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Nem az én ötletem, úgy
emlékszem, Pécsrõl szár-
mazik. Amikor kulturális
fõváros volt – hát az elég
halkan muzsikált –, akkor
valaki kitett egy zongorát
egy térre, s aki akart s arra
járt, játszhatott rajta. Na jó,
nem egy Bösendorfer lehe-
tett, hanem bizonyára egy
kiszolgált szerszám, de
volt. (Utánanéztem: egy
mûvészeti pályázat kereté-
ben történt, meghatározott
elõírások szerint.)

Valami hasonlóban, de
másmilyenben álmodom én
is itt, Füreden. Nyárra egy
zongora a parton, a sétá-
nyon. A fák között, tán még
esõ ellen is védve. Hetente
egyszer felhangolva. Vajon
mi lenne az emberek reak-
ciója? Vajon ártanának-e
neki, vajon lenne bátorsá-
guk mellé ülni? A szívkór-
ház fõigazgatója biztosan
leülne mellé, miként tette pár
hete egy irodalmi est végén,
amikor a zenésznek el kel-
lett mennie, s õ ült be he-
lyette. Csak úgy, játszani.
Ám a fõvárosi író vendég
teljesen megdöbbent, de na-
gyon örült. Hát ezt elmond-
ja mindenkinek: egy ilyen
nagy tudású, nagy felelõs-
ségû ember csak úgy leül
zongorázni. Hát ilyet!

Nem sokat magyaráz-
tam neki, mert nekem ez
természetes volt. Tud zon-
gorázni, ott a zongora, hát
miért ne játsszon rajta? A
gesztus a fontos. Hogy ez
természetes Füreden. Hogy
valamit megõriztünk ab-
ból, amiért s amitõl Füred
olyan lett, amilyen.  Már-
mint a fürediek számára.
Akik túlélték a nyári gátlás-
talan rohamot, s megma-
radtak annak a kisvárosi
lakónak, mint amilyenek az
egész év során. Hogy az
egymáshoz való viszonyuk
nagyon is közvetlen, hogy
egymás ismerése már tör-
ténelmi gyökerû, hogy a kö-
zösségi lét megélése nem
projekt kérdése, hanem a
természetes létezés eleme.

Csak éppen most a világ
változott meg körülöttünk.
Durva, goromba, a termé-
szetességet megvetõ és meg-
alázó. Vajon kinevetnék-e
azt, aki leül a sétányon a zon-
gora mellé, mit mondaná-
nak, hogyan fogadnák, len-
ne egy kis embergyûrû a fe-
kete hangszer körül? Va-
gyunk-e  még annyian, akik-
nek a szívét megdobogtatja
egy kitett zongora a sétá-
nyon? Tegyük próbára a vi-
lágot egy zongorával!  Még
ha mi nem is tudunk játsza-
ni rajta.

Praznovszky Mihály

A kitett
zongora

TARTALOM
Kezdõdik
a strandidény

Az Esterházy és a Kisfaludy
strandra is a tavalyi árakon
lehet majd belépni. Idén is
voltak fejlesztések, a parttól
negyven méter széles sávban
rendezték és újratöltötték
mindkét fürdõ medrét.

3. oldal

Új vezetõ
az Aranyhíd
patika élén
Balatonfürednek mint kis-
városnak több mint fél tucat
gyógyszertára van, az egyik
az Aranyhíd patika, melyet
tavaly novembertõl dr. Csóti
András vezet.

7. oldal

Helytörténeti
visszatekintés

Havranek József, a savanyú-
víz közorvosa.

9. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az idei az ezüstérmes
borok versenye volt, hiszen
közel kétszázat osztottak
ki belõle a 22. alkalommal
megrendezett balatonfüre-
di városi borversenyen.
A benevezett ötven gazda
közül Mészáros József lett
az év bortermelõje, így a
szokásoknak megfelelõen
az idei borheteken övé lesz
az elsõ stand.
 
A borversenyre benevezett öt-

ven gazda közül a legtöbb pont-
számot boraival Mészáros József
nyerte, õ lett Az év bortermelõje

Az év bortermelõje
cím idei kitüntetettje. Mészáros
József, aki többgenerációs bor-
telmelõ család sarja, ma is édes-
apjával együtt mûveli a Pécselyen
és környékén lévõ szõlõiket, és
vele együtt vette át a díjakat is. A
benevezett boraik közül két olasz-
rizlingjük és egy cabernet franc és
cabernet sauvignon cuvée-jük lett
aranyérmes igen magas pontszám-
mal. A százpontos rendszerben
úgynevezett vak kóstolással bírált
borok 87 ponttól már aranyérme-
sek (39 kapott ilyen minõsítést),
94 ponttól pedig nagy aranyérme-
sek lettek.

Ökopiac nyílt a parton
BioBalaton névvel új öko-
és kézmûves piac nyílt
a városban a kemping
melletti területen. Egy
közösségi helyet, egy
fórumot szeretnénk
létrehozni, ahol tisztes-
ségesen megtermelt,
egészséges élelmiszereket
lehet vásárolni – mondja a
piac szervezõje, aki Fekete
Bárány néven blogot is
vezet.
 
Négy sajttermelõ termékeit kí-

náló sajtbolt, kézmûves cukrá-
szat, házi sörök, pálinkák, kizá-
rólag Balaton környéki borok,
biozöldségek, gyümölcsök, man-
galicából készült húsáruk, iparmû-
vészeti cikkek, kiállítótér, bioélel-
miszerekbõl készült modern
gasztronómiai termékek, szomba-
tonként kistermelõi piac, a hét
minden napján pedig bisztró vár-
ja majd a vásárlókat a BioBalaton
piacon.

A június elején megnyílt bol-
tok a szezonban mindennap 17–
24 óra között lesznek nyitva,
szombatonként pedig reggel 8 órá-
tól üzemel a mintegy negyven
árusnak helyet adó piac. Vasárna-
ponként pedig „Kis reggeli utca-

zene” címmel tematikus napokat
(pl. bor-sajt) tartanak majd a vá-
sárcsarnoknál, ahol a termelõi és
bolhapiac kínálatát erõsítik majd.

– A BioBalaton egy misszió,
egyfajta szövetségként jött létre,
hogy a Balaton környékén élõ, el-
hivatott és tisztességes kisterme-
lõket összefogja, általuk normális
termékeket, élelmiszereket kínál-
jon a vásárlóknak. Azt szeretnénk,
hogy egyre többen átlássák, a
nagyipari élelmiszerek jelentõs ré-
sze ipari szemét, fontos, hogy a
fogyasztók tudjanak különbséget
tenni a jó és a rossz, a valódi és a
hamis termék között. A tisztessé-
ges elõállítás azt jelenti, hogy nem
csalunk. Nem használunk vegy-
szereket, ízfokozókat, térfogatnö-

velõket. A húskészítmény húsból,
a sajt tejbõl készül. Ügyelünk rá,
hogy a piacon a kézmûvesek mel-
lett csak ellenõrzött biozöldséget
és gyümölcsöt lehessen kapni.
Füreden ideális helyet találtunk a
piacnak, hiszem, hogy  van itt lét-
jogosultsága. Egy hiteles közös-
ségi helyet szeretnénk kialakíta-
ni, ezért ügyelünk arra, hogy ne
kereskedõk, hanem valóban csak
termelõk legyenek a piacon –
mondta Járosi Tamás, a Bio-Ba-
laton kitalálója.

Hazánkban a bio- és a kéz-
mûveskultúra még nem igazán fej-
lett, van mit tanulniuk a terme-
lõknek és a fogyasztóknak egy-
aránt.

Június elején a kemping melletti területen megnyílt az ökopiac

Modernizáljuk a busz- és
a vasútállomást, korszerû-
södik az utasellátás, új
parkolókat létesítünk,
városépítészeti szempont-
ból ez egy nagyon jelentõs
fejlesztés, hiszen Füred
egyik legfontosabb kapuja
újul meg – mondta dr. Bóka
István polgármester a ja-
nuárra elkészülõ beruhá-
zás sajtótájékoztatóján.
 
– Akik busszal vagy vonattal ér-

keznek a városba, azok itt szembe-
sülnek elõször Füreddel, itt szer-
zik az elsõ benyomásaikat, ezért
nagyon fontos, hogy kulturált,
modern, minõségi szolgáltatást
nyújtó környezetet teremtsünk.
Nehéz volt a különbözõ feltétele-
ket összehangolni, egy hosszú
egyeztetés végén vagyunk, de már
elkezdõdtek a munkálatok, remé-
nyeink szerint jövõ januárra elké-
szül a teljes beruházás – fogalma-
zott dr. Bóka az önkormányzati
hivatalban tartott sajtótájékoztatón.

– Ilyen jelentõs közösségi köz-
lekedésfejlesztés a Balaton északi
partján évtizedek óta nem történt,
arra sem volt példa, hogy a közle-
kedési vállalatok egymással össze-
fogva valósítsanak meg beruházást,
mindez a füredi önkormányzat ér-
deme. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az utasok kiszol-
gálását, a közlekedést a lehetõ leg-

Konzorciumban épül

kisebb mértékben zavarják majd a
munkálatok – mondta Mile Ká-
roly, a Máv Zrt. hálózatfejleszté-
si vezetõje, aki hozzátette: a Ba-
laton-régióban egyre több olyan
vonat közlekedik majd, amelyek
már a kerékpárok szállítására is
alkalmasak.

A város kapujának is neve-
zett, elhanyagolt állapotú busz-
és vasútállomás felújítását az ön-
kormányzat a MÁV-val, a MÁV
Start Zrt.-vel és a Balaton Volán-
nal, az Európai Unió támogatása
mellett közös finanszírozásban
valósítja meg.

A fejlesztés 547 millió forint-
ba kerül. Ehhez közel 400 milliós
támogatást adott pályázati úton
az unió, az önkormányzat 30 mil-
lió forint önrészt vállalt, 120 mil-
liót pedig a Balaton Volán Zrt., a
MÁV Zrt. és a MÁV-Start Zrt.
konzorciumi együttmûködése
biztosít. Teljesen átalakítják az
állomás szerkezetét, valamint mo-
dernizálják a mûködését, a szol-

gáltatások is bõvülnek, új vendég-
látóhelyek épülnek. Új fedett pe-
ron és átjáró készül, a jelenlegi
autóbusz-indulóállások a vasútál-
lomástól nyugatra kapnak helyet
a buszparkolókkal együtt. Közös
helyiségben lehet majd megválta-
ni a vonat-, illetve a buszjegye-
ket, egységes, a korábbinál átlát-
hatóbb utastájékoztató rendszert
alakítanak ki, megújulnak a forgal-
mi irodák, a kiszolgáló helyiségek.
Az épületek homlokzatát is átala-
kítják, a város arculatához illesz-
kedõ központot létesítenek itt.

Modern,
minõségi

szolgáltatást
nyújtó kör-

nyezet fogadja
majd a város-
ba érkezõket

– ígérte dr.
Bóka István és

Mile Károly

(Folytatás a 2. oldalon.)

A helyi járatok a megszokott
helyre érkeznek és a megszokott
helyrõl indulnak majd. A taxisok-
nak sem kell új helyet keresniük,
a környezet azonban itt is meg-
szépül a díszburkolatnak köszön-
hetõen.

A Castricum tér is átalakul,
sétányt építenek, újraburkolják a
tereket és járdákat, új, 50 férõhe-
lyes P+R parkoló létesül a vasút-
állomás északi oldalán a síneken
túl, ahol gyalogos összeköttetés
is kiépül az aluljáróhoz.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Kevesen veszik észre, hogy mi-
lyen kellemes illata van a most vi-
rágzó szõlõnek, amiben a környé-
künkön gyönyörködhetünk.

Schäffer Erzsébet így ír róla:
„Még ott úszott a tõkék között a
szõlõvirág semmivel össze nem ha-
sonlítható, fáradtan édes, titkokat
hordozó illata. Ha még nem volt
benne részed, egyszer feküdj a tõ-
kék közé a szõlõ virágzásának ide-
jén... Közel kell vinni arcodat a maj-
dani tömött fürtökhöz, hogy érezd
a minden bizonnyal mediterrán föl-
dön született illatot.”

Megindult a szõlõvirágzás
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Balatonfüreden az Anna
Grand Hotel dísztermé-
ben köszöntötték a város
tanárait, tanítóit, óvónõit,
nevelõit a pedagógusna-
pon. A Balatonfüred köz-
oktatásáért kitüntetést eb-
ben az évben Ágostonné
Titz Magdolna, Varga Jó-
zsefné és Csáki László ve-
hette át a polgármestertõl.

„A gyermek az öröm, a remény,
ígéret és gyönyörûség.” Dr. Bóka
István  ezzel a Gárdonyi Géza-
idézettel köszöntötte a város pe-
dagógusait, majd hozzátette, hogy

A pedagógusokat köszöntötték
amikor egy felnõtt ember ennyi
tanár elé lép, újra diáknak érzi
magát. A polgármester beszélt a
pedagógus-életpályamodellrõl és
beszámolt arról is, hogy az elmúlt
években milyen technikai fejlesz-
tések történtek az oktatási és kul-
turális intézményekben, amelyek
mind-mind hozzájárulnak a diá-
kok sikeres felkészüléséhez.

Szabó Lajos, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ bala-
tonfüredi tankerület-igazgatója az
átalakulóban lévõ köznevelési
rendszerrõl beszélt, majd megkö-
szönte az iskolák igazgatóinak,
igazgatóhelyetteseinek és gazda-

sági vezetõinek azt a sok türel-
met és munkát, mellyel hozzájá-
rultak a zökkenõmentes átszerve-
zéshez.

A beszédek után adták át a
Balatonfüred közoktatásáért ki-
tüntetéseket. A rangos elismerést
ebben az évben Ágostonné Titz
Magdolna, a Református Általá-
nos Iskola tanítónõje, Varga
Józsefné, a Szent Benedek Gim-
názium, Szakképzõ Iskola és Kol-
légium Balatonfüredi Széchényi
Ferenc Tagintézményének gazda-
sági vezetõhelyettese és Csáki
László, az Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola tanára vehette át a

polgármestertõl. Molnár Judit
képviselõ asszony, a humán erõ-
forrás bizottság elnöke virágcso-
korral és oklevéllel köszöntötte az
idei tanévben 25, 30, illetve 40 éves
jubileumukat ünneplõ pedagógu-
sokat, Hári Lenke alpolgármester
asszony pedig a nyugdíjba vonu-
ló kollégáinak köszönte meg mun-
kájukat.

Az ünnepségen a város isko-
láinak diákjai zenés, verses, pró-
zás, az iskolai élethez kapcsoló-
dó vidám mûsorral köszöntötték
tanáraikat, tanítónõiket és óvó-
nõiket.

Bambek Gabi

Június 15-én lép életbe a
hazai vasúttársaság nyári
menetrendje, mely min-
den eddiginél jelentõsebb
fejlesztést tartalmaz a
Balatonnál.

A Budapest–Tapolca vonalon
szembetûnõ változás, hogy a se-
bes- és gyorsvonatok nevet kap-
tak. A Katica névre hallgató se-
besvonatok Budapestrõl indulnak
kétóránként (6.30, 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30), ezek
Székesfehérvártól Balatonfüredig
minden állomáson és megállóhe-
lyen megállnak, a járatok korsze-
rû Desiro motorvonatból lesznek
kiállítva. Füredrõl visszafelé min-
den páratlan óra tíz perckor in-
dulnak. Ezeken klíma és wifi-
internet is van, ugyanakkor kerék-
párszállításra csak korlátozott
számban használhatók. A Kék
Hullám nevû sebesek ugyancsak
a Délibõl indulnak (6.50, 8.45,
10.50, 12.50, 14.50, 16.45, 18.50),
ezek Balatonfüredig csak Balaton-
almádiban állnak meg, Füredtõl
Tapolcáig viszont mindenhol. A
Tekergõ gyorsvonatok a klasszi-
kus gyorsvonati megállási rend
szerint közlekednek majd, azaz
Balatonakarattyán, Kenesén,
Fûzfõn, Almádiban, Alsóörsön,
Füreden, Zánka-Köveskálon,
Révfülöpön, Badacsonytomajon

Jelentõs fejlesztések
a nyári vasúti
menetrendben

és Badacsonynál állnak meg. Bu-
dapestrõl indulnak: 7.30, 11.30,
17.30-kor. Ugyanezen névvel lesz
még két pár sebesvonat is, a Zá-
honyból érkezõ Balatonfüredtõl
mindenhol megáll, a Szombathely-
re/rõl közlekedõ járat pedig a
gyorsvonati megállásokon felül
Balatonakali-Dörgicse, Balaton-
szepezd és Ábrahámhegy megál-
lóhelyeken is felszedi az utaso-
kat. Mikor mivel érdemes utazni?
A távolsági vonatok közül min-
denki meg tudja találni a magának
valót: a Katicák szerelvénye mo-
dern, légkondicionált Desiro mo-
torvonat. A Kék Hullámok ideáli-
sak lehetnek annak, aki a fõváros-
ból Almádiba vagy Füredre sze-
retne utazni, a távolabbi szaka-
szon viszont a mindenütt megál-
lás miatt hosszabb a menetideje,
de ezek a járatok továbbítanak
egy-egy InterCity minõségû ko-
csit is, ahol helybiztosítással le-
het utazni. A biciklis utasoknak
vagy a klasszikus kényelemre vá-
gyóknak a Tekergõ gyorsvonato-
kat ajánlják, ezek frissen felújított,
nagy befogadóképességû pogy-
gyászkocsikat továbbítanak, va-
lamint fülkés 1. osztályú kocsik-
ban is lehet utazni. További elõny,
hogy ezeken a járatokon kedvez-
ményesen, gyorsvonati pótjegy
váltása nélkül utazhatunk.

Bán László

A rendõrség napja alkal-
mából tartott országos
ünnepségen vette át
Szekeres Kornél õrnagy,
a balatonfüredi kapitány-
ság megelõzési elõadója
az év DADA-rendõre
elismerést az Országos
Rendõr-fõkapitányság
auditóriumában.

A DADA, a magyar rendõrség
biztonságra nevelõ ifjúsági prog-
ramja egy mozaikszó: a dohány-
zás, az alkohol, a drog és az AIDS
kezdõbetûibõl áll össze. Mottó-
ja: „mondj nemet” ezekre a dol-
gokra. A gyerekek helyzetfelis-
merése, ítélõképessége alacso-
nyabb szintû, mint a felnõtteké, a
hangsúly éppen ezért a veszély-
források felismerésén, az áldozat-
tá válás elkerülésén van.

Szekeres Kornél õrnagy, meg-
elõzési tanácsadó vidám, nyitott
ember, pedagógus végzettsége is

Szekeres Kornél lett
az év DADA-rendõre

van, nem csoda tehát, hogy jól ért
a gyerekek nyelvén. 2001 óta ve-
zeti a DADA-programot, a Bala-
tonfüredi Rendõrkapitányság ille-
tékességi területéhez tartozó is-
kolákban tart prevenciós elõadá-
sokat. Központi tematika alapján
dolgozik, de minden egyes alka-
lommal igyekszik valami aktuali-
tást és – amennyire a téma meg-
engedi – némi humort is belecsem-
pészni a tananyagba. Az órák in-
teraktívak, a gyerekek is elmond-
hatják véleményüket egy-egy
problémával kapcsolatban, és vé-
gül közösen vonják le a konklúzi-
ót. Szekeres Kornél nemcsak az
általános iskolásoknak tart elõadá-
sokat, hanem részt vesz az „Ovi-
zsaru”, valamint a középiskolás-
oknak szóló „Ellen-Szer” prog-
ramban is.

Az elismerést több mint egy
évtizedes eredményes ifjúságne-
velõ munkájáért vehette át.

B. G.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legmagasabb pontszámot a

Cse-Ki Bor Bt. Tagyon-hegyi
olaszrizlingje – ifj. Cseh Ferenc
vette át az oklevelet – és a
szentantalfai Dobosi Dániel szür-
kebarát és tramini cuvée-je kapta.

Az aranyérmesek között van
a Szabó és fia Borpince, a Hor-
váth Borház, a Badacsonyi Pin-
cegazdaság, a Söptei Pince, a
Múzsa Borház, Hollósy Zsom-
bor, a Homola Pince, Ódor József,
Feind Lajos, a Petrányi Pince, a
Balogh Pince, Piffáth Lajos, a
Zánka és Környéke Pinceszövet-
kezet, Lakatos Tibor, a Jásdi Pin-
ce, a Kálmán Pince, a Figula Pin-

Mészáros Józsefet választották az év bortermelõjének
cészet, a Koczor Pince, a Szent
Benedek iskola, Fodor Béla és a
Levendula Pince bora.

A Corvinus Egyetem borásza-
ti tanszékének professzorai, dr.
Kállay Miklós tanszékvezetõ és
dr. Janky Ferenc egyetemi docens
vezetésével két napon át négy bi-
zottság kóstolta és pontozta a 340
beérkezett bort.

– Bár kedvezõ volt az évjárat,
nem volt könnyû a 2012-es év a
bortermelõknek, a száraz, aszá-
lyos idõjárás miatt magas cukor-
fokúak, de kevésbé savasak lettek
a borok, ezzel volt dolguk elég a
gazdáknak. Mindenesetre nagyon
jó lett a végeredmény, amit a szép-

számú aranyérmes bor jelez, azok
közül is nagy öröm, hogy 16 olasz-
rizling, a térség zászlósbora –
mondta összefoglalójában Müller
István, a borversenyt hosszú évek
óta szervezõ Pelsovin Bt. veze-
tõje az Annabella Szállodában va-
sárnap megtartott ünnepélyes díj-
kiosztón.

A 16 olaszrizling közül a má-
jusi testületi ülésen a képviselõk
a Szent Benedek iskola rizling-
jét választották meg a város borá-
nak. Tanulsága még a borverseny-
nek, hogy a borízlés változását kö-
vetve a vörösek között feltûnt a
syrah vagy shiraz, kiszorítva a
kékfrankost, és megérkezett a ma-

napság egyre divatosabb gyön-
gyözõ bor is, amikor a szénsav a
bor természetes erjedésébõl ered,
akár rozé-, akár fehérborról is le-
gyen szó.

A borversenyt Balatonfüred
Város Önkormányzata és annak
mezõgazdasági bizottsága, a Ba-
latonfüred–csopaki Borvidék
Hegyközségi Tanácsa, valamint a
Balatonfüred–szõlõsi Hegyköz-
ség közösen hirdette meg. Az ok-
leveleket, díjakat és Kapás Krisz-
tina fazekas kerámiáit Kontrát
Károly államtitkár, dr. Bóka Ist-
ván polgármester és a szervezõk
képviselõi adták át.

MT

A Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesület májusban
hagyományteremtõ céllal
megtartotta  a rendezvény-
szervezõknek és szállás-
hely-szolgáltatóknak szó-
ló workshopot az Astoria
Hotelben.

 A rendezvényt nagy érdeklõ-
dés kísérte mind a szálláshelyek,
mind a programgazdák részérõl.
Mindkét fél igen hasznosnak ta-
lálta a kezdeményezést. A ren-
dezvény célja volt, hogy a szál-
lásadók jobban megismerhessék a
füredi programokat, így sikereseb-
ben tudják az értékesítésükben

megjelentetni ezeket a progra-
mokat.

A balatonfüredi Tourinform-
iroda ismét százszázalékos telje-
sítményt nyújtott az elsõ negyed-
éves országos értékelésben. Az
iroda újabb szolgáltatással gazda-
godik, wifi-internet csatlakozási
lehetõséget kínálnak a betérõ tu-
ristáknak, valamint egy nyilvános
internetállomást, ahol a vendégek
– minimális térítés ellenében –
tudnak internetezni.

Ezenkívül a Balatoni Bringa-
kör bizonyítványhoz szükséges
pecsétet az irodában is be lehet
szerezni.

Turisztikai Egyesület

Wifi a turisztikai irodában

(Folytatás az 1. oldalról.)
Furcsa kettõsség létezik, mi-

közben nagy igény és kereslet van
az egészséges valódi élelmiszerek
iránt, az ilyen termékek elõállítói
nehezen élnek meg, kevesen van-
nak, így nehéz hozzájutni ezek-
hez a termékekhez. Az új piacon
ezért nemcsak eladni akarják a ter-
mékeket, hanem fontosnak tart-
ják az ismeretterjesztést is, a fo-
gyasztói kultúra fejlesztését. Egy
fórum megteremtése a cél.

– Fontos például megmutat-
nunk, hogy mi a különbség egy
biozöldség és egy iparilag elõállí-
tott ugyanolyan zöldség között,
ezért itt helyben fel is dolgozzuk,
amit árulunk, és gasztronómiai ter-
mékként be is mutatjuk. Ez bo-
nyolultnak tûnik, de nem az, egy
kézmûves burgonyából sült
krumpli is nagy meglepetéseket
tud okozni, a húsz éve elfeledett
ízek jönnek elõ egy ilyen egysze-
rû dologból is – magyarázza Járo-
si Tamás.

Az eredetileg közgazdász
Járosi Tamás két évvel ezelõtt
döntött úgy, hogy családjával
együtt felhagy a városi élettel, il-

Ökopiac a parton
letve korábbi szakmájával, és há-
rom gyerekkel és két kutyával
meg sem állt a Káli-medencében
található Balatonhenyéig. Itt vet-
tek egy régi, rossz állapotú pa-
rasztházat, pár hektár földet, pár
mangalicát, és nekiláttak a nagy
álom megvalósításának: egy öko-
lógiai gazdaság létrehozásának,
amelyben manufakturális mód-
szerekkel kézmûves élelmiszere-
ket állítanak elõ.

Ma már felnõtt a mangalica
anyaállomány és a következõ ge-
nerációk is ott szaladgálnak, köz-
ben közel 120-féle zöldséget ter-
melnek igen nagy mennyiségben,
valamint több mint 50-féle zöld-
ségkonzervet állítanak elõ. (A gaz-
daság ellenõrzését és biotanú-
sítását a Hungária Ökogarancia
végzi.)

A piac szervezõi várják, mint
mondják, a tisztességes, gondos
kistermelõk, õstermelõk valamint
kézmûvesek jelentkezését, akik
jelképes, ezerforintos helypénz
fejében kínálhatják portékáikat.
Elérhetõség: 06(20)404-0041,
biobalaton@gmail.com            (x)

Martinovics Tibor

Januárra teljesen elkészül
a vasút- és buszállomás

A jelenleg lehangoló állapotú
vendéglátóhelyeket lebontják, he-
lyükre a Bázis-Invest Kft. étter-
met, kávézót épít. Az állomáson
a munkálatok alatt sem áll le a köz-

lekedés, kisebb-nagyobb fennaka-
dásokra azonban számítani kell
majd. Az épületek modernizálása
és a tér átalakítása várhatóan jövõ
év januárra készül el.

balatonfured.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Az Esterházy és a Kisfa-
ludy strandra is a tavalyi
árakon lehet majd belépni.
Idén is voltak fejlesztések,
a parttól negyven méter
széles sávban rendezték
és újratöltötték mindkét
fürdõhely medrét.
 
Mintegy százharmincmillió

forintot költöttek az Esterházy,
illetve a Kisfaludy strand fejlesz-
tésére. A részben európai uniós tá-
mogatásból homokkal töltötték fel
a két fürdõ medrét, így akadályoz-
va meg a hínárosodást és iszapo-
sodást.

A több mint egy hónapon át
zajló munkálatok során a Kisfa-
ludy strand keleti részén új lídót
alakítottak ki, valamint parkosí-
tottak, õsszel pedig a terület nyu-
gati felén egy minigolfpályát léte-
sítenek majd. Az Esterházy stran-
don a nyugati móló térköves bur-
kolatot kapott, s mindkét stran-
don kivágták az elöregedett, beteg
fákat, és helyettük összesen mint-
egy 150 új fát ültettek.

A strandok jelenleg is nyitva
vannak, szabadon látogathatók, ha
azonban a hétvégén megfelelõ lesz
az idõjárás, akkor hivatalosan is
elindul a szezon, vagyis belépõje-
gyet kell fizetni a strandokon. Az
árak nem változtak, az Esterházyn
900 forint egy felnõtt- és 540 fo-
rint a gyermekjegy, a Kisfaludyn
ugyanez 640, illetve 400 forintba
kerül. Utóbbi strandra a helyi la-
kosok mindössze 500 forintért

Kezdõdik
a strandidény

ismét kedvezményes bérletet vált-
hatnak. A vízszint, illetve a víz
minõsége kitûnõ.

– 2000 óta több száz millió fo-
rintot költöttünk a két strandra, a
fejlesztések így elsõsorban azt
szolgálják, hogy továbbra is lépés-
elõnyben legyünk a térség fürdõi-
hez képest, hiszen a strandok lá-
togatottsága turisztikai szempont-
ból nagyon fontos a városnak. A
legnagyobb költség a strandok
medrének homokkal való feltölté-
se, legalább 15 éve nem volt erre
példa. A Kisfaludy strand medrét
a teljes vízfelület szélességében
újratöltöttük homokkal, mert itt
az áramlások miatt nagyon elhí-
nárosodott és iszaposodott a me-
der. Az Esterházy strandon jobb
volt a helyzet, ott csak a két móló
közötti területen végeztük el a
munkát. Uszályokról több ezer
köbméter vízzel kevert homokot
szivattyúztak a tóba – nyilatkoz-
ta a balatonfured.hu kérdésére ko-
rábban Somogyi László, a Probio
Zrt. vezérigazgatója, aki elmond-
ta, a turisztikai attrakciók fejlesz-
tésére kiírt európai uniós pályá-
zaton 81 millió forint támogatást
nyert a Probio Zrt., amelyhez még
51 millió forint önrészt tettek
hozzá.

2012-ben az elõzõ évhez ké-
pest az Esterházyn 23, míg a Kis-
faludy strandon 28 százalékkal
több belépõt adtak el, összessé-
gében mintegy 20 százalékkal nö-
vekedett a két strand bevétele.

Martinovics

A napelem  olyan eszköz,
amely az elektromágneses
sugárzást közvetlenül villa-
mos energiává alakítja.
Sokan keverik a napkol-
lektorral, pedig két külön-
bözõ dologról van szó. A
napelemek elõnye, hogy
üzemeltetésük olcsó és a
forgalmazók hosszú garan-
ciát (20–25 év) vállalnak
rájuk. Jelenleg úgy szá-
molhatunk, hogy a villany-
számla tíz év alatt térül
meg, és a rendszer kb.
harminc évig megy.

Egy családi ház napelemes
rendszere alapvetõen két módon
üzemelhet:

1. Sziget rendszer
Ez esetben a napelemek által

megtermelt energiát egy akkumu-
látorba vezetjük és itt tároljuk. A
felhasználás során egy úgyneve-
zett inverter alakítja át a tárolt
egyenáramot váltóáramra, amely
aztán felhasználható a szokásos
háztartási gépek mûködtetésére.
Ezt a módszert azokon a helye-
ken ajánlják, ahol nincs vagy ne-
hezen hozzáférhetõ a villamos
hálózat.

2. Hálózatra kötött rendszer
Itt a képzõdött villamos ára-

mot az inverteren keresztül köz-
vetlenül a villamos hálózatba jut-
tatjuk és párhuzamosan üzemel-
tetjük a rendszerünket azzal. A
megtermelt energia egy részét mi
elhasználjuk, de a felesleget ez
esetben nem akkumulátorokba,
hanem a nagy rendszerbe táplál-

Így mûködik a napelem

juk, melyet egy speciális oda-
vissza mérõ villanyórával számo-
lunk el. Az áramtermelést idõsza-
konként elszámoljuk az áramszol-
gáltatóval.

Hogyan számoljunk?
* 1 kW napelemrendszer átla-

gosan 1000 kWh áramot termel
meg egy évben

* Magyarországon évente át-
lagosan 2200 napos órával szá-
molhatunk

* Egy átlagos családi ház
áramszükségletét a magyaror-
szági viszonyok között egy 4–5

kW teljesítményû rendszer fe-
dezi.

Mit mond egy napelem-tulaj-
donos?

Egy napelemrendszer tulajdo-
nosával beszélgetett a közelmúlt-
ban a Zöld Balaton hírcentrum. A
gencsapáti családi házban körül-
belül egy éve üzemel egy 4,3 kW-
os rendszer. A tulajdonos vidáman
válaszolgat kérdéseinkre, hiszen
nagyon elégedett a napelemekkel.
Mindeddig semmilyen meghibá-
sodás nem történt, a termelés pe-
dig szépen fedezi az elhasznált

energia mennyiségét.  Karbantar-
tási költsége nem volt, ilyesmire
amúgy sem kell számítani túl
gyakran, de azért érdemes 8–10
évente felülvizsgáltatni a napele-
meket. A ház az elektromos háló-
zatra kötve mûködik és az áram-
szolgáltatóval éves elszámolásban
állapodtak meg. Az elõzetes ügy-
intézéssel viszont már nem elége-
dett, mivel azt túlságosan hosszú-
nak és bürokratikusnak tartja. Ta-
lán ez az egyetlen negatívum, amit
a beszélgetések során hallottunk.

           (www.zold-balaton.hu)

Megújult a város egyik
emblematikus vendéglátó-
helye, a Kedves Cukrász-
da. Igazi, békebeli kávé-
házi hangulatot ígér Do-
bai András, aki a Kredenc
Borbisztróval már bizonyí-
totta: van érzéke ahhoz,
hogyan kell menõ
kulthelyet létrehozni.

Kávézós, reggelizõs, újságol-
vasós, találkozós, könnyû ebéde-
lõs, délutáni süteményezõs, tor-
tamegrendelõs, fagyizós, lassító
teázós, randevúzós, lazító kok-
télozós, könnyû vacsorázós, ze-
nehallgatós, bohém, zsongó kávé-
ház – ilyennek szánják a Kedvest.

– Vettük a bátorságot, és há-
rom éve Budapestrõl ideköltöz-
tünk, hogy elindítsuk kis családi
vállalkozásunkat, a Kredenc Bor-
bisztrót. Egy kedves, megfizethe-
tõ üzlethelyiséget kerestünk olyan
utcaképpel, hangulattal, amibe az
általunk elképzelt bisztró beleil-
lik, hát hol máshol, mint Füreden!
Egy bohém kocsmát szerettünk
volna nyitni, ahol a térség legfino-
mabb borai ihatók és még kulturá-
lis programok is vannak. A fõvá-
rosban elegáns vendéglátóhelye-
ken dolgoztam, láttam sok min-
dent, elég volt belõle, váltani akar-
tam. Egy évig alig nyitották ránk
az ajtót, aztán megtaláltak min-
ket. A Kredenc a helyén van, most

A város legkedvesebb
cukrászdája

már csak pörgetni kell. Adta ma-
gát, hogy átvegyük a Kedves cuk-
rászdát. Egyszerût, de nagysze-
rût szeretnénk itt is csinálni, ami
persze a legnehezebb. A régi pati-
nás híréhez méltó, ám néhány
szolgáltatásában felfrissített kávé-
házban gondolkodunk. Legyen ez
a város legkedvesebb cukrászdá-
ja, ahol a klasszikus cukrászdai él-
mény mellett mást is kaphat a
vendég – mondja Dobai András
(képünkön).

Jó környezet, finom italok,
klasszikus és házi sütemények,
bõséges reggeli, napisajtó, minõ-

ségi kávé, esténként koktélok, na
meg dumálós, elbújós sarok, a né-
zegetõknek pedig napfényes te-
rasz, mindezt megfizethetõ áron,
ami a parti részen kifejezetten
kuriózumnak számít. A korán, il-
letve a késõn kelõk, a ráérõk, a
délutáni ücsörgõk és az esti buli-
ba készülõk kávézója. Egyszerre
szerethetõen vidéki, patinás és
barátságos hely, ahol jó zene szól,
és békén hagyják a vendéget ak-
kor is, ha csak egy kávé mellett
ücsörög a teraszon. A tradíciók-
nak megfelelõen itt is lesznek prog-
ramok, zene és fõleg irodalom.  Az
a szolgáltatás és kínálat, ami a fü-
redieknek megfelel, azzal az ide-
érkezõ vendégek tökéletesen elé-
gedettek, boldogok tõle és vissza-

járnak ide akár Pestrõl is. Ez a
mérce. Ha a fürediek visszatalál-
nak a Kedvesbe, akkor minden
rendben lesz – teszi hozzá Dobai
András.

A Kedves kávéház 1795-ben
épült. A tízszobás, földszintes

épületet, amelyhez már akkor a
Balaton felé kert is tartozott, tu-
lajdonosa révén közel száz évig
Tallián-házként tartották számon.
A cukrászda csehsüveg boltozata
máig változatlan, a földszinti részt
viszont a 19. század elején
klasszicista stílusban átépítették,
majd emeletet húztak rá, hogy
azonos magasságú legyen a mel-
lette álló egykori postaépülettel.
Volt Fittler-nyaraló, Láng, majd
késõbb Filipovics cukrászda.
1925-ben mindenesetre már a für-
dõhely leglátogatottabb cukrász-
dája és falatozójaként aposztro-
fálják.

Az államosítás után, 1957-ben
már Kedves a neve, ahol este 11
óráig táncolni is lehetett. 1980-ban
átalakították, modernizálták, majd
az irodalmi és kulturális rendez-
vények emblematikus helyévé
vált.

A Kedves cukrászda elérhetõ
a Facebookon, rendelés pedig a 20-
261-0185 telefonszámon adható
le.                                            (x)

Martinovics Tibor

Június 20-a és 23-a
között Füred mellett
Paloznakon, Tihany-
ban és Csopakon is
kitûnõ halak, borok
és mûsorok várják a
vendégeket a parton.

Balatonfüreden fellép a
debreceni Bürkös zenekar,
Nikola Parov és Herczku

Újra Hal-
és bor-
ünnep

Ágnes, a Báró és a Blues
Step, továbbá helyi zené-
szek, táncosok. Szombaton
a gitárfesztivál mûvészei kö-
zül kitûnõ argentin zené-
szek játszanak a színpadon,
Szent Iván éjszakáján pedig
Arácson is felgyulladnak
majd a tüzek.

Részletes programok a
balatonfured.hu oldalon.

Zöld Balaton fotópályázat és más  környezetvédelmi nyereményjátékok

Fotó: Szabó Miklós
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Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy megérkezett a várva várt Li-
póti Pékség a Balatonra is!

Miért e magasztos hangok?
Miért mondjuk, hogy várva várt?

A kilencvenes évek elejéig ke-
vesen ismerték Lipót községet,
akik ismerték is, azoknak a ter-
málvíz jutott az eszükbe. A lipóti
jelzõ azonban mára már nemcsak
a pihenni vágyóknak ismerõs, ha-
nem magyar emberek sokaságának
a mindennapi kenyeret is jelenti.

A Lipóti Pékséget 1992-ben
alapította Tóth József Péter. Ele-
inte szerény körülmények között,
a szülõi házból indult a vállalko-
zás. A tulajdonos egy látványke-
mencét szeretett volna vásárolni
a faluban mûködtetett kisboltjá-

Lipóti Pékség Balatonfüreden!

rátaira támaszkodva alakította ki
a már több mint 160 tagú bolthá-
lózatot.

Ma Európa legjobb tíz vállal-
kozásaként tartják számon a Li-
póti Pékséget!

– Mi a több mint húsz éve tö-
retlen siker titka? – kérdeztük
Gõghné Szilágyi Ildikótól, a Bala-
tonfüreden nyíló bolt egyik tulaj-
donosától.

– A siker titka az emberekben
rejlik és a magyar alapanyagban!
Génjeinkben hordozzuk a jóra
való igényt, hisz már Arisztote-
lész is megmondta: „a rossz oka a
jobb ismeretének a hiánya”!

Három gyermekem születése
óta szinte vadásztam a jó minõsé-
gû magyar élelmiszerre, mert édes-
anyaként úgy gondolom, hogy
kötelességem a szeretteimnek a
legjobbat tenni az asztalra. Bána-
tomra sehol nem találtam ilyet,
hiszen Budapesten nem voltak
még a piacon olyan termékek,
melyet szívesen adtam a gyerme-
keimnek. Mikor Lipóton találkoz-

tam az igazi kenyérrel, az megha-
tározó élménye volt háziasszonyi
életemnek. Párom ötlete, hogy
mutassuk meg Budapestnek is ezt
az értéket, elindított egy lavinát.
Nem kis büszkeségünk, hogy a
legelsõ pesti boltokat a mi csalá-
dunk nyithatta meg.

– Hogyan jutott eszükbe, hogy
a szezonalitásáról elhíresült tér-
ségben nyissanak boltokat?

– A pékség honlapjára folya-
matosan jönnek a türelmetlen han-
gú, biztató levelek: mikor jön már
le végre a Balatonra is a Lipóti?
Az idõ most jött el, itt vagyunk!
Balatonfüredi rokonainkkal, a
Jakócs családdal összefogva ala-
pítottunk egy céget, mely a tó
partján élõknek fogja eljuttatni a
minõségi élelmiszert, hiszen a pék-
áru mellett a Lipótihoz méltó mi-
nõségû cukrászsüteményeket,
házi tejterméket és hagyományos
húskészítményeket is kínálunk.
Frissen sütjük a slágertermékeket:
a kakaós csigát, a túrós táskát, a
házi kemencés lángost, a pogácsát

stb. Természetesen minden termék
tartósítószer és adalékanyag nél-
küli, ezért a kisgyermekes csalá-
dok, idõsebb nénik, bácsik törzs-
vásárlóink mindenhol.

– Apropó, törzsvásárló! Lesz-
nek kedvezmények?!

– Terveink szerint a nyitás elsõ
heteiben különösen érdemes eljön-
ni hozzánk, mert minden vásárló
ajándékkal térhet haza.

Szeretnénk, hogy úgy, mint
Budapesten, összekovácsolódjon
a vevõközönség és egymás min-

ba, ezért elindult egy utánfutóval
nyugatra. Ekkor egy sorsdöntõ
pillanatban, egy jókor érkezett
tanácsot megfogadva, inkább egy
komolyabb sütõberendezés mel-
lett tette le a voksát. No nem na-
gyot, csak akkorát, ami felfért az
utánfutójára. Így kezdõdött…..

Egy idõs falubeli péket meg-
kért, hogy tanítsa õt. Laci bácsi
minden tudását átadta az ifjúnak,
aki csak annyit kért tõle: süssön
olyan kenyeret, mint amilyet gyer-
mekkorában evett. Sokadik pró-
bálkozásra megszületett a híres
Lipóti Parasztkenyér, mely elér-
ve a vevõket óriási sikerbomba-
ként robbant. Akik megkóstolták
a kitûnõ minõségû pékárut, nem
akartak többé más kenyeret enni.
Az emberek követelték, hogy la-
kóhelyükhöz közel is megvásárol-
hassák a „csodakenyeret”, ezért
„kénytelen” volt azokat egyre
több helyen kínálni.

Tóth Péter, jó magyar ember
lévén, a sikert nem irigyelte má-
soktól, ezért rokonaira, közeli ba-

Balról Cserpes István, a Cserpes Sajtmûhely tulajdonosa, Gõghné Szilágyi Ildikó ügyvezetõ igazgató,
üzletlánc-tulajdonos, Tóth Péter, a Lipóti Pékség üzletlánc-tulajdonosa, Jakócs Ildikó ügyvezetõ igaz-
gató, üzletlánc-tulajdonos és dr. Bóka István polgármester

dennapjai iránt is érdek-
lõdjenek az emberek.
Ezért létre fogunk hoz-
ni egy közösségi fóru-
mot a honlapunkon,
ahol az újdonságokról is
azonnal tájékoztatjuk a
vásárlókat.

– Hol és mikor nyí-
lik az elsõ bolt?!

– A lipóti pékárut 2013. június
8-tól megtalálják Balatonfüreden
a Tesco áruház emeleti részén.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Ismét az Arácsi Népház
adott otthont május 24-én
Fejes Sándor és Huszár
Tamás festõmûvészek
kiállításának. A kiállítást
dr. Bóka István polgár-
mester nyitotta meg, aki
szükségét érezte annak,
hogy újra és újra elmond-
ja: Balatonfüred városa
elkötelezte magát a kultú-
ra, a mûvészetek mellett.

Fejes Sándor 1964. május 7-
én született Várpalotán. 1978-tól
Herenden porcelánfestést tanult.
A herendi tanulmányaival párhu-
zamosan már temperával készült
csendéleteket és tájképeket fes-
tett. A temperában rejlõ korláto-
zott lehetõségeket kevésnek talál-
ta, így 1984-tõl kezdett olajtech-
nikát alkalmazni alkotásai során,
amelyet ma is használ.

Eleinte herendi tanulmányai
hatására virágcsendéleteket fes-
tett, késõbb városrészleteket,
portrét, aktokat. Tagja a Balaton-
füredi Mûvészklubnak és a Mú-
zsa Mûvészeti Egyesületnek.
1992 óta vesz részt csoportos ki-
állításokon, elsõsorban a balaton-
füredi mûvészekkel együtt. Fejes
Sándor egy ideig önmagát képez-
te tovább, és természetesen a mû-
vésztársak kritikái is segítették
szakmai fejlõdését.

A késõbbiek folyamán Michael
Lassel Németországban élõ festõ-
mûvész által ismerkedett meg a
trompe-d’oeil („a szem becsapá-
sa”) festõi  irányzattal, amikor
szinte megfoghatóan valósághûek
a lefestett tárgyak.

A XVI. Országos amatõr kép-
zõ- és iparmûvészeti kiállításon
1997-ben   egy trompe-d’ oeil fest-
ménnyel vett részt. Párizsban a
Salon d’Automne-on 2001-ben ki-
állították Italház címû képét.
2002-ben pályázat útján bejutott
a Federation Nationale de la
Culture Francaise European Art
Group 25-re. Alkotásait ezüst-
plakettel díjazta a zsûri a trom-
pe-d’ oeil kategóriában. Ugyaneb-
ben az évben négy kitûnõ francia

Fejes Sándor és Huszár Tamás festõmûvészek mutatják be alkotásaikat
Kettõs tárlat az Arácsi Népházban

kiállításra nõi alakokat ábrázoló al-
kotásait is.

Huszár Tamás 1963-ban szü-
letett  Kunszentmártonban, Szol-
nok megyében.

„Középiskolás koromtól kezd-
ve szenvedélyesen rajzolok, fes-
tek. Gyémánt László festõmû-
vésztõl azt tanultam, hogy csak
alapos szakmai felkészültség bir-
tokában lehet eredményesen al-
kotni. Közel két évtizede Balaton-
füreden élek.

A város és környéke bõven
nyújtanak témát alkotásaimhoz.
Festményeimen az örökké káp-
rázatos Balaton, a Balaton-fel-
vidék tájai jelennek meg. Igyek-
szem bemutatni e vidék szelíd
derûjét. E táj máshol fel nem lel-
hetõ hangulatán és látványán
keresztül igyekszem ábrázolni
és visszaadni a létezés csodáját.
A Képzõmûvészeti Vállalat se-
gítségével a 80-as években, Lon-
donban is sikeres kiállításom

volt. Jelenleg vállalkozásom kere-
tében Tihanyban értékesítem alko-
tásaimat. Miniatúrákat is festek,
amelyet a Tihanyba látogató turis-
ták szívesen vásárolnak. Több kül-
földrõl nyaranta vissza-visszatérõ
nyaraló, illetve más országban élõ
honfitársunk az évek alatt kiegészí-
ti kollekcióját újabb és újabb minia-
túrámmal. Õk azok az emberek,
akik a Balatont és a Balaton felvi-
déket mindennél jobban szeretik.
Ezáltal festményeim a világ számos
országába eljutottak már” – írja
magáról.

Huszár tamás is a Múzsa Egye-
sület tagja, mestere Kádár Tibor fes-
tõmûvész. Vegyes technikával al-
kot, némely festménye olaj vászon-
ra, máskor farostlemezre fest, és
láthatunk tõle két grafikát is.

 A kiállítás június 15-ig nézhetõ
meg az Arácsi Népházban hétfõn,
csütörtökön 10–18, szerdán, szom-
baton 14–18 óráig.

Hanny Szabó Anikó

mûvésszel állíthatott ki Dél-Fran-
ciaországban. 2002-tõl tagja a
Salon d’Automne Baráti Társa-
ságnak.

Az Arácsi Népházban lévõ ki-
állításán megcsodálhatják a nézõk
a „szembecsapásos” technikával
készült alkotásait: Kandalló-óra,
Festékesdoboz – amelyek mint
tárgyak szinte tapinthatók a ké-
peken, ugyanakkor elhozta erre a

Fejes Sándornak és Huszár
Tamásnak dr. Bóka István
gratulál. Középen Héhn Zsuzsa,
a Múzsa Egyesület elnöke.
A kiállítás június 15-ig nézhetõ
meg az Arácsi Népházban

A londoni Covent
Gardenben található
Magyar Kulturális
Központban április
közepén nyílt meg Kéri
Imre balatonfüredi
származású Munkácsy-
díjas festõmûvész és
rézkarcoló mester
legújabb  kiállítása A
mezzotinto titka címmel.

A megnyitó díszvendége és a
mûvész beszélgetõtársa Mark
McPadden angol grafikusmûvész,
valamint Norman Ackroyd az
Angol Királyi Mûvészeti Akadé-
mia professzora, a rézkarc nagy-
mestere volt.

Kéri Imre a mezzotinto tech-
nika legjelentõsebb XX. századi
magyar mûvelõje, személyében a
festõmûvész és a rézkarcos har-
monikusan kapcsolódik össze. A
„borzolás” vagy mezzotinto fo-
galmát a mester a rézkarc birodal-
mába tartozó képalkotási és nyom-
tatási technikaként határozza meg
a 2008-ban Balatonfüreden meg-
jelent katalógusában. A „bebor-
zolt” rézlemez mély, bársonyos

Kéri Imre londoni kiállítása feketét és csodálatos szürke fo-
kozatokat kínál fel a rézkarco-
lónak.

Kéri Imre elsõ rézkarcai a bu-
dapesti Képzõmûvészeti Fõis-
kolán készültek, itt, a „szülõfa-
lujában” rajzok és linómetsze-
tek születtek. A füredi gimnáziu-
mi évek alatt Bognár Zoltán és
Krieg Ferenc vigyázták munká-
it. Farkas Edit tanárnõnek kö-
szönheti, hogy megismerte
Szász Endrét. Szilvássy Zoltán
tanár úr latinórái mellett idõ-
sebb Navracsics Tibor tanár úr
történelem- és mûvészettörté-
net-órái voltak számára a legked-
vesebbek, vele ma is jó barátsá-
got ápol. 

A Régitemetõ utcai malomból
Siófoktól Aszófõig látta a hori-
zontot. A könyv, a táj, a víz sze-
retetét innen vitte a mai, „Buda-
pest felett lebegõ” mûtermébe.
Nehéz történelmi idõket megélt
fürediek leszármazottja rendkí-
vül kiterjedt nemzetközi kapcso-
latokkal. Elsõ külföldi útjait
Lipták Gábor és Borsos Miklós
egyengette. „Évekig tartott, amíg
rájöttem, miért érzem jól magam

Velencében vagy Amszterdamban.
A víz közelsége, nyugtató ereje és
idõtlensége állandóan Balatonfüred-
re emlékeztetett”, mutatja a párhu-
zamot. A füredi Kerek templomtól
a római Pantheonig, sõt New Yor-
kig is eljutott munkáival, 2012-ben
a londoni British Museum gyûjte-
ményébe bekerült két rézkarc-
mezzotinto nyomata, de nagy ter-
ve a „visszatérés” szülõvárosába. A
Kisfaludy Galériában megrende-
zett, negyven év munkáiból bemu-
tatott mûvek kiállítására készült
katalógusban ezt írta 2008-ban: „A
következõ években szeretnék egy
nemzetközi mûvésztelepet szervez-
ni Balatonfüreden. Ez a táj, a bor, a
víz kimeríthetetlen téma egy festõ
számára. Szeretném a Balatont fes-
teni a következõ években, talán év-
tizedekben. Azt a nyugalmat, ami a
vizet nézõ ember lelkében megül,
azt kívánom megfesteni”.

A mûértõ közönség, a füredi ba-
rátok és a kiállítások látogatói sok
erõt és kitartást kívánnak a nagy-
szabású tervekhez, és sok szeretet-
tel gratulálnak az újabb londoni be-
mutatkozáshoz.

Szekeresné Rózsa EtelkaA füredi származású Kéri Imre (jobbról) a londoni Covent Gardenben állította ki alkotásait

Izzó vörösek, ragyogó
sárgák, játékos kékek és
melankolikus barnák.
Lendületes gesztusok,
meditáció, a fények és
árnyak játéka a vízen.
Újrafogalmazott és
megjelenített természet.
Gaál Ágnes legújabb
festményeibõl nyílt
Tükrözõdések címmel
kiállítás a Kisfaludy
Galériában.

– Gaál Ágnes képeinek fõ mon-
danivalója a tiszteletadás a termé-
szet elõtt. Inspirációt a természet-
bõl nyer. Valósággal szívja magá-
ba a tájélményeket. Számára a ter-
mészet az örök téma, a nagy mo-
tívum. Számára a mûvészet nem
pusztán leképezés, hanem átala-
kítás, nem csupán másolás, ha-
nem formateremtés. Bátran nyúl
anyagokhoz, festékekhez, techni-
kákhoz.

Gaál Ágnes az utóbbi idõben
visszatért a festészethez. A ko-
rábban visszafogott, érzékeny
színvilágot izzó vörösek, ragyo-
gó sárgák, melankolikus barnák,
játékos kékek és huncut zöldek
váltják föl. Lendületes gesztusok
teszik közszemlére a mûvész leg-
belsõbb érzéseit. Nála a szín tér-
alkotó és hangulatteremtõ tulaj-
donságokkal rendelkezik. A fes-
tés meditációs cselekedetté válik,
mely a mûvész vizuális és lelki

Tájélmények

élményeibõl táplálkozik. Nem a
közvetlen benyomásait, hanem
annak elméjében létrejött változa-
tát örökíti meg. Fény és szín által
éltetett derûs, optimista festészet
az övé.

Ezek a festmények líraiak.
Mindegyik egy-egy strófa abban
a végtelenített költeményben,
mely tiszteletadás a természet
elõtt. A mostani képei nem a ha-
sonlóság miatt vonzóak, hanem a
forma és szín teremtette harmó-
nia okán. Ezek a mûvek a gondol-
kodásra hatnak, hangulatokat, ér-
zéseket, élményeket közvetítenek
a festészet nyelvén – mondta a
tárlatmegnyitón Kállói Judit mû-
vészettörténész.

Gaál Ágnes gyermekkora óta
rajzol és fest. Veszprémben tanult
rajzolni Vágfalvi Ottó irányítása
alatt. A Pécsi Tanárképzõ Fõis-
kola földrajz–rajz szakán diplo-
mázott. Folyamatosan képezte
magát: 1992-ben népmûvészet-
kézmûves szakoktatói diplomát
szerzett, 1993-ban a Magyar Ipar-
mûvészeti Fõiskola vizuális kom-
munikáció szakát végezte el. 1978
óta él Balatonfüreden, 34 évig ta-
nított a Radnóti Miklós Általá-
nos Iskolában.

Festményei Magyarország,
Ausztria, Németország, Fran-
ciaország köz- és magángyûjte-
ményeiben egyaránt megtalál-
hatók.

balatonfured.hu

Gaál Ágnes kiállítását Kállói Judit mûvészettörténész nyitotta meg
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A májusi fagyosszentek nem
hoztak erõs lehûlést, de az esõs,
szeles idõjárás, a hõmérséklet
visszaesése alaposan elvette
Melis Zsolt kedvét. Normális kö-
rülmények között fütyült volna
minderre, de a cicája, Lotti beteg-
sége csak még jobban megtépázta
a hangulatát. A fekete macska pén-
tek reggel kidobta a taccsot a szõ-
nyegre. Lotti körülbelül kéthavon-
ta szabadult így meg a gyomrát
terhelõ ételektõl. A hányások ter-
mészetes jelenségek, mondta neki
az állatorvos, amikor a cica hoz-
zákerült. Mióta leköltözött a fõ-
városból Balatonfüredre, csak
egyszer járt az állatorvosnál; de-
cember elején Lotti megkapta a ja-
vasolt védõoltásokat és a féregir-
tó tablettát. Panaszmentes hóna-
pok következtek. De most május-
ban mind a ketten megijedtek. A
péntek reggeli hányás után nyu-
godt volt a hétvége. Hétfõ reggel
azonban pokoli napok következ-
tek. Délelõtt újabb hányás, amely
órák múlva öklendezésbe váltott.
Sárgás, nyálkás és habos folyadék
loccsant az elõszoba járólapjára.
A macska kitágult, rémült szemek-
kel nézte Zsoltot. Nem evett, nem

Kellei György

A legmélyebb fekvésû férfihang
ivott, a szekrények alá és a sar-
kokba bujdosott, alig lehettet elõ-
csalogatni. Aztán éjféltõl kemény
és kiszámíthatatlan hullámokban
visszatérõ hányinger kínozta, ke-
servesen nyávogott a görcsöktõl,
a testén rángások futottak végig, a
szájából sûrû nyál csordogált, az-
tán jöttek és ismétlõdtek az ök-
lendezések. Zsolt könnyes szem-
mel nézte a cica szenvedését, és
már-már a legrosszabbra, Lotti el-
vesztésére gondolt.

 Másnap délelõtt beimádkoz-
ta a kék szállítóboxba, és elvitte
az állatorvoshoz. A fiatal, szem-
üveges, szakállas Benedek doktor
körültekintõen megvizsgálta a ci-
cát, de ahogy mondta, nem talált
„fogást” rajta. Egyszóval Lottinak
kutya baja, a szõr irritálja a gyom-
rát. Türelem, rendbe jön a cica,
mondta a doki. A kedd éjszaka
ugyanúgy telt, mint az elõzõ, de
egyetlen szõrszál sem hagyta el
Lotti torkát. Melis képtelen volt
aludni, ha el is szundított, az elsõ
legapróbb neszre felriadt, fülelt.

A frász kerülgette éjszakánként.
Nem bírt nyugton maradni, fel-
kelt, a fotelban bóbiskolt, mint
egy alkoholtól vagy narkótól bó-
dult ürge. A kis állat gyötrõdése
valósággal sokkolta. A második
világháborúban a német zuhanó-
bombázók, a vijjogó, szirénázó
Stukák keltettek ilyen iszonyatot
és félelmet a földön menekülõ
emberi hangyabolyban.

A következõ nap injekciókúra
kezdõdött: hányinger elleni szé-
rum, antibiotikum, vitaminok.
Lottinak gyógypasztát is felírtak.
Zsolt a mutatóujjára kente a pé-
pes anyagot, és úgy etette, de egy-
két falatnál több nem nagyon fo-
gyott. A cica változatlanul undo-
rodott a víztõl és az ennivalótól,
viszont az öklendezések ritkultak,
egyre hosszabb idõ telt el közöt-
tük. Mindenesetre az irodalomtör-
ténész folyamatos riadókészült-
séget tartott, így az idegállapota
nem nagyon kedvezett az olvasás-
hoz és az íráshoz. A számítógép
elõtt lazult el, higgadt le. Amikor

az elmúlt õsszel leköltözött Fü-
redre, csatlakozott a facebooko-
sok népes táborához. Májusra
több mint másfél ezer ismerõse
lett, a felét õ választotta magának,
a többiek csak úgy „bejelentkez-
tek”. Eleinte informálódott az idõ-
vonalakról, hogy kinek erõsítse
meg az ismeretségét, de mostaná-
ban automatikusan elfogadta má-
sok kezdeményezéseit. Persze
nem lett megszállottja a Face-
booknak, ritkán szólt hozzá a fel-
vetett témákhoz és képekhez, az
utóbbiakat inkább megosztotta és
elmentette, fõleg a párizsi és a
velencei fotókat, mert kedvelte
mindkét várost, úgy ismerte õket,
mint a tenyerét. Egyik éjszaka rá-
akadt egy párizsi képre; a napfé-
nyes, emeleti terasz asztalán reg-
geli teríték, a háttérben, a tarka
háztetõkön túl az Eiffel-torony
magasodott a kék égbolt alatt.
Basszus, de ott lennék! – jegyez-
te meg Zsolt a képe melletti ke-
retben, és megosztotta a színes
fotót. Ez a pár szó keserûségé-

ben, gyámoltalanságában spon-
tán szakadt ki belõle. A követke-
zõ éjszaka vette észre, hogy egy
asszony az üzenõfalán reagált a
szavaira: Igaza van, de ezt a gye-
rekek is látják, olvassák! A felki-
áltójelekbõl legalább tizenöt sora-
kozott egymás után. Zsoltnak fo-
galma sem volt, hogy mire vonat-
kozik az asszony finom dorgálá-
sa. Az meg végképp homályos
volt elõtte, hogy miben van igaza.
Kinagyította a nõ képét. Szem-
üveges, festett arc nézett rá, me-
lyet feltornyozott, majd kétoldalt
dúsan leomló fekete haj kerete-
zett. Melis csak annyit írt vissza,
nem tudja, hogy mirõl van szó,
miben hibázott, de válasz nem ér-
kezett.

Lotti napról napra jobban lett.
Hasi ultrahangot és vérképet is
készítettek, de mindkét lelet ne-
gatív lett, a veseelégtelenség gya-
núját is kizárták. Lotti már magá-
tól evett és ivott, aztán hétvégén
irgalmatlan mennyiségû szõrtõl
szabadult meg, két alkalommal tíz
centi hosszú és ujjnyi vastag da-
rabok landoltak a szõnyegen.

Zsolt viszont kipurcant az egy
héten keresztül tartó feszültség-

tõl és kialvatlanságtól. Chopin
zongoradarabjai sem enyhítették
szorongását, fel-feltámadó gyo-
moridegességét. Felkereste házi-
orvosát a rendelõintézetben. A
fõorvostól könnyû altatót és nyug-
tatót kért, hogy végre kialudhassa
magát. A receptet a rendelõvel
szomszédos helyiségben nyom-
tatták ki, aztán egy fehér köpe-
nyes asszisztensnõ áthozta alá-
íratni. Szemüveges és festett arcú
volt, sûrû fekete haja a vállát ver-
deste. Azonnal elpirult, amikor
meglátta a férfit. Basszus, ez a nõ
utasított rendre a Facebookon,
gondolta Zsolt. S rögtön leesett
neki a tantusz: a nõ másképp ér-
telmezte az olasz eredetû szót, a
közkedvelt káromkodás árnyalt
változatának hitte, pedig az csak
a legmélyebb fekvésû férfihangot
jelenti, és mint ilyen, hangsúlyos-
sá teszi a hozzákapcsolt és kimon-
dott gondolatokat.

Az asszisztensnõ bájos téve-
désétõl egyszeriben jókedve ke-
rekedett, és amint kilépett a ren-
delõintézetbõl, úgy érezte, hogy
nincs szüksége gyógyszerre.
Összetépte a receptet, és bedob-
ta az elsõ utcai szemeteskosárba.

Betegségének tünetei idõrõl
idõre kiújulnak? Minden orvosi
lelete negatív, mégis rosszul érzi
magát? Kíváncsi, milyen környe-
zeti terhelõk vannak hatással a
szervezetére? Úgy érzi, elakadt az
életében? Életmódváltáson töri a
fejét, de nem tudja, hogyan is kezd-
jen hozzá? Mindezen kérdések
megválaszolásában segítségére van
a Biotitok Gyógytékában igény-
be vehetõ test-lélek-szellem álla-
potfelmérés (méregterheltségi
szint felmérése).

A hagyományos kínai orvos-
lás már négyezer évvel ezelõtt fel-
fedezte, hogy minden betegség az
ember megzavart energetikai rend-
szerére vezethetõ vissza. Az ener-
getikai rendszer nem tud megfele-
lõen mûködni, ha külsõ és/vagy
belsõ méregterheltségek érik a
szervezetet. A kívülrõl bejutó
vagy magában a szervezetben ke-
letkezõ mérgek negatív irányba be-
folyásolhatják az egyes szerv-
rendszerek, szervek mûködését.
Zavart szenvedhet többek között
a hormonrendszer, az immunrend-
szer, az idegrendszer, az emész-
tõrendszer, a kiválasztó szerv-
rendszer stb. A szervezet mûkö-
dését egy dominólánccal szoktam
szemléltetni: amint az egyik lánc-
szem, például az immunrendszer
kidõl a sorból, nagyon könnyen
dönti magával a többi láncszemet
is. Amint sikerül a szervezet egé-
szét megerõsíteni, a szervek, il-
letve szervrendszerek egészsége-
sen tudnak mûködni és nehezeb-

Találkozót szervezünk az 1953-
ban a Balatonfüredi Állami
Általános Iskola lányosztályá-
ban végzett tanulók részére
(osztályfõnök: Havas Erzsébet).
Kérjük, jelentkezz az alábbi
telefonszámon: Rák Klári,
06-30-382-5244

Keressük
az osztály-
társainkat!

A test a lélek színpada

ben szenvednek zavart. A ma élõ
ember folyamatos és különféle
stresszhatásoknak van kitéve,
melyek óhatatlanul hatnak a szer-
vezetre. Nemcsak a külsõ környe-
zetbõl érkezõ mérgek terhelhetik
a szervezetet, hanem a belsõ, lelki
mérgek is. Ez utóbbiak közé so-
rolhatjuk többek között a mérge-
lõdést, a lelkiismeret-furdalást, az
önbántó gondolatokat, a haragot
és még folytathatnánk a sort. A
negatív gondolatok, illetve fel nem
dolgozott negatív tapasztalások
egy idõ után megbetegítik a fizi-
kai testet is, és a betegség tünetei
egyszer csak felütik a fejüket.
Amennyiben tisztában van azzal,
hogy milyen lelki ok húzódik meg
egy-egy betegség hátterében, a
gyógyulás sokkal tartósabban,
könnyebben mehet végbe, hiszen
a gyökerénél fogja meg a problé-
mát. Az emberre mindig holiszti-
kusan kell tekinteni, azaz a test-
lélek-szellem hármasságát kell
szem elõtt tartani.

Tapasztalatom szerint nagyon
jó, ha egy érzelmileg nem érintett,
kívülálló, szakértelemmel bíró te-
rapeuta szembesít a bajok forrá-
sával. Az állapotfelmérés során
felszínre hozzuk a betegséget ki-
váltó élethelyzetet, gondolkodás-
módot, és személyre szabott te-

rápiás javaslattal, önismereti tech-
nikákkal segítem a hozzám fordu-
lókat. Amennyiben szükséges,
megbeszéljük, mely élelmiszerek
nincsenek jó hatással a szervezet-
re, illetve természetesen megvitat-
juk a felmerülõ kérdéseket.

A felmérést követi két kont-
rollvizsgálat (2–3 hónapos idõkö-
zökkel), melyekért nem kell kü-
lön díjat fizetni. Fontosnak tar-
tom ezeket a találkozásokat, mi-
vel így biztonságosan nyomon
tudjuk követni, meg tudjuk beszél-
ni a változásokat. Terapeutaként
„fogom a vendég a kezét”, segí-
tem õt, ám a lépéseket nem tehe-
tem meg helyette. Az állapotfel-
mérésnek nincs sem alsó, sem fel-
sõ korhatára, sem ellenjavallata,
azaz bárkinél elvégezhetõ.

Az emberre test-lélek-szellem
egységeként kell tekinteni. Nem
elég csupán a testi tüneteket ke-
zelni. Ha a lélek beteg marad, a
tünetek ismét felüthetik a fejüket,
hiszen a test a lélek színpada. A
hosszú távú eredmény érdekében
tehát célszerû a színfalak mögé is
bekukkantani.                          (x)

Kelemen Lívia
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

Erõss Zsolt kilépett az idõbõl, át egy másik dimenzióba

„Ha egy ember évekig készül
rá, hogy megmássza a világ leg-
magasabb hegyét, és amikor oda-
ér, kitör a vihar, vajon úgy érzi-e,
hogy vereséget szenvedett? Azt
mondja a hegynek: most nem
akarsz engem, de majd megvál-
tozik az idõjárás, és egy napon
fölmászom a csúcsodra. Addig
meg itt vársz rám.” (Paulo
Coelho)

Erõss Zsolt életében elõször
nem így cselekedett. Nem szólt a
hegyhez, nem figyelt az üzeneté-
re, valami megpattant benne, da-
colt, szembeszegült, azt mondta
magában: azért is! Az ország leg-
tapasztaltabb hegymászójaként
cselekedett így, mindez mégis az
életébe került. Sohasem fogjuk
megtudni, miért ezt a döntést hoz-
ta! Sohasem fogjuk megtudni, mi
késztette arra, hogy szembesze-
güljön a hegy akaratával; magával
vitte a titkát.

Megosztó személyiség volt.
Mindenkinek, aki hallott róla – s
ki ne hallott volna ebben a halálá-
ról  szóló  információzuhatagban
–, van valami véleménye a történ-
tekkel kapcsolatban. Aki csak kí-
vülrõl, idegenként képes látni egy
ilyen elhivatott, bár nyugodtan
írhatom azt is, megszállott embert,
az ítélkezik. Felelõtlenségrõl be-
szél, feleségét, valamint két- és
négyéves gyermekét emlegeti és
saját értékrendje alapján kinyilat-
koztat: ilyet nem lett volna sza-
bad! Miért kellett neki a 10. nyolc-
ezres csúcsot is meghódítania?
Nem volt elég számára a figyel-
meztetés, amikor egy Magas-Tát-
rában történt balesete nyomán
amputálni kellett az egyik alsó láb-
szárát? Ki hallott már ilyen õrült-
séget: mûlábbal hegyet mászni?

Igen, ebbõl a nézõpontból
Erõss valóban õrült volt. De aki
egy kicsit is megérti õt, azt mond-
ja: szent õrült. Nem közülünk
való. Olyan világból jött, ahol a
szenvedély, az elhivatottság, a
mindig többre-magasabbra vágyás
természetes része az életnek.

Igen, ilyen világból jött a Föld-
re, és most oda távozott vissza,
kilépve az idõbõl, amitõl nem függ

Erõss Zsolt utolsó nekifutása

többé, mint mi, ittmaradottak.
Negyvenöt éves létére megélhetett
valamit, amirõl mi csak ábrándo-
zunk: az abszolút szabadságot.
Amikor emberfeletti fizikai és lel-
ki erõfeszítések árán feljutott a
kitûzött hegycsúcsra, akkor olyan
végtelen szabadságérzést élhetett
át, ami ezt követõen soha nem
hagyta többé békén, amihez talán
csak a mennyország hasonlítha-
tó. Elérhetõ közelségbe került a
Jóistenhez. S ha valaki csak egy-
szer is átéli ezt, az soha többé nem
akar mást.

Olyan ez, mint a szirének éne-
ke Odüsszeusz és hajósai számá-
ra: túlvilági erõvel vonz, csábít, és
nem enged el többé.

Akik jártak már fönt, azt mond-
ják, ott minden más. Megszûnik,
ami eddig volt, elmúlik, ami
visszahúz, ami bánt, és csak a fen-
séges cél létezik, semmi más. Az
iszonyatos fizikai terhelés és a
rendkívüli körülmények hatására

valamiféle módosult tudatállapot-
ba kerül az ember, s már minden
másképp zajlik benne, mint ben-
nünk, akik itt lent maradtunk. Ez
a lelkiállapot aztán meghatározó-
vá válik, mindennél erõsebb lesz,
csak a lebegõ célt látja; a körülmé-
nyeket, a valóságot, a realitást
egyre kevésbé. S ha fölborul a bel-
sõ egyensúly, akkor bekövetke-
zik az, amit mi, földönfutók tra-
gédiának nevezünk, de soha nem
fogjuk megérteni, hogy ott fönt a
magasban valójában mi is történ-
hetett.

Erõss Zsolt kockáztatott, és
most már tudja az árát; kilépett
az idõbõl, át egy másik dimenzió-
ba. Predesztinálva volt erre a
sorsra, szembement vele, boldo-
gan vállalta, így válhatott teljes-
sé földi pályafutása. Ahogy egyik
barátja írta róla: felmászott a he-
gyek közé, és tovább emelkedett a
szokásosnál.

     Gaál Antal
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Magyarországon a gyógy-
szertárak privatizációja
közel húsz éve kezdõdött.
Az 1994-ben hozott
törvények adtak lehetõsé-
get arra, hogy a patikák
magánkézbe kerüljenek.
Az érdeklõdés kezdetben
nagy volt, hiszen két év
alatt 2300 gyógyszertár lett
magángyógyszertár. Mûkö-
désük elsõ tíz éve sikeres-
nek mondható. Azonban
2006-tól sok olyan válto-
zás állt be a gyógyszer-
finanszírozásban, amelyek
csökkentették az úgyneve-
zett patikai árrést.

Balatonfürednek mint kisvá-
rosnak több mint fél tucat gyógy-
szertára van, az egyik az Arany-
híd patika, melyet tavaly novem-
bertõl dr. Csóti András vezet.

– Kecskemétrõl indult, majd
rövid gyõri kitérõ után érkezett
Balatonfüredre. Hogyan talált rá
a városra?

– Nem volt ismeretlen szá-
momra Balatonfüred. Mivel fele-
ségem testvére és családja Né-
metországban él, az évek során
több alkalommal is itt találkoz-
tunk. A kétéves gyõri életünk so-
rán pedig barátainkkal látogat-
tunk ide, akikkel azóta is több-
ször találkoztunk füredi kirándu-
lásaik során.

– Életrajzából ismert, hogy
ének-zenei általános iskolába járt,
de a természettudományok utáni
érdeklõdése volt az erõsebb.

– Igen, ének-zenei iskolába jár-
tam, kórustag voltam négy éven
keresztül és hat évig hegedülni ta-
nultam, de megszerettem a bioló-
giát, majd a kémiát, ezért az ELTE
vegyészkarára jelentkeztem, aho-
vá fel is vettek.

Új vezetõ az Aranyhíd patika élén
Beszélgetés dr. Csóti András gyógyszerésszel

– Majd jött a váltás, az ELTE-
rõl átment az Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem Gyógysze-
résztudományi Karára. Miért
akart gyógyszerész lenni?

– A vegyészkaron az elsõ félév
vizsgáit követõen 160 felvett je-
lentkezõbõl 25-en maradtunk. A
tantárgyaim közül a természettu-
domány egyre jobban hiányzott.
Olyan szakterületet kezdtem ke-
resni, ahol az általam kedvelt ké-
mia mellett a biológiát, illetve ké-
sõbb az arra épülõ tantárgyakat
tanulhattam. Legjobb választás-
nak a gyógyszerészet bizonyult.

– Ahogy végzett, a rezidens-
képzést a szülõvárosához közel,
a kiskunhalasi Semmelweis kór-
házban kezdte. Nem gondolt ar-
ra, ami ma divat vagy kényszer,
hogy elõbb elmennek külföldre
szerencsét próbálni?

– Tíz évvel ezelõtt a frissen
végzett gyógyszerészeket munka-
lehetõségek szempontjából még
nem a jelenlegi jövõkép fogadta.
Akkoriban a végzettek 3–4 állás-
lehetõségbõl is választhattak.
Megtehették, mivel a gyógyszer-
gyárak lényegesen nagyobb, fej-
lõdõ orvoslátogatói hálózatokat
tartottak fent, és a gyógyszertá-
rak szabad nyitásával pedig to-
vább növekedett a gyógyszerészek
iránti kereslet. Nem kellett kül-
földre menni megélhetést keresni,
és tudta az ember, hogy tovább-
képzés után is találhat Magyaror-
szágon munkahelyet.

– Az elsõ gyógyszertár, amit
gyógyszertárvezetõként irányí-
tott, Kecskeméten a Centrum
gyógyszertár volt. Ez az idõszak
a szakmai tapasztalatszerzés
volt?

– Kezdetben én is tapasztalat-
szerzésre gondoltam, azonban
hamar kiderült, több volt annál. A

gyógyszertár ugyanis hamar a leg-
nagyobb forgalmú patikák egyike
lett, 10–12 alkalmazottal nonstop
nyitva tartás mellett. Rendkívül
nagy volt a teher, igazán nevez-
hettem mély víznek. Szinte a pa-
tikában „éltem”, ami hosszú tá-
von a magánélet minõségének
romlásához vezetett volna. Idõ-
közben kislányom született, aki
megváltoztatta életünket, és a fe-
leségemmel döntenünk kellett.

– Balatonfüreden az Aranyhíd
patika szerencsés helyen van, hi-
szen a szakorvosi rendelõintézet
épületében található. A pácien-
sek a háziorvostól, szakorvostól
rögtön önökhöz jönnek a recept-
jeik kiváltására.

– Bár nem vagyok régóta füre-
di lakos, de a múltról tájékozódva
úgy tudom, a 90-es évek környé-
kén már nyitva levõ közforgalmú
patikák mindig is számíthattak
vagy a lakosságra, vagy a turis-
tákra, és az Aranyhíd gyógyszer-
tár rendelõintézetbe való költöz-
tetésével a lakosság is számítha-
tott a szakmai követelményeknek
megfelelõ folyamatos ellátásra.
Azóta történtek változások, új
patikák is nyíltak, nyilván mérle-
gelve nyitásuk elõnyeit és kocká-
zatait. Az Aranyhíd gyógyszer-
tár utóbbi hónapokban történõ
fejlesztésével, választékának fo-
lyamatos bõvítésével igyekszünk
a füredi lakosságot teljeskörûen ki-
szolgálni, és törzsvásárlói rend-
szerünk használatával részükre
továbbra is folyamatosan kedve-
zõ árakat biztosítani.

– Pár éve még gyakorlat volt,
magam is tapasztaltam, hogy a
felírt recept helyett a gyógyszerész
másik, esetleg olcsóbb gyógyszert
javasolt. Ma már ezt nem tapasz-
talom, miért?

– Az orvosok a szakmai elvá-
rások mellett figyelembe veszik a
betegek igényeit, anyagi helyze-
tét, ezzel megkönnyítik a patikák-
ban történõ kiszolgálást. Sajnos
így is elõfordulhat, hogy a nagy-
kereskedõ – egy-egy gyártó alap-
anyag-ellátási nehézségei miatt –
nem tud megfelelõ mennyiségû
gyógyszert biztosítani. Ilyenkor
nem jut a patikáknak sem, szük-
ségessé válhat a helyettesítés.

– Balatonfüreden szerencsé-
re nagyon sok szakorvos él, si-
került-e velük kapcsolatba lépni?
Menyire nyitott ez a szakmai kör?

– Akikkel szerencsém volt ed-
dig többször találkozni, azokkal
jó kapcsolatot tudtam kialakítani.
Sajnos a szükséges változtatások
idõigényesnek bizonyultak, de
bízom benne, hogy a jövõben  kez-
deményezni tudom a kapcsolat
felvételét azokkal is, akik nem áll-
nak napi kapcsolatban a patiká-
val, de betegeik rendszeresen meg-
fordulnak nálunk. Mivel közös
érdekünk a betegek megfelelõ el-
látása, a nyitottság szerintem nem
kérdéses.

– A reklámoknál gyakran el-
hangzik, hogy kérdezze meg
gyógyszerészét. Kivitelezhetõ ez a
gyakorlatban, ha hosszú a sor?

– Igen, ez az a helyzet, ahol az
expediáló (gyógyszert kiadó)
gyógyszerésznek vagy szak-
asszisztensnek gyakorlottnak kell
lennie, hiszen fontos, hogy a vá-

sárló megismerhesse az adott ter-
méket, és használatával az élet-
minõség vagy betegség mint álla-
pot javuljon, ugyanakkor a kiszol-
gálásnak gyorsan kell haladnia.

– Szerencsére idén komolyabb
járvány, influenza nem volt, nyil-
ván ez a gyógyszertáraknak nem
volt elõnyös.

– Nem tapasztaltam ebbõl ere-
dõ forgalomváltozást, mivel a
szakrendelõ intézeten belül nem a
járványok okozta betegségek do-
minálnak, és az egyéb betegségek
ellátása a gyógyszertár részérõl
folyamatos. Amit pozitív válto-
zásnak élek meg, hogy a megelõ-
zésre nagyobb hangsúlyt fektet-
tek a vásárlók, valószínûleg en-
nek is köszönhetõ, hogy a szezo-
nális járvány gyorsabb és enyhébb
lefolyású volt, mint egyes régi-
ókban.

– A gyógyszerrendelést az
alapján végzik, amilyen gyógysze-
reket a háziorvosok, szakorvo-
sok felírnak. Elõfordulhat az is,
hogy a gyógyszerforgalmazók
önöket keresik, majd önök tesz-
nek ajánlatot az orvosoknak,
adott gyógyszerekre?

– Nem, ez nem fordult elõ.
– Még csak negyed éve élnek

Füreden, hogyan viselte a csa-
ládja a változást?

– Kislányom három és fél éves,
óvodába jár, ahová reggelente vi-
dáman megy. Meglepetésünkre
néha elénekel egy-egy dalt, amit
ott tanultak. Nagyon sokra érté-
keljük, hogy az óvoda ennyit tö-
rõdik a kiscsoportosokkal is, nyu-
godtak vagyunk, hogy jó kezek-
ben van. Családcentrikus vagyok.
Szóba sem jöhetett, hogy család
nélkül költözzek Füredre, de a
döntést természetesen feleségem-
mel közösen hoztuk meg. Felesé-
gem a Széchenyi István Egyetem
Gazdaságtudományi Karán vég-
zett idén, kecskeméti munkahelyé-
tõl költözésünk miatt vált meg.

– Sikerült-e Balatonfüredet
már közelebbrõl megismerniük?

Dr. Csóti András és családja gyorsan megkedvelte Balatonfüredet

– Igyekszünk a hétvégéket kel-
lemesen eltölteni, ezért kirándu-
lunk, ismerkedünk Balatonfü-
reddel és a környezõ vidékkel. A
legmegnyugtatóbb élmény, ami-
kor a Balaton partján sétálunk, a
víz látványa megszünteti a nyüzs-
gést.

–  A    gyógyszertár   névadó-
ja Aranyhíd. Lipták Gábor regé-
nyeit volt-e már ideje megismer-
ni?

– Sajnos még nem. Azt tudom,
hogy az író vendégháza a 71-es
fõút mellett áll, a mai Fordítóház.
Az Aranyhíd regényt még nem
olvastam, remélem, az elkövetke-
zõ idõben lesz rá alkalmam.

Dr. Fülöp Lajos

Az Aranyhíd gyógyszertár  közelmúltbeli fejlesztésével, választéká-
nak folyamatos bõvítésével igyekszünk Balatonfüred lakosságát
teljeskörûen kiszolgálni – mondja dr. Csóti András
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Április 28-án a Piros
templom falán lévõ
emléktáblánál emlékez-
tünk meg az Argentíná-
ban hatvan évvel ezelõtt
elhunyt egykori füredi
plébánosról.

Meglehetõsen hányattatott
sorsuk volt a füredi katolikusok-
nak az évszázadok során. A török
idõkben elpusztult templomot és
plébániát egészen 1916-ig nem si-
került megújítani. Igaz, volt idõ az
1700-as években, mikor Füreden
csak hét katolikus család élt. Több-
ször volt próbálkozás, hogy a te-
lepi (fürdõtelepi) kis kápolnára,
majd a Kerek templomra (a tiha-
nyi bencéseké volt) építve hoz-
zák létre plébániájukat, de ez vé-
gül sosem sikerült. Így fordulha-
tott elõ, hogy elõbb volt Füreden
katolikus iskola, mint plébánia.
Fordulatot hozott, hogy Keöd
József, az ismert hajóskapitány
igen jelentõs ingó- és ingatlanva-
gyonát a létrehozandó plébánia
javára ajánlotta, s igen komoly
készpénzmennyiséggel alapít-
ványt hozott létre. Késõbb Cs.
Darab József szõlõtermesztõ (aki-
nek a fia a kiváló szõlõnemesítõ)
is jelentõs összeggel járult az ügy-
höz. Elsõsorban aztán ezek a fel-
ajánlások tették lehetõvé, hogy
1916-ban megvásárolják az ipar-
testület épületét (a mai polgármes-
teri hivatal helyén) szükségtemp-

A lángbuzgalmú plébános: dr. Luttor Ferenc

Dr. Luttor Ferenc (jobbról a harmadik) Argentínában a magyar
lapnál is dolgozott újságíróként. A képen nyomdagépet avatnak

lom és egy papi lakás számára.
Ekkor nevezte ki Rott Nándor
veszprémi püspök Füredre plé-
bánosnak dr. Luttor Ferencet
(1886, Székesfehérvár–1953,
Buenos Aires), a képzett, nagy
mûveltségû és széles látókörû, mû-

vészi hajlamú és lelkületû papot.
Luttor a teológiát Veszprémben
kezdte, majd Bécsben fejezte be.
Hamarosan doktorrá avatták. Pá-
pán szolgált elõször káplánként.
Rövid ideig történelmi és régésze-
ti tanulmányúton volt Rómában.

Püspöki könyvtáros, tábori lel-
kész a szerb harctéren, majd a papi
szeminárium tanára. 1929-ben, a
templom elkészülte után pápai
prelátusi kitüntetést kapott.

A püspök a kinevezési ok-
mányban azt írta: „A cél megvaló-
sítása (plébánia, hitélet megszer-
vezése) sok tudást, tapintatot,
körültekintést, lángbuzgalmat és
kitartást kíván, s mindenekelõtt
példás papi életet tételez fel. (...)
Meg vagyok gyõzõdve, hogy min-
denben rátermett férfit válasz-
tottam.”

Munkája során a fellendült hit-
élet (például létrehozta a Jézus
Szíve Társaságot, a hívek létszá-
ma növekedett, nõtt a katolikus
öntudat) szükségessé tette új, na-
gyobb templom építését.

„A hívek kegyelete, szent val-
lásunk megbecsülése megkívánja,
hogy az eddigi szükségtemplom
helyett megfelelõ Isten háza épül-
jön...” – mondta ekkortájt.

Az építkezés elindítását az tet-
te lehetõvé, hogy Zala vármegye
megvette a szükségtemplomot, il-
letve a püspökség jelentõs össze-
get adományozott e célra. Figye-
lemre méltó, hogy az elsõ kapa-
vágás 1926. szeptember 11-én
történt, és a következõ év tava-
szán már tetõ alatt állt a temp-
lom, amit aztán szeptember 29-
én szentelt fel a püspök Krisztus
Király tiszteletére. XI. Pius pápa
1925-ben rendelte el Krisztus Ki-

rály ünnepét, így ezzel a felszen-
teléssel az egész világon is az el-
sõk között volt. Elgondolkoztató
és példaértékû lehet  számunkra
ma is, hogy a templom méretének
megtervezésekor milyen elõrelá-
tóak voltak, hisz a hívek akkori
létszáma nem indokolt volna ilyen
méretû templomot.

Az alapkõbe került levél
szerint:„Az építési költségek jó
részét a balatonfüredi római ka-
tolikus hívek önkéntes adomá-
nyokkal, munkateljesítéssel, a
szükségtemplom áruba bocsátá-
sával, továbbá hosszú távú köl-
csön vállalásával megajánlották...”
Maga Luttor is jelentõs felaján-
lást tett. Érdekesség, hogy a ha-
marosan bekövetkezett világvál-
ság  miatt a kölcsönt nyújtó Hol-
land Bank is tönkrement, így a
hitelt nem kellett visszafizetni. Az

iskola és a plébánia épülete egy-
két évvel késõbb épült, de ezek
elkészültét már Luttor nem láthat-
ta, mert kinevezték egyházjogi ta-
nácsnoknak a vatikáni magyar kö-
vetséghez, ahol 1946-ig tevékeny-
kedett, míg  az új rezsim 1946 feb-
ruárjában le nem tiltotta.

1947-ben  a Vatikán Argentí-
nába küldte, és ott is sokat tett a
magyarok kulturális intézmé-
nyeinek létrehozásáért, például
nyomdát alapított és sok magyar
szervezet létrehozásánál bábás-
kodott.

A templom bejáratától balra
egy kép és az alábbi felirat örökíti
meg emlékét: Én pedig házat épí-
tettem nevednek, hogy ott lakjék
mindörökké.” (2 Krón 6,2)

(Gyûrû Géza atya 1999-ben
készült írása alapján.)

 Csizmazia Szilveszter

A tanév vége alkalmából Köz
Kádi Saroltát, a református iskola
igazgatónõjét tapasztalatairól kér-
deztük.

– Tavaly áprilisban indult az
egyházi iskolává való átalakulás
folyamata. Miután megtartottuk
a megfelelõ tájékoztató fórumo-
kat a Bem iskolás szülõk részére,
s bizonyossá vált, hogy a tantes-
tület teljes létszámmal az új isko-
lába átvételre kerül, túl voltunk a
kezdeti nehézségeken. Ami nehéz
volt: elfogadtatni, hogy nem Bem
József Általános Iskola néven
mûködünk tovább, s ezzel kap-
csolatban egész tanév folyamán
többen fordultak hozzánk, hiszen
nagyon sok egykori bemes diák
szerette volna, ha a név megma-
rad. Tudni kell, hogy õ mohame-
dán hitre tért, de a tiszteletét,
emlékét természetesen õrizzük.

– Nyilván nem csak a névtáb-
lát cserélték le. Természetes, hogy
sok régi diák, szülõ, tanár szá-
mára merõben új, szokatlan volt
a meghonosítani kívánt keresz-
tény szellemiség.

–  A keresztyén szellemiség
kialakítása hosszú folyamat, fõ-
leg egy olyan iskolában, aminek a
tanulói még más jellegû iskolába
iratkoztak be. A lelki élet vezetõi,
Miklós Ferenc nagytiszteletû úr,
a református, katolikus és evan-
gélikus hitoktatók feladata fõként,
hogy a keresztyén szellemiség ki-
alakításáért a legfontosabb lépé-
seket megtegyék, ami csak akkor
tud kiteljesedni, ha a pedagógu-
sok, szülõk is elfogadják. Ez az
év az együttmûködést mutatja,

Sikeres beiratkozás
a református iskolában

ami fontos a cél eléréséhez. S ta-
lán a jövõ tanévre nézve egy ked-
vezõ dolog, hogy a 26 elsõst már
a református iskolába íratták a
szüleik, jelezve ezzel, hogy a ke-
resztyén szellemiséget fontosnak
tartják, s annak értékrendjét elfo-
gadják.

– Az oktatás színvonalában
érzékelhetõ változás?

– Az oktatást, nevelést a pe-
dagógusok ugyanolyan színvona-
lasan végzik, mint korábban, ezt
mutatják tantárgyi és verseny-
eredményeink, szerepléseink. A
tanév során a két pedagógust érin-
tõ problémák megoldódtak. Egy
pedagógus az Eötvös iskolában
fog dolgozni. A másik pedagógus
befejezte tanítói pályáját, más
munkakörbe kerül, még teljesen
nem tisztázott, hogy milyen fel-
adata lesz, de nem marad munka
nélkül. Készülünk már a követke-
zõ tanévre, s teljes a tantestület.

–  Láttam, reggel közös imá-
val, énekléssel kezdik a napot,
amin nem egy szülõ is részt vesz.
Rám személy szerint mély benyo-
mást tett a gyerekek aktív rész-
vétele.

–  A reggeli áhítaton semmi
olyan nem hangzik el, amit katoli-
kus vagy evangélikus gyerek nem
hallhat, vagy katolikus és evangé-
likus hitoktató ne tudna elfogad-
ni. A katolikus hitoktató is részt
vesz a reggeli áhítaton. Az éneke-
ket szívesen éneklik mindannyi-
an, s a közös imát, a Miatyánkot
együtt mondjuk el. Azok a gyere-
kek is tiszteletben tartják a reggeli
áhítatot, akik nem vallásosak.

– Ha jól tudom, több az isko-
lában a katolikus, mint a más val-
lású. Milyen a kapcsolatuk a ka-
tolikus hitoktatókkal?

 – Az iskolában valóban dup-
lája a katolikus hittanosok száma
a reformátusokénak.

Megértõ együttmûködés a jel-
lemzõ. Mind a pedagógusok, mind
a református hitoktatók felé nyil-
vánul ez meg. Hétfõn és csütörtö-
kön vannak a hitoktatók az isko-
lában, egy idõpontban vannak a
felekezet szerinti hittanórák és az
erkölcstanóra. A hitoktatók az
egyházi iskolában a tantestület
tagjai, rendezvényeinket is láto-
gatják, s a nevelési feladatok meg-
oldásában is részt vesznek. A csa-
ládi vasárnapon kell a református
istentiszteleten részt venniük az
osztályukkal, a többi vasárnap
mennek a katolikus templomba.

– A beiratkozások számának
jelentõs emelkedése, úgy gondo-
lom, biztató a jövõre nézve.

– Mint említettem, idén 26 el-
sõst írattak be hozzánk, örven-
detes, hogy ennyien felismerik
annak a plusznak a jelentõségét,
amit egyházi iskola kínál a gye-
rekeknek.

A nyugodt légkör, a tanulni
akarás, egymás segítése, megérté-
se, kevesebb magatartási problé-
ma, az osztályközösség tagjainak
szeretetteljes együttmûködése,
reméljük, késõbb is  vonzó lesz a
szülõk számára. A reggeli közös
ima, éneklés, a köszöntés mind
hozzájárul, hogy a napunk nyu-
godt, kellemes légkörben induljon.

Csizmazia Szilveszter

Bérmálás május 19-én, 1. sor: Viktor atya, Csekõ Dominika, Györe Regina, Ihász Kinga, Virsinski
Krisztina, Molnár Kata, Libik Alexandra, Szeiler Laura, Nyári Klaudia. 2. sor: Rábaközi Rita hittantanárnõ,
Léman Patrícia, Geipl Nikolett, Szakonyi Enikõ, Géza atya, Kötél Alexandra, Nagy Olívia Rózsa, Sótonyi
Klaudia, Aradi Erika hittantanárnõ, Péter atya. 3. sor: Juhász Dániel, Ther Bence, Rózsa Botond, Ágos
Martin, Varga Luca, Horváth Bence, Danajka Balázs, Zámbó Bence, Kondráth Krisztián

Bérmálás és elsõáldozás

Elsõáldozás május 12-én,
fiúk, 1. sor: Engler Gyula,
Szekrényes Dávid, Fehér
Zsombor, Száva Milán, Giczi
Ricsi Levente, Pálfi Máté,
Csontos András, Karli Ádám,
Õry Ákos, Orbán Balázs. 2.
sor: Deli Gergõ Zoltán, Szabó
Bendegúz, Kovács Marcell
Bendegúz, Schütz András,
László Gergõ, Péter Gergely
Soma, Balogh Ádám, Láng
Erik, Ihász Márk. 3. sor: R.
Rita, Viktor atya, Géza Atya,
Péter Atya, Erika néni

Elsõáldozás május 12-én, lá-
nyok, 1. sor: Vázsonyi Virág,
Pethõ Luca, Lázár Viktória Erzsé-
bet, Bárczy Melitta, Makki Fló-
ra, Balogh Júlia, Rózsa Dorottya,
Papp Letícia, Fazekas Titanilla,
Pethõ Rozi. 2: sor Kramli Kinga,
Felber Sára, Sipos Zsófia, Egyed
Katalin, Boa Klaudia, Dél Zsu-
zsanna Sára, Juranics Szabina
Katalin, Radics Sára. 3. sor: R.
Rita, Viktor atya, Géza Atya, Pé-
ter Atya, Erika néni

A Piros templom elõtti téren a Kéki-patak vízesése látható
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Készül a Balatonfüred
kitüntetettjei 2009–
2014. címû kötet,
melyet a Balatonfüred
Városért Közalapítvány
ad ki.

A szerkesztõ ezúton kéri
mindazokat, akik 2009 már-
ciusa után (majd pedig folya-
matosan 2013 decemberéig be-
zárólag) bármilyen önkor-
mányzati kitüntetést kaptak
(díszpolgár, Pro Urbe-díj, köz-

Balatonfüred kitüntetettjei:
felhívás kapcsolatfelvételre

oktatásért, Balatonfüred sport-
jáért, egészségügyéért, köz-
igazgatásáért, szociális tevé-
kenységéért, kultúrájáért, kör-
nyezetvédelméért, év rendõre,
év vállalkozása/vállalkozója,
borkirálynõ, díszoklevél stb.),
szíveskedjenek felvenni a kap-
csolatot a megjelenés módjáról,
tartalmáról.

A szerkesztõ e-mail címe:
zatkalik.andras@gmail.com.
Telefonszáma: 06(20)951-
9671.

Dr. Macher Emmánuel
József bölcsészdoktor a
20. század közepén másfél
évtizedig volt a katoli-
kus hívõk bencés papja
Balatonfüreden a Kerek
templomban.

Hivatása Pannonhalmához, a
Zala megyei Nagyradához és Ba-
latonfüredhez kötötte.

Gyõrben született 1897. janu-
ár 17-én és ott járt a bencésekhez
gimnáziumba. Áldozópappá 1919
szeptemberében szentelték. Fõis-
kolai tanár Pannonhalmán 1919–
1926 között, majd lelkész
Nagyradán (Zalakarostól 10 km-
re). Itt a községben szerzett érde-
meiért (a hitélet terén, hazafias és
kulturális téren) a település kép-
viselõ-testülete Nagyrada dísz-
polgárává választotta. Innen ke-
rült Balatonfüredre, ahol 1940-tõl
1955-ig szolgált. Az Erzsébet Sza-
natóriumban (a mai szívkórház-
ban), majd a háború után a Blaha
utcában lakott, szemben a temp-
lommal, a mai Városi Múzeum
helyén.

1943-ban elõadást tartott Fü-
reden az orvoskongresszuson Ba-
latonfüred gyógytényezõirõl és
történetérõl. 1945-ben tudósítot-
ta a pannonhalmi fõapátot a há-

Macher Emmánuel
fürdõtelepi
bencés lelkész

borús front megérkezésérõl és az
orosz katonák cselekedeteirõl.

Irodalmi munkásságot is foly-
tatott. A Pannonhalmi Szemlé-
ben 1941-ben Az örök Széchenyi
címmel értekezett. Ugyanott
1942-ben két könyvrecenziója is
megjelent (Horváth Jenõ: Magyar
diplomácia, magyar diplomaták,
Tóth László: Magyar vártán,
Szent István Kiadó).

1955-ben nyugalomba vonult
és Pannonhalmán élt, ott halt meg
1958. szeptember 4-én.

Se szeri, se száma személyes
élményeimnek, találkozásaimnak
Macher Emmánuel atyával. Kitû-
nõ hitszónok volt, a vasárnap dél-
elõtti szentmisén a hívõk a temp-
lomból az utcára kiszorulva hall-
gatták prédikációit. Mindig gon-
dosan felkészült ezekre. A füredi-
ek mesélték, hogy amikor a hata-
lom egyenruhás képviselõi házku-
tatást tartottak nála, meglepetés-
sel  bukkantak rá a marxizmus ere-
deti, német nyelvû könyveire la-
kásában. Mint fõiskolai tanár, ez
volt kutatási területe, és õ erede-
tiben akarta olvasni azt az ideoló-
giát,  mely ellen  a katolikus val-
lást védte.

(A fénykép tulajdonosa a Pan-
nonhalmi Fõapátság fotótára.)

Honti József

Már a savanyúvízrõl szóló
1783. évi jelentés szerzõi, Prandt
Ignác és Winterl Jakab professzo-
rok szükségesnek tartották a fü-
redi fürdõorvosi állás megszer-
vezését. A helytartótanács 1783.
szeptember 9-i leiratára a veszp-
rémi káptalan kifejtette, hogy a
savanyúvíznél szükség van állan-
dó orvosra és seborvosra, patikus-
ra azonban nincs, mert az itteni
jövedelmébõl nem tudná eltarta-
ni magát, és a közeli veszprémi
patikából beszerezhetõk a gyógy-
szerek.

Az orvos bírja a fürdõt felke-
resõ nép bizalmát, kinevezésérõl
a vármegye határozzon, gyakor-
lati és elméleti alkalmasságát a ki-
rályi egyetem vizsgálja meg. Mi-
vel nem tud megélni 4–5 havi be-
vételeibõl, fizetést kell kapnia, ez-
zel szemben a seborvos a fürdõk
hasznából és egyéb bevételeibõl
tartsa fenn magát. Az orvos és a
seborvos felügyeletét bízzák a
veszprémi fõorvosra, mivel a be-
tegek õt hívták leggyakrabban a
savanyúvízhez, és sok tapaszta-
latot szerzett a savanyúvízzel
való kúrákban.

A helytartótanács 1784. ápri-
lis 19-i leiratában elfogadta a
veszprémi káptalan javaslatát,
szükségesnek tartotta az állandó
orvosi és seborvosi állás meg-
szervezését, akiknek a fizetésére
a fürdõtulajdonos tihanyi apátsá-
got kötelezte.

Az apát, megelõzni akarván a
fürdõorvos kinevezését, 1785.
április 30-án közölte az uralko-
dóval, hogy a savanyúvíznél
összesereglõ betegek orvosi ellá-
tásáról Havranek Józsefnek,
Veszprém megye fõorvosának a
közremûködésével gondoskodik.
Havranek azonban nem hagy-
hatta el a vármegyei állását, ezért
királyi dekrétummal mégis
Oesterreichert, Prandt és Winterl
jelöltjét nevezték ki a fürdõ orvo-
sának.

A szívkórház falára helyezett
emléktábla szerint a füredi sava-
nyúvízi gyógyfürdõ elsõ fürdõ-
orvosa 1785-tõl 1806-ig Oester-
reicher Manes József volt.

Helytörténeti visszatekintés
Havranek József, a savanyúvíz közorvosa 1785-ben

Oesterreicher valójában csak
1786-ban kapta meg a kinevezé-
sét, a bencés rend visszaállítása
után, 1802-ben elbocsátották az
állásából, majd hosszas huzavo-
na után megkapta még az 1803.
évi fizetését és a félévi fizetésé-
nek megfelelõ végkielégítést. Õt és
utódait helyesebb lenne fürdõ-
fõorvosnak nevezni, mert a ma-
gánorvosoktól eltérõen fix fizeté-
sük, azonkívül hatósági feladata-
ik is voltak. Az ilyen orvosokat
physicusnak nevezték, mint pél-
dául a vármegyei tiszti fõorvoso-
kat. Az orvos (medicus) feladata
a belsõ, a seborvosé (chyrurgus) a
külsõ bajok gyógyítása volt. Egy-
más dolgába nem avatkozhattak
bele, a seborvos a fürdõorvos alá-
rendeltje volt.

Havranek József neve a veszp-
rémi várban ma is álló Havranek-
házról ismert. Veszprém várme-
gye közgyûlésén 1770. szeptem-
ber 22-én a Bécsbõl jött Hav-
raneket 500 forint fizetéssel és
ingyen kvártéllyal felfogadták vár-
megyei fõorvosnak, elõdjét,
Schoretits Mihályt ugyanis meg-
hívták a nagyszombati egyetem-
re, ahol az orvosi fakultás pro-
fesszora lett. Havranek egészen a

haláláig a hivatalában maradt, 1813.
február 8-án követte õt az utód, Zsol-
dos János.

Havranek 1804-ben írt Ani-
madversiones (Észrevételek) címû
szakvéleményében megemlítette,
hogy 33 éve, azaz 1771 óta kezdte
vizsgálni a savanyúforrás vizét a ki-
rályi tanácsosi rangban lévõ Joseph
Franz Skolloniccsal, a helytartóta-
nács egészségügyi tanácsosával és rit-
kábban egy Gilg nevû orvossal együtt.
Állítását megerõsíti Haiszler György
gyõri orvos 1804. február 6-án kelt
levele, amelyben kifejtette a vélemé-
nyét a füredi savanyúvíz erejének a
meggyengülésérõl és a fürdõorvosi
állás szükségességérõl. Az elsõ kér-
désre válaszolva azt javasolta, hogy
hallgassák meg Havranek József me-
gyei fõorvost, aki több mint 30 éve
végez forrásfelújításokat és jól isme-
ri a kutat. A második kérdésre kifej-
tette, hogy a fürdõvendégek két osz-
tályba sorolhatók: az egyik felüdülés
(recreatio) és a hely meglátogatása
(visitatio) végett jön, a másik idült
betegséggel küzd és ágyhoz kötött.
Elõbbieknek igen ritkán van szüksé-
gük orvosra, utóbbiak otthon gyó-
gyíttatják magukat. Ezért azt java-
solta, hogy tisztes jutalmazással bíz-
zanak meg egy Füredhez közel lakó

orvost, aki a hét két-három
napján, szükség szerint több-
ször is a fürdõn tartózkodhat.

A fürdõorvosi állásról fo-
lyó vitában Novák Krizosz-
tom fõapát 1804. február 16-
án hajszálpontosan fogalmaz-
ta meg Havranek státusát, a
savanyúvíz „régi és korábbi ál-
landó közorvosának” nevezve
õt. Értett a bonyolult, nagy
hozzáértést és több szakem-
ber együttmûködését megkö-
vetelõ forrásfoglaláshoz. Ké-
sõbb a fürdõidény megnyitása
elõtt a forrás kitisztítása, a for-
rásvíz hõmérsékletének és víz-
hozamának a megállapítása, a
forrásvíz minõségének az el-
lenõrzése a kinevezett fürdõ-
orvos rendes évi kötelezettsé-
gévé vált. Havranek szakértõi
tevékenységének legfontosabb
dokumentuma a forrás álla-
potáról és az 1784-ben elvég-
zett forrásfoglalásról készített,
1784. május 8-án kelt latin
nyelvû jelentése. Ez alapján
Skollonics egészségügyi taná-
csos elkészítette az összefog-
laló jelentését, amelyre válaszul
II. József a helytartótanácson
keresztül kiadta a forrás védel-
mét és a savanyúvízi fürdõte-
lep fejlesztését szolgáló nagy
horderejû rendelkezéseit.

A savanyúvízi gyógyfürdõt
1702-tõl mûködtetõ seborvo-
sok és Havranek József orvosi
tevékenységének jelentõségét
nem szabad a magyar egész-
ségügy korabeli sanyarú álla-
potából kiragadva értékelni.
Becslés szerint 1720 táján 37
orvosdoktor, 19 gyógyszertár
és 120 seborvos-borbély volt
az országban, és vármegyék
sora volt orvos (medicus) nél-
kül. Az egyik divatos európai
gyógyfürdõnek, a csehországi
Franzensbadnak is csak 1795-
tõl volt fürdõorvosa, addig a
közeli Eger (ma Cheb) város
orvosa látta el a fürdõorvosi
teendõket. A  Nagyszomba-
ton 1770-ben elindult  hazai
orvosképzés után egy évvel
Havranek József orvosi mûkö-
dését a füredi gyógyfürdõn
azonos értékûnek kell tekin-
teni 1786-tól kinevezett utó-
daiéval.

Lichtneckert András
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Tavaly õsszel arra az
elhatározásra jutott a
szülõi munkaközösség,
hogy hasznos dolgok
létesítésével szeretne
hozzájárulni az Eötvös
iskola mindennapi
életéhez.

A sok ötlet közül végül is há-
rom dologra szavazott igennel a
közösség: asztalok és padok léte-
sítése 50 férõhellyel, kerékpártá-
rolók 70 kerékpár részére és ke-
rítésfestés 120 méter hosszan. A
vasmunkát, tehát a padok és a
kerékpártárolók elkészítését
Makai Józseffel és fiaival együtt

Közös munka a gyerekekért

az elgondolást, és vállaltuk a ho-
mokozóhoz szükséges anyagok
beszerzését és a teljes kivitelezést.
A finanszírozáshoz az alsós csa-
ládok között gyûjtést szervez-
tünk. Ennek eredménye az lett,
hogy sikerült megvennünk a fa-
anyagot a homokozó keretéhez,
de még mindig kevés volt a pénz,
nem futotta az alátét anyagra, a
festékre, a homokra és a szállítási
költségekre. Ekkor beszéltünk

Hylsky úrral a gondunkról, õ pe-
dig rögtön felajánlotta a segítsé-
gét, mégpedig úgy, hogy kifizeti a
hiányzó összeget, mivel szeretné
az iskolát támogatni. Így készült
el a homokozó 35 négyzetméter
felületen. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani minden csa-
ládnak, akik hozzájárultak adomá-
nyaikkal, Hylsky úrnak, aki nagy-
vonalú adományával kisegített a
hiányzó összeggel, Kauker Ákos-
nak, aki a tartókarók gyalulásá-
ban segített és a két iskolai kar-
bantartónak: Nagy Istvánnak és
Kerekes Andrásnak, akik amikor
csak szükség volt rájuk, rögtön se-
gítettek.  A beruházás teljes össze-
ge közel másfél millió forint volt,
ami a szülõi munkaközösség, a
családok egy része és Mike Hyls-
ky támogatásával, valamint sok és
szorgalmas munkával jött létre.
Minden résztvevõnek szeretnénk
megköszönni a részvételt a szülõi
munkaközösség nevében is.

Szurma András és
Szurmáné Szecsõdi Judit

A Már tudok biztonságo-
san közlekedni 2013 el-
nevezésû vetélkedõsorozat
döntõjére a részt vevõ
iskolák szurkolótáborral
jöttek a balatonfüredi
Balaton Szabadidõ- és
Konferencia-központba.
 
A hét iskola négyfõs csapatai-

nak az elsõsegélynyújtás feladat
során a stabil oldalfekvõ helyze-
tet kellett bemutatni, majd közle-
kedési KRESZ-teszt és kerékpá-
ros ügyességi pálya következett.
A KRESZ-kvíz után a rendõri kar-
jelzésekkel folytatódott a versen-
gés, majd közlekedési szituációs
feladatban kellett összemérni tu-
dásukat a diákoknak.

A feladatok között az iskolák
színes kulturális bemutatója szí-
nesítette (néptánc, musicalrészlet,
ének, próza, hangszeres zene) a
döntõt, miközben folyamatosan
lehetett követni az aktuális pont-
állást és értékelték a feladatok
megoldását.

Közlekedjünk
biztonságosan!

Helyezések: I. Balatonfüred
Református Általános Iskola, II.
Zánka, Bozzay Pál Általános Is-
kola, III. Balatonfüred, Radnóti
Miklós Általános Iskola, IV.
Nivegy-völgyi Általános Iskola,
V.  Csopaki Általános Iskola, VI.
Tihany, Illyés Gyula Bencés Ál-
talános Iskola, VII. Balatonfüred,
Eötvös Loránd Általános Iskola.

Az elsõ négy helyezett pénz-
jutalomban részesült, valamint
minden diák ajándékcsomagot vi-
hetett haza a támogatóknak kö-
szönhetõen.

A helyezetteknek a díjakat dr.
Hajba Csaba a Balatonfüredi Va-
gyonvédelmi Közalapítvány,
Némethy Kálmán a Bakonyerdõ
Zrt. és Váradi Szabó István a ba-
latonfüredi Aquapark képvisele-
tében adta át.

A verseny ötletgazdája, mû-
sorvezetõje a nemrégiben DADA-
díjjal kitüntetett Szekeres Kornél,
a Balatonfüredi Rendõrkapitány-
ság megelõzési fõelõadója.

BFN

Újabb versenyeken értek el kiváló eredményeket a Radnóti iskola
diákjai, ezúttal a történelem, a helytörténet és hungarikumok
ismeretérõl adtak számot elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A két megmérettetést Sümegen, illetve Kislõdön tartották

Kiváló radnótis diákok

Közel kétszáz óvodás
érkezett a Balatonfüredi
Rendõrkapitányságra
május 3-án, ahol megis-
merhették a rendõrautó és
a rendõrmotor rejtelmeit,
testközelbõl megtapasztal-
hatták a nyomrögzítés
folyamatát, illetve kézbe
foghatták a rendõrség
rendszeresített fegyvereit.

A kicsik nagy érdeklõdést mu-
tattak az egyes állomáshelyek
iránt, és új ismeretekkel, élmé-
nyekkel gazdagodtak a nap során.
Az elõzõ évek hagyományaihoz
méltóan a rendõrkapitányság óvo-
dás-rajzpályázatot hirdetett a tér-
ségben található óvodák kis mû-
vészei számára, hiszen a baleset-
mentes közlekedésre nevelést nem
lehet elég korán elkezdeni. A rajz-
pályázat eredménye:

Kiscsoport:
I. Dobai Rebeka (4 éves), Ba-

latonfüred, Tündérkert Óvoda; II.

Ovis rajzpályázat
a rendõrségen

Köller Mihály (4 éves),  Balaton-
füred, Óvárosi Óvoda

Középsõ csoport:
I. Borbély Eszter (5 éves),

Balatonakali Óvoda; II. Gál Bá-
lint (5,5 éves), Zánkai Óvoda; III.
Gulyás Gergõ (5 éves), Pécselyi
Óvoda

Nagycsoport: I. Sümegi Anna
(6,5 éves), Balatonakali Óvoda; II.
Polák  Hanna (6 éves), Bala-
tonakali Óvoda; III. Hoffmann
Csaba (7 éves), Balatonfüred,
Kiserdei Óvoda

Különdíj: Balatonfüred, Kiser-
dei Óvoda, Kerekerdõ Tagóvoda
Katica csoportja; Hári Bence (5,5
éves), Pécselyi Óvoda

Az ünnepélyes díjátadáson a
kapitányság nagytermében az
óvodások a büszke szülõk és a fel-
készítõ óvónõk gyûrûjében vet-
ték át a helyezésekkel járó dí-
jakat.

Szekeres Kornél
rendõr õrnyagy,

 megelõzési fõelõadó

Harmadik alkalommal utazott
delegáció a törökországi Bursa
városba, hogy fiatal úszóink részt
vegyenek a nilüferi nemzetközi
sportfesztiválon.

Balatonfüredi siker Bursában
A Radnóti és Eötvös iskola

két-két diákja nem hozott szé-
gyent a magyarokra, derekasan
helytálltak. Az egyéniben és vál-
tóban elért második helyezések-

kel elégedett az edzõ, Nagy János
is. A fesztiválon 11 ország képvi-
seltette magát, ott volt Azerbaj-
dzsán, Románia, Bulgária, Japán,
Lengyelország, Litvánia, Ukrajna

és természetesen Magyarország,
akiket a fürediek képviseltek. A
sportprogramokon kívül számta-
lan élmény érte a gyerekeket, akik
egyébként kiegészültek a Balaton-
füred Néptánc Egyesület 12 tán-
cosával. Török családoknál szál-
lásolták el õket, sok-sok kirándu-
lás, közös élmény tette sokáig
emlékezetessé az utat. A delegá-
ció vezetõje Kiszely Pál tanács-
nok volt, aki évek óta kitûnõ kap-
csolatot ápol a török város veze-
tõivel, nem véletlen hát, hogy min-
den évben érkezik meghívás az
ázsiai országból. A magyar cso-
port az egyhetes út alkalmával
megismerhette a tengerparti kis-
város, Mudanya szépségeit, de
ellátogattak Gölyaziba, amely egy
kedves halászfalu és turisztikai
látványosság is egyben. A csopor-
tot ezúttal is elkísérte a Füred
Televízió kétfõs stábja, akik min-
den fontosabb és érdekes ese-
ményt rögzítettek.

Bán LászlóBalról jobbra: Mayer Levente, Németh Gergely, Németh Zsófia, Schütz Annamária

Nagyon jó hangu-
latban telt az idõ
munka közben is,
délben pedig
mindenkinek jólesett
a három bográcsban
elkészített, finom
bableves, melyet
Mike Hylsky fõzött

valósítottuk meg. Május 11-én
összejött 42 család, valamint 11
iskolai dolgozó, hogy szebbé va-
rázsoljuk az iskolát az utcáról
nézve is. Nagyon jó hangulatban
telt az idõ munka közben, délben
pedig mindenkinek jólesett a há-
rom bográcsban elkészített bable-
ves, melyet Mike Hylsky fõzött
nekünk. Végül pedig elkészült a
homokozó is. Az alsós tanító né-
nik és az iskola igazgatója,

Diószeghy Leopoldina részérõl
merült fel az ötlet, hogy jó lenne
az iskola udvarán egy homokozó,
mert fõként az alsósok , de néha a
felsõsök is a távolugró gödörben
homokoznak, ami persze nem erre
a célra készült, ezért kellene egy
igazi homokozó is. Próbáltuk ezt
is a szülõi munkaközösséggel meg-
szavaztatni, de õk ezt ellenezték.
A feleségem, Judit és én viszont
nagyon hasznosnak tartottuk ezt
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Szûrõvizsgálatokkal, életviteli
tanácsokkal, sportbemutatókkal
várta az érdeklõdõket május 17-
én Balatonfüreden a COOP or-
szágjáró programja.

A tisztán magyar tulajdonú cég
számára fontos a társadalmi fele-
lõsségvállalás, tavaly olimpiko-

Tegyünk együtt az egészségért!

A rendezvény megnyitóján részt vett (balról jobbra): Kis Gergõ  olimpiai kerettag, Európa-bajnok úszó,  Turi György úszó mesteredzõ,
Bóka István országgyûlési képviselõ, Balatonfüred város polgármestere, Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Markovics Gáspár, az Észak-balatoni Zrt. vezérigazgatója, dr. Szócska Miklós, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériumának egészségügyért felelõs államtitkára és Csepeli Lajos, a COOP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke

Április végén a Szolnoki
Vívóklub rendezte meg a
2012–13. tanévi országos
párbajtõr-diákolimpiát,
eltérve az eddigi gyakor-
lattól, mert most nemcsak
az általános iskolák, ha-
nem a középiskolák diák-
jai is itt versenyeztek a
bajnoki címért, egyéniben
és csapatban is.

Ha meghirdették volna a leg-
eredményesebb iskola címet, ak-
kor azt minden bizonnyal a bala-
tonfüredi Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola nyerte volna el, hiszen
az ország összes általános iskolá-
ja közül – akik párbajtõrben ver-
senyzõt indítottak – a legeredmé-
nyesebben szerepelt, tanulói két
egyéni aranyéremmel, egy egyé-
ni bronzéremmel és két csapat-
bronzéremmel tértek haza. A pár-
bajtõr-diákolimpiák történetében

Párbajtõr-diákolimpia:
bajnokok az Eötvösbõl

Képünkön balról jobbra Kauker Dominik, Fekete Ádám, Újhelyi Gergõ és Némethné Szkalla Ilona
edzõ. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak az egyéni és a csapatküzdelmekben egyaránt

eddig még ilyen sok versenyzõ
nem kvalifikálta magát,  így  a csa-
patok rendre a késõ esti órákig
vívtak, fõleg az elsõ legjobb négy
csapat, akik a bajnoki címért ver-
senyeztek. Az Eötvös iskola II.
és III. korcsoportban tudott egy-
egy fiúcsapatot indítani, de csak
úgy, hogy mindkét korosztályban
egy-egy fiatalabb versenyzõ is
szerepelt.

Kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tott Kauker Dominik, aki egyéni-
ben megnyerte a II. korcsoport
versenyét, majd közvetlenül utá-
na a II. korcsoportos csapatnak
húzóereje volt, ahol vívott még
Fekete Ádám, aki pedig az elõzõ
napon  nyerte meg az I. korcso-
port egyéni versenyét, valamint
Újhelyi Gergõ. Csak a késõbbi
elsõ helyezett iskolától kaptak ki,
és utána gyõzték le a késõbbi má-
sodik helyezettõl kikapott iskola
csapatát, s így szerezték meg kö-

zel tizenkét órás versengés után –
11 induló csapat közül – a bronz-
érmet.

Hasonló volt másnap a III.
korcsoport csapatversenye is,
ahol kilenc csapat indult. Csere
Bence, Frantal Balázs, Mayer Bo-
tond mellett vívott a csapatban az
elõzõ napot végigversenyzõ, egy
korcsoporttal fiatalabb Kauker
Dominik is. Õk is a késõbbi elsõ
helyezett csapattól kaptak csak
ki, de fáradtan – az egyéni ver-
senyben 3. helyen végzett Csere
Bence vezérletével –, egész napos
versenyzés után meg tudták sze-
rezni a harmadik helyet, így ez a
csapat is bronzérmes lett.

A középiskolások egyéni lány-
versenyén a lóczys Szabó Fruzsi-
na a VI. korcsoportban a 9. he-
lyen végzett.A diákokat Németh-
né Szkalla Ilona edzõ készítette
fel a versenyekre.

BFN

Tisztelettel értesítünk minden érdeklõdõt, hogy kézilabdás nyári
tábort indítunk 2013. június 24. és 29. között a Balatonfüredi Kézilab-
da SE szervezésében, a sokszoros válogatott,  a világválogatottban is
szerepelt játékosunk, Pásztor István  vezetésével. A táborba napközis
rendszerben várjuk a tíz év feletti, kézilabda iránt érdeklõdõ balatonfü-
redi és környékbeli lányokat és fiúkat. Terveink szerint napi két edzés-
sel ismertetnénk meg a gyerekeket a sportág alapjaival, egyúttal nem
titkolt célunk, hogy a tehetséges gyermekek fejlõdését nyomon követ-
ve, késõbb lehetõséget ajánlanánk valamelyik utánpótláscsapatunknál
a további sportolásra. Az egy hét alatt igyekszünk kihasználni a Bala-
ton nyújtotta lehetõségeket. A szakmai programokhoz kapcsolódna a
strandolás, kirándulások a környék nevezetességeihez, és minden hé-
ten egy meglepetés sztárvendég az MKB Veszprém KC és a BKSE
csapatából. Napközis rendszerû ellátás keretében ebédet, uzsonnát
biztosítunk. A tábor  hétfõn a délelõtti órákban kezdõdik és pénteken
délutánig tart.

A tábor ára 20 000 forint. Jelentkezni, érdeklõdni az alábbi telefon-
számon, e-mailben lehetséges: Pásztor István, +36(30)993-8680,
pasztoristvan15@gmail.com. Jelentkezési határidõ 2013. június 15.

Nyári kézilabdás tábor

A Veszprém megyei kollégiu-
mok legnagyobb sportversenyét
április végén rendezték a zánkai
Új Nemzedék Központban. Hat
sportágban tíz kollégium diákjai
versengtek. A Szent Benedek
Gimnázium, Szakképzõ Iskola
kollégiumának diákjai számára
minden idõk legsikeresebb sport-
eseménye volt. Éremesõ, négy
különdíj és az ötven versenyzõ
határtalan öröme. Leány labdarú-
gásban és fiú kézilabdában arany-

érem, leány kézilabdában ezüst-
érem, fiú labdarúgásban bronz-
érem, valamint kétezer méter fu-
tásban szintén bronzérem szüle-
tett. Kézilabdában gólkirály Do-
bai Dominika és Tárkányi Bence,
a legjobb kézilabdakapus Kenye-
res Alexa, leány labdarúgásban leg-
jobb mezõnyjátékos Németh Zsó-
fia lett. A balatonfüredi kollégium
összesítettben a harmadik helyet
szerezte meg.

Sz. A.

Megyei kollégiumok versenyeztek

nokkal népszerûsítették a külön-
bözõ sportágakat, idén a mozgás
mellett az egészséges táplálkozás
és a prevenciós vizsgálatok is a
fókuszba kerültek. A füredi ren-
dezvényen jelen volt dr. Szócska
Miklós egészségügyi államtitkár,
aki beszámolt arról, hogy milyen

lépéseket tesz a jövõben az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma a
szûrõprogramok népszerûsítése
érdekében.

Itt volt Turi György úszó, mes-
teredzõ is, aki mindenkit arra buz-
dított, hogy a gyaloglás és a futás
mellett az úszást is építse be min-

dennapjaiba, hiszen ez egy min-
den izmot alaposan, mégis kímé-
letesen átmozgató sportág, mely-
re sok egyéb mozgásforma is épül-
het. A rendezvényen a füredi
sportklubok is bemutatkoztak,
többek közt a vívók, a judósok és
az acro dance-esek.

A Balatoni KKEV-SE
kategóriájában 200 m-en
és 2000 m-en is megnyerte
az elsõ helyet, a szárnyait
próbálgató Füredi Baráti
Társaság kategóriájában
a negyedik helyen zárta a
napot.

A füredi versenyre, amelyet a
Robinson Tours Utazási Iroda tá-
mogatott, összesen  43 csapat
nevezett.  A szervezõk borongós
idõ lévén az eget kémlelték, míg a
füredi csapat a minél elõkelõbb
helyezésért szorított. A füredi
mólón számtalan színes öltözet és
kuszaság a parton – szinte balett-
szerû egyszerre mozgás, egység a
vízen.

Május elsõ hétvégéjén a füredi
csapat megmérette magát Gyõr-
ben, ahol szintén két aranyat gyûj-
tött be. A csapat következõ állo-

Sárkányhajó-roadshow
A fürediek két csapata jól evezett a második balatoni versenyen

mása Olaszország, Velence volt,
ahol a hagyományosan pünkösd
vasárnapján megrendezésre kerü-
lõ Vogalongán állt rajthoz. A
Vogalonga nem számít hivatalos
versenynek, egyfajta evezõskar-
nevál, ahol minden kézi erõvel
hajtott hajó indulhat, és a hajók-
nak mintegy 32 km-es távot kell
megtenniük részint a lagúnákon,
részint a nyílt tengeren.

A füredi csapat az élbolyban
végzett, az elrajtolt 1700 hajó kö-
zül (ebbõl 60 sárkányhajó) az elsõ
harmincban eveztek, a sárkányha-
jók közül az ötödikként értek cél-
ba. A füredi csapat (Balatoni
KKEV-SE) idén már a legfelsõ
versenyosztály három divíziójá-
ból  a 3. divízióban méretteti meg
magát. A sárkányhajó sportágban
jelenleg az amatõr kategória a leg-
magasabb, ezen kategóriából ke-
rülnek ki azok a csapatok, ame-

lyek nemzetközi versenyeken
képviselik Magyarországot. Az itt
versenyzõk a Magyar Kajak- Ke-
nu Szövetségnél hivatalosan leiga-
zolt versenyzõk. Az amatõr osz-
tályba újonnan érkezõ csapatok a
3. divízióba már hivatalosan le-
igazolt versenyzõként kezdik sze-
replésüket, és eredményességük
alapján van módjuk a divízióvál-
tásra. 

A versenyeken elért eredmé-
nyek után a csapatok pontokat
kapnak, e pontok alapján határoz-
zák meg a besorolást. A fürediek
idei célja  a versenyeken a dobogó
minél magasabb fokára jutás, a di-
vízió 1-ben szereplõ csapatokhoz
való szoros felzárkózás.

A füredi sárkányhajósok közt
mûködik egy leigazolással nem
rendelkezõ csapat is, itt szerepel-
nek azok, akik most kezdték a
sárkányhajózást, vagy már régebb
óta tagjai az egyesületnek, de
egyéb elfoglaltságuk miatt nem
tudnak vagy nem kívánnak job-
ban elmélyülni a sárkányhajó-
zásban. Bár ritkábban, de részük-
re is van mód a megmérettetésre,
többnyire a baráti társaságok ka-
tegóriában. Lapzártánkkor (júni-
us 8.) a fürediek Nagykanizsán
versenyeznek.

BFT



BALATONFÜREDI NAPLÓXIII. évfolyam, 2013. 5. szám12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


