egyszer, csak az egyik
kertészetben vehetõ igény-
be. Ugyanarra az ingatlanra
nem kérhetõ támogatás bal-
kon és kert kategóriában
egyaránt.

Jogtalan támogatási ké-
rés esetén a kapott támoga-
tást vissza kell fizetni és a
jogosulatlan igénylõt kizár-
ják a mozgalomból.

A versenybe benevezet-
tek közül a legszebb kertet
Az év kertje-díjjal jutal-
mazzák, valamint a bíráló-
bizottság kategóriánként to-
vábbi díjakat oszt ki. Az ér-
tékelés legfõbb szempont-
ja, hogy a benevezett ingat-
lan milyen mértékben járul
hozzá a városkép szépíté-
séhez.

Idén is az egyik kiemelt
szempont az ingatlan elõtti
közterület tisztasága és
ápoltsága lesz.

A bírálat június 1– 20-a
között zajlik majd, külön
értesítés nélkül.

Martinovics Tibor
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A Bikali Élménybirtok
táncos pályázatot hirdetett,
melyre iskolánk rene-
szánsz tánccsoportja is
benevezett. Nagyon vár-
tuk az eredményhirdetést,
mert a gyõztes csoport a
Puchner-birtok évadnyitó
programján, április 13-án
mutathatta be nyertes
táncát.

Nagyon örültünk, amikor
Margit néni közölte velünk a jó
hírt, hogy megnyertük a versenyt
és részesei lehetünk az évadnyitó
fesztiválnak.

Megérkezésünk után a fellépés
kezdetéig kicsit körülnéztünk, és
már ekkor láttuk, hogy mennyi
érdekes program, kézmûves fog-
lalkozás és helyszín vár ránk.

A Madaras színpadon volt a
megnyitó, ahova a Szelindek
együttes zenéje csalogatta a kö-

Tánccal a középkorban

zönséget. A Fresco Ballo zászló-
forgató csoport bemutatója után
Pintér Tibor musicalszínész éne-
kelt. A tulajdonos, Kollár László
köszöntõje után hatalmas taps
fogadta táncunkat. Ezután egy kö-
zépkori színjátékot láttunk, mely-

ben sólyom- és bagolyröptetés is
volt.

A nap folyamán korhû ruhák-
ban kerestük fel a mûhelyeket,
ahol fabatkákért ki lehetett pró-
bálni a mézeskalács-díszítést, ék-
szerkészítést, kosárfonást, agya-

gozást. Láttunk hastáncbemuta-
tót, Divják Petra díjlovas produk-
cióját, volt táncház és lehetett
íjászkodni is. A zenészek és ko-
médiások egész nap csalogatták a
közönséget a programokra.

Nagyon tetszett a lovagterem,
ahol ebédeltünk.

A nap zárásaként jelmezes fel-
vonuláson vettünk részt, mely a
korabeli lovagi torna küzdõterére
vezetett. Nagyon izgultunk és
szurkoltunk minden lovagnak.
Gyorsan eltelt ez a nap, mi szíve-
sen kézmûveskedtünk és baran-
goltunk volna még a középkori
faluban.

Köszönjük a lehetõséget és a
sok programot a birtok tulajdo-
nosának, a szervezõknek és a sze-
replõknek! Ide máskor is szíve-
sen eljövünk!

Szakál Eszter
7. oszt. tanuló,

Eötvös Loránd Általános Iskola

Az Eötvös iskola reneszánsz tánccsoportja sikerrel mutatkozott be

Testvériskolánk, a pas-
saui Boldog Gizella Reál-
és Leánygimnázium hu-
szonhét tanulója és két
nevelõje látogatott el
hozzánk április 8-tól
április 13-ig, viszonozva
a három folyó városában
tett látogatásunkat.

Diákjaink az ott kialakított ba-
rátságot az internet adta lehetõsé-
get kihasználva tartották életben.
Most együtt örülhettek a viszont-
látásnak. Igyekeztünk színes, ér-
dekes programot összeállítani, s
megmutatni Balatonfüred és kör-
nyékének nevezetességeit. Felke-
resték a Lóczy-barlangot, majd a
Tamás-hegyi kilátóról nyíló káp-
rázatos panorámában gyönyör-
ködhettek. A délelõtti óralátoga-
tás nem csak nyelvgyakorlásról
szólt, részt vettek tornaórán, és
néptáncoktatás keretében néhány
tánclépést a magyar folklórból is
elsajátítottak.

Tapolcán a Tavas-barlang, a
Malom-tó és utazás közben a ta-
núhegyek, a csúcsokon magasló
várromok látványa nyújtott él-
ményt. Egész napos kirándulás
keretében ismerkedhettünk dió-
héjban Budapest látnivalóival,
Babári tanár úr szakszerû és ér-
dekes idegenvezetése mellett. A
Gellért-hegy, a Tabán, a vár, az
Andrássy út, a Hõsök tere mel-
lett nem maradhatott el a Parla-
ment megtekintése sem. Az ese-
ménydús napot a Nagy Vásár-

Passaui diák vendégek
csarnokban és a Váci utcában tett
séta zárta.

Vendégeink fontosnak tartot-
ták Boldog Gizella ereklyéjének a
felkeresését Veszprémben. Az ér-
seki palota és a Szaléziánum láto-
gatásának megszervezését Berkes
Péter és Dasek Viktor atyának kö-
szönhetjük. A látogatás alatt az a
megtiszteltetés érte csoportunkat,
hogy dr. Márfi Gyula érsek úr sze-
mélyesen köszöntött és kalauzolt
bennünket, majd a kalauzolást
Vajda Gábor folytatta. A délutánt
Tihanyban, a Levendula Házban
és a tihanyi apátság történetének
megismerésével töltöttük. Gyor-
san eltelt a hét, búcsúest kereté-
ben elevenítettük fel az eseménye-
ket, zenés-táncos rendezvénnyel
búcsúztunk egymástól.

A sûrû program ellenére ven-
dégeink nagyon jól érezték magu-
kat nálunk. Remélik, jövõre mi is
viszonozzuk látogatásukat Pas-
sauban.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani azoknak, akik anyagi és egyéb
támogatásukkal hozzájárultak ah-
hoz, hogy a programok megvaló-
sulhattak: Szurma Andrásnak és
családjának, Zámodics Szilviának,
a Városi Múzeumnak, a város
képviselõ-testületének, iskolánk
alapítványának, a fent említett lel-
kész uraknak és tanár kollégá-
inknak.

Diószeghy Leopoldina
igazgató,

Baloghné Mészáros
Ágnes

Dr. Márfi Gyula (középen) személyesen köszöntötte a csoportot

Balatonfüreden közel 25
évvel ezelõtt nyitotta meg
kapuit a Városi Bölcsõde a
Noszlopy-lakótelep szívé-
ben. A jelenleg négy cso-
porttal mûködõ intézmény
szolgáltatásai iránt folya-
matos az igény, ma már
nemcsak a füredi, hanem
a környezõ településeken
élõ családok részérõl is.

Április 19-én a bölcsõdék nap-
ja tiszteletére ünnepséggel egybe-
kötött szakmai továbbképzésen
vettek rész a Városi Bölcsõde dol-
gozói. Ez a jövõben egymásra
épülõ továbbképzési programso-
rozat elsõ, nyitórésze volt.

2012-ben az Európai
Uniónak ítélték oda a
Nobel-békedíjat, melynek
alkalmából pályázatot
írtak ki fiatalok számára,
amelyen egyetlen magyar
díjazottként, korcsoport-
jában harmadik helyezett
lett Fabacsovics Lili. A
füredi diáklány jelenleg
az ELTE BTK magyar
szakos hallgatója.
 
A pályázat kiírója az Európai

Tanács volt az Európai Bizottság-
gal és az Európai Parlamenttel
közösen, illetve az Európai Ifjú-
sági Fórummal partnerségben. Az
Európai Unió bármely országából
(valamint a tagjelölt és csatlakozó
országokból), az EU bármely hi-
vatalos nyelvén lehetett pályáz-
ni, három kategóriában: a 8–12
éves a rajz-, a 13–17 éves tiné-
dzserek és a 18–24 éves fiatalok
tweetversenyre jelentkezhettek.

A tweetversenyen legfeljebb
120 karakter terjedelemben kellett
megfogalmazni a választ a pályá-
zat témájára, azaz: „Mit jelent
számodra, hogy Európában béke
uralkodik?”.

A feladat fõ nehézségét az
adta, hogy a nagyon rövid terje-
delem miatt a szöveg minden
egyes szavának nagy jelentõsége
van. Pontos megfogalmazást és
hatásos képi megjelenítést igényel.
Az elõválogató során az Európai
Ifjúsági Fórum – az európai uniós
intézmények közösségi médiával
foglalkozó munkatársainak segít-

Füredi diáklány sikere
ségével – minden korcsoportban
kiválasztotta a 16 legjobb pálya-
mûvet. Az elõválogatón kiválasz-
tott pályamunkákat zsûri bírálta
el, a kiválasztott munkákat angol
nyelvre fordíttatták és küldték
tovább.

A zsûriben az Európai Ifjúsági
Fórumot egy, az Európai Unió in-
tézményeit több fõ képviselte, és
a civil társadalom is képviseltette
magát egy taggal. A zsûri elnöke
Jean Van Hamme, hírneves kép-
regényszerzõ volt. A zsûri a díja-
zott munkákat a következõ szem-
pontok alapján választotta ki a
rövid szövegek esetében: az üze-
net tartalma és a szöveg azon ké-
pessége, hogy az olvasót magával
ragadja.

Eredetileg minden kategóriában
1–1 díjatt osztottak volna ki, de a
pályázatok minõségi és magas
száma miatt a zsûri úgy döntött,
ezüst- és bronzérmet is kiad. A
díjazottak között egyetlen magyar
található. A 3. korcsoportban 3.
helyet szerzett – a több mint 2500
pályázó közül – a Balatonfüreden
élõ diáklány, Fabacsovics Lili, az
ELTE BTK magyar szakos hall-
gatója.

Íme a díjazott szöveg: Ütkö-
zet. Taktika. Támadás. Küzdelem.
Lövés. Ma egy gól születése – ré-
gen egy ember halála. A különb-
ség négy betû: béke.

A szöveg bronzérmet kapott,
és az Európai Unió mind a 23 hi-
vatalos nyelvére lefordítva jelen-
tették meg az EU honlapján.

Martinovics

Bölcsõdék napja: ünnep
szakmai továbbképzéssel

Nyilván ez vicc, hiszen ez az
amerikai magánegyetem nem jó-
tékonysági intézmény. Ide Ma-
gyarországról évente talán, ha két-
három diák jut el.

Az éves ösztöndíja (teljes el-
látással) 10 –12 millió forintra te-
hetõ, s ennek az egyetem – jól fel-
fogott érdekében – különleges ese-
tekben legfeljebb 30–70 száza-
lékát vállalja át (ez is 4–8 millió
forint).

Kicsit tájékozódtam az inter-
neten, s megtudtam, hogy Ame-
rika legöregebb egyeteme, amit
1636-ban alapítottak, s az elsõ
adományozóról, John Harvard
papról kapta a nevét. Ma az egyik
legnagyobb, egyben legelismer-
tebb egyeteme, amely már 43
Nobel-díjast adott a világnak.
Többször volt a legjobb egyetem
az évenként megállapított külön-
féle rangsorokban.

Egy amerikai számára ide be-
kerülni valóságos álom. Magyar
diákok szerint legfeljebb multi-
milliomos apukák okos fiacskája,
lánya próbálkozzon.

Miért írok én akkor errõl?
Mondok egy mesét: Egy kis-

lány (másodikos középiskolás) jó

Tanuljon ön is ingyen
a Harvard Egyetemen!

 A továbbképzésen elhangzott,
szakmai szemléletváltásra van
szükség. A Pécsrõl Füredre érke-
zõ dr. Komlósi Ákos címzetes fõ-
iskolai docens, gyermekpszi-
chológus szakmai múltja volt a
garancia az ünnepnap sikerére.
Elõadásában számos gyakorlati
példán keresztül mutatta be a pa-
radigmaváltás szükségességét a
bölcsõdei gondozás, nevelés terü-
letén. A szakember szerint, mint
az ország valamennyi bölcsõdéjé-
ben, Balatonfüreden is, amikor a
Városi Bölcsõde megnyitotta ka-
puit, a legnagyobb hangsúly a szü-
lõ-gyerek kapcsolatra, az együtt
játszásra, a közös élmények meg-
szerzésére irányult. A gyors fej-
lõdés azonban magával hozta,
hogy egyre több minden megvá-

sárolható lett (sok esetben), emel-
kedett a családok életszínvonala,
átalakult a család szerkezete. Ma
már például X-, Y-, Z-generációk-
ról beszélünk, új divatos jelenség
a szingliség; túlzott jelentõséggel
bírnak a státusszimbólumokat
megtestesítõ tárgyak, külsõségek;
továbbá mondhatjuk, hogy a
mediális-digitális-mobil kommuni-
káció korát éljük. Megjelentek a
digitális formátumokban elérhetõ
mesék és egyéb játékok, ami ön-
magában még nem rossz, csak-
hogy  a felnõttek arra használták
ezt, hogy ezzel lekössék a gyer-
meket, úgy, hogy közben a szü-
lõk kivonják magukat ebbõl a
kapcsolatból. Ezért is  jelentõs a
szerepe a 0–3 éves korosztállyal
foglalkozó szakemberek tevé-
kenységének, mind a szülõk mind
a gyermekek tekintetében. Részé-
nek lenni a családok gyermekne-
velésének, segítséget, tanácsot
adni rendkívül felelõs pedagógiai
segítõ feladat. A bölcsõdei dolgo-
zók a korábban egészségügyi ellá-
táshoz tartozó intézménybõl kis-
gyermeknevelõkké váltak, s mun-
kájukban a gondozást felváltja  a
nevelés elõtérbe helyezése. Az
elsõ három év jelentõsége vitat-
hatatlan, bár igaz, hazánkban még
a legtöbb szakmai program csak
hároméves kortól kezdõdik, pe-
dig a kompetencia alapú oktatás
már a bölcsõdékben jelen van.

A különbözõ játékok forma és
szín szerinti csoportosítása a hal-
mazelmélet gyakorlati alkalmazá-
sa, de a gyerekek már egészen kis
koruktól kezdve képesek logikai
mûveletek végrehajtására is –
hangsúlyozta dr. Komlósi Ákos.

Az elõadó emlékeztetett rá:
azok megkérdezése nélkül, akik
nap mint nap foglalkoznak a kis-
gyerekekkel, nem lehet igazi vál-
tozás a bölcsõdei pedagógiai mun-
kában. Hogy a bölcsõdék lépést
tartsanak a társadalmi változások-
kal, a szakmai álláspontok ütköz-
tetésére van szükség.

A fürediek készek az új szem-
lélet befogadására, nyitottak a vál-
tozásra.

Kovács Judit
bölcsõdevezetõ

1852. április 21-én nyílt
meg az ország elsõ bölcsõ-
déje Pesten. Ennek emlé-
kére a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium
2010-ben hivatalosan is a
bölcsõdék napjává nyilvá-
nította április 21-ét. Az or-
szágos ünnepséghez csat-
lakozva idén a Városi Böl-
csõde dolgozói is megem-
lékeztek a 161 éves múlt-
ra visszatekintõ bölcsõdei
ellátás szerepérõl, jelen-
tõségérõl.

Gazdit keresünk 
Léná egy fiatal (szül. 2012. 02.) hovawart keverék 

szuka. Nagyon vidám, barátságos, kedves, játékos, tele
energiával. Jóban van a többi kutyával, nagy mókames-
ter. Imádja, ha foglalkoznak vele, szépen sétál pórázon.
Mivel nagyon fiatal, még könnyen nevelhetõ. Kisgyer-
mek mellé nem ajánljuk, mert játékos kedvében véletle-
nül fellökheti õket. Nagyon bánatos a kennelben. Léná
be van chipezve, veszettség elleni és  két kombinált oltás-
sal rendelkezik. Örökbefogadásánál új nyakörvet, pórázt,
kutyajátékot és jutalomfalatokat adunk ajándékba.

Érdeklõdni lehet: e-mail:
allatvedok@outlook.com

vagy a 30/545-0252 telefonszámon.
Ha esetlég más kuyát szeretne örökbe fogadni,

a honlapunk meg lehet nézni a többi kutyust: www.ebmentö.eu
Inga Wagner, elnök

Észak-balatoni Ebmentõ Egyesület

néhány évvel ezelõtt, egy debre-
ceni ifjúsági atlétikai világbajnok-
ság után kapott ettõl az egyetem-
tõl postán egy felvételi forma-
nyomtatványt.  (Ilyet állítólag elég
sokan kapnak.) Fogta, s úgy,
ahogy volt, elsüllyesztette a fiók
mélyére.  Késõbb, mikor újra ka-
pott egy ugyanilyen levelet, már
komolyan kezdett vele foglal-
kozni.

Hosszas felvételi procedúra
(többszörös felvételi, pontos szo-
ciális környezettanulmány) után,
bármilyen hihetetlen is, felvették!
S most jön a slusszpoén: az egye-
tem a teljes tanulmányi idõszakra
100 százalékig átvállalta az ösz-
töndíját.

Aki nem hiszi, járjon utána!
S hogy ki ez a lány? Sajnos nem

vállalta a riportot.
Mégis legyünk rá büszkék,

mert bizony õ egy füredi lány az
Ifjúsági lakóteleprõl, aki a bala-
tonalmádi két tannyelvû gimnázi-
umban végzett, s most, miután az
Arizonai Egyetem munkatársa-
ként az Amazonas-esõerdõkben
kutatott, Brazíliában folytatja ta-
nulmányait.

Csizmazia Szilveszter
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A Balatonfüredi KSE nem
tudta kiharcolni a felsõhá-
zi rájátszást, de szeren-
csére az eredmények úgy
alakulnak, hogy a hete-
dik helyezés már szinte
borítékolható. Sótonyi
László örül Zdolik Bence
kiváló bemutatkozásá-
nak a válogatottban, de
szerinte is mindent a
helyén kell kezelni.

A népszerû tréner reméli, hogy
veretlenül fejezik be a rájátszást.
Szerinte a csapat most ért össze,
köszönhetõen annak, hogy a sé-
rültek is felépültek. Sajnálja, hogy
nem sikerült kiharcolni a felsõ-
házi rájátszást. Elnézve a csapa-
tok teljesítményét, lenne keresni-
valójuk, de talán jövõre ez is meg-
valósul.

Cél a rájátszás
megnyerése

Zdolik Bence válogatottbeli be-
mutatkozását üdvözli, de helyén
kell szerinte kezelni a dolgokat. A
mindössze húszesztendõs Zdolik
Bence azután került képbe Mocsai
Lajos szövetségi kapitánynál, mi-
után kiderült: sem Lékai Máté, sem
Putics Barna nem állhat rendelke-
zésére sérülés miatt a Horvátor-
szág elleni Európa-bajnoki selej-
tezõkön. A Balatonfüredi KSE ifjú
balátlövõje kis izgalommal ugyan,
de annál nagyobb örömmel fogad-
ta a szakvezetõ meghívóját. So-
kat kell még fejlõdnie a fiatal, te-
hetséges játékosnak Sótonyi sze-
rint. Úgy véli, hogy a sajtó túlsá-
gosan is elõtérbe helyezte a válo-
gatottbeli szereplését Bencének.
Sótonyi reméli, hogy hamarosan
újabb füredi tehetségek mutatkoz-
nak be a válogatottban.

Szendi Péter

Április elején nyolcadik alka-
lommal rendezte meg a Balaton-
füredi Gumiasztal Egyesület az
országos gumiasztal-diákolimpiát
a  Balaton Szabadidõ- és Konfe-
rencia-központban. 24 iskola 170
versenyzõje mutatkozott be A és
B kategóriában, ezen belül hat kor-
csoportban.

Az ország több pontjáról ér-
keztek a versenyzõk,  többek kö-
zött:

 Veszprémbõl, Balatonalmádi-
ból,  Fótról, Gödrõl, Budapestrõl,

I–II. kcs., fiú: Szalai Hunor, 3. hely (Eötvös isk., Balatonfüred)
I–II. kcs., fiú: Sigmond Soma, 1. hely (Eötvös isk., Balatonfüred)
I–II. kcs., A kat.: Molnár Liza, 2. hely (Eötvös isk., Balatonfüred)
I–II. kcs., leány: Rédling Eszter, 3. hely (Csopak Ált. Isk.)
I. kcs., leány: Ollgyai Natália, 3. hely (Csopak Ált. Isk.)
I–II kcs., fiú: Rédling Balázs, 3. hely (Csopak Ált. Isk.)
III. kcs., leány: György Daniéla, 3. hely (Csopak Ált. Isk.)
                          Szabó  Blanka, 6. hely (Eötvös isk., Balatonfüred)
                          Falaki Boglárka,  5. hely (Eötvös  isk., Balatonfüred)
IV. kcs., leány: Fejes Zsófia, 4. hely (Radnóti isk., Balatonfüred)

bfn

Gumiasztal-diákolimpia
Szolnokról, Dunaújvárosból,
Nyíregyházáról, Ajkáról, Nagy-
vázsonyból, és természetesen
versenyeztek a helyi egyesület fia-
taljai is.

Az I–II. korcsoportban a várt-
nál többen neveztek, ami azt mu-
tatja, hogy a gumiasztal sportág
utánpótlása hosszú távon bizto-
sított. Az egész napos verseny jó
hangulatban zajlott, sok szép ered-
mény született. A Balatonfüredi
Gumiasztal Egyesület verseny-
zõinek eredményei:

A Balatonfüredi FC
hónapokon keresztül
vezette az NB III-as
bajnokságot, de a tavaszi
eredményeknek köszön-
hetõen lecsúszott a tabella
második fokára. Petõ Ta-
más, a csapat vezetõedzõje
reménykedik abban, hogy
az együttes végül az elsõ
helyen végez.

Rosszul kezdte a tavaszi sze-
zont a BFC, hiszen Mosonma-
gyaróvárról sima 3:0-s vereséggel
távoztak.  Ráadásul a meccs már
az elsõ húsz percben eldõlt, ami-
kor is a hazai csapat két gólt rú-
gott a Balaton-parti alakulatnak.

Ezután három gyõzelem szü-
letett egymás után, úgy tûnt, hogy
minden rendben van a csapat kö-
rül. Önbizalommal telve érkeztek
Körmendre, ahol sima 3:1-es ve-
reséget szenvedtek, ráadásul úgy,
hogy a 13. percben már két góllal
vezetett az ellenfél. A répcelaki
2:2-es döntetlen még elfogadható
Petõ Tamás szerint, de a dorogi
vereség hazai pályán megmagya-
rázhatatlan. Ennek köszönhetõen
a gárda lecsúszott az elsõ helyrõl.

A népszerû tréner továbbra is
bízik „fiaiban”, szerinte a soron
következõ mérkõzéseken a csapat
képes lesz a megújulásra, és a vé-
gén megnyerik a bajnokságot. Petõ
úgy véli, hogy a felkészülés jól
sikerült, de sajnálja, hogy két meg-
határozó játékos távozott télvíz
idején.

Sok a sérült, kevés a hadra fog-
ható ember, tizenhárom játékos-
sal nehéz megnyerni a bajnoksá-
got, de mindent elkövetnek, hogy
ez megvalósuljon. Elmondása sze-
rint saját maguknak tették nehéz-
zé a bajnokságot. Petõ továbbra
is a csapategységben gondolkodik,
nem egyéniségekben. Magasra
tették a lécet õsszel, de reméli,
hogy nem verik le végérvényesen,
igaz, némileg az most megingott.

Szendi Péter

Még nincs
veszve
semmi

Európa öt legfontosabb
vitorlás-versenyterülete
közé sorolva tavunkat, a
Balatonon indította el a
világ egyik legnépszerûbb
sporthajóosztálya, a Mel-
ges 24 új Európa-kupa
sorozatát.

A European Sailing Series elsõ
eseményén Balatonfüreden a
Koloska Marinában 107 vitorlá-
zó 23 hajóval 9 európai nemzetet
képviselve vett részt. Ennél több
országból, négy kontinensrõl ér-
keztek a versenyzõk Füredre, hi-
szen a hajók legénységeiben auszt-
rál, amerikai és dél-afrikai vitorlá-
zók is akadtak.

Még a csípõs hidegben,
kitûnõ körülmények
között megkezdõdött négy
csapat részvételével az
utánpótlástorna Balatonfü-
reden. Szentkirályi-Tóth
Kornél körzetvezetõ
örömmel nyugtázta, hogy
ismét sok gyerek rúgta a
labdát a Balatonfüred FC
megfelelõen elõkészített
mûfüves pályáján.

– A Bozsik-program az
MLSZ-nek egy nagyon jó kezde-
ményezése, célunk, hogy megte-
remtsük a magyar labdarúgás alap-
jait, hiszen csak így építkezhetünk
tovább. Három korosztály, neve-

Megkezdõdött
a Bozsik-program

zetesen az U7, U9 és az U11 kép-
viselteti magát – beszélt még az
elõzményekrõl a körzetvezetõ.

A füredieken kívül Csopak,
Szentantalfa és Tihany tehetséges
csapatai mérték össze tudásukat.
Szerencsére olyan népszerû a
program, hogy minden egyes gár-
da minden korosztályban indított
alakulatot. A füredieknél meglehe-
tõsen széles a paletta, így a BKLC
két csapattal állt ki az utánpót-
lástornán.

A közel hetven gyerek lelke-
sen rúgta a labdát. A BKLC fiatal-
jai kiemelkedtek a mezõnybõl, de
a Bozsik-programban elsõsorban
nem az eredmény számít, hanem
a részvétel, hogy a fiatalok spor-

toljanak, ne a számítógép elõtt
üljenek. – A képzés a lényeg, az
eredménycentrikusság másod-
lagos.

Fontos, hogy a technikai ala-
pokat elsajátítsák a fiatalok, a töb-
bi képességet az ifjúsági korban
kell elsajátítani. Lényeges, hogy
minél több gyermekkel szerettes-
sük meg a labdarúgást. Nemcsak
fiúkat, hanem lányokat is nagy
szeretettel várunk.

A tavaszi három alaptornának
Balatonfüred ad otthont, hiszen a
körülmények itt a legmegfelelõb-
bek. A szervezõk a torna végén
üdítõvel és édességgel kedvesked-
tek a nebulóknak.

Szendi Péter

Szentkirályi-Tóth Kornél: Lényeges, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg a labdarúgást

Olasz gyõzelem a balatoni Európa-kupa versenyen
Nyolc futamra került sor pén-

tektõl vasárnapig, kiváló, egyre
erõsebb szélben. A versenyt le-
hengerlõ fölénnyel nyerte az olasz
Riccardo Simoneschi, a Melges 24
hajóosztály világranglistájának él-
lovasa, a legutóbbi világbajnok-
ság bronzérmese által vezetett
Audi Team. Második lett a Franz
Urlesberger vezette osztrák hajó,

A Melges 24 osztályban
együtt versenyeznek profi és
amatõr versenyzõk is. Utóbbiak
eredményét külön is értékelik. A
legjobb magyar amatõr csapat a
negyedik helyen végzett. A kor-
mányos Bujáky Attila eredménye-
ivel bizonyítja, hogy a sportos
vitorlásversenyzést felnõtt fejjel
is érdemes elkezdeni.

Az Európa-kupa versenyt a
szervezõk parti eseményekkel is
színesítették. Péntek este a Cso-
pak Néptáncegyüttes szórakoz-
tatta mûsorával a versenyzõket,
akik spontán oktatásban részesül-
ve maguk is beszálltak a táncba.
Szombaton pedig a világhírû gitá-
ros, Snétberger Ferenc hátrányos
helyzetû zenésztehetségeket tá-
mogató iskolájában tanuló két
roma fiatal adott színvonalas mû-
sort gitáron és tangóharmonikán.

A mostani verseny kitûnõ fõ-
próbája volt a Balatonon 2014-ben
megrendezendõ Melges 24 Euró-
pa-bajnokságnak.

Ruják István

míg a harmadik helyen végzett a
magyar színekben versenyzõ Ian
Ainslie–Adam Maartin–Chris
Farkas–Weöres Botond összeál-
lítású interkontinentális (dél-afri-
kai, ausztrál, amerikai és magyar
vitorlázók) csapat.

A mezõnyben csak õk tudták
legalább egy futamban legyõzni
Simoneschiéket.

A versenyt nagy fölénnyel
nyerte az olasz Riccardo

Simoneschi, a Melges 24
hajóosztály világranglistájának

éllovasa  által vezetett
Audi Team (felsõ kép)
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PROGRAM

Május 17., péntek
17.00: Térzene a Kisfaludy színpadnál
17.30: Ünnepi nyitány a Kisfaludy színpadon,
a Füredi Pünkösdi Fesztivált megnyitja a rendezvényfõvédnöke: Hammerstein Judit,
az EMMI szakállamtitkára.
Lóczy Diákszínpad mûsora a Kisfaludy színpadon

Május 18., szombat
11.00 órától Pilvax Irodalmi Kávéház a Vaszary Villában
11.00: Arany János: A nagyidai cigányok – Gál Tamás elõadásában
Helyszín: Kisfaludy színpad
14.00: Vetélkedõk, kézmûves foglalkozások a Kisfaludy színpadnál
15.00: Reformkori séta Laborfalvi Rózával és Jókai Mórral
16.00: Babszem Jankó Vásári kesztyûsbáb-játék, élõzenével, helyszín: Kisfaludy színpad
19.00: Ferenczi György: Petõfi – megzenésített versek
Helyszín: Kisfaludy galéria

Május 19., vasárnap
11.00: Paprika Jancsi Bábszínháza a Kisfaludy színpadon
12.30: Pörköltészet – a Kisfaludy Színház irodalmi produkciója a Vitorlás étteremben
15:00: Faültetés a Nobel-díjasok ligetében az agykutatás hete alkalmából
16.00: Beszélgetés az agyról a Vaszary Villában
17.00: Sforzato-koncert a Kisfaludy színpadon

Május 20., hétfõ
11.00 órától Pilvax Irodalmi Kávéház a Vaszary Villában
11.30–16.00: Csúzlizda a Kisfaludy színpad mellett
17.00: Petõfi Sándor: A helység kalapácsa – Besenczi Árpád elõadásában
Helyszín: Kisfaludy Galéria
19.00: Csík zenekar koncertje az Anna Grand Hotel dísztermében

Pünkösd-fesztivál
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