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Kedves hely
Csak kapkodom a fejem a
füredi nyár beindultával. Elõször is maga a nyár lepett meg,
nem számítottam rá, hogy lesz
idén. Mivel március 27-én még
havat lapátoltam, május 25-én
fûtöttem, semmi esélyem sem
volt rá, hogy valaha szükségem lesz a fürdõnadrágomra.
Júniusban beköszöntött a
nyár, s errõl bárki meggyõzõdhet, aki végignézi az eseményeket a városban. Lehetett úszni, futni, gitározni, halat enni, bort inni, vitorlázni,
koncertezni, könyvet olvasni,
ökopiacozni – ki-ki folytathatja kedvére a sort. Én mégis
valami más miatt tartottam
jelentõsnek e hónapot.
A Kedves cukrászda miatt.
Remélem, a szerkesztõ nem
húzza ki ezt a nevet, nem reklám ez, hanem egy örvendetes
megújulás bejelentése. A Kedves cukrászda annak idején
Füred egyik márkaneve volt.
Magam is, aki távoli megyében éltem, két nevezetességrõl
tudtam errõl a tájról: a tihanyi visszhangról és a füredi
Kedves cukrászdáról. Mivel
nem jártam benne, nem tudtam, mi az a nosztalgia, ami
miatt az emlékezõknek szinte
párás lesz a szemük a meghatottságtól: a Kedves! (Még a
Hatlépcsõst is felülmúlta.)
Ám mire idekerültem, a Kedves egy kedvetlen hely lett. Az
idõ elrohant mellette, nem tett
jót neki a rendszerváltás. A
kiszolgáló lányok ugyan kedvesek voltak, de a sütemények
szárazak, a falak elszürkültek,
a hangulat odalett. Közben
sorra nyíltak a kitûnõ cukrászdák s mind népszerûbbek
lettek. A legjobb úton haladt,
hogy eltûnjön a füredi emlékek térképérõl.
Ám ekkor valaki vagy valakik hirtelen újjávarázsolták.
Nem gyõztem csodálkozni,
amikor véletlenül beléptem
(mert már magam is kerültem
a táját is): új berendezés, új
dekoráció, új falfestés, egy kis
belsõ átalakítás – s máris lett
egy izgalmas belsõ tér és eredeti látvány. Bõséges választék, jó hangulat. A Kedves újra
olyan lett lehetõségeiben, mint
volt évtizedekkel ezelõtt. Jó
lesz itt leülni, beszélgetni, újságot olvasni, randevúzni, találkozni a kórházból idesétáló régi ismerõsünkkel.
De jó lenne, ha így maradna. De jó lenne, ha Füred
ilyen apró értékei – a nagyok
mellett – mind új lehetõséget
kapnának. Innen kezdve már
csak rajtunk múlik a dolog:
tudunk-e életet adni neki. Mert
kedvünk lesz a Kedveshez,
csak pénzünk is legyen elegendõ hozzá. Nem mintha drága
hely lenne: az élet lesz napról
napra drágább.
Praznovszky Mihály
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Újszerû program
a 188. Anna-bálon

Fa nélkül nagyon nehéz
pásztorbotot faragni, citálja
a nem létezõ közmondást
Litkai Gergely.
5. oldal

Túl gyorsan
akarunk
változni

Prímásverseny, operagála és lampionos szívhalászat

Mindig kell egy külsõ szem.
A barátok azt mondják, amit
hallani szeretnénk, a társunkkal kialakult viszony
többnyire gátja a tisztánlátásnak – mondja Frank Róbert szakpszichológus.
7. oldal

Hagyományos módon
rendezi meg Balatonfüred
július 20-án a 188. Annabált. Bõr Viktória, a tavalyi bál szépe 17.30-kor
végigkocsikázik a városon,
majd 18.30-kor megkezdõdik a báli közönség
ünnepélyes bevonulása
a bál helyszínére.
Újdonság, hogy a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek a vendégek, onnan indul a zenés menet. A
bál szépét és udvarhölgyeit a szakértõ zsûri választja meg éjfélkor,
de a legszebb 15 lányt, ahogy a
bál történetében sokáig, a báli közönség szavazza meg. A bálra a
füredi 18 éves lányok közül pedig
ebben az évben 15-en fogadták el
dr. Bóka István polgármester
meghívását. Aki pedig nem a parton tölti a nyári estét, ismét megnézheti a bál legfontosabb eseményeit a Duna Tv közvetítésében.
Különleges kiállítás
Amrita Sher-Gil, a száz éve
született, magyar származású, világhírû indiai festõmûvésznõ ki-

Éjszaka is
nyitva tart
az aquapark
Tavalyi árakon várja a
vendégeket az aquapark,
az élményfürdõ augusztus végéig mindennap
látogatható lesz. Programok, zenés éjszakai bulik,
minõségi szolgáltatások,
július 1-jétõl pedig ismét
éjszakai nyitva tartás. A
füredi lakosoknak félárú
a jegy.

Vitorlások
világversenye
Bõr Viktória, a tavalyi
Anna-bál gyõztese (fent).
A bál szépét és udvarhölgyeit
a szakértõ zsûri választja
meg július 20-án éjfélkor

állításával kezdõdik az Anna-bál
hete. A különös tehetségû, fiatalon elhunyt festõmûvésznõ képeit
a Vaszary-villában július 15-én,
hétfõn 18.30-tól láthatják az érdeklõdõk.

I. Lavotta János cigányprímásverseny
Az Anna-bál hetében is lesz
látnivaló a füredi parton. A 188.
bál igazi újdonsága az I. Lavotta
János cigányprímásverseny, ame-

lyet a cigányzenét játszó hegedûsöknek rendez meg a város önkormányzata és a Hagyományok
Háza az Anna-bál kísérõrendezvényeként.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Július 14-ig Laser 4.7, utána Laser Radial nõi és Laser Standard U21 világ- és
Európa-bajnokság.
11. oldal

A horvátok Európában, fürediek Horvátországban
A Baross-napok vendégeként
Rijekában fergeteges tánccal mutatkozott be a Balatonfüred Néptáncegyüttes.
A fiatal táncosok mûvészeti
vezetõjükkel, Bácsi Gabriellával
és Takács Miklós képviselõvel az

élen a Baross Magyar Kultúrkör
– ahogy magukat nevezik –, a tengermelléki magyarok meghívására
érkeztek az uniós csatlakozás elõestéjén Rijekába, ahol a helyiekkel együtt megkoszorúzták Baross Gábor, a fiumei kikötõ épít-

tetõjének, a dualizmus közlekedési
miniszterének emléktábláját is.
Ezt követõen a Krk-szigeti népszerû üdülõhelyen, Baskán a magyar hét fõszereplõiként táncoltak végig nagy siker mellett két
estét.

A magyarok meghívása része
volt annak a sorozatnak, amelyben az Európai Unió tagországainak mûvészeti csoportjait látták
vendégül az Adria-parti Baskán,
ezzel ünnepelve Horvátország
uniós csatlakozását.

Idén nem változik a jegyek ára,
a felnõtt strandjegy 2500-ba, az
éjszakai strandjegy mindenkinek
1500-ba kerül, a 140 centiméter
alatti gyerekek pedig 2000 forintért jöhetnek be az élményfürdõbe. A csúszdajegyek is változatlanok: 5, 10, 15 vagy 20 csúszásra jogosítót lehet belõlük venni,
ezeket a belépéskor kapott karórán írják jóvá. Tíz csúszás kétezer, a húsz csúszás háromezer
forintba kerül. A megszokott kedvezmények megmaradtak: három
év alatt ingyenes az aquapark, a
születésnaposok 100 forintért
léphetnek be, a helyi lakosok pedig 50 százalékos kedvezményt
vehetnek igénybe.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A Balatonfüred Néptáncegyüttes tagjai a magyar hét fõszereplõiként a Krk-szigeti Baskán táncoltak végig fergeteges sikert aratva két estét
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Befejezõdött a lakótelepi
Átadták a Balatonfüred
Egészségügyéért kitüntetéseket óvoda és bölcsõde felújítása
Dr. Poós Gabriella, az
Állami Szívkórház
kardiológus fõorvosa és
Némethné Panev Anna,
a Városi Rendelõintézet
laboránsa vehette át a
Balatonfüred Egészségügyéért kitüntetést dr.
Bóka István polgármestertõl a Semmelweis-napi
ünnepségen.
Július elseje, a világszerte legismertebb magyar orvos, Semmelweis Ignác születésnapja a magyar
egészségügy napja. Balatonfüreden a szabadidõközpontban tartottak ünnepséget, melynek keretében átadták az ilyenkor szokásos elismeréseket is.
A város orvosait, nõvéreit,
ápolóit elsõként dr. Ács Károly, a
rendelõintézet igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót dr.
Sarkady Miklós szülész-nõgyógyásznak, aki többek között
arról beszélt, hogy egy orvosnak

A digitális
átállásról
A digitális mûsorszolgáltatás
korszakváltást jelent a televíziózás történetében. Európai uniós
kötelezettségünknek eleget téve
Magyarországon 2013 a digitális
átállás éve. Az átállás során a hagyományos vagy analóg adásközvetítést a digitális közvetítés váltja
fel. Az átállás után mindenki csak
a korszerû digitális rendszerben
foghatja majd a televízióadásokat,
ami tökéletes kép- és hangminõséget és számos új kényelmi szolgáltatást jelent.
Ha ön elõfizetés nélkül, szoba- vagy tetõantennával televíziózik, és kizárólag az M1, RTL
Klub és a TV2 adásait látja, akkor
még most is a hagyományos földfelszíni (analóg) adást veszi.
Ez az adásmód azonban 2013
folyamán fokozatosan megszûnik,
ezért ahhoz, hogy továbbra is foghassa megszokott csatornáit, készülékét át kell állítania digitális
vételre.
Ha ön egy kábeles vagy mûholdas szolgáltatás elõfizetõje,
vagy esetleg interneten keresztül
televíziózik, akkor önnek a digitális átállás során nincs semmi tennivalója.
A digitális televíziózás további elõnyeivel, az átállás önt érintõ
idõpontjával és esetleges teendõivel kapcsolatban tájékozódhat a
digitális átállás weboldalon, az ingyenesen hívható zöldszámon, és
érdeklõdhet e-mailben vagy levélben is.
Honlap:
www.digitalisatallas.hu
Zöldszám: 06(80)383-940
E-mail: digitalistv@nmhh.hu
Postacím: Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság,
Debrecen, Pf. 230/1; 4001
BFN
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pályafutása során számos tragikus eseménnyel kell szembenéznie, de ha egy fiatal anyát vagy
csecsemõjét látja meghalni, az feldolgozhatatlan, ezért fontos a mai
napig is emlékezni Semmelweis
Ignácra, a gyermekágyi láz okának felfedezõjére és az anyák
megmentõjére.
Ebben az évben is a város két
egészségügyi dolgozója vehette át
az ünnepség keretében a Balatonfüred Egészségügyéért elismerést.
Mindketten Füreden kezdték pályafutásukat és innen is szeretnének nyugdíjba menni.
Dr. Poós Gabriella az egyetem elvégzése után, 1986-ban került a füredi szívkórházba. Kezdetben a rehabilitációs osztályon
dolgozott, tíz éve azonban már az
aktív osztályon tevékenykedik. A
nehézségek, a kemény helyzetek
ellenére nagyon szereti munkáját,
hiszen nagyon változatos. Az emberek a legkülönbözõbb betegségekkel kerülnek be az intenzívre,

ahol az orvosnak gyorsan kell helyes döntést hozni, ugyanakkor az
eredmény is azonnal látszik.
Némethné Panev Anna a Városi Rendelõintézet alapítói közé
tartozik. Neve összeforrt a laboratórium nevével, a labordiagnosztika minden ágát ismeri, nagyban
segíti az orvosok munkáját. Mint
mondta, 1975 óta sokat változott
munkája, akkoriban még négyen
dolgoztak a laborban, szinte mindent manuálisan, pipetta és mikroszkóp segítségével végeztek.
Ma már csak ketten vannak, a beteg pedig egyre több, igaz, sokkal
modernebb körülmények között,
gyorsabban tudják elvégezni a
vizsgálatokat. A kitüntetések átadása után dr. Ács Károly köszöntötte a város nyugdíjba vonuló
egészségügyi dolgozóit: Bíró
Imrénét, Bíró Istvánt és dr. Fülöp
Lászlót, megköszönte munkájukat
és békés, tartalmas nyugdíjaséveket kívánt nekik.
Bambek Gabriella

Szívkórház az árvízi
összefogásban
A Balatonfüredi Állami Szívkórház munkatársai is segítettek
a kialakult árvízhelyzetben.
Ahogy nap mint nap bajba jutott
betegeket gyógyítanak, úgy a
nemzeti összefogás jegyében a
természet okozta akut vészhelyzetben most a Duna ütõerére figyeltek. Személyes orvosi jelenlétükkel és eszközökkel, gyógyszerekkel felszerelve álltak az árvízvédelemben szolgálatot teljesítõk rendelkezésére.
A kórházból prof. dr. Veress
Gábor fõigazgató fõorvos és Fellegi Erzsébet osztályvezetõ fõnõvér, a balatonfüredi Fidesz alelnöke Dunaújvárosban és a kisapostagi gátnál egy katasztrófavédõ alegységnél láttak el egészségügyi szolgálatot. Orvosi eszközeikkel sürgõsségi eset ellátá-

sára is felkészültek, de szerencsére ezeket nem kellett használni,
mert súlyosabb eset nem történt.
A helyszínen az árvízvédelemben
dolgozók között kimerültségnél és
kisebb problémákon kívül egyéb
betegségre, fertõzésre utaló tünetet nem találtak.
A katasztrófavédõk jó hangulatban és felelõsségteljesen teljesítették a szolgálatot. A fehér köpenyes balatonfüredi egészségügyiek közvetlen jelenléte pedig
érezhetõen fokozta a gátakon megfeszített munkát végzõ emberek
biztonságérzetét.
A kórház fõigazgató fõorvosa
örömmel tapasztalta, hogy példaértékû volt az összefogás az árvíz
sújtotta térségben, az ország különbözõ részeibõl érkezett a bajban tenni akaró, lelkes segítség.

Az óvoda és bölcsõde a
Noszlopy Gáspár utcában
mintegy 2200 négyzetméteres alapterületû,
földszintes, harmincéves
panelépületben mûködik.
Nyílászárói az évek során
meglehetõsen elavultak és
elhasználódtak, következésképpen az épület
úgynevezett energetikai
tényezõi igen rosszak
voltak. Sokba került a
meleg víz elõállításához
szükséges villamos
energia is.
Balatonfüred Város Önkormányzatának mint tulajdonosnak
lehetõsége nyílt, hogy uniós pályázat keretében korszerûsítse az
épületet energetikai szempontból,
így 2013 nyarára az Európai Unió
85 százalékos támogatásával
összesen 102 162 498 forintból –
amelybõl az önkormányzat
15 324 375 forint önrészt, valamint bruttó 6 millió forint nem
elszámolható költséget vállalt –
befejezõdött a felújítás.
A projekt során nõtt az energiahatékonyság, és a megújuló
energia felhasználásával gazdaságosabbá vált az üzemeltetés.

Fogyasztói hírlevél
Lakossági állandó elszámoló és részszámlához
Csökkenõ szolgáltatási díjak 2013. július 1-jétõl!
Tisztelt Felhasználónk!
Tájékoztatjuk, hogy 2013. július 1-jével bevezetésre került rezsicsökkentéssel
megvalósul a lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási díjainak csökkentése. Ezzel az ön felhasználási helyén is csökkenek a fizetendõ szolgáltatási díjak.
Jelen hírlevelünkkel felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2013. július 1-jétõl
alkalmazandó díjcsökkentés elszámolása az ön közremûködésével pontosítható, a
késõbbi esetleges viták megelõzhetõk.
A korrekt elszámolás érdekében társaságunk elhatárolást készít a 2013. június
30-ig tartó idõszakra.
Az elsõ félévi elszámolás pontossága érdekében kérjük, hogy a vízmérõ(k) 2013.
június 30-ai állását szíveskedjen társaságunknak bejelenteni 2013. július 15-ig a
megadott elérhetõségeink egyikén. Azon felhasználóink esetében, akiknél – a vízmérõállás bejelentése hiányában – nem rendelkezünk a 2013. június 30-i mérõállás-

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Korszerû nyílászárók és szolárrendszer az energiahatékonyságért
A korszerûsítés során melegvíz-termelõ, fûtésrásegítõ szolárrendszer készült, 34 négyzetméteren szolár síkkollektor elnyelõ
felületek kerültek a lapos tetõre.
Így a tervezett fûtési energia
szolárfedezete átmeneti fûtési idõszakban 70–80 százalékos, télen
5–15 százalékos. A hõközpontban
alakították ki a távhõ, táv-melegvíz beléptetését biztosító automatikus váltókapcsolást, amely
nyáron, a fûtési szolgáltatási szünetben is garantálja az ellátási biztonságot.
Az energetikai korszerûsítés
keretében épületszerkezeti szempontból az egész épület homlokzati felülete új, utólagos hõszigetelést kapott. A nyílászárókat korszerû, hõszigetelõ üvegezésû nyílászárókra cserélték. A lapos tetõ

– mint legnagyobb lehûlõ felület –
új hõszigetelést és vízszigetelést
kapott. Az ott dolgozó óvónõk
szerint nem volt könnyû dolga a
kivitelezõnek, hiszen tekintettel
kellett lenni a kisgyerekek pihenési, alvási idejére is, amikor szüneteltetni kellett a munkát, de a
felújítás nagy odafigyeléssel és
határidõre fejezõdött be a városi
óvodában és bölcsõdében.
Az önkormányzat eddigi fejlesztései kapcsolódnak a beruházáshoz, hiszen Balatonfüred minden fejlesztése a környezetvédelem és az energiagazdálkodás céljait is szolgálta. A projekt közvetetten hozzájárul az európai uniós megújuló energiafelhasználásra vonatkozó irányelvek teljesüléséhez is.
BFN

sal, számlázási programunk becsléssel állapítja meg a fordulónapi értéket, melyet a
soron következõ elszámoló számlánk fog tartalmazni.
A szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén, illetve a mérõállás bejelentéséhez az alábbi elérhetõségeken áll ügyfélszolgálatunk az ön rendelkezésére:
Telefon: DRV-infovonal 06840)240-240 – helyi hívás díjával hívható telefonos
ügyfélkiszolgáló rendszer. Ügyintézõink munkanapokon 7.30–15.30 között érhetõek el, csütörtökön 20.00 óráig, automata információs szolgáltatásunk 0–24 óra
között bármikor igénybe vehetõ.
Automatikus mérõállás-fogadás: 06(40)240-240 2-es menüpont
Levélcímünk: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat, 8601 Siófok, Pf. 888.
Elektronikus levélcímünk: ugyfelszolgalat@drv.hu
Honlapunk: www.drv.hu. – online ügyfélszolgálatunkon várjuk vízmérõállás
bejelentését
Együttmûködését ezúton is köszönjük!
Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. • www.drv.hu
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: L-Médium Kft. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(20)468-5385. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését. Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük
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Este is nyitva
az aquapark
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Tavaly megosztottuk a belépõket, amivel elsõsorban a gyermekes családoknak kedveztünk,
hiszen számukra a korábbiakhoz
képest olcsóbb lett az aquapark.
A strandjegy lényegesen kedvezõbb árú azzal, hogy a csúszdák
használatáért külön jegyeket adtunk ki. Idén sem változtatunk
ezen. Vannak kombinált jegyek is,
nappali és éjszakai, amelyek korlátlan csúszdahasználatot biztosítanak, így az aktív fürdõzést
kedvelõk számára ezek mindenképpen kedvezményesebbek,
mint a csúszdajegyek megváltása
– válaszolta lapunk kérdésére a
vízi élménypark üzemeltetési igazgatója. Váradi Szabó István hozzátette: nyitás elõtt átvizsgálták
a csúszdákat és élményelemeket,
bevizsgáltatták a medencék vizét
és kijavították a pázsitot.
– Nagy figyelmet fordítunk a
biztonságra, minden elemet tüzetesen átvizsgálunk, a fürdõzés
zavartalanságát pedig közel negyven úszómester és csúszdafelügyelõ vigyázza – fogalmazott
Váradi Szabó István. Az idei szezonban is lesznek kiemelt ren-

dezvények az aquaparkban. Július közepén kétnapos Coca-Cola-strandpartit rendeznek, lesz
koktélbár, mászófal, sportprogramok, gyermekjátékok és after
parti.
Július 26-án ide költözik a
Class FM Morning Show-ja, augusztus 17-én pedig az igen népszerû éjszakai fürdõzõs-zenés
buli, a Beachball-parti várja a vendégeket.
A 3,5 hektáros balatoni élményfürdõ 2500–3000 látogatót
képes befogadni egyszerre, a
wellnessrészlegben pedig egy idõben 100–150-en tudnak kikapcsolódni. Évente átlagban hetvenezren látogatják az Annagora
Aquaparkot, ahol fûtött külsõ és
beltéri medencék, 32 fokos gyermekmedencék, 12 óriáscsúszda,
illetve 3 gyermekcsúszda és szaunákkal, gõzkabinokkal, illatkamrával, jégbarlanggal és tepidáriummal (római melegedõvel) ellátott wellnessrészleg, valamint
Magyarország legnagyobb hullámfürdõje és az egyedüli, kisgyermekeknek épített hullámfürdõ várja a látogatókat.
mt

Anna-bál díszvendéggel
Szolnok színvonalas kulturális programokat, mûsorokat hoz a Balaton-partra
(Folytatás az 1. oldalról.)
A versenyen – amelyet a tervek szerint július 16-án, kedden
délután 14.30-tól 19 óráig és július 17-én, szerdán 9.30-tól 14 óráig tartanak a Kisfaludy Galériában – indulhat minden klasszikus
cigányzenei hagyományt mûvelõ
fiatal, 18 és 35 év közötti hegedûs. Mindenkinek két versenyszámot kell elõadnia, egy kötelezõt
és egy szabadon választottat,
egyenként öt-öt perc idõtartamban. Szerdán este 20 órától a legjobb produkciókból gálakoncertet rendeznek a Gyógy téren felállított nagyszínpadon.
Operagála
A nagyszínpadon tovább folytatódik a mûsor 18-án, csütörtökön este 20 órakor. Ekkor lép fel
Magyarország legnagyobb professzionális énekkara, a Magyar
Állami Operaház Operakórusa.
A tavalyi Anna-bál vendégei között az ismert színésznõ, Oroszlán Szonja is feltûnt
zönség. A reformkort a füredi hagyományõrzõk elevenítik fel, a
magyar táncokat a Balatonfüredi
Néptáncegyüttes mutatja be. 23
órától a Vitorlás téren utcabál várja a táncolni vágyókat.

Figula Borbár és
Vinotéka a parton

A Figula Borbár újabb igényes színfoltja a Silver udvarnak
A májusban megnyílt
Figula Borbárral egy
újabb igényes üzlet áll a
borbarátok rendelkezésére
Balatonfüreden a Silver
udvarban. Figula-borokat
így már nemcsak a pincénél, de a Balaton-parton
is lehet kapni.
– Sokszor átéltük már, hogy a
pincéhez betévedõ vendégek kóstolni szeretnének, de ez nálunk,
fent a pincénél sajnos nem oldható meg, ott minden esetben elõzetesen idõpontot kell egyeztetni –
magyarázza Figula János az okokat a teraszon.
Persze sosem küldünk el senkit, de a borbár segítségével végre
tudunk alternatívát nyújtani: a
pincéket megmutatjuk fent, itt lent
pedig mindenki kedvére kóstolhatja a borainkat. Ugyanakkor itt
olyan fogyasztókkal is megismerkedünk, akikkel a pincénél nem
találkoznánk. Így érdekesen alakult, hiszen aki látta a pincét, szí-

vesen kóstol a borbárban, a borbár vendégei pedig a pincét is szeretnék megnézni. A törzsvendégeinket pedig végre a parton is meghívhatjuk egy pohár borra.
Pincészetünk összes borát bemutatjuk a parton, ez jelenleg több
mint húsz tételt jelent. Ezenkívül
igyekeztünk olyan kínálatot
összeállítani, hogy mindenki találhasson valami kedvére való finomságot.
Így például Lang Zsuzska különleges szörpjei (ibolya, levendula) vagy a kiváló pálinkák a
Márton és Lányai Pálinkafõzdébõl ugyanúgy megtalálhatóak nálunk, mint Garamvári Vencel
pezsgõi és Bergmann Ernõ aprósüteményei.
Aki pedig megéhezik, kedvére összeállíthatja a falatokat sajtból, sonkából, olívából és más finomságokból a hétköznapokon
14–22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 12–22 óráig nyitva tartó
borbárban.
BFN

3

Az Anna-bál másnapján
A bál szépei bemutatkoznak a
nagyközönségnek is. Hagyomá-

Repertoárjukon a bicentenáriumukat ünneplõ híres operaszerzõk, Verdi és Wagner népszerû
operakórusai.
Másnap, 19-én, pénteken este
20 órakor négy fiatal énekes
(Keszei Bori, Mester Viktória,
Brickner Szabolcs, Molnár Levente) lép az Operaház fõ-zeneigazgatója, Héja Domonkos irányításával a Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekara elõtt – ugyancsak a bicentenáriumi év jegyében
alakítva a programot, Verdi- és ismert, könnyebben befogadható
Wagner-áriákkal fûszerezve a mûsort. A házigazda ezúttal is Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház fõigazgatója lesz.
Úgyszintén hagyomány, hogy
az Operaház balettmûvészei táncolják az Anna-bálon a palotást:
ezúttal Nádasdy András koreográfiáját járják el a kertben a Magyar Nemzeti Balett szólistái.
Ebben az évben a Duna Televízió kamerái nemcsak a bált és a
palotást, de már az operagálát is
rögzítik.
Díszvendég: Szolnok
Öt éve egy-egy város is vendége a bálnak. Balatonfüred elsõként – mint kulturális partnert –
2009-ben Debrecen városát kérte
fel Anna-báli díszvendégnek.
2010-ben Pécs töltötte be ugyanezt a szerepet, hiszen a 2010-es
évben Pécs Európa kulturális fõ-

városa volt. 2012-ben az Annabál meghívott díszvendége a horvátországi Opatija városa volt,
2013-ban Szolnok a báli díszvendég. Szolnok nemcsak díszvendég, hanem egész évben Balatonfüred kulturális partnere is.
Az idei Anna-bálra Szolnok színvonalas kulturális programokat,
mûsorokat hoz a Balaton-partra.
Július 19-én, pénteken 17.30-kor
és a bál másnapján, 21-én, vasárnap 11 órakor lépnek fel a szolnoki mûvészek a Kisfaludy Színpadon.
Szívhalászat
Idén a tervek szerint két szívhalászattal is várják a vendégeket
az Anna-bál elõestéjén.
Hagyományosan kifut a hajó a
kikötõbõl fedélzetén a szép lányokkal, vendégekkel, zenekarral
pénteken este 18 órakor, hogy a
vízen kiderüljön, ki nyeri a belépõt a jövõ évi bálra, ugyanakkor
22 órakor a Tagore sétányról bárki megcsodálhatja a lampionos
szívhalászatot, amelyhez finoman
szóló hegedûszó adja meg a hangulatot.
Az Anna-bál estjén
Július 20-án este a Vaszaryvilla kertjébõl induló színes báli
bevonulás után a Kisfaludy színpadon 20.30-tól a báli és latinamerikai táncokat a Valcer Táncstúdió elõadásában láthatja a kö-

nyosan a Kisfaludy színpadon 10
órától zeneszóval várják a bálkirálynõt és udvarhölgyeit, 10.45kor pedig megérkeznek a szépek,
akik azután lovashuszár-kísérettel sétakocsikáznak a városban.
Aki pedig egy tiszta hangra vágyik, hallgassa meg Wolford Alexandra koncertjét 19 órakor az
Arácsi Népházban.
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Testünk vízért kiált a hõségben
Talán van, akinek az
írásom címe ismerõsnek
tûnhet. Ez nem véletlen,
hiszen évekkel ezelõtt
megjelent egy könyv dr.
F. Batmanghelidj tollából
A tested vízért kiált címmel, egy kis átírással tõle
kölcsönöztem ezt a találó
kifejezést.
Munkám során sok-sok emberrel van szerencsém megismerkedni, és legtöbbjükkel hasznos,
érdekes beszélgetések is kialakulnak, sok esetben még akkor is, ha
nem is komplex terápia miatt keresnek meg. Ezen beszélgetések is
megerõsítik azt a tapasztalatomat,
hogy az emberek többsége nem
fogyaszt számára elegendõ
mennyiségû folyadékot. Hogy kinek milyen mennyiség az ajánlott,
az függ többek között a fizikai
igénybevétel erõsségétõl, testalkattól és bizonyos egészségügyi
állapotoktól. Az általánosságban
javasolható folyadékmennyiség a
napi 1,5–2 liter. Természetesen a
meleg, nyári idõszakban, amikor
többet verejtékezünk, könnyebb
meginni a nagyobb mennyiségû
italt. Ám vannak, akik még ilyen-

kor is roppant keveset isznak,
habár a szervezetük már jelzi a
folyadékhiányt. A leggyakoribb
tünetek kevés folyadékfogyasztás
esetén a következõk lehetnek: fáradékonyság, fejfájás, szédülés,
gyengeségérzet, szájszárazság,
szemfáradtság, ájulás. Nagyon
fontos, hogy nem szabad megvárnunk azt az állapotot, amikor érezzük a szomjúságot, mert az már a
szervezetünk sajátos jajkiáltása.
Ezt az állapotot szoktam azzal a
hasonlattal szemléltetni, hogy
amikor már szomjazunk, akkor a
sejtjeink az aszalt gyümölcshöz
hasonlatosak. Az aszalt gyümölcsbõl is a vizet vonjuk ki az
aszalás során, és attól válik tömörebbé, aszottá, ráncossá. Ugyanez történik az emberi szervezet
sejtjeivel vagy akár a bõrrel is.
Sok embertõl hallom, hogy elfelejt inni, nincs ideje rá. Ilyen esetekre javaslom, hogy tudatosan
oda kell figyelni erre, és ha segít,
akkor a nap kezdetén odakészíteni egy jó üvegnyi italt a kezünk

ügyébe, így könnyen tudjuk figyelmeztetni magunkat az ivásra.
Mit is igyunk?
A leves és a tej inkább az élelmiszerek körébe tartozik, mintsem a szomjúságot csillapító folyadékok közé. Ha tehetjük,
igyunk tiszta vizet, gyógyteákat,
valódi gyümölcsteákat, zöldségés gyümölcsleveket, vagy akár jó
minõségû házi szörpöket. A szervezetünk napi folyadékigényét
biztosíthatjuk Pi-víz fogyasztásával is.
Mi az a Pi-víz?
A Pi-víz nem gyógyvíz, hanem
kémiailag tökéletesen tiszta, forrásvíz minõségû, frissítõ hatású
ivóvíz. Az emberi szervezet Pivizet tartalmaz, így ha Pi-vizet
fogyasztunk, az a szervezetünk
természetes, egészséges rezgésével teljes mértékben tud azonosulni. És hogy honnan is kapta a
nevét a Pi-víz? A sumérok ékírásában már kb. 5000 évvel ezelõtt
szerepelt egy szimbólum, amit
„pi”-nek ejtettek és az életenergiát jelképezte, vagyis a Pi-víz nem
más, mint életenergia! A Pi-víz
szervezetre gyakorolt jótékony
hatásai a következõk: többletenergiával látja el a szervezetet, segíti

a méregtelenítést, támogatja az
immunrendszert, fokozza a sejtek
regenerálódását, gátolja a kórokozók terjedését, lassítja az öregedést. A nyári melegben azonban
ne csak önmagunkra figyeljünk
oda, hanem szeretteinkre is. A
gyerkõcöket is gyakran kínáljuk
meg itókával, hiszen õk is hajlamosak a játék hevében elfeledkezni az ivásról. Háziállataink is
ugyanúgy igénylik a folyadékot,
és a víz mellett biztosítsunk nekik hûst adó árnyékot is!
A cikkben említett egészséget,
kiegyensúlyozottságot támogató
Pi-víz beszerezhetõ a Biotitok
Gyógytékában. Amennyiben további kérdések merülnének fel a
természetes, alternatív gyógymódokkal kapcsolatban, keressen bizalommal!
(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

Kérdezz-felelek a hõszivattyúkról
A Zöld Balaton az elmúlt idõszakban
két nagy kitelepülést bonyolított le: a kampánysátrunkat a gyenesdiási rügyfakadás
ünnepen és a keszthelyi balatoni szezonnyitón állítottuk fel. Az eseményeken jelen volt az alternatívenergia-szakértõnk is,
aki többek között a hõszivattyú elméletérõl és gyakorlati használatáról adott információkat a szépszámú érdeklõdõnek.
A tapasztalatunk alapján az emberek
még mindig nagyon keveset tudnak errõl a
fûtési módszerrõl, így a beszélgetésekbõl
kiindulva kérdezz-felelek formába rendeztük a szerintünk legszükségesebb tudnivalókat.
Mi a hõszivattyú?
Egy viszonylag új technológia, amely a
környezetünk hõmérsékletét kihasználva
segít felfûteni a belsõ tereinket.
Ez az, amikor nagyon mélyre fúrunk, és
a Föld belsejének a hõjét használjuk?
Nem az, annak ellenére, hogy sokan ezt
hiszik. A földbõl valóban lehet hõt kinyerni, de nem ez a lényeg.
Akkor mi a lényeg?
A hõszivattyú gyakorlatilag egy „fordított hûtõszekrény”, amely nem hideget, hanem meleget állít elõ.
Mûszakilag nagyon bonyolult?
Elsõ hallásra igen, de aki tudja, hogyan
mûködik a hûtõszekrény, az a hõszivattyút
is érti. Villamos energia segítségével összepréselünk folyadékot. Így hõ keletkezik.
Ez a hõ melegíti fel az otthonunkat. Utána
ezt a hûtõközeget párologtatjuk el egy
hõleadó felületen, amely során hõelvonás
jön létre. Ha valaki ismeri a hûtõkör-folyamatot, tudja, mirõl van szó. De nem szükséges megérteni, hiszen igazából többségünk a televízió esetében sem tudja, ho-

gyan keletkezik a kép, ettõl azonban még
használjuk.
Milyen szerkezeteket építenek be?
Van egyszer egy szekrényszerû valami, amelynek nagysága és alakja különbözõ lehet. Ebben található a kompresszor, a vezérlés és hasonló szerkezetek. Ezenkívül szükséges egy hõleadó
felület. (A hûtõszekrény esetében ez az
a rács, ami a gép mögött van, és mindig
meleg.) Erre többféle technológia létezik.
Talajszonda esetén például lefúrnak a földbe, akár 50–100 méter mélyre. Ha talajkollektort használnak, akkor – a padlófûtéshez hasonlóan – csöveket rejtenek a
földbe. Fel lehet használni erre a talajvizet is, ekkor kutakat ásnak, illetve egyre
népszerûbb a levegõs megoldás is. Ez
utóbbi úgy néz ki, mint a légkondicionáló kültéri egysége.
Melyik megoldás a legjobb?
A végeredményt tekintve árban nincsenek nagy különbségek. Hogy adott esetben
melyik a legjobb, azt a szakember dönti el.
A levegõs elõnye, hogy kisebb a helyigénye, ugyanakkor limitált a belõle kinyerhetõ teljesítmény.
A hûtõszekrény áramot fogyaszt. A hõszivattyú is?
Igen, a hõszivattyú is árammal megy,
így használatával megemelkedik a villanyszámlánk.
Ha több lesz a villanyszámlánk, akkor
mi ebben a jó?
Mert még így is olcsóbb az üzemeltetése, mint a hagyományos fûtési technikák.
A gázfûtéshez képest például 30–40 százalékos fûtésipénz-megtakarítással számolhatunk. Egy hõszivattyú üzemeltetése
most kb. annyi, mint egy korszerû, szilárd

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

tüzelésû kazáné. Viszont nagy elõnye a
kényelem.
Hogyan kalkuláljunk új építésû ház
vagy fûtéskorszerûsítés esetén?
Mivel új és bonyolult technológiáról van
szó, a hõszivattyú beszerelése költségesebb,
mint a hagyományos rendszerek. Ugyanakkor 8–12 év alatt általában megtérül a
befektetés.
Lehet mondani egy tájékoztató árat?
Egy 100 négyzetméteres családi ház esetén bruttó kétmillió forint körülire jön ki az
átlagár.
Csak családi házban mûködik a hõszivattyú?
Nem, elvileg lakásban is megoldható.
A hõszivattyúhoz milyen fûtõtestek tartoznak?
Gyakorlatilag bármi lehet: radiátor, falfûtés, padlófûtés, légbefúvás és sok más,
ami azt is jelenti, a hõszivattyú általában
kompatibilis a már meglevõ fûtési rendszerekkel.
Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok:
www.zold-balaton.hu

Ne ússzunk ebéd után!
A magyar statisztikai
adatok szerint nálunk
kétszer-háromszor
annyian fulladnak vízbe
évente (150–180 ember),
mint a környezõ tengerparti országokban. Az ok
pedig többnyire ismeretlen. Úszni jól tudó, fiatal
vagy idõs, de akár sportoló, vitorlázó is látszólag
érthetetlen okokból
könnyen válhat áldozatául az amúgy csendes és
viszonylag sekély víznek.
Pedig gyanítható, hogy
ezek a tragédiák egyszerû
elõvigyázatossággal megelõzhetõek lennének.
Ha tengerparton nyaralunk, a
helyiek mindig figyelmeztetnek
arra, hogy az ebédként vagy tízóraiként elköltött szendvics után
legalább egy órát várjunk, amíg az
emésztés kezdeti fázisa lezajlik.
Azt mondják, hogy az evés utáni
fürdõzés olyan rosszullétet okoz,
amely akár tragédiához is vezethet. Dr. Preisz Ádám balatonfüredi belgyógyász orvos véleménye szerint is tele hassal nem szabad vízbe menni.
„Gyerekkoromban nekem is
sokszor mondták, hogy tele hassal ne menjünk a vízbe. Ebben lehet igazság, mert nagyobb menynyiségû étel elfogyasztása után a
teli gyomor nekifeszül a rekeszizmoknak, és megváltoztatja mind
a légzés, mind pedig a szívverés
ritmusát. Az emésztési ciklusnak
ebben a kezdeti fázisában a hasi
vérbõség kialakulása jelentõs vérmennyiséget von el a test többi
részébõl, ezért van az, hogy ilyenkor testünk alapvetõen pihenni
vágyik. Ha ilyenkor, a nagy meleg
miatt úgy döntünk, hogy az árnyék helyett inkább irány a hûvös víz, akkor ezzel mindenképpen stressznek tesszük ki magunkat.
A vízzel érintkezve bõrünk a
hideg hatására olyan reakciót indít el a keringési rendszerben,
amely az izmok fokozottabb oxigénellátására irányul. Miközben a
légzés és a szívverés lelassul, a
vérkeringés újra a perifériák irányába mozdul el, ezáltal visszamaradás lép fel a már megkezdett
emésztési folyamatban. Eben az
állapotban természetes az enyhe
rosszullét, hányinger, szédülés,
hiszen ilyenkor sem az izomrendszerünk, sem pedig az emésztõ-

rendszerünk nem kap elegendõ
vért és ezáltal oxigént.
Egy ilyen rosszullét semmiképp sem mondható veszélyesnek, ha az illetõ könyen ki tud jönni
a partra és az árnyékban iszik valami üdítõitalt. Ha viszont már
beljebb úsztunk, ahol lábunk már
nem éri a földet, akkor a rosszullét fokozódásával még az úszni jól
tudók is pánikba eshetnek, és ez a
félelemérzés az, ami képes felfokozni a veszélyhelyzetet. No és
ha a lángos vagy a sült kolbász
mellé fröccsöt is ittunk, kialakulhat elõször egy fejfájás, aztán egy
émelygés, aztán egy szédülés és
egy olyan általános rosszullét,
ami erõs fizikai elgyengüléssel jár.
Ilyenkor nem szabad pánikba esnünk, mert a hirtelenkedés és kapkodás csak fokozza a rosszullétet. Feküdjünk fel a vízre, és lassú
mozdulatokkal felszínen maradva
várjuk meg, amíg szervezetünk
újra erõre kap. Akár hosszabb ideig is várjunk egy helyben, ne induljunk meg a part felé. A pánik
azért veszélyes ilyenkor, mert
fokozza a stresszhelyzetet. A továbbúszás erõltetése pedig egyre
nagyobb oxigénellátást igényel,
amelyet a megváltozott keringési
ritmus miatt szervezetünk nem
tud teljesíteni. Ilyenkor léphet fel
az az ájuláskörnyéki állapot, ami
nagyon veszélyes a vízben.
A Balaton vize ugyan nem
mély, de mivel nem átlátszó, ezért
aki elmerül benne, azt nem mindig
lehet azonnal megtalálni, ilyenkor
pedig minden perc számít! Három
percen múlik minden. Elõször is
maradjunk nyugalmi helyzetben,
ne mozogjunk, ne kapálózzunk
fölöslegesen. Másodszor, tartsuk
szánkat, orrunkat a víz színe fölé,
és lélegezzünk egyenletesen, ezáltal enyhíteni tudjuk az oxigénhiány okozta tüneteket. Harmadszor pedig türelmesen várakozzunk, és próbáljuk megnyugtatni
magunkat, ne féljünk, rosszullétünk hamarosan enyhülni fog.
Ami a strandi étrendet illeti,
jobb, ha csak könnyû szendvicseket, édességeket, fagyit, üdítõket
nassolunk, nehezebb ételeket, a
sört, bort pedig a vacsora idejére
hagyjuk. Nem véletlen, hogy a
mediterrán országok tengerparti
bárjaiban csak szendvicseket, salátákat és szénhidrátokban gazdag,
könnyen felszívódó édességeket
találunk, alkoholtartalmú italokat
pedig csak kis mennyiségben.
KK

XIII. évfolyam, 2013. 6. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

DumaFüred-jegyárak
Elõvétel
Napijegy: 3500 Ft
18.30-kor kezdõdõ elõadás: 1600 Ft
20.00-kor kezdõdõ elõadás: 1600 Ft
23.00-kor kezdõdõ elõadás 800 Ft
All Stars-elõadás: 2000 Ft
Beugró- vs. Dumaszínház-elõadás: 2000 Ft
Hétvégi jegy: 9000 Ft
Helyszínen
Napijegy: 4000 Ft
18.30-kor kezdõdõ elõadás: 2000 Ft
20.00-kor kezdõdõ elõadás: 2000 Ft
23.00-kor kezdõdõ elõadás: 1000 Ft
All Stars-elõadás: 2500 Ft
Beugró- vs. Dumaszínház-elõadás: 2500 Ft
Hétvégi jegy: 9000 Ft
Bérlet az összes elõadásra: 25 000 Ft

Újra cirkusz a városban
Új, látványos mûsorszámokkal, ritka vadállatokkal, közel két
hónapig vendégszerepel Füreden
az Eötvös Cirkusz. A manézs a
Kisfaludy strandnál áll. A nagy
múltú, ötvenfõs cirkusz Ibériai
kavalkád címû mûsorában elbûvölõ artistanõk és egzotikus állatok
lépnek porondra.
Az Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013 új mûsora igazi csemege a cirkuszt szeretõ közönségnek. Felnõtteknek és gyermekeknek egyaránt sok újdonságot,
meglepetést tartogat az új szuperprodukció. Szilaj andalúz mének
egyedülálló magasiskolája, fess
lovasok és elbûvölõ artistanõk
produkciói a kupola alatt. A manézs ezúttal forrongó arénává alakul. Granadából egzotikus állatok
parádéja. Bravúros dalmatatorna
az Escorial kutyaiskolából, 101
dalmata a porondon. Kéttonnás
víziló, továbbá a fehér tigris, a fehér oroszlán, a nagyon ritkának
számító rosato tigris, illetve a szibériai tigris közös produkciója,
valamint tevék, lámák, zebra, lovak szabad idomítása. Légtornászok lélegzetelállító, akrobatikus

bravúrjai, és persze vannak bohócok, zsonglõrök, illetve artisták
nyaktörõ mutatványokkal. A programot ezúttal is nemzetközi sztárok bemutatói színesítik.
– Minden évben új elõadást
állítunk össze, a családi hagyományt visszük tovább, a legfontosabb a tartalmas, minõségi, szívvel-lélekkel porondra vitt mûsor.
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, mûsorunk megállná a helyét
Európa bármely cirkuszában. Az
idei produkciónk szenzációja az
igen ritka rosato tigris, illetve a
fehér oroszlán. Olasz állatidomár
viszi õket a porondra – összegzett Eötvös Susy, a cirkusz igazgatója, aki hosszú éveken át maga
is légtornászként lépett fel.
A nagy elõdökkel büszkélkedõ, legendás cirkuszi társulat augusztus 20-ig a hétfõk kivételével
mindennap este nyolc órakor tartja elõadásait. Szombatonként pedig két mûsor várja a közönséget
a Kisfaludy strand szomszédságában lévõ Mészöly Géza utcában, a gokartpálya mellett felállított manézsban.
mt
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Nagydumások Füreden
Július végén újra Balatonfüredre költöznek a standuposok a DumaFüreddel.
Litkai Gergelyt, a Dumaszínház fõszerkesztõjét a
magyar stand-up fejlõdésérõl, a füredi fellépõkrõl
kérdeztük.
– Egy kávéházból, a Godot-ból
indult ez a mûfaj, aminek az egyik
magyarországi mûvelõje, szervezõje ön is. Ezt követõen jöttek a
tehetségkutatók Fábry Sándornál, majd önálló mûsort, a
Showder Klubot csinálták, azután önálló csatornát, a Comedy Centralt, most meg színházuk van a Corvin sétányon. Jóban vannak még, nem zilálta szét
a társaságot az üzlet?
– Akiknél a közös mûvészi élmény, a lehetõségek és az általunk
nyújtott közeg számít, azok felül
tudtak emelkedni az üzleten, és
akiknek megérte nálunk maradni,
azoknál nem merültek fel ilyen
gondok. Vannak, akik más utakon
próbálkoznak, és nagyon sokan
csatlakoznak a Dumaszínházhoz
egyéni projektek keretében, ami
szintén jót tesz a közösségnek. A
pénz fontos, de sosem tud igazi
összetartó erõként mûködni, fontos, hogy mindenkinek meglegyen az az egyéni útja, amit be
akar járni.
– Sokan hasonlítgatják a dumaszínházasokat a nagy elõdökhöz: Hofi Gézához, Kazal Lászlóhoz, Kellér Dezsõhöz, hogy a
régebbieket említsük, miben más
ma ez a mûfaj?
– Mi nem is szeretnénk magunkat a nagy elõdökhöz hasonlítani, mivel egyrészt ezzel megbántanánk azokat, akik felnéznek rájuk, másrészt mivel direkt hatást
csak nagyon kevesen fejtettek ki
közülük a fellépõinkre, igazán elõdeinknek sem tekinthetõk.
A Dumaszínház más, jóval
messzebb áll a klasszikus kabarétól, és jóval közelebb az amerikai
stand-uphoz, nem publicisztikai
mûfaj, hanem sokkal inkább színpadi. A zene, a mozgás is egyre
fontosabb szerepet játszik benne,
sokkal személyesebb, õszintébb
és sokkal vulgárisabb, mint az
korábban bármikor is volt. A politikához is inkább személyesen,
nem vonalak mentén viszonyul,
és egyáltalán nem elkötelezett akár
pártok, akár politikai rendszerek
iránt. Ugyanakkor a kabaré százéves hagyományok után tûnt el
szinte nyomtalanul a hazai színházi életbõl a korábbi formájában,
a stand-up tízéves még csak, most
keresi a hangját, ezért olyan mûfaji szilárdságot és didaktikát számon kérni rajta, amit a kabarén
lehetett, nem lenne ésszerû.
Ezzel együtt fontos célunk,
hogy a kabaré megújuljon, új utakat, együttmûködési lehetõségeket keresünk, ez a következõ feladat, amivel meg szeretnénk birkózni. Amit azonban ritkán emelnek ki, az az, hogy a Dumaszínház idén lesz tízéves, és látogatószámában minden eddigi kabarét
játszó kõszínháznál sikeresebb, és
talán az egyetlen olyan intézmény,
amely heti rendszerességgel foglalkozik tehetségkutatással. Emellett a nemzetközi stand-upba is
becsatlakozott, angol nyelvû elõadásokkal és a környezõ orszá-

gok humoristáival közös estekkel,
és talán a legelsõ, amely rendszeresen tud több mint hatvan magyarországi és számos külföldi
helyszínen havi rendszerességgel
elõadásokat szervezni Debrecentõl Londonig.
– A legszerethetõbbek az
önironikus humoristák a Dumaszínházban, van önöknél tabu
téma egyáltalán?
– A tabu gyakran nem rajtunk,
hanem környezetünkön múlik. A
humoristák olyan dolgokról beszélnek, amik intimek, ám átélhetõek a közönség nagy többségének, beszélni róluk kicsit önmagunk feladása a humor oltárán.
Magammal kapcsolatban kevés
tabu van, ugyanakkor ezek a tabuk is akkor érdekesek, ha valami
pluszt adnak a magunkról alkotott képhez és ezzel ahhoz, amit
az emberekrõl tudunk, és ami talán segít megérteni a másikat. A
családunkról, barátainkról szóló
történetek azért ennél bonyolultabbak, de lassan a kollégák családja is beletörõdik abba, hogy
közszereplõk lettek, és egy ország
ismeri õket.
– Mit szeret a közönség, ha
olyan hétköznapi sztorit hall, ami
akár vele is megtörténhetett volna, amit szinte helyette fogalmaztak meg, vagy ha különleges, fordulatos anekdotákat hall?
– Az átélhetõség és a hitelesség a legfontosabbak, de ez az elõadó stílusától is függ, sokan egyáltalán nem történetekbõl építkeznek, hanem megfigyelésekbõl, eseményekbõl, hírekbõl, ami, lássuk
be, jóval nagyobb biztonságot kínál, hiszen ki tudja, mikor fog történni vele ismét valami érdekes.
– Egy egészséges társadalom
jót tud röhögni magán. A kabaré
szükségszerûen ellenzéki, meddig mehetnek el a politikai humorban?
– Bármeddig elmehetünk a politikai humorban, a kérdés az, hogy

Litkai Gergely sûrû programot ígér számos újdonsággal
a közönséget mennyiben érdekli. Azt elmondhatjuk azonban,
hogy Magyarország nem egészséges társadalom, az emberek
szívesen nevetnek a magukról
kialakított képen, ám amikor
nézeteik, a politikába vetett hitük kerül elõ, az õket is jobban
megosztja és felháborítja. Pontosan azért, mert a hazai politika hit alapú, mint minden marketingüzenet, és a racionalitás nem sok szerepet játszik
benne, a humor ugyanakkor nagyon is észérvek alapján tesz
valamit nevetségessé.
– Meg lehet ezt a mûfajt tanulni, vagy ehhez született tehetség kell?
– A mûfajt meg kell tanulni,
egy jó humoristának 3–5 év is
kell ahhoz, hogy rutinossá váljon, elsajátítsa azokat az eszközöket, azt a ritmust, ami a magabiztos színpadi jelenléthez
szükséges. A tehetség természetesen itt is elengedhetetlen, fa
nélkül nagyon nehéz pásztorbotot faragni, hogy egy eddig nem
létezõ közmondást citáljak ide.
A Dumaszínház sztárjai lesznek itt Balatonfüreden a DumaFüreden július 26-tól augusztus 4-ig esténként több, de mindig más elõadással a Sun City,

volt görög falu nagyszínpadán (lásd
részletes program).
Itt lesz: Aranyosi Péter, Hadházi László, Beliczai Balázs, Kiss
Ádám, Kõhalmi Zoltán, Benk Dénes, Csenki Attila, Dombóvári István, Felméri Péter, Kiss Ádám,
Rekop György, Kovács András
Péter. Többen, mint Badár Sándor
is, önálló esttel, és számunkra meglepetés vendégek: Wahorn András,
Pokorny Lia, Illés Ferenc és a L’art
pour L’art.
– Ön is sokszor fellép, igazi
stand-up parádéra számíthatunk bõ
egy héten át. Gondolom, lesznek
balatonos, nyaralós poénok is?
– Lesznek nyilván, ahogy az itt
készülõ Rádiókabaré-felvételbe is
bekerülnek a helyi érdekességek,
mindig próbáljuk a helyszínt is
népszerûsíteni. De idén elõször
lesz fesztiválunkon Beugró a Dumaszínház ellen, Duma Aktuál az
elmúlt fél év aktualitásaiból, Dallal
a falnak címmel frenetikus humorkoncert, válogatás a legjobb kabaréjelenetekbõl és egy est premierje
is itt valósul meg A Szomszéd néni
produkciós iroda és Felméri Péter
elõadásában, Akciós medve címmel. Sûrû lesz a program számos
újdonsággal, amit vétek lenne kihagyni.
Csorba Kata
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Három fiatal festõ tárlata

Levél az olvasónak

Hatalom és felelõsség
(Egy percig orvos voltam)

Végh-Mozgai Henni, Sörös Mária és Vajda Katalin közös kiállításán többféle technikával készült képeket láthatunk
A világ három szemszögbõl
címmel mutatta be új alkotásait
három fiatal festõ, Sörös Mária,
Vajda Katalin és Végh-Mozgai
Henni a szabadidõközpontban júniusban megnyílt kiállításon.
A kiállítást Sárköziné Sárovits Hajnalka nyitotta meg.
A szürrealista
Sörös Mária munkáival elsõ
alkalommal találkozhattak a balatonfüredi mûvészetkedvelõ emberek. A Veszprémben élõ, magát
szürrealista alkotónak valló festõ
a képeinek a címeivel is felhívja a
figyelmet arra, ami felett az emberek könnyedén elsiklanak. Ezek
a témák néha tabuk, máskor provokatívak, azonban jelen vannak
az életünkben. „Munkáimmal az
emberek figyelmét – ha csak egy
pillanatra is – kiszakítom a szürke hétköznapokból, egy olyan világba, amelyet ismernek ugyan, de
mégis ismeretlenül fest a számukra. Az élet kettõsségét, az emberi

Hónapokkal ezelõtt még nem
gondolta volna, hogy elsõ balatonfüredi nyár esti sétáján Arisztotelész tétele jut eszébe. A görög filozófus szerint az idõ ugyanis a
mozgás tulajdonsága.
Melis Zsolt színes, rövid ujjú
ingben és rövidnadrágban indult el
otthonról a június közepén tomboló kánikulában, világoskék titokzoknija alig látszott ki a fehér, szellõs vászoncipõbõl. Semmit nem
vitt magával, ha igazoltatják, széttárja a karjait, és azzal mentegetõzik majd, hogy mindenét otthon
felejtette, még pénzt sem tett a
zsebébe. Lakáskulcsát beadta a
szomszédasszonyának, aki szinte mindennap éjfélig fönt van, krimiket néz a televízióban. De Melis
nem akart késõig elmaradni, az éjjeliszekrényén a német író, Martin Walser Szökõkút címû regénye
várta, amelyet leárazva vásárolt a
lakótelepi üzletház könyvesboltjában.
Ahogy ezen az estén fél nyolckor kilépett a vasút fölötti lakótelep társasházából, tömény hársfaillat fogadta az utcán, a nyár jellegzetes aromájával telítõdött a

lét kontrasztjait próbálom elõttük
feltárni, vallja magáról Sörös Mária. Többféle technikával kísérletezik, néha kombinálja a különféle anyagokat, például az Objektív
szemszög címû képén találkozhatunk a szén és akril vegyes technikájával. Az emberi testet a fény
és árnyékok játékával jeleníti meg.
A tájképeit néha valósághûen,
majd valószínûtlenül meseszerûen ábrázolja.
A világ színes körülötte
Vajda Katalin génjeiben hordozza magában tehetségét, hiszen
a fürediek jól ismerték és szerették nagyapjának, Vajda Ferencnek
a mûvészetét. Kati képeivel már
több alkalommal találkozhattunk,
mindig örömmel vettük az igazán
nõies impresszionista képeit. Õ
az a festõ, aki kimegy a természetbe, ott alkot, játszik a fénnyel,
a széllel, az árnyékokkal. Újabban akvarelltechnikával dolgozik
többet. Nagyon szép képeket lát-

hatunk például a vitorlásokról.
Ugyanakkor olajtechnikával alkotta meg a Tamás-hegyi keresztet,
Borsos Miklós Balatoni szél címû
szobráról készült festményét. Virágkompozíciói nõiességét sugározzák. Mi mindannyian egy életen át keressük a boldogság kék
madarát, Vajda Kati is keresi, de õ
le is festette, talán éppen azért,
hogy mindig a közelében lehessen. A virágok és a színek szeretetét több alkotása is tükrözi, mint
a Futórózsa vagy az Emma virágai. Humora, karikírozó hajlama a
Pórázon címû képében mutatkozik meg.
A fantázia festõje
Végh-Mozgai Henni büszkén
vallja, hogy a Csopaki Mûvészeti
Egyesület tagjaként, Kádár Tibor
festõmûvész-tanár értõ irányításával egyre jobban kiteljesedik alkotói készsége. Ugyanakkor még
kislány korában magával ragadta
Boris Vallejo „fantáziafestõ” több

alkotása. Azóta is kedvenc témái
a sárkányok, különféle, a fantázia
alkotta lények. A Dráidok címû
festménye is része ennek a sorozatnak. Mostanában viszont
Sándorfi István hiperrealista festõ munkái ihlették meg. Az egy
évvel korábbi, az Arácsi Népházban tartott kiállításon is láthattunk már tõle alakos, realista képet. Természetesen õ is keresi az
önkifejezés különféle formáit. Erre a kiállításra – mondta Sárköziné
Sárovits Hajnalka – Henni meglepetéseket hozott. A hiperrealista
képei meglepték a közönséget. A
lélek tükre, a Zuhany alatt, az
Esõben, a Kitaszítva, A zuhanyozó nõ és a Szerelem és törõdés címû alkotásai új témák a mûvész életében.
A megnyitó hangulatát a ‘70–
80-as évek zenei anyagából válogató My Brothers Jake együttes
tagjainak ritmusos, dinamikus játéka színesítette.
Hanny Szabó Anikó

Nagyon szeretem a sóskaszószt, s mivel már régen fõztem
magamnak, elhatároztam, hogy ma az lesz az ebéd. Semmi
mást nem szoktam enni hozzá, csak fõtt krumplit, ez számomra
ünnepi eledelnek számít. A fagyasztóból már reggel kivettem a
sóskás zacskót, ott kornyadozik az asztalra tett tányéron. Elõ a
lábas, liszt, olaj a rántásnak – csakhogy az olajosflakon alján
mindössze néhány csöpp lötyög, s a spájzba menve szomorúan
állapítom meg, hogy nincs másik a polcon. Hiába csöpögtetem
ki a maradékot, sehogy sem elég. Még szerencse, hogy a szomszéd épület földszintjén mûködik egy kis élelmiszerbolt, így aztán, ahogy vagyok, papucsban, melegítõben lecsattogok a 3.
emeletrõl olajat vásárolni. Az utcára érve látom, hogy a kerítés
betonszegélyén egy munkásruhás fiatalember ücsörög, kezében cigarettával és egy doboz sörrel, s amikor közelebb érek
hozzá, úgy néz rám, mintha fölismerne valahonnan. Látom,
köszönne is meg nem is, valamit morog maga elé, mire én a
jobb kezemmel intve egy Jó napot!-tal üdvözlöm. Ezen aztán
fölbátorodik, s õ is hangosan köszön: Jó napot, doktor úr!
Talán viccel, vagy meg akar tisztelni valamiért, morfondírozok
magamban, aztán még megállapítom, hogy a környékünkön
nincs is olyan orvos, akire hasonlítanék. Lehet, nem ez az elsõ
söre, és emiatt egy kicsit elhomályosult a látása. A boltban
megveszem az olajat, indulok vissza, és rögtön látom, hogy a
páciensem már nem ücsörög, hanem fölállva vár. Ez talán
valamiféle tiszteletadás lehet a részérõl? Vajon mivel érdemeltem ki? Valóban összetéveszt valakivel? Amikor odaérek, megszólít: elnézést, doktor úr, kérdezhetnék valamit? Kérdõn állok meg mellette, mire fölemeli a jobb kezét: miért zsibbad
nekem a jobb kezem állandóan?
Hoppá, itt most gondok vannak! Nincs mese, színt kell vallanom, mert ebbõl még akármi is lehet – de valamiért mégsem
teszem. Keringési zavar – mondom ki a szentenciát –, többet
errõl így nem lehet mondani, túl sok mindentõl függhet. Aztán
indulok tovább, mert látom rajta, hogy ha maradok, folytatnom kell a rendelést, s akkor kerülök csak igazán kínos helyzetbe, mert már doktornak adtam ki magam. Még utánam szól:
el kellene hagynom a cigit, ugye? Hát, használni nem használ,
az biztos, mondom elmenõben.
Az arckifejezésén gondolkodtam sokáig. Láttam magam elõtt
a könyörgõ szemeket, az alázatot, a vállalt kiszolgáltatottságot. Vajon minden beteg így közelít az orvosához? Eleve azzal
az érzéssel, hogy az van döntési helyzetben, aki a fehér köpenyt
viseli, mert õ a tanult orvos, míg én csak egy szerény ismeretekkel rendelkezõ gyalog vagyok, s nincs mérlegelési lehetõségem? Igen, az orvos hatalmi pozícióban van a betegével kapcsolatban, s ha ezt nem akarjuk kimondani, akkor is érezzük.
Érezzük ezt az alárendeltségi viszonyt, s tudat alatt ez motiválja a viselkedésünket.
Sajnáltam ezt az embert. Sajnáltam alkalmi páciensemet,
mert segítséget kért tõlem, s én egyáltalán nem tudtam segíteni
rajta. És ezért lelkiismeret-furdalásom volt, ráadásul be is csaptam, bár õ errõl nem tudott. Én viszont igen.
Gaál Antal

Kellei György

Az itt maradó idõ nyomában
levegõ. Távolabbról mintha olajfák lebegõ zamata is keveredett
volna a környék csendes mozdulatlanságába. De lehet, hogy Melis
Zsolt az olajfákat csak úgy elõhívta régi kora nyarak emlékeibõl,
hogy fokozza az idilli környezet
hangulatát. Ám amikor az arácsi
vasútállomás sorompójához ért,
fülét és orrát azonnal megcsapta a
71-es fõút dübörgõ és megrekedt
benzingõztõl bûzlõ forgalma. Szerencséjére a forgalomirányító lámpa hamarosan zöldet jelzett, átsietett a zebrán és befordult a partra
vezetõ, lejtõs Deák Ferenc utcába. Errefelé már nyoma sem volt a
virágillatnak, egyre inkább az éttermekbõl és panziókból kiáramló, tolakodó ételszag kavargott a levegõben. Nem volt bántó
és zavaró, de nem lehetett különválasztani a más-más ízeket jelzõ
illatfoszlányokat.
A Tagore sétányon föl-alá sétáltak az emberek, a kerékpárúton

is tekertek néhányan. Keresett egy
üres padot, és leült a tóval szemben. Noha soha sem tudott teljesen kikapcsolódni ilyen helyzetekben, legtöbbször felesleges dolgok masíroztak a fejében, semmi
hasznuk nem lett, kár volt agyalni
rajtuk. Most viszont, legnagyobb
csodálatára, elméje tökéletesen
kiszökött az idõbõl, és már teljesen besötétedett, amikor visszazökkent a valóságba. A déli oldal
villódzó fényei füzérként nyúltak
el a parton, a hold ezüsthidat terített a vízre. A harmóniát azonban
egy befurakodó kép minduntalan
megzavarta, lefele jövet már a Deák
Ferenc utcában járt, amikor nyugtalanság fogta el. De most a kép
nem öltött formát, így teljesen lelombozódva indult haza. Órát sem
vitt magával, csak a rugós zsebórája mûködött, az ötvenezer forintos, fémcsatos, Casio márkájú,
melyet a barátnõjétõl, Bernáth
Valéria ügyvédtõl kapott kará-

csonyra, már január közepén bedöglött. A garanciális javítás után
két napot ment, aztán ismét felmondta a szolgálatot. Melis elvitte egy veszprémi óráshoz, aki egy
hétig kísérletezgetett vele, majd
magyarázkodva visszaadta: sok
áramot vesz fel a szerkezet, ezért
hamar lemeríti az elemet. Otthon
fogta a karórát, és íróasztala alsó
fiókjába tette. Elhatározta, hogy
többé nem veszi elõ. Amióta szabadfoglalkozású irodalomtörténész és író lett, nem érdekelte a
múló idõ. Mindenre ráért, nem
sietett, nem kapkodott, eszébe
sem jutott, hogy türelmetlenkedjen; jól aludt, rendbe jött az emésztése, a nyaka sem görcsölt a feszültségtõl, és az idõjárási frontok is csak ritkán viselték meg.
Szabad és kiegyensúlyozott embernek érezte magát.
Ezen az estén a Kiserdõn át
tért haza. Amikor odaért a vasút
mellett futó és a lakóteleprõl le-

jövõ utca keresztezõdéséhez, a különös, elveszettnek hitt kép hirtelen megjelent elõtte. Szinte mindennap látta, mégsem rögzült benne. Még jóval az ideköltözése
elõtt az arácsi sorompó kis parkjától a város felé hosszú kerítést
építettek a vasúti töltés mentén,
hogy a környéken lakók és az üdülõvendégek ne a sínen keresztül
közlekedjenek, lerövidítve az üzletekhez és a buszmegállókhoz
vezetõ utat, miközben széttapossák a zúzottkõ ágyazatot. De
minderre fütyültek azok az emberek, akik nem ismerik a jó modort és labilis idõérzékük következtében felrúgják a megteremtett rendet. A vágányra merõleges
utcával szemben, két oszlop között feltépték, majd lerángatták és
összegyûrték a dróthálót. Melis
megrökönyödve tapasztalta, hogy
már a kerítés nyugati végénél is
feljárnak a töltésre. Arra gondolt,
hogy Arisztotelész tétele, az idõ

és a mozgás kapcsolata itt más
viszonyrendszerben nyilvánul
meg.
Másnap délelõtt elõkotorta a
karóráját és elvitte az óvárosba, a
vásárcsarnoknál található órásmûhelybe. A megvilágított, üvegfallal körülvett kis asztalnál ülõ
loboncos hajú órásmester lepattintotta a Casio alsó lapját, jobb
szemére illesztette a nagyítót és
vizsgálgatta a belsejét. Holnap
nézzen be érte, mondta a férfi. Az
irodalomtörténész megjegyezte: ha
túl sokba kerül a javítás, akkor
hagyjuk a fenébe.
Késõbb úgy emlékezett, hogy
valami panelt kellett kicserélni az
órában, s kétezer forintot fizetett. Amikor kijött a hajdani, békebeli kisvárosok mestereit idézõ mûhelybõl, úgy érezte, hogy
õ soha nem fog az eltûnt idõ nyomába eredni, ahogy Marcel
Proust, a francia író tette regényfolyamában. Neki, ahogy az újra
mûködõ karóra mutatóira pillantott, most, a jelenben akad dolga,
ezért az itt maradó idõ nyomában kell járnia, közben figyelni
és szemlélõdni.
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Gondolatok egy évforduló kapcsán
Sakkversennyel emlékezünk dr. Dibusz László fõorvosra
Idén tavasszal rendezték
meg harmincadik alkalommal Balatonfüred legnagyobb gyermek, ifjúsági és amatõr sakkversenyét. Ez a rendezvény
az ötletgazda, dr. Dibusz
László emléke elõtt
tisztelegve – korai halála
után – immáron kilenc éve
az õ nevét viseli.
Az általa „pöttöm” csoportnak
elnevezett részvevõk életkoruk
miatt nem ismerhették a fiatal kora óta õsz doktor bácsit. Kötelességünk emlékezni! Ki volt dr. Dibusz
László?
Budapesten született 1936-ban, ott járt
a Kölcsey gimnáziumba, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen tanult.
Hivatása gyakorlását
a veszprémi kórház
sebészeti osztályán
kezdte. Ekkortájt Balatonfüreden három
orvosi körzet mûködött, dr. Szabó
Miklósnéé, dr. Heverdle Dezsõé, illetve a harmadik körzet
„váltott” személyekkel. Ebbe a körzetbe
helyezték ki helyettesíteni 1961ben a fiatal sebészgyakornokot.
Kezdetben egy kis szolgálati
lakásban lakott, és egy Csepel
motorkerékpárral járt télen-nyáron a betegekhez. Közvetlen modora, empátiája hamar népszerûvé tette nemcsak a betegei, hanem
a lakosság körében is. Õ maga is
hamar idetartozónak érezte magát.
Ennek köszönhetõen a település
vezetõinek és lakóinak összefogásával megépült a szolgálati la-

kás. Így lett a helyettesítõ gyakornokból negyvennégy éven át,
2005-ben bekövetkezett haláláig
a város szeretett családorvosa.
Családorvos a szó nemes értelmében, mert nemcsak gyógyító, hanem lelki és családi problémáikban is segítõ ember, sok esetben
igaz barát is volt.
Az általános iskolák orvosaként gyakran megjelent az iskola
folyosóján jellegzetes alakja, ami
egyet jelentett a védõoltások beadásával vagy a tanulóknak tartott egészségügyi elõadásokkal.
Éveken át vezette, szervezte az

AE Klubot, az alkoholbetegségbõl kigyógyultak egyesületét. Ehhez kapcsolódóan számtalan cikke, tanulmánya jelent meg a hazai és nemzetközi orvosi szaklapokban. Sokoldalúságára jellemzõ, hogy nemcsak a Medicus
Universalis lapjain jelentek meg
írásai, hanem más sajtótermékekben is, beleértve a Füredi Históriát, illetve sokan várták a Füredi Naplóban havonta megjelenõ
cikkeit.

Közéleti ember volt. Ennek elismeréseként 1978-ban a Veszprém Megyéért Érdemérmet, míg
1981-ben Pro Urbe-díjat vehetett
át. A rendszerváltást követõen tagja volt az akkor megalakult elsõ
önkormányzatnak.
A civil életben is sokoldalú
volt. Imádott sakkozni, teniszezni, már túl a fiatalkoron tanult meg
síelni, késõbb bridzselni.
Mindent szenvedélyesen, lelkesen csinált. Emlékszem,
mennyire tudott örülni, amikor a
hatvanas években Keszthelyen –
igen szép játékvezetés mellett –
szimultánon másodmagával legyõzte a világ akkori legerõsebb
sakknagymestereinek egyikét, Portisch
Lajost.
Mindennap korán
reggel elsõként jelent
meg feleségével, Judit
asszonnyal a kiserdei
teniszpályán.
Életében a balatonfüredi sakkversenyt
nagy odaadással és lelkesedéssel szervezte,
vezette és dokumentálta.
Az utolsó általa
lebonyolított, huszadik rendezvény után
igen személyes hangú
búcsúlevélben arra kért, hogy ne
engedjük kárba veszni az eddigi
munkát, rendezzük meg évente a
szellemi tornát Balatonfüreden,
hogy ezzel is népszerûsítsék a
sakkjátékot.
Nekünk, akik személyesen ismerhettük, kötelességünk folytatni az ötletébõl megvalósult rendezvényt. Úgy õrizhetjük emlékét, ha továbbra is megtartjuk ezt
a nevét viselõ sakkversenyt.
Perkovits Géza

„A tettek dicsérjék neved”
Birkás Gyula szellemisége ma is elevenen él Füreden
Milyen régóta nem csöng már
a telefon, amin hívásodat várta
Veszeli Lajos barátunk, akárcsak
én, még ma is. A szép és sokak
számára hasznos életpályád lezárult már egy évtizednél régebben. Pedig még csábíthatnál bennünket – mint „jóra összeesküvõ”
kedves cimbora – a Kávéházi estékre, amiknek igazi hangulata és
jó légköre volt az általad vezetett
intézményben. Pedig még becsalogathatnál irodádba, hogy az önfeledt, baráti találkozások után, a
jó házigazda szeretetébõl kaphassunk egy kis ráadást. Néhány poént, élcet, vagy új terveidrõl váltsunk szót. Igaz és nemes ügyekért tenni veled valamit, örülni,
hogy számítasz azokban ránk.
Ránk, a füredi és az almádi barátokra. Azokra, akikkel annyi szép
napot, estét tölthettél.
Sok tettre kész, alkotni, újítani, városáért tenni akaró él ma
Balatonfüreden.
Igazán örülnél nekik és velük,
ha ma is köztünk lehetnél. Tudom,
most is beállnál a sorba, ötletelnél
és kiviteleznél, fáradoznál mint
hiteles és megbízható képviselõ.
Kapcsolatokat építenél, segítenéd

a turizmus helyi csapatát, észrevétlenül vállalva fel a fogaskerék
szerepét, ha kell, igazi hajtóerõként, szokásos szerénységedbe
ágyazva. Mert tudd meg, barátom, ma van az általad alapított
Üdülõvezetõk Egyesületének számos utódja. Van turisztikai egyesületünk, talán éppen munkád
folytatásaként.
Mára új szellemi mûhelyek alakultak a városban, sokan nem is
tudják, hogy a te MÁV-üdülõd
volt az a kis kohó, amely mindezeknek kezdõlángja volt. Te akkor vállaltad már kis közösségek
felkarolását, mikor az nem számított erénynek, s egyáltalán nem
volt evidens. Akkor vállalkoztál
helytörténeti értékek mentésére,
amikor az egyáltalán nem volt divat. Te avattál táblát az elsõ füredi fürdõorvosnak, Mangold Henriknek, mikor az szinte bûnnek
ítéltetett. Mára megsokasodtak a
táblák a kórházi homlokzaton.
Te voltál, aki által a Füred–Almádi kulturális és sporttalálkozókkal megelõzted a szomszédolás újkori programjait, a kistérségi
együttmûködést. Ez a barátság a
városaink, mûvészeink között

megmaradt, s nem múlhat el közös esemény emléked nélkül.
Gyuszi! Sikerült titkos terved,
hogy embereket hozz össze, barátságokat generálj, s hogy éltetõ
erõt adj városodnak ezáltal is.
Most kellenél itt, ez volna igazán a te idõd! Most hiányzol hát
a legjobban! Hiányzol a városépítõinek sorából, a kiállítás-megnyitókról, irodalmi és kulturális estekrõl, a poharaink összecsendülésébõl, a hazasétálásainkból, a
kézfogásokból! Emberséged közelségére vágyunk. Mert ismertünk és elismerünk. Mert nem csak
most és utólag szeretünk. Ezzel a
hiányérzettel tudunk csak kitüntetni téged, így utólag, posztumusz, a szívünkben.
Kétezerben, elvesztésedkor,
Veszeli Lajos rád emlékezve ezt
írta: „..én még most is hiszek neki.
Hiszek a barátság igazában, hiszek
abban, hogy a tettek nem múlhatnak el nyomtalanul, hiszek a jó
továbbélésében”.
Lajos e tekintetben nincs egyedül. Mi, régi jó barátaid mind tudjuk, miért hangzik fel oly sokszor
közöttünk a neved.
Soltész Mária
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Túl gyorsan
akarunk változni

Frank Róbert: Annyi minden befolyásolja az életünket, fölösleges állandóan a hibákat keresni
Tanácsadó szakpszichológus. Dolgozott pszichiátriai osztályon, gyógyított a
Lipótmezõn, haldoklóknak
segített a Hospice-házban.
Két éve feleségével és
gyermekeivel költözött
Füredre. Most magánpraxist indít, dinamikus terápiát ad válság és trauma
kezelésére. Frank Róberttel beszélgettünk.
A mentõszolgálatnál krízishelyzetekben adott tanácsot, operettet koreografál, jószolgálati
nagykövete Angolának és közben
táncterápiával is foglalkozik. Eredetileg balettmûvész, évtizedet
szánt életébõl a táncra.
– Mindig kell egy külsõ szem.
A barátok azt mondják, amit hallani szeretnénk, a társunkkal kialakult viszony többnyire gátja a
tisztánlátásnak, mi magunk pedig
rendre a könnyebb ellenállás felé
megyünk. Ráadásul ez egy gyógyszerfüggõ társadalom. Elvárjuk,
hogy mindenre gyógyszert adjanak. Gyors és gondolkodásmentes problémamegoldást, gyógyulást szeretnénk. A pszichológia
nem ilyen, és alig van beágyazottsága itthon. Pedig az úgynevezett
mentálhigiéné nagyon fontos lenne, a lélek, a szellem frissen tartása rendszeres törõdést igényel.
– Ehhez képest már agyonbeszéltük a stressz okozta frusztrációkat, egyre hétköznapibbak a
pánik okozta fizikális tünetek,
mégsem veszünk tudomást arról,
hogy valakitõl segítséget kellene
kérni ezek kezeléséhez.
– A tartós stresszrõl évtizedek
óta tudjuk, hogy komoly betegségekhez vezet, mégsem teszünk
ellene szinte semmit. A stressz
kezelése még mindig csak üres fogalom. Nem ismerjük jól önmagunkat, a megfelelés sokszor fontosabb, mint hogy felfejtsük a
frusztrációnkhoz vezetõ okokat.
Ritkábban tesszük fel azt a kérdést, hogy miért van pánikrohamom? Inkább azt kérdezzük, milyen gyógyszert szedjünk rá. Meg

kellene tanulnunk néha megbocsátani magunknak, meg kellene
óvni az önérzetünket, tudnunk
kellene, hogy bizonyos helyzetekben miként fogunk reagálni, és
képesnek kellene lenni arra, hogy
ezen, ha szükséges, tudjunk változtatni.
– Gondolom, a másik nagy csomag a párkapcsolati problémák?
– Igen, ezzel mindannyian
küszködünk, egyáltalán a társas
kapcsolatokkal, a munkahelyi viszonyokkal, de gond szokott lenni a kontrollal is, vagyis mit irányítok az életemben és mire vagyok képtelen hatást gyakorolni.
És már meg is érkeztünk: önbizalomhiány, magunk számára felépített vagy a környezetünk, a társadalmi elvárások miatti félelmek,
szorongás, neurózis, majd késõbb
már a konkrétan jelentkezõ fizikai tünetek. Annyi minden befolyásolja az életünket, ráadásul a
többségükre nincs is ráhatásunk,
fölösleges tehát állandóan a hibát
keresni. Egy rendkívül bonyolult
kapcsolati rendszerben élünk,
amirõl hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy körülöttünk forog
az egész, hogy miattunk történik
minden. De a többi ember viselkedése, sõt még a hozzánk való
viszonyulása is sok esetben nincs
összefüggésben velünk, független
tõlünk, sokszor magunk vetítjük
ki rájuk. Mindenki a saját mikrovilágának megfelelõen cselekszik,
mindig és csakis saját magán átszûrve érzékeli a világot, ebbõl
vannak aztán a legnagyobb félreértések, problémák. Én kívülállóként abban tudok közremûködni, hogy segítek megtalálni és rávilágítani ezekre a gócpontokra.
Mindennek van valami oka, valamilyen eredõje, ezt kell felismerni, utána már „csak” azt kell megfogalmazni, hova szeretnék eljutni, mi az, amin hajlandó vagyok
változtatni.
– Miben segíthet a táncterápia?
– A táncban, pontosabban a
mozgásban az a jó, hogy az ember
öntudatlanul mûveli, nem lehet
elrejteni. Ahogy tartom magam,

ahogy gesztikulálok, ahogy az arcom rezdül, mind árulkodó.
Egyébként is a közlendõnk csupán nyolc százalékát mondjuk el
szavakkal, az összes többi a nonverbális kommunikáció része. A
mozgás megmutatja, ki zárt és ki
nyitott személyiség. Ez fontos,
mert a kialakult személyiséget nem
lehet megváltoztatni és nem is az
átváltoztatás a cél, hanem az adott
személyiségben megtalálni a harmóniát. A szavak olykor csak
újabb áttörhetetlen falakat emelnek, van, hogy az érzéseinket nem
tudjuk vagy nem akarjuk kifejezni, ezáltal még lehetetlenebb helyzetbe kerülünk. Ilyenkor a legegyszerûbb mozgás is hasznos lehet,
oldja a szorongást és segíti az önkifejezést.
– Mi történik egy ilyen dinamikus terápián?
– Beszélgetünk. Empátia kell
hozzá, meg az, hogy viszonylag
gyorsan ki tudjon alakulni a kölcsönös bizalom. A páciensek segítséget kérni jönnek, ezért kötelességem megmondani, hogy tudok-e segíteni, illetve elérni a kívánt állapotot, hogy ne legyen titok. A válsághelyzetekben, úgy
érzem, a rövid, dinamikus terápiával jobban lehet segíteni, és
nem a hosszasnak tûnõ analitikus
terápiával. Ez persze egyénfüggõ,
de 5–20 alkalom alatt el lehet jutni oda, ahova a páciens szeretne.
Elfogadom az evolúciós elméleteket, ahhoz viszont idõ kell.
Ismereteink szerint eltelt hatezer
év, amit civilizációnak nevezünk,
és közben persze változtunk, de
az utóbbi idõben rendkívül gyorsan akarunk változtatni. Ez vonatkozik az étkezési szokásainkra, a párkapcsolatainkra, a szociális viszonyainkra, de az ember nem
tud megfelelni ennek a gyors változásnak, ezért aztán mindenkinek problémája származik ebbõl.
A férjnek, a feleségnek, a gyereknek, a kövérnek és a soványnak, a
fõnöknek és az alkalmazottnak.
(x)
www.frankrobert.hu
Telefon: +36(30)365-6700
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Jó magyarnak lenni!
Mintha összeesküvõk lettünk
volna heten a könyvtárban: halkan beszéltünk, mert a megilletõdöttség elvette hangunk erejét:
Mezõkaszony ügyében tanácskozott a Kárpátalja Barátai Közhasznú Egyesület tisztelgõ látogatásra induló csapata. Az ismeretlenség visszafogottá tett. Nem tudtuk, miben segíthetünk úgy, hogy
ne sértsünk érdeket, önérzetet és
ne gabalyodjunk nemzetközi konfliktusba. Az amatõrök váltják meg
a világot. Mintha a világ lelkiismeretén babrálnánk. Hogyan élnek ott a magyarok? Egy szó körbejár: szegények! Bizonytalankodtunk, de nyugodtan váltunk el:
nem lesz baj, mert jót akarunk.
Úton Kászon felé
Amikor a templom harangja
elütötte a hetet, és beraktuk félve
csomagolt pakkjainkat, elhelyezkedtünk: hat asszony hátul, vezetõ mellett a két férfi. Tizenegy
órakor pihenõ Mezõkövesdnél.
Újra száguldunk, de az utolsó kilométerek lassan fogynak, amíg
elérjük Barabást, a határállomást.
Öt-hat kocsi van elõttünk. Várunk, reménykedünk... Telefonok.
Délután öt órakor átgurulunk egy
másik világba. A tiszteletes úr vezet bennünket a vallási központba, a kastélyba, ahol elég volt kiszállni, köszönteni a ránk várakozókat, elfelejtettük félelmünket,
fáradtságunkat. Magyarok között,
vacsoránál együtt mondtuk: Édes
Jézus légy vendégünk, áldd meg a
mi étkezésünk, add meg uram,
hogy jólessék, a te neved dicsértessék! Ámen. Szellemi örömöket szerzett Radványszky
nagytiszteletû úr mélyinterjúval,
ami a falujáról, a gyülekezetérõl
szólt. Kászon ma is központnak
számít, mint évszázadokkal elõbb.
Hét község tartozik vonzáskörébe, mi úgy hívjuk: a Tóhát. Megvagyunk. Jó föld vesz körül bennünket, mellettünk a hõforrás
kezd lábra állni, remélhetõleg sok
munkahelyet teremt. A falunk élni
fog. Élünk, mint apáink éltek: ha a
betegünkrõl megtudjuk, hogy halálos, hazavisszük a kórházból, és
amikor meghalt, elsiratjuk õt, mint
õseink, és azokkal a dalokkal,
amiket üknagyapáink is énekeltek
ilyenkor. Fogyunk: az elmúlt évben 25 temetés, öt keresztelõ volt.
Mindkét felekezetnek van temploma. Amikor felálltunk az asztaltól, befejezendõ a mai napot és
elmondtuk a kaszonyi fohászt –
Aki ételt-italt adott, annak neve
legyen áldott. Nekünk adtál, hála
isten, annak is adjál, kinek nincsen! – úgy éreztük, mintha mindig is ezen falak között éltünk
volna.
Második napunk iskolalátogatással kezdõdik. Több helyen,
régi családi házakban vannak az
osztályok. Ha minden osztály órakezdését ellenõrizni akarnám, akkor egy órába telne – mondja a
Márkus Miklós igazgató úr a reggeli tájékoztatójában. Földgömböt,
térképet kézbe, és indulj! – teszi
hozzá már egy kis mosollyal vegyítve. Ez a tény keserûségét jelzi: négyszázötven tanulójuk volt
tíz éve, ma kettõszázötven a létszám. Hatévesen kezdenek tanulni, 11 osztály elvégzése után érettségiznek és továbblépnek. Aki
Magyarországon tanul, az ott

Balról jobbra: Bartha Irénke, Madaras Annamária, Kovács Piroska, középen: Petrõcz Mária, Márkus
Miklós, jobb szélen Baksay Györgyné Éva, Somogyiné Berkes Szilvia, Perlawi Andor. Középen guggol: Tóth Attila. Az a remény éltetett minket, hogy gyümölcsözõ kapcsolat elsõ lépését tettük meg
marad. Sok utánajárást igényel az
oklevél honosítása, magyar diplomával meg nem kapnak munkát
Ukrajnában. Nem hagyjuk magunkat. Ami van, az eredmény.
Mezõgazdasági szakképzéssel is foglalkoztak. 1948-ban a
gyümölcstermelés folytatódott.
Sajnálatos, hogy a száraztörvény
idején kivágták a gyümölcsfákat,
ne lehessen a termésbõl pálinkát
fõzni. Az élet így féloldalassá merevült, mert a hús mellé mindent
messzirõl kell hozni. A vidék boráról is híres volt. Horthy Miklós
unokahúga itt birtokolt egy hatalmas táblát. Ma sok föld hever
parlagon. A fiatalok közül sokan
Belsõ-Ukrajnában vagy Magyarországon teremtenek egzisztenciát. A Határtalanul program náluk
is ismert.
Beregszászi életkép
Egy óra jut kirándulásra. Utunkat megszakítva beugrunk a
kaszonyi Ivancsó-birodalomba,
az új reménységet jelentõ fürdõbe. Az óriási parkoló õre – egy
volt zenetanár – készségesen tájékoztat. Kaszonyban él. Családos, napi tíz-tizenkét órát dolgozik. Havonta ezer-ezerkétszáz
hrivnyából meg lehet élni. Ha Beregszászra akarják küldeni a gyereket a fõiskolára, kb. 200 ezer
forintnak megfelelõ hrivnyát kell
fizetni csak az iskolára. Ezenkívül az ellátás! Egy órát töltünk
Beregszászon. Értik a magyart,
szinte minden üzletben van magyarul értõ eladó. Igyekeznünk
kell, ebéd után még egy falu várja
csoportunkat.
Hetyeni vendéglátók
Hupla-bucka-tengeren át érjük
el az alig hétszáz magyar lelket
számláló falut. Az idõ fenyegetõ,
de a fogadtatás megható: mintha
közeli rokonság érkezett volna egy
lakodalomba: asszonyok, lányok
és egy kisfiú sorakozik kilépõ csoportunk elé. Egyikünk mindjárt
megjegyzi: három lánya van a tiszteletes úrnak. A legnagyobb mosollyal szól: csak kettõ. Az anyukát néztük harmadiknak... A csupa mosoly tiszteletes magához
húzza asszonyát: de nemsokára
négy lesz! Alig vettük észre, hogy

az anyuka szoknyája elöl már rövidül... Isten kegyelmébõl 1999
óta élünk itt – halljuk már benn, a
megterített asztalnál ülve. Amióta itt vagyunk, próbáljuk segíteni az itteniek életét. Az eldugottság védelmet adott. Vannak nehézségek, de ha a mindennapi megvan, akkor adjon az ember hálát
Istenének! Az elmúlt tizennégy
esztendõ alatt sok száz fõvel fogyott a falu közössége, többen
haltak meg, mint születtek, mi
próbálunk példát mutatni – tette
hozzá derültség közepette. Örülünk a mostani látogatásnak. Reméljük, hogy Istentõl is áldásos
lesz a kapcsolat.
Tóth Tibor iskolaigazgató úr
ismertetése szívderítõbb, mint az
elõzõ helységben: 1989-ben 131
tanulójuk volt, ma 56 van. Jövõre
hat nebulóval indul az elsõ osztály. Kilenc osztályban tanítanak
a tízéves holland kapcsolatból
származó berendezéseken. Nem
hiányzik a számítógép sem.
Visszafognánk az óra mutatóját,
mert szalad, és hogy ne hagyjunk
ki semmi fontosat, átkísérnek az
õsi templomukba, ahol istendicsérõ ének fogad. Boldog vagyok,
hogy hozzád tartozom (...), hogy
Jézus él szívemben! Áhítatos élvezettel fogadjuk a zenét, amikor
fejünk fölött rettentõ csattanás!
Elalszik a fény, elhallgat a villanyorgona, de egy lélegzetvételnyi idõ
után, folytatódik az ének. Kinézünk. A zápor égi háborúvá vált.
Az iskola elõtt bokáig járunk a
jégben. Elsõnek a zsibongóban
nézünk szét. Megnyugodott szívvel látjuk a változást: ukrán címer
és magyar korona egy falon itt is.
Közöttük Ima Ukrajnáért, mellette
a Himnusz elsõ versszaka. A faliújságon hírek magyarul és Reményik Sándor verse a magyar
nyelvrõl. Ezután egy felújított
épületbe vezetnek át bennünket.
A református gyülekezet vásárolta vissza az államtól, hogy Isten
országát is erõsítse, és segítsen az
emberen is: fogyatékos gyerekek
rehabilitációjára használtuk, amíg
volt rá pénz. Most üresen áll.
Nem éreztük, hogy külföldön
vagyunk. Sem a bajok felsorolása,
sem a nehézségek sokasága nem
váltott ki belõlünk sajnálatot.

Vasárnap a kaszonyi református templomban
Harmadik napja tartózkodunk
a kis határ menti faluban. Istentiszteletre várunk, ismerõsökként
fogunk kezet az érkezõkkel: Áldás, békesség! Erõteljes kórus éneke száll, majd Radvánszky Ferenc
nagytiszteltû úr a Kánai menyegzõ tanulságait magyarázza. Meleg szavakkal köszönti a balatonfüredi vendégeket. Áhítatos
csendben vette át a szót Petrõcz
Lászlóné nagytiszteletû asszony,
a Kárpátalja Egyesület elnöke.
Szavai bársonypalástként borultak a százfõnyi hívõseregre... Ez
a kis küldöttség ökumenikus szolgálatra vállalkozott. Eljött Balatonfüredrõl, hogy megismerjen
egy anyaországtól elszakított
gyülekezetet. Van köztünk alapítványi tisztségviselõn kívül hitoktató, gimnáziumi tanár és író-költõ. Mindnyájan nyílt szívvel, segíteni akarással jöttünk, hogy
erõsödjön a hit, hogy együtt dolgozzunk azért, hogy az elszakított részeken élõk egyaránt egyformán vallják Isten igéit, egyformán óvjuk kincsünket, a magyar
nyelvet. Szeressétek, védjétek,
ápoljátok ezt a gyönyörûséges
magyar nyelvet! Fontosnak tartotta küldetésünket Steinbach József püspök urunk is, ezért írt
püsköki levelet. Nagy szeretettel
gondol rátok!
A levél felolvasása után dedikált könyvek példányait adta át
Radvánszky nagytiszteletû úrnak. Vége lett az istentiszteletnek, a búcsú percei következnek. Az egyik asszony a nagymamája szavaival köszön el tõlünk, aki öreg korában az egész
életét leírta egy versbe: De mindent el nem érhetünk, meg kell
halni egyszer, titeket az isten áldjon meg ezerszer!
Örömmel telt szívvel váltunk
meg magyar testvéreinktõl! Az a
remény éltetett a hazafelé vezetõ hosszú úton, hogy gyümölcsözõ kapcsolat elsõ lépését tettük meg. Már az autópályán suhant a gép, amikor valaki dúdolni
kezdte a nemrég hallott dalt:
„kéne már egy hely, ahol jó ma„.
gyarnak is lenni
Perlawi Andor

Ausztrál festõ
balatoni képei
Háry Kálmánnal Balatonfüreden, családi házában beszélgetünk.
– Akkor most Füreden élsz
vagy Ausztráliában?
– Itt is, ott is, márciustól novemberig itt, a nõvéremtõl örökölt házban, a hideg télben pedig
Canberrában.
– Hogyan kerültél ki?
– Körmenden éltünk a szüleimmel – ahol születtem is 1923ban –, apámnak komoly asztalosüzeme volt. A kommunisták
elvették mindenünket, még a családi házunkat is. Mérnökként a
vízügynél dolgoztam, de úgy éreztem, ott is fél lábbal a börtönben
vagyok. Utáltam azt a rendszert,
ezért 1956-ban úgy döntöttünk
feleségemmel, hogy kislányunkkal egyetemben elhagyjuk az országot. Ausztriában menekültotthonban laktunk, s ott a barátom
tanácsára választottuk Ausztráliát.
– Gondolom, viszontagságos
volt az út.
– Egyáltalán nem. A táborban
az ausztrálok képviselõje mindent
elintézett, megvették még a hajójegyet is, s
majd’ egy hónapot utaztunk,
mert a Szuezicsatorna le volt
zárva. Életem
egyik legszebb
hónapja volt.
Odakint táborban helyeztek el
bennünket, ahol
az étkezést is
biztosították.
Egy német például olyan jól érezte ott magát, hogy öt évig is ott
lakott. Én viszont munkát kerestem és találtam is a British Kábelgyárban, igaz, nem a végzettségemnek megfelelõt.
– Hogy sikerült aztán megállapodni?
– Öt évig várnom kellett, hogy
megkaphassam az állampolgárságot, s akkor pályáztam egy állásra a Vízügyi és Energetikai Minisztériumban. Fõleg közmûvek
tervezése volt a feladatom. Háromévi keresettel már telket tudtam venni és családi házat építeni
Canberrában.
– Milyen élni Ausztráliában?
– Jó, már akkor sem volt szegénység, mikor kimentünk. Viszont nagyon elkülönülnek az
emberek származásuk szerint.
Hétvégeken saját nemzetiségbeliekkel keresik a kapcsolatot, jár-

nak klubokba. Azaz jártak, mert a
mai fiatalok már nem tartják ezt
fontosnak, úgyhogy ezek a klubok egymás után zárnak be.
– Mióta jársz haza?
– A ’80-as évek második felében voltam elõször itthon. Jellemzõ, akkor még rendszeresen jelentkeznem kellett a rendõrségen. A rendszerváltozás óta jövök
rendszeresen. Szüleink már meghaltak, a nõvérem viszont betegen itt élt Füreden. Ezért jártam
ide, s nem Körmendre, és már meg
is szerettem itt.
– Mióta festesz, mesélj errõl
nekünk!
– 8–10 évesen már mindent lerajzoltam, lemásoltam, amit csak
lehetett. Kaptam egy könyvet,
Haranghy Jenõ: A rajzolás iskolája kezdettõl a mûvészetig. Különösen a mûvészet szó varázsa
fogott meg, s még jobban belevetettem magam a képzõmûvészetbe. Már ekkor volt Körmenden egy tusrajzos kiállításom, ahol
fiatal tehetségnek láttak. Mégis a
mûszaki pályát választottam,
ezért egy idõre háttérbe szorult e

kedvtelésem. Ausztráliában újrakezdtem, s tagja lettem a Canberrai Képzõmûvészeti Egyesületnek. Sok kiállításom volt, képeimet sosem kínáltam eladásra. Érdekes lehet itthoni kollégáimnak,
hogy ott a kiállításokon zsûrizték
a képeket, s az osztályozástól függõen pénzt kaptunk érte. Idehaza
a rendszerváltozás után hamarosan már volt kiállításom Körmenden, Vasváron, Tapolcán. A legjelentõsebb talán Veszprémben
volt, amit Praznovszky Mihály
nyitott meg. Remélem, talán egyszer a fürediek is megnézhetik a
képeimet, hiszen mióta itt élek,
rengeteg festményt csináltam az
itteni tájról is. Egy vallomással
szeretném befejezni: „Az én aratásom csak egy marék virág, az én
gyönyöröm a természet, az én vi„
lágom egy álomvilág.
Csizmazia Szilveszter

Egy bérmálkozó gondolatai
Pünkösd! A legtöbb tizennégy éves gyereknek szünetet jelent az
iskolában, de nekem ez egy fontos ünnep az életemben: bérmálkozás.
A vizsgára megtanultuk, hogy a bérmálkozás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erõt és küldetést
kap, hogy Krisztus élõ tanúja legyen az egyházban és a világban. Én
ezzel az adománnyal felnõtté váltam az egyház és Isten szemében.
Eddig szüleim biztatására kerestem Krisztus és Isten közelségét,
mostantól azonban tudatosan és saját döntésem alapján fogom folytatni a megkezdett utat. A bérmálkozás által még közelebb kerültem hozzájuk. Amikor a templomban Géza atya megáldott, arra gondoltam,
hogy milyen szerencsés vagyok bérmálkozó társaimmal együtt, akikkel a felkészülés alatt egy lelki közösséggé kovácsolódtunk össze. Az
atya is kérte a bérmálkozókat, és én is remélem, hogyha velük az
iskolában már nem is, de a templomban mindig találkozhatok!
Geipl Nikolett,
Radnóti Miklós Általános Iskola, 8. A
Beküldte: Csizmazia Szilveszter
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Aki megálmodta a füredi fürdõtelepet:
báró Schilson János
A füredi fürdõtelepet
az 1780-as évek végén
megálmodó Schilson János
családjának felemelkedése
a bárók közé tipikusnak
mondható karrier a török
kiûzése utáni Magyarországon.
Schilson Jakabnak, a tauberkönigshofeni Arany Oroszlánhoz
címzett vendéglõ tulajdonosának
a fia, Schilson János Mihály feltehetõen a Habsburg hadsereg szállítójaként gazdagodott meg. 1704ben Sopronban nyert polgárjogot,
1707-ben I. József király ajánlására a város belsõ tanácsosa lett.
Az Országgyûlés az 1715-ben elfogadott törvénnyel Schilson János Mihály római szent birodalmi lovagot több társával együtt
honfiúsította, „bízván abban,
hogy (...) e hazának jó és hasznos
polgárai lesznek, õket s leszármazó örököseiket összesen és egyenkint az ország többi polgárainak s
a valódi honfiaknak számába” felvette és befogadta. 1720-tól báró,
címeres pecsétjében látható a hármas halmon, koronából kiemelkedõ kettõs kereszt. Sopronban a
Schilson-ház, Vas megyében a
vassurányi és a vasszécsényi kastély építése fûzõdik a nevéhez.
1708-ban feleségül vette Kersnerics Annamáriát, az egyik soproni belsõ tanácsos leányát, ezáltal Tolna és Baranya megyei birtokok kezelõje lett.
Gondosan nevelte a fiait, beíratta õket a nagyszombati egyetemre. Unokája, a füredi gyógy-

fürdõ történetében kiemelkedõ
szerepet játszó Schilson János,
feltehetõen a Vas megyei Szécsényben született. 1781. augusztus 28-án feleségül vette zichi és
vásonkeöi gr. Zichy Antóniát.
1810. december 21-én Bécsben,
69 éves korában halt meg.
Schilson János az elitképzõnek
számító bécsi Terézianum növendéke volt. 1763-tól három évig
gyakornokoskodott a helytartótanácsnál, 1766-tól 1784-ig a m.
kir. kamara tanácsosa. Öt szakterületen – közigazgatás, pénzügyek, építészet, vízügyek, földmérés – jártas hivatalnokként
részt vett Ruszt és Sopron város
közigazgatásának a rendezésében.
Utóbbi feladatát olyan sikeresen
teljesítette, hogy Dorffmaister István 1782-ben a régi városháza tanácstermének mennyezetére
Schilson János királyi biztos apoteózisát ábrázoló képet festette.
Rendkívüli tehetsége és alkotóképessége 1787-tõl bontakozhatott ki, amikor a pesti kamarai
kerület adminisztrátora (kormányzója) lett. Legnagyobb munkája a pesti vásártér rendezése és
a Lipótváros megtervezése volt
1789-ben, amely Pest város 18.
századi legjelentõsebb mûszaki
munkálataként értékelhetõ. Õ készítette el a régi Vigadó elsõ terveit, amelyeket elutasítottak ugyan,
de mégis az õ elgondolása következtében épült meg a pesti rondella helyén a német színház és a
vigadó.
Rangja a nemességhez, életvitele és szemlélete a polgárság leg-

magasabb rétegéhez sorolta. Nemességét a szakmai kiválóságával,
alkotásaival is bizonyította. Fogékony volt a mûvészetek iránt,
színdarabokat írt, zenét szerzett,
olasz szövegû dalokat írt gitárkíséretre. Már lipótvárosi tervei
kapcsán feltûnt mûszaki és esztétikai érzéke, amely a füredi fürdõtelep elrendezésében és terveiben is megmutatkozott. Temperamentumos emberként emlékeztek rá, aki nem hagyta magát, szakmai kérdésekben szembeszállt
még az udvarral is.
Az 1787. január 11-én kezdõdõ kamarai kezelés elsõ szakaszában Oesterreicher József fürdõorvos és Thalherr József, a helytartótanács építésze foglalkozott a
fürdõtelep fejlesztésével. A füredi gyógyfürdõnek a pesti kamarai
kerülethez való áthelyezése következtében 1788 és 1793 között a
fejlesztés irányítója Schilson János lett.
Elsõ ismert rendelkezéseit
1788. december 5-én adta ki a huszárok és a hajdúk öltözetérõl,
ugyanazon a napon felvette a kapcsolatot a pesti egyetemmel a botanikai kert (angolkert) létesítése
ügyében. 1789. január 28-án a fürdõtelepi kertész, március 1-jén a
forrásnál szolgálatot teljesítõ hajdúk számára kiadta a szolgálati
utasításokat. 1789 februárjában
megkezdte az angolkert fásítását,
amelyet 1790-ben az Oroszy-birtok megszerzése után sikerült befejeznie. 1790-ben kijelölte, majd
az 1792-ben megjelent hirdetések
után 1793 márciusáig kiosztotta

A fürdõtelep alaprajza, amely mind a mai napig meghatározza a reformkori városrész elrendezését
az elsõ háztelkeket. 1790-ben elindította az új fürdõház (1835-tõl
ófürdõház) építését, amelyet
1792-re befejezett. 1792-ben tervbe vette egy 50 szobás garniszálló felépítését, 1792–93-ban elkészíttette az alsó és felsõ traktérház emeletráépítésének terveit.
Legmaradandóbb alkotása magának a fürdõtelepnek az alaprajza, amely mind a mai napig meghatározza a reformkori városrész
elrendezését. Földmérõként döntõ szerepe volt abban, hogy a korábbi rendezetlen, minden tervszerûség nélkül elhelyezett épületek helyén a barokk várostervezési elvek (tengelykereszt, szimmetricitás, rezidencia várostípus)
érvényesítésével felépülhetett az
új, európai stílusú fürdõtelep.

Tervét csak részben tudta kivitelezni a franciákkal vívott háború okozta pénzhiány miatt, de
az utódok nem tehettek mást,
mint hogy az õ elképzelése szerint építették tovább a fürdõtelepet. A tengelykereszt hosszabbik
szárát a Blaha Lujza utca középvonalában húzta meg, a folytatása éppen a forráson ment át. A
rövidebbik szár ezt az egyenest
az ivókútnál derékszögben metszi. A kereszt végpontjait fontos
épületek jelzik: a hosszabbik szár
fejénél volt az 1792-ben felépített
fürdõház bejárata, a talppontjánál helyezkedik el az 1841–46 között felépült Kerek templom. A
rövidebbik szár északi végéhez
került a Gyógyterem bejárata, déli
végénél 1826-ig az alsó traktér-

ház, 1913-ig a Kisfaludy-szobor
helyezkedett el.
Schilson és társai nem németesítették, hanem civilizálták az országot. Por- és sártengerek helyébe mocsarak lecsapolásával, kanálisok építésével, planírozással,
sóderral, utcák, terek flaszterozásával, sugárutak, nyílegyenes
utcák, nagy terek kialakításával, a
házak sakktáblaszerû elrendezésével az európai követelményeknek megfelelõ városokat terveztek és építettek.
Schilson János teljesítette a
nagyapja által a honfiúsításkor
vállalt feltételt: a hazának jó és
hasznos polgára lett. A füredi reformkori városrész szülõatyját
tisztelhetjük benne.
Lichtneckert András

Legyen ön a Romantikus Reformkor szakácsmestere!
A 60-as, 70-es évek reklámjai
arra biztatták a kor lányait, asszonyait, hogy szakítsanak a múlttal, ne legyenek a háztartás rabszolgái, ne töltsék az idejüket fõzéssel. A korral haladni kívánó
család készételt eszik. Sikerült is
egy-két, a konyhát csak hírbõl ismerõ, a fõzést lenézõ generációt
létrehozni – tisztelet a közöttük
lévõ kivételnek!
Aztán tudj’ isten, mi történt,
de tény, hogy napjaink egyik legdivatosabb tudománya lett a
gasztronómia, soha ennyi szakácskönyvet nem adtak ki nálunk, mint
az elmúlt években. A tévécsatornák legnézettebb programjai lettek a legkülönbözõbb fõzõmûsorok. A nõk recepteket gyûjtenek,
cserélnek, sõt, a férfiak között is
egyre többen büszkék fõzõtudományukra, specialitásaikra.
Ez indította a Romantikus Reformkor szervezõit, hogy kicsit
körülnézzenek a „konyhatörténelemben”. Hiszen annyi mindent
adtak nekünk azok a csodálatos
1800-as évek, lehet, hogy ezen a
területen is rábukkanunk valami
újra, érdekesre? A „kutakodás”
eredménye ez az írás és a címben
megfogalmazott felhívás. Képzeljék el, a reformkor mindent jobbá,
értékesebbé, nemzetivé tenni akaró megújító szándéka a konyhát
sem kerülte el! E terület szakértõi

egybehangzóan állítják, hogy a 19.
század hajnalán gyökeresen átalakult a magyar konyha!
Ahogy felfedezték nemzeti
kultúránk – népdalaink, táncaink,
viseletünk stb. – szépségeit, úgy
csodálkoztak és éreztek rá a vidék egyszerû embere konyhájának
ízeire. A büdösnek titulált, lenézett fokhagyma, a burgonya, a
kukorica, a paprika – amelyek már
régen részei voltak a paraszti táplálkozásnak – ekkor kezdtek el
beszivárogni a polgári otthonokba. ( Hogy miért kerültek be a „nép
konyháinak” fazekaiba? A fokhagymának már akkor kimagasló
gyógyerõt tulajdonítottak: használták pl. fogfájásra, köszvény
vagy pestis ellen. A paprikát a
váltóláz egyik ellenszerének tartották. Természetesen a csípõs
paprikát, hiszen e növény édes
változata a bolgárkertészek jóvoltából csak a század utolsó negyedében jelent meg az országban.)
Mindez a hazai szakácskönyvirodalomban is áttörést jelentett:
1816-ban megjelent Czifray István Magyar nemzeti szakácskönyve. „Ételei alig emlékeztetnek a századokon átívelõ Szakáts
mesterségnek könyvetskéje-ben
(1698) leírtakra, legfeljebb a mártások és a különbözõ levek tekintetében fedezhetõ fel némi rokonság. Tekintettel a legendás hírû-

nek mondott magyar konyhára,
bizony meglepõ, hogy eleddig nem
létezett tisztán nemzeti szakácskönyvünk, s legfeljebb csak következtetni lehet arra, hogy a 19.
század elején melyek voltak a magyarság kedvelt, mindennapos
ételei”. ( id. Fehér Béla )
A Czifray-féle szakácskönyv
hatodik, bõvített kiadásában
(1840) találkozhatunk elõször a
rakott krumpli, a paprikás csirke,
a pörkölt (gulyás hús), a halászlé
(halászhal), valamint a tokány (tokán) receptjével. A magyar szakácskönyv-irodalomban elõször e
négy utóbbinál jelenik meg a paprika használata.
Az étkezés, a vendéglátás kultúrája is ebben a korban kezdett el
kialakulni. Ekkor születtek meg a

kis borivók, a különbözõ kiülõs
kis éttermek is – mondta el Szõr
Tamás, a balatonfüredi Astoria
Hotel séfje, a Horváth-ház tanácsadó séfje. Változatosabban kezdtek el fõzni a vendéglátásban is,
megjelentek az ún. híg levesek, a
paprikás ételek, divatba jöttek a
Monarchia egyes vidékeinek jellegzetes süteményei, tésztái. Az
eddig ismert legrégebbi magyar
nyelvû étlapot Márkus Mihály
nyíregyházi fogadós bocsátotta ki
1834-ben. A kézzel írt „tariffán” a
levest, a húst, a vastagételt, a becsináltat, a tésztás ételt, a salátát,
a roszprodlit (sült rostélyos) és a
vesepecsenyét a kolbász (amelynek története megérne egy külön
írást) és a hurka követi. A vendéglátásról szólva feltétlenül meg kell

említeni Marchal József nevét, aki
III. Napóleon udvari szakácsa
volt. Az 1860-as években búcsút
mondott Párizsnak, nevét
Josephrõl Józsefre magyarosította, és a pesti Nemzeti Kaszinó
csábító ajánlatának engedve Magyarországra költözött. Egész
nemzedéket hódított meg a magyar konyhának és kiváló magyar
szakácsokat nevelt fel. Étterme a
politikusok fõhadiszállása lett, ott
volt Deák Ferenc törzsasztala is.
A mai konyhában – így az Astoriában is – sok, ebbõl a korból
fennmaradt étel szerepel, csak kicsit másképp, új technológiával
feldolgozva. Természetesen, ha
ilyen kérést kapunk, utánanézünk, és szívesen elkészítünk
mindent eredeti recept szerint,
„hasonmás kiadásban” is – mondta még el Szõr Tamás.
A reformkor magyar konyhájáról szóló írást itt abba kell hagynom, bármilyen szívesen is folytatnám, hiszen közölnöm kell végre a felhívást is, amelyben reformkori étkek elkészítésére kérjük
önöket.
Egy kis játékra hívom tehát a
Romantikus Reformkor szervezõbizottsága nevében a felfedezni
vágyó, fõzni szeretõ füredieket!
Találjanak, válasszanak ki egy reformkori ételt – levest, húsételt,
süteményt stb. –, és készítsék el

3–4 személynek megfelelõ adagban. Hozzák el a Hotel Astoriába
szeptember 22-én (a Romantikus
Reformkor rendezvénysorozat
idõpontjában), vasárnap déli 12
óráig. Az Astoria szakemberei segítenek az ételeket a legszebben
feltálalni. Az ínycsiklandó tárlatot bárki megtekintheti és – miután a szakértõ zsûri értékelte –
meg is kóstolhatja (ezért kérjük a
családi adagos elkészítést).
Kérjük, hogy az ételekhez mellékeljék az elkészítés receptjét, a
készítõ nevét is. Természetesen
nem marad el a szakácsok jutalma
sem! A remekmûveket a Füred Tv
is bemutatja!
Aki e sorok olvastán kedvet
kap a sütés-fõzéshez, kérem, mielõbb jelezze részvételi szándékát
a Balatonfüredi Turisztikai Egyesületnél (Blaha L. u. 5., telefon:
580-482).
A Füred Tv szeptember elejétõl bemutatja a jelentkezõket. A
Balatonfüredi Napló közli a legjobbaknak ítélt ételek receptjét.
Magamból kiindulva bizton
állíthatom, hogy izgalmas, ugyanakkor szórakoztató vállalkozás
annak tanulmányozása, hogy miféle ételeket készítettek reformkori elõdeink! Játsszanak velünk!
Tarnai Katalin,
a Romantikus Reformkor
szervezõbizottságának tagja
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Kézmûvesség Segítõ vásár Füreden
Szent István
király korában
A Budai Várpalotában, az Országos Széchényi Könyvtár
patinás épületének Corvin termeiben mutatkozott be a
Magyar Kézmûvességért Alapítvány nyári kiállításával.
A pályázat tematikája elsõ királyunk 975. évfordulójának tiszteletére Szent Istvánhoz és korához kapcsolódott. A kiállítás jó
lehetõség volt arra, hogy átfogó képet adjon a magyar kézmûvesek
remekeirõl, hiszen élõ hagyományunkban generációkon át az íratlan
szabályok szorításában, csiszolásában ölelkezik a múlt a jelennel az
alkotásokban. Örökségünk a ma élményével a jövõ kézmûveseinek
alapja.
A határon túl élõ magyarok körében is egyre többen fontosnak
tartják ezen kiállításon való megjelenésüket. Az idei tárlaton az
erdélyiek mellett a vajdasági és Németországban élõ magyar alkotók munkáit is láthattuk. A pályázatra beadott munkákat a Képzõés Iparmûvészeti Lektorátus, a Hagyományok Háza népi iparmûvészeti osztály szakértõibõl álló zsûri válogatta. A bírálóbizottság
241 pályázó 411 alkotását fogadta el kiállításra.
A Balatonfüredi Örökségünk Hímzõmûhely is pályázott a nívós
kiállításra, amelyen színvonalas munkáinkat több díjazásban részesítették.
Különféle hímzésekkel jelentünk meg. A Dunántúli Református
Egyház XVI–XVIII. századi úrihímzéses úrasztal-textíliáit dolgoztuk fel. Készült Balaton-felvidéki keresztszemes futó, hevesi palócgarnitúra, valamint vert csipke terítõ is. Balatonfüredrõl Farkas
Balázsné Petrikowsky Mariann szövõ népi iparmûvész munkáit is
láthatta a közönség.
A kiállítás anyagából háromnyelvû album készült, melyet a megnyitón már kézbe is foghattunk. Az album mûfaji, szakágankénti
csoportosításban tartalmazza a kiállításra került alkotók egy-egy
munkáját.
Szuper Miklósné,
a Balatonfüredi Örökségünk Hímzõmûhely vezetõje

A Segítõ vásár országos programsorozat következõ állomásának
helyszíne: Balatonfüred,
Tagore sétány! Idõpontja: 2013. július 16., 14–
18 óra.
A vásár keretében a
megváltozott munkaképességû, fogyatékkal élõ
embereket foglalkoztató
munkahelyek kiváló termékeivel találkozhatnak az érdeklõdõk és a
vásárlók.
A balatonfüredi Segítõ vásár fõvédnöke dr.
Bóka István polgármester. A megnyitón részt
vesz Soltész Miklós szociális és családügyért felelõs államtitkár.
A rendezvényen való
részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Segítõ vásárok országszerte: Miskolc –
2013. augusztus 28., Pécs
– 2013. szeptember 12.,
Békéscsaba – 2013. október 3., Gyõr – 2013.
november, Budapest –
2013. december 7–8.

További információkért látogasson el honlapunkra:
www.segitovasarlas.hu
és Facebook-oldalunkra: www.facebook/segitovasar

HÁTIZSÁKKAL
VESZPRÉM
MEGYÉBEN
(és azon túl)
A balatonfüredi Füredkult Kft. (a volt Városi Mûvelõdési Központ) 2013. július 8–augusztus 9-ig,
öt héten keresztül (hétköznapokon) túratábort szervez! Geoláda-keresés!
Július 8., hétfõ: Patakok nyomában – az Örvényesi-séd (Örvényes, Pécsely)
Július 9., kedd: „A Burok-völgy árnyai” (Várpalota környéke)
Július 10., szerda: Patakok nyomában – a Lovasi-séd (Felsõörs, Lovas)
Július 11., csütörtök: Kerékpártúra Tapolcáról az Ember-kõhöz (Sáska)
Július 12., péntek: Túra a csárda-hegyi õskarszthoz és a Kab-hegyre
Július 15., hétfõ: Patakok nyomában – a Hidegkúti-séd (Hidegkút, Balatonfüred)
Július 16., kedd: Túra a sarvalyi erdõben – Ördögiga-fa (Uzsa környéke)
Július 17., szerda: Kerékpárral Balatonakarattyára, a Magasparti-kilátóhoz
Július 18., csütörtök: Közkívánatra! Hévíz – Berki sétaút (jelszó: fürdõruha)
Július 19., péntek: Átkelés az Ördög-árkon
Július 22., hétfõ: Patakok nyomában – a Szõlõsi-séd (Balatonszõlõs, Balatonfüred)
Július 23., kedd: Túra Márkóról Csatáron át Veszprémbe
Július 24., szerda: Keleményes-kõ a Fekete-hegyen (Köveskál)
Július 25., csütörtök: Ipolytarnóc, Drégelypalánk – Kötelezõ elõre jelentkezés!
(utazás különjáratos autóbusszal)
Július 26., péntek: Bicajjal egy régi vasút nyomvonalán (Balatonalmádi, Veszprém)
Július 29., hétfõ: A Balatoni Kéktúra vonalán (Pécsely, Balatonfüred)
Július 30., kedd: Badacsonyi túra
Július 31., szerda: A Hegyes-tûre bicajjal (Zánkáig vonattal) és vissza Füredre
Augusztus 1., csütörtök: Túra a gyulafirátóti sziklához
Augusztus 2., péntek: Patakok nyomában – a Gaja-patak (Bodajk)
Augusztus 5., hétfõ: Túra a Keszthelyi-hegységben (az ország legnagyobb bükkfája)
Augusztus 6., kedd: A Balatoni Kéktúra vonalán (Péter-hegy, öreg-hegyi kõfejtõ)
Augusztus 7., szerda: Kerékpárral a déli partra Balatonboglárig és vissza
Augusztus 8., csütörtök: A Kéktúra vonalán (Köveskál, Monoszló)
Augusztus 9., péntek: Patakok nyomában – a Cuha-patak (Ördögrét, Porva-Csesznek)
A részvételi díjról, gyülekezõhelyrõl és egyéb részletekrõl érdeklõdni a 06/(30)378-1231-es telefonszámon, illetve a www.furedikultura.hu honlapon lehet.

Elfeledett
varázslat
Hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Taliándörögdön az I. Magyar gyapjúfesztivált még tavasszal, azzal a
céllal, hogy a feledésbe merült,
csodálatos õsi mesterséget, a gyapjúfeldolgozást megismertesse
minden korosztállyal.
Erre a sok látványosságot és
érdekességet bemutató rendezvényre kapott meghívást a Szuper Miklósné Judit által vezetett
Balatonfüredi Örökségünk
Hímzõmûhely és az Alsóörsi
Csipkemûhely.
A fesztiválon az érdeklõdõk
betekinthettek a gyapjúkészítés
teljes munkafolyamatába, a birkanyírástól egészen a késztermékek elõállításáig. A birkanyírást
követõen ízelítõt kaptak a kártolás, a rokkázás, fonás, a nemezelés, a gyapjúfestés, a szövés, a szövõszékgyártás és a gyapjúfeldolgozás, hímzés, csipkekészítés titkaiból. A balatonfüredi hímzõasszonyoktól egy elõnyomott
könyvjelzõt kaptak az érdeklõdõk, amin a hímzés alapjait meg is
tanulhatták.
A csipkemûhely tagjai is beavatták a felnõtteket, gyerekeket
a vert csipke készítésének rejtelmeibe. A fesztivál lehetõség volt
arra is, hogy a fürediek megismerkedjenek a Balaton-felvidék
néhány kézmûvesével, alkotócsoportjával. A Vigántpetendi Díszítõkör tagjait a hímzõmûhely meghívta Balatonfüredre is.
Balatonfüredi
Örökségünk
Hímzõmûhely

Nyári nyitva
tartás a városi
könyvtárban
A Balatonfüredi
Városi Könyvtár
értesíti kedves
olvasóit, hogy
állomány-ellenõrzés
miatt 2013. július 1jétõl augusztus 26-ig
könyvtárunkban a
könyvkölcsönzés
szünetel!
Ezen idõszak alatt, hétfõtõl péntekig, naponta
9.00 és 15.00 óra között az
alábbi szolgáltatások vehetõk igénybe: könyvek
visszavétele, folyóirat-olvasás, internet- és számítógép-használat, nyomtatás, szkennelés, cd-, dvdkölcsönzés, fénymásolás,
iratfûzés, továbbá könyvvásár a Balatonfüred Városért Közalapítvány könyveibõl.
Az Arácsi Könyvtár és
a strandkönyvtár a Kisfaludy strandon továbbra is
változatlan nyitva tartással
üzemel.
Augusztus 27-tõl ismét
a megszokott nyitva tartással és szolgáltatásokkal
várjuk kedves vendégeinket!
Köszönjük szíves
megértésüket!

Gazdit keresünk

Frankie és Frodo golden retriever testvérek. A gazdájuk adta le õket
a menhelyre, mert külföldre költözik. Fajtájukra jellemzõen végtelenül
barátságos, kedves kutyák.
A legcsodálatosabb az lenne, ha együtt találnának új gazdára, így
együtt maradhatnának, de ez nem feltétele az örökbefogadásnak.
Chipezve vannak, a veszettség elleni és a kombioltásuk is megvan.
Minden örökbefogadáshoz új nyakörvet, pórázt, etetõtálat és jutalomfalatokat adunk.
Köszönettel:
Inga Wagner elnök,
Észak-balatoni Ebmentõ Egyesület
http://www.hundehilfe-nordbalaton.eu
Telefon: +36(30)509-3564
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Horgászverseny
diákok részére
A Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület június elején rendezte meg Márta Béla elnök szervezésében a Horgássz és védd a
természetet! elnevezésû, a 8–15
éves korosztálynak szánt horgászversenyt.
A helyszín ezúttal is a Tagore
sétány volt, ahol huszonöt diák
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Napsütés, 15 csomós szél
Laser pre-regatta OTP junior–BYC-kupa

várta a nagy fogást. Az önkormányzat által is támogatott versenyen háromszázezer forint értékben osztottak ki díjakat a legügyesebbeknek.
A támogatók, akikre jövõre is
számítanak és akiknek ezúton is
megköszöni az egyesület a segítséget:

Arácsi Horgászbolt, Balatonfüred; Bradinpex Kft. Balatonfüred,
vásárcsarnok; Borissza András vállalkozó, Balatonfüred; Cet Horgászbolt, Tihany, Újházi Eszter; Erõs Péter halõr, Balatonfüred; Ho-Bo
Festékbolt, Balatonfüred; Korona Vendégház, Balatonfüred; Kuruc
Pékség, Balatonfüred; Magyar Balázs, Magyar Gábor, Gyõr; Murai
József gumijavító, Balatonfüred; Nagy Attila horgászvilágbajnok,
Nagyné Pap Erzsébet, Balatonfüred; Novák Lászlóné nyugdíjas, Balatonfüred; Orosz Sándor, Orosz Sándorné, Gyõr; Pe-Va Elektro, Balatonfüred; dr. Payr Egon állatorvos, Balatonfüred; Stop Autósbolt, Balatonfüred; Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Siófok; Sisi-Ricsi Horgászbolt, Balatonfüred; Szegi Horgászbolt, Révfülöp; Tagore
Hotel, Balatonfüred; Teleszák Bt. Popeye Horgászbolt, Balatonalmádi; Thetis Hotel, Balatonfüred; Top-Fish 2001 Kft., Veszprém

Radnóti iskolások
az országos döntõkön
A tanév végén bonyolították le több sportágban és
tantárgyi vetélkedõkön
az országos döntõket.
A legnagyobb siker Papp Krisztián nevéhez fûzõdik, aki a III.
korcsoportos kislabdahajításban
új országos diákolimpiai csúccsal
országos bajnok lett.
A III. korcsoportos atlétikacsapat mindössze nyolc ponttal
maradt le a bajnoki címrõl, de a
második helyezésük is nagyszerû eredményt jelent.
A csapat tagjai Papp Krisztián, Becski Lambert, Horváth
Balázs, Pauer Krisztián, Czilli
Botond és Czaun Benjámin voltak.
A Titok Herman Ottó természettudományi verseny országos
döntõjét Budapesten, a Mûszaki
Egyetemen rendezték. A Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai
közül korcsoportjában második
lett Birkás Balázs, harmadik BirÖt év szisztematikus építkezést és növekedést követõen a jövõben a mind jobb minõségû képzés felé szeretne elmozdulni a
Balatoni Kölyök Labdarúgó Club
(BKLC). A sportszervezet idei
eredményei között több regionális és megyei sikert is találhatunk,
az U 17-es korosztályos válogatottban pedig az egyesület egyik
saját nevelésû játékosa is bemutatkozhatott.
– Kimondottan mozgalmas,
tapasztalatokban gazdag szezont
tudhatunk magunk mögött –
kezdte Makó István, a klub ügyvezetõ elnöke. – Az elõkészítõ
korosztályokkal együtt egyesületünk igazolt játékosainak száma
megközelíti a százat. A labdarúgó-palántákkal korcsoportonként
két-két felkészítõ, valamint egy
kapusedzõ foglalkozik heti több
alkalommal. Az elmúlt egyéves
periódus az átalakulás jegyében
telt: a klub újragondolt stratégiája
szerint képzõ-nevelõ szervezetté
szeretnénk válni, amellett, hogy
továbbra is kiszolgáljuk a tömegsporttal kapcsolatos igényeket. A

Papp Krisztián országos diákolimpai csúccsal elsõ lett
kás Borbála és negyedik Lipthay
Hanna.
A Kvalitás Extra országos döntõit Kecskeméten bonyolították
le. A legjobb eredményt Reinfart
Kata érte el, aki magyar nyelvtanból hatodik, matematikából nyolcadik lett.
A Mozaik angol nyelvi verseny országos döntõjén Bujdosó
Bence lett kilencedik.

A Balatonfüredi Yacht
Club rendezésében, az
OTP junior támogatásával 2013. június 28–30.
között rendezték meg az
OTP junior–BYC-kupát.
A verseny – a Laserversenyek részeként – a
Groupama–OTP Balaton
Laser Worlds 2013-as világés Európa-bajnokságok
hivatalos elõversenyeként, a pár nappal késõbb
startoló világ- és Európabajnokságokra nyújtott
remek bemelegítési alkalmat a résztvevõknek.
Az elõversenyre, amely a Laser
hajóosztály valamennyi képviselõjét, így a Laser 4.7, Laser Radiál
és Laser Standard osztályok különbözõ kategóriáinak versenyzõit fogta össze, 59 versenyzõ nevezett: a hazai versenyzõk mellett belga, cseh dán, litván, máltai,
norvég, orosz, szingapúri, szlovén, szlovák és mexikói résztvevõk is indultak a versenyen.
A versenyvezetõ szerepét
Fluck Benedek, a versenybíróság
elnökének tisztét Böröcz Bence

töltötte be. A három napos verseny során az idõjárás minden arcát megmutatta. A verseny utolsó
napján tökéletes körülmények
között rajtolt el 10 órakor a mezõny: napsütés, 15 csomós szél,
tarajos hullámok. A 12 fõs Laser
Standard kategóriában nagyon
szoros végeredmény született:
pontazonossággal végül a szlovén
Zan Luka Zelko szerzett gyõzelmet Tomai Balázs elõtt, míg a harmadik helyezett a litván Laurynas
Rimsas lett. Laser Standard U21
kategóriában az abszolút gyõztes, Zan Luka Zelko gyõzedelmeskedett, második lett Takács Levente, a harmadik helyezést pedig
Hunfalvy Péter szerezte meg, míg
az U19-eseknél Takács Levente
gyõzött, megelõzve klubtársát,
Litkey Balmazt.
Laser Radial hajóosztályban
mindössze hat hajó indult: a nõk
versenyében az Almádi Yacht
Club színeiben versenyzõ Haidekker Barbara végzett a BYC-s
Kelemen Eszter elõtt. Az abszolút versenyben Varga Dániel, a
BYC versenyzõje állhatott a dobogó legfelsõ fokára, második helyezett Haidekker Barbara, har-

Sikeres szezonzárás a BKLC-nél
minõségi átalakulás felé tett lépéseinket jelzi, hogy az egyesület
mindennapi munkájába integráltuk Glázer Róbertet, akinek vezetésével 2012 õszétõl tehetséggondozó programot indítottunk legjobb képességû labdarúgó-palántáink részére. Az úgynevezett
„egyéni képzéseken” kis csoportos foglalkozáson vesznek részt a
korosztályos edzõk által javasolt,
illetve a klub szakmai vezetõje által kiválasztott gyerekek. A szakedzõi és pedagógusvégzettséggel
egyaránt rendelkezõ korábbi szövetségi kapitány vezette tréningek fókuszában a mozgásügyi,
technikai-taktikai felkészítés és a
mentális képességek fejlesztése

áll. Glázer Róbert
nem csupán a tehetséggondozásért felel a klubnál, az edzõi stáb
munkáját is a prolicences szakember koordinálja –
tette hozzá Makó
István.
– A 2012/
2013-as szezonban egy vegyes
korcsoporttal neveztünk a labdarúgó-szakszövetség több nyugat-dunántúli megyéjét is tömörítõ regionális futsal
kiírásába, ahol az õszi és tavaszi

A jövõben a klub sportfejlesztési elképzelései között nagyobb
hangsúlyt kap a nagypályás futball teremben játszott változata, a
futsal is. A rohamos gyorsasággal fejlõdõ sportágat mára csaknem
harmincmillióan ûzik világszerte. A futball és a futsal számos területen hasonlítanak egymásra, az utóbbi komplementer módon egészítheti ki az elõzõt. Statisztikai tény, hogy a világ legnagyobb
futballnemzetei vezetõ futsalhatalmak is.

fordulókat követõen az elõkelõ
harmadik helyen zártunk az NB
1-es együtteseket is felvonultató
mezõnyben.
Amatõr egyesületként is érdemes a nemzetközi trendekbõl
tanulnunk – érvelt a füredi szervezet képviselõje.
– A Bozsik-programban tavaly
õsszel az MLSZ létrehozta a Balaton-alközpontot, amelynek ki-

Lapzártánkkor, július 1-jén befejezõdött a Laser Radiál nyílt
Európa-bajnokság Splitben. Vadnai Benjamin, a Balatonfüredi Yacht
Club versenyzõje a világ 33 országából érkezett 191 fõs Radial
mezõnyben összetett 5. helyezést szerzett, az európai mezõnyben pedig a 4. legjobbnak bizonyult. A rendezõk úgy gondolják,
hogy az elõverseny remek felkészülési lehetõséget biztosított mind
a versenyzõk, mind a rendezõség számára a Laser 4.7 hajóosztály
hét végén kezdõdõ világ- és Európa-bajnokságához, amelyre több
mint 370 versenyzõ adta le nevezését.
A Groupama–OTP Balaton Laser Worlds 2013 további programja: 2013. július 06–14.: Laser 4.7 világ- és Európa-bajnokság,
2013. július 15–21.: Laser Radial nõi U21 és Laser Standard U21
világ- és Európa-bajnokság
madik helyezett pedig Balogh
Bence, a Csopaki Vitorlás Iskola
vitorlázója lett. Az U19-es korosztály versenyét szintén Varga
Dániel nyerte, második helyezett
lett Balogh Bence, a harmadik helyezést pedig a BYC-s versenyzõ, Dávid Dániel szerezte meg.
A 41 fõs Laser 4.7-es nemzetközi mezõny már a július 6-án startoló világ-és Európa-bajnokságokra melegített. A fiúk mezõnyében
U18 kategóriában az osztrák
Richard Maher gyõzedelmeskedett, aki mellesleg a teljes mezõnyt maga mögé utasította. Második helyezett lett az orosz Vla-

dimir Evfimyevskiy a mexikói
Hector Guzman elõtt. Az U16os korcsoportban a BYC-s Vadnai
Jonatán gyõzedelmeskedett, akit
összetettben mindössze az osztrák Richard Maher elõzött meg.
A dobogó második fokára az
orosz Kirill Evfimyevskiy állhatott, megelõzve a szingapúri
Bernie Cheok Khoon Chint.
A 4.7-es lányoknál Érdi Mária, a Balatonfüredi Yacht Club
versenyzõje szerzett magabiztos
gyõzelmet a szingapúri Samantha
Jing Yi Yom és az orosz Arina Nikita elõtt.
Fenyõfalvi Anett

emelt egyesülete lett klubunk
2012 szeptemberétõl. Az ehhez
köthetõ szakmai elõrelépéssel
párhuzamosan számos többletfeladat is hárul szervezetünkre, amelyeknek igyekszünk megfelelni –
folytatta beszámolóját Makó István. A BKLC két együttest is bajnoki rendszerben versenyeztetett
az elmúlt hónapokban: az U 13as gárda száznál is több találatot
szerezve bronzérmet szerzett a
megyei bajnokságban, amíg a mezõnynél jóval fiatalabb játékosokból álló U 16-os csapat is majdnem a dobogóra léphetett a június közepi zárást követõen.
– U 8-as és U 10-es kiemelt
korosztályainkat a Regionális Kölyökligában foglalkoztattuk,
amely Gyõr-Moson-Sopron, Vas
és Veszprém megyék legjelentõsebb élvonalbeli, NB II-es és NB
III-as utánpótlás-nevelõ mûhelyeit vonultatja fel évrõl évre. Az U
8-as korcsoportban végül aranyérmet, amíg az U 10-eseknél
ezüstérmet szereztünk olyan csapatokat magunk mögé utasítva,
mint a Gyõr, a Szombathely, a

Pápa vagy a Veszprém – sorolta
az egyesület eredményeit a BKLC
elnöke, megköszönve egyúttal
Bóta Csaba, Pribojszki Gábor,
Dömötör Zoltán, Szász Sándor,
Móró Gábor és id. Makó István
felkészítõk áldozatos munkáját.
– A sok szempontból kiemelkedõ idei év legjelentõsebb szakmai sikere mégis Szakonyi Emese
korosztályos válogatottbeli bemutatkozása – szögezte le az ügyvezetõ. A fiatal sportvezetõ elmondása szerint az 1998-as születésû
labdarúgó a klub saját nevelése,
2012 szeptembere óta pedig az
elsõ osztályban szereplõ, többszörös magyar bajnok és kupagyõztes Viktória FC kölcsönjátékosa. – Emese példakép lehet minden, a BKLC-nél pallérozódó labdarúgó-palánta számára. Esete bizonyítja, hogy szorgalommal, a
hozzátartozók és a nevelõegyesület partnerségével, körültekintõ
tehetséggondozással a legrátermettebbek elõtt komoly elõrelépési lehetõségek nyílhatnak meg
– zárta gondolatait Makó István.
Munkatársunktól
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