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BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Pálinkás
napok
Füreden
Legutóbb a szüret jutott az
eszembe, mint minden jóravaló füredinek, aki ezekben
a napokban már nemcsak
beszél e táj legszebb és legharmonikusabb munkájáról,
hanem kint szorgoskodik a
szõlõben, bármily minõségében is. Többen is kifogásolták, hogy ugyan meghatódtak a borhimnikus soraimon, de azért valamit kifelejtetten: a füredi pálinkafõzést, amely most már szabadon szárnyal. Ami erõs képzavar, de ha belegondolok,
a sok kóstolgatás után az ember valóban szárnyakat kap.
Egy kis idõre…
Magam sem tudom, hogyan felejthettem el, hiszen a
szomszédaim már hetek óta
másról sem beszélnek, csak
a pálinkakészítés általuk
egyedül helyesnek tartott
módjáról. Van, aki a fáról
szedi egyenesen, van, aki
magozza a gyümölcsöt, más
esküszik a vegyesre, a harmadik belehalna, ha csak egy
szem idegen gyümölcs keveredne a szilvája közé. És a
cefre érlelése, majd a pálinkafõzde kiválasztása, a sorban állás, s majdan a dicséret: ilyen jól még nem sikerült, mint az idén. Ezt kell
mondanunk nekünk is, akiket megtisztelnek egy pohárkával (kettõvel-hárommal),
hogy a gazda képe kikerekedjék az örömtõl.
Hát ne felejtsem el tehát
Füred nevezetességei közül
a pálinkafõzést. Hiszen ahol
szõlõ van, ott pálinka is van.
Eleve a szüret nem indulhat
pálinka nélkül, amint azt
magam is megtapasztaltam,
sõt megtanultam. Mármint a
helyes mennyiséget értékelni,
vagyis ameddig még hasznomat veszi a gazda a reggeli
kínálásnál: no, igyunk még
egyet (ötöt), a próba után…
Mindez természetesen nem
azt jelenti, hogy netán egy pálinkafesztivállal szeretném
bõvíteni a füredi kulturális kínálatot (pálinka és kultúra?
bizony egy fogalmak ezek!),
hiszen annyi fesztiválunk
van, hogy cefrés hordót lehetne vele megtölteni. Hanem
csak azt szeretném magamnak is megerõsíteni, hogy a
nagy füredi szüreti munkák,
mulatságok, felvonulások
idején ne feledkezzünk meg
másik nagy értékünkrõl: a
füredi pálinkáról!
Mert ugyan ízre, halmazállapotra, színre, erõre olyan
lehet, mint bármely pálinka
szerte az országban, de ez
füredi, ez a miénk!
Praznovszky Mihály
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Új kézilabdacsarnok épült
Mintegy 560 millió forintból
készült el a Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskolában kialakított új kézilabdacsarnok. A 20 x 40 méteres,
kétfelé osztható kézilabdapálya
nemcsak a testnevelésóráknak ad
majd helyet, fontos szerepe lesz
a helyi kézilabda utánpótlás-nevelésben is.
A 150 férõhelyes lelátóval, öltözõkkel, orvosi szobával, szertárral, külön vizesblokkal, recepcióval és büfével ellátott csarnok
a látványsportágakat erõsítõ
TAO-program keretében létesült.

A beruházás teljes költsége 562,5
millió forint volt, ebbõl 394 millió
forintot, a beruházás hetven százalékát fedezte a társasági nyereségadóból igényelhetõ támogatásokra beadott pályázaton nyert
összeg.
– Két fontos célt szolgál a csarnok: egyrészt kulturált sportolási
lehetõséget biztosít a tanulóknak,
másrészt a kézilabda-utánpótlás
bázisa lesz – mondta az avatóünnepségen dr. Bóka István polgár-

mester, aki hozzátette: már kész
a gimnázium átépítésének a látványterve, remélhetõleg néhány
éven belül megtörténik az iskola
teljes felújítása.
Kontrát Károly parlamenti államtitkár hangsúlyozta: a füredi
csarnok jó példája annak, milyen
eredményes a kormány sportfejlesztési programja. – Ezzel az új
létesítménnyel összességében az
egész magyar kézilabdázás gazdagodott – fogalmazott.
– Komoly szakmai munka zajlik a városban, a korosztályos válogatottakban több füredi kézilab-

dás is játszik. Füred ma már meghatározó része a hazai kézilabdasportnak – hangsúlyozta Vetési
Iván, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.
A frissen elkészült csarnokban
tartott ünnepségen Duna Katalin,
az iskola igazgatója kiemelte: a 430
diákot foglalkoztató tanintézményben még soha nem taníthatták a testnevelést ilyen jó feltételek mellett. – Az iskolánknak napi, élõ kapcsolata van a balaton-

Az 1848–49-es szabadságharc jegyében a huszárok
lesznek az idei rendezvény
fõszereplõi
3. oldal

Bergmann Ernõ
elismerése

füredi kézilabda-egyesülettel, több diákunk is kézilabdázik – tette hozzá a
Lóczy gimnázium igazgatója.
Balatonfüreden jelenleg egy nemzetközileg is
hitelesített kézilabdapálya van, a Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ ugyan megfelelõ felkészülési és versenyzési
feltételeket biztosít a Balatonfüredi Kézilabda
Sport Egyesület (BKSE) sportolói számára, ugyanakkor önmagában nem elegendõ a folyamatosan
növekvõ – más sportágakat is érintõ – igények kielégítésére.
A balatonfüredi oktatási intézmények tornatermei eddig méreteikben nem feleltek meg a magas szintû kézilabdázás követelményeinek, ezen a helyzeten változtat a Lóczy Lajos Gimnázium
és Idegenforgalmi Szakközépiskolában kialakított új csarnok.

A bor és a szõlõ dicsérete
A szõlõmûvelésre alkalmas
külterületek, a szõlõültetvények,
amelyek egykor Füred büszkeségei voltak, nincsenek jó állapotban. E szavakkal nyitotta meg az
idei szüreti fesztivált a város polgármestere.
A Szent István téren rendezett
ünnepségen dr. Bóka István kiemelte: egy átfogó program segítségével változtatni kell a jelenlegi helyzeten.

A nemzeti bajnokság élvonalába tartozó BKSE jövõbeni gazdasági és szakmai fenntarthatósága céljából az önkormányzat, a
sportszervezet, valamint a mögötte álló szponzorok még 2011-ben
létrehozták a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közalapítványt.
A klub, a közalapítvány és az
önkormányzat együttmûködése
révén Füreden létrejött a sportág
utánpótlásbázisa, a BKSE sportolói sikerrel veszik az akadályokat az elõkészítõ szivacskézilabdán keresztül a gyerekcsapatokon
át az NB I-es serdülõ-, ifjúsági és
juniorbajnokságokig.
A BKSE célja egy olyan felmenõ rendszerû modell kialakítása, amely a sporton és az oktatáson keresztül szolgálja a gyermekek és fiatalok testi-lelki és szellemi fejlõdését. Az új létesítmény
ehhez a munkához adja meg a
megfelelõ infrastrukturális hátteret.
Martinovics Tibor

A Balatonfüred Városért
címet a három évtizede
Füreden dolgozó cukrászmester augusztus 20-án
vehette át.
4. oldal

Helytörténet
Október 14-én mutatják be
Lichtneckert András új
könyvét, amely a füredi
gyógyfürdõ történetét
foglalja össze.
7. oldal

Füred növényei
Dr. Rácz János nyelvésznek a könyékünkön élõ
növényeket ismertetõ
sorozata utolsó részében a
bíbor kosbort és a szúrós
csodabogyót mutatja be.
9. oldal

India nagykövete Füreden
A városban tett látogatást India új nagykövete. Malay Mishra
találkozott Bóka István polgármesterrel, majd megtekintette a
sétányon álló Tagore-szobrot, a
Nobel-díjas költõ szívkórházban
lévõ emlékszobáját, és látogatást
tett a Vaszary Villában. Füred
gyönyörû, nagy öröm, hogy itt
lehetek – mondta.

Malay Mishra több mint harminc éve dolgozik diplomataként.
Részt vett indiai kiküldetéseken
Franciaországban, Szenegálban,
Mauritiuson, az Egyesült Államokban, Iránban, Németországban és a Seychelle-szigeteken.
Ez év szeptember 1-jén nevezték ki India magyarországi, budapesti nagykövetének. Magyaror-

Zalán Tiboré
a Quasimodo-díj
Zalán Tibor vehette át a Salvatore Quasimodo-emlékdíjat
az olasz lírikusról elnevezett
költõverseny szeptember 7-i
díjkiosztó gálaestjén.
A Kései Berzsenyi-esték címû
költemény 190 szerzõ mintegy
négyszáz mûve közül bizonyult
a legjobbnak. Aczél Géza kapta
a különdíjat.
(Részletek az 5. oldalon.)

Az új indiai nagykövetet lenyûgözte Balatonfüred
Malay Mishra a polgármesteri hivatalban találkozott a város
vezetõségével.
A rövid egyeztetésen szorgalmazta, hogy még szorosabb kapcsolat alakuljon ki a város és az
indiai kultúra között, felvetette,
hogy Balatonfüred létesítsen
testvérvárosi kapcsolatot Calcuttával.

szági megbízatása elõtt négy éven
át volt India Trinidadért és Tobagóért felelõs fõbiztosi hivatalának
vezetõje.
Malay Mishra diplomataként
mindenütt fontosnak tartotta,
hogy az adott ország és az indiai
közösség között szoros kulturális kapcsolat alakuljon ki.
Martinovics
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Egész napos iskola
Az idei tanév, ahogy a
szülõk már megtapasztalhatták, számos változást
hoz az alapfokú oktatási
intézmények életében.
Ilyen például az egész
napos iskola rendszere, az
elsõ és ötödik évfolyamokon bevezetendõ új kerettanterv, a felmenõ rendszerû kötelezõ hit- és
erkölcstanoktatás vagy a
mindennapos testnevelés.

A tervek szerint jövõ év végére elkészül az egymilliárd forintba kerülõ városi uszoda

Épül a városi uszoda
Augusztus végén megkezdõdött a városi uszoda
építése a Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ szomszédságában.
A 3200 négyzetméteres komplexumot a Balatonfüred Vízilabda
Sportjáért Alapítvány építteti egymilliárd forintért, 90 százalékos
pályázati támogatás mellett. A
projekt két ütemben, két különbözõ pályázatból valósulhat meg,
a második rész pályázata jelenleg
is folyamatban van.

Kosler Zoltán, a városüzemeltetési osztály vezetõje megkeresésünkre elmondta: Amit jelenleg
a helyszínen láthatunk, az még
nem a teljes épület alapterülete,
hanem a kiszolgáló épület alapját
ásták ki. Ez a kiszolgáló rész
egyébként háromszintes lesz, ennek pinceszintjén lesznek elhelyezve az épületgépészeti berendezések. Az emeleten pedig az
uszodát kiszolgáló létesítmények
kapnak helyet, személyzeti öltözõk, irodák. Az uszodában lesz
egy 33 méteres medence és egy

Elismerés a földhivatal
kiváló munkatársának

kisebb is. A bejárat közvetlen környezetében lesz wellnessrészleg
is, szaunával, gõzkabinnal, pezsgõfürdõvel. Ehhez kapcsolódóan
kialakítunk öltözõket, tisztálkodási helyeket. Elegáns lesz a bejárat, ahol büfé is mûködik majd.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a jövõ év végén avathatják fel a városi uszodát, amely
kiváló helyszíne lesz az iskolák
úszásoktatásának, vagy akár a
2021-ben hazánkban megrendezendõ úszó-világbajnokságnak is.
Bán László

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
2013. január 1-jétõl állami fenntartásba kerültek, mûködésüket a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ koordinálja. A törvény
alapján a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az önkormányzatokkal történt egyeztetés
után a felvételi körzeteket. Balatonfüreden változtak a körzethatárok, mivel az egyik, korábban
kötelezõ felvételt biztosító iskola
(korábbi Bem József Általános
Iskola) egyházi fenntartásba került. Ennek értelmében a városban
két beiskolázási körzetet kellett
kialakítani: a Radnóti és az Eötvös iskola körzetét.
Balatonfüred általános iskoláiban összesen 152 elsõs ült be a
padokba szeptember másodikán,
a Radnótiban 62, az Eötvösben

50, a Református Általános Iskolában 25, a Református Általános
Iskola pécselyi tagintézményében
13, a Fekete István Általános Iskolában pedig 3 elsõ évfolyamos
diák kezdte meg tanulmányait. Valamennyi intézményben nõtt a beiratkozó, de valamilyen okból felmentett tanulók száma. Õk általában szülõi kérésre magántanulóként folytatják tanulmányaikat.
2013-ban a Radnótiban és az
Eötvösben is lejárt az igazgató
megbízása, a két vezetõ, Diószeghy Leopoldina és Steirlein István azonban további öt évre kapott bizalmat. A Fekete István
Általános Iskolában az eddigi vezetõ, Hajdúné Babos Katalin kapott egy évre helyettesi megbízást
a vezetõi feladatok ellátására. A
Református Általános Iskolában
is meghosszabbították az igazgatónõ, Köz Kádi Sarolta kinevezését.
A hírek szerint a legnagyobb
változást az új tanévben diákoknak és pedagógusoknak egyaránt
az egész napos iskola bevezetése
hozza. Az új törvény értelmében
ugyanis szeptembertõl az általános iskolásoknak kötelezõ délután négy óráig az intézményben
tartózkodniuk, ez alól csak külön
engedéllyel kaphatnak felmentést.
A füredi iskolákban a tanév elsõ
napjaiban a szülõknek írásban kel-

lett nyilatkozniuk arról, hogy
igénylik-e gyermekük számára az
egész napos felügyeletet. – Várhatóan sokan kérnek majd felmentést, hiszen a diákok többsége jár
valamilyen iskolán kívüli különfoglalkozásra – vélekedtek egybehangzóan az igazgatók. A pedagógusok zöme eddig is az iskolában
töltötte délutánjait, és a napközis
ellátásnak köszönhetõen az alsó
tagozatos gyermekek felügyelete
is biztosított volt. Ettõl a tanévtõl a felsõsöknek elsõsorban
sportprogramokat, különbözõ
szakköröket, könyvtári foglalkozásokat és felzárkóztatást biztosítanak majd. A nyár a felújítások
idõszaka az iskolákban, a szokásos karbantartási munkák és a festés elvégzése mellett a Radnótiban megújult a fõbejárat elõtti lépcsõ, az Eötvösben új tornaszobát
alakítottak ki, a Református Általános Iskolában megújult két tanterem, az udvaron új parkolóhelyeket létesítettek, a mûfüves pálya mellé támfalat építettek és új
távolugró gödör is épült.
Szeptember végéig a város valamennyi általános iskolájának
környékén rendõrök vigyáznak a
diákok biztonságára, és mindegyik oktatási intézményben folytatódnak a sikeres megelõzõ programok.
Bambek Gabriella

Díjnyertes villa
Balatonfüredi villa nyerte
el a Média Építészeti
Díjat. A villa Fernezelyi
Gergely, Basa Péter és
Reisz Ádám alkotása.
Egyszerû, lebegõ hatású nádtetõ, természetes anyagok, terepbe illeszkedõ tömeg: a Fernezelyi–Basa Iroda – Basa Péter
(1964–2009), Fernezelyi Gergely,
Reisz Ádám – balatonfüredi villája mindezt teljesíti. Letisztult, elegáns és kortárs – írja az építészfórum.hu.
A villaépület Balatonfüred
hegyoldalában található. A pince
földszint alól kilógó részének födémje hõszigeteléssel van ellátva,

a tetõvel nem takart felület termõföld takarással, zöldtetõként
mûködik. Ezáltal klasszikus földi
pince jön létre, megfelelõ természetes klímát biztosítva a gazdálkodás számára.
A fedett-nyitott terasz délnyugati irányban burkolt felülettel folytatódik, amelyrõl kitûnõ
kilátás nyílik Tihany irányába. A
földszinten az egyéb gépészeti
megoldásokon kívül a klímát optimalizáló nádtetõ alatt körben
üvegezés található, amely kellemesen alakítja a tér hangulatát, és a
vékony acéloszlopkra támaszkodó tetõ lebegõ hatásában is fontos
tényezõ.
Forrás:építészfórum.hu

Hámos Istvánnak (a képen jobbra) dr. Kovács Zoltán, a Veszprém
megyei kormánymegbízott gratulál a kitüntetés átvételekor
A Veszprém Megyei
Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala egyik
kormánytisztviselõje,
Hámos István érdemelte ki
az idei évben a Balatonfüred Közigazgatásáért
kitüntetést.
A Balatonfüred Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
által adományozott díjat dr. Bóka
István polgármester adta át Hámos Istvánnak, aki 1985 óta dolgozik a földhivatalban. Hámos
István – aki a köz szolgálatában
eltöltött 28 év alatt megszerzett
tapasztalatait az ügyfelek felé
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

nyújtott minõségi ügyintézésben
kamatoztatja – példaértékû munkája elismeréseként vehette át a
megtisztelõ kitüntetést. A kormánytisztviselõt mind vezetõi,
mind kollégái nagyra becsülik.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal nevében dr. Kovács
Zoltán kormánymegbízott gratulált a kitüntetettnek. Köszöntõ
szavaiban elmondta, Hámos István áldozatos munkája kiváló példa arra a partnerségi viszonyra,
amit a Magyary-program is célként fogalmaz meg – hogy az állam elsõsorban mint segítõ fél jelenik meg az állampolgárok számára.
BFN
Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

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
beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, polgármesteri hivatal, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., vagy Füred Stúdió Kft., 8230
Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: bfn@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu és a www.balatonfured.hu honlapon is olvasható.
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Romantikus
Reformkor
Kultúra, kaland, Balatonfüred
2013. szeptember 20–22.
Kísérõprogramok:
Levendulás bütykölde – a tihanyi Levendula Ház bemutatkozása a Balatonfüredi
Tourinform-irodában
* Minikiállítás
* Kézmûves-foglalkozás (levendulazsák-varrás és szappangolyó-készítés)
* Óriáspuzzle – kirakókocka nyereményjátékkal (kicsiknek és nagyoknak)
Nyitva tartás:
Szeptember 20., péntek 14–17 óráig
Szeptember 21., szombat és 22., vasárnap 10–17 óráig
„Nemzetemnek vagyok katonája…” – Kiállítás Tóth István ruháiból, melyek korhû
másolatai az eredeti 1848–49-es huszárviseleteknek
* A kiállítás megtekinthetõ a Kisfaludy Galériában, a galéria nyitvatartási idejében, szeptember 20–29-e között.
Szeptember 20., péntek
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Tagore sétányon
14.00: Ó, Füred, támadjon benned újra hagyomány c. versmondótalálkozó a Vaszary Villában
15.00: Huszárviseleti kiállítás ünnepélyes megnyitója Tóth István ruháiból
a Kisfaludy Galériában
15.00: A szabadságharc katonái – Somogyi Gyõzõ grafikus könyvét
bemutatja dr. Hermann Róbert történész a Kisfaludy Galériában (A Cser Kiadó
könyvei egész nap kedvezményesen megvásárolhatók a helyszínen.)
17.00: Reformkori Enteriõr – Bugár-Mészáros Károly elõadása a Blaha Lujza Hotel
éttermében
18.00: A Szerenád cigányzenekar mûsora a Gyógy téren
Szeptember 21., szombat
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Tagore sétányon
13.00: Hintós felvonulás a Szent István térrõl a reformkori városrészbe korhû öltözetben, zenével és lovakkal (a Balaton-felvidéki Szabadidõ Sportegyesület
huszárainak kíséretében)
Kisfaludy színpad
13.30: A Szerenád cigányzenekar mûsora
14.00: A fesztivál ünnepélyes megnyitója
14.30: A Magyar Honvédség Légierõ Zenekara
15.15: Hagyományõrzõ divat- és huszárviseleti bemutató Takács Zsuzsa szalonjából
16.00: A Holló együttes Vásárfia címû elõadása gyerekeknek
17.15: Verbunkos táncbemutató a Balaton-felvidéki Szabadidõ Sportegyesület
elõadásában
Egyéb helyszínek:
Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ
8.00: Széchenyi István-sakkemlékverseny
Kisfaludy Galéria
9.00–11.30: Történelmi vetélkedõ
Vaszary Villa
10–12: Családi portréfestés a romantika jegyében
Belépõjegyek: gyerekeknek: 900 Ft, családi jegy 3700 Ft.
Városi Múzeum
09.30: Filmvetítés: 80 huszár
10.00 és 11.00: Tárlatvezetés családoknak
Belépõjegyek: teljes árú: 700 Ft; diák, nyugdíjas, füredi lakos: 350 Ft, családi
jegy: 2000 Ft.
Balatoni Borok Háza
11.00–19.00: Reformkori borok kóstolója, ár: 1200 Ft/fõ
Kerek templom
11.00: Induljunk a Kossuth-forrás megismerésére, a kulturális örökség
világnapja alkalmából – ingyenes séta idegenvezetéssel
16.30: Reformkori séta – Idegenvezetés a reformkori városközpontban.
Ára: teljes árú 990 Ft; gyerekek és nyugdíjasok 500 Ft
Tagore sétány
13.00-18.00: Népi fajátékok
14.00-18.00: 48-as toborzó, huszártábor, kishuszár-vetélkedõ
Anna Grand Hotel
16.00: Lovas György beszélget a 80 huszár címû film kapcsán Tordy Gézával, a
nemzet színészével, a film egyik fõszereplõjével és Sára Sándor Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatõr-rendezõvel, a film alkotójával
19.00: Reformkori bál az Anna Grand Hotel éttermében a Madarak együttessel, ár:
12 000 Ft/fõ. Báli mûsor: a Hemo Winner Versenytánc Egyesület bemutatója
Gyógy tér
18.00: Lovaskeringõ (karusszel) a Balaton-felvidéki Szabadidõ Sportegyesület
elõadásában
19.00: Sárkánylányok – Tûzzsonglõrök mûsora
Szeptember 22., vasárnap
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Tagore sétányon
Kisfaludy színpad
13.30: A Kék Balaton Népdalkör mûsora
13.40: Magyar Reformkor Bora Balatonfüred 2013., eredményhirdetés
14.00: A Koloska Senior Néptáncegyüttes bemutatója
14.20: Gasztronómiai verseny eredményhirdetés
14.30: Lelkek érintése – St. Martin elõadása
15.30: A szabadságharc fegyverei és egyenruhái – a Szegedi ’48-as Hagyományõrzõk mûsora
16.15: A 100 tagú Cigányzenekar Kamarazenekarának gálakoncertje
Egyéb helyszínek:
Balaton
10.30: sétahajózás a Jókai nosztalgiahajón – a kétórás program ára egy pohár
pezsgõvel 2800 Ft
Sétahajózás a Balaton nosztalgiahajón – az egyórás program ára 1600 Ft
Kerek templom
11.00: Reformkori séta - Idegenvezetés a reformkori városközpontban
Ár: 990 Ft felnõtteknek, 500 Ft gyerekek és nyugdíjasok részére
Balatoni Borok Háza
11.00–17.00: Reformkori borok kóstolója, ár: 1200 Ft
Hotel Astoria
12.00–14.00: Gasztronómiai verseny és reformkori ételek kóstolója
A zsûri tagjai: Tordy Géza színmûvész, a nemzet színésze; Bergmann Ernõ, a balatonfüredi Bergmann cukrászdák tulajdonosa; Punk Ferenc, a tihanyi Ferenc Pince
Csárda tulajdonosa
Tagore sétány
13.00–18.00: Népi fajátékok
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Huszárok Füreden
1848. június 15-én megjelent a
Pesti Hírlapban a kormány megrázó felhívása: a haza veszélyben!
Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig; az ország egyik bércfalától a másikig verõdött az
vissza, s midõn másodszor viszszatért, már nem volt jajkiáltás,
hanem harci riadó. A földmûves
elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta
iskoláit, a családapa boldog tûzhelyét és ment a zászlók alá. Úri
családok elkényeztetett fiai, mágnások, nemesek jöttek önként s
együtt a parasztfiúkkal esõben,
zivatarban, sárban, szemétágyon,
rongyban és dicsõségben. Az egyházak odaadták harangjaikat ágyúércnek. Úrhölgyek mentek sáncot
ásni az erõdítésekhez. Csaták után
õk ápolták a sebesülteket. A tiszt
együtt evett, együtt ázott, egy szalmán hált a közlegényeivel s tanították egymást hazaszeretetre. Így
támadt a nemzeti hadsereg. (Jókai:
A kõszívû ember fiai)
A Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület által immár nyolcadik
alkalommal megrendezett Romantikus Reformkor programsorozata – a 165. évforduló kapcsán –
az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra való emlékezés jegyében zajlik. Minden esemény
bemutatására nincs lehetõségem,
csak kiemelhetek néhányat a bõséges kínálatból.
Mindjárt a fesztivál elsõ napján, szeptember 20-án, pénteken
délután a szabadságharc valósághûen rekonstruált katonai öltözékeit, egyenruháit bemutató kiállítás nyílik a Kisfaludy Galériában. Tóth István veszprémi mesterszabó és kollégái éveken keresztül dolgoztak a bemutatásra
kerülõ nagy értékû, egyedi ruhadarabokon. A különbözõ gyalogsági és lovassági ezredek korhû
viseletei Somogyi Gyõzõ rajzai és
festményei (lásd fenti illusztrációk), valamint fennmaradt dokumentumok és múzeumi darabok
alapján készültek. Önök tudják,
hogy az egyenruhák sokféleségének milyen prózai oka van? Például az, hogy a forradalom kezdetén egyszerûen nem volt lehetõség öltözködési szabályzat kiadására! (Csak a nemzetõrruhát ha-

tározták meg még a szabadságharc
kezdetekor.) Tudják, miért olyan
tévesek a huszárruhákról alkotott
elképzeléseink? Tudják, miért
kellett a Salföldön élõ festõmûvésznek óriási kutatómunkát végeznie 48 hõseinek hiteles ábrázolásához? Megtudhatják a kiállítás megnyitásakor dr. Hermann
Róbert történésztõl, aki bemutatja Somogyi Gyõzõ A szabadságharc katonái címû könyvét.
Tallózzunk most a szeptember 21-i, szombati programok között! Természetes, hogy elsõ helyen áll a 13 órakor a Szent István
térrõl induló hagyományos felvonulás. A korábbi években minden
alkalommal óriási sikere volt a
hagyományõrzõ divatbemutatóknak. A Kisfaludy színpadon negyed négykor kezdõdõ „divatparádén” most a nyalka huszárok
szépséges viseletében is gyönyörködhetnek. A színpad mûsorát szombaton a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület
fergeteges verbunkosa zárja. Ám
a szemkápráztató látványosságoknak ezzel még nincs végük! Ha
elkísérik a Radetzky Huszárokat
a Gyógy térre, soha nem látott lovas keringõn, majd a Sárkánylányok tûzzsonglõr mûsorán ámulhatnak. És még mi minden várja

önöket az egyéb helyszíneken!
Sok-sok érdekesség között például levendulás bütykölde a
Tourinform-irodában; reformkori
borok kóstolója a Borok Házában;
a Nyolcvan huszár címû film vetítése a Városi Múzeumban.
A film vetítéséhez kapcsolódva egy különleges élményben is
részük lehet: délután három órától találkozhatnak a Vaszary Villában Tordy Gézával, a film egyik
fõszereplõjével és Sára Sándor
operatõr-rendezõvel, a film alkotójával.
Feltétlenül jöjjenek el a délelõtt 9 órakor kezdõdõ – tavaly
már nagy sikert aratott – történelmi vetélkedõre, és szurkoljanak
barátaiknak!
A Tagore sétányon megnézhetik, milyen is volt hajdanán egy
huszártábor, milyen ereje, lendülete volt egy toborzásnak!
És ha a látványtól önök is lendületbe jönnek, szombat estére
egy igazi reformkori bálba invitálom önöket az Anna Grand Ho-

telbe, ahol csárdást és keringõt
táncolhatnak; víg társaságban finom ételek, jó bor, kellemes muzsika mellett jóízût beszélgethetnek.
No de térjünk át most már a
vasárnapi kínálatra!
A Kisfaludy színpad mûsorából nagy kár lenne kihagyniuk St.
Martin romantikus hangversenyét; a Szegedi Hagyományõrzõknek a Szegedi Zászlóalj történetét felelevenítõ érdekes históriáját; a Száztagú Cigányzenekar
kamarazenekarának vérpezsdítõ
muzsikáját!
Az egyéb programok közül egy
újdonság: az idén elõször hirdettük meg a sütni-fõzni szeretõknek a tudásuk, régi családi receptjeik bemutatására alkalmat adó
„versenyt”, a Reformkor szakácsa címmel.
Hogyha szeretnék megkóstolni Kocsis Károlyné túrógombócát, Budáné Bocsor Ágnes paprikás tsirkéjét, az Arácsi Református Asszonykör kálvinista mennyországát, az én angyalbakancsomat, Ivánné Kis Mária fõztjét, a
balatonfüredi Spar csapatának
csemegéjét, valamint a többi finomságot – talán még Hári Lenke
alpolgármester asszony süteményét is –, szeretettel várjuk önöket déli 12 órára a Hotel Astoriába!
A rendezvény teljes ideje alatt
válogathatnak a népi és iparmûvészeti vásár portékáiból. Az itteni „vásározók” mesterségbeli
tudását csodálva, míves munkáját
elnézve az embernek eszébe jut,
hogy érdemes lenne ma is elgondolkodni Széchenyi István mondásán: „Csak ott mennek a dolgok
jól, ahol például a szabó, a szappanos, a cukrász stb. mind meg
van gyõzõdve arról, hogy az õ
mesterségétõl s üzletétõl függ az
állam boldogsága.”
Mennyi mindent tudnék még
mesélni a számtalan érdekes és
szép programról! De talán ennyibõl is elhiszik nekem, hogy érdemes végigböngészni a részletes
programajánlatot és részt venni
minél több eseményen. A rendezvény fõvédnöke gróf Bethlen István. Védnökei: Hende Csaba honvédelmi miniszter, Paskai László
bíboros, nyugalmazott esztergom–budapesti érsek és Bóka István, Balatonfüred város polgármestere.
Tarnai Katalin,
a szervezõbizottság tagja
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Cukrászda felsõfokon
Bergmann Ernõ augusztus 20-án vette át a Balatonfüred Városért címet
A Bergmann cukrászdában hétköznap délelõttönként most, kora
õsszel is van jövés-menés. Többnyire idõsebbek, nyugdíjas párok
kavargatják az illatosan gõzölgõ
kávét. Bergmann Ernõ barátságosan int nekik, hiszen a többséget
ismeri, visszatérõ vendégek, de
sokan – a fiatalabb párok, üzletemberek – láthatóan átutazóban
vannak Füreden.
A jól ismert és tisztelt vállalkozó, Füred nagynevû cukrászdáinak tulajdonosa vehette át a Balatonfüred Városért címet az augusztus 20-i ünnepségen dr. Bóka
István polgármestertõl. Bergmann
Ernõt, saját szavai szerint, jólesõen lepte meg a kitüntetés, úgy látszik, a város befogadta, elismerés
ez mesterségének és családjának is.
„A régi vendéglátós családból
származó Bergmann Ernõ 1972ben költözött a városba, sokáig a
Marina Szálló cukrászmestere
volt. A rendszerváltás idején saját
vállalkozásba kezdett, és 1992ben az eredetileg családi háznak
szánt épületben megnyitotta elsõ
cukrászdáját, majd hat évvel késõbb a másodikat. A két cukrászda révén a Bergmann név nemcsak
a városban, de országszerte is fogalommá vált, a Füredre érkezõk
ezrei keresik fel a cukrászdákat.
Bergmann Ernõ munkássága Balatonfüred turisztikai és idegenforgalmi arculatában meghatározó
szerepet tölt be, cukrásztermékei
jó hírét viszik a városnak. Cukrászdái számos kulturális rendezvénynek adnak otthont” – hangzott a laudációban.
*
A füredi Bergmann cukrászda
híres a szakmai szigoráról,csak
kitûnõ alapanyagokból készült
süteményeket, tortákat, fagylaltokat lehet náluk kapni. A saját készítésû sütemények egyrészt a
hagyományos receptek alapján
készülnek, de emellett mindig van
újítás, különlegesség, amely megfelel az édességdivat változásának,
legutóbb például nyírfacukros
süteményeket, de levendulafagy-

Életének 75. évében elhunyt
id. Csermely András, a Csermely és Társa Kft. cégvezetõ
igazgatója, tulajdonosa. Az ország legjobb Volkswagen-márkakereskedését és -szervizét tudhatta magénak. Sokan gyászolják. Id. Csermely András 1939ben Szegeden született. A háború idején Aszófõre került, ott
végezte az általános iskolát,
majd Keszthelyen érettségizett.
Mivel középiskolás évei alatt
nehézsúlyú bokszoló volt, tehetségére felfigyeltek és a kaposvári Dózsa Sportegyesülethez
hívták. A somogyi városban tanulta ki a 60-as évek elején a finomtechnikai mûszerész szakmát is. Írógépeket, számológépeket, pénztárgépeket szerelt,
nagyon szerette ezt a foglalkozást. Mûhelyében ma is megtekinthetõ az írógépgyûjteménye,
amely az évek során folyamatosan bõvült egy-egy különleges
darabbal.

Bergmann Ernõ a laudációt hallgatja, mellette dr. Bóka István
laltot is lehetett kapni. Bergmann
Ernõ tagadja, hogy érdekelné õket
a divat, nem szaladnak az aktuális
õrületek után, a legfontosabb,
hogy ami a pulton van, az mind
egészséges legyen. Lehet persze
cukros, szénsavas üdítõket is kapni, de szeretnék, ha az egyébként
menõ levendulaszörp kiszorítaná ezeket.
Laktózmentes, cukormentes
fagylalt is van, de semmire nem
mondják, hogy diabetikus vagy
gluténmentes, mert igen nagy a
felelõsség és szigorúak a szabályok, annak ellenére, hogy
Bergmann Ernõnek, megelõzve a
korát, 1976-ban már volt diabetikus fagylalt szabadalma.
Kenyeret pedig úgy kezdtek el
sütni, hogy a német vendégek egyre csak a Brötchen, azaz a zsömle, a péksütemény után érdeklõdtek. Érezve ezt az igényt,
Bergmann Ernõ beruházott egy

kenyérsütõ kemencére, dagasztógépre, de a zsömlék – bár finomak
voltak – nem nagyon fogytak,
mivel jóval drágábbak voltak a
boltinál. Hogy ne kelljen túladni a
felszerelésen, addig-addig próbálgatták maguknak a kenyérsütést, míg a rozscipó olyan jól sikerült, hogy a próbaképpen a pultra kitett elsõ sütés egy délután elfogyott.
A kávénak is jónak kell lenni,
és ez a Bergmann-kávé, amit a feleségével választott ki – baristák
kedvéért:70 százalékban arabica,
a maradékban robusta –, alacsony
savtartalmú, nem bántja a magyar gyomrot. Kizárólag ide, a
Bergmann cukrászdának pörkölik,
és sehol máshol nem lehet ilyet
kapni.
Bergmann Ernõ mögött, aki
negyven éve egy táskával érkezett
Füredre és kezdett a Marinában
cukrászként dolgozni, ma már egy

Az elsõ Bergmann cukrászdát Gyõrben alapította
Bergmann Ernõ édesapja,
Bergmann Imre 1939-ben a
helyiek örömére, ami a magas szakmai színvonalnak
köszönhetõen sikeresen is
mûködött. Az államosítást viszont 1949-ben nem kerülhették el, a teljes berendezést,
a munkaeszközöket is be kellett szolgáltatni. Bergmann
Imre, bár mindent elkövetett,
hogy új cukrászdát nyithasson, elõször 1953-ben Gönyûn, majd 1955-ben Gyõrben alakíthatott ki új mûhelyt,
üzlethelyiséget. Két fia is elsajátította mellette a szakmát,
az ifjabb Bergmann Imre
1982-ben, édesapja nyugdíjba vonulása után vette át a
gyõri cukrászda vezetését,
másik fia, Bergmann Ernõ
pedig 1992-ben nyitotta meg
az elsõ füredi üzletét a Petõfi Sándor utcában, majd feleségével együtt a másik üzletet 1999-ben, a Zsigmond
utcában.
héttagú, összetartó család áll. Felesége, Gabi, aki nagyon szerény,
de igen sikeres, nemzetközi díjakkal többször kitüntetett cukrászmester, gyermekei: Ági, Márti,
Mária, Ernõ, akik mind értenek a
szakmához, de más jellegû végzettségük is van, és a most érettségizõ Nándor, aki már egy saját tortát is kitalált. Állítólag a Nándor
álma nevû, málnás-vaníliás sütemény igen népszerû a vendégek
körében.
Bergmann Ernõnek a legfontosabb, hogy soha, bármilyen nehéz
is volt, nem engedett a szakmai
színvonalból, és ez a cukrászda
sikerének titka. Persze ehhez kellett az igényes füredi közönség is,
hogy megmaradhattak annak a
békebeli, polgári cukrászdának,
amelynek a fagylaltárlapján ott
díszeleg a családi hitvallás: „Isten
áldja a tisztes ipart!”.
Csorba Kata

Elhunyt Csermely András
Katonaéveit Nagykanizsán és
Letenyén töltötte, határvadászként bejárta a környezõ településeket. Feleségével, Marikával a
becsehelyi pedagógusbálon ismerkedett meg. Szintén pedagógus
nevelõapja hívta vissza az ifjú
házaspárt Aszófõre, hiszen nyugdíjba készült, így átadta a helyét
Marikának. Két fiuk született,
Bandi és Ákos, õk ma szintén a
családi vállalkozásban dolgoznak.
Balatonfüreden vettek egy családi házat, melynek egy melléképületébõl alakította ki elsõ kis
mûhelyét az 1970-es években, de
akkoriban még mûszerészként
dolgozott fõállásban.
A Volkswagenek iránti rajongása egy leszakadt kipufogószeleppel kezdõdött. Barátjával szerelték egy Bogár motorját, mikor
megállapította, hogy ennek a típusnak zseniálisan konstruált

szerkezete van, s hogy könnyû
javítani.(Egyik büszkesége, egy
1948-as évjáratú felújított Bogár
szintén az autókereskedésben áll.)
Abban az idõben itthon még nem
lehetett hozzájutni nyugati autók
szervizkönyvéhez, szerelési útmutatót sem lehetett találni. Bandi bácsi ezért elkezdte levelekkel
bombázni a wolfsburgi VW-gyárat, ahonnan persze választ sokáig nem kapott, viszont a nemzetbiztonság felfigyelt rá mint „gyanús alakra”. 1979-ben egy barátja
segítségével azonban mégis sikerült kijutnia a németországi gyárba, ahol rögtön beiskolázták, szállást, ellátást és havi ezer márkát
kapott, ami akkoriban nagy szó
volt. Késõbb még további három
alkalommal töltött hosszabb idõt
Wolfsburgban különbözõ szakmai továbbképzéseken. A házuk
aljában mûködõ mûhely az évek

múlásával kicsinek bizonyult,
1992. november 5-én nyílt meg
hivatalosan a Csermely és Társa Kft. Volkswagen Márkakereskedés és Szerviz, mely mára országos hírûvé vált, sõt bekerült
Európa száz legjobb szervize
közé.
A Füreden csak Bandi bácsiként ismert Csermely András
munkáját már 2002 karácsonyán
Aranytû életmûdíjjal jutalmazták. Az általa alapított márkakereskedés és szerviz 2008-tól
minden évben elnyerte a Volkswagen Service Quality Awarddíjat, melyet az ország legjobb
VW-szervizének ítélnek oda.
Csermely Andrást sokan
tisztelték, szerették a városban.
Szeptember 14-én vettek tõle
végsõ búcsút a balatonfüredi
köztemetõben.
Bambek Gabriella

Négy civil szervezet összefogásával született meg a koncert

Ünnepi koncert
Augusztus tizenhatodika, délután. Kicsit enyhült az idei nyár
rekkenõ forrósága. Az arácsi református templom kertjében szépen megterített asztalok. Asszonyok, férfiak jönnek tálcákkal, tányérokkal, melyeken a szalvéták
finom házi süteményeket takarnak. Olyan szívélyesek a köszöntések, olyan barátságos-vidám a
hangulat, mintha valamilyen szép
családi eseményre és nem ünnepi
koncertre készülnének. Igaz, a
program szerint, a koncertet majd
a méltán híressé vált arácsi szeretetvendégség követi. A kert lassan
kiürül, aztán hat órára megtelik a
templom. Az arcokon ünnepélyes
várakozás.
A szervezõk Sajó Sándornak,
az 1868-ban Ipolyságban született honszeretõ költõnek a verssorait választották címül és mottóul a magyarságról szóló dalokból készült összeállításhoz:

Császár Attila református
tiszteletes mondott beszédet
„Magyarnak lenni nagy s szent
akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt.”
Négy civil szervezet összefogásával született meg a koncert:
az Arácsért Alapítvány kuratóriuma vállalta fel a szervezését,
hozzájuk kapcsolódott a NABE
Arácsi Csoportja, az Arácsi
Seniorok Társasága és – mint házigazda – az Arácsi Református
Egyházközség Alapítványa.Õk
négyen nemcsak erkölcsileg, anyagilag is támogatták a hangverseny
létrejöttét.
A magyarságtudat, az identitástudat erõsítése az emberekben,
az év minden napjára szóló küldetésünk. Ám így augusztus 20.
környékén, az államalapításra
emlékezve különösen fontos –
fogalmazott Császár Attila, az
arácsi református gyülekezet lelkésze. Mostani világunkban, ha
valami értéket képvisel, értéket ad,
azt mindenféleképpen támogatni
kell. Ezért adtunk helyet ennek a
mûsornak itt, a templomban.
Szükség van rá, hogy ezeket a dalokat az idõsebbek újra hallhas-

sák, a fiatalok pedig megismerhessék, megérthessék.
Elsõként Erkel Bánk bán címû
operájából csendült fel a gyönyörû ária – Hazám, hazám, te mindenem – Kálmánffy Ferenc baritonista, a Honvéd Együttes volt
magánénekese, szólistája elõadásában.
Azt mondták az arácsiak erre
a mûsorra, hogy már nagyon hiányzott. Kellenek ezek a dalok –
mint a Krasznahorka büszke vára,
vagy az Ott, ahol zúg az a négy
folyó, Huszka, Kacsóh hazafias
dalai és a többi. Kellenek az általuk közvetített történelmi ismeretek, érzések, amitõl – én azt
mondom – magyar lesz a magyar.
Én már a hetvenes évek végén énekeltem ezekbõl, ha nem is színpadon, de közönség elõtt. Voltam 30
éves. Többen odajöttek, kérdezték: honnan tudom ezeket, hiszen
évtizedekig tiltva voltak. Az
apámtól tudom, aki – nem most,
régen – honvédtiszt volt – mesélte a hangverseny után Kálmánffy
Ferenc. A mostani koncertre a Széchényi könyvtárból kértem ki a
kottákat. Fellépõ mûvésztársaim
régi kollégáim – Számadó Gabriella, Kálmán István – a Magyar
Néphadsereg Mûvészegyüttesébõl; a Füreden jól ismert énekes
házaspár, Farkas Edina és Somos
Zoltán; a fiam, Kálmánfi Gábor,
illetve Bárkányi Éva zongoramûvész a Zeneakadémiáról.
A tanítványaimnak, a gyerekeknek azt szoktam mondani,
hogy a magyarságunk olyan, mint
a tölgyfa: lehull a lombja, de tavasszal kihajt; a levágott ág sebe
beheged; még a törzs lefûrészelése után is új hajtás sarjad a gyökerekbõl. Ám ha a gyökereket elvágják, a fa elhal. A gyökereink azok
a mi múltunk, történelmünk, kultúránk, amibe ezek a dalok is beletartoznak. Nem szabad õket feledni hagyni – mondta még a koncert kiváltotta érzésektõl áthatva
Farkas Edina.
Számadó Gabriella opera-énekesnõ a hangverseny dalait mondhatni az anyatejjel szívta magába:
– Balatonfüredhez erõs szálakkal kötõdöm. Az elsõ bálom a füredi Anna-bál volt. Itt ért az elsõ
szerelem egy nyári táborban. A
magyarságról szóló dalok éneklését missziónak tekintem. Egész
pályámnak az ars poeticája: adni,
mert attól én leszek több.
Óriási dolog volt, hogy ezt a
koncertet meg tudtuk szervezni –
zárja le beszélgetésünket Császár
Attila református lelkész. Ahogy
a visszhangot hallottuk, valamennyiünk lelkének megerõsödésére szolgált. Reméljük, hogy folytatása is lesz majd.
Tarnai Katalin,
az Arácsért Alapítvány kurátora
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Quasimodoköltõverseny
– Az ember természetesen
hiú, boldog vagyok, hogy 190 költõ közül pont az én versem nyerte el a zsûri tetszését. Nem szoktam versenyezni, ez volt az elsõ
alkalom, hogy verset küldtem
pályázatra, és azt hiszem, az utolsó is. Elképesztõ ötlet verseket
versenyeztetni egymással, valószínûleg nagyon rossz állapotban voltam, amikor eldöntöttem,
hogy mégis elküldök két verset.
Eddig két Berzsenyi tematikájú
verset írtam, mindegyikkel díjat
nyertem...
Nem értek máshoz, csak a vershez, egész életemben csak írtam.
Nem tartozom semmilyen szekértáborhoz, igyekeztem megõrizni
a függetlenségemet, ami alkotó
emberként fontos és jó, egzisztenciálisan viszont nem feltétlenül. Sokáig kerestem a jóságot, úgy
vélem, a jóság a halál pillanatában
érinti meg az embert, már nem is
félek tõle. Kíváncsian várom. A
pusztulás, az elmúlás mindig foglalkoztatott, a fájdalom és a vesz-

teség a legfontosabb emberi minõség, úgy vélem, magánhalálom
és magánpusztulásom van. Ezzel
a jelen lévõ, mindennapi halállal,
pusztulással élek együtt, ami egyfajta melankóliával jár, ez érzõdik
ki a verseimbõl is – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére Zalán
Tibor, aki novemberben Kairóban
vesz majd részt egy nemzetközi
költõtalálkozón.
A 21. alkalommal megrendezett nemzetközi költõversenyen
ezúttal egy különdíjat osztottak
ki, amelyet Aczél Géza költõ, kritikus, az Alföld folyóirat fõszerkesztõje vehetett át.
Oklevelet kapott Géczi János,
Matyikó Sebestyén József, Flórián Róbert Szabolcs, Oláh András, Dukai Nagy Ádám, Lanczkor Gábor, Tóth László, Zsávolya Zoltán, Gyimesi László, Bognár Anna, Oravecz Péter és Papp
Imre.
A magyar–olasz évad rendezvényeként zajló költõversenyt
ezúttal is különbözõ kulturális

Zalán Tibor a Vaszary
Villa kertjében az irodalmi
matinén felolvasta
díjnyertes versét

Zalán Tibor pályaképe
Zalán Tibor költõ, író, színmûíró, tanár, dramaturg közel kétszáz pályázó közül kapta meg végül a fõdíjat.
Zalán Tibor 1954-ben született Szolnokon. A József Attiladíjas költõ a kortárs irodalom egyik emblematikus alakja, ír verset,
drámát, regényt, hangjátékot, esszét, kritikát, dalszöveget és
gyermekkönyvet. Legújabb kötetei: A rettentõ görög vitéz (mese,
2011); Szétgondolt jelen (versek, 2011); Fáradt Kadenciák (versek, 2012)
programok kísérték, két jelentõs
kiállítás nyílt a Vaszary Villában,
volt opera, a világhírû francia zeneszerzõ Offenbach mûvét állították színpadra, és persze volt irodalom is. Bemutatták Arnaldo

Dante Marianacci Caffé Hungaria címû kötetét, a költõ emlékfát
is ültetett a Tagore sétány melletti olasz ligetben, és Simin Behbahani, a 2013. évi Janus Pannonius-díjas perzsa költõnõ köny-

vét. A díjkiosztó elõtt Salvatore
Quasimodo Nobel-díjas költõ
Tagore sétányon álló emlékfájánál tartottak megemlékezést, ahol
dr. Gina Giannotti, az Olasz
Kultúrintézet igazgatója mondott
ünnepi beszédet. A XX. század
egyik legjelentõsebb olasz költõjének nevezte Quasimodót, akinek
lírája egyedülálló.
A gálán a díjnyertes verseket
Alessandro Quasimodo és Lukács Sándor színmûvészek adták
elõ. Közremûködött a Mendelssohn Kamarazenekar.
Az Anna Grand Hotelben rendezett gálán a szokásoknak megfelelõen átadták a Bertha Bulcsudíjakat is.

Mediterrán szellem és tiszta formák
A Novecento olasz képzõmûvészeti egyesület
mûvészeinek, illetve a
hatásukra formálódott
úgynevezett római iskola
magyar alkotóinak közös
kiállítása nyílt meg a
Vaszary Villában. A
jobbára neoklasszicista
mûvek között látható Gino
Severini három festménye, illetve Aba-Novák
Vilmos alkotása is.
A két világháború közötti idõszak hazai mûvészeti életének
egyik kiemelkedõ eseménye volt
a Mûcsarnokban 1936-ban megrendezett modern olasz mûvészeti kiállítás. A szokatlanul nagyszá-

Múzeum modern gyûjteménye 8
festményt, 3 szobrot és 5 rajzot,
illetve grafikát õrizhetett meg. Egy
részüket az állam vagy a múzeum maga vásárolta meg, mások
utólag kerültek a múzeum gyûjteményébe. A kiállítás és a kor
olasz mûvészetének egyik reprezentánsa, Gino Severini feleségérõl készített portréját például az
olasz kormány ajándékozta az intézménynek.
A kiállításról a múzeum gyûjteményébe kerülõ mûvek a korszak olasz mûvészetének legfontosabb csoportjait és stílusirányait képviselik, amelyeket a kortársak összefoglaló néven a 20. század olasz megfelelõjérõl Novecentoként emlegettek. A medi-

Franco Cajani az olasz–magyar kiállítás megnyitóján
mú, több mint hatszáz tárgyból
álló anyag átfogó ívet, változatos
képet adott a korszak olaszországi
képzõmûvészetérõl. A tárlat legmaradandóbb vonzata az volt,
hogy a viszonylag nagyszámú
mûtárgyból a Szépmûvészeti

terrán szellem felidézését, a tiszta formai értékek elõtérbe helyezését reprezentáló mûvek láthatók most a Vaszary Villában,
amely közül kiemelkedõ jelentõségû Gino Severini három festménye. A kor másik meghatározó

képviselõjétõl, Carlo Carrától egy
önarckép, Felice Casoratitól pedig egy érzékien komponált
csendélet látható. A festményanyagot szobrok, valamint a kor
legjelentõsebb olasz nõi mûvésze,
Renata Cuneo aktrajza és egy négy
darabból álló grafikai válogatás
egészíti ki.
A füredi kiállítás alkalmat kínál arra is, hogy az olaszországi

fejlemények itthoni közvetlen befolyását is érzékeltesse.
A Magyar Nemzeti Galéria kilenc festményt és egy szobrot
kölcsönöz erre az alkalomra azoknak a magyarországi alkotóknak
a mûveibõl, akik a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasaiként hosszabb idõt töltöttek az
olasz fõvárosban, és az ottani tapasztalatok döntõ hatással voltak

mûvészetük alakulására. Így az
úgynevezett római iskola alkotóinak: Aba-Novák Vilmos, Borbereki Kovács Zoltán, Heintz Henrik, Medveczky Jenõ, Molnár-C.
Pál, Szõnyi István mûvei is láthatók a tárlaton, amely a Szépmûvészeti Múzeum, a Magyar
Nemzeti Galéria és a Vaszary Villa együttmûködésével valósult
meg.

Zalán Tibor

Kései Berzsenyi-esték
Régi kedvek merre sodortak évek
s régi évek kedvei merre tûntek
Régi órák versei mind hallgatnak
s hallgatok én is

„Én hogy élek azt ne akard már tudni
hû barátném sóhajaimra sóhajt
vissza hozzám küldeni nem kell Vigasz
hûs tenyeredben

egyre többet nappalon s éjeken át
Por borítja asztalomon felejtett
könyveim mind tán csak a vén Horácon
alszom el olykor

képzeletben könnyeimet fürösztnöm
ujjaiddal játssz a hajamban el még
így maradjunk szárnyas idõ fölöttünk
míg tovalebben”

Gazdaságom mind kevesebb örömmel
könyvelem és sort sor alá – hibásan –
körmölök jó dactilusok helyett Lám
ez a paraszt-lét

Szõleim levét sem iszom már kedvvel
néha rám nyit s megmosolyog barátom
az kivel rég víg borozásokkal telt
estve s a hajnal

Még ha engem a szerelem megértne
bár elért talán de cseléd a lányka
híva légyen bármikiként papíron –
Marcsa szegény csak

Ritkul egyre látogatása – látja
asztalunkra már Zsuzsa asszony a’ bort
pincébõl fel kényszeredetten hordja
lökve elénk csak

Õszi estvén éji bogár ha zúg és
friss must lének illata fölszivárog
vén diófám árnyai közt megbontom
friss rokolyáját

És a múzsák hûtlenedettek hozzám
tintatartóm bédugaszolva szárad
messze nézek zúg Boreas s e tájat
mégse veré fel

és midõn kedvem lelohad mint az tûz
s a gyereklélek nagyokat sóhajtván
arrébb táncol bús levelem megírom
Lollim a címzett

többé És hogy életem álorcája
béborult már nem nyitogat rám más sors
várakozni semmire sincs már itt hol
hallgat a Múzsa

A híres olasz költõ, Salvatore
Quasimodo 1961-ben járt Balatonfüreden, a Tagore sétányon
gyógyulásának emlékére fát ültetett és versben fogalmazta meg a
balatoni tájhoz, a városhoz fûzõdõ érzéseit. A Nobel-díjas olasz
költõ tiszteletére rendezik meg
1992 óta évrõl évre a Quasimodo
nemzetközi költõversenyt és költõtalálkozót, amely mind a magyar, mind az olasz kulturális élet
kiemelkedõ eseménye. A költõversenyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben, amelyek közül zsûri választja ki a legjobbakat. Az emlék-, valamint a különdíjas verset olasz
nyelvre is lefordítják.
Novecento
a Vaszary Villában
– Balatonfüred fent van
Európa kulturális térképén. A
költõverseny és ezek a kiállítások egyfajta kulturális kalandok. A kultúra és a turizmus
kéz a kézben jár, az ilyen programoknak komoly gazdaságképzõ erejük is van – mondta
Halász János kultúráért felelõs államtitkár a két kiállítás
szeptember 6-i megnyitóján.
Hangsúlyozta: a magyar–
olasz kulturális évadban az
olasz mûvészek bemutatkozása után Rómában, Firenzében nyílnak majd magyar mûvészek kiállításai.
A Vaszary Villában a Novecento mûvészei Magyarországon címû kiállítás mellett
Salvatore Quasimodo két kortársának, Piero Gaulinak és
Aligi Sassunak nyílt kiállítása. Az olasz képzõmûvészek
munkáit bemutató tárlatot
Franco Cajani költõ, irodalomtörténész nyitotta meg. A
kiállításon Piero Gauli 1974ben Magyarországon tett látogatása idején alkotott akvarelljei, valamint Aligi Sassu
harminc litográfiából álló gyûjteménye látható.
Drámai pillanat lenyomata ez
a tárlat, itt szembesülhetünk azzal, egy múltbeli kiállítás mennyi
jót eredményezett. A Novecento
olasz képzõmûvészeti egyesület
alkotásai mellett itt vannak a kor
legjobb magyar festõinek munkái
is. Egy érdekes válogatás ez, egészen ritka, hogy egy kiállításnak
ilyen nagy kulturális hozadéka legyen – fogalmazott a Salvatore
Quasimodo nemzetközi költõverseny keretében megrendezett kiállítás megnyitóján Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatója.
Martinovics Tibor
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Schneider Ferenc
kilencvenéves
Az augusztus végén 90.
évét betöltött erdõmérnök,
tájrendezõ mérnök keze
nyomát szinte minden
zöldterület õrzi Balatonfüreden. Schneider Ferencet
sokan ismerik, tisztelik
Balatonfüreden, nagyon
sokat szépítette a várost
társadalmi munkában a
városi közalapítvánnyal is.
Sok munkának a kezdeményezõje, kivitelezõje. Neki köszönhetjük a Szekér Ernõ-savanyúvízkút, a Berzsenyi-kút térségének
rendezését, és saját költségén készítette el 1995-ben a Tagore sétányon a savanyúvízkutat, hogy
itt is ihassák Füred vizét az erre
sétálók. Mint kitûnõ vadász, majd
két évtizedig állt a vadásztársaság
élén. Trófea- és kõzetgyûjtemé-

nye, amelyet a városnak ajándékozott, közkincsként az arácsi
postamúzeum épületében látható.
Az ezerdarabos kõzetgyûjteményének – amelyet szülõföldjén,
Óradnán és a máramarosi hegyekben gyûjtött – legértékesebb darabja az a nagy darab bournit, azaz
kerekérc kõzet, ami igen ritka és
ezért nagyon értékes.
Schneider Feri bácsi szellemileg és fizikailag friss, jó erõben van,
akárcsak azok az öreg fák, amelyeket Füreden az õ kezdeményezésére jelöltek meg még 2005-ben.
Csak egy-két példa: a 250 éves
molyhos tölgy a Cserfa utca végén vagy a 300 és 160 éves tölgyek a Csárda utcában.
Sokan köszöntötték születésnapján, a város vezetése elismeri
munkásságát; Füred díszpolgára,

Támogatókat
keresnek
Schneider Ferencet dr. Bóka István polgármester köszöntötte
a Balatonfüred Városért cím kétszeres birtokosa, de Veszprém
megye kitüntetettje és az Ember
az erdõért országos díj tulajdonosa is.
Az egész megyében végezte
erdõk, parkok, intézmények tereinek fásítását. Balatonfüred ötvenévi társadalmi munkát köszönhet neki. A teljesség igénye
nélkül õ végezte el a strandok, a
Malom-völgy, a vásárcsarnok
mögötti park és a Koloska-forrás
környékének elsõ parkosítását,
sõt a Koloska-sziklánál a védõ-

korlátot is neki köszönhetjük. Az
1972-es vihar után a Tagore sétányra az erõsen megrongálódott nyárfák helyére az õ kezdeményezésére került az a 300 darab hosszú életû platánfa, amelyeket Mohács mellett válogatott
össze.
Vadászatainak története, a
trófeák leírása egy kis magánkiadásban megjelent füzetben olvasható, de elkészült háromszáz oldalas írása is, amely még kiadóra
vár.
Csorba Kata

Tíz munkás esztendõ Arácsért
Még nincs egy éve, hogy
megjelent az Arácsért
Közhasznú Alapítvány
kiadványai sorozat 1. kötete,
az Ízes Arács. Októberben
már a 2. kötetet vehetjük
kézbe, amely az alapítvány
eddigi életét tekinti át abból az alkalomból, hogy a
civil szervezet betöltötte 10.
életévét.
Balatonfüreden számos civil
szervezet mûködik, közöttük az
Arácsért Alapítvány, szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a
legelismertebbek egyike. Arácson
nemigen van olyan ember, aki ne
tudna róla, de tapasztalataim szerint Füreden is közismert. A hamarosan megjelenõ kis könyvben
az alapítvány régi és új kurátorai,
legjelentõsebb támogatói mesélnek
az eltelt évtizedrõl, elevenítik fel
a szívüknek legkedvesebb eseményeket.
Mint a közelmúlt szinte minden fontos arácsi történése, az
Arácsért Alapítvány létrejötte is
A soron következõ hétvégét
egyedül töltötte Melis Zsolt. Barátnõje pénteken este lejött hozzá Füredre, de szombaton már
hajnalban visszautazott Pestre,
mert két napon át festik és tapétázzák belvárosi, ügyvédi irodáját, és õ mindenképpen ott akar
lenni a munkálatok idején.
Melis nem bánkódott túlságosan. Elbúcsúzott Valitól, aztán
kerékpárra pattant, kikerekezett
Tihanyba, a gödrösi strandra. Az
elõzõ napi szemetet még nem takarították el, a megtelt szemétkosarak körül és a tóparton behorpasztott sörösdobozok, ásványvizes palackok és naptejes flakonok hevertek. A parkoló menti
sövénysor és a parti beton mellvéd tövében fiatal fiúk és lányok
aludtak. A látvány lehangolta
Melist, megfordult a fejében, hogy
áthajt a sajkodi strandra, de végül
mégis maradt, besétált a vízbe, s
mikor nyakig ellepte, úszni kezdett. Délelõtt egy ideig a jegyzeteit rendezgette otthon, majd de-

Kutas Árpád személyéhez fûzõdik. Árpád számára nagyon fontos volt, és azért mindent megtett, hogy hozzájáruljon Arács fejlõdéséhez, hogy visszahozza e
városrészbe a tartalmas együttlétek igényét. Még a 90-es években
hozta létre saját kft.-jét, és ahogyan az fejlõdött, úgy segítette
egyre nagyobb mértékben Arács
fejlesztését. Apósa, László Antal
és barátja, dr. Sipos Árpád ügyvéd (aki akkor az ÁPV Rt.
felügyelõbizottságának elnöke
volt) egyre többször pedzegette
neki, hogy valamit ki kellene találni, valahogy másképp kellene
támogatnia ezt a szívének oly kedves városrészt, nem csak „saját
zsebbõl”. Más módon talán még
többre is futná. Így született meg
az alapítvány ötlete, majd 2002
végén maga az Arácsért Alapítvány. László Antal lett az alapító,
Sipos Árpád szerkesztette meg az
alapító okiratot és Kutas Árpád
lett a kuratórium elnöke. A kuratórium tagjai az Arácson akkor már
tekintélyt kivívott vállalkozók,

Balika Árpád, ifjabb dr. Szalai
Gábor, Tolnai Béla, Varró Károly
és – mint jogász – Sipos Árpád
lettek.
Elindult a munka. Az alapítvány rendezvényei már az elsõ alkalomtól nagyon népszerûek lettek és azok is maradtak. (Mint
például az arácsi karácsony, az
arácsi szüret, az arácsi vérengzés
– vagyis a disznótor –, az arácsi
karnevál.) Az alapítvány csináltatta többek között a kutat a
Koloska-forrásnál. Így lett újra víz
a tóban, aminek köszönhetõen
szebb lett a Koloska-völgy is. Az
alapítvány jóvoltából kerültek
Beretvás Csanád szobrászmûvésznek a szõlõmûvelés munkáit
bemutató faszobrai a Béke utca
végén kialakított pihenõhelyre.
Kutas Árpád halála mélységesen lesújtotta barátait, ismerõseit, az arácsiakat. Megtorpant az
alapítvány tevékenysége is, a kuratórium hónapokig tétlenül töltötte az idõt. Közben szép összegû adósság gyûlt össze az alapítvány számláján. László Antal ne-

héz dilemma elé került: hogyan
tovább? Lehetséges a folytatás,
vagy fel kell számolni és meg kell
szüntetni az alapítványt? Ekkor
jött Hári Lenke alpolgármester
asszony aggódó telefonja: mi a
helyzet? Nem kellene ezt az alapítványt veszni hagyni!
2010 decemberében létrejött
az új kuratórium, amelynek az elnöke Fabacsovics Zoltán lett, tagjai pedig Balika Árpád, Császár
Attila, Fejes Miklós, Hári Lenke,
Horváth Miklós, Molnár Judit, dr.
Sipos Árpád, dr. Szalai Gábor,
Tarnai Katalin és Tolnai Béla. A
„csapat” egy évet adott magának
arra, hogy meglássák, ki tudnak-e
lábalni a gödörbõl. Ha igen, akkor
lesz folytatás.
Az októberben megjelenõ kötet személyes hangú írásaiban
nyomon követhetjük a tíz év történetét: sikereit, kudarcait, szépségét; egy szûkebb és egy tágabb, egyre bõvülõ közösség létrejöttét.
Tarnai Katalin,
az alapítvány kurátora

Kellei György

Csendes szombat délután
dikálta legutóbbi, vaskos regényét,
borítékba rakta, és ráírta a siófoki
városi könyvtár címét. Levélként
akarta feladni a szombaton is nyitva tartó óvárosi postán, de a pult
mögött ülõ hölgy közölte vele,
hogy júliustól azokat a küldeményeket, amelyek nem dobhatók be
a lakossági levélszekrényekbe,
csak ajánlott csomagként veszik
fel. Miközben kitöltötte a blankettát, arra gondolt, hogy a posta
eddig nem csinált lelkiismereti
ügyet ebbõl. Valaki most kitalálta, hogy így is megvághatják az
ügyfeleket. Melis szinte minden
héten tapasztalt egy-egy fû alatti
áremelést az üzletekben és az
ügyintézéssel foglalkozó hivatalokban. A népet észrevétlenül
húzzák csõbe, gondolta. Ezen a
szombaton késõ délutánig nem

sütött ki a nap, ott homálylott a
fátyolfelhõk mögött. Gyenge szél
fújdogált. Melis Zsoltnak olyan
érzése támadt, mintha kora õsz
lenne.
Négy óra körül autóba ült, és a
református templom mögötti
szûk, kanyargós utcákban gurulgatott, nézte a régi házakat. Emlékezett, hogy a hegy felõl a legszélsõ épület egy budapesti képzõmûvész házaspáré. Nádtetõs
parasztházuk udvaráról látni lehet a Tihanyi-félszigettõl a
kenesei partig elterülõ tavat.
Meredeken emelkedõ út vitt a
házhoz.
Éppen be akart fordulni, amikor egy hetvenöt év körüli férfi
megszólította: – Csak nem maga
is a mûvész úrékat keresi? – Az
irodalomtörténész bólogatott. –

Akkor ne fáradjon, régen meghaltak már. A rokonaik eladták a
nyaralót. Melis továbbhajtott.
Egy rövid, lejtõs utcában leparkolt. Rálátott a Balatonra. Ahogy
a nap elõbújt a felhõk takarásából, kékké festette a vizet. A kocsiban szólt a rádió, latin gitármuzsikát közvetítettek. Melis belátott a jobb oldalon álló emeletes
épület udvarába. Hamar kiderült,
hogy idõs, gondozásra szoruló emberek lakják. Bottal és járókerettel araszolgattak. Néhányan a fal
elé kitett székeken ücsörögtek.
Melisnek hirtelen egy régi találkozás jutott eszébe. Egyik tanítványa nyáron meghívta falura, a
szüleihez. A fiú Somogy megyében lakott. A család jómódban élt,
tudtak volna ápolót fogadni a fiú
nagyanyjához, mégis bedugták a

Még ebben az évben három új helytörténeti
kötetet ad ki a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Októberben mutatják be Lichtneckert András könyvét, amely a balatonfüredi gyógyfürdõ háromszáz éves történetét
dolgozza fel.
A történész (lásd a 7. oldalon
Lichtneckert András írását), akinek eddig hét kötete jelent meg az
alapítvány kiadásában, ezúttal a
balatonfüredi gyógyfürdõ történetét, fejlõdését az európai fürdõkultúra keretei között mutatja be.
Feltárja, mi is történt az 1700-as
évektõl kezdve, amikor felfedezték a savanyúvizet, a seborvosokon, hideg és meleg fürdõkön át
egészen az államosításig. Külön
fejezet foglalkozik például a balatonfüredi gyógyítómunkával, az
1800-as években bekövetkezõ
tûzvészekkel és az igen élénk fürdõélettel.
Lichtneckert András a tõle
megszokott alapossággal járta körül a gyógyfürdõ háromszáz éves
történetét, hét levéltárban gyûjtötte össze és rendszerezte a fellelhetõ dokumentumokat.
– Többéves munka eredménye
ez a könyv, amely nemcsak felgöngyölíti a fürdõ történetét, de
érdekes olvasmányként is szolgál
a helytörténet iránt érdeklõdõknek. Örülünk, hogy az alapítvány
kiadásában jelenhet meg ez az
átfogó kötet, ezzel Balatonfüred
történetének két fontos elemét, a
bor-, illetve a fürdõkultúrát is
meglehetõs részletességgel tudjuk
bemutatni – válaszolta kérdésünkre az alapítvány kuratóriumának elnöke. Molnár Judit hozzátette: még ebben az évben szintén az alapítvány gondozásában
jelenik meg dr. Veress Gábor szerkesztésében a szívkórház száz
évét feltáró könyv, valamint Kutas Árpádnak, a város díszpolgárának emléket állító kötet, amelynek szerzõje Takács Miklós.

közeli öregek otthonába. Visszafelé meglátogatták a 87 éves, magába roskadt asszonyt. Alig mozgott, befáslizott, duzzadt, fájós
lábát rozoga széken pihentette.
Értelmes, de ráncos, gyûrött arc
és érdeklõdõ, de keserû szempár
szegezõdött Melisre. A néni nem
panaszkodott, de egy hét múlva
levelet kapott tõle, az egyetemrõl
telefonáltak neki, hogy menjen be
érte. „Meg akarok halni, tanár úr!
– írta az asszony. – Az unokámtól tudom, hogy maga jó ember,
ezért biztosan megért. Ötven éven
keresztül tanítottam a gyerekeket
a falunkban. Özvegyen is a szolgálati lakásban maradtam, nem
költöztem a lányomékhoz, minek
tetézzem a gondjaikat. Amikor
rám tört a nyavalya, nem kértem,
hogy vegyenek magukhoz. Képes
voltam ellátni magam. De egyre
nehezebb lett az életem, lelassultam, minden mozdulatkor a kínok
kínját szenvedtem el. Megoperáltak, majd idekerültem, ebbe a pokolba, elhasznált, koszos bútorok

– Szûkösek a lehetõségeink,
ezért minden támogatást szívesen
fogadunk. Az önkormányzat, nagyobb cégek, intézmények, valamint magánszemélyek támogatásából gazdálkodunk, illetve várjuk
az adó egy százalékából származó felajánlásokat is. Azok a magánszemélyek, akik tízezer forint
befizetésével segítik az adott éves
tevékenységünket, valamint a támogatóink minden általunk kiadott könyvbõl tiszteletpéldányt
kapnak, és természetesen nevüket, rövid bemutatással feltüntetLichtneckert András A balatonfüredi savanyúvízi
gyógyfürdõ története címû
könyvének bemutatója október 17-én 16.30-kor lesz a
Kisfaludy Galériában. A
szerzõvel Elek Miklós
könyvtáros, nyugalmazott
gyûjteményvezetõ beszélget majd.
jük a kiadványainkban. Célunk
változatlan, a helytörténet színvonalas feldolgozása és bemutatása, illetve a városi sport, kultúra és oktatás támogatása – fogalmazott Molnár Judit.
Az 1996 óta mûködõ közalapítvány eddigi tevékenysége során egyebek mellett kiadta a város
monográfiáját, amelyet minden
füredi családhoz ingyen eljuttattak. Összefogással felújíttatta a
szívkórház parkjában álló egykori zenepavilont, közremûködött a
Tagore sétányon álló Deák Ferencemlékmû létrehozásában, a 71-es
fõút körforgalmába pedig egy
1820-ban készült szõlõprést helyezett el.
A közalapítvány alapvetõ feladatának tartja a város elmúlt évszázadai történetének feldolgozását, melynek során az elmúlt tíz
évben több mint hatvan kötetben
mutatta be Balatonfüred múltjának egy-egy szeletét, ez a sorozat
idén négy újabb könyvvel gazdagodik.
Martinovics Tibor

közé és a lelki sivárság dzsungelébe. Az otthonban nyoma sincs az
együttérzésnek és a szeretetnek.
Ha nem lenne táskarádióm, ha nem
olvasnám az összemaszatolt, régi
újságokat, megõrülnék. Az étel
pocsék és egyhangú, az ápolónõk
fölényesek és egy héten csak egyszer tisztálkodhatunk, de öt perc
után már sürgetnek bennünket,
hogy végezzünk. Még tükör sincs
a szobámban, mert attól félnek,
hogy összetöröm, és öngyilkos
leszek. Az ebédlõben ott vannak
a kések, azokkal is felvághatnám
az ereimet. Erre nem gondolnak.
Ez nem élet, tanár úr! Meg akarok
halni! Alig várom, hogy magához
szólítson az Úristen.” Melis kikapcsolta a rádiót, beindította a
motort és sietve hazament. A vezetékes telefonon rögtön felhívta
a harmincegy éve külön élõ anyját
és apját. Megkönnyebbülten sóhajtott, amikor hallotta a vonalban, hogy jól vannak, egyelõre
nincs semmi bajuk. Eljött az ideje, hogy meglátogassa õket.
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A füredi szívgyógyászat megszületése
A füredi gyógyfürdõ 19–20.
századi története három
nagy korszakra bontható,
amelyeket a kortársak
három nevezetes európai
gyógyhellyel azonosítottak. A 19. század elsõ felében Füred volt a „magyar
Pyrmont”, a második felében a „magyar Meran”,
a 20. században pedig a
„magyar Nauheim”.
A 19. század közepétõl a népbetegség a tüdõbaj, a tuberkulózis, de már ekkor megjelentek a
füredi gyógyfürdõn a keringési
betegségekben szenvedõk is.
Orzovenszky Károly az 1854-es
orvosi jelentésében három eset
szervi szívbajt említett. Betegstatisztikája szerint 1856-ban 334
betege közül 61 szenvedett légzõszervi és vérkeringési bántalomban, közöttük hat szívhibában.
Iszapdörzsöléssel, hideg leöntésekkel, savókúrával kezelte õket,
és azt tapasztalta, hogy a kezelések következtében ideiglenesen
enyhültek a szívbántalmak, de
„Balaton-tengeri fürdõnkben úgy,
mint ásványforrásainkban és bizonyára üdvös savógyógymódunkban, valamint a levegõben”
nem szabad általános gyógyszert
keresni a bajaikra.
Két felfedezés kellett ahhoz,
hogy a gyógyfürdõkben kezelni
tudják a szívbetegeket. Elõször is
változtatni kellett a vízmelegítés
hagyományos módján, mert azzal
a szénsavas víz elvesztette az erejét. Az 1860-as években a csehországi Franzensbadban kettõs falú
Schwarz-féle fémkádakba vezetett gõzzel melegítették a gyógyvizet, így valódi szénsavas fürdõket tudtak készíteni. (A találmány
nem azonos a kapuvári kórház
történetébõl ismert, perifériás érbetegségek gyógyítására használt
Schwartz-féle kádakkal.) Füred
gyorsan követte Franzensbadot,
a Ringhoffer testvérek prágai cégénél megrendelt két kádért és tartozékaikért 1867 júliusában Écsy
fürdõigazgató hatalmas összeget
fizetett. A franzensbadi és a füre-

Fehér Ipoly fõapát, tanár
fizika- és kémiatankönyveit
évtizedekig használták

A balneoterápia, amely a latin balneum (fürdõ) szóból ered és gyógyvizekkel történõ gyógyítást jelent, magába foglal minden
gyógyvízzel, termálvízzel történõ kezelést, de ide tartoznak az ivókúrák, az inhalálás, az iszapkezelések és a szénsavas fürdõk is
di orvosok hasonlóan vélekedtek
az új módszer elõnyeirõl: „Ezen
szénsavas gáz-fürdõk hatásukat
eszközlik a bõr idegei s a légzõszervek mûködése által oly módon, hogy a bõrrel közvetlen érintkezésbe jövõ gáz abban melegség
érzetét idézi elõ, egyúttal a bõredények vérdússága s erõs izzadás lépvén fel.”
A technikai találmány megelõzte az orvostudományt, s két
évtized kellett ahhoz, hogy a
Schwarz-féle kádakban készített
szénsavas fürdõket szívbetegek
kezelésére is használni tudják. A
korábban csak sólepárlásáról ismert, de az 1834-es gyógyfürdõ
alapítástól sebesen fejlõdõ Nauheimben a balneoterápia új fejezete kezdõdött.
Az artézi fúrásokkal felszínre
hozott, szénsavban gazdag sós
vízre alapozva Beneke doktor
1859-tõl saját magán és két bete-

gén kezdte vizsgálni a szénsavas
fürdõk hatását – fõleg reumabetegségnél. Késõbb a nauheimi orvosok a szénsavas fürdõket
mechanoterápiával ötvözve olyan
sikerrel alkalmazták szívbetegek-

nél, hogy Nauheim neve a 20. század elejére „egy therapiai fogalom
lett, egy módszer, mely szerint a
szívbetegeket kezelni kell” – írta
1905-ben Sümegi József, a füredi
gyógyfürdõ magánorvosa.

Az Erzsébet Szanatórium épülete és alatta a Tibor-fürdõ, melyekben a szénsavas fürdõt „ifjító” fürdõnek nevezték

Mangold Henrik már 1894-ben
Fehér Ipoly fõapáthoz intézett
Balaton-Füred gyógyhelyi viszonyainak javítása címû emlékiratában azt javasolta, hogy Balatonfüreden a klimatikus gyógyté-

Mangold Henrik (1828–1912)
fürdõorvos, balneológus, több,
a gyógyfürdõkrõl szóló könyv
szerzõje, 1860-tól haláláig
Füreden dolgozott (fent).
Szénsavas fürdõkád 1909-bõl
nyezõk kihasználásával vezessék
be az elõ- és utószezont, fogadjanak szív-, tüdõ- és rehabilitációra
szoruló betegeket. Magyarországon Tauszk Ferenc kezdeményezte a szénsavas fürdõk szívbetegek kezelésére való alkalmazását.
„Még rövid idõ elõtt szívbetegeknél a fürdõk alkalmazása feltétlenül tiltva volt és ma széltiben
használják a hideg, meleg fürdõket egyaránt, mint a szívbetegek
egyik számottevõ gyógyfactorát.
Egyes fürdõhelyek, hol nem tagadható, szakértelemmel a mechanotherapia mellett a fürdõk alkalmazása képezi a gyógyeszközök
legfontosabbikát, valódi zarándoklás czélpontját képezik” – mondta el A szívbetegek balneotherapiája címmel az 1898. évi balneológiai kongresszuson tartott
elõadásában.
A szénsavas fürdõkön kívül a
klimatikus gyógytényezõk, valamint a gimnasztika, masszázs,
sport alkalmazását vizsgálta fõleg a német és angol tapasztalatok
alapján.
Balatonfüred 1903-tól kapcsolódott be a szívbetegek szénsavas

fürdõkkel való gyógyításába, ami
a Füreden magánorvosi praxist
folytató Sümegi József (1861–
1945) szívspecialista érdeme volt.
A Budapesti Orvosi Körben 1905.
február 13-án Szívbetegek kezelése szénsavas fürdõkkel és néhány szó a gyógyhelyek indicatiójáról címû elõadásában leszögezte, hogy kevés oly gyógyhely van, mely annyi javallatnak
tudjon megfelelni, mint Balatonfüred.
Szívbetegek kezelésérõl beszélt, kerülte a gyógyítás szó használatát, mert nem akart illúziót
kelteni, „mintha a teljes restitutio
lenne elérhetõ, csak kiegyenlíteni
lehet a szívbajokat. Helyreállítani
a lehetõ normális viszonyokat
úgy, hogy a beteg legnagyobb
munkaképességét az adott viszonyokhoz képest visszanyerje.” A
rehabilitációt fogalmazta meg,
amelynek a sikerét kezdetben a
gyógyszerelés, a nyugalom, a diéta, késõbb a balatoni vízbõl és savanyúvízbõl készített fürdõk, a
mechanoterápia és a napfürdõk
eredményezhetik.
1903-tól 1912-ig a a füredi fürdõben leadott szénsavas fürdõk
száma 600-ról 12 ezerre emelkedett, de messze elmaradt a nauheimi félmilliós számtól. 1910ben Mészöly Gyula Balatonfüred
és Nauheim címû emlékiratában
sürgette, hogy Füred kövesse
Nauheim példáját – a fürdõ fejlesztésében is.
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1912. évi vándorgyûlésén Balatonfüred forrásai,
természetes szénsavas fürdõi és
azok hatása címmel tartott elõadásában Sümegi levonta a következtetést: „Minden gyógyhelyre reá
nyomódik egy bizonyos jelleg,
aszerint, amilyen betegek keresik
azt fel nagyobb számban; így Balatonfüred most elvitázhatatlanul
egy egész speciális jellegû szívgyógyhely, tekintve azon jelentékeny nagyszámú szív- és érelmeszesedésben szenvedõket, kik azt
évente mindig nagyobb számban
felkeresik.”
Sümegi József eredményein
kívül Kétly Károly, Orzovenszky
Károly és Mangold Henrik 1909ben megfogalmazott szakvéleményeire támaszkodhatott Hajdú
Tibor fõapát abban a döntésében, amely a szívbetegek kezelését szolgáló Tibor-fürdõ felépítéséhez és a füredi gyógyhely teljes
megújulásához vezetett.
A gyógyítómunka számára ezzel új távlatok nyíltak a Balatonparti fürdõhelyen, Füred lett a
„magyar Nauheim”.
Lichtneckert András
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Algériaiak vendégségben
Az algériai Tipaz városából
érkezett küldöttség szeptember
elsõ hétvégéjén Balatonfüredre.
A kapcsolatfelvételt a korábban magyar egyetemeken végzett,
így magyarul kitûnõen beszélõ
orvosok, ügyvédek kezdeményezték. A barátsághoz vezetõ legjobb
út a kultúra és a sport, ezért az
U 13-as focicsapatukat is magukkal hozták a vendégek (lásd írásunkat a 11. oldalon).
Algéria rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Lounes
Magramane dr. Bóka István polgármesternek ajándékot adott át,
és kifejezte reményét a települések további kapcsolatára.

A szélenergia befogása (1):
általános tudnivalók
Ha autózunk a szomszédos Ausztriában, a tájat gyakran tarkítják hatalmas szélparkok. A turbinák elegánsan, csendben, fenségesen pörögnek a síkon, és ilyenkor nekünk az jut eszünkbe, hogy a szélnél bizonyára nincs olcsóbb és tisztább energia. Nos,
ez részben igaz, de a helyzet ennél árnyaltabb.
A szélenergia befogása nem új ötlet. A vitorlás hajókat már évezredekkel ezelõtt
használták õseink, a szélmalmok különbözõ típusai is vígan pörögtek az ókorban: segítségükkel gabonát õröltek vagy éppen vizet szivattyúztak.

Füred is jól vizsgázott turizmusból
A Direkt és Interaktív Marketing Szövetség azt vizsgálta, hogy
mennyire elégedettek az ügyfelek a turisztikai központokban. A
hazai turisztikai szektor jól vizsgázott, az eredmények szerint a
múzeumok problémamegoldó
készsége kiemelkedõ, a szállodák
pedig a legmagasabb pontszámot
kapták a személyzet kedvessége
miatt. A kutatás arra is rávilágított, hogy a telefonos és e-mailes
csatornák szerepe nagyon fontos,
hiszen a vendég ezek alapján alakítja ki elsõ benyomását.
A mintában Balatonfüred,
Bük, Budapest, Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Siófok, Sopron és Zalakaros szerepeltek. A

vizsgált települések közül Balatonfüred, Gyula és Eger holtversenyben érte el az elsõ helyezést:
a vizsgált turisztikai célpontok
ügyfelekkel való kapcsolattartása
ezen települések esetében bizonyult a legkiválóbbnak – állítja a
szövetség. A szituációk egy nyaralás, hosszú hétvége vagy egyéb
program tervezésekor felmerülõ
kérdéseket és nehézségeket rekonstruálták minél életszerûbben.
A szálláshelyek esetében a kutyával érkezõ, az éttermeknél a
gluténérzékeny, a múzeumok és
egyéb helyi látnivalók esetében
pedig a mozgássérült vendég, illetve nagyobb létszámú csoport
fogadását tesztelték.

A kutatás során 275 telefonhívást bonyolítottak le és ugyanennyi e-mailt küldtek ki. Összességében a telefonos elérés bizonyult jobbnak: a célhelyek 93%át sikerült telefonon elérni, míg az
email-es elérés aránya némileg alacsonyabb, 79%-os volt.
A megkeresett éttermek fele
határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy gluténérzékeny vendégek számára készítenek-e ételeket. A múzeumok 86%-a akadálymentesített, a szállodák közül pedig 65% fogadna kutyával
érkezõ vendéget, természetesen
felárért, bár sok esetben ezt nem
tüntették fel a honlapukon.
Forrás: www.dimsz.hu

Hattyúkat gyûrûztek
A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME) a Balatonnál tizenegy
helyszínen gyûrûzött meg madarakat augusztus közepén, ami nem

„Zöld-Balaton” – Térségi komplex kampány
a Balaton- parton
Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

Fontos mérföldkõnek számít
1975. Ekkor – az olajárrobbanásra reagálva – indította el az
USA, illetve a NASA a szélparkprogramját. 13 szélturbinát építettek, és az ebbõl nyert tanulságok kövezték ki az utat fejlõdéshez. Azóta a turbinák
mérete és teljesítménye megsokszorozódott, és egyre több ország lát bennük fantáziát. Az utóbbi években rohamtempóban növekszik a szélenergia elõállítása, de az
elektromos áram felhasználásának még így is csak kb. 3 százalékát adja. Igaz, nagy
eltérések vannak az országok között. Dániában ez szám már 25 százalék körül van, és
akadnak olyan német vagy spanyol tartományok, ahol az arány még ennél is sokkal
magasabb.
A 2011-es adatok szerint Magyarországon a szélenergia részesedése mindössze 1,7
százalék volt, ami messze elmarad az EU 6,3 százalékos átlagától. Mielõtt messzemenõ konzekvenciát vonnánk le ebbõl, vegyünk figyelembe néhány dolgot. Például azt,
hogy Magyarország szélenergia szempontjából nem számít kedvezõ helynek. Ha ránézünk a Kárpát-medencét övezõ nagy hegyekre, mindjárt értjük az okát. A szakemberek szerint a szél ott hasznosítható jól, ahol legalább 7 m/s körül van a szél átlagos
sebessége. Ilyen helyekbõl kevés van nálunk, nem véletlen, hogy a szélparkok zömét
az ország északnyugati szegletébe építik. Ha ehhez még hozzáadjuk a technológia
viszonylagos drágaságát és a szél bizonytalansági tényezõit, akkor már közel sem
tûnik olyan vonzónak egy kert végi szélturbina felállítása. Mindezek ellenére könnyen
el tudunk képzelni olyan helyzetet, amikor igenis érdemes körüljárni a kérdést, szakember segítségét kérni, majd osztani-szorozni.
(Folytatása következik.)

könnyû mutatvány, hiszen a háromméteres szárnyfesztávú
hattyúkat kézzel kell befogni.
Amiért ilyenkor végzik ezt, túl a
turistalátványosságon, mert a

hattyúk vedlési szokásai olyanok,
hogy ilyenkor egyszerre cserélik
le az egész repülõtollazatukat, így
6–8 hétre is röpképtelenek. A
nyakgyûrûzés révén szabad szemmel is meg lehet ismerni az egyedeket, ami nélkülözhetetlen az állatok megfigyeléséhez.
A gyûrû nem árt a madaraknak, nem zavarja õket a táplálkozásban – állítják az egyesület szakemberei.

Szeptember 28.
– a turizmus
világnapja
Idén is ünnepeljük együtt a turizmus világnapját!
Szeptember 28-án a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park jóvoltából a balatonfüredi Lóczy-barlangot látogató felnõttek kedvezményes jegyet válthatnak a
nap folyamán.
Egyórás ingyenes sétás idegenvezetést tart
Kissné Hevesi Edit, mely 17.00-kor indul a Vitorlás
térrõl.
A Balaton Regionális Marketing Igazgatóság a
Vitorlás téren lesz megtalálható, ahol ajándékokat
osztanak, valamint beszélgetnek az utca emberével
a turizmus témakörében.

A szél elektromos energiává
alakítása sem annyira új, mint
aminek gondoljuk: egy skót professzor, James Blyth már 1887ben vitorlás turbinát épített a
kertjében, a megtermelt árammal akkumulátorokat töltött fel,
melyek a ház világítását biztosították. Példáját aztán sokan követték.

A Tourinform-irodában kisebb ajándékokat kaphatnak a betérõ vendégek, valamint a Kossuth-forrás savanyú vizét kóstolhatják meg.
További programok:
A mi geoparkunk – nyílt nap Balatonfüreden
2013. október 10-én a Bakony–Balaton Geopark
nyílt napot rendez általános és középiskolák számára, amelyre pedagógusokat és diákokat is egyaránt szívesen látunk. Az interaktív program során
játékosan megismertetjük a diákokat a helyi földtani
örökséggel és a geototót sikeresen kitöltõk geotúrát
nyerhetnek. Helyszín: Balatonfüred, Lóczy-barlang
bejárata.
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Levél az olvasónak

Made in Japan?
Nem tudom, a Kedves Olvasó találkozott-e már türelmes emberrel.
Nem olyan hivatalból mosolygó, pénzért türelmes ügyfélszolgálatosra
gondolok, mert neki az a dolga, hogy türelmes legyen, azért kapja a
fizetést. Olyan igazi türelmesrõl beszélek, aki egyre nagyobb hiánycikk
manapság. Mondják, a glóbusz túloldalán ez a tulajdonság természetes adottság, meghosszabbítja az életüket. Nem tudom, én még nem
jártam arrafelé, õk viszont – mármint a japánok – egyre gyakrabban
jönnek mifelénk. Néhány hét szabadságukat nem akkor veszik ki, amikor akarják, hanem amikor a munkahelyi viszonyok ezt lehetõvé teszik, és kiadják nekik. Olyankor aztán végigloholják a földgolyó egy
kipécézett szeletét, és fényképeznek eszement módon.
A minap az egyik füredi bevásárlóközpontban találkoztam velük.
Épp elõttem álltak a pénztárnál, egy idõs férfi – bár ennek a megítélésében óvatosnak kell lennem, mondjuk úgy, hogy európai szemmel
annak látszott – és aprócska, mosolygó felesége. Egy zacskó kekszet és
valami üdítõt vásároltak, s már az is gondot okozott nekik, hogy az
árut a kosárból kivegyék, és a gumiszalagra tegyék. Teljes értetlenséggel fogadták a pénztáros hölgy ez irányú, mutogatással fûszerezett
magyarázatát; de hogy emiatt ne torlódjon a mögöttünk gyorsan szaporodó sor, bocsánatkérõ mosoly kíséretében kivettem a cuccot a kosarukból, s a kosarat a pult alá tettem. Elismerõ csodálkozással néztek rám.
A férfi kezében kisebb pénzköteg: valamiféle színes, pénznek nem
igazán látszó papírdarabok, de mögöttük ott a felismerhetõ euró. A
pénztárosnõ mutatja a pénztárgép kijelzõjén megjelent összeget, majd
nyomatékosan hozzáteszi: forint. Ez végleg megzavarja a kedves vendégeket, ilyesmit õk még nem láttak, nem hallottak, tanácstalanul néz
egymásra férj és feleség s csak mondják a magukét. Tétovázásukat
látva az is megfordul a fejemben, talán még azt sem tudják, milyen
országban vannak? A férfi zavartan mutogat és tovább magyaráz
japánul, miközben mögöttünk gyûlik a hétvégi bevásárlók sora, de ez
szemmel láthatóan nem érdekli õket.
A pénztáros hölgy szemében fény villan: deus ex machinaként néhány gombot beüt a gépbe, majd újra a kijelzõre mutat: euró! – mondja
diadalmasan, de ettõl a helyzet tapodtat sem mozdul a megoldás felé.
Valahonnan váratlanul elõkerül egy menedzser típusú, rendkívüli határozottságot mutató, ifjú, japán hölgy, fehér blúzban, fekete szoknyában, nyakában kis cédulával – õ már angolul is beszél! Kiderül, azt
szeretnék tudni, hogy nálunk most hogy váltják az eurót? Jóságos ég!
A pénztáros egy cetlire felírja: 1 euró = 293 forint, és eléjük teszi. Az
ifjú hölgy pillanatok alatt elõvarázsol valahonnan egy elektromos masinát, s apró ujjaival elkezd a képernyõn zongorázni. Uramatyám, ez
most az interneten keresi az árfolyamot? És ha kiderül, hogy nem 293,
hanem 294, akkor itt vér is fog folyni? Alaposabban megnézem õket:
nincs náluk kard.
Totális patthelyzet. A mögöttünk állóknak erõsen fogy a türelme,
bár hogy fogyhat az, ami soha nem is volt? Néhányan hangos megjegyzés kíséretében másik pénztárhoz tolják a szekerüket. A pénztár gumiszalagján összekoccannak az unikumos üvegek.
Hirtelen ötlettõl vezérelve odanyúlok, kiveszek a kezébõl egy 20
euróst és leteszem a pénztárosnõ elé. Ezt váratlan támadásként éli
meg, de annyira meglepõdik, hogy képtelen reagálni rá, én meg azt
gondolom: már a legendás harcmûvészetük sem a régi. A pénztáros
ismét beüt néhány gombot a gépén, majd kiszámolja a visszajárót. A
férfi döbbenten nézi az elõtte heverõ ezerforintosokat, mintha talán
fertõzõek lennének, kínosan mosolyog, a menedzser hölgy eurót emleget, de a pénztárosnõt mindez már nem érdekli: fizettek, mehetnek.
Felém fordul, majd rezignáltan mondja: és képzelje el, ugyanez van az
oroszokkal is! Azok is egyre többen jönnek, és egy kukkot sem tudnak
semmilyen nyelven.
Úgy döntök, hogy inkább nem képzelem el.
Gaál Antal
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Az õsz csodabogyói: Füred növényei VI.
a szõlõszemek
Szeptemberben javában zajlik
a szüret, az érett, finom szõlõszemek a puttonyba vándorolnak.
Szõlõszedéskor nem csupán a
szõlõfürtök leszedésére kerül sor,
hanem közösségi életet is él a szüretelõ, amikor a munka mellett jóízûeket lehet nevetni, viccelõdni,
vagy akár barátságok is köttethetnek. A szõlõ tehát így is jótékony
hatással van az emberekre; nézzük meg azt is, hogy az egészségünket miként tudja befolyásolni!
A szõlõ egyike azoknak a cserjéknek, melyeket az ember a legkorábbi idõktõl kezdve termeszt.
A szõlõ õshazája a mediterrán térségtõl egészen a Kaukázus hegyvonulatáig terjed. A szõlõnek
számtalan faját, fajtáját élvezhetjük: a borszõlõk szemeinél a csemegeszõlõ szemei 2–3-szor nagyobb méretûek, de színükben,
ízükben is nagyon különbözõek
lehetnek az egyes szõlõféleségek.
Megízlelhetünk egészen édes,
muskotályos ízû szemeket is, de
akár a fanyarabb, savanykásabb
ízeket is felfedezhetjük. Gyönyörködhetünk a sárgászöld színû szemekben ugyanúgy, mint a
kékesfekete árnyalatúakban.
A szõlõ esetében mind maga a
szõlõszem, mind a szõlõlevél,
mind a szõlõmag tartalmaz hatóanyagot. A szõlõben rendkívül sok
a C- és B-vitamin, valamint kiemelendõ a szívet erõsítõ káliumtartalma is.
A termés, azaz a szõlõszem
hatóanyagai között említhetjük a
cukrokat, a különbözõ szerves
savakat (alma-, citrom-, borkõ- és
szalicilsav), a cserzõanyagokat, az
aminosavakat. A kék és a fekete
szõlõk tartalmaznak különösen
nagy mennyiségben úgynevezett
flavonoidokat, melyek rákellenes
hatással bírnak.
A szõlõszem vizelet- és epehajtó, gyomorsavcsökkentõ, erõsítõ és enyhe hashajtó hatású. A
nyár végi, õsz eleji idõszakban
remek tisztítókúrát végezhetünk
a szõlõ áldásos erejét kihasználva. Ezalatt az idõ alatt észrevehetjük, hogy a szervezetünk megerõsödik, ellenállóbbá válik és
megszabadul a felesleges lerakódásoktól.
A szõlõbogyók kúraszerû fogyasztása a vérszegénységet is

segít megszüntetni. Ekkor több
héten keresztül napi 1–2 maréknyi szõlõ segíti a vörösvértestek
képzõdését, így csökken a vérszegénység tüneteként fellépõ fáradékonyság, aluszékonyság.
A szõlõlevél külsõleg sebgyógyító tulajdonságú, belsõleg pedig
vérzéscsillapító, vérnyomáscsökkentõ. A látványos alakú szõlõlevelet göngyölésre a gasztronómia
is felhasználja, így akár éttermek
étlapjain is találkozhatunk szõlõlevélbe göngyölt étellel. Érdemes
ezt is megkóstolni!
Ne feledkezzünk meg a szõlõszemben megbúvó magocskákról
sem, melyek szintén tartalmaznak
az emberi szervezetre jótékony
hatóanyagokat: bioflavonoidokat
(proantocianidokat), C-vitamint,
melyek egymás hatását erõsítve
erõteljes antioxidáns, azaz méregtelenítõ, erõsítõ szerepet töltenek
be. A szõlõmagkivonat meggátolja
a plakkok, zsírok lerakódását az
érfalakon, valamint erõsíti nemcsak az artériák, hanem a hajszálerek falát is, így azok rugalmasabbakká válnak. A szõlõmagkivonat
– mely beszerezhetõ tabletta vagy
õrlemény formájában – tehát különösen ajánlott érrendszeri megbetegedések esetén.
Ha már túl leszünk a szüreti
munkákon, mulatságokon, és elkészül az újbor, élvezzük annak
áldásos hatását! Mértékkel, kis
mennyiségben fogyasztva a bor
oldja a stresszt, segíti az emésztést, javítja az étvágyat és a hangulatot. Ízlelgessük hát a szõlõszemeket vagy így, vagy úgy!
(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

Dr. Csizmazia Darab József szõlõnemesítõ 95 éves
Balatonfüred város szülötte, majd tevékenységének
elismeréseként díszpolgára, ezen év július 18-án
ünnepelte 95. születésnapját. A magas kora alkalmából köszöntötték családtagjai, tisztelõi, barátai köztük
Balatonfüred Város Önkormányzata. Emléklapot
kapott Magyarország
miniszterelnökétõl is.
A magas kor ajándék, különösképp akkor, ha ez jó egészséggel
társul. Dr. Csizmazia Darab József mai napig is friss szellemiséggel fáradozik nemesített szõlõfajtáinak elterjedéséért. A nyári extrém meleg sokakat megviselt, ta-

lán ez lehetett oka annak, hogy a
szõlõnemesítõ barátaitól már levélben elköszönt, „búcsúzom, sajnos az idõm lejárt” – írta.
A legkisebb fiától, Istvántól
kapott tájékoztatás szerint korához képest már jobban van. Nap
mind nap igyekszik szellemi frissességét megõrizni, tájékozódik
úgy a hazai, mind a nemzetközi
sajtó szakmával kapcsolatos híreirõl.
Immár 33 éve nyugdíjba vonult
szõlõnemesítõ feladata csak egy
lehetett, hogy az addig nemesített
fajtáinak népszerûsítéséért küzdjön. Néhány fajtánál segítség sem
kellett, hiszen maguk a szõlõtelepítõk népszerûsítették. Gondolva itt az Aletta, Bianca, Lakhe-
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gyi mézes, Medina, Nero és a
Zalagyöngye fajtákra. Viszont a
többi, mely nem a teljes sor, Diczenty, Gyöngyrizling, Merengõ,
Suzy, Vértes csillaga, Viktor,
Tizian, Titan, Turan fajták még
az igazi elismerésre várnak. Nem
említve a Füredgyöngye fajtát,
melyet városunk tiszteletére nemesített, és ami szintén a nagyobb
elterjedésre vár. Felesége, Bárány
Blanka már 2006-tól nem tud a
nemesítõ segítségére lenni. A halálával keletkezett nagy ûr pótolhatatlan. A Bianka szõlõfajtával
viszont örök emléket kapott nemcsak a nemesítõ munkában való
közremûködéséért, hanem könyvírói és fordítói munkájáért. Szakmai körökben bizonyosan sokan

forgatták a szõlõ-bor idegen nyelvû szakszótárt vagy a Lenz Moser
által írt, Szõlõmûvelés másképp
címû könyv fordítását.
Fiai és unokái a nemesítõ közelében vannak, készen az állandó segítségre. Szakmájukat tekintve más pályát választottak. József (1955) közlekedési mérnök,
Budapesten lakik. Õ vállalta Józsi bácsi örökségének gondozását,
írásainak archiválását. Sõt elkészítette a Csizmazia család családfáját. István (1961) számítógépprogramozóként, Szentendrérõl
segít az archiválási munkákban.
Dr. Csizmazia Darab Józsefnek továbbra is jó egészséget és
további boldog éveket kívánunk.
Dr. Fülöp Lajos

A pompás „mezei orchideával” sûrûn találkozhatunk a környéken
A bíboros kosbor (Orchis sziklákon, hanem párás erdõk alpurpurea) védett növény, a Bala- ján tenyészik. Közülük több öröktonfüred környéki hegyek száraz zöld, pl. a lónyelvû és a szúrós
tölgyeseiben nem ritka. A kosbor csodabogyó – Ruscus hypognév 1585-ben Calepinus szótárá- lossum, Ruscus aculeatus. Piros
ban bukkan föl elõször, a kosbor bogyót termõ erdei félcserje. Le„kostök, koshere” értelmezése a vél formájú ágain ülnek õsszel az
Czuczor–Fogarasi-szótárban ol- eleinte zöld, majd csillogó, harsovasható. Ez a magyarázat nem góan piros bogyók, ezért úgy tûvehetõ komolyan, de az sem, nik, mintha a levél teremne; ezzel
amely szerint a kosbor annyi, szolgált rá nevének csodabogyó
mint kosbõr. Hiszen ez az alak – utótagjára. A szúrós csodabogyó
noha régóta szótárról szótárra ván- latin elnevezésében a Ruscus a
dorol – nyomdahiba eredménye. növény régi római neve, az
A növénynévnek a kos állatnév- aculeatus pedig tövises jelentésû.
vel való összefüggése vitathatat- Levélszerû ágai szúrósak, erre utallan. Kétségkívül idetartozik egy nak szúrós péra, tüskéspuszpán,
régi forrásban fölbukkanó adat és krisztustövis társnevei is. Óvatoannak német megfelelõje. A XVI. san szabad feléje közeledni, mert
század második fele: kosmonj a tûhegyes levélcsúcsok fájdalnözö fü – Satyrion trifolium; mas sebeket ejthetnek kezünkön.
Stendelwurtz. A Czuczor– A nyelvjárásokban számos más
Fogarasi-szótár a fent már emlí- társneve használatos: bájfû,
tett értelmezésen kívül ad egy sze- nyelvesfû, csapfû, diadalmasfû,
rencsésebb magyarázatot is: torokfû, nyakcsapfû, asszonyem„Ezen növényfajokat véringerlõ- ber teste fû, földi borostyánfû,
nek tartják, honnan azt vélhetnõk, Bonifáciusfû, királyseprõ, olaszhogy itt a szeszes (ingerlõ) italt kóró aszerint, hogy a növény küjelentõ bor a második alkatrész, s
annyit tenne, mint
a kost (hím állatot)
nemzésre ingerlõ”.
Kosbor szavunkat
Calepinus magyar
munkatársa, Laskai
Péter alkotta a
satyrion magyar
megfelelõjeként.
Pliniust idézi, aki A szúrós csodabogyó gyógyhatású növény
természetrajzában
a következõket írta a satyrionról: lönleges hajtásait, álleveleit és az
„Már akkor is szerelmi ingert érez azokon elhelyezkedõ virágokat
az ember, ha gyökerét a kezébe mivel hozza összefüggésbe a népfogja, még inkább, ha savanykás képzelet. Ilyen a névadási indítéborban megissza. Renyhébb ko- ka a növény lónyelvû csodabogyó
soknak és bakoknak is adják ita- társnevének is, mely a növény
lukban. Ugyanezt igazolják a nö- hosszúkás, nyelv alakú leveleire
vény hasonnevei is: meresztõfû, utal. A virág fölött is apró nyelembererõ, nõszõfû, bagzófû. vecske van. A latin hippoglossum
Gyimesben a kosborfajok neve (görög hipposz – paripa, ló;
bergõ burján, és a bereg, bërëg, glossza – nyelv) tükörszó, nyilberreg, bërrëg, börrög ige a széke- ván ennek a folytatója a német
lyeknél párosodik, bërget, be- Pferdezunge – lónyelv – növényregtet (coire facio, azaz közösül) név is. Már a bibliai idõkben isjelentésû.” Kosborból font koszo- meretes volt a növény nedvének
rút viseltek a görög ifjak a föld vagy fõzetének erõs gyulladástermékenységének ünneplése- csökkentõ, érszûkítõ tulajdonsákor, Démétér nagy ünnepén. Az ga. Ezért késõbb sikeresen alkalókorban is szerelemkeltõ szernek mazták visszerek, fagyási sebek
hitték, kettõs ikergumóját gyûj- és aranyér gyógyítására. Gyökértörzse ízületi fájdalmak ellen hatötték.
A szubmediterrán növények- tásos.
Dr. Rácz János
nek egy másik csoportja nem a
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A háztartási munka
sajátossága, hogy ilyen
jogviszonyban a magánszemély foglalkoztató
adózott jövedelmébõl
biztosít munkát más
magánszemélynek.

Háztartási munka kizárólag a
természetes személy és háztartásában vele együtt élõ személyek,
továbbá közeli hozzátartozói
mindennapi életéhez szükséges
feltételek biztosítását szolgáló tevékenységek. Ilyen például lakástakarítás, fõzés, mosás, vasalás,
gyermekek felügyelete, házi tanítás, otthoni gondozás és ápolás,
házvezetés, kertgondozás.
A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét elektronikusan
(13T1043H-jelû adatlapon) vagy
az ügyfélszolgálaton keresztül a
185-ös telefonon havonta vagy
több hónapra elõre, a munkavég-

zés megkezdése elõtt teljesítheti.
A foglalkoztatónak havonta 1000
Ft regisztrációs díjat kell fizetnie,
függetlenül attól, hogy az adott
hónapon belül hány napig foglalkoztatta a háztartási alkalmazottat. A regisztrációs díj befizetését
a bejelentés napját magában foglaló hónapot követõ hónap 12.
napjáig kell teljesíteni.
A regisztrációs díj megfizetése
nem jogosít társadalombiztosítási ellátásra, tehát a háztartási alkalmazott nem minõsül biztosítottnak, így e jogcímen egészség-

ügyi szolgáltatásra sem jogosult.
Bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.
A háztartási alkalmazott az õt
megilletõ, adórendszeren kívüli
bevételrõl a kifizetéskor igazolást
kérhet. Ha a háztartási alkalmazott egy hónapon belül ugyanannál a foglalkoztatónál több napot
is dolgozik, az igazolást az utolsó
munkavégzéssel töltött napon
kérheti.
Nemzeti Adóés Vámhivatal KomáromEsztergom Megyei
Adóigazgatósága

Formabontó kiállítás

Soltész Mária és Szabó Hanny Anikó formabontó kiállítása látható október elejéig a polgármesteri
hivatal folyosóján. Versillusztrációk a Mûvészklub alkotói által

Gazdit keresünk
Joe egy nagyon szép (kb. 60
cm magas), kedves, barátságos és nyugodt golden retriever
kan. Szépen megy pórázon, jól
nevelt, más kutyákkal és macskákkal nagyon jól kijön. Minden oltással rendelkezik és
chipezve van. Érdeklõdni lehet
a 30-545-0252 telefonon.
Inga-V. Wagner
http://www.hundehilfenordbalaton.eu

Postaládánkból
Gárdonyi-kiállítás a Városi Könyvtárban
Azt mondják, százötven éve született? Hiszen addig egyetlen magyar sem élt! De mégis! Mintha
most tette volna le a tollát pihenni, miután leírta a csillagok utolsó mondatát! Anyámnak, aki mindössze három elemit járt, életében az imádságos könyvön kívül csak egy mesekönyve és Gárdonyi
Géza-könyve volt...
A lámpákra gyászfátyolt vontak. Olyan csend volt és szomorúság, mint amikor hazajöttek a
katonák, és azt mondták: elvesztettük a háborút!
Az elsõ vérontás elfelejtõdött, hogy a másodikban lábra kapjon, de az igazi harc mindig a gyerekfejekben zajlik: mit és hogyan dolgoz fel a zsenge elme abból a hírözönbõl, amit szüleitõl, tanáraitól és környezetétõl kap! Látva a Városi Könyvtár tárlóiba helyezetett olvasónaplókat, hallgatva
Molnár Judit magyartanár (jogos) elismerõ szavait, elámulok! Általános iskolások, és olyan munkákat tettek a tanári asztalra – majd onnan válogatva a város olvasói elé –, hogy meg kell állapítani: az
Egri csillagok olvasása után átérzik a küzdelem hõsiességét, és büszkék elõdeinkre! A legmodernebb
technikát híva segítségül egy-egy diákremek dicsérte tanáraik, szervezõk és könyvtárosok munkáját!
Mint született egrit, aki a tanári katedráról rég lelépett, büszkeség töltött el, mint a megjelent kolleégákat,
szülõket, és azokat is, akik erre a kis házi ünnepségre eljöttek, mert azt mutatta: ez a föld mindenkit
magába fogad, ez a nép magyarrá érleli a Petrovicsokat, a Schedeleket, a Zieglereket is.
Megakadt a szemem a Pöhölyék c. kis könyvön. Elsõ olvasmányom volt. Talán a második, a
korábban kapott vastag fedelû mesekönyv után. A kötet zárótörténetének utolsó mondata máig kísér,
és sokszor átsegített olyan nehéz helyzeteken, mint Zsanit, akit szerelmes menyasszonya biztat:
Üsse! Üsse a kutyákat! Inasszerelem, bizarr epizóddal színezve: a félénk, visszahúzódó tanulót
mindenki bántja, ugratja, de megtudja, milyen tejet szopott csecsemõ korában, és amikor már nem
bírja tovább, visszaüt! Ekkor szólal meg a kislány, aki egészen eddig palástolta vonzódását-szerelmét
a bántott fiúhoz, és biztatja lelkesen: Üsse, üsse a kutyákat!
A fiú, a võlegény erõre kapott párja biztatásától, és gyõzött, mint ahogy nekem is segített átvergõdnöm kisebb-nagyobb nehézségeimen. Köszönöm a könyvtárnak, a kollégáknak, hogy nosztalgiázhattam egy kicsit Gárdonyi segítségével!
PWA

Egy gondolat a nyári vasúti menetrendhez
A fõszezonban jóval több vonat közlekedett mind a déli, mind az északi parton. Ez így megszokott már évtizedek óta.
Valami azonban mégsem volt tökéletes és nem is akart afelé hajlani.
A MÁV szegényes jármûállománya miatt akadtak olyan vonatok, amelyek kiszolgálása nehézkes
volt, ezáltal az utasok zsúfoltabban és kényelmetlenebbül utazhattak.
Gondolok itt az egész évben közlekedõ késõ esti és hajnali vonatpárra, ami Balatonfüredig közlekedik csak. Ezt általában egy Bz motorkocsi szolgálja ki, ami egész évben (talán a péntekek kivételével) elegendõ is.
Azonban a nyári, fõszezoni idõszakban már két mellékkocsival is kevés, sõt, ezek a jármûvek
mûszakilag sem alkalmasak arra, hogy az erõs emelkedõkkel teli Észak-Balaton-parti pályán két
tömött mellékkocsival szaladgáljanak és próbáljanak erõltetetten szolgáltatni.
Volt idõszak, amikor ez a késõ esti vonatpár mozdonnyal és két darab személykocsival közlekedett, az akkori Bz-motorkocsihiány miatt.
Ezt hamarosan visszacsinálták, mert valaki, aki a vasúti pálya vagy pályaudvar közelében lakik,
szót emelt, hogy zavarja a nagy mozdony erõsebb hangja.
Idén nyáron esély volt rá, hogy legalább a fõszezoni menetrendben változás legyen, és kerékpárszállításra is alkalmas, több személykocsiból álló nagy szerelvény közlekedjen, amit szintén a megszokott és már sok nyáron bizonyított M41-es mozdony továbbított volna.
Sajnos ebbõl nem lett semmi. Az volt a válasz a vasúttársaság illetékeseitõl, hogy a korábbi
panaszból pereskedés lett, és a panasszal élt illetõ „igaza” szerint ilyen mozdony nem éjszakázhat
Balatonfüred állomáson.
Én – mint balatonfüredi lakos és egyúttal vasutas dolgozó – úgy gondolom, hogy a tudatlanságnak
is van határa, mind a két oldalról.
Mégis hogyan képzeli azt az illetõ, hogy ha egyszer önszántából a vasút közelében vesz ingatlant,
akkor a kedvéért a vasút átvariál bármit is? Több forrásból hallottam, hogy ez az ember az éjszaka
folyamán több mozdonyvezetõt is zaklatott, holott õk a munkájukat végezték. Mindez nem elég,
tavaly a gõzvontatású nosztalgiavonat ellen is szót mert emelni.
Mégis ki mondta neki, hogy a vasút közelébe költözzön? Azt nem szeretné kérni, hogy a kedvéért
helyezzék át a vonalat is másfelé? Netán szüntessék meg itt is a közlekedést, hogy az õ fülét ne
zavarja a vasúti közlekedés? Mit tenne, ha a balatonfüredi vasútvonal is nagyobb forgalmú tranzitvonal lenne? Tehervonatok és még hangosabb nagy mozdonyok cirkálnának éjjel-nappal?
Arra senki sem gondol, hogy a MÁV olyan jármûveket közlekedtet, amilyeneket tud (a többi
politika).
A vasúttársaság helyében nem bocsánatkérést, hanem egy ingatlanközvetítõ telefonszámát küldtem volna válaszul. De sajnos nem így történt, olyannyira, hogy a nagyvállalat meghátrált, és az
utasok kényelmét ezáltal nem tudta kiszolgálni. Maradt a két mellékkel közlekedõ Bz motorkocsi,
nagy csomagosok, kerékpárosok és szórakozni induló fiatalok nyomoroghattak ezen a nyáron is a
késõ éjszakában (ha felfértek).
Másrészrõl megdöbbentõ, hogy egy ilyen vállalat nem képes megálljt parancsolni ennek az esztelenségnek. Ha rajtam múlna, ilyen ügyek biztosan nem kerülnének messzire a MÁV-on belül. Ennek
semmi köze a csendrendelethez.
Ideje lenne már felnõni és nem szennyezni mások életét csak azért, mert valaki jó ismertségekkel
rendelkezik, és ész nélkül intézkedhet ebben a városban (is).
Hogy a szolgáltatói oldalról több szó is essen: a nyár már elbúcsúzott, a nyaralók is visszatértek
saját lakóhelyükre és a régi körforgásba. Nem jelenthetõ ki azonban, hogy a Balaton-part kiürült
volna. Ezt a MÁV-Startnak is illene figyelemmel kísérnie, ugyanis a nyári menetrend végeztével a
nagy kapacitású szerelvények szinte teljesen eltûntek, mindössze 3(!) valamire használható közvetlen vonat maradt a vonalon. Emiatt következett be több mint öt alkalommal, hogy az utasok nem
fértek fel a szerelvényre, és az állomáson (vagy a Déli pályaudvaron) kellett megvárniuk a következõ
vonatot. A probléma jelezve lett, tudomásul is vették, érdemi lépés azonban nem történt még most
sem. Feltehetjük a kérdést: mi is a cél? Mert ha az, hogy még véletlenül se utazzanak vonattal ezen a
környéken, akkor jó irányba halad a vasúttársaság. Véleményem szerint pedig ez megengedhetetlen.
Vissza kell hozni a hosszabb szerelvényeket, a spórolás semmiképpen sem szabadna, hogy a
színvonal rovására menjen. Maga a menetrend is szegényes, a közvetlen vonat nagyon kevés télen,
nem kellene tovább folytatni ezt a politikát.
Név és cím a szerkesztõségben
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A fiataloké a jövõ
Július utolsó hetében,
igazolt hiányzókkal
kezdte meg az idei
szezonra a felkészülést a
Balatonfüred KC csapata.
A junior és ifjúsági
válogatottak késõbb
csatlakoztak a kerethez,
miután részt vettek egy
világbajnokságon.

Bartus Brigitta, Bartus István és Székely Zalán Árpád

Sikeres füredi
cselgáncsozók
Szép sikereket értek el a
füredi judósok az elmúlt
hetekben. A tehetséges
fiatalok Grazban is tovább
öregbítették a cselgáncsozók hírnevét.
Jól szerepeltek a füredi judósok
a Százhalombattán megrendezett
sporteseményen. Az erõs mezõnyt felvonultató I., II. és III.
osztályú amatõr szenior New
ob-n értékes helyezéseket szereztek. Farkas Bálint és Sárközi Gergely bronzérmes lett a másodosztályban. A harmadosztályban Farkas ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott, míg Sárközi
az elõkelõ 5., Villangó Bálint elsõ
versenyén a 7. helyet szerezte meg
az amatõrök között.
A füredi judósok elõtte Grazban szerepeltek, ahol szintén jó
eredményeket értek el.
A rendkívül erõs mezõnyt (22
nemzet, 190 klub és 1647 versenyzõ) felvonultató bajnokságra

Evezõssikerek
A Balatoni Kajak-Kenu Evezõs és Vitorlás Egyesület versenyzõi a közelmúltban több versenyen is eredményesen szerepeltek. A Velencei-tavon rendezett
ob-n a füredi klub színeiben Házi
Zsuzsa és Jakócs György ültek
különbözõ hajókba. Házi Zsuzsa
Rockenbauer Gabriellával párban
aranyérmet nyert. Jakócs György
szintén a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Varga Lászlóval
duóban. Emellett az elsõ helyen
célba érõ négyesben is evezett,
mindemellett egyéniben is a mezõny legjobbjának bizonyult.
A két füredi sportember Torinóban is elindult a masters korcsoport olimpiáján. A 35 éven felüliek korosztályában Jakócs
György a kétpárevezõs szakágban ezüstérmet érdemelt ki, csakúgy, mint Házi Zsuzsa, csak õ a
kormányos nélküli kettesben végzett a második helyen.

két versenyzõnk érkezett. A küzdelmeket Székely Zalán Árpád
kezdte meg, és rögtön egy nagyon
szép ipponnal verekedte be magát a 16 közé, a több mint 30 induló közül. Következõ ellenfele
sajnos meglepte és vereséget szenvedett. Reménykedve vártuk,
hogy az ukrán fiatal bejusson a
legjobb négy közé és ezzel vigaszágra juttassa Zalánt, de egy vitatható bírói döntés után – amikor a
reklamációt nyomatékosítva az
ukrán versenyzõ nem volt hajlandó lejönni a tatamiról – sajnos ez
nem sikerült, és Zalán így nem
tudott több küzdelmet vívni.
Bartus Brigitta súlycsoportjában
egyetlen magyar indulóként az
elsõ küzdelmét megnyerte. Második mérkõzésén sajnos kikapott
a késõbbi gyõztestõl. A bronzmérkõzést magabiztosan megnyerte, így dobogóra állhatott –
elemezte az osztrák nemzetközi
versenyt Bartus István, a Ronin
Judo Alapítvány elnöke.

Foghíjas kerettel vágott neki a
2013/2014-es évadnak a BKC csapata. Még mielõtt bárki jelentõs
sérüléshullámot vizionálna, gyorsan szeretnénk leszögezni, hogy
egészen más okai vannak a megkurtított alakulatnak. Az ifjúsági
világbajnokságra öt, míg a juniorvébére hat füredi játékos csatlakozott a válogatott kerethez.
A felkészülés a hagyományoknak megfelelõen kezdõdött. Az
erõnléti tréningek egy idõ után taktikai és technikai elemek gyakorlásával is párosultak. Nagy jövésmenésrõl ugyan nem beszélhetünk
a csapatot illetõen, de az látszik,
hogy a fiatalokat fokozatosan kívánja beépíteni a szakmai stáb.
A kapus Szabó Tamás távozott, helyére Székely Márton érkezett. Szathmári János szintén
nem tagja már a keretnek, de jó
hír, hogy a tehetséges, fiatal
Komendánt Endre ezen a poszton bevethetõ. Sandrk visszatért
Horvátországba, ez mindenképpen nagy érvágás. Új játékosként
üdvözölhettük az irányító Juhász
Károlyt és három tehetséges fiatalt: Devecseri Ádámot, aki Várpalotáról érkezett, a pécsi Bujtor
Ádámot és a Békésbõl jött Gyõri
Mátyást.
A szakmai stáb reméli, hogy
az új játékosok igazolásával nemcsak azt érik el, hogy minden
posztra két bevethetõ emberük
akad, hanem a fiatal és idõsebb
generáció közti nézeteltérések lokalizálását.
Magabiztos gyõzelemmel
kezdte a 2013/14-es bajnoki szezont a Balatonfüredi KSE NB Ies férfi kézilabda-együttese,
amely az újonc ETO-SZESE
Gyõrt fektette két vállra. A fürediek 26:16-ra verték meg a gyõrieket.
Szendi Péter

Algériai gyõzelem
A magyar–algériai
kulturális és sportprogramok központi részét
képezték azok az
utánpótlás labdarúgó
felkészülési mérkõzések, amelynek keretében a Balatoni Kölyök
Labdarúgó Club U 13
korosztályú együttese
vendégül látta az északafrikai CA El Biar
egyesület hasonló
korcsoportú gárdáját.
A Fürdõ utcai mûfüves
sportpályán lejátszott találkozón a papírforma érvényesült,
az algír nemzeti bajnok, több
utánpótlás-válogatottat is felvonultató CA El Biar küzdelmes, jó iramú mérkõzésen

gyõzte le a vendéglátó BKLCt. Az algériai csapat magyarországi látogatása alatt a balatonfürediek mellett összemérte tudását a Puskás Akadémia, valamit a Ferencvárosi TC hasonló
korú csapataival is.
A füredi utánpótlásklubbal
kapcsolatos hír, hogy Glázer
Róbert szakmai vezetésével öt
csoportban is megkezdte a felkészülést a különbözõ korosztályos bajnokságokra, tornasorozatokra.
A BKLC foglalkozásait a
Balatonfüredi FC Fürdõ utcai
sporttelepén, valamint a Radnóti Miklós Általános Iskolában tartja, amelyekre szeretettel várja a népszerû csapatsport után érdeklõdõket.
Makó István

Teniszverseny
A Szent István-napi veterán
teniszversenyen országosan jegyzett és külföldi résztvevõk is voltak. A verseny három napig tartott, több mint 70 résztvevõvel.
A siker egyik biztosítéka a csodálatos környezet, a Kiserdõ hangulata, a klubház. Külön megemlíteném, hogy a balatonfürediek
igen jó eredményeket értek el,
egyéniben dr. Gyõri János a korosztályában (45+) harmadik lett,
és igen értékes a Szecsõdi István–
Kupcsik György (120+) korosztályban elért második helyezése.
A verseny maga a sorban 39. volt,
a 70-es években indult mint Alkotmány-kupa. Csak megemlítem, hogy a balatonfüredi Kiserdõben egyébként korábban országos bajnokságokat is rendeztek,
az egyik elsõ verseny 1887-ben
volt. A verseny rendezõje a Balatonfüredi Petõfi Sportkör volt.
Dr. Hajba Csaba
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