TARTALOM
Füredi
História
Áprilisban jelenik meg a
népszerû helytörténeti
folyóirat idei elsõ száma.
4. oldal

Silvio Monti
a Vaszaryban
BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Tél sem volt
Füreden
És tavasz sem lesz. Mert
amikor ezt írom, március
idusán 20 foknál is melegebb
van. Ezt tegye helyre valaki.
Igazság szerint ezen még
nem is idegeskedem, majd
csak késõbb, egyelõre a tél
hiánya fáj Füreden.
A tél hozzátartozik Füred szépségéhez. Mindenekelõtt a befagyott Balaton. Az
arany ember Balatonja.
Hogy az ember bemegy a jégmezõn, ameddig csak lehet
vagy mer vagy szabad, s akkor meghallja a csendet, az
õscsendet. Mert ma zaj- és
fény- és környezetszennyezés
van. A csendet csak ilyenkor
és onnan lehet hallani. S azután pár nappal késõbb a jég
rianása, roppanása, a jégtáblák, a jégkásával kevert
Balaton vize.
Vagy séta a fák között a
parton. Néhány kedves, szívét mentõ ember mögött lassan bandukolni, érezni a
napfény gyengécske erejét.
Várni feltûnni Krúdy régi,
hiábavaló gavallérjait és álmatag, reményvesztett hõsnõit. Vagy leülni egy kávéház
teraszára plédekbe burkolózva, s örülni, hogy csak
ketten vagyunk. A pincér meg
én, és szemben a kettõs tornyú templom. És itt sem szólalni meg. Csak fogni a forró teás poharat és visszaszállni Füred hajdanvolt világába. Vagy az enyémbe,
egészen a gyermekkorig.
Csend, hó, jég, hideg, napfény: ez mind a füredi élmény
lenne télen. Ami most nem
volt. Pedig valójában nem is
nagyon szeretem már a nagy
hideget és a nagy havat. Az
egyiktõl fázom, a másiktól kimelegszem, unom a sok hó
lapátolását. És mégis hiányzott. Vajon így lesz most már
mindig? Füred varázsos arcszíneibõl hiányolni fogjuk a
téli színeket? Illetve csak az
hiányolja, akinek már volt
élménye a téli Füreden. Akinek még nem, izgulhat, hogy
lesz-e valaha. Mert errõl lehet írni, beszélni, magyarázni, de hogy milyen a téli Füred, azt csak átélni lehet.
Egyszer, kétszer, sokszor.
És most itt a tavasz. Egyszer csak jött. Esõvel, hatalmas viharokkal s váratlan
meleggel. Mondom, március
közepe van, s minden megbolondult. Nem lesz ez így jó.
Pedig azt várom, hogy ebben a feldúlt és alaposan
(vagy szándékosan) felbolygatott világban talán a természet rendet tart. Bennünk
és közöttünk. Már csak a természetben bízom. Mert az
emberekre, úgy látom, már
nem lehet számítani. Se télen, se tavasszal.
Praznovszky Mihály

XIV. ÉVFOLYAM – 2014. 3. SZÁM

Jókai is borlovag lett
Silvio Monti szobrai
mintha a húsvét-szigeti
polinéz kultikus
kõszobor fejeket idéznék.
Ugyanakkor mai újságcikkek, szövegek lenyomatai
mindenütt a szobrokon.
5. oldal

Posztumusz borlovaggá
avatták Jókai Mórt a
Balatonvin Borrend
jubileumi ünnepségén,
nem kis örömére a másik
két avatottnak, Kun
Sándor Csaba szõlészborásznak és a felsõörsi
Lajos Mihály Milkónak,
akik egy lapra kerültek
a szõlõhöz nagyon is értõ
írófejedelemmel a borrend
krónikás könyvében a
balatonfüredi református
Fehér templomban tartott
avatáson.
Jókainak megjelölt padja is
van a templomban, ahol 1870 és
1886 között, füredi tartózkodása
alatt rendszeresen hallgatta Isten
igéjét, a szõlõ- és kertmûvelési ismereteirõl pedig Kertészetgazdasági jegyzetek címû füzetkéjében
tesz tanúbizonyságot.
Jókai, aki vörösborára volt
büszke, Füreden a villa mögött
csak csemegeszõlõt ültetett, de
sváb-hegyi birtokán már nagy
szüreteket tartott – hívta fel a figyelmet az író ilyenfajta tehetségére Praznovszky Mihály irodalomtörténész.

Mûvészet
és tér kiállítás:
április 20-ig

Harmincéves jubileumát a
Balatonvin Borlovagrend egész
napos rendezvénnyel ünnepelte.
A vendégek között voltak az
ország többi borrendjének küldöttei, akik sorra köszöntötték a füredieket. A Balatonvint öt éve vezetõ Koczor Kálmán elnök-nagymesternek közel húsz borrend
adott át ajándékot az Anna Grand
Hotelben rendezett ünnepségen,
amelyen dr. Kontrát Károly par-

Harmincéves a Balatonvin
Borlovagrend, amely – elõször
a borrendek történetében –
posztumusz avatta fel
Jókai Mórt a rend tagjává

Választás 2014. április 6.
A Veszprém megyei
második számú, balatonfüredi választókörzetben
huszonketten adták le a
szükséges ajánlóíveket,
de azok ellenõrzése után
csak tizenhatan indulhatnak a szavazatokért,
ennyi név és párt közül
lehet választani a szavazófülkében, hogy kit,
kiket szeretnénk látni
az Országgyûlésben
2014-tõl.
Veszprém megye 02. sz.
OEVK (Balatonfüred) jelöltjei a
sorsolás szerinti sorrendben (lásd
a táblázatot jobbra).
Az április 6-i választásra megváltoztak a füredi szavazókörök.
A korábbi 16 helyett csak 8 helyen adhatjuk le a voksunkat, mégpedig az 1-es választókerületben
a Kisfaludy Galériában, a 2-es választókerületben az Eötvös általános iskolában, a 3-as választókerületben a Városi Könyvtárban,
a 4-es választókerületben a közösségi házban, az 5-ös választókerületben az önkormányzat A
épületében, a 6-os választókerületben a Lóczy Lajos Gimnáziumban, a 7-es választókerületben a Radnóti általános iskolában és a 8-as választókerületben
Arácson, a Szent Benedek Gimnáziumban.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A gyûjteményben kiváló
modern alkotók, köztük
Miro és Nádler mûvei.
5. oldal

lamenti államtitkár és dr. Szabó
Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje is méltatta a borlovagrendet.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Ügyintézés egy helyen
Megnyílt az új kormányablak

Dr. Bacsák-Kovács Éva hivatalvezetõ, Balatonfüredi Járási Hivatal, dr. Szabó Erika területi közigazgatásért felelõs államtitkár, dr.
Kovács Zoltán kormánymegbízott, Veszprém Megyei Kormányhivatal, illetve dr. Bóka István polgármester a balatonfüredi új kormányablak megnyitásán. Gyors ügyintézés a korszerû hivatalban
Az adóügyeket kivéve
szinte minden hivatalos
ügyünket egy helyen,
az új kormányablakban
intézhetjük Balatonfüreden. Az akadálymentesített kormányablakba
átkerült az okmányiroda,
és itt folyik a földhivatali
ügyintézés is. A modern,
korszerû hivatalban gyors
ügyintézést ígérnek.
Dr. Szabó Erika területi közigazgatásért felelõs államtitkár
adta át a Balatonfüredi Járási Hi-

vatal Kormányablakát. A Felsõ
köz 2. szám alatti kormányablak,
mely a továbbiakban az okmányirodai feladatokat is ellátja, március 24-én nyílt meg, ezzel egy idõben megszûnt az okmányirodai
ügyfélfogadás a polgármesteri hivatal épületében, a Szent I. tér 1.
szám alatt. Az átadóünnepségen
dr. Szabó Erika, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium államtitkára felidézte a közigazgatási reform lépéseit, mely az egyablakos ügyintézés bevezetésével
teljesedik ki.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Kitüntették a jachtklubot
A Balatonfüredi Yacht
Club részére Pro Comitatu-díjat adományozott a Veszprém Megyei Közgyûlés nevében
Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke március
15-e alkalmából.
A Veszprém megyei sportért
és a vitorlássport érdekében végzett kiváló munkáért, azon belül
különösen az utánpótlás-nevelés, képzés és versenysportbázisként a versenyrendezés területen
vállalt kiemelkedõ színvonalú
egyesületi élet és a sportdiplomáciai tevékenység elismeréseképpen kapta a füredi klub a díjat.
A Pro Comitatu, azaz A Megyéért-díj Veszprém megye érdekében eredményesen tevékenykedõ magánszemélyek és közösségek elismerésére, valamint a
Veszprém megye területén kiemelkedõ munkát végzõk szakmai tevékenységének elismerésére szolgál, amelybõl évente legfeljebb öt
adományozható.
A Balatonfüredi Yacht Club
mellett a díjat dr. Drescher Edit, a

Cholnoky Ferenc Kórház Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum osztályvezetõ fõorvosa, dr. Flórián Csaba, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. nyugalma-

zott ügyvezetõ igazgatója, Galánfi Ede matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos nyugalmazott középiskolai tanár és dr.
Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazga-

A 30 ezer választóból 14 ezren (46 százalék) vettek részt a
választáson, amelyen Andreas
Haas nagy fölénnyel nyert. Õt
követték 16 százalékkal a szociáldemokraták (SPD), 10 százalékkal a zöldek (Grüne) és 2 százalékkal a szabaddemokraták (FDP)
pártja. Balatonfüred testvérvárosának negyvenfõs városi tanácsába így 21-en kerültek be a
CSU-ból.
Forrás: Takács Miklós

jegyzéket. Utána megkapjuk a lepecsételt szavazólapot és a borítékot, majd a szavazófülkében kitöltjük a szavazólapot, azaz beikszeljük a jelöltünket, és beletesszük a szavazólapot a borítékba, amit a szavazatgyûjtõ urnába
dobunk.
BFN

tója vehette át Sümegen az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc százhatvanhatodik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Fenyõfalvi Anett

Dr. Andreas Haas, Germering polgármestere és Bóka István

(Folytatás az 1. oldalról.)
Amint azt az államtitkár elmondta, az átalakítás eredményeként nem az ügyfélnek kell végigjárnia a hivatalokat, az ügyiratok
az új rendszerben a hivatalok között mozognak. A 2011. január 1jén a megyei jogú városokban és
megyeszékhelyen megnyíló kormányablakok kezdetben még csak
29 ügyet intéztek, ami folyamatosan bõvült. Az új típusú kormányablakokban pedig – amilyen
a balatonfüredi is – már az okmányirodai szolgáltatásokkal
együtt 265 ügyet lehet elintézni –
a klasszikus okmányirodai ügyek
mellett például anyasági támogatásokkal kapcsolatos kérelmeket,
családipótlék-igénylést, ügyfélkapunyitást, és lehetséges a vállalkozói engedéllyel kapcsolatos
ügyintézés is. Az ügykörök száma a jövõben 2500 fölé emelkedik, tette hozzá dr. Szabó Erika.
Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott tájékoztatása szerint

az egyszerre hat ügyfél fogadására alkalmas Balatonfüredi Kormányablakot a 21. század technikai követelményeinek megfelelõ
informatikai és infokommunikációs eszközökkel szerelték fel.
A földhivatal ügyfélszolgálatával
egy épületben elhelyezett, teljesen akadálymentesített helyszínen ügyfélbarát, felkészült ügyintézõk várják az ügyfeleket. Mivel a kormányablakok közvetlen
találkozást biztosítanak a polgárokkal, az itt dolgozók sokat tehetnek azért, hogy az állampolgárok államba vetett bizalma erõsödjön – mondta.
A nemzetiszínû szalag átvágásával hivatalosan is átadták a
kormányablakot az ügyfelek részére, akik minden hétköznap
8.00–20.00 óráig kereshetik fel
az új integrált ügyfélszolgálatot –
tájékoztatta a sajtót a Balatonfüredi Járási Hivatal vezetõje, dr.
Bacsák-Kovács Éva.
BFN

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Ágoston Gergely a Füred Tv-nek nyilatkozik

Kitüntetés
a határon túlra
A horvátországi Lovranban élõ Ágoston Gergelynek 80. születésnapja
alkalmából Balatonfüred
önkormányzata Balatonfüred Város Díszoklevelét
adományozta.

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

(Folytatás az 1. oldalról.)
A választás reggel 6 órától este
7 óráig tart, ez alatt az idõ alatt
adhatjuk le a voksunkat. A szavazóhelyiségben személyinkkel, útlevelünkkel vagy jogosítványunkkal igazolhatjuk magunkat, majd
be kell mutatni a lakcímkártyát, és
utána alá kell írni a választói név-

Ügyintézés egy helyen

Újra dr. Haas
Germering élén
Bajorországban a március
16-án megtartott önkormányzati
választáson nagy fölénnyel
(71,62 százalék) újraválasztották
Andreas Haas fõpolgármestert, és
pártja, a CSU, a Bajor Keresztényszociális Unió többséget szerzett a városi tanácsban. (Bajorország kormányát a CSU vezeti gyakorlatilag a második világháború,
a bajor kormány létrejötte óta, és
többnyire koalíciós partnerre
sincs szüksége.)

Választás 2014. április 6.

Az eszéki születésû Ágoston
Gergely a Belgrádi Egyetem Bölcsészeti Karán szerzett okleveles
pszichológusi képesítést, majd a
délvidéki Vajdaságban családsegítõ központokban tevékenykedett.
Már nyugdíjasként költözött
1996-ban Lovranba, ahol azóta él,
és ahol a Kvarner- és Plitvice-régió, valamint Isztria bemutatására idegenvezetõi képesítést szerezett. A magyar múlt, a magyar
emlékek szakavatott ismerõje és
lelkes ismertetõje. Kezdeményezésére és közremûködésével helyezték el a híres magyarok em-

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

léktábláit Balatonfüred testvérvárosában, Abbáziában és a szomszédos Lovranban (Markusovszky Lajos, Szegõ Kálmán, Feszty
Árpád). A magyar és horvát közösségekben közös történelmi értékeink ismertetése, újságcikkekben, filmekben, tévémûsorokban,
ismertetõkben való részvétele teszi teljessé tevékenységét.
Balatonfüred és Abbázia testvérvárosi rendezvényeinek, cserekapcsolatainak kezdeményezõje, szervezõje, de ha kell, tolmácsként vagy idegenvezetõként a
magyarok állandó és önzetlen segítõje.
A füredi és a lovrani fúvószenekar évtizedes cserekapcsolatának egyik fõ motorja. A füredi a
Farsangi Fúvóskoncertnek a
lovrani partner zenekar vezetõivel évek óta résztvevõje, szereplõje.
Takács Miklós

Balatonfüred Város Önkormányzata 25/2013. (VIII. 01.)
lakásrendeletének feltételei szerint pályázat útján határozott
idõre, megtekintett állapotban bérbe adja az alábbi, összkomfortos szociális bérlakását:
Balatonfüred, Kéki u. 8/A/3., 60 négyzetméter alapterületû,
nappali + kétszobás lakás, bérleti díja 2014. évben: 30 704 Ft/
hó. A bérleti idõtartam: 6 év
A lakások bérleti díját az önkormányzat 25/2004. (X. 01.)
rendelete állapítja meg. A bérleti díj összege minden év január 1jétõl 5%-kal emelkedik.
A pályázat benyújtására szolgáló adatlap, valamint további
információ a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal szervezési és vagyongazdálkodási osztályán (Balatonfüred, Szent
István tér 1. 25. szoba) beszerezhetõ. A részletes pályázati feltételeket az önkormányzat lakásrendelete tartalmazza, melyet
a város honlapján meg lehet tekinteni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy önkormányzati bérlakásban a kutyatartás nem engedélyezett!
A lakás megtekintésére az alábbi idõpontban biztosítunk
lehetõséget:
2014. április 07-én 10.00 órakor
A pályázat benyújtásának helye:
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonfüred, Szent István tér 1.,
szervezési és vagyongazdálkodási osztály (25. sz. iroda)
ügyfélfogadási idõben (hétfõn és szerdán 8–12 és 13–16
óra, pénteken 8–13 óra között).
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. április 30., szerda, 16.00 óra
A pályázat eredményérõl a humán erõforrás bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt a pályázatok feldolgozását követõ ülésén. A beköltözés várható idõpontja a döntés
meghozatalától számított öt munkanap.
Balatonfüred Város Önkormányzata

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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XXIII. Jókai-napok
2014. május 2. (péntek)
9.30 óra
Térzene
Közremûködik: Balatonfüred Ifjúsági
Fúvószenekara
Vezényel: Rojtos Norbert
Helyszín: Jókai Mór Emlékház kertje
10.00 óra
XXIII. Jókai-napok – ünnepélyes megemlékezés
Helyszín: Jókai Mór Emlékház
11.00
Bemutatkozik a Bárka folyóirat
Helyszín: Bergmann cukrászda
Arácsi Népház:
18.00: Grafikusmûvészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítása
(megtekinthetõ: május 26-ig.)
19.30
Ünnepi mûsor
– Ünnepélyes aláírás Gyula, Debrecen és Balatonfüred 2014. évi kulturális partnerségérõl
Helyszín: Anna Grand Hotel
Május 3. (szombat)
Jókai bablevesfõzõ verseny
a Koloska-völgyben
A Jókai bablevesfõzõ verseny a Jókai-napok
programjainak része évek óta, idén már
a XXIII. alkalommal.
Általában 60 csapat fõz évrõl évre, most nagyobb
számú jelentkezést is elfogadunk.
Számos nagyvárosból érkeznek versenyzõ csapatok csakúgy, mint testvérvárosainkból. Ebben az
évben Gyula városa a díszvendégünk, de kiemelt
vendégeink a partner színházak is, akik gasztronómiai tudásuk terén csakúgy megmérettetik magukat, mint a Shakespeare-év jegyében készülõ
program során.
Az elkészült Jókai-bableveseket komoly szakmai, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Veszprém Megyei Szervezete által delegált zsûri értékeli
minden évben. Idén a hungarikumok, a helyi
értékek a fõszereplõk, hiszen egyrészt a Jókaibableves hozzávalóiként, másrészt bemutatók
keretében ismerhetjük meg ezeket a kivételes
portékákat, köztük a gyulai kolbászt.
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Jókai Mór borrendi tag lett
Írjuk fel a naptárunkba
ezt a napot: 2014. március
22. És írjuk mellé: Jókai
Mórt, minden magyar
írók íróját a Balatonvin
Borlovagrend örökös
tiszteletbeli tagjává
fogadta! Itt, Balatonfüreden, a Fehér templomban.
Érdekes módón senki nem
csodálkozott ezen, mindenki természetesnek vette, hogy 110 évvel a halála után Jókait élõnek tekinti egy közösség. Mégpedig a
magyar olvasóközönség. Hiszen
a református templomban lévõ,
díszes köntöseikben pompázó
urak és hölgyek mindegyike tudta, ki Jókai, s tudta, milyen élményekben volt s van része, ha Jókait olvas.
Kicsit játéknak tûnik ez, de
minden játék komoly dolog. A fürediek a több évtizedes Jókai-kultuszuk méltó részévé tették vagy
emelték a szõlõsgazda Jókait.
Azt, aki otthonról hozott tudása,
emlékei s megszerzett ismeretei
birtokában mesés dolgokat tudott
a szõlõrõl és a borról. Ha mint
gasztronómust emlegetjük, gondoljunk csak a bablevesére, de
akkor emlegessük õt borász szakembernek is.
Van egy elfeledett, de az interneten megkereshetõ kis könyve. Kertészetgazdasági jegyzetek
a címe. Még 1896-ban összegezte
ebben szõlõ- és borismereteit. Volt
neki bõven, hiszen 1853-ban vette meg a sváb-hegyi telket és házat, s elsõ dolga volt azt paradicsommá változtatni: fákat ültetett,
gyümölcsöst telepített és szõlõvesszõket ültetett az amúgy nem
kedvezõ talajba. És gondozta ezeket élete végéig, nagyszabású
szüreteket szervezett. És nagyon
nagyra tartotta a borát, de hát
melyik borász nincs meggyõzõdve arról, hogy az övé a legjobb
nedû? Herczeg Ferenc írta valahol, aki bejáratos volt az íróhoz
kint, a hegyen s lent, a városban,
a Bajza utcai lakásába, hogy miközben Jókai itatta vendégeit a
maga termelte borral, soha nem

józansággal, természetes ésszel
mentette meg a szõlõjét. No meg
sok, mindennap elvégzendõ aprólékos munkával (persze azért vincellérje volt neki is). Így írta: „A
summa summarum pedig az,
hogy énnekem tizenhárom év óta,
hogy a filoxéra a szõlõim kétharmadát elpusztította, a pinczémet folyvást sikerül régi állapotban fönntartanom, s az én asztalomra csak olyan bor kerül, a
mirõl bizonyos vagyok, hogy
nincs benne szõlõczukor, se spiritusz, se idegen borkõ, se kénsav,
se tannin, se fukszin, se gliczerin;
a mely nem ismer se gallizirozást,
se petiotirozást, még vizahólyagot sem; az én boromban nincs
más, mint a szõlõfürt nedve. S ez
nagy uraság!”
Jókai a természet egészében
gondolkodott, ebben helyezte el a
szõlõmûvelést is. Megbecsülte a
földdel dolgozó embert. Látta, milyen nagy munka van abban, ha
egy birtokot termõre akarunk fordítani. „Éppen az a szép benne,
az a nagy élvezet, mikor a földet
kényszerítjük, hogy teremjen.”
Éppen ezért megvetette a már akkor is jelentkezõ haszonlesõket,
akik azért irtják a természetet,

hogy maguknak hasznot hajtsanak, de a környezet pusztításával nem törõdnek. Errõl is milyen szépet írt: „Mert aki azért
pusztítja ki az erdõt, hogy krumplit vessen a helyébe, annak mentsége, hogy éhes, de aki szõlõért
irtja a ligetet, az csak szomjas, s
ez nem mentség.”
Jókai Füreden is foglalkozott
a szõlõvel, ámbár itt már nem vásárolt birtokot. Sok lett volna neki az elfoglaltság, mert 1870 után
már õ a magyarok írófejedelme.
Szigorúan kiszabott napi menynyiséget kellett írni, politikai szereplés várt rá, egyéb közfeladatoknak tett eleget, a szõlõ pedig
idõt rabló feladat. Ahogyan írta:
„A szõlõ nem engedelmes jobbágy, mint a krumpli, aki tudja már
a kötelességét: – a szõlõ a szolgabíró, aki munkára hajt, s halasztást nem enged. Aki szõlõt ültet,
nagy urat vesz magának.”
Maradtak a vidám órák a füredi pincékben, vendéglõkben. A vidám beszélgetések, koccintások a
jó barátokkal, mint Huray István,
a fürdõorvos s amúgy sógora, vagy
Écsy László, a fürdõigazgató.
Netán a családtagok is koccintottak vele és az a sok-sok ismerõs,
aki büszke volt rá, ha Jókaival egy
asztalhoz ülhetett. Nem véletlen,
hogy Jókai mûveiben olyan sok a
„boros” jelenet, hogy annyi anekdotát tudott a borral vitézkedõkrõl vagy a bortól elhanyatlókról.
Jókai így lett tehát balatonfüredi borrendi tag. Ez egy kicsit a
mi hálánk is. 1880-ban, amikor
Pápán emléktáblát avattak neki,
az ünneplõknek egy szép levelet
írt, amelybõl két dolog kiderül. Az,
hogy a diák Jókai elsõ írói próbálkozásait egy szõlõlugas árnyékában, zümmögõ méhek muzsikája
közben írta. Másrészt ebben a levében megfogalmaz egy halhatatlan bölcsességet, amelyet érdemes
végiggondolnunk: „A szõlõtõ halhatatlan”. S ha belegondoltunk
ennek a mondatnak az örök igazságába, akkor nekünk is igazunk
van, ha azt mondjuk: Jókai Mór
halhatatlan.
(p. m.)

A Balatonvin Borlovagrend
jubileuma a Vivát Bacchus Énekegyüttes fellépésével és ünnepi
ebéddel folytatódott, majd este a

vendégeket poharazásra hívták a
borrendi tagok füredi, aszófõi,
csopaki, pécselyi és zánkai pincéihez.

Nekünk a szüretszak a legszebb ünnepünk – írta Jókai sváb-hegyi
kertjében, ahol rendszeresen nagy szüreteket tartottak
szólt. irodalmi sikereirõl „Sohasem tapasztaltam, hogy nagyra
lett volna Az arany emberrel, de
siller borára határozottan büszke
volt” – így Herczeg Ferenc. Ez
ugyan fáj nekünk, füredieknek,
hiszen Az arany ember a miénk,
hiszen itt íródott, de tudjuk, ez is
csak kedves játék, Jókai mindig is
ezt tartotta a legjobb mûvének.
Ámbár a siller bora sem lehetett akármi, hiszen nagyon gondos szõlõsgazda volt. Tanulmányozta a szakirodalmat, felkeresett szõlõiskolákat, hogy szakemberekkel konzultáljon. Néha persze pórul járt, amikor nem hallgatott saját magára. Mint amikor a
nagy filoxérajárvány idején mások tanácsára megpermetezte a
szõlõjét, s ahogy írta: „tavaszra
igaz, hogy filoxéra nem volt a szõlõmben, de szõlõ sem volt”. (Méltatlankodva nevezte magát vén
szamárnak: kell neki másokra
hallgatni.) Ám mégis sikerült megmentenie tán egyharmadát e félelmes féreg elõl, s erre valóban büszke volt.
Majdhogynem azt mondhatjuk, hogy õ volt az elsõ bioborász,
ha ugyan van ilyen kategória. Talán erre volt a legbüszkébb, hogy

Jubiláló borlovagok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Bóka István polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy
Balatonfüred, amely a borrendnek
köszönhetõen 1987-ben Rómában
a Szõlõ és Bor Nemzetközi Városa díszoklevelet megkapta, jól sáfárkodott ezzel a címmel, kihasználva a borban lévõ turisztikai lehetõségeket.
Ma már több mint negyven
borlovagrend van Magyarországon, de 1984-ben a csopaki–füredi borrend a vaskúti és a gyöngyösi után harmadikként alakult
meg az országban, és ma 144 egyesületi tagjával és több mint ezer
bornagykövetével a legnagyobb
magyar borrend – mondta dr.
Terts András, a Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnöke, majd a jubileum alkalmából
a szövetség díszszalagját adományozta a füredieknek.
Gubicza Ferenc alapító elnöknagymester – aki 25 évig vezette

a borrendet, és 1984-tõl mint a
Füred–Csopak Tája Termelõszövetkezet elnöke, biztos hátteret
nyújtott a mûködéshez – kiemelte, hogy a bornagykövetek, köztük sok külföldi, mint támogatók
jó hírét viszik szerte a világban
ennek a tájnak, az itt termelt bornak, a gasztronómiának, az itteni
vendégszeretetnek.
Az ünnepségen a Balatonvin
Borlovagrend megtartotta éves
közgyûlését is, ahol elfogadták
a tavalyi évrõl szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót, és újabb
bornagyköveteket választottak

Koczor Kálmán elnök-nagymester átveszi a kremsi
(Ausztria) szõlész-borász iskola ajándékát, az óriás
palack zweigelt bort. Dr. Rudolf Damner beszél, aki
tizedmagával szintén a füredi borrend tagja (balra, fent).
A jubileumi ünnepség felszólalói, jobb szélen
Péringer Imola borkirálynõ (jobbra, fent).
Szabó István ceremóniamester és dr. Sipos Árpád,
a borlovagrend fehér kesztyûs zászlótartója (jobbra),
mellettük Gubicza Ferenc alapító elnök-nagymester,
aki huszonöt évig vezette a borrendet
Imre Miklós, Takács Péter József
és Halász János államtitkár személyében. Koczor Kálmán elnöknagymester Csopak község önkor-

mányzatának, ahol a borrendet
alapították, nagyköveti oklevelet
adott át, amelyet Ambrus Tibor
polgármester vett át.
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Dr. Vaszary Pál 90 éves
Vaszary Pál 1924. március 23-án, Kolozsvárott
született, Krizsán Traján
és Vaszary Johanna
elsõszülött fiaként. A
Vaszary családnevet
édesapja halála (1940)
után 1943-ban vette fel
Gábor öccsével együtt
– akinek emléktáblája van
a róla elnevezett Vaszary
Gábor utcában – nagyapjuk, Vaszary Ernõ (volt
fürdõigazgató) örökbefogadása révén.
Édesapám a nyarakat Füreden
töltötte, 1934-ig a Blaha utca 3.
alatti (fürdõigazgatói) házban
nyaralt nagyszüleinél édesanyjával, majd ezután a Krizsán Traján
által építtetett Nádor utca 45. alatti házban, az akkor már itt élõ
nagyszüleinél. Állandó lakos is
volt Füreden 1956–1977 között,
mégis kevesen ismerik, mert iskoláit nem Füreden végezte és munkahelye sem volt a településen.
Elemibe Budapestre járt, a
gimnáziumot Nagyszebenben, román gimnáziumban kezdte – itt
tanult meg románul –, majd Budapesten a Németbirodalmi Gimnáziumban folytatta, és itt is érettségizett, ekkor már négy idegen
nyelven beszélt, németül anyanyelvi szinten. Kiváló osztálytársai között sokan voltak külföldiek, és a magyarok közül is sokan
disszidáltak. Legismertebb osztálytársa Darvas Iván volt, egyik
legjobb barátja Atkáry Arisztid,
akinek könyve alapján a közelmúltban dokumentumfilm is készült Kém voltam, megbuktam,
megszöktem címmel.
Vaszary Pál Sopronban járt
egyetemre, 1948-ban lett erdõmérnök. A II. világháború után az ország erdõterülete jelentõsen csökkent, ugyanakkor a vasútvonalakat helyre kellett állítani, újjá kellett építeni, így – több évfolyamtársához hasonlóan – a Magyar
Államvasutaknál helyezkedett el.
A Budapest–Hegyeshalom vasútvonal felújításán dolgozott a tatai
osztálymérnökségen és a gyõri
pályafenntartási fõnökségen szakaszmérnöki beosztásban. Tatán
ismerkedett meg Fehrentheil Kunigundával, akit 1952-ben vett feleségül, de fiatal éveik feszültséggel, félelemmel terhelten teltek.

A mártírhalált halt Vaszary
Gábor testvére, Vaszary Pál
fiatalon és napjainkban.
A Brázay-villa elõtt középen
a Vaszary testvérek
Öccse, Gábor 1950-ben érettségizett, és mint osztályidegen,
már nem tanulhatott tovább. 1951
májusában a továbbtanulás reményében három osztálytársával
nyugatra szökött, de még az év
augusztusában – ismét átjutva az
ekkor legfélelmetesebb aknazáron – visszaszöktek Magyarországra. Gábor a rövid, alig egy
hónapos ittléte alatt több ismerõsét, rokonát megkereste, találkozott bátyjával, édesapámmal is, és
ezután a család semmit nem tudott Gábor és társai sorsáról.
Gábor társaival 1951 szeptemberében ismét átlépte az osztrák–
magyar határt, de már osztrák területen – valószínûleg bejelentés alapján – az osztrák csendõrség elfogta és átadta õket a szovjeteknek, a szovjetek az ÁVHnak. Gábort 1952 áprilisában Jezerszky Ottóval együtt kötél általi halálra ítélték és az ítéletet
1952. október 10-én végrehajtották. Minderrõl a család nem tudott semmit, emlékszem, még a
hatvanas években is jártak nálunk
emberek nagymamámnak „híre-

Vaszary Johanna, középen édesanyja
és jobbról Alexa (dr. Keserû Béláné)

ket” hozva, hitegetve. Édesapámat
munkahelyén úgy szakmai, mint
emberi tulajdonságai miatt szerették, megbecsülték, de saját és édesanyám értelmiségi származása,
valamint Gábor sorsa miatt is politikai megfigyelt volt. Szakmai
elõrelépésre nem számíthatott,
rövid idõre még pályamunkásnak is visszaminõsítették. 1956
augusztusában áthelyezték a
veszprémi pályafenntartási fõnökségre. „Házuk van Füreden”,
mondták – igaz, akkor az alagsorban élõ nagymamám és dédanyám
felett két betelepített család is lakott a házban, akik a forradalom
alatt disszidáltak –, ezért gyõri
összkomfortos szolgálati lakásukat fel kellett adniuk.
1960-ban a szakaszán, Polgárdinál egy személyvonat kocsija kisiklott, a balesetet vizsgáló
bizottság az õ és a pályamester
felelõsségét állapította meg, de a
vezérigazgatósági tárgyaláson sikeresen bizonyította, hogy a
vasúti kocsi hibája volt a kisiklás
oka. Õt és a pályamestert, Csek
Károlyt felmentették. Innen in-

A kép közepén Vaszary Pál édesanyja, Vaszary Johanna.
Forrás: Rosta Sándorné

dult az a szakmai munkássága, ami
elsõsorban a kisikláselmélettel,
jármû és pálya kölcsönhatásával,
a vasúti pályaromlással, a vágánygeometriával foglalkozott. Gépészmérnök kollégáival ívkitûzõ
gépet tervezett, melynek prototípusát le is gyártották – sokáig állt
a kertben –, de munkába nem állították, mert megjelentek a Plasser
cég vágányszabályozó és aláverõ
gépei, melyeknek a MÁV-nál való
rendszerbe állításával édesapámat
bízták meg. Kidolgozta a vágánymérés, vágányszabályozás egymásra épülõ relatív eljárását, rendszerét. Szakmai munkáját 1970ben Jáky-díjjal ismerték el. 1971ben eredményesen pályázott a
Budapesti Mûszaki Fõiskola vasútépítési tanszékén meghirdetett
adjunktusi állásra. Kummer István
vasúti fõosztályvezetõ közbenjárásának köszönhetõen a politikai
megfigyelés is megszûnt. 1977ben a vasúttanszék az új gyõri
fõiskolára – késõbb Gyõri Széchenyi István Mûszaki Fõiskola, ma
már egyetem – költözött. Édesapám szövetkezeti lakást kapott
Gyõrött, költözött a család is.
Szüleim legboldogabb évei voltak
az újabb gyõri évek, igaz, volt,
amikor heten laktunk a két és fél
szobás panellakásban. Édesapám
2001-ig dolgozott a fõiskolán adjunktusként, majd docensként és
tanárként. Oktatói munkáját Fõiskolai díjjal ismerték el. Elindította a futástechnikai konferenciák sorozatát, fõiskolai szintre
emelte a pályafenntartás oktatását, 1975-ben doktorált, 1986-ban
kandidátusi tudományos fokozatot szerzett.
Tudományos munkássága keretében mintegy hetven szakcikket, könyvet, jegyzetet írt. 2008ban munkásságát Baross Gábordíjjal jutalmazták.
Ma, 2009 óta Almádiban él
második feleségével – édesanyám
2006-ban halt meg –, békés, megértõ szeretetben.
Vaszary Balázs

A Füredi História új száma
Áprilisban jelenik meg
a népszerû helytörténeti
folyóirat, a Füredi História
idei elsõ száma értékes
tanulmánnyal, forrásközléssel, érdekes visszaemlékezésekkel, egy sorozat
új folytatásával és sok
korabeli fényképpel.
A elsõ tanulmányt Lichtneckert András írta – igen alapos levéltári kutatások után – az elsõ
balatoni gõzhajó, a Kisfaludy építésének hiteles történetérõl. Fontos és új megállapítása a közhiedelemmel – és sajnos a szakirodalomban is mindenütt olvasható
tévedéssel – szemben, hogy a hajótestet nem fából építették, hanem eleve vastestû volt, mint az a
hajóépítõ mester angol nyelvû jelentésébõl is kiderül. A szerzõ neves szakemberekkel konzultált,
közli a hajótest pontos méretét is.
Történeti bizonyító anyaga feltétlenül meggyõzõ, a tanulmány eredményei alapján a hivatalos hajóregisztert is módosítani kell. A kitûnõ cikk arra nézve is fontos tanulságokkal szolgál, hogy hogyan alakulnak ki ilyen félreértések a történettudományban, illetve hogyan ismétlõdnek más
tudományágakban is – nem elmélyült kutatás, a föllelhetõ források figyelmen kívül hagyása, hiányos adatolás és szolgai másolások nyomán – a magukat makacsul tartó tévedések vagy helytelen adatok.
A Közlemények rovatban
Honti József forrásközlése (Adatok Macher Emánuel írásaihoz
címmel) következik az egykori
népszerû füredi lelkész írásairól.
Egy Széchenyirõl szóló cikkét is
olvashatjuk eredeti formájában.
Ezt követi Esztergályos Évának
a balatonfüredi 56-os zászlóról írt
tudósítása, amelynek különös ér-

dekessége, hogy egykori, eredeti
zászló a forradalom idejébõl a
füredin kívül csupán egy maradt.
Kellei György folytatja Üzenetek odaátról címû színes és tanulságos füredi sorozatát, ezúttal
Lipták Gáborra és Thiery Árpádra emlékezik.
Az Olvasóink írták rovatban
Ajtós Imréné írása, az Egy bakfis
a háborús Füreden: Ajtós Imréné
Zombori-Moldován Éva visszaemlékezései címmel jelenik meg.
Olvasása élményszerû, képet kapunk az akkori idõk füredi történéseirõl, és egy rendszeresen itt
nyaraló család életérõl a II. világháború végén.
A Pótlások rovatba TóthBencze Tamás írt kiegészítést a
Balatonfüred emlékjelei címû
könyvhöz, illetve adatokat pótolt
a Balatonfüredi életrajzi lexikonhoz. Szintén tõle olvashatjuk a
Könyvszemle rovatban az új
könyvek recenzióit. Ezután
összefoglalja még a 2014. év elsõ
negyedév kiemelt évfordulóit.
Az Egyesületi hírek rovat pedig az idén leköszönt elnöktõl,
Szenfnerné Varga Anikótól a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 2013. évi beszámolóját tartalmazza.
A Füredi História ebben az
évben is négyszer jelenik meg, a
megszokott külalakkal és rendszerességgel. Noha a folyóirat olvasható a világhálón, eljut a könyvtárakba, levéltárakba, és a Helytörténeti Egyesület tagjai tagi illetményként megkapják a számokat,
a terjesztésen igyekszünk javítani – a füredi könyvtárban és a
Szent István téri könyvesboltban,
a Városi Helytörténeti Gyûjtemény és Kiállítóhelyen, a Tourinform-irodában és az Arácsi Népházban is elérhetõ.
Dr. Rácz János
felelõs szerkesztõ

Hagyományõrzõk
a Budai Várban
A Balatonfüredi Reformkori
Hagyományõrzõ Társaság tagjai
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Budai
Várban mutatkoztak be az ünneplõknek.
Az erõsödõ szél ellenére nagyon sokan keresték fel a várat,
ahol több helyszínen, minden korosztály számára érdekes hagyományõrzõ programokat, kiállításokat, fegyverbemutatókat tartottak. A déli órában a Hadik András
téren a hagyományos palotás tánccal lépett fel a reformkori hagyományõrzõk tánckara. A Budavári
Palota E épülete, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
kalandos idõutazásra várta a családokat.
Az irodalomtörténeti elõadáson 1848 korrajza mellett az érdeklõdõk a szabadságharcosok
magánéletérõl is sokat hallottak.
A gyermekek a történelmi játszóházban szórakozva tanulhatták
meg a történelmi eseményeket.
Korabeli nyomdagépen kinyomtathatták a Nemzeti dalt, részt
vehettek kézmûves foglalkozásokon, kokárdakészítõ versenyen.
A fiúknak huszárcsákó-készítést,
a lányoknak gyöngyfûzést tanítottak.

A királyi palotában tárlatvezetésen vehettek részt a látogatók.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeumba látogatókat valódi forradalmi forgatag fogadta. A Honvéd
Hagyományõrzõk huszárruhában
és fegyverzetben meséltek a gyerekeknek a huszáréletrõl, felszerelésükrõl és a lovak felszerelésérõl. A szabadságharc fegyverei címmel fegyverbemutatókon, szablyavíváson vehettek részt a felnõttek és az idõsebb fiúk. Nagyon
népszerû volt a Legyél te is huszár címmel meghirdetett fotózás.
A Nemzeti emlékhelyek 1848–
49 címû fotókiállításra is sokan
voltak kíváncsiak. Fordulj, pördülj
címmel korabeli zenéket hallhattak a jelenlévõk, majd a népitáncbemutatók után a táncházban gyakorolhatták a lépéseket. A levéltár eredeti korabeli anyagait, Petõfi-kéziratokat, LeiningenWesterburg Károly aradi búcsúlevelét tekinthették meg a látogatók
Az erõsödõ szél miatt a Hadik András térrõl a Hadtörténeti
Múzeumba húzódtak be a táncosok és a zenészek. A füredi hagyományõrzõk tánckara ismét
megörvendeztette a nézõket az itt
is bemutatott palotással.
Hanny Szabó Anikó
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Hamvas-napok zenével,
borral és ráolvasással
A Mûvészet és tér konferenciának az író életmûve volt a témája

Silvio Monti
a Vaszary
Galériában
Monumentális, szuggesztív fejek, nyílt vagy
éppen fürkészõ tekintetek, sajátos szöveg-kép
labirintus. Õsi erõket
idézõ szobrok, illetve
lenyomatok, lehengerlõ
látvány és játékos emlékezet. Silvio Monti kortárs olasz képzõmûvész
kiállítása a Vaszary
Galériában.

váló felhívások, emblematikus
üzenetek egyfelõl mint a múlt egyszerû, szubjektív olvasata jelennek meg, másfelõl azonban lehetõséget adnak az újraértelmezésükre is. A szövegeket és a képeket hordozó panelek sajátos labirintusba rendezõdnek. A tárlat a
Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása után elõször látható vidéki
galériában.
– A véletleneknek, az egybeeséseknek nagy jelentõségük van
– Nem lehet eldönteni, hogy mindannyiunk életében. Ez a kiMonti festõ vagy szobrász, mû- állítás is több ilyen találkozás eredveit erõteljesség és éber játékos- ménye, kezdve A Pál utcai fiúk
ság, egyfajta szobrászi ihletettség címû könyvvel, amely évtizedekjellemzi. Alkotásai tükörként szol- kel ezelõtt nagy hatást tett rám,
gálnak nekünk – jellemezte a mû- és az elsõ találkozásom volt a magyar kultúrával. A
kiállításom egy
történelmi emlékezés, kerültem a
didaktikus ábrázolásokat, csupán
az emlékek fontosságát igyekeztem
szemléltetni. A
kreativitás mindannyiunkban benne él, mûvészként
abban bízom, hogy
mindannyiunkat
túlél, a kreativitás
örök – mondta a
kiállítás megnyitóján Silvio Monti,
aki mûvei mellett
temperamentumával is megnyerte
a magyar közönséget.
Silvio Monti
Borgomaneróban
Silvio Monti ittléte alatt õszinte kíváncsiságszületett 1938gal érdeklõdött a magyar kultúra iránt
ban. Korunk egyik
vészt Szõcs Géza költõ, aki be- külföldön is elismert, neves, olasz
tegsége miatt nem vehetett részt a kortárs képzõmûvésze. Olasz,
megnyitón, így levélben köszön- lengyel és osztrák mesterektõl tatötte Silvio Montit.
nult, majd 1963-ban indult önálló
A Vaszary Galériában kiállított mûvészi pályája. Elsõ önálló kiálmûvek reflektálnak, párbeszédet lítását 1962-ben rendezte Lonfolytatnak a magyar és az olasz donban, melyet Párizs, Brüsszel,
múlt egyik legizgalmasabb feje- Dublin, Róma, Milánó, Siena,
zetével: a 19. századi közös sza- Ravenna, Genf, Bologna követett.
badságtörekvésekkel. A tárlaton Számos munkája található az
Silvio Monti festményei és szob- Egyesült Államok gyûjteményeirai, papírmaséi mellett nagymé- ben. Nevezetes fejezete munkásretû térplasztikái is láthatók, ame- ságának találkozása a híres komlyek a 19. századi forradalmi moz- ponistával, Angelo Branduardival,
galmak szövegemlékeit, illetve fõ- akinek népzenei és régi zenei ihleszereplõinek portréit (Giuseppe tésû lemezeit illusztrálta, koncertMazzinitól és Goffredo Mame- jein szerepelt képeivel.
litõl Kossuth Lajosig és a vérrel
Az Emlékezet és látvány címû
befröcskölt Petõfi Sándorig) jele- kiállítás május 11-ig látogatható.
nítik meg. A korban jelszavakká
mt

A körülöttünk lévõ világot változó látószöggel
kell szemlélnünk, hol
egészen közelrõl, hol
nagy távolságból, ha meg
akarjuk érteni. Ez Hamvas
Béla tanítása – mondta
Rácz Péter költõ az írófilozófusra emlékezõ
kétnapos program megnyitóján.
Hamvas Béla íróra emlékeztek
születésének évfordulója alkalmából. Volt irodalom, festészet, koncertek, borkultúra, elmélkedés, és
persze ráolvasták a Tagore sétányon álló Hamvas-hársra az író
Fák címû esszéjének egy részletét, most kínaiul.
– Hamvas Bélát a mûvészet
forradalma érdekelte. Mintha egy
hatalmas távcsõvel pásztázta volna a teret és az idõt, õ írta le a
legpontosabban a világunk krízisét. Minden alkotásával éberségre figyelmeztet minket. Ennek ellenére máig szélsõségesen ítélik
meg az életmûvét, rajonganak érte
vagy éppen elutasítják, még adósak vagyunk az életmû átfogó
elemzésével – fogalmazott Rácz
Péter, a Magyar Fordítóház Alapítvány elnöke a Tagore sétányon
rendezett megemlékezésen, és kezdeményezte, hogy a város írjon ki

A Mûvészet és tér kiállítás tárlatvezetõje ezúttal Vass László mûgyûjtõ volt (középen)
egy nyílt, országos pályázatot a
Hamvas-életmû feldolgozására.
Rácz Péter megemlékezett Sava Babiæról, a füredi Hamvas-kultusz elindítójáról is.A hagyományos megemlékezés után egymást
követték a Hamvas szellemiségéhez kötõdõ programok. Szokatlan, letaglózó erejû koncertet adott
John Cage mûveibõl Djerdj Tímea zongoramûvész.

Hamvas Béla író, filozófus 1897-ben született Eperjesen. 1919ben jelentek meg elsõ irodalmi tárgyú írásai. Bölcsészdiplomája megszerzése után 1923-ban a Budapesti Hírlap és a Szózat újságírója lett. 1927-ben a Fõvárosi Könyvtárban helyezkedett el könyvtárosként, ott dolgozott egészen 1948-ig. Ez életének egyik legtermékenyebb idõszaka. A II. világháború után
egy ideig az Egyetemi Nyomda kis tanulmányai címû sorozatot szerkesztette, de 1948-ban sorozatos bírálatai után felfüggesztették állásából. Fizikai munkásként nyugdíjazták 1964ben. Négy évvel késõbb hunyt el. Életében csupán két esszégyûjteménye jelent meg, munkásságát agyonhallgatták. 1983 után
jelenhettek csak meg könyvei. 1990-ben posztumusz Kossuthdíjat kapott.

– A csend, az maga a zene. A
szünet, ami két hang között van,
ennek a szünetnek a milyensége,
a zene legfontosabb eleme. Nagyon közel állnak hozzám Cage
preparált zongorára írt mûvei, ez
a megtört, meggyötört, melankolikus hangzás. Jó ideje magam is
így gondolkodom a zenérõl, számomra ez közelít leginkább a tökéleteshez. Rajta kívül még Bartók Bélát és Stockhausent játszom koncerten – válaszolta kérdésünkre a magyar szülõktõl származó, de Németországban felnövõ, jelenleg Bécsben élõ zongoramûvész, aki szuggesztív elõadásával a rendezvény egyik legizgalmasabb programját adta.
Idén egy egész délelõttöt betöltõ konferenciával is megemlékeztek Hamvas Béláról.
– A korabeli hatalom mindent
megtett azért, hogy ellehetetlenítse Hamvas Bélát, igyekeztek jelentéktelenné tenni, de szelleme
minden fölött gyõzedelmeske-

A Hamvas Asztaltársaság minden évben megemlékezik az író-filozófusról a Tagore sétányon

dett. Hamvas és máig ható életmûve bizonyíték arra, hogy az
ideák gyõznek az anyag, a materializmus fölött – fogalmazott
Navracsics Tibor a megnyitón. A
közigazgatási és igazságügyi miniszter hozzátette, Sava Babiænak
köszönhetõen egy idõben Hamvas Szerbiában népszerûbb volt,
mint itthon, Jugoszláviában már
elismert gondolkodó volt, amikor
Magyarországon még csak kézrõl
kézre jártak írásai.
A Mûvészet és tér címû konferencián elõadást tartott Szõcs
Géza költõ, Horváth Róbert vallástörténész, Thiel Katalin,
Keserü Katalin és Kukla Krisztián mûvészettörténészek.
A Vaszary Galériában Marghescu Mária gyûjteményébõl
álló Mûvészet és tér kiállításon
Vass László mûgyûjtõ tartott tárlatvezetést, mint mondta, hazai viszonylatban egyedülálló értéket
képvisel a Marghescu-gyûjtemény, amely kiváló mûvészetértésrõl és ízlésrõl is tanúskodik. Az
eseményen bemutatták a Hamvas
Béla Kínai tusrajz címû esszéjét
tartalmazó könyvhöz készített
Nádler István-festményeket is.
– A képeken a fehér, vagyis
az üres tér a lényeg. A semmi. Az
alkotáskor igyekszem a lehetõ
legkisebbre zsugorítani az egót,
megtalálni a két szélsõ pólus, a
tudat és az érzelem közti közepet. Eljutni a forma nélküli térhez. A semmirõl szólni, ami a
minden – mondta kérdésünkre
Nádler István.
A kétnapos rendezvényen
volt még Figula-borok kóstolója,
az oldott hangulatú esten Szkárosi Endre költõ, Kõ Pál szobrászmûvész, Keserü Katalin mûvészettörténész, Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Cserép
László, a rendezvény fõszervezõjének beszélgetése kísérte a felkínált borokat.
Rátóti Zoltán színmûvész és
Huzella Péter zeneszerzõ pedig A
bor filozófiája címmel adott koncertet a Kisfaludy Galériában.
mt
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Örökségünk Békéscsabán
Békéscsabán Gyapjú a
magyar textilkultúrában
címmel március elején
rendezték meg a XIV.
országos textiles konferenciát.
A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, a Hagyományok
Háza és a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett pályázatra 904 alkotás érkezett elbírálásra az ország minden
területérõl, valamint Erdélybõl és
a Vajdaságból is. A zsûri olyan tárgyak és tárgyegyüttesek elkészítését várta hímzés, viselet, nemez, csipke, szõttes területekrõl,
amely új kivitelezésben az egész
magyar nyelvterület népi kézmûves hagyományaira alapoz. Végül
101 egyéni és 40 közösségi munkát állítottak ki. A díjazottak között van a Balatonfüred Örökségünk Hímzõmûhely is, amely az
Emberi Erõforrások Minisztériumának II. díját nyerte el. Hasonló
díjazásban részesült Szuper
Miklósné Judit további két alkotócsoportja, a Paloznaki Hímzõkör és a Csepeli Hímzõkör.
Majd Szuper Miklósné az elért
Halász János államtitkár
adta át Szuper Miklósnénak
a hímzõkör elismerését
és a különdíjat (fent),
balra a kiállított füredi munkák

eredményekért Halász János kultúráért felelõs államtitkártól átvette a minisztérium különdíját is,
amely a legeredményesebb alkotóközösségek vezetõjének járó elismerés.
A Szuper Miklósné nevéhez
köthetõ Az Európai Magyar Népmûvészetért Alapítvány felajánlásával Zsigmond Zsuzsa szövõt

A Nõk a Balatonért
Egyesület, NABE március
23-án immár hetedik
alkalommal rendezte meg
a víz világnapja alkalmából a Víznapi Balcsipartiját.
A találkozó a tavat átölelõ
NABE 22 csoportjánál, minden
településén hagyományosan vasárnap három órakor kezdõdött el.
A balatonfüredi ünnepségen a tó
megkoszorúzásán a füredi és az
arácsi csoporttal együtt részt vettek a budapesti csoport tagjai is.
A füredi csoport a Tagore sétányon felállított sátorban mutatta
be az érdeklõdõknek A Balaton
könyvét és a Vigyázz rám! társasjátékot, amelyet 1996-ban adtak ki elsõ alkalommal, azzal a
céllal, hogy a gyerekek játék közben jobban megismerjék a Balatont, annak szépségét és értékeit.
Mikulka Katalin, a NABE füredi
csoportjának a vezetõje a víz világnapja alkalmából megtartott
beszédében ismételten felhívta a
hallgatóság figyelmét a Balaton
szépségének és környezete tisztaságának a megóvására. „Ahhoz,
hogy vízhez jussunk, energiára van
szükség, az energia elõállításához
pedig vizet kell felhasználnunk.

és a legfiatalabb tehetséges pályázót, Zábó Virág nemezelõt jutalmazták.
A válogatott alkotásokból idén
is nívós kiállítást nyitott a házigazda település két helyszínen –
a Munkácsy Mihály Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban –, ahol a nézõk népmûvészeti hagyományaink gazdagságában
gyönyörködhettek. Mert ahogy
Kiss Tibor, Békéscsaba alpolgármestere is fogalmazott köszöntõjében: „A gyökereinket, amelyek a mai napig megtartottak
minket a Kárpát-medencében,
õrizni kell, és szolgálni kell népmûvészetünkkel jó és mindennapi példaként”.
Bokor Bea

Víznapi Balcsi-parti
Több vízhez több energia szükséges, és ez megfordítva is igaz.
Miért kell a vízhez energia?
Energia szükséges a víz kitermeléséhez, szivattyúzásához, a szállításához, ha szükséges, a tisztításához, majd pedig a szennyvíz
kezeléséhez is. Ha a vízigény növekszik, több energiára van szükség. Miért van szükség az energiához vízre? Az energia minden
fajtájához használunk vizet, legyen az fosszilis tüzelõanyag kitermelése, atomenergia elõállítása vagy bioüzemanyag-termelés,
hogy csak néhányat említsünk.
Minél nagyobb az energiaigény,
annál több vizet kell felhasználni
hozzá. Gondoltak valaha is arra,
hogy amikor feleslegesen égetnek
egy lámpát, nemcsak energiát, hanem vizet is pazarolnak?
Napjainkban a legégetõbb feladatot az jelenti, hogyan lehet
összeegyeztetni az egyre növekvõ víz- és energiaigényt az egyre
csökkenõ forrásokkal. A hatékony
felhasználás, a takarékoskodás jelenti az egyik utat, amit sokszor
csak adminisztratív eszközökkel

lehet kikényszeríteni. Ha könnyen
hozzáférünk egy természeti forráshoz, és ráadásul olcsón, hajlamosak vagyunk azt pazarlóan
használni, nem gondolva arra,
hogy egyszer csak elfogy. Amikor a vizet fáradságos munkával,
vödörrel hordták a kútról, nem
kellett a források túlzott használat miatti elapadásától tartani. Ma
már egy könnyed mozdulattal
megnyitjuk a csapot, és élvezzük
a víz áldásait, és nem gondolunk
arra, milyen úton-módon, menynyi energia felhasználásával jut el
hozzánk. Fel sem merül bennünk,
hogy egyszer csak nem folyik
többé. Fel vagyunk háborodva, ha
csak pár órára is nélkülöznünk
kell akár a víz-, akár az áramszolgáltatást! A jóhoz könnyen hozzá
lehet szokni.
Mi, a Balaton partján élõ emberek saját bõrünkön tapasztaljuk,
milyen bonyolult összefüggések
alakítják életünket. Ha kevés a víz
a Balatonban, az a baj, ha sok a
víz, az a baj. Ami az egyik szempontból elõnyös, az a másik szempontból hátrány. Hogyan lehet

olyan egyensúlyi helyzetet teremteni, ami a többségnek kedvez? Vagy legalább azt elérni,
hogy jóvátehetetlen károkat ne
okozzunk? A Balaton példáján is
láthatjuk, hogy csak az érintettek szoros együttmûködésével,
állandó párbeszéddel, az érdekek
egyeztetésével, és legfõképp a különbözõ szakterületek hozzáértõ szakembereinek véleményét
megfogadva lehet megnyugtató
megoldást találni. Egy-egy meggondolatlan intézkedés következményeként ökológiai rendszerek
borulhatnak fel, és emberek megélhetése kerül veszélybe.
A beszéd elhangzása után
Hanny Szabó Anikó Lelkem ragyogása címû, a Balatonhoz írott
versét olvasta fel, majd a NABE
tagjai tiszteletük jeléül megkoszorúzták a Balatont. Az arácsi csoport tagjai a kikötõ elõtti stégen
balatoni népdalok kíséretében engedték vízre a kis hajóikat. Az ünnepség végére a résztvevõket elijesztõ esõ is elállt, és halványan
a felhõk mögül kisütött a nap.
H. Sz. A.

Megünnepelt nõnap
„Asszonyok, gyönge nõk, mikor észre se veszitek – otthon, az
utcán, a munkában vagy mikor
megálltok sóváran egy pazar kirakat elõtt –, hányszor néztelek titeket, és olyankor gondolatban
minden férfi nevében meghajlok
elõttetek.”
Tóth Endre
A nemzetközi nõnap alkalmából sokszor és sokan megemlékeztek már egészen 1917 óta, amióta
a világban március 8-án ünneplik.
Jó lenne, ha tényleg minden nemzet, amely ezen a csodálatos kék
bolygónkon él, legalább egy napon
megünnepelné a nõket. A nõket,
akik annyit fáradoznak a történelem folyamán a közösségükért, a
férfiakért, a családjukért. Nagyon
sokat lehetne errõl a témáról beszélni, de legtöbbször a család csak
akkor tudja meg, mit jelent az életben a nõ, ha már ilyen vagy olyan
okból nincs jelen. Hiányzol, Éva,
mert az örök nõ mindig Éva. Az
elsõ, a nagyszerû, akinek néha hat
karja van, gondolkodik és gondoskodik egyszerre. Szûkebb hazánk,
Balatonfüred is felkészült a nõnapra. A füredi szállodák, éttermek
akciós árakat hirdetve lágyították
meg a férjek, apák, kedvesek, esetenként a fiak szívét, és várták a
csodás tavaszi idõben hosszú hétvégére, esetleg csak egy finom vacsorára a nõi vendégeket.

A Kék Balaton Nyugdíjasklub méltó ünnepséget szervezett
a nõi klubtagoknak. A köszöntõt
a nyugdíjas nõknek a fiatalok hozták el, mert a jövõ generációját, a
fiatal tehetségek kibontakozását,
a jókedvet, a fiatalság örök érvényû szépségét látni mindig öröm.
A Ferencsik János Zeneiskola Ifjúsági Kamarakórusa, az általános
iskolás tanulók éneke felüdítette
a lelkeket. Zsár Éva mûvészeti
vezetõ mutatta be a kis énekeseket, akik már több komoly díjjal
rendelkeznek. Majd a gimnazisták következtek.
A Lóczy Lajos Gimnázium diákjai Molnár Sándor tanár úr rendezésében Gárdonyi Géza Egri
csillagok címû mûvébõl adtak elõ
egy részletet az eredeti Gárdonyiszöveg és nem az átírt filmszöveg
szerint. A szereplõk Egyed Barnabás, Gõsi András, Mórocz
Anna, Raffai Sára, Tóth András,
Tóth Ilona, Zalai Szilveszter, Virág Cintia, Polgár Kristóf, Bicsák
Erzsébet és Bicsák Barbara voltak. A darab példát mutat az igaz,
tiszta szerelemrõl. Gergõ és Vicuska szerelme akkor és talán
most is át tudja vészelni a nehéz
pillanatokat, és végül Vicuska
mint fiatal lány, majd mint felnõtt
nõ kiáll a párja mellett.
Hanny Szabó Anikó

Hogy használd a másét?
Lassan húsz éve, hogy elkezdtük használni az internetet, de továbbra is nagy a homály akörül, hogy kell, hogy lehet mások anyagait
felhasználni. Néhány héten belül többször is elõfordult, hogy valaki
nyilvánvaló jó szándékkal, de hibásan vette át és közölte le valamilyen
írásomat. (A jó szándékot onnan tudom, hogy valamennyien ismerõseim, kitûnõ, gyakorló szakemberek.) Úgy gondolom, ha sokéves rutinnal rendelkezõ profik számára is ennyire zûrös ez a terület, akkor
mindenképpen foglalkozni kell vele.
A kifogásolt esetekben az online kiadványok szó szerint, az eredeti
címmel, de saját URL alatt vették át cikkeimet. Vagyis nem a teljes írást,
hanem „csak” annak 80–90 százalékát. A szerzõt (engem), a forrást
(az eredeti megjelenés helyét) egyáltalán nem tüntették fel. A cikk végére tettek egy „olvassa tovább” linket, ami az eredeti cikkre mutatott.
Úgy gondolták, hogy ezzel minden hivatkozási kötelezettségüknek eleget is tettek. (Valójában az ilyen linkekre csak kevesen kattintanak, hiszen addigra már minden fontos információhoz hozzájutottak.) Teljesen korrektnek tehát egyáltalán nem nevezhetõ ez a megoldás.
Ha mástól akarunk kisebb-nagyobb szöveget átvenni, annak számos módja van. A legegyszerûbb eset a szó szerinti idézet. Ilyenkor egy
rövidebb szövegrészt emelünk be saját anyagunkba, amit idézõjellel és
a forrás megjelölésével egyértelmûen jelzünk. Tiszta ügy.
Ha csak hivatkozni akarunk egy gondolat, vélemény teljes forrására, akkor nem kell azt lemásolni, sokkal egyszerûbb linket használni.
Egyik „virtuális mesterem”, Jeff Jarvis ezt már 2007-ben megfogalmazta: „Cover what you do best. Link to the rest.” (Foglalkozz azzal,
amit te tudsz a legjobban, a többit pedig linkeld be.)
Nagyon fontosnak tartom a tartalomkurátorok munkáját, vagyis
azokét, akik gyûjtik, szûrik, csoportosítják és hozzáférhetõvé teszik a
mások által készített tartalmakat. Nekik is be kell azonban tartaniuk
bizonyos szabályokat. Ilyen például, hogy egy szemlére átvett anyag
hossza nem lehet olyan méretû, hogy az pótolja az eredeti elolvasását,
megtekintését. Ez egy 3000 karakternyi poszt „elõzetese” esetében nem
lehet több egy rövid bekezdésnél. Nem szabad azt a látszatot sem kelteni, hogy a szemlézett anyag a szemlézõ terméke. Világosan, egyértelmûen kell feltüntetni a forrást. Amerikában elterjedt együttmûködési mód
a „syndication”. Ennek lényege, hogy egy kiadvány elõzetes megegyezés (és megfelelõ kompenzáció) keretében veszi át más kiadvány írását.
Ilyenkor is szokás a cikk végén az eredeti publikálás helyének megjelölése. (Az általam kifogásolt esetekben nem ez történt.)
Ez az átvétel szerzõi jogokat, etikát, korrektséget érintõ része. Foglalkozni kell azonban a láthatósággal is. Manapság az egyik legnagyobb érték a jó szereplés a Google keresési találataiban. A Google az
eredeti írásokat szereti, és „bünteti” (hátrébb sorolja, vagy egyáltalán
nem jeleníti meg) a másolatokat. Nincs is ezzel semmi gond, kivéve, ha
a Google valamiért úgy gondolja, hogy a te (eredeti) cikked a másolat.
Járhatsz rosszul úgy is, ha az írásodat a fent megadott, teljesen
korrekt módon használják fel. Sorolódott hátra már az írásom úgy is,
hogy azt a saját felvezetõvel ellátott, az írásomra korrektül hivatkozó
oldalak elõzték meg.
Fontos ez a téma, ezért remélem, erre az írásomra majd sokan hivatkoznak. Korrekt módon. (Forrás: mediapiac.com)
Pécsi Ferenc (pollner)
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A Füredkult
programjai
Április 11. A költészet napja a Radnóti-év jegyében
Radnóti Miklósra emlékezünk
11.00 Rendhagyó irodalomóra Radnótiról
Közremûködik Perjési Hilda, a Veszprémi Petõfi Színház mûvésze
17.00 Videoszínházi vetítés keretében:
Latinovits Zoltán Radnóti Miklós-estje
Helyszín: Vaszary Galéria
Április 12., 19.00
Szabó Balázs és bandája: Bájoló (Költõk, köztük Radnóti versfeldolgozásai)
Helyszín: Kisfaludy Galéria
Jegyár: 1200 Ft, diák- és nyugdíjasjegy: 700 Ft
2014. Április 16. Holokausztnap
16.00 Ünnepi mûsor
helyszín: Anna Grand Hotel
18.00 Rádiószínház
Szép Ernõ: Emberszag
Szép Ernõ életében megjelent utolsó nagyobb szabású prózai munkája az Emberszag (1945), 1944 iszonyatának szinte naplószerû, szubjektív, de minden részletében pontos krónikája, s mint ilyen a magyar háborús irodalom jellegében is
egyedülálló mûve. Szép Ernõ alig három hét eseményeit beszéli el, szól a csillagos
házról, ahová költöznie kellett, majd arról, hogy szenvedõ társaival együtt sáncot
ásni hurcolják – hatvanéves ekkor –, éheztetik, kínozzák, megalázzák. Csupa szörnyûség, amit elmond, de mintha csak csevegne, mintha normális eseményekrõl
beszélne.
Közremûködik: Kõrösi Csaba, a Petõfi Színház színmûvésze
Jegyár: 1000 forint, diák, nyugdíjas: 700 forint. Füredi diákoknak a belépés ingyenes
Helyszín: Kisfaludy Galéria
Április 19.
10.00 Elsõ hajó fogadása
A Balaton immár hagyományos rendezvénye a minden év tavaszán visszatérõ elsõ
hajó fogadása. Az esemény jelzi a magyar tenger lassú ébredését és az idegenforgalmi idény kezdetét is. Az évad elsõ hajója Siófokról március végén, április
elején, mindig egy szombati napon indul, melyet a balatonfüredi kikötõben fogadnak a helyi ifjúsági fúvószenekar szabadtéri koncertjével.
Az elsõ hajó Siófokról a déli parti települések küldöttségeivel érkezik. A flotta
két legrégebbi hajója, az 1891-ben készült Helka vagy a Kelén kiköt a mólónál,
ezzel indul el minden évben az új balatoni hajózási szezon. Az ünnepélyes zászlófelvonás után táncmûsorral köszöntik a Vitorlás téren egybegyûlteket. Ezután
ingyenes sétahajózás a túlpartról érkezett régi motoros hajóval.
Április 19.
18.00 BSZKK, Stabat Mater
A Szegedi Kortárs Balett és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója.
A cím, a témaválasztás a balett-társulat 25 éves jubileumához kapcsolódik. Az
együttes alapítója, az elsõ hat év munkájának meghatározó mûvésze, Imre Zoltán
1988-ban készített koreográfiát Pergolesi azonos címû mûvére. A legendás koreográfus legjobban sikerült darabjai közé tartozik a fiatalon, 26 évesen elhunyt
olasz zeneszerzõ legismertebb és egyben utolsó zenemûvének feldolgozása. Ennek a mûnek emlékét idézi fel Juronics Tamás, és egyben tiszteleg volt mestere
elõtt, aki 2013-ban lenne 70 éves.
„S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsõségét lelje meg.”
Stabat Mater (katolikus himnusz, részlet), Sík Sándor fordítása
Jegyár: 1500 forint diák, nyugdíjas: 900 forint, családi jegy: 3000 forint (4 fõ
esetén)
április 23–24.
Városi Könyvtár programja
Füred-köszöntõ területi vers- és prózamondó verseny: prózai mûvek, versek Balatonfüredrõl, füredi szerzõk mûvei
Április 26.
16.00 Kisfaludy Galéria
Mesekastély Harlekin Bábszínház
Rómeó és Júlia (bábelõadás), Shakespeare-mesék
„Elsõ szerelem… elsõ csók… közös titkok, közös tervek. Harc a szülõkkel, harc
az ellenségekkel, egy két részre szakadt világban, a két világ határán. Melyik a
helyes út? Hogyan válasszunk? Kinek hihetünk? Rómeó és Júlia története családról, barátságról, bizalomról, szerelemrõl és útkeresésrõl.”
Szereplõk: Bencze Mónika, Soó Gyöngyvér, Molnár Zsófia Boróka, Fekete Dávid, Vitányi-Juhász István.
Báb- és díszlettervezõ: Jakob Nóra
Dramaturg: Khaled-Abdo Szaida
Rendezõ: Somogyi Tamás
Jegyár: 700 forint, családi: 2200 forint
Május 1. Majális
Program: Autentikus, néphagyományokra épülõ mûsorok, koncert és táncház
Népi gyerekjátékok, játszókák és foglalkoztatók
14.00 Balatonfüred Néptáncegyüttes
15.00 Veszprém–Bakony Néptáncegyüttes és a Kisbakony Táncegyüttes
18.00 Böhm György: Kalauz Jutka
Orlai Produkció
Helyszín: Koloska-völgy, esõhelyszín: Kisfaludy Galéria
Azt álmodtam ma éjjel; Zúgnak a traktorok; Egy boldog nyár Budapesten; Gyere,
ülj kedves mellém; Egy Duna-parti csónakházban; Munka után, estefelé; Trolitrolibusz és így tovább, az 1950-es évek legnagyobb slágerei. És aki ezeket elõadja, nem más, mint Kalauz Jutka. Õ imádja a munkáját, a kartársait, az életet, itt és
most! Reggel van, Jutka felkel. És elkezdõdik egy átlagos nap. Hõsnõnk rengeteg
új dolgot tud meg a világról ezen a napon is. Megtudja, ki rejtegetett cukrot,
hogyan vásároljon cipõt, mit hallgasson aznap a rádióban, lehet-e mandarint termeszteni Magyarországon, hogy hol van Tóth Anikó három galambja és hogy
miért és hová tûnik el hirtelen néhány ismerõse! Jutka nem szomorú, õ mindent
megért, olyannak fogadja el az életet, amilyen. Most ez van, õ továbbra is jókedvû,
életvidám. És nem adja fel, nem éli meg tragédiaként a világot, hanem énekel, már
csak azért is, mert ez nem komoly színdarab, hanem „csak” egy zenés este Egri
Mártával, azaz Kalauz Jutkával!
Jegyár: 350 forint, pártolói: 1000 forint
2014. május 1.
11.00 Vaszary Galéria, Pillantás az idõbe. A Keserü Ilona-kiállítás megnyitása.
Keserü Ilona Kossuth-díjas festõmûvész balatonfüredi kiállításának középpontjában az 1967 és 1980 között a balatonudvari sírkövek inspirálta szív alakú sírköves munkái állnak. Keserü alkotásmódjára olyan párhuzamosság jellemzõ, amely
egyszerre láttatja velünk a sírköves periódust, az ebbõl sarjadó színelméleti vizsgálódásokat, melyek alapvetõen meghatározzák Keserû mûvészetét.
Megtekinthetõ: július 27-ig
Vaszary Galéria
Mûvészet és tér – meghosszabbítva április 20-ig!
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Kör a Balaton közepén
A Balaton legismertebb
borászai és vendéglátósai
fogtak össze, hogy tegyenek a tópart turizmusáért,
illetve gasztronómiájáért.
Egész évben élhetõ és
élvezhetõ Balaton a cél.
Március 21-én a húsz legismertebb balatoni borász és vendéglátós jelképesen a tó közepén
alakította meg a Balatoni Kört,
hogy összefogásukkal, a helyi termékekre építõ régióközpontú
gasztronómiával magasabb szintre emeljék a vendéglátást.
Balatonfüredrõl Siófokra indultak a tó egyik emblematikus hajójával, a Kelénnel, az összefogás
jegyében összekötve a két partot.
A tó közepére érve az alapítók
négyméteres Balaton-sziluettet
raktak ki boraikkal megtöltött
poharakból, és ezekkel koccintva
alapították meg ünnepélyesen a
Balatoni Kört. Stratégiai partnerként meghívták a Magyar Turizmus Zrt., a Balaton Turizmus
Szövetség, a Balaton Fejlesztési
Tanács és a Bahart vezetõit, valamint a szõlõ-borágazat fejlesztéséért felelõs miniszteri biztost.
Az összefogást azzal a céllal
hozták létre, hogy régiós szinten
érdekvédelmet szervezzenek: a
helyi borokat, ételeket és alapanyagokat akarják elõtérbe állítani. A hagyományos tömegturizmushoz képest magasabb szintre
kívánják emelni a gasztronómiát.
A szándék szerint ez több lenne
egyszerû vendéglátásnál. A szervezõdéssel a balatoni régióhoz tartozó hat borvidék és három megye között húzódó adminisztratív megosztottságot is szeretnék
csökkenteni. Például tudatosan
egységes arculatot építenének
egységes logó alatt.
Azzal, hogy a helyi, környékbeli termékekre teszik a hangsúlyt,
a munkahelyteremtésben is szerepet akarnak vállalni a szervezet
tagjai – mondta Kardos Gábor
szervezõ.
A Balaton Kör régiós gondolkodásának egyik fontos eleme lesz a

A tó közepére érve az alapítók négyméteres Balaton-sziluettet raktak ki boraikkal megtöltött poharakból

A Balatoni Kör alapító tagjai:
Bergmann Ernõ (Bergmann Cukrászat – Balatonfüred)
Bezerics Dániel (Bezerics Borház – Keszthely)
Bujdosó Ferenc (Bujdosó Szõlõbirtok és Pincészet – Balatonlelle)
Csapody Balázs (Kistücsök Étterem, Borpince és Vinotéka –
Balatonszemes)
Dobai András (Kredenc Borbisztró – Balatonfüred)
Gál Attila (Miakõ Étterem és Borház – Köveskál)
Istvándy Gergely (Istvándy Pincészet – Badacsony)
Jásdi Attila (Jásdi Pince – Csopak)
Légli Ottó (Légli Szõlõbirtok – Balatonboglár)
Kardos Gábor (szervezõ, a Badacsonyi Kör ügyvivõje)
Kovács Tamás (Szent Donát Birtok – Csopak)
Konyári Dániel (Konyári Pincészet – Balatonlelle)
Laposa Bence (Laposa Birtok – Badacsony)
Martonosi Zsolt (Baricska Csárda – Balatonfüred)
Nagy László (VSOP Balaton-felvidék, a Sabar borház borásza)
Nagy Miklós (Hotel Bonvino, Neptun Panzió, Borbarátok vendéglõ – Badacsony)
Pach Gábor (Zimek Pálinkamanufaktúra – Zamárdi)
Szeremley László (Szeremley Birtok – Badacsony)
Trombitás Tamás (Trombitás Borház – Szentbékálla)
Váli Péter (Válibor – Badacsony)
Balaton borának a megteremtése
is, amely várhatóan a térség tradicionális bora, az olaszrizling lesz.
Dr. Kiss Eliza miniszteri biztos kiemelte, a Balatonra kell építeni a bormarketingen túl akár az
országimázst is, mivel itt páratlan környezetben egyesül a bor-

turizmus és a régiós gasztronómia. A Balatoni Kör alapítói fõ
célként fogalmazták meg, hogy a
szûk nyári szezonon túl négy évszakos szezonalitás alakuljon ki a
tóparton. Szeretnék, ha az egész
éves nyitva tartás általánossá válna a Balatonnál. Nemcsak a gaszt-

ronómia és a vendéglátás magasabb
szintre emelése a céljuk, hanem
általában a balatoni életminõség
javítása a régióközpontú szemléletmód révén. A Balatoni Kör nem
csupán az alapító pincészetek
marketingszervezete kíván lenni,
hanem elsõsorban közérdekû,
összbalatoni célokat szolgálna.
A vendéglátásban szeretnék
elérni azt, ami a példaként emlegetett francia vagy olasz régiókban már általános, hogy helyi termékekre és helyi borokra épüljön
a kínálat. Nagy probléma azonban, hogy jelenleg a balatoni halászat felfüggesztése miatt idén gyakorlatilag nem juthatnak legálisan
balatoni halhoz az éttermek, ami
turisztikailag is komoly versenyhátrányt jelent a horvát tengerparttal vagy akár Európa nagy tavaival szemben.
Már az elõszezonban szeretnék elindítani Borpart nevû akcióés rendezvénysorozatukat, amely
a nyári turistacsalogató fesztiváldömpingbõl kiemelkedve arra hívná fel a figyelmet, hogy nem elég
egy-két napra reklámeseményekkel és ideiglenes fabódékkal jól
mûködõ vendéglátás látszatát kelteni, egész évben minõségi vendéglátóhelyek kellenek a partra.
BFN
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Mit adhat a húsvét a nem hívõknek? „Krisztus nem halott, hanem él…”
A böjti idõszakban vagyunk,
amikor Isten kegyelmébõl készülhetünk, bûnbánattal, életünk útjának akadálymentesítésével az
ünnepekre. Nagyon fontos az útegyengetés, nagyon sok ember
nem tud megharcolni ezekkel az
akadályokkal, és ott marad a magányában, kilátástalanságában.
Nagypénteken meghalt Jézus,
s ezzel bûnbocsánatot, örök életet nyer azoknak, akik hisznek
benne.
Jézus feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga. Jézus
áldozatáért Isten megbocsátja az
én bûnömet
Ha feltesszük a kérdést, ami a
legfontosabb földi életünkben,
vagyis hogy tudjam, hova megyek,
akkor a hit nélküli ember sötétséget lát, reménytelenséget, és azt
gondolja, a halálé az utolsó szó
Nem így van! Erre tanít bennünket a feltámadott Krisztus. Ezt
kell az embernek magáévá tenni a
hit által.
Krisztus nélkül nincs bûnbocsánat és örök élet. Ezért fontos
nekünk megszólítani, akik nem
hitben élnek, testvéri szívvel hívni, tapasztalja meg Isten kegyelmét, s Isten hittel ajándékozza
meg.
Ez a megtapasztalás teszi megélhetõvé az életünket, és elhordozhatóvá a keresztünket!
Miklós Ferenc
református tiszteletes
Ha feltesszük azt a kérdést,
hogy vajon a húsvéti ünnepkör mit
üzenhet a XXI. század vallásos
és kevésbé vallásos emberének,
akkor erre talán azzal az elsõ olvasatra furcsa válasszal tudunk
felelni, hogy a tavaszvárást. A
húsvét a tavasz eljövetelének ünnepe is, hiszen egybeesik a tavaszi napéjegyenlõség idején tartott régi termékenységi ünnepekkel, melyeknek két kiemelkedõ
eleme volt: az újjászületés és a
feltámadás. Akárhogy is nézzük,
legnagyobb keresztyén ünnepünk

is pontosan erre a két pillérre épül,
és azt üzeni, hogy újjászületés
nélkül nincs feltámadás! Mert mi
is valójában a feltámadás? Örömforrás az ember életében, amely
túlmutat minden földin, feloldja a
félelmeket és békével tölti meg a
szíveket. Hogy köszönt rá Jézus
feltámadása után a vele találkozó emberekre? Békesség néktek, ne féljetek! – ez a húsvét igazi üzenete ma is minden ember
számára.
Áldott ünnepszentelést kíván:
Császár Attila
református lelkész,
Balatonarács
„A feltámadás fénye húsvétvasárnaptól kezdve biztató ragyogással sugározza be az egész emberi történelmet. Érdemes élni,
mert Isten Jézus érdemeiért feltámaszt, és örök életûvé tesz bennünket. Ez a hit vigasztal minket
és erõsíti reményünket, hogy egykor majd megdicsõült testben
Krisztus jobbján állhatunk” – olvassuk az egyik római katolikus
szertartáskönyvben. Az üdvösségre, vagyis az örök életre minden ember meghívást kapott. Ez
még akkor is igaz, ha nem minden
esetben tudatosul bennünk, hogy
az evilági teendõk mellett természetfeletti küldetésünk is van: Isten megismerése. Õt a teremtett
világ számtalan szépségébõl kiolvashatjuk. Így például a természetbõl, a zenébõl, a tudományok varázslatos világából, a szépmûvészeti alkotások segítségével, vagy
éppen saját magunk és a másik
ember létezésének miértjébõl. Ezt
már Immanuel Kant is sejtette,
amikor a Gyakorlati ész kritikája
címû mûvében ezt írta: „Két dolog tölt el tisztelettel és csodálattal: a csillagos ég felettem és az
erkölcsi törvény bennem.” Habár
a modern kozmológia napjainkban divatos megfogalmazása szerint „a csillagok poraiból születtünk”, hiszünk benne – vagy legalább reméljük –, hogy a csillagok

Megemlékezés

mögött is áll valaki. Ugyanaz a
Teremtõ, aki az ember lelkébe erkölcsi törvényt oltott, és életének
természetfeletti küldetést adott.
Mindez a feltámadás fényének
biztató ragyogásában, azaz a húsvéti örömhír üzenetében nyer értelmet.
Berkes Péter
római katolikus plébános
Kiegészítésül, néhány tudós,
orvos hitrõl alkotott vallomása,
hiszen húsvét igazán a hit próbaköve!
Csókay András idegsebész:
Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak
az agyunktól függ. Hát akkor mitõl? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített, majd feltámadt Krisztus.
Vagy elfogadjuk, vagy nem; ez már
a szabad akaratunktól függ. Ha
nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott
jégen.
Albert Einstein: A tudomány
vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.
Neumann János, világhírû tudósunk matematikus módon közelítette meg a hitét:
Ha úgy élek, mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet,
akkor sem, ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek,
ahogy az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet.
Freund Tamás neurobiológus,
akadémikus:
Engem a tudományos megismerés nem távolabb sodort a vallástól, hanem még közelebb hozott hozzá...
Tényleg a semmibõl a semmi által, céltalanul alakult minden így?! Tisztelem az ateistákat,
mert nekik nagyobb a hitük az
enyémnél. Õk a számomra elképzelhetetlen mennyiségû véletlenben és mindezek céltalanságában
hisznek.
Összeállította:
Csizmazia Szilveszter

A mai nap az év legörvendetesebb napja, mivel a „az élet Ura
halott volt, most azonban él és
gyõzelmet arat”.
Ha Jézus nem támadt volna föl,
hiába lett volna megtestesülése,
megszületése karácsonykor, halála pedig nem adott volna életet az
embereknek. „Ha Krisztus nem
támadt volna fel, semmit sem érne
a ti hitetek” (1Kor 15,17) – mondja
Szent Pál apostol.
Bár föltehetjük a kérdést: Ki is
hinne egy halottnak? Ki remélne
benne? Tiszta õrültség lenne!
Krisztus azonban nem halott, hanem él! Hisznek a tanítványok,
hisz Mária Magdolna. Mária
Magdolna, mihelyt látja, hogy „a
kõ el van hengerítve”, azonnal futásnak ered, hogy értesítse Péter
és Jánost: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették”
(Jn 20,1–2). Azok ketten odasiettek, belépve a sírba látják „az otthagyott gyolcsot, meg a kendõt…
külön összehajtva más helyen”
(6–7). Láttak és hittek. A Krisztusban megszületõ egyházban ez
az elsõ jele a hitnek, kiváltója egy
asszony buzgalma és az üres sírban talált gyolcsok ténye. Isten
egyszerû dolgokat használ fel,
hogy megvilágosítsa a tanítványokat, akik „nem értették az Írást,
amely szerint föl kellett támadnia
a halálból” (9); sem azt nem értették, amit Jézus nekik elõre megmondott feltámadásáról. Mégis
két tanítvány: a fõapostol, Péter
és a kedvelt apostol, János érdeme, hogy felismerték és befogadták a Feltámadott jeleit, a hírt, amit
az asszony hozott, az üres sír és
az abban lerakott leplek üzenetét.
„Krisztus nem halott, hanem
él…”
A feltámadás jelei, bár más formában, mégis, ma is jelen vannak
világunkban: áldozatos hit, sok
rejtett ember evangéliumi élete, az
egyház missziós tanúságtétele,
amit se külsõ üldöztetések, se belsõ harcok nem tudnak megtörni,
az egyház megszentelõ küldeté-

se… Ezek folyamatosan vonzzák
az embereket a feltámadt Krisztushoz.
Minden ember személyes feladata, hogy elfogadja ezeket a jeleket mint ajándékokat, és higygyen, amint hittek az apostolok.
Feladatunk, hogy hitünkben állhatatosan megmaradjunk, hitünket ápoljuk és a Szentlelket kérve, hitünkben még szilárdabbá
tegyük.
Az Úr feltámadásának, a halálból az életbe való átmenetének
a mi feltámadásunkban kell visszatükrözõdnie, vagyis mindig mélyebben kell megélnünk a régi ember gyöngeségébõl az új, krisztusi
életbe való átmenetet. Szent Pál
mondja: „Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt
van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján” (Kol 3,1).
Boldog emlékû Chiara Lubich,
a nagyszerû olasz tanúságtevõ, a
Fokoláré mozgalom alapítója beszámol Pauláról, arról az olasz,
fiatal leányról, akibõl kihûlt a szeretetet; akiben felülkerekedett a
lázadás hangja és az ateista eszmék. Teljesen elutasította az imádságot, a szentmisét, elutasította
Istent. Miután a szülõi házat is
elhagyta, belevetette magát az élvezetekbe. De hamar rájött, hogy
mindez nem tudja betölteni élete
ürességét.
S amikor hitvalló keresztény
emberekkel találkozott, akkor ezt
kérdezte magától: hogyhogy olyan
szép és harmonikus ezeknek az
arca; honnan ez a béke, amely észrevétlenül átjárja õt is? S egyszerre felfedezte ezeknek az embereknek a titkát: õk mind Istent szeretik. Paula érezte, hogy Isten irgalma siet elébe, és Isten megfogja
a kezét. Igen, érezte, hogy az élet
számára is lehet élet, és hogy õ is
szeretheti Istent.
Ettõl a pillanattól kezdve életében minden megváltozott. Elõször is szüleihez fûzõdõ kapcsolata, mert megértette, hogy ezt
kívánja tõle Isten szeretete. Majd

In memoriam Gyõri Varga György
1949–1989
A SZABADSÁG- ÉS IGAZSÁGKERESÕ ÚJSÁGÍRÓ

„Nem múlnak õk el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk
a végtelenség.”

Ezúton emlékezünk meg édes gyermekünk,
Major László Attila (ML)
(1970–2012)
halálának második évfordulójáról. Mélységes mély fájdalommal, de annál nagyobb szeretettel a szívünkben és a lelkünkben
gondolunk Rá, ki míg élünk, velünk van.
Szeretõ szülei, testvére, sógora, unokaöccse, nagymamája, rokonok és barátok.

„Az évtizedig tartó szerkesztõségi korlátok közül szinte szaladt, rohant (1987 Lakitelek)
a társadalom horizontján feltûnt ellenállhatatlan ‘Kurtizán’ felé: Szabadság néven becézték.” Õmiatta újból politikai porondra lépett az elveit soha fel nem adó igazságkeresõ – írta
róla egykori kollégája, B. Ö. (1990. április, Jussunk a nyárhoz Gy. V. Gy. riportkötetének
megjelenése alkalmából.) Mint az MDF balatonfüredi szervezetének alapító tagja, lázasan
szervezte az elsõ szabad március 15-ét a Gyógy térre. Tudósított, riportot írt az MDF I.
országos gyûlésérõl (1989. március 11.). Megalkotta az MDF politikai-irodalmi folyóiratát,
a Szabadkikötõt. Közben egy kétnyelvû balatoni regionális lap, a Kagyló megindításán
fáradozott. A Magyar Nemzet tudósítója is volt. A frissen szerzett ellenzéki hetilapnak, a
Regének volt a kijelölt fõszerkesztõje, de lap indulását már nem érhette meg.
Utolsó tette is húsvéthétfõn, az igazság és a szabadság jegyében vállalt, feszültséggel teli demonstráció vezetése volt a fehér báránnyal. A szentkirályszabadjai
szovjet laktanya elõtt mondta el utolsó beszédét a szovjet had kivonulását követelve. Kedden írását elküldte a Magyar Nemzetnek, a Húsvéti bárány címmel,
de megjelenését már nem érte meg.
Szíve akkor mondta fel a szolgálatot, amikor számára is szélesre nyílt
a társadalmi szabadság kapuja.1989. március 30-án, szerda hajnalban
felköltözött a halálos magasba.
„Ennek a forradalomnak voltak és vannak varázsos forradalmárjai:
közéjük tartozott Gyõri Varga György.”Amiért élt, az elérte, de nem érte
meg – elégedett a szabadság és igazságkeresésben.
(Hajnali csengetés, 1990. április hó, Szabadkikötõ, H. F.)
A balatonfüredi MDF a Bajcsy-Zs. úti köztemetõben tiszteletére kopjafát állított, amely immár 25 éve õrzi emlékét. A Balatonfüredi Életrajzi
Lexikon szerkesztõi is méltónak találták személyiségét megörökíteni az
utókor számára.
Sena

minden ember elõtt Isten szeretetérõl tanúskodott szavaival, tetteivel.
„Krisztus nem halott, hanem
él…”
Nekünk, keresztényeknek foglalkoznunk kell a földi valóságokkal, ez azonban nem akadályozhat minket abban, hogy szívünk
az örök, a végleges valóságok felé
forduljon.
Az Úr feltámadása hatalmas
kihívás, mely arra emlékeztet minket, hogy csak táborozunk a földön, s hogy csak utasok vagyunk
az örök haza felé vezetõ úton.
A feltámadt Krisztus magával
akar vonni minden embert a feltámadásba, és el akar vezetni minket oda, ahol õ örökké él, hogy
saját dicsõségének részesévé tegyen minket. De ehhez még inkább élni kell földi életünket,
együtt a keresztekkel, teljesítve
mindennapi feladatunkat, örömben, békében, szeretetben, a feltámadás hitében, reményében.
Valahogy azzal a lelkülettel,
amellyel Boldog J. H. Newman
imádkozik a feltámadt Krisztushoz:
„Ó feltámadt Krisztus, veled
nekünk is fel kell támadnunk. Eltûntél az emberek szeme elõl, s
nekünk is téged kell követnünk…
Igen, az a kiváltságunk, hogy –
gondolatainkkal, ösztöneinkkel,
vágyainkkal, óhajainkkal, érzelmeinkkel, bár még testben élünk –
mégis az égben éljünk. Taníts minket, hogy ‘azt keressük, ami fönt
van’ (Kol 3,1). Hogy megmutassuk: hozzád tartozunk, szívünk
veled együtt feltámadt, Veled
együtt él, és életünk veled együtt
el van rejtve Istenben.”
„Krisztus nem halott, hanem
él…”
Ezen gondolatok jegyében
szeretnék kegyelemteljes húsvéti
ünnepeket kívánni minden kedves balatonfüredi lakosnak és vendégnek.
Dasek Viktor
római katolikus plébános
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Megújult a tihanyi templom
1990-ben a bencés rend viszszakapta a tihanyi plébániát.
Pászthory Valter plébános nagy
lendülettel kezdett a megkopott
templom felújításába. Közben
1994-ben a szerzetesek visszakapták monostorukat is, ami akkor múzeumként mûködött.
Korzenszky Richárd perjel 1996ig folytatta a templom felújítását.

Megszépültek az oltárok, a freskók, a belsõ és külsõ falak. Ezzel
párhuzamosan egy bencés közösség is életet kezdett az õsi monostor falai között. Ma kilenc
szerzetes él itt.
Ennek jele a felújított, szerzetesi életre alkalmassá tett rendház, a vendégek fogadására készült
Christophorus vendégház és a tu-

Újra látogatható a tihanyi
apátsági templom.
Elkészült a templom belsõ
tere és a kripta felújítása

risták fogadására épült Porta Pacis fogadóépület.
A Tihanyi Bencés Apátsági
Templom rekonstrukciójának befejezése a kormány145 millió forintos támogatásával, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma veze-

tõjének közbenjárására az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
Államtitkárság közremûködésével valósul meg. A Tihanyi Bencés Apátságot gyakran látogatják
külföldi delegációk – államfõk,
kormányfõk, parlamenti elnökök
–, ezért fontos, hogy az Árpádkorból fennmaradt királyi temetkezõhelyre és környezetére a magyar állam is megfelelõ gondoskodást fordít.
A támogatás összegébõl mostanra, az eredeti barokkhoz hasonlóan, kelheimi mészkõlapokkal

burkolták a padozatot. Megújult
a lábazat, a padok és a templomhajó faborítása.
Új világítás- és hangosítástechnika szolgálja a liturgiákat és más
ünnepeket. A templom alatti kripta is új téglaburkolatot és világítást kapott.
A támogatásból második ütemben 2014 végéig elkészül a templom nyugati homlokzatának festése, és a rendház nyugati homlokzatának nyílászáróit is felújítják, a kripta 18–19. századi sírfeliratait restaurálják.
BFN

Korzenszky Richárd Tíz esztendeje
szentföldi élményei énekelnek együtt
Tovább folytatódik az arácsi Vasárnapi vizit
Az elmúlt év októbere óta
havonta, egy vasárnap
délután szervez rendezvényeket Vasárnapi vizit
címmel az Arácsért
Alapítvány. A rendezvény
megkezdése elõtt Dasek
Viktor atya, Balatonfüred
plébánosa köszöntötte dr.
Korzenszky Richárdot és
a hallgatóságot.
Dr. Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság házfõnöke, bencés
perjel szentföldi úti beszámolóját
hallhatta a közönség március 23án Arácson. A másfél órás elõadáson megismerkedhettünk a
Bibliában leírt és olvasható szentföldi helyszínekkel, de mint az
atya elõadásában többször is hangsúlyozta, a Szentföldön nem a látványon, hanem az élményen volt
a hangsúly.
Dr. Korzenszky Richárdnak
régi vágya teljesült azáltal, hogy
hosszabb idõt eltölthetett azon a
helyen, ahol Jézus élt. – Hogyan
váltam turistából zarándokká? –
tette fel a kérdést az atya, amire

egy anekdotával válaszolt. Egy
indián állt az út szélén, amikor arra
ment egy autó, és elvitte õt az úti
céljáig. Amikor megérkeztek, az
indián leült az út szélére és várt.
Kérdezték tõle: mire vársz? Várom, hogy utolérjen a lelkem, válaszolta.
Így volt ezzel Korzenszky Richárd is, amikor a repülõgép megérkezett Tel Avivba: a nagy forgalmú városban a repülõtéren várta, hogy utolérje a lelke.
A Szentföldön lassan elcsendesedett a zajos bazár, és csak a
lényeg vált fontossá. A Krisztus
korabeli térképen az õsi Palesztinát láthatjuk – mondta az atya, a
Galileai-tavat és a Holt-tengert,
amelyeket a Jordán folyó köt
össze. Az a folyó, amelyben Jézus megmártózott és megkeresztelkedett. Megelevenedtek azok a
helyszínek, amelyeken Jézus járt
egykoron a tanítványaival, és véghezvitte csodás gyógyításait, a
halszaporítást és a víz borrá való
átváltoztatását.
Ma mindenki vásárol ajándékba kánai bort – mondta az atya,

bár tudja, hogy talán nincs is anynyi bor, amennyit a turistáknak,
zarándokoknak eladnak. Mégis
szimbolikus jelentése máig hat.
Jézus együtt volt azzal a párral,
akik akkoriban indították el közös életüket, együtt ünnepelt velük az esküvõjükön. Elfogyott a
bor, õ megajándékozta õket a borrá változtatott víz csodájával,
hogy bõségben legyen az élet, így
gondolja az atya, aki szintén szeretettel ajándékozza a kánai bort
az ifjú házasoknak.
Az esten Kondorossy Karolina hegedûn Bach-mûveket játszott. Fabacsovics Zoltán, az
Arácsért Alapítvány elnöke megköszönte Richárd atyának az elõadását, és ismertette a Vasárnapi
vizit következõ programját, amelyet április utolsó vasárnapján rendeznek.
Akkor dr. Szabó Tamás tart
elõadást a Mária-zarándokútról.
Május 11-én pedig Batta György
felvidéki költõt látja vendégül az
alapítvány, aki a külhoni magyarok életérõl beszél Arácson.
Hanny Szabó Anikó

2004. március 17-én Tóth
Imréné ötlete alapján
alapították meg a Balatonfüredi Evangélikus
Egyházközség Énekkarát.
A kezdetekkor csupán
egyszólamú énekkar ma
már nemcsak az istentiszteleteken, de városi
ünnepségeken is fellép.
Az elmúlt tíz évben sokat fejlõdtek. Az elõrelépésben persze
rengeteg munka és kitartás van,
amit Vörös Ágnes vezetésével valósítottak meg. A tízéves kórust
ünnepi istentiszteleten köszöntötték március 23-án. A 18 tagú
énekkart a református egyházközség kórusa egy dallal köszöntötte, majd Bánó Veronika is gratulált a jubiláló énekkarnak és vezetõjének.
Honnan és hogyan indult a
kórus? – kérdeztük Vörös Ágnestõl, a kórus vezetõjétõl.
– Tóth Imréné, az akkori felügyelõ volt az ötletadó, õ mindenképpen szerette volna, hogy ha
Balatonfüreden is létrejönne egy
ilyen jellegû kórus. Megkeresett
engem, mivel édesapám a gyüle-

kezet tagja, és én pedig nagy örömmel fogadtam el a felkérést, nagy
lelkesedéssel kezdtem bele a munkába.
– Feltételezem, nem volt könynyû dolga, hiszen a tagok többségének csak minimális zenei elõképzettsége volt.
– Így van. Emiatt aztán kezdetben csak egy szólamban, kánonban énekeltünk, aztán fokozatosan bõvítettük a repertoárt,
most már három-négy szólamban
is éneklünk. Természetesen fõleg
egyházi énekeket tanultunk be,
most már a városi karácsonyi hangversenynek is résztvevõi vagyunk,
illetve ökumenikus heteken a katolikus és református kórusokkal éneklünk együtt. Nagyon jó
a kapcsolatunk a város többi
énekkarával is, a karnagyoknak ezúton is szeretném megköszönni a
sok-sok támogatást, amit tõlük
kaptunk.
– Riczinger József evangélikus
lelkész, aki maga is tagja a kórusnak, hálát és köszönetet mondott mindazért a szolgálatért, amit
az énekkar tíz éven át végzett.
– Nagyon-nagyon sok áldást
kaptunk ebben az elmúlt évtized-

ben ezen a kóruséleten keresztül.
Nagyon sok szép evangéliumi éneket tanultunk, nagyon sok szép,
Isten nevét dicsõítõ dalt énekeltünk, és ez mind szép bizonyságtétel. Örömünnep ez, ami számunkra hálaadó ünnep is egyben.
Hálát adunk elsõsorban az Úrnak, köszönetemet fejezem ki
Vörös Ágnes kórusvezetõnek és
a családjának, az általuk nyújtott
támogatásért. Köszönöm a kórustagoknak is, hogy tíz éven át kitartottak, és együtt, közösségben
lehettünk.
Az ünnepi istentisztelet után
a templom mögötti parkban a kórus tiszteletére lelepleztek egy
emléktáblát, amelyet a Tóth, Fülöp és Vörös család támogatásával helyeztek el, valamint elültettek egy juharfát, melyet Csizmazia
Szilveszter ajánlott fel az ünnepségre. A jubileumát ünneplõ kórusról egy tabló is készült, ezt
Vörös Ákos készítette. Üröm volt
az örömben, hogy lakóhely-változtatás miatt Vörös Ágnes a továbbiakban már nem tudja vezetni az evangélikus énekkart, de mindenki bízik a folytatásban.
Bán László
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Fiatal vállalkozók kiállításán
vett részt a Biotitok Gyógytéka
A Biotitok Gyógytéka
elõször vett részt a fiatal
vállalkozók szakkiállításán, a Junior Expón. Az
országhatárokat átívelõ
vásárt és kiállítást 2014.
március 7–8-án rendezték
meg Egerben, immár
ötödik alkalommal.
A kétnapos expón 35 év alatti
vállalkozók vehettek részt egy elõzetes zsûrizést követõen. A rendezvény célja az volt, hogy a több
mint 100, lendülettel, ötletekkel
teli fiatal vállalkozó bemutatkozhasson a nagyközönségnek. A
standok között járkálva felfedezhettünk többek között marketinggel, pályázatokkal foglalkozó
szakembereket, fejlesztõmérnököket, divattervezõket, de Szlovéniában falusi turizmussal foglalkozó vállalkozót is. Ilyen sokszínû, kreatív vállalkozótársakkal
tölthettem együtt a két napot. Volt
lehetõség egy személyesebb hangvételû bemutatkozásra is, így a
színpadon riportot készítettek
velem. Ennek során kifejthettem,
hogy mivel is foglalkozom, a hallgatók megismerhették az egészségrõl, gyógyításról vallott felfogásomat, nézeteimet.
Nagy-nagy öröm volt hallani,
amikor a látogatók arról beszéltek, milyen jó, hogy természetgyógyászattal foglalkozó stand is
megjelent a kiállításon. Érdeklõdve csodálták meg az erre az alkalomra készült gyógynövényeket
ábrázoló festményeket, a szárított
gyógynövénycsokrokat, a Balaton-felvidéken gyûjtött levendulával megtöltött zsákocskákat és
a saját receptúráim által összeállított Illatos füvek teakeverékeket.
Bizony, ott, a Junior Expón mutattam be a saját teakeverékeimet.
Többévnyi kísérletezés, megfigyelés, finomítgatás és természetesen a vendégeim visszajelzései

segítségével megszülettek a saját
receptúráim alapján összeállított
teakeverékek, az Illatos füvek.
Jelenleg háromféle keverék kapható: a Napsugár teakeveréket
húgyúti fertõzésekre, felfázásra,
vesetisztításra és -erõsítésre ajánlom, a Jól járok teakeverék az
ízületi problémákat, fájdalmakat,
gyulladásokat csökkenti, a Naplemente teakeverék pedig elõsegíti a pihentetõ, nyugodt alvást.
Hadd osszam meg önnel, kedves olvasó, hogy számomra az
egyik legnagyszerûbb élmény
mégis egy orvossal történõ szakmai beszélgetés volt. Miután hallotta a színpadi bemutatkozásomat, felkereste a Biotitok Gyógytéka standját. Mivel õ praktizáló
orvosként roppant nyitott a
gyógynövények világára, illetve
az alternatív gyógyításra, hamar
megtaláltuk a közös hangot. A beszélgetés során megosztottam
vele néhány anatómiai megfigyelésemet, melyeket leginkább a nálam állapotfelmérésen megforduló vendégeim egészségi állapotát figyelve vettem észre. Beszélgetõpartnerem végiggondolta a
saját pácienseit, és alátámasztotta az észrevételeimet. Természetesen jómagam is tanultam anatómiát, de bizonyos összefüggéseket a gyakorlati tapasztalatokon
keresztül láttam meg. Nagyon
hálás voltam a pozitív szakmai
visszajelzésért. Örömmel töltött
el, hogy talán egyre több orvos

válik többé-kevésbé nyitottá a természetes, alternatív orvoslás irányába, ahol a nyugati és a keleti
orvoslás szépen kiegészítheti egymást úgy, hogy a beteg érdekeit,
egészségét tartja szem elõtt.
Ezen szakmai tapasztalatcserén túl hasznos és érdekes beszélgetések, találkozások történtek
más vállalkozókkal, érdeklõdõkkel, akik valóban minden égtájról
érkeztek Egerbe.
Külön öröm volt számomra,
hogy az Illatos füvek teakeverékeket bemutathattam ezen az országhatárainkat átívelõ rendezvényen. A teák palettája hamarosan bõvül, mert van még recept a
tarsolyomban. A korábban említett háromféle teakeveréket megtalálja a Biotitok Gyógytéka polcain.
Amennyiben további kérdések
merülnének fel a gyógynövényekkel vagy a természetes, alternatív
gyógymódokkal kapcsolatban,
vagy szeretné ön is megkóstolni
az Illatos füvek teakeverékeket,
keressen bizalommal!
(x)
Kelemen Lívia
Balatonfüred, Kossuth utca 19.
Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 9–17,
szombat: 9–12
Internet: www.biotitok.hu,
e-mail: info@biotitok.hu
és www.facebook.com/Biotitok
Érdeklõdés, bejelentkezés:
20/595-3062,
vagy személyesen az üzletben

Eredmények a Radnótiban
Az elõzõ esztendei
országos kompetenciamérés eredményei, a
www.oktatas.hu balatonfüredi adatai alapján a
Radnóti iskola eredményei kiemelkedõek.
A hatodik és a nyolcadik évfolyamon szerzett matematika- és
szövegértés-eredmények magasan az országos, sõt a megyeszékhelyi átlagok felett vannak,
és évek óta iskolánk eredményei
megyei szinten is kiemelkedõek.
A középiskolai írásbeli felvételi vizsgán tanulóink átlagban
13 ponttal gyûjtöttek többet az
országos átlagnál (az országos
átlag 54 pont, az iskolai 67). Kiemelkedik Schütz Annamária teljesítménye (96), aki az összes tehetséggondozó gimnázium listáját vezeti, de húsz tanuló szerzett 70 pontnál többet a lehetséges 100-ból.
A Zrínyi Ilona matematikaversenyen, amely a legnagyobb
létszámú tanulmányi verseny, az
összesített pontverseny alapján
megyei harmadik lett iskolánk,

Zöld óvoda a lakótelepen
Meglehetõsen szigorúak
azok a követelmények,
amelyek engedélyezik
egy-egy intézménynek a
„zöld”, azaz környezettudatos, környezetbarát
minõsítését. Ha pedig már
elnyerte, óvni kell, mert
számíthat az ellenõrzésekre, adott esetben a
minõsítés visszavonására.
Az, hogy Balatonfüreden elsõként a Tündérkert Óvoda nyerte el a minõsítést, az ott dolgozó
közösség (és a szülõk) érdeme.
Mint tudjuk, a mai óvodások a
jövõ nemzedéke, intézményes
környezettudatosságra nevelésük
az óvodában kezdõdik. A pályázat elnyerésének megvannak az
elõzményei, illetve a pécselyi
Kökörcsin tagóvoda révén a követendõ példa is, hiszen a Balaton-felvidéki kistelepülésen már
második alkalommal sikerült elnyerni a címet.
Mivel a balatonfüredi Tündérkert Óvoda egy lakótelep szegletében helyezkedik el, ez lényegesen nehezebb vállalkozás. Megvalósítása pedig komoly kihívás
és önzetlen munka eredménye.
A pályázatot a mezõgazdasági
minisztérium írta ki, s a Tündérkert Óvoda vezetése és dolgozói
azonnal meglátták benne azokat
a lehetõségeket, melyekkel még
vonzóbbá tehetik a kicsik számára az óvodát. Ne feledjük: az óvoda (és késõbb az iskola) választásánál a szülõk számos szempont
szerint válogatnak, s a környezetvédelem ma már nem divattéma,
hanem életkörülményeink alapfeltétele.

A pályázatban meg kellett jelölni a pedagógiai program azon
elemeit, melyek a környezetvédelmi neveléssel összhangban vannak; részletesen ismertetni kellett
a mûködés feltételeinek zöld vonatkozásait. Ilyen például az udvar, a beltér, a csoportszobák leírása. Az elõbbihez éppúgy tartozik a növény- és állatvilág ismerete, annak ápolása, gondozása. Az
utóbbi esetében még arra is ki kellett térnie a pályázatírónak, hogy
milyen környezetkímélõ takarítóés karbantartó eszközöket, vegyszert pótló anyagokat használnak.
Kiemelt szempont volt a
szemléletváltozás, -változtatás.
Ez egyaránt vonatkozik az óvoda
dolgozóira és a gyermekekre, rajtuk keresztül a szülõkre, a városi
kisebb, lakótelepi közösségekre.
Mindez a gyerekek esetében természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékosan, mégis a szemléletet formálva.
Ilyen eszköz például a rajz a víz
világnapja alkalmából, a kirándulások, játékos versenyek esetleg
szülõk bevonásával, a mindennapos gyümölcsfogyasztás.

A pályázat része volt az energiatakarékosság is. Ennek jegyében lecserélték a nagyobb fogyasztókat, a vízcsapokat, elvégezték a szükséges nyílászárócseréket, javításokat.
Az intézmény élen jár a megújuló energiák hasznosításában is.
Az óvodában népszerûsítették a
komposztálást, a természetes
anyagok felhasználását is.
A szelektív hulladékgyûjtésnek
Balatonfüreden már jól mûködõ
hagyományai vannak, ennek elemeit a gyermekek is jól ismerik. A
Tündérkert Óvodában is megvan
mindennek a maga helye. A gyermekek örömmel hozzák – természetesen szülõi felügyelettel – az
újságpapírt, mivel a papírgyûjtés
egész évben folyamatos az intézményben.
A Tündérkert Óvoda képviselõi december 18-án Budapesten, a
Vajdahunyad várban vehették át a
minõsítést, melyrõl oklevél is tanúskodik az óvoda falán. Az óhaj
közös: megtartani a jól hangzó
zöld környezetet mind a maguk,
mind a város jövõje érdekében.
Gerván Gyõzõné

S Z Ü L Õ K F I G Y E L M É B E!
Balatonfüred Város napközi otthonos óvodáiba
a beiratkozás helyszínei:
Kiserdei Óvoda, Park u. 11.
Mesevilág Óvoda, Hunyadi utca 24.
Kerekerdõ Óvoda, Iskolalépcsõ utca 4.
Óvárosi Óvoda, Kossuth L. u. 37.
Tündérkert Óvoda, Noszlopy G. u. 18.
A beiratkozás idõpontja:
ami a másodiktól nyolcadikig
részt vevõ 3–3 legeredményesebb
diákot dicséri.
A DRV víz világnapi rajzpályázatán Ender Patrícia, Dobos
Dorina és Fejes Zsófia 8. osztályos tanulók különdíjat szereztek,
a Víz és Energia fotópályázaton a
radnótis csapat szintén különdíjas lett.
A Lovassy gimnázium által
szervezett német nyelvi versenyen Fónagy Zsanna az 1. helyen
végzett. A futsal teremlabdarú-

gó-bajnokságon a Radnóti csapata a megyei bajnok lett, majd az
országos 8. helyet szerezte meg.
Az úszás-diákolimpia megyei
döntõjében Bruckner Bernadett
gyorsúszásban, Lipthay Hanna
mellúszásban lett megyei bajnok,
utóbbinak az országos döntõn a
4. helyet sikerült megszereznie.
Az országos gyermek képzõ- és
iparmûvészeti pályázaton Birkás
Balázs és Birkás Borbála kapott
arany oklevelet.
Radnóti iskola

2014. április 28-án (hétfõn) 8.00–17.00 óráig
2014. április 29-én (kedden) 8.00–16.30 óráig
2014. április 30-án (szerdán) 8.00–16.30 óráig

– akik három és öt év közötti gyermekeiket eddig
nem íratták be (õket a vezetõ óvónõk elõjegyzésbe
veszik)
– akik 2014. december 31-ig töltik be ötödik életévüket és eddig nem jártak óvodába.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
* a gyermek születési anyakönyvi kivonata
* a gyermek lakcím- és taj-kártyája
Kérjük, ezeket a szülõ a beíratáshoz szíveskedjék
magával hozni!

Az óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki a harmadik életévét 2014. december 31. napjáig betölti.
Kérjük, hogy azok a szülõk is írassák be gyermeküket:

Beiratkozáskor sok szeretettel várjuk gyermekével együtt!
A város óvodáiban a nyílt hét idõpontja:
2014. április 14-tõl (hétfõ)–április 16-ig (szerda)
délelõtt 8–11 óra között

– akik 2015. augusztus 31- ig töltik be harmadik
életévüket (õket a vezetõ óvónõk elõjegyzésbe
veszik)

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
mûvelõdési, oktatási,
sport- és idegenforgalmi osztály
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Készülnek
a füredi
kontinensbajnokságra

Aranyos lányok: Udvardy Panna, Stollár Fanny és Gálfi Dalma

Aranyérmes
teniszezõk
A csehországi Ricany
városában a magyar U16os nõi teniszválogatott
aranyérmes lett az Európabajnokságon. Hazánkat
a balatonfüredi Gálfi
Dalma, a balatonakaratytyai Udvardy Panna és a
budapesti Stollár Fanny
képviselte.
A magyar csapat a házigazda
Csehország ellen kezdett, ahol
Gálfi Dalma egyesben diadalmaskodott, de Stollár Fanny vereséget szenvedett. Az Udvardy–
Stollár páros viszont gyõztesen
hagyta el a pályát, így továbbjutottak.
A következõ mérkõzés az olaszok ellen volt, ahol Gálfi és Stollár egyaránt gyõzött, így páros-

ban már belefért egy vereség. A
döntõben az oroszok ellen játszott
a magyar válogatott.
Gálfi Dalma ismét diadalmaskodott, Stollár viszont újból vereséget szenvedett, de szerencsére párosban javítottak, így Magyarország nyerte meg az Európa-bajnokságot.
A szakemberek szerint nagy
jövõ elõtt áll az U16-os csapat,
még sok örömet szereznek a
sportág szerelmeseinek. A fedett
pályás Európa-bajnokság döntõjébe a magyar fiúválogatott is beverekedte magát, de õk már az
elsõ körben kiestek. Visszatérve a
lányokra, azért is komoly siker az
Eb-arany, mert legutóbb öt esztendõvel ezelõtt nyerték meg a
kontinensbajnokságot.
Szendi Péter

Március 23-án rendezték meg a DiaEuro nemzetközi diabétesz labdarúgóbajnokság elsõ hazai válogatóját.
A mostani válogatón részt
vevõ legkiválóbb játékosokból és a 2013-ban a horvátországi Zadarban Európabajnok magyar csapat tagjaiból áll majd össze a magyar
cukorbeteg futsalválogatott.
A második válogatóra április
13-án kerül sor, ezután alakul ki a 16 fõs keret, amely
megkezdi a felkészülést a
szeptember 1. és 5. között
Balatonfüreden sorra kerülõ
kontinensbajnokságra.
A kezdeményezés célja
az, hogy felhívja a figyelmet
a cukorbetegség által érintettek egyre növekvõ körére Európában, és hangsúlyozza: a
sportban sincs helye a diszkriminációnak. A DiaEuro
nemzetközi diabétesz labdarúgó-bajnokság teljes körû
hazai megrendezését a magyar válogatottat a kezdetektõl segítõ 77 Elektronika
Kft. és a Sanofi Magyarország vállalta magára.
BFN
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Új táncreménységek
Tizenegy egyesület
közel ötszáz táncosa
mérte össze tudását az idei
év elsõ akrobatikus rock
and roll területi versenyén március elején
Veszprémben.
A helyi Acro Dance Sporttánc
Egyesület résztvevõinek több dobogós helyezést is sikerült elérni.
A children nagyformációs kategóriában induló Kick Star nevû
csapat a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
Children kisformációs kategóriában két füredi csapat állt színpadra, a CuKick a hatodik helyet
tudhatja magáénak, míg a Surprise
teljesítménye a nyolcadik helyre
volt elegendõ.
A junior kisformációs kategóriában a PárducRock éppen lecsúszott a dobogó elsõ helyérõl,
de egy ezüstéremmel lettek gazdagabbak. A balatonfüredi egyesület egy teljes új junior nagyformációval is büszkélkedhetett a
versenyen.
A csapat a High Five nevet
kapta, és ebben a felállásban most
versenyeztek elõször. Edzõjük,
Madár Eszter szerint a versenyen
elért harmadik helyezés tökéletes
kezdése volt az évnek, tájékoztatta lapunkat a 15 éves egyesület
elnöke, Tromlerné Rusz Rita.
BFN

A junior kategóriában induló PárducRock csapat éppen csak
lecsúszott a dobogó legfelsõ fokáról, így egy ezüstéremmel lettek
gazdagabbak a Veszprémben megrendezett területi versenyen

Körzeti diákolimpiai döntõ mezei futásban
Március 19-én délután iskolás
gyerekektõl volt hangos a Kiserdõ. A mezei futás körzeti diákolimpiai döntõjét rendeztük több
száz gyerek részvételével, amelyen hat iskola képviseltette ma-

A füredi kézilabdázók
az elsõ négy közé jutottak
Balatonfüredi KSE–Gyöngyösi Kézilabda Klub 29:25

A Balatonfüredi KSE 29:25-re nyerte a harmadik mérkõzését a Gyöngyös ellen, ezzel biztosan
bekerült a bajnokság legjobb négy csapata közé. A fürediek legközelebb a Veszprém ellen játszanak

gát. Ezen a versenyen mindenki
nyert, aki lefutotta a távot, aki
mozgással töltötte a délutánját.
A dobogósok éremdíjazásban
részesültek, és a legjobbak a megyei döntõn képviselik Füredet.

Az általános iskolások születési idejük szerint elsõtõl nyolcadikig négy korcsoportban versenyeztek.
A gyõztesek: Marton Milán,
Dombi Júlia, Dömötör Máté,

Bartis Hajnalka, Babos Barnabás, Dömötör Blanka, Csillag
Mercédesz (mind Radnóti), Egervári Márk (Eötvös).
Steierlein István
DSB-elnök

7. Spuri Balaton szupermaraton
Óriási sikerrel, felejthetetlen
hangulatú zárónappal fejezõdött
be a 7. Spuri Balaton és fél-Balaton szupermaraton.
A mezõny összesen 42 balatoni településen haladt keresztül.
18 országból érkeztek versenyzõk, többek közt Hongkongból,
az USA-ból és Ausztráliából is. A
216 fõs egyéni mezõnyben minden harmadik futó külföldi volt.
Végül az egyéni mezõny tíz százaléka nem tudta bejezni a versenyt. Az indulók ezúttal nemcsak a körültekintõ szervezéssel
lehettek elégedettek, hanem a szinte végig ideális futóidõvel is. A versenyzõk reggel 8-kor 14 fokban,
napos, szélcsendes, kissé felhõs
idõben indultak Balatonfüredrõl,
és a négynapos túrát zárva 16 fokban érték el újra Siófokot. Csak a
mezõny második felében célba
érõkkel bánt el cudarul az idõjárás, mert idõközben felkerekedett
a vihar, és még a közvetlenül a
Balaton partján felállított célkaput is eldöntötte a szél. A zárónapra 50,7 km jutott. Domborzatilag ez volt a legtöbb kihívást rejtõ szakasz, több kellemetlen emelkedõvel.
Nem tudni, hogy a minden szakaszt megnyerõ Steib Péter a vihart akarta-e megelõzni, de igazán
nagy idõt futott az utolsó szakaszon. A 100 km-es országos bajnokságra készülõ szigethalmi futó

3:28.48-as idõt ért el, szemben a
tavalyi 3 óra 25 perces idejével,
amit akkor hóesésben futott. Ezzel együtt az összeredménye 9
perccel maradt el a tavalyitól. Idén
13 óra 21 percet töltött el az
életébõl azzal, hogy teljesítse a
195,4 km-t. Talán unalmas is lehetett a számára a négy nap, mert
a felvezetõ biciklista hátán kívül
semmi mást nem látott a pályán.
Mindenki másnak meg az az „élmény” maradt, hogy az õ hátát
figyelhette – kellõ távolból. Steib
a verseny történetében elõször
mesterhármast ért el, 2012, 2013
után újra nyert 2014-ben is.
A nõknél Tigyiné Görög Veronikának nem volt ellenfele, mind
a négy szakaszon gyõztesként ért
a célba. A keszthelyi atlétanõ a
nõi verseny történetében az elsõ,
aki második alkalommal is nyerni
tudott (elõször 2011-ben).
A szervezõk döntése alapján
ettõl az évtõl kezdve a tragikus
sorsú hegymászóra és futótársra
emlékezve kiadják a Kiss Péteremlékdíjat. A versenyt teljesítõ
legifjabbat is elismerés illeti. Miután a három napon át a korcsoportban vezetõ Tóth Viktor Ádám,
a 12 órás futás korosztályos világbajnoka az utolsó napon lesérült, a díjat a 20 éves Kovács Imre
érdemelte ki. A 7. Spuri Balaton
és fél-Balaton szupermaraton legidõsebb férfi résztvevõje a váltó-

ban indult, 73 éves Szüts Miklós.
A hölgyeknél a svéd Monika Udd
volt a legidõsebb, aki a verseny
zárónapján ünnepelte 65. születésnapját. Mint elmondta, azért
választotta ezt a balatoni hétvégét, mert mindenképpen versenyzéssel szerette volna ünnepelni a
jeles napot.
A nõi váltóknál a Hososz katonacsapatának „legénysége” szintén veretlenül vitte el a pálmát, és
hogy ne legyen ennyire egyhangú a kép, a férfiváltó Sashegyi Gepárdok úgy végeztek az élen, hogy
csak az elsõ kivételével mindennap nyertek. Akkor az elsõ szakasz 48,2 kilométerén öt, azaz öt
másodperccel szorultak a második helyre. A végére ezt elég szépen ledolgozták, mert az öt másodperces hátrányból 34 perc és
5 másodperces elõnyt faragva végeztek az élen.
A versenyzõk frissítésére szolgált többek között 450 kg banán,
60 kg aszalt gyümölcs, 50 kg alma, 40 kg citrom, 28 kg szõlõcukor, 15 kg csoki, 10 kg ropi, 1200
liter tea, 10 ezer liter víz, és mindehhez ötvenezer pohár.
A kísérõkkel és szervezõkkel
együtt egy kétezer fõs karaván
kerülte a még szezon elõtti Balatont, megtöltve a szálláshelyeket,
a már nyitva lévõ vendéglõket, kávézókat.
Dobor Dezsõ
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POLITIKAI HIRDETÉS

Zánka újratöltve!
Zánka jelenleg az újjászületésének idõszakát éli. A festõi környezetben elhelyezkedõ Új
Nemzedék Központ újra szeretné felpezsdíteni, valódi tartalommal megtölteni Európa legnagyobb
ifjúsági komplexumát. Színes programokat, lehetõségeket kínál fiataloknak, családoknak, cégeknek
egyaránt. Kiváló színtere lehet kulturális és sportfesztiváloknak, gólyatáboroknak, edzõtáboroknak, egyéni, csoportos üdüléseknek, konferenciáknak.

A központ nyáron 3000, a téli idõszakban 600 fõ befogadására alkalmas.
A szállások mellett a vendéglátóhelyek széles választéka, sport- és kulturális létesítmények
állnak a vendégek rendelkezésére továbbá egy 500 fõs konferencia-központ biztosítja a rendezvények, konferenciák magas színvonalú lebonyolítását.
Zánka saját strandja és kikötõje várja a Balaton szerelmeseit, a strandolni, sportolni, hajózni,
vitorlázni vágyó vendégeit.
A Zánkaland kalandpálya különbözõ nehézségû pályái között válogathatnak a kalandra vágyók.
A Haditechnikai park pedig tartalmas szabadidõs programot nyújt minden korosztály számára.
Az Ifjúsági Centrum iskolai és iskolarendszeren kívüli oktató, nevelõ feladatokat is ellát. A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében elhelyezkedõ erdei iskolája alsósoknak és felsõsöknek
kínál erdei iskolai programokat, foglalkozásokat. Kitûnõ helyszíne lehet osztálykirándulásoknak,
gyermektáboroknak.
Látogasson el az Új Nemzedék Központba, gazdagodjon felejthetetlen élményekkel, itt
mindenki megtalálja azt, amire vágyik!
A www.zanka.hu oldalon részletes tájékoztatást kaphat a Központról és szolgáltatásairól.

