TARTALOM
Balatoni hal
az éttermekben
Semmi akadálya nincs annak, hogy a balatoni éttermekben, strandi büfékben
valódi balatoni halat tegyenek a vendégek elé...
3. oldal
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Az év borásza: Koronczai Zsolt
Koronczai Zsolt lett az év
borásza Füreden, olaszrizlingje nagy arany
minősítést kapott.
A városi borversenyen
Balatonfüred különdíját
Mészáros József kapta.
A Balatonfüredi Városi Borversenyre ezúttal negyvenegy
borász háromszázötvenháromféle borral nevezett. A Balatonfüred–csopaki borvidék legrangosabb megmérettetésén idén is
a fehérborok domináltak, ezek
közül is az olaszrizlingek.
Az év borászának Koronczai
Zsoltot választották, aki 14 borral nevezett a versenyre. A 22
hektáron gazdálkodó borász
családja generációk óta foglalkozik szőlőtermesztéssel. A javarészt Balatonszőlősön fekvő
szőlőik fele olaszrizling, a terület másik felén több más fajtát
is nevelnek.
– Először kaptuk meg ezt a
díjat, nagyon boldog vagyok.
Tudtam, hogy jól sikerült a tavalyi olaszrizlingünk, de a borok megítélése annyira szubjektív, hogy ebből még nem vontam le messzemenő következtetést. Sok mindentől függ, mire
mondjuk azt, hogy jó bor. Elkötelezett borászok vagyunk már
generációk óta. Van két fiam,
abban bízom, hogy ők majd
egyszer átveszik tőlem a pincészetet – nyilatkozta a borverseny díjkiosztóján Koronczai
Zsolt.

Felavatták
az óvodát
Csaknem százötvenmillió
forintból újult meg a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda épülete.
4. oldal

Segítség
a bajban
A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ a
gyermekvédelemtől kezdve
a szociális segítségnyújtáson
át az idősgondozásáig számos fontos feladatot lát el.
5. oldal

Új elöljáró
Tihanyban
Mihályi Jeromos tihanyi perjel mindennap szembenéz
önmagával és Istennel, erősen hisz a közösségi létben,
mindemellett ragaszkodik a
heti kétszeri sportoláshoz.
7. oldal

Borkóstoló a díjkiosztón. A jobb oldali képen Koronczai Zsolt a verseny hordófenékből készült vándordíjával
A szakmai zsűri végül hét
nagy arany, hetvennégy aranyés kétszázhét ezüstérmet osztott
ki az Annabella Hotelben rendezett versenyen. A hagyományoknak megfelelően az év
bortermelője kapja meg a bor-

Indul a fesztiválszezon

hetek alatt az első pavilont, így
idén az augusztus 10-én kezdődő gasztronómiai fesztiválon a
Koronczai Pince nyitja majd a
sétányon a sort.
Nagy arany minősítést kapott Mészáros József 2015-ös,

késői édes olaszrizlingje (egyben a verseny legmagasabb
pontszámát is ez a bor érte el),
a Söptei Pincészet 2013-as sárgamuskotálya, a Koronczai
Pince 2017-es olaszrizlingje, a
Balogh Pincészet 2013-as kései

édes olaszrizlingje és 2015-ös
szürkebarátja, a Béla és Bandi
Borászat 2017-es olaszrizlingje,
valamint Koczor Dóra 2015-ös
semillon-furmint-olaszrizling
bora.

Martinovics Tibor

Középiskolai ballagások
Összesen 157 diák
ballagott el május 5-én a
két füredi középiskolából.
A szakmai osztályok
mellett egy érettségiző
osztály is búcsúzott a
Szent Benedek középiskolából, itt 67 tanuló fejezi
be tanulmányait. Parképítő-fenntartó, cukrász,
szőlész-borász, hegesztő
és szerkezetlakatos
szakmákat sajátítottak el
a diákok, valamint egy
rendészeti osztály is
elvégezte az iskolát.

A Hal- és Borünneppel megkezdődött a fesztiválok sora Füreden.
A jó borok mellett finom halat is kóstolhattak a Tagore sétányon
a pünkösdi hétvége vendégei, ugyanis Füred legújabb kulturális
partnertelepüléséről, Bajáról is érkeztek halászléfőzők a Balatonpartra. Az alig fél óra alatt kész dunai halászlén kívül a passzírozott alaplevű tiszai halászlét és annak tejfölös, korhely változatát Tiszacsege halfőzői mutatták meg a Tagore sétányon a
fesztivál vendégeinek. Június 8-10. között a Könyv-Bor-Jazz
Fesztivál várja a közönséget (Részletes program a 3. oldalon.)

A Pannonhalmi Bencés Főapátság fenntartásában lévő intézményben az elmúlt években
új szakmák indultak, valamint
jelentős építészeti beruházások
valósultak meg a füredi önkormányzattal közösen, és ez
a felfelé ívelő növekedés a jövőben is folytatódik, jelentette
ki Hortobágyi Cirill pannon
halmi főapát, aki a ballagási
ünnepségen megáldotta a fiatalokat.
Kilencven diákjától búcsúzott el ugyanezen a napon a
Lóczy gimnázium, ahol nemcsak a diákok számára ért véget
egy korszak, de az iskola szempontjából is. Befejeződött egy-

fajta képzés a gimnáziumban,
hiszen elballagott az utolsó két
tanítási nyelvű, idegenforgalmi
szakgimnáziumi osztály, így
nem lesz több szakképzés az
iskolában. Ugyanakkor most
ballagott először természettudományi tagozatos osztály. A hagyományoknak megfelelően
idén is bárki megnézhette a
lóczys ballagókat, hiszen a diákok végigvonultak az Ady utcán, iskolájuktól egészen a
partig. A menetet a fúvószenekar vezette fel, és a szülők kísérték a színpadig.

Bán László

Füredi
a Balaton
fagyija
Megválasztották az idei év
legjobb balatoni fagyiját.
Az Anna-báli csemege
nevű fagyit a füredi
Bagaméri fagylaltozó
készíti.
A Nyitott Balaton programsorozat keretein belül zajlott a
Balaton fagyija ötödik versenyének zsűrizésére. A négytagú
zsűri végigjárta a benevezett
fagylaltozókat, és több tényezőt
is figyelembe véve hozta meg a
döntését.
Az íz, illat, állag, szín, dekoráció, praktikum, és persze valamelyest a fagyi Balatonhoz
való kötődése alapján választották ki azokat a fagyikat, amelyeket a május 16-án, a Tünde hajó
fedélzetén tartott eredményhirdetésen húsz gyermek is megkóstolhatott.
A szakértő zsűri úgy döntött:
a 2018-as év Balatoni fagyija
címet a balatonfüredi Bagaméri
fagylaltozó által megálmodott
Anna-báli csemege érdemelte
ki, amelynek készítője Márton
Sándor.
Az Anna-báli csemege fantázianevű fagylalt tejalapú, linzeres ízesítésű, sült alma rétegezéssel, roppanós linzermorzsával, a tetején aranycsokoládé
díszítéssel. Egyedi ízét a helyi
termelőktől vásárolt alma adja,
amelyet a felkockázás után
megfőznek és fahéjas cukorsziruppal ízesítenek.
A pár napja kihirdetett Év
fagylaltja-díj is a Balatonhoz
került, azt a gyenesdiási Bringatanya–Somogyi fagylaltműhely
nyerte bazsalikomos málnafagylaltjával. 
MT
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Csányi Veronika az év rendőre
Huszonnyolc éve van
a pályán, de rendőr
családja révén már
gyermekkora óta kapcsolatban van az egyenruhával Csányi Veronika
százados, a füredi
rendőrség kiemelt
főelőadója, akit idén az év
rendőrének választottak.
Hazánkban 1992 óta Szent
György napján, azaz április 24én rendezik meg a rendőrség
napját, amikor elismerik és jutalmazzák a kiemelt munkát
végző rendőröket. Füreden Pogány Péter megyei bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettes,
Regdon László városi rendőrkapitány és Hári Lenke alpolgármester jelenlétében adták át a
jutalmakat. A kapitány köszöntőjében úgy fogalmazott, itt egy
újabb lehetőség, amikor elismerhetjük a füredi állományt,
azt az állományt, amely derekasan helytállt mind az idegenforgalmi, mind a határőrizeti feladatokban. Akik most elismerést vehetnek át, megmutatták,
hogy milyen valódi rendőrnek
lenni – tette hozzá. Regdon
László az ünnepségen megköszönte a füredi és a környékbeli polgármesterek erkölcsi és
anyagi támogatását. Csányi
Veronikát meglepte Az Év
Rendőre kitüntetés, amelyet
minden évben a füredi képviselő-testület döntése alapján adnak át. A rendőr százados 1990-

Köszönet
Április 26-án a Zalaegerszeg–Balatonfüred
buszjáraton utaztam. Egy
hölgy leszállt a buszról
Örvényesen, ahol tévedésből az én bőröndömet
vitte magával. Füreden
kiderült, hogy a járat sofőrje, illetve a buszpályaudvar alkalmazottai nem
tudnak segíteni rajtam,
így a rendőrséghez fordultam.
A kiérkező Pető Attila
és társa hatékonyan és
gyorsan intézkedett, így
a bőröndömet hamar
visszakaphattam.
Itt szeretném megköszönni a Balatonfüredi
Rendőrkapitányságnak
és különösen a két fiatal
rendőrnek a segítségét,
akik a nehéz helyzetet
ilyen kiválóan megoldották!
Egy hálás utas

Csányi Veronikát meglepte
az elismerés. A jobb oldali
képen a díj átadásakor
Pogány Péter, Hári Lenke
és Regdon László

ben kezdett el dolgozni a megyei főkapitányságon, majd
hivatásosként folytatta pályafutását 2007-től, de ekkor már
Füreden. Szakterülete a gazda-

sági és a családokat érintő bűncselekmények vizsgálata. A kitüntetett kiemelt főeladó a Balatonfüredi Naplónak is nyilatkozott.

– Felmenőim rendőrök, bátyám rendőr, így örömmel választottam én is ezt a hivatást. A
kihívást, a megmérettetést szeretem a munkámban. Ha van

Nyertél? Ne dőljön be senki!

Jelentős összegű nyeremén�nyel kecsegtet egy ismeretlen
számról hívó személy? A barátságos hang úgy mutatkozik be
mint egy mobilszolgáltató, bank
vagy hipermarket (pl. Telekom,
OTP és Tesco) igazgatója, majd
gratulál a nyereményünkhöz és
a jó szerencsénkhez. Ezt követően megkér, hogy a legközelebbi bankautomatához fáradva a
nyeremény igényléséhez egy, az
általa megadott számra (amely
valójában egy telefonszám) írjuk
be az általa megadott kódot (ezzel feltöltünk több tízezer forintot).
Persze azt ígéri a telefonáló,
hogy ezt a feltöltött összeget
visszakapjuk a nyereménnyel
együtt, amely később kerül majd
kiküldésre. Sokszor a nyereményautó regisztrációs díját
kérik el előre, de ígérik, hogy ezt
is visszaadják a kocsi átvételekor. A telefonáló sokszor utal

arra, hogy egy az áruházban
történő vásárlásunkkor kapott
blokk számát sorsolták ki, vagy
olyan nyereményjátékban vett
részt, ahol biztos, hogy az emberek 90 százaléka megjelenik
vagy vásárlóként, vagy mobiltelefon-tulajdonosként. Ha telefonon keresztül kérik adatainkat,
vagy előre kell pénzt utalnunk,
az biztosan csalás!
Ha ön vagy a családja bármely tagja hasonló telefonhívást
kap, ne teljesítsék a telefonáló
kérését! A nagy nyeremény ígérete miatt naponta többen esnek
áldozatul az egész országban.
Kihasználják a nagyobb ajándék
reményét. A hívás közben többször érkezett SMS-ben is gratuláció, mely tovább erősítette a
nyeremény reményét. Van olyan
sértett, aki több mint 200 000
forint értékben töltötte fel egy
bankautomatánál a csaló számláját. Van olyan, aki banki utalást

is teljesített több százezer forint
értékben egy nyolcmillió forintos autó reményében.
Ha letennénk a telefont, azonnal közlik, hogy akkor elveszett
a nyeremény, mert ez megismételhetetlen és egyedi szerencse.
Sokszor a telefonálás közben
még nagyobb és nagyobb nyereményt is elérhetünk – szerintük –, ha emeljük az átutalást
vagy feltöltést (gépkocsi, készpénz). A telefonálók többnyire
az idősebb családtagokat célozzák meg. Akármennyire is úgy
érzik, hogy a család élete megváltozik a nyeremény hatására,
ez csak a szélhámos célját szolgálja. Ha valóban nyert, akkor
biztos, hogy nem kell érte fizetni
vagy átutalni semmilyen összeget! Ha ilyen hívást kap, szakítsa meg a beszélgetést, és értesítse a 112 segélyhívó számon a
rendőrséget.
ORFK

Három gumit szúrt ki
A balatonfüredi rendőrök
büntetőeljárást indítottak
egy helyi férfival szemben
rongálás elkövetése miatt.
Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Balatonfüreden, egy lakótömb előtt parkoló
autó három kerekét késsel kiszúrta egy ismeretlen elkövető
2018. május 10-én délelőtt. A
helyszínre érkező rendőröknek
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

a sértett elmondta, egyik szomszédja szólt neki, hogy egy
sziszegő hangra lett figyelmes.
Kinézett az ablakon és azt látta,
hogy egy férfi késsel kiszúrja a
kocsi kerekeit, közel százezer
forint kárt okozva ezzel a sértettnek.
Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök előállították a
helyi kapitányságra az 52 éves
balatonfüredi férfit, ahol gyanúKiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

sítottként hallgatták ki rongálás
vétség elkövetésének megalapozott gyanújával. 
BFN

egy család, amelynek tagjait
valamilyen bűncselekmény
kapcsán sérelem ért, mindig
próbálom a kárukat enyhíteni,
akár egy megnyugtató beszélgetéssel, illetve természetesen
azzal, hogy ha megvan az elkövető, akkor az megkapja a megérdemelt büntetését. Pályafutásom során nem nagyon fordult
elő olyan eset, amikor egy elkövető ne került volna arra a helyre, amit megérdemelt, emiatt a
gyanúsítottak nem is igazán
kedvelnek. Az alosztály, ahol
dolgozom, rendkívül összetartó
csapat, segítjük egymást, jól

összedolgozunk, így a siker közös. Ez a munka sok szorgalmat,
kitartást és logikát, gondolkodást igényel.
Az ünnepségen jutalmat vehetett át több egyenruhás is,
ezeket a füredi önkormányzat,
a Balatonfüredi Vagyonvédelmi
Közalapítvány és a környékbeli
települések polgármesterei adták át az arra érdemes rendőröknek. Az ünnepelteket a Ferencsik János Zeneiskola tanárai és
Udvari Csenge, a református
iskola diákja köszöntötte műsorral.

Bán László

Rendőrségi hírek
Csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy balatonfüredi hölgy tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2018.
április 27-én – magát a Telekom munkatársának kiadva – felhívta, és rendszerhibára hivatkozva SMS küldését kérte tőle,
melynek végrehajtását követően a telefonja jelezte, hogy 15 000
forintos egyenlegfeltöltés történt a részéről az SMS-ben írt
számra. Ezt követően bement a Telekom helyi irodájába, ahol
közölték vele, hogy rendszerhiba nem történt. A bűncselekmén�nyel okozott kár 15 000 Ft.
***
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt bejelentést tettek 2018. május 2-án ismeretlen tettes ellen, miszerint egy Balatonszőlősön lévő – a tulajdonos által árverésen megvásárolt – parasztház középső kamrarészében egy fémdobozban 282 darab korrodált állapotú lőszert találtak takarítás közben, melyről azonnal értesítették a
rendőrséget.
***
Gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy férfi ellen, aki 2017 januárjában egy népszerű internetes közösségi oldalon megismerkedett egy gyermekkorú leánnyal, akivel folytatott beszélgetései során a sértettől intim, pornográf jellegű fotókat kért és kapott, úgy, hogy
tisztában volt azzal, hogy nevezett személy a 18. életévét még
nem töltötte be.
***
Szeméremsértés vétségének megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult egy férfi ellen, aki 2017. február 25-én az
internetes közösségi oldalon megismerkedett a gyermekkorú,
13 éves sértettel, akivel folytatott szexuális tartalmú beszélgetéseik során nemi szervéről egy alkalommal fényképeket
küldött a gyerekkorú sértettnek, illetve a lánytól szexi,
fehérneműs fényképet kért, amit a lány el is küldött több alkalommal. Nevezett ezen fényképeket úgy küldte a sértettnek,
hogy tisztában volt azzal, hogy a sértett a 14. életévét még nem
töltötte be.
***
Önbíráskodás bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy
balatonfüredi lakos tett feljelentést egy alsóörsi lakos ellen, aki
2018. május 2-án a sértett külföldi tartózkodása alatt egy mobiltelefonszámról őt és a családtagjait életveszélyesen megfenyegette, illetve 2 000 000 forint átadására szólította fel.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Lehetne balatoni hal
a tóparti éttermekben...
Semmi akadálya nincs
annak, hogy a balatoni
éttermekben, strandi
büfékben valódi balatoni
halat tegyenek a vendégek
elé, jelentette ki Szári
Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.
Ez a sajtó által is kedvelt
téma került újra napirendre egy
Szigligeten megtartott rendezvényen, ahol kiderült, ma már
van mód arra, hogy a vendéglátósok legálisan hozzájussanak
az igazi balatoni halhoz, igaz,
egyelőre kevesen élnek ezzel a
lehetőséggel. Négy éve, amióta
leállították a halászatot a Balatonon, folyamatosan napirenden
van, hogy miként kerülhet így
balatoni hal az éttermekbe. A
törvény értelmében a horgászok
csak saját célra foghatnak halat,
amit maguk és családtagjaik
elfogyasztanak, továbbértékesítésre nincs lehetőségük, így a
vendéglátósok új piac után néztek, megjelent hát az ukrán és
kazah ponty, keszeg és süllő a
büfékben.
A szakemberek évek óta keresik a megoldást – most úgy
tűnik, megtalálták. A Balaton
eresztésekor, a Sió-zsilipnél a
törvényi keretek között lehalászott, illetve a Balaton korábbi
kiöntési területein működő tógazdaságokban termelt kiváló

Június 8–10., Vaszary kert, Blaha utca

Irodalom, jazz és borozás – Ünnepi könyvhét és borutca a
városban. Hangulatos kulisszák között három napon át a
könyveké a főszerep. Mindennap kötetbemutatók, esténként
pedig szabadtéri koncertek és némi gasztronómia a sétálóutcává avanzsált borutcában.

Június 8., péntek

18.00 Ünnepélyes megnyitó a Vaszary kertben
A fesztivált megnyitja Hári Lenke alpolgármester
Portrébeszélgetés Háy János József Attila-díjas magyar
íróval, a fesztivál díszvendégével
Beszélgetőtárs: Bozsik Péter költő, szerkesztő
19.00 Beszélgetés egy pohár csopaki bor mellett Jásdi István
Mi maradunk című kötetéről. Beszélgetőtársak: Figula
Mihály és Jásdi István borászok
20.00 Rafael Márió Trió-koncert (Blaha utca, Mol Nagyon
Balaton Színpad)
21.00 László Attila Quartet-koncert

Június 9., szombat

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója beszél egy korábbi, balatonfüredi
konferencián
minőségű halak révén juthatnak
a vendéglátósok újra igazi balatoni halhoz. Jelen állás szerint
tehát tulajdonképpen csak a
vendéglátósokon múlik, hogy a
Balatoni Halgazdálkodási Zrt.től vásárolnak-e halat, vagy
kedvezőbb ára miatt kitartanak
az importáru mellett.
Hamarosan egy új rendszer
ösztönözheti az éttermeseket
arra, hogy visszaálljanak az itteni halra, ugyanis védjegyet
kaphat a balatoni hal, a logó

XIV. Balatoni borok
versenye Keszthelyen

A Balatoni Szövetség és a
Pannon Egyetem közös szervezésében a balatoni borrégió
egyetlen régiós borversenyén a
borrégió hat borvidékének jobbnál jobb borai versenyeztek
egymással.
A minták leadására öt helyszínen volt lehetőség május 23-

Könyv-Bor-Jazz fesztivál

Részletes program

pedig akár az adott étterem étlapján is megjelenhet, jelezve,
hogy az ott felszolgált hal biztosan balatoni. Hogy mi számít
pontosan balatoni halnak, az
sem egyértelműen elfogadott,
ezért a balatoni hal hamarosan
földrajzi értelemben kap oltalmat, ami kibővíti a lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy balatoni halon nemcsak azt kell érteni,
amit magából a tóból fogtak ki,
hanem minden olyan halat is,
amelyet a Balaton egykori kiön-

A fogassüllő, a Balaton legismertebb és legkeresettebb hala rövidesen hungarikum lesz

A Pannon Egyetem
Georgikon Karán,
Keszthelyen május 31-én
megrendezett versenyre
csak olyan borokkal
lehetett nevezni, melyek
a balatoni borrégióból
származnak, és idén
borvidéki vagy hegyközségi borversenyen
arany- vagy ezüstérmet
szereztek.
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ig: Nagyradán, Balatonfüreden,
Badacsonyban, Balatonlellén és
Somlóvásárhelyen.
A borokat szakértőkből,
szakújságírókból és forgalmazókból álló zsűri bírálta el lapzártánkkor dr. Kocsis László, a
Pannon Egyetem Kertészeti
Kara tanszékvezetőjének vezetésével.
Megválasztották a Balaton
legjobb fehér-, vörös-, rozé-,
gyöngyöző- és desszertborát.
Ezen a versenyen került kiválasztásra a Veszprém megyei
borok közül Veszprém város
bora is.
Az eredményhirdetésre és a
díjak átadására június 29-én
Balatonfüreden, a Balatonfüredi
Yacht Clubban kerül sor.
Balatoni Szövetség

tési területén működő tógazdaságokban, ellenőrzött körülmények között termeltek. Ilyen
található Balatonlelle és Buzsák
szomszédságában is, de akár a
somogyvári terület is számításba jöhet. Ezeket a telepeket
szintén a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. üzemelteti. Szári Zsolt
szerint a tógazdasági és a Balatonban fogott hal között semmilyen minőségi különbség nincs
és nem is lesz. Ezt azonban el
kell fogadtatni az érintettekkel,
így a vendéglősökkel éppúgy,
mint a fogyasztókkal.
Lombár Gábor balaton
fenyvesi polgármester tájékozódott a dél-balatoni vendéglátósoknál, akik állítólag hajlandóak a valamennyivel drágább
balatoni alapanyagot megvásárolni, hiszen ebben üzleti fogást
is látnak. Példaként említette,
hogy ha egy strandon működik
öt büfé, és abból egy kiteszi a
balatoni hal védjegyet, az biztosan vendégcsalogató lehet, hiszen a tapasztalatok szerint a
turisták egyre inkább a helyi
termékeket részesítik előnyben.
A halgazdálkodási cég úgy
készül, hogy a 2018-as szezon
alatt már ki tudja szolgálni balatoni hallal a vendéglősöket,
persze, ha lesz rá igény.
Bán László

10.30 Mesekuckó – A nagy hullám című mese (Lipták Gábor
Városi Könyvtár)
Papírszínház és kézműves-foglalkozás a családoknak
17.00 Vendégünk Terék Anna Sinkó Ervin-díjas költő (Vaszary
kert)
18.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Vaszary Galériában B. Nagy
Anikóval
18.30 Boggie-koncert (Blaha utca, Mol Nagyon Balaton
Színpad)
19.00 Polihisztor 2. – zene és orvoslás
A Tempevölgy folyóirat előadás-sorozata a tudományok
és a művészetek kölcsönhatásáról. Előadók: Freund
Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus, Juhász Előd
zenetörténész, Cserép Csongor pszichológus
20.00 Farkas Zsolti Quartet-koncert
21.00 Seven seconds in The Future-koncert (Blaha utca,
Mol Nagyon Balaton Színpad)

Június 10., vasárnap

11.00 Jazzterlánc, gyermekkoncert a Vaszary kertben
16.00 Reformkori séta borkóstolóval
17.00 Beszélgetés Száraz Miklós György József Attila-díjas
íróval. Házigazda: Cserép László
18.30 Barabás Lőrinc Quartet-koncert (Blaha utca, Mol Nagyon
Balaton Színpad)
19.00 Könnyű neked, Szarvas Józsi című könyv bemutatója.
A könyvet bemutatja: az író, Szarvas József Jászai
Mari-díjas színész és a szerkesztő, Bérczes László.
Közreműködnek a Nemzeti Színház színészei.
20.30 Éles Gábor Trió- és Tóth Vera-koncert (Blaha utca, Mol
Nagyon Balaton Színpad)
A Kisfaludy színpad mellett egész hétvégén a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület jóvoltából minőségi, előre válogatott
könyvek vásárolhatók 300 forintos egységáron reggel 10 és
este 10 óra között. Az egyesület kvízjátékot hirdet jazz témakörben, a kvízt helyesen kitöltők jazzcédét kapnak ajándékba a Budapest Music Center jóvoltából.
Kísérőprogramok a Lipták Gábor Városi Könyvtárban

Június 7., csütörtök

14.30 Vendégünk: M. Kocsár Zoltán gyermekkönyvíró

Június 8., péntek

14.00 Bemutatkozik a Szitakötő gyermeklap

Blaha-terasz nyári hétvégéken
A főszezonban Balatonfüred történelmi városrésze sétálónegyeddé alakul
A városban bevezetett új
parkolási rendszer szerint áprilistól már tilos autóval megállni
a Blaha Lujza utcában. A reformkori városrész védett utcájában a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesznek olyan programok, városi rendezvények,
amelyek miatt időszakosan le is
lesz zárva az utca.
A nyári szezonban minden
hétvégén lezárják majd a Blaha
utcát, autókkal nem lehet behajtani a területre, a forgalmi korlátozások részben érintik a
Kisfaludy utcát is.
Egyre nagyobb az igény,
hogy Balatonfüred történelmi
városrésze is amolyan sétáló
negyeddé váljon. Az idelátogató turisták és a helyiek is előszeretettel keresik fel a reformkori

városrész vendéglátóhelyeit, a
hangulatos teraszokat, az itteni
programokat. Az autók időszakos kitiltásával egy nyugodtabb
miliő, mediterrán életérzés fogadja majd a vendégeket. A
hétvégi rendezvények alatt a
Blaha utcai szolgáltatók kitelepülnek, az utca eddigi parkolósávját hangulatos teraszok foglalják el.
Az elmúlt években több sikeres rendezvényt tartottak már
itt, koncertek, irodalmi estek, az
Anna-bál kísérőprogramjai találtak itt hangulatos kulisszát,
sőt alkalmanként borutcává
avanzsált a terület. Ebben az
évben a három nyári hónap minden hétvégéjén az új arcát mutatja majd a Blaha utca és környéke.

Íme, az útlezárások listája,
június 8. és szeptember 1. között
az alábbi nagyobb rendezvényeket szervezik meg a Blaha utcában:
Június 8–10.,
péntek–vasárnap

Könyv-Bor-Jazz fesztivál
Június 15–16.,
péntek–szombat

Úszóvilágkupa

Június 22–23.,
péntek–szombat

Szent Iván-éjszaka,
Gitárfesztivál

Június 29–31.,
péntek–vasárnap

Fúvósfesztivál

Július 6–7.,
péntek–szombat
Július 13–14.,
péntek–szombat

Július 17–22.,
kedd–vasárnap

Anna fesztivál

Július 26–29.,
csütörtök–vasárnap

Kékszalag

Augusztus 3–4.,
péntek–szombat
Augusztus 8–9.,
szerda–csütörtök

Klassz a Parton

Augusztus 10–11.,
péntek–szombat
Augusztus 16–20.,
csütörtök–hétfő

Koncert, Zoób Katidivatbemutató

Augusztus 24–25.,
péntek–szombat
Augusztus 31–1.,
péntek– szombat

Martinovics
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Kortárs építészeti jelenlét
„Senki nem akar ma az
országúton szekerekkel
közlekedni, mindenki
minél szebb és újabb
autót szeretne. Az
építészet is továbbviszi a
hagyományokat, megőrzi
és átfogalmazza azokat.”
Ekként foglalta össze az
egyik előadó, Sugár Péter a Kortárs építészeti jelenlét című konferencia lényegét, amit április
18-án tartottak a füredi Kisfaludy Galériában. A Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett
szakmai rendezvényen a Balaton
északi parti építészeti arculatának fejlődési lehetőségeit tekintették át.
Megnyitóbeszédében Bóka
István a Balaton Fejlesztési Tanács elnökeként elmondta: a
Balaton, bár önálló régióként
nem létezik, kiemelt üdülőövezetként mégis – Budapest után
– az ország legmarkánsabb területi egysége. A régióra vonatkozó Balaton-törvény módosítása
most kerül a parlament elé. A

Keressük
a legszebb
házakat
A Balatoni Szövetség a
Nők a Balatonért Egyesülettel közösen idén először
elindítja a balatoni régió
legszebb épületeinek
szemléjét, Az Év Balatoni
Háza építészeti díjpályázatot.
A két civil szervezet a
Miniszterelnökség támogatásával idén először hirdeti meg az építészeti díjpályázatot. A BKÜ területén épült, 2015. január 1-je
után használatba vett épületekkel lehet pályázni
három kategóriában:
– az év balatoni lakóháza
– az év balatoni középülete
– az év balatoni üdülő/
gazdasági épülete
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a
tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példa
értékű épületekre.
A bírálóbizottságban a
Magyar Építész Kamara, a
Magyar Építőművészek
Szövetsége, a három érintett megye építészkamarája, a NABE és a Balatoni
Szövetség képviselője kapott helyet.
A bizottság elnöke
Füleky Zsolt építészeti és
építésügyi helyettes államtitkár.
Részletes információk
és jelentkezés a pályázat
honlapján:
azevbalatonihaza.hu
Jelentkezni elektronikusan lehet 2018. augusztus
20-ig a honlapon.
Az eredményhirdetésre
és a díjak átadására 2018
októberében Veszprémben,
a megyeházán kerül sor.
Fabacsovicsné
Kovács Krisztina,
a bírálóbizottság
titkára

part menti területekre keretszabályok születnek, amiket a helyi
önkormányzatok töltenek meg
tartalommal.
A műszaki egyetem építészmérnöki karának hallgatói tervei
negyedik alkalommal kerültek
Balatonfüredre. A mostani konferenciát szervező Varga Tamás
DLA okleveles építészmérnök,
egyetemi docens több épületet is
tervezett már a városban: az ő
nevéhez fűződik a városi tűzoltóság, a Lóczy Lajos Gimnázium
tornacsarnoka, valamint a Városi
Uszoda és a Sportakadémia is.
– Balatonfürednek komoly építészeti hagyományai vannak,
leginkább az Anna-bál és az
Anna-kultusz miatt a reformkor
és a klasszicizmus tekintetében.
De ez a hagyomány a mai viszonyokban nemcsak megtartandó,
hanem átgondolható, fejleszthető lehet, maivá érhet. Szerintem
ez egy fontos vonulata lehet
Balatonfüred jövőbeni építészetének – állítja Varga Tamás.
Az idei bemutatóra az egyetemi hallgatók feladatul kapták,

hogy a Honvéd utca–Petőfi Sándor utca–Huray utca által határolt területet álmodják újra, és
töltsék meg tartalommal. – A
település szempontjából morfológiailag érdekes a fürdőváros és
a fentről érkező Balaton-felvidéki hangulat határa, ami nekünk
régóta kiszemelt tervezési területünk. Egybefüggő terület, ami
programadásra vár, és az is lenne
a szerencsés, ha a jövőben egy
egységes koncepció mentén történne meg a beépítése – tette
hozzá Varga Tamás.
Az egyetem tanszékvezetőjének, Sugár Péternek is van már
füredi referenciája: ő tervezte a
Zsidó Kiválóságok Házát. Szerinte az építészet izgalmas határterülete a beépítés, hiszen nem
városrendezésről van szó, nagy
és absztrakt összefüggések kereséséről, ugyanakkor nem is egy
konkrét épületet valósít meg,
amikor be van szorítva a gondolkodás egy telek vagy épület határai közé. – A köztes gondolkodás mindkét gondolatiságot ötvözi. Ez a fajta szemlélet az

oktatásban és az építészeti gyakorlatban is hiányzik: nagyobb
egységekben is kell tudni gondolkodni, ugyanakkor figyelni
kell arra is, hogy a konkrét végeredmény milyen lesz.
Ezt technikailag úgy oldják
meg, hogy a hallgatók teammunkában dolgoznak: 5–9 fős
csapatokban munkálják ki az
egész terület beépítését, és gondolkodnak a nagyobb városszerkezeti összefüggésekről.
Ettől függetlenül a hallgatóknak
egy konkrét házat is meg kell
tervezniük, amit vissza kell tudniuk illeszteni az egységes beépítésbe.
– Csoportonként más-más
koncepció alakult ki, mivel előre nem volt megadva, hogy milyen funkciót szánunk a városrésznek. Épp ezért ez egy kísérlet, ha úgy tetszik, játék is, ami
szabadon hagyja a gondolkodást.
Így a fantáziát nem kötötte meg
semmi. Az oktatásba mindenképp belefér ez a kísérlet, de a
város számára is nagyon tanulságos, mert amikor egy város-

rendező kap egy feladatot, hogy
egy terület konkrét funkcióját
oldja meg, akkor neki már határok között kell mozognia. Adott
esetben nem biztos, hogy eszébe
jutnak olyan megoldási lehetőségek, amikre egy szabadabb
megközelítésben lehetőség van
– véli a tanszékvezető.
De vajon hova tart az építészet? Kell-e az újszerű megoldások felé haladnia egy komoly
hagyományokkal rendelkező
fürdővárosnak? – tettük fel a
kérdést Sugár Péternek. – Minden kor a saját elvei és szemlélete mentén kell, hogy megszólaljon, miközben alapvetően a
hagyományokból táplálkozik.
De a jövőre is előre kell gondolnia. Nagyon fura lenne, ha ma,
2018-ban olyan épületeket próbálnánk tervezni, amik úgy néznek ki, mintha a reformkorban
születtek volna, mert ezek nem
lennének hitelesek. Akkor hiteles valami, ha minden kor a
maga nyelvén szólal meg, és
ebből a mozaikból áll össze az a
város, amiben élünk, és amit

szeretünk. A régi házban lakók
is szívesen veszik azt a komfortot, amit a modernitás jelent.
Sugár Péter szerint mindannyiunk feladata – használóknak és városlakóknak egyaránt
–, hogy megfogalmazzuk: mi
az, ami Füreden a fürediséget
jelenti. – Ugyanakkor mindenkinek lépést kell tartani a modernitással, a kor szellemével.
Ez azt jelenti, hogy igényesnek
kell lenni a gondolkozásban, és
hozzá kell tanulni. Lejáratott
dolognak tűnhet az élethosszig
tartó tanulás, de ez a kultúrára is
vonatkozik, márpedig az építészet a kultúra része. Lépést kell
tartani a modern szemlélettel,
és ki kell alakítani egy egyensúlyt. Ez csak párbeszéd révén
lehetséges. Manapság az építészszakma el van szakítva a
laikus közönségtől, ezért közelíteni kell őket egymáshoz. Éppen
Balatonfüred nagyon jó példa,
mert itt olyan kortárs építészeti
alkotások születnek, amik szerethetők.
Mórocz Anikó

Református óvodát avattak Arácson
Csaknem százötvenmillió
forintból újult meg a
Csillagkert Balatonarácsi
Református Óvoda. Az
intézmény átvételéről
2017 elején döntött a helyi
református egyházközség,
a vadonatúj épületet május 7-én hatvan gyermek
vehette birtokba.
„Mindennek rendelt ideje
van, és ideje van az ég alatt
minden akaratnak… Ideje van
a kövek széthordásának és ideje
a kövek egybegyűjtésének is.”
A Prédikátor könyvéből vett
idézettel köszöntötte az óvodaavató résztvevőit Császár Attila
református esperes, az intézmény fenntartását vállaló arácsi
gyülekezet lelkésze.
– 2017 elején döntött úgy a
presbitérium, hogy az intézményt szeretnénk átvenni, és a
helyi önkormányzat partner volt
ebben. A környékünkön Füreden, Csopakon és Alsóörsön is
működik református általános
iskola, őket szeretnénk utánpótlással ellátni, illetve abban is
bízunk, hogy az egyházmegyén
és az egyházkerületen belül további intézmények kerülnek át

és felfogása formálja majd. Egy
ókori bölcs írás úgy tartja, hogy
a világ a gyermekek leheletén
épül fel. Ez azt jelenti, hogy
amit a gyermekek látnak, hallanak és tanulnak, amilyenné az ő
lelkük formálódik a jelenben,
olyanná lesz majd a világ általuk a jövőben. Nem véletlenül
üzeni a Példabeszédek könyve,
hogy – „Tanítsd a gyermeket az
ő útjának módja szerint, – és
meglásd, – még ha megvénhedik is, el nem távozik attól”.
Nem titok, hogy mi olyan embereket szeretnénk nevelni
ezekből a gyermekekből, akiknek van erkölcsi tartásuk, akik
megtartják a keresztyén kultúrájukat és szeretik saját hazájukat. Ez természetesen összefogás és egy irányba haladás nélreformátus egyházi fenntartásba
– tette hozzá Császár Attila.
A műemléki környezetben
lévő épület megőrizte a felújítás előtti családiház-jellegét,
mindössze egy közel hatvan
négyzetméteres tornaszoba került hozzáépítésre, ami korábban félig nyitott raktárként
funkcionált. Az épület és a terület továbbra is önkormányzati

tulajdonban marad, a beruházást
is ők végezték.
– Az alapítói okiratunk szerint, négyzetméter-arányosan
hatvanhat gyermeket tudunk
felvenni. Jelenleg három húszfős csoportunk van, a szeptemberi induláskor érjük el a 64–66
fős maximált létszámunkat. Az
egyházközség az évnyitó és az
évzáró alkalmával, valamint

karácsonykor fogadja majd a
gyerekeket és szüleiket. Mi elsősorban a lelki többletet szeretnénk hozzáadni az óvodához, és
az ide járó gyerekeket szívesen
látjuk az arácsi református gyülekezet életében. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek nyitottak
legyenek az egyház, a hit és a
Teremtő felé, és meggyőződésem, hogy ők a szüleiket is tudják majd motiválni – mondta az
esperes.
Avatóbeszéde végén Császár
Attila hangsúlyozta: – Hiszünk
abban, hogy ez az ország húszhuszonöt év múlva pontosan
olyanná fog válni, amilyenné a
mostani 4-5-6 évesek lelkülete

kül soha nem sikerülhet. Úgy
gondolom, hogy szép és korrekt
példája volt az összefogásnak a
szülők, a presbiterek, a gondnokok, az óvodai munkatársak,
valamint az arácsi református
gyülekezetünk tagjainak ingyenes, szeretetből végzett
munkája, illetve szívből jövő
adománya.
Bóka István polgármester az
ünnepség alkalmával kiemelte,
hogy a helyi energiák mozgósításával sikerült ezt a komoly
eredményt elérniük. A városi
óvodák közül legközelebb a
Mogyoró utcai és a Vasút utcai
intézmények felújítása követke– mórocz –
zik majd. 
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Segítség a bajban

Mutasd a szociális hálódat, s megmondom, ki vagy – A gyermekvédelemtől az idősgondozásig

Nyilvános Rotary-ülés
Bemutatkozott a Rotary Club Balatonfüred–Veszprém
Május 7–12. között a
Rotary Magyarország
38 városban összesen
54 klubban a nyilvánosság
és a sajtó bevonásával
mutatta be tevékenységét,
jövőbeni elképzeléseit.
Az akcióhoz kapcsolódva
bárki által látogatható, nyílt
ülést tartott a Rotary Club Balatonfüred–Veszprém, bepillantást engedve a klub működésébe, tevékenységébe. Az egész
világot behálózó szervezet 1925
óta teljesít szolgálatot Magyarországon, azonban kevesen
tudják, hogy pontosan mit is
takar a jól csengő, hallomásból
sokak által ismert név.
– A nyílt klubülés egy különleges alkalom és jó lehetőség
arra, hogy bemutassuk a Rotary
világszervezetét és a helyi klub
tevékenységét – mondta Hartmann Péter, a Rotary Club Balatonfüred–Veszprém elnöke.
– Arról biztosan sokan értesültek a médiából, hogy nemrég
egy jószolgálati programunk
segítségével másfél millió forint
értékű, speciális készüléket vásároltunk a Veszprém Megyei
Cholnoky Ferenc Kórház urológiai osztályának, illetve a Fuss
az iskoládért! futóverseny alkalmával több mint kétmillió forint
értékű sportfelszerelést adtunk
a legeredményesebb diákokat
felsorakoztató Veszprém megyei iskoláknak. Az talán kevésbé köztudott, hogy maga a klub
hogyan működik, milyen módon lehet kapcsolódni hozzánk,
s lehet részesévé válni egy nemes ügynek – mondta az elnök.
Május 10-én a veszprémi
Villa Mediciben tartott nyílt
ülésen elhangzott: az első Rotary klub 1905-ben alakult meg
Chicagóban, Magyarországon
93 évvel ezelőtt hozták létre az
első klubot. Napjainkban 1253
magyar rotarysta dolgozik azon,
hogy segítsen, támogasson rászorulókat, tehetségeket, egészségügyi és gyermekintézményeket, s tegyen a környezetért,
ezáltal jobbítva a világot. A
Rotary a világ legnagyobb civil
szervezete: kétszáz országban
1,2 millió tagja van, tanácskozási joggal rendelkezik az
ENSZ-ben, és olyan világprogramokat vitt győzelemre, mint
például a gyermekbénulás elleni küzdelem.
A Nemzetközi Rotary Club
részeként 2017. június 24-én
huszonkét fővel alakul meg a
női-férfi tagokat egyaránt maga
mögött tudó Rotary Club Balatonfüred–Veszprém. Fontosnak
tartják az alapképzettség és
műveltség fejlesztésének támogatását, kiemelten a halmozottan hátrányos gyermekek közösségeinek támogatását és felzárkóztatását. Ennek jegyében az

Ecsetre fel a gyermekekért önkéntesei és Mannheim Viktória
festőművész segítségével a
veszprémi Bárczi Gusztáv Általános és Speciális Szakiskola
fehér falait keltették életre, vidám mesefigurák falra festésével. – Hasonló akcióra készülünk idén nyáron Balatonfüreden is, jelenleg az alkalmas
helyszínről egyeztetünk Hári
Lenke alpolgármester asszon�nyal – számolt be a tervekről
Hartmann Péter.
Az ötvenéves szentendrei
skanzenben a Rotary Club Balatonfüred–Veszprém tagjai
közel ötszáz magyar rotarystával
együtt mintegy 1500 fát ültetettek el 2017 októberében, ezzel
is részt vállalva a Rotary világméretű kezdeményezésében,
aminek célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét a környezet
megóvásának fontosságára.
– Környezetvédelmi és humanitárius projektek mellett az
igényes művészeti programok
is fókuszterületünk, a fiatal tehetségek felfedezése, segítése,
akár külföldi tanulmányok megszervezésével – hangsúlyozta az
elnök. – Ennek megfelelően
Barangolások fantázianévre
keresztelve 2017 októberében
zenei sorozatot indított a klub.
A veszprémi Hangvillában tartott rendezvényen az elhangzó
zeneműveket követően rendhagyó zenetörténeti előadás volt.
Három tehetséges zongorista,
ifj. Balázs Elemér, Forgó Benjámin és Nagy Anna mellett
Siklósi Kristóf játszott fuvolán
többek között Bach-, Kurtág
György- és Sztravinszkij-műveket, valamint improvizációt a
közönség által adott témára.
Ennek folytatásaként az országos Hangfoglaló program keretében tervezünk egy Hangszert
a kézbe elnevezésű, rendhagyó
zenetörténeti utazást. Az egyhetes rendezvényre az iskoláskorúakat várjuk a veszprémi
Dubniczay-palotába. A füredi
iskolások Veszprémbe szállításában szívesen segítünk, keressenek bennünket bátran.
A Rotary Club Balatonfüred–Veszprém célja a tagok
tartós, kölcsönös segítségnyújtása és embertársaik szolgálata,
a mindennapi életben a nemzetközi megértés előmozdítása, a
jó szándék és a béke ápolása,
gazdálkodó és hivatásukat gyakorló személyek által a segítés
és a szolgálatkészség eszméjének megvalósítása a Rotary International Világszervezetében.
A mindennapi segítőkészség
keretében különböző foglalkozású magánszemélyek – akik
magas etikai alapelveket követnek – arra törekednek, hogy a
világban terjedjen a megértés és
a jó szándék.

MA

Egy térség vagy egy
település helyzete sok
szempont alapján értékelhető. Ebből egy, de
talán az egyik legfontosabb mérce, hogy hogyan
bánik azokkal, akik kiszolgáltatottságuk, rászorultságuk, egészségi állapotuk vagy életvitelük miatt segítségre szorulnak.
A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
(BSZAK) a gyermekvédelemtől
kezdve az idősek gondozásáig
számos feladatot lát el. A legtöbb
esetben családi problémákkal
keresik fel őket: a zaklatott körülmények és a válások által előidézett helyzetekben jól jöhet a kívülről jövő szakmai segítség.
– A térség csaknem húsz településén végzünk házi, illetve
jelzőrendszeres segítségnyújtást,
családi és gyermekjóléti feladatokat látunk el, biztosítjuk a fogyatékosok nappali ellátását, idősek
klubját tartunk fenn, Balatonfüreden pedig szociális étkezésre is
van lehetőség. Mindezeket huszonnyolc kollégámmal végezzük
– mondta a Balatonfüredi Naplónak Perger Zoltánné, a BSZAK
intézményvezetője.

A nyugdíjkorhatár egyre jobban kitolódik, ezáltal még munkában vannak azok a felnőttek,
akiknek a szülei már kezdenek
leépülni. Segítségre van szükségük: egyre többen jönnek hozzánk, hogy a gondozásukban
próbáljunk valamilyen megoldást találni, és amíg ők munkában
vannak, vagy távol élnek, addig
valaki nézzen rá az idős, esetenként beteges szülőkre. Az idős
népesség számarányának további
növekedésére számítunk: Magyarországon 2050-re a hatvanöt
éven felüliek számaránya várhatóan meghaladja majd a 25 százalékot. Az elöregedési folyamatok
új kihívások elé állítanak bennünket, egyre több ember igényel
majd valamilyen ellátási formát.
Tovább növekednek a generációs
távolságok, és az a tendencia is
megfigyelhető, hogy több idős
ember éli a mindennapjait egyedül, annak ellenére, hogy viszonylag kevesen vannak, akiknek nincs hozzátartozójuk – foglalta össze Perger Zoltánné.

Romló életminőség
– Ha az idős emberek életminőségét alapvetően a testi-lelki
egészségük alapján határozzuk

is. Tudni kell, hogy az időskori
demencia progresszív, és halálhoz
vezető betegség. Fontos, hogy
ezzel a betegséggel küzdő emberek a szellemi leépülésük során
életminőségük megőrzésével, jó
közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyuk megtartása mellett éljék életüket. A betegség
előrehaladottsága a gondozóink
számára is fokozott megterhelést
és kihívást jelent.
Az idősgondozást legjellemzőbben a 80 és 89 év közöttiek
veszik igénybe, közülük is nagyobb arányban nők. A házi segítségnyújtással és ahol van, ott a
hozzátartozók segítségével elérhető, hogy minél kevesebben
kényszerüljenek szociális bentlakásos intézményekbe. Komoly
segítség a jelzőrendszer, a nyomógombbal ellátott riasztó: 24
órás diszpécserszolgálat fogadja
a hívásokat, és indulnak a helyszínre. Jelenleg 357 ilyen készülék működik a térségben. Ez a
többi szolgáltatással kombinálva
– házi segítségnyújtás, étkeztetés,
idős- vagy fogyatékos nappali
ellátás, falugondnoki és támogató
szolgálat – lehetővé teszi az idősek számára, hogy minél hos�szabb időn keresztül képesek legyenek az önálló életvitelre.

Perger Zoltánné, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője

esetek megoldásában a központ
pszichológusa segít, akit előzetes
időpont-egyeztetéssel bárki felkereshet. A családsegítők több ponton támogatják a nehéz helyzetbe
jutott családokat: ha kell, akkor
anyagi támogatás megteremtésében vagy az ügyintézésben vesznek részt. A tapasztalatok szerint
gyakran egy segítő beszélgetés
komoly eredményeket hoz.
Az utóbbi fél évben sajnos
három esetben – előre nem látható élethelyzetben – odáig fajultak
a dolgok, hogy a gyermeket ki
kellett emelnünk a családi környezetből. Próbálunk azon dolgozni, hogy ezek a gyermekek
minél előbb visszakerülhessenek
a családjukba – bizakodik Perger
Zoltánné. – Minden állampolgárnak kötelessége bejelenteni, ha
tudomására jut gyermekbántalmazási eset. A városban lévő
gyámhivatallal mi partneri viszonyban vagyunk. Teljesen
mindegy, hogy hozzánk vagy a
gyámhivatalhoz jön be valaki, aki
ilyen esetet tapasztal vagy érintett, mert a két intézmény értesíti
egymást, és együttműködve tes�szük meg a megfelelő lépéseket.
A bejelentőt mindig anonimitásban részesítjük, tehát soha nem
adjuk ki, hogy ki és mikor tette a
bejelentést. Mi elindítjuk a környezettanulmány elkészítését,
megkeressük a családot és a velük
kapcsolatban álló szakembereket,
pedagógiai elemzést kérünk. A
tapasztalatainkat összefoglaló
dokumentumokat eljuttatjuk a
gyámhivatalhoz, akik meghatározzák a további lépéseket.

Sűrű szövésű
a szociális háló

– Az időseknek és a fogyatékkal élőknek nagy segítség, hogy
a személyes gondozásnak köszönhetően a megszokott környezetükben, a saját otthonukban
maradva tudják megtartani az
életminőségüket. Nekik segítünk
a takarításban, mosásban, vasalásban, bevásárlásban, főzésben,
ruhajavításban, a tüzelő bekészítésében, hóeltakarításban. Igyekszünk megelőzni a veszélyhelyzeteket, vagy ha mégis bekövetkezik egy baleset, akkor annak
mielőbbi rendezését segítjük elő
– teszi hozzá az intézményvezető.
– A szociális gondozók arra is
figyelnek, hogy a gondjaikra bízottak a családjukkal és az ismerőseikkel kapcsolatban maradjanak, az egészség megőrzése érdekében pedig aktív szabadidős tevékenységre sarkallják őket. Ha
kell, akkor ügyeket intéznek,
képviselve az ellátott érdekeit,
kiváltják a gyógyszereket és figyelik annak beszedését, az orvos
által előírt terápiák betartását. Ez
térítésköteles ellátás, de az összeg
megállapításához figyelembe veszik az ellátott jövedelmét.

meg, akkor a fő faktor az erős
kötésű kapcsolatok minőségében,
valamint azok meglétében vagy
megszakadásában keresendő. Az
időseket leginkább az befolyásolja negatívan, ha elveszítik a házastársukat, vagy aggódnak a
gyermekeikért. A családok életvitele alapjaiban változott meg a
korábbi évekhez képest, mivel a
többgenerációs családok ma már
szinte nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma egyre növekszik. Ők az egyedüllét miatt
több gondoskodást és figyelmet
igényelnek, nehezen élik meg,
hogy magukra maradtak. Idővel
elszigetelődnek az emberi kapcsolataik, befelé fordulnak és elkeseredettekké válnak. Fontos
lenne, hogy az idős embereknek
is helyük legyen a családban, és
ne a család problémájaként tartsák számon őket.
A gondozottaink nagy része
elmúlt hatvanöt éves. Sok esetben
már az önellátás is gondot okoz
számukra, bizonytalanok és félnek, hogy elcsúsznak, elesnek.
Sajnos egyre jobban növekszik a
demenciával küzdő idősek száma

Az idősek klubjába és a fogyatékosok nappali intézményébe
napi rendszerességgel bejárnak a
tagok, itt fogyasztják el az ételeiket, és állapotuknak megfelelő
foglalkozásokon vehetnek részt,
majd délután hazamennek.

Egyre gyengébb
a konfliktuskezelés
– A számokat tekintve a család- és gyermekjóléti szolgálatnál
van a legtöbb érintett: tavaly 297en kértek segítséget, közülük 136
kiskorú gyerek. Ez a szolgáltatás
térítésmentesen vehető igénybe.
Azt látjuk, hogy az emberek nem
tudnak konfliktusokat kezelni.
Rengeteg a családi zűr, válások,
itt szorulnak segítségre a legtöbben. Kábítószeres esettel évek óta
nem találkoztunk. A gyerekekkel
kapcsolatban viszont annál több
feladat merült fel: volt magatartás-probléma, családon belüli
erőszak, bántalmazás és lelki
bántalmazás is, ami esetenként
rosszabb, mint a fizikai bántás,
hiszen nincsenek látható jelei,
más formában tör felszínre. Az

A felnőtt ellátottak többsége
alacsony iskolai végzettségű,
ezért nehezen tudnak elhelyezkedni, a szezonális munkalehetőségekből adódó hátrányok is fokozottabban érintik őket. Megélhetésüket sok esetben csak alkalmi munkákból tudják fedezni. Az
őszi-téli hónapokban különösen
érezhető volt a családi és egyéni
elszegényedés. A szociális központ adománygyűjtő akciókba
kezdett, amiket eljuttatott a rászorulókhoz: az Élelmiszer Bankon
keresztül egész évben kenyér,
péksütemény érkezett, magánszemélyek ruhát, bútorokat, műszaki
cikkeket ajánlottak fel.
– Hajléktalan kevés van a térségben, egy-két eset falugondnoki vagy polgármesteri bejelentés
alapján kerül a központ látószögébe. Ilyenkor a bajba jutottat
felkeresik, és segítséget ajánlanak
nekik. A Máltai Szeretetszolgálat
munkatársai hetente megfordulnak a füredi térségi központban,
rajtuk keresztül próbálják eljuttatni őket a veszprémi hajléktalanszállóba. 2013 májusa óta a máltaiak mozgó orvosi szolgálata
heti egyszer háziorvosi ellátást is
nyújt a hajléktalanok számára.
Jó az együttműködésünk a jelzőrendszerünk valamennyi tagjával, a rendőrséggel havi szinten
tartunk esetmegbeszéléseket, az
önkormányzattal is nagyon jó a
kapcsolatunk, a problémákról
azonnal értesítjük egymást, és a
gyámhivatallal is napi kapcsolatban vagyunk. Minden, a szemünk
elé kerülő esetben megtesszük a
lépéseket annak érdekében, hogy
elháruljon a probléma – zárta
szavait Perger Zoltánné.
Mórocz Anikó
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Az Open Road Fest nyereménymotorjára idén bárki rárepülhet
Gazdára talál egy Harley-Davidson – Erősember-bajnoksággal készülnek a szervezők
Egy dolog biztos: június 6.
és 10. között Alsóörsön az elemi
erő veszi át az uralmat. A fesztivál nyereményjátékában gazdára talál egy eredeti HarleyDavidson, a játékot megfejelve
ráadásul a Tankcsapda tagjai
különleges ajánlattal rukkoltak
elő. Idén először kerül sor az
Open Road Fest Nemzetközi
Erősember-bajnokságra, ahol
hazai és külföldi izomkolosszusok mérkőznek majd meg egymással.
– Most egy fotó egy eredeti
Harley-Davidsont érhet! Az
Open Road Fest nyereményjátékában egy vadonatúj HarleyDavidson Street Rod kerül kisorsolásra. „A játékszabályokat
kicsit megcsavartuk, így most
pár egyszerű lépést követve,
mindössze egy fotóval bárki
esélyt szerezhet arra, hogy megnyerje a Harley-Davidson aszfaltszaggató, sportos fenevadát.
A játék elstartolt, a játékszabályokat a nyerj.openroadfest.
hu-n mindenki megtalálja, a
fesztiválon további játékokkal
várjuk a fesztiválozókat, amelyekkel tovább tudják növelni
nyerési esélyeiket – avatott be a
részletekbe Dobai Attila, a fesztivál igazgatója.
A nyereményjátékba a Tankcsapda is beszállt, a sajtóeseményen örömmel jelentette be
Fejes Tomi és Sidi, hogy a játékot megfejelik, egy különleges
ajánlattal rukkoltak elő rajongóiknak. – Rendszeresen motorozunk, így arra gondoltunk,
hogy nekiindulunk az ország
egyik-másik végébe, és egy-egy
utast leviszünk magunkkal két
keréken az alsóörsi fesztiválra,
a Tankcsapda-koncertre – nyilatkozta Fejes Tomi.

A fesztiválon a Tankcsapda
mellett az Apocalyptica, a
Canned Heat, a The New Roses,
a Leander Kills, a Zenevonat
produkció az LGT sztárjaival, a
Zorall, Paddy and the Rats és
egyéb kiváló rock-, metál- és
blues zenekarok tüzelik majd fel
a közönséget. Nemcsak az esték
izgalmaira kell azonban készülni, hiszen lesz Lovas Rodeo
Show, kaszkadőr- és műrepülőbemutatók, jótékonysági Kids
Race-futam a legkisebbek főszereplésével, de meglepetésprogramokkal is várják majd a
közönséget.
– A Harley-Davidson és a
Stihl 2017-ben elkezdett írni
egy közös sztorit, és úgy éreztük, hogy ezt mindenképp folytatni szeretnénk. Épp ezért a
nyertes Gáborecz István faszobrász által tavaly kifaragott Fat
Boy motort kap, de további

Gaál Antal új verseskönyve: Kukaczos almák
Miért a cím? Mert ő maga is
egy „kukaczos alma”. A vegyszermentes (mindenféle művi
kötöttségektől független) „biogyümölcs”, aki gyermeki –
mégis érett – bölcsességével és
meglátásaival mondja el érzéseit. Bár előző kötete megjelenésekor azt mondta: „ez lesz az
utolsó”, és jó ideig nem is fogott
ceruzát (évtizedek óta ugyanazzal az úgynevezett töltőceruzával írja verseit), e könyvecske bizonyítja, hogy van még
mondanivalója számunkra – írja Horváth Erzsébet a kötet
hátlapján.
A NYOLCADIK NAPON
ha nincs ott akkor nem is kell
ez az abszolút szabadság
nem pedig a választás lehetősége
a remény és az akarat ugyanaz
áthághatatlan falat építesz belőle
s később már észre sem veszed
miféle gonosz örökség ez?
torz géneket örökítünk át
tudatlanul már százezer éve?
valamit elrontottam volna?
mormolja a jóisten és az ördög
is
tanácstalanul vakarja az alfelét

UGYANAZ
néha azt szeretném
az álmom váljon valóra
máskor meg hogy
a valóság csak álom legyen
aztán rádöbbenek
		tökmindegy
mindkettő én vagyok
hasonlatos az ajtóhoz amely
az egyik oldalról bejárat
és kijárat másfelől
A VILÁG VÉGÉN
Fogok egy öklömnyi követ, s a
magas
partoldalról, amilyen messze
csak tudom,
belehajítom a tengerbe. Azt már
csak
elképzelem, ahogy imbolyogva
a
vízfenékre süllyed a többi kő
közé, és
nem mozdul többé. Ott lesz évezredek
múltán is, mindössze annyi
történik, hogy
a viharos hullámzás meg-megmozdítja,
s a többi kővel összedörzsölve
lassan lecsiszolódik. De a helyén marad.
Lehet, hogy ez a legmaradandóbb
cselekedet sóhajtásnyi életem
során.

látványos show-elemmel is készülünk a fesztiválra: lesz
Timbersports-bemutató és
hangerőverseny is a Hot Saw
láncfűrészünkkel. Mi így durrantjuk be a lóerőinket – mondta Papp Zoltán, a Stihl képviselője.
110 kilogramm – ennyi annak az elemnek a súlya, amel�lyel az Open Road Fest Nemzetközi Erősember-bajnokságának egyik versenyszámában
elbánnak majd a vállalkozó
kedvűek. Az izlandikereszt-cipelés mellett a hazai és külföldi
profi versenyzők többek között
kamionhúzásban, Thor-kalapács kitartásában, kőgolyóemelésben feszülnek majd egymásnak egyéniben és csoportosan
is, de a bátor amatőröknek is
lesz lehetőség a kibontakozásra.
– Ez lesz a főpróba a jövő évi
jubileumi fesztiválunkra, így

mindent megteszünk, hogy minden eddiginél nagyobbat robbanjon a show” – tette hozzá
Dobai Attila, a Harley-Davidson Open Road Fest igazgatója
a Füred Tv-nek: – Természetesen a területen megrendezett
programok mellett ezúttal is
megtartjuk a hagyományos motoros felvonulásunkat szombaton délben, amelyen szerencsére minden alkalommal egyre
többen vagyunk, gyakorlatilag
a világ minden részéről. És
persze idén is kedvezünk valamelyik fesztiválozónknak, hiszen utolsó nap kisorsoljuk a
Harley-Davidson Street Rod
motort.
Harley-Davidson Open Road
Fest, 2018. június 6–10., Alsóörs – Feel the Freedom!
To v á b b i i n f ó k : w w w.
openroadfest.hu
BFN

Ajkai művészek Arácson
Az Arácsi Népházban
május 11-én nyílt meg az
a kollektív kiállítás, amely
bemutatja Balatonfüred
művészetkedvelő közönségének az Ajkán élő,
valamint a művésztáborokban az ajkaiakkal
együtt alkotó néhány
művész munkáját.
Az évtizedekkel ezelőtt megalakult csoport tagjai az ajkai
könyvtár és múzeum akkori
igazgatója, Utassy Istvánné kezdeményezésére hozták létre az
Ajkai Amatőr Művészek Egyesületét. Az évek folyamán az
alkotóműhelybe egyre több
művészeti ágban ténykedő művész lépett be. A tanulási folyamatban több művészeti vezető
segítette, segíti az alkotóközösséget: Csabai Tibor, Medgyesy
Miklós és K. Takács Magdolna
művészeti vezető. A nevüket
Ajkai Képzőművészeti Egyesületre változtatták, amelyet mára
már ismertté tettek, hiszen Ajkán kívül több városban is kollektív kiállításokon mutathatták
be újabb és újabb alkotásaikat.
Ajka testvérvárosait is meghívják a nyári művésztáborukba
Balatonszepezdre, ahova idén

Unnából, Weizből, Székely
keresztúrról és Rovainemből
várnak művésztársakat.
„A művészet a lélek adománya. A képzőművészet eszközei,
a formák, a színek teszik lehetővé, hogy azokat az érzéseket
közvetítsék, amelyekre nincsenek szavak – a lélek szól a lélekhez” – mondta K. Takács
Mária művészeti vezető.
A kiállításmegnyitón Héhn
Zsuzsa, a Múzsa Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy minden kiállításnak üzenete van: a
csoportos kiállításoknál kohéziós erő fogja össze az alkotások
koszorúját. A kiállító művészek:
Albertné Bapsán Éva, Benedek
Zsuzsanna, Gombosi Lászlóné
Mariann, Helyes Zoltán, Jakab
Csaba, Joó Dénes, dr. Kacziba
Ferenc, Kádár Dombi Péter,
Koronczai Zoltánné Márti,
Kotsy Gézáné Ibolya, Kovács
Dorottya, László Józsefné, Németh Ferenc, Ozorai Sándor,
Ozorai Sándorné Ica, Papp
Béla Somogyi Tibor, Szűcs Ferencné, Varga Gyögy.
A megnyitón Pozsonyi Csenge, az ajkai zeneiskola végzős
növendéke hegedült. A kiállítás
június 16-ig látható.
Hanny Szabó Anikó

Fotó: Gazsi

Ki bográcsban, ki köcsögben
Balatonfüreden nem
babra megy a játék:
a Jókai-bablevesfőző
versenynek már tizenöt
éves hagyománya van
a Koloska-völgyben.
Az idei győzelemre is több
csapat volt esélyes, de mindenki nyert, aki részese lehetett a
vidám hangulatnak.
Cvijeta Juranovic a népes
opatijai csapat tagjaként érkezett a Jókai-napokra. Ők
tavaly is beneveztek a bablevesfőző versenyre, akkor
nyolcvanhat bográcsból a második helyet sikerült megszerezniük. – Spehar Erika lefordította nekünk a Jókai-bableves receptjét, és sokat mesélt
nekünk Jókai Mórról. Mi háromféle paprikát, rozmaringot,
kakukkfüvet, egy kis babért és
fokhagymát is tettünk bele, de
ügyelni kell rá, hogy a zöldfűszerek ne domináljanak az
ételben. Nekem a férjem és az
anyósom is magyar, úgyhogy
valami ragadt rám is a magyar
konyhából. Lehet, hogy részben ez is titka a jó szereplésünknek – mondta Cvijeta
Juranovic.
Az idei Jókai-napok vendégvárosa, Baja nehéztüzérséggel érkezett: elhozták az

ötvennégy aranyérmet birtokló
halfőző bajnokukat, dr. Novics
Györgyöt, aki Magyarország
örökös halfőző bajnoka is egyben. Novics ügyvéd úr az édesanyjától tanult főzni, szakmaként azonban nem ezt választotta, hanem a jogi pályát. –
Azért vállaltam el a bablevesfőzést, mert egy érdekes
szakmai kihívás. Baján és környékén mi egy kicsit másképpen főzzük, de most úgy próbáltuk elkészíteni, mint ahogy
itt, Füred környékén csinálják.
Ha valami titok van benne,
akkor az a paprika: Baja közelében, Sükösd, Dusnok térségében évszázadok óta, generációkon keresztül termesztik a
paprikát, kiváló minőségben,
ezt hoztuk magunkkal mi is.
Azon a vidéken a napfényes
órák száma, a csapadék és a
föld nagyon jó a paprikának,
ezekhez jön még az ottani emberek szorgalma és hozzáértése.

A tavalyi győztes is
ringbe szállt
A 2017-es győztes, Csobot
Adél idén mohácsi köcsögöt
vetett be a győzelem érdekében. – A társaságunk egyik
tagja mohácsi, ő ajánlotta,

hogy próbáljunk köcsögben
főzni. A busójárás alkalmával
meg is vettük a megfelelő
mohácsi köcsögöt, utána pedig
kezdődtek a tesztfőzések, hogy
megismerjük a tulajdonságait,
egyáltalán, hogy mennyire
hőálló az edényünk. Csak az
egyik oldalát érheti a tűz, és
utána cirkulál benne az étel,
tehát igazából nem is kell kavargatni. Viszont nagyon jól el
kell találni a fűszerezést, mert
főzés közben nem igazán lehet
belenyúlni. Mivel közelebb
van a tűzhöz, ezért szerintem
több füst éri, s emiatt még intenzívebb ízeket kapunk.

csapat által leadott leveseket.
Adtak a környezetvédelemre
is: ha valaki nem műanyag
edényben tálalt, az pluszpontot
kapott.
A szervezők külön ügyeltek
arra, hogy az általuk kiosztott
tányérok újrahasznosulók legyenek, ezért azok cukornádból készültek, teljes egészében lebomlanak, komposztálhatók. A pohár és a kanál is
megújuló forrásokból készült
(PLA), ezért környezetbarát és
szintén 100 százalékban lebomló, mindezeket újrahasznosított papírzacskókba csomagolták.

Fontos-e az eredeti
receptúra?

A zsűri döntése

A Veszprémi Petőfi Színház
színeiben induló csapatból
Tóth Loon elmesélte: korábban
sok időt és energiát fordított
annak kiderítésére, hogy milyen lehetett az igazi Jókaibableves. – Aztán rájöttem,
hogy a zsűri olyan mesterszakácsokból áll, akik tanultak
valamit a bablevesről is. Gyakorlatilag teljesen mindegy,
hogy mit és hogyan főzök,
nekik az állag a fontos.
Idén tíz zsűritag két szekcióban értékelte a negyvenhat

Hat bronz, tizenhét ezüst,
tizenöt arany és nyolc kiemelt
arany minősítés született. Idén
helyezéseket nem osztottak ki,
mind a nyolc kiemelt aranyérmes különdíjas lett: a Babbázia
60+ (az opatijai csapat), a
Babcsu-szpájsz-görlz, a Bad
bab boys, a Bogrács virtuózok,
a „Csakaszeretet” csapat, a
Helyi Hüvelyesek, a Kaja
kommandó fiúk és a Mozogabab csapat. A legötletesebb
elnevezésű csapat a Babszemfőző Aranyemberek lett.
Mórocz Anikó
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Ez nem egyszemélyes történet
Harmincegy évével az
ország legfiatalabb bencés
elöljárója. A perjellé
választás három kritériuma
közül egyiknek sem felelt
meg, a tihanyi bencés
közösség Korzenszky
Richárd lemondása után
mégis őt jelölte elöljárónak.

rültek a matematikatételek. Nekem, aki nem akart ezen a vonalon tovább tanulni, az év végi
jegyemet írták be, így ebből a
tantárgyból nem érettségiztem.

– Azt nyilatkozta, hogy nem
volt jelenése. Miért tartotta fontosnak ezt kijelenteni?
– Nincs különösebb oka. Az
Isten kreatív, többféle elhívásra
van példa, nekem történetesen
nem volt jelenésem vagy más
extrém élményem. A győri bencés
gimnázium diákjaként szembesültem a bencés közösséggel, ami
rendkívüli hatással volt rám. Az
életmódjuk, az imádkozásaik,
ahogy hozzáállnak a fiatalokhoz,
ez mind megérintett. Ekkor döntöttem el, szerzetes leszek. Soha
nem gondoltam volna magamról, hogy falusi lelkipásztor leszek, aztán mégis így alakult. Azt
se gondoltam volna, hogy matematikaérettségi nélkül az apátság
gazdasági ügyeivel foglalkozom
majd.

– A szerzetesség érdekes és
vonzó, ugyanakkor óhatatlanul
felmerül a kérdés, miért választja
valaki ezt a sok lemondással járó
életformát.
– Soha nem a következmények a lényegesek, hanem a motiváció. Az a kérdés, hogy miért
cselekszik az ember. Nagyon
fontos, hogy szabadon döntsünk.
A szerzetesi életformának is az
a célja, hogy az ember megtalálja
a boldogságát. Ha ez nem sikerül,
akkor rossz úton jár. Én, amikor
a szerzetességről döntöttem, először azt tisztáztam magamban,
hogy van-e élő Isten-kapcsolatom. Aztán azt, hogy ez a kapcsolat olyan fontos-e számomra,
hogy ezért elhagyjak mindent, és
egyben meg is nyerjek mindent:
egy életet. Azzal, hogy a szerzetesi életformát választottam, a
szabadságom nincs jobban korlátozva, mint mondjuk egy kétgyermekes családos emberé, ott is
vannak feladatok, kötöttségek.
Benedek pápa mondta: minden
hívő embernek egyszer szembe
kell néznie a hitetlenséggel, és
minden hitetlennek szembe kell
egyszer néznie azzal, mi van, ha
mégis van Isten. Nincs olyan ember, aki ne gondolt volna bele
abba, mi lenne, ha másképp élne.
Velem sincs ez másként.

– Teológia szakon diplomázott, hogyhogy nincs matematika
érettségije?
– Akkor érettségiztem, amikor botrány lett abból, hogy kide-

– És mire jutott?
– Szerzetesként mindennap
szembe kell nézni önmagunkkal
és Istennel. A hit kegyelem, de a
hitben el kell mélyülni, személyes

Pákozdi Andrásné még soha nem
látott ilyen csodálatos napfelkeltét, a
látvány ezúttal a betegségét is feledtette. Hajnalban elviselhetetlen fájdalom űzte ki az ágyból. Az első éjszakát, kimerülve az utazás fáradalmaitól, valahogy átaludta, de ezen a
másodikon már a nyugtatók sem
segítettek. Útközben mondta is a
gyerekeknek: otthon, fürdőben lenne
a helye, olcsóbban megúszták volna,
mint a külföldi üdülést a tengernél.
De a napfelkelte most kárpótolta a
szenvedésért és álmatlanságért.
A tenger mozdulatlansága félelmetes, de egyben káprázatos is volt.
A közelsége tette ilyenné, ugyanis a
sziklára épült szálloda lépcsőzetes
elrendezésű szobái a víz fölé nyúltak.
A balkonról a közeli, apró szigetekkel
pöttyözött tengert lehetett látni. A víz
ilyen korán még őrizte az éjszaka
sötétjét, de ahogy világosodott, és az
első napsugarak végigszánkáztak a
felszínén, ismét áttetsző, kék színében pompázott.
A tengerből kiemelkedő izzó
napkorong egyre növekvő pereme
boltívként hajolt a szigetek fölé. A
süveg alakú, kopár sziklák palástján
kísérteties fény táncolt; mintha egy
távoli földrészről érkező jelzések
lennének, gondolta Vilma. Amikor a
nap teljes terjedelmével a horizont
vonalába ért, az asszony úgy érezte,
ha karját kinyújtaná, leemelhetné az
égről. Elérzékenyült. András miért
nem érhette meg ezt a napot?
Vilma negyvenegy éve élt özvegyen, az ura harmincnégy évesen a
Donnál veszett. A parancsnokság
értesítését kisfiuk harmadik születésnapján kapta meg. Föl sem fogta,
hogy egyedül maradt. Később vis�szaemlékezett rá, még könnyet sem
ejtett, pedig szerette az urát, de mégsem tudta elsiratni, a büszkesége nem
engedte. Csak a házra haragudott,
melyet apósától kaptak nászajándékba. Egyik napról a másikra idegenül
érezte magát a falak között. Mi értel-

Kellei György

Azt mondja, az már egy jó cél,
ha megtanulnánk csendben lenni,
mert a csenddel jobban elér magához az ember. Mindennap
szembenéz önmagával és Istennel, erősen hisz a közösségi létben, és ragaszkodik a heti kétszeri sportoláshoz. Mihályi Jeromossal beszélgettünk.

kapcsolatként fogom fel a hitemet. Az a cél, hogy fejlesszük a
személyiségünket, megismerjük
magunkat, nyitottak maradjunk,
ha szembe kell nézni önmagunkkal. Folyamatosan fejlődni kell és
elmélyülni, hiszen hullámzik az
ember Isten-kapcsolata is. Azt a
kérdést kell feltenni: boldog vagyok-e? Jó úton járok-e? Soha
nem az a megoldás, ha az ember
kimenekül egy helyzetből.
Ugyanez igaz a családi gondokra
is. Ha nem vállaljuk fel a küzdést,
akkor ebből fakad majd a csalódottság, az lesz a személyes kudarc, hogy a következő hasonló
szituációban sem küzdünk, hanem kimenekülünk, és ez így ismétlődik. A szerzetesi élet nem
lehet menekülés. Mindannyian
azt vállaljuk, hogy elmegyünk a
falig és még kicsit tovább is.
– Mi ma a feladatuk, mit kell
megmutatniuk a bencés rendből?
– Mi egy kommunikatív rend
vagyunk, keressük a találkozásokat az emberekkel. Azért van
nyitva a templom, a monostor egy
része, mert valamilyen üzenetet
akarunk átadni. Nekem ez soha
nem okozott gondot. Aki eljön
hozzánk, látja a pozitív közösségi
példát. Nagy igény van ma arra,
hogy megmutassuk a közösségi
élmény erejét. Az, hogy mennyit
és hogyan mutatunk meg magunkból, attól függ, ki érdeklődik.

– A bencés közösség élete szorosan összefonódik a településsel,
olyannyira, hogy évente 120 ezer
turistát fogadnak. Milyen konkrét
fejlesztési terveik vannak?
– Több komolyabb fejlesztést
is tervezünk. Az apátság pincéjében lévő kiállítóteret teljesen
megújítjuk, itt egy élményalapú,
interaktív kiállítást tervezünk. Az
apátság előtt megújul a fogadótér,
és a templom mögött egy napváró teraszt alakítunk ki. A vendég
nem hiányozhat a monostorból,
ezért átalakítjuk az Apátsági Rege
Cukrászdát, színvonalasabb vendéglátást szeretnénk nyújtani, a
Rege udvara pedig vendéglátó
központtá alakul. A gazdálkodásban is szeretnénk fejlődni, hosszú
távú terveink vannak a Belső-tónál lévő telkeinkkel. A Csokonai
ligetben pedig szeretnénk emléket
állítani egy szabadtéri kiállítással,
ami az alapítólevélben szereplő
fontos nyelvi, nyelvészeti emlékeket mutatná be.

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakonyszentlászlón. A
győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 2005-ben. 2006-ban
lépett be a tihanyi bencés közösségbe. Teológiai tanulmányait a noviciátusban
Pannonhalmán, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Szerzetesi örökfogadalmat 2011-ben tett, áldozópappá 2013-ban szentelte
Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát Tihanyban. 2012-től a Tihanyi Bencés
Iskola lelkészeként, 2013-tól Balatonszőlős lelkipásztoraként, majd 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának gazdasági helyetteseként dolgozott. Ez év
februárban Korzenszky Richárd lemondása után tihanyi perjellé választották.

A sebhely
me, hogy itt éljen, mikor András már
többé nem tér vissza? El innen! Ha
még sokáig itt marad, idegbeteg lesz.
Gyakran megesett vele, hogy képzelődött: András lépteit hallja, ahogy
végigmegy a tornácon és bekopog a
konyhába. Ilyenkor felugrott az asztaltól, kinézett az ajtón, de hiába,
Andrást nem látta sehol.
Apósa marasztalta: „Ne menj
lányom sehova, mi itt vagyunk, segítünk benneteket.” Nem is panaszkodott rájuk, míg tartott a háború, a
kisfiával nem szenvedtek hiányt
semmiben sem. De az ura szelleme
sokáig kísértette a házban. A halálhírét követően hűségesen gyászolt,
de amint az egy év letelt, a gyászruhával együtt levetette a hűségét is, és
a hadifogságból hazatért férfiak közül választotta ki szeretőit. A falu
hamarosan a szájára vette. Apósáék
szégyenükben megszüntették vele a
kapcsolatot. Vilma elzárkózott a világ elől, csak akkor hagyta el a házat,
ha hivatalos ügyeit intézte. Mindenütt ferde szemmel néztek rá. Ő
legszívesebben a képükbe vágta
volna, mondják ki nyugodtan, mire
gondolnak, nincs takargatnivalója:
fiatal, szemrevaló, és éhes a szerelemre! Pedig nem volt férfifaló, nem
kívánt többet, mint egy férjes as�szony. Arról nem tehetett, hogy bolondultak érte. Hogy férjhez menjen?
Meg sem fordult a fejében. Minek?
Mindenük megvolt, a ház körüli
munkákkal egyedül is boldogult.
Így az évek gondtalanul repültek
felette. Ahogy a fia kezdett serdülni,
külsejében egyre inkább az apjától
örökölt vonások mutatkoztak. A feltűnő hasonlóság láttán az öreg Pá-

Másra kíváncsi a strandról érkező, papucsos turista, másra a
spiritualitásra fogékony érdeklődő és másra, aki lelkigyakorlatra
jelentkezik. Mindegyik érdeklődőnek a számára megfelelő élményt kell adnunk. A látogatók
döntő többsége persze a szerzetesekre kíváncsi: egy számára furcsa, misztikus életformát akar
jobban megismerni.

kozdi haragja egyszeriben megenyhült: „Okosan tetted, Vilmus, hogy
nem savanyodtál meg.” A fiáról
mintha elfelejtkezett volna, a helyét
szívében az ifjabb Pákozdi András
foglalta el. Rajongott az unokájáért.
Vilma eközben zsákutcában vergődött, Andris váratlan közeledése kínos perceket okozott neki, időnként
terhére volt a kérdéseivel. A fiú a
múltban és a jelenben akart eligazodni. Vilma egyelőre nem talált kivezető ösvényre, a mindennapi szerelméért harcoló asszony konokságával
halogatta a négyszemközti beszélgetéseket, de az idő múlását csak gondolataiban tudta lefékezni, a természet törvényeivel szemben már
erőtlennek bizonyult. Andris felnőtté
válása, majd házassága megváltoztatta az életét. A szeretetet, melyet
olykor megtagadott tőle, fellobbanó
lelkiismerettel igyekezett pótolni.
Ezzel a kései ragaszkodással – még
ha kimondatlan maradt is – hervadó
szépségét búcsúztatta. Emlékeiben
lassan megtért az urához.
A sors zavartalan öregséggel
ajándékozta meg. Andrissal, a menyével és két unokájával öten laktak
a házban. Ha élne az ura, most együtt
várnák otthon a gyerekeket.
***
Elszaladt az idő, reggel lett. A
szállodában az ébredés halk, jellegzetes neszei hallatszottak. Az öregasszony a balkon korlátjába kapaszkodott, és gyenge, ügyetlen mozdulatokkal felhúzta magát a kempingszékből. Bütykös ujjai erőszakosan
markolták a gumivégű bot szarvasagancsból készült, érdes felületű
kampóját.

A család a reggelit követően vitorlázni ment. Vilma az étterem előtti árnyékos teraszon foglalt helyet, és
Zilahy Lajos Két fogoly című regényét olvasta.
A szálloda kikötőjében élénk
forgalom zajlott. Kilenc órakor egy
szürkére mázolt, elöregedett motoros
hajó úszott az öbölbe. Régi bárkából
alakíthatták át. A kormányosfülke a
hajótest közepén helyezkedett el,
mögötte a gépház kitámasztott tetőablakai sorakoztak. A fedélzetről két
fiatalember zöldséggel és gyümölc�csel teli ládákat rakott ki a mólóra. A
kormányosfülkéből magas, szikár, de
erős felsőtestű, idős férfi lépett ki, és
a szálloda felé indult. Átment a teraszon, és eltűnt az épületben. Kis idő
múlva újra megjelent, megállt Vilma közelében, felbontott egy csomag
cigarettát, és rágyújtott. A gyufaszálat függőlegesen tartotta a cigaretta
alá, úgy lángolt, mint egy parányi
fáklya. Vilma lopva felpillantott a
könyvből. A mozdulat ismerős volt
neki, az ura ugyanígy gyújtott rá.
Kizökkent a pihenésből, és nyílt érdeklődéssel szemlélte a férfit, aki
időközben visszament a motorosra.
A hajó kifarolt a kikötőből. Az öregasszony többé nem tudott a könyvre
figyelni, az idegen férfi járt a gondolataiban. Mintha András támadt volna fel... A fekete, tüskés bajuszt és a
rövid, dús hajat mintha ő hordaná...
Istenem, nem is őszül, sóhajtott Vilma, pedig lehet vagy nyolcvanéves.
Izgatottan várta a másnapot. Elmúlt kilenc óra, de a motoros nem
érkezett meg. Ebédig a part közelében úszó hajókat leste. A remény,
hogy ma megint látja a férfit, alábbhagyott benne. Délután megkereste
a magyar IBUSZ-csoport vezetőjét.
Az ötvenöt éves, divatosan öltözködő
nőt kávézás közben, a szobájában
találta.
– Nem is tudom, hol kezdjem.
– Vilma arcán kislányos zavartság
tükröződött. – A kíváncsiság hozott

Mihályi Jeromos tihanyi perjel
– Milyen változást hozhat,
hogy több mint húsz év után új
perjel van az apátság élén?
– Ha jól csináljuk, akkor semmi változást nem lehet majd érzékelni, mert a közösség ugyanaz
maradt. Nem az elöljárónak kell
kisugároznia, hanem a közösségnek. A közösség dönt az irányvonalról, itt nincsenek egyszemélyes
történetek. Richárd atya jó irányt
jelölt ki, van vízió, elképzelés.

évre kaptam megbízást, ennyi
időre reálisan lehet tervezni. Nem
tudom, miként alakul mindez,
remélem, tudom szolgálni a közösséget. Annyi változás biztos
lesz, hogy 31 évesből 34 éves
leszek.

– Fiatal kora miatt csak különleges szabályok mellett lehetett
perjelnek megválasztani, tulajdonképpen egyik jogi kritériumnak sem felelt meg, a közösség
mégis önt tartotta alkalmasnak.
– A megválasztás egy jogi
aktus, egy tény, egy lehetőség,
elöljáróvá azonban csak idővel
válik az ember. A jelölésem nyilván a bizalomról szól, a közösségben betöltött szerepemről. A
szokásos kilenc helyett három

– Látja már, milyen változásokat hoz a mindennapjaiba a
perjeli feladatok ellátása?
– Több feladat van beírva a
naptáramba, több találkozás,
egyeztetés vár rám. Az apátság
gazdasági teendőit eddig is civil
munkatársakkal közösen végeztem, de be kell látnom, hogy még
több segítséget kell majd igénybe
vennem. Hetente kétszer sportolok, úszom és futni is szeretnék,
erre figyelek, hogy ez meglegyen.
A világi életből származó barátaimmal, volt osztálytársaimmal
továbbra is tartom a kapcsolatot,
ez fontos visszajelzés is számomra.
Martinovics Tibor

ide. Szégyellem bevallani, de egy
férfi keltette fel: a tegnap délelőtti
áruszállító hajó kormányosa. Tudja,
nagyon hasonlít a háborúban meghalt uramra.
– A néni biztosan Boriszra gondol. Kétnaponként ő látja el a környező szállodákat friss hallal és
zöldséggel. A szemközti szigetekre
is szállít. Régóta ezzel foglalkozik,
még az ötvenes évek elején került
Dalmáciába. Azt beszélik róla, hogy
bolgár vagy orosz származású, de a
háború alatt Tito partizánjaival harcolt. Ott ismerte meg a feleségét, aki
tavaly nyáron halt meg. Gyerekük
nem született, az öreg magányosan
él az egyik szigeten. Csendes, szótlan
ember.
Vilma megingott, tétovázott, de
András vulkánként feltörő emléke
végül is elszánttá tette. Őrültség,
amibe kezdett, gondolta, de most már
megoldja a rejtélyt. Az évtizedeken
keresztül elfojtott bűntudat szikrát
vető érzései hajtották előre. A következő nap már fél kilenckor a kikötőben várakozott. Borisz hajója pontosan kilenckor tűnt fel, és a móló
deszkával borított oldalához simult.
A férfi előjött a kormányosfülkéből,
és rágyújtott. Az égő gyufaszál
megint függőlegesen állt az ujjai
között. Keresztcsíkos tengerésztrikót
és gyűrött, piszkos vászonnadrágot
viselt, a lábán szakadozott bőrpapucs
volt. Arcát ráncok szabdalták; Vilma fáradtnak látta. – András, Pákozdi András – motyogta magában az
ura nevét, de nem merte hangosan
kimondani, a lelkében mégis robbanásként visszhangzott. Még két napot
vár, aztán megkéri Boriszt, hogy
vegye le a trikóját. András hátába
vőlegénykorában egy kasza éles pengéje hasított. Féltékenységből támadták meg, mert Vilma őt választotta. A sebet összevarrták, de a
nyoma megmaradt. Borisz hátán, a
trikó alatt… Az öregasszony reszketett az izgalomtól.

Letelt a két nap, de a hajó Borisz
nélkül érkezett a szállodához, az
egyik fiatalember kormányozta.
Negyvennyolc óra múlva újabb csalódás következett, de Vilma nem
adta fel. Borisz csak otthon lehet!
Motorcsónakot bérelt, és a szigetre
vitette magát. Az öreget mindenki
ismerte, mikor kimondta a nevét, a
motorcsónakot vezető fiú csak bólintott. Az út mindössze húsz percig
tartott, de Vilma úgy érezte, soha nem
érnek oda.
Borisz házát jól lehetett látni a
partról. A fiú ajánlkozott, hogy vele
megy, de ő elutasította a segítséget.
Mutatta: maradjon, délig várjon.
Elindult. Szűk, kövezett út vitt fel a
házig. Az út mentén virágzó leanderek ontották illatukat. Óvatosan haladt, négyet-ötöt lépett, aztán megállt
pihenni. Reggel dupla adag gyógyszert vett be, a lüktető, szaggató
fájdalom most késik. Az út kanyarodott, majd rövid, meredek emelkedőbe váltott. Csak jusson fel épségben,
fohászkodott. A fehér kőből épült ház
a közelben csillogott, de Vilma borzasztó távolinak látta.
Beosztóbb lett az erejével, s ennek köszönhette, hogy felért a házhoz. Zihálva, rogyadozva állt az ajtót
helyettesítő rojtos függöny előtt,
melyet enyhe huzat lebegtetett.
Félrehajtotta, és belépett. Egy hátsó,
régi bútorokkal zsúfolt szobában
akadt rá Boriszra; a férfi a falnak
fordulva aludt. Az ágy melletti
asztalkán orvosságosüvegek hevertek. Itt a döntő pillanat, gondolta
Vilma, és a dohányszínű selyem
takarót lehúzta a férfi meztelen hátáról…
Később nem emlékezett rá, hogy
mennyi ideig feküdt a koszos szőnyegen, a napbarnított, sértetlen bőr
láttán rögtön elájult. Dél körül lehetett, amikor Borisz felnyalábolta, és
kivitte a levegőre. A fiú a motorcsónak kötelét éppen akkor oldotta el a
parttól.

8 XVI. évfolyam, 2018. IV. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Megjelent a Füredi História új száma
Balatonfüred helytörténeti folyóiratának új, 50.
száma érdekes írásokkal,
vonzó illusztrációkkal
ezúttal negyven oldalon
jelent meg. A színes borító
képei jól illeszkednek
a folyóiratban közölt
tanulmányokhoz, közleményekhez. A címlapra
a balatonfüredi Annabella
Szálloda 1975 körüli
játéktermének fényképe
került. A borítólap belső
oldalán a szépen felújított
egykori zsinagógáról
készült képek láthatók.
A hátsó borítón pedig a
Hungarhotels két létesítményének régi képei,
valamint Hidegkút két
szép látképe van.
Az új lapszám elején, a Tanulmányok rovatban Rácz János a Füreddel szomszédos települések történeti helységneveit és helyi határneveit összefoglaló sorozatának hatodik
folytatása olvasható. A szerző a
névanyag rögzítésén kívül a
nyelvtörténeti szempont érvényesítése mellett az etimológiai
szempontú feldolgozást is elkészítette. A történeti helynévkincs értékes forrásanyagot jelent több tudományágnak is, így
a településtörténeti vizsgálódáson kívül a nyelvészetnek, a

néprajznak, a népi gazdálkodás
kutatásának, a növényföldrajznak is.
Ebben a számban északi
szomszédunk, Hidegkút régről
adatolható neve és a település
mikrotoponimái kerültek sorra.
A falu az 1750-es évektől német
nyelvű lett. A hazánkba költöző
német telepesek nem lakatlan és
az emberi munka nyomait is
elvesztett őstájba érkeztek, hanem olyan területekre, ahol a
középkori magyar lakosság
maradékai a török kor utolsó
évtizedeiben megritkultan éltek.
Az ilyen területeken a magyar–
német nyelvi és kulturális környezetben, a helynevek tanúsága szerint kettős földrajzi nevek
alakultak ki. A község német
neve ma is – a magyar Hidegkút
tükörfordításával – Kaltenbrunn.
A tanulmányban a Hidegkúton
használatos régi német nyelvjárási alakváltozatok után – a
közérthetőség kedvéért – az
irodalmi német megfelelők állnak, belső vagy másodlagos
idézőjellel. A legtöbb elnevezés
esetében a nevek időrendi adatolását is elvégezte a szerző az
egykori írásos források és térképek alapján, valamint szerepelnek a névmagyarázatok is.
A Közlemények rovatban
kapott helyet Tóth-Bence Tamás
két cikke. Az elsőben, az Adalékok a balatoni gőzhajózás

25 éves

a Balatonfüredi
Városi Helytörténeti
Gyűjtemény
Kedves Barátaink! Támogatóink!
A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 25
évvel ezelőtt, 1993. augusztus 19-én, a Bálint Jánosné
(1924–1986) adományozta, Arany János utca 12. sz.
alatti házban nyílt meg, otthont adva a Lipták Gábor Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének, Zákonyi
Ferenc (1909–1991) idegenforgalmi szakíró és helytörténeti kutató, valamint Lipták Gábor (1912–1985) író
hagyatékának.
Azóta itt őrzik, gyűjtik és dolgozzák fel a település
gazdag múltjának emlékeit, jelenének dokumentumait.
Az azóta eltelt időben az anyag a Schneider Ferenc
(1923–2017) és a László Zoltán (1925–2013) hagyatékából idekerült dokumentumokkal is gazdagodott.
Az elmúlt huszonöt év során a város polgárai és támogatói számtalan dokumentumot, féltve őrzött családi
ereklyét, relikviát adományoztak a gyűjteménynek, hangsúlyozva, hogy azokat itt látják a legbiztosabb és legméltóbb helyen. A gyűjtemény egy része a kiállításokkal
együtt 2010-ben az idelátogató vendégek és érdeklődők
számára könnyebben megközelíthető helyre, a Blaha
Lujza 3. sz. alatti, egykori fürdőigazgatói villába, a fürdőtelepre költözött.
Huszonöt esztendő szép kerek évforduló egy ember
életében, egy intézmény működésében. Ennek kapcsán
a gyűjteményünk 2018 nyarán egy jubileumi fotókiállítással készül megemlékezni az eltelt egynegyed századról.
Kérjük mindazokat, akik
a Helytörténeti Gyűjteménnyel, épületével,
rendezvényeivel kapcsolatban régi fotóval
rendelkeznek, küldjék el digitális formában
a bfhtgy@gmail.com címre.
A digitalizálást (szkennelést) mi is szívesen elvégezzük
a gyűjteményben, amennyiben elhozza fényképét, és
hozott adathordozóra önnek is szívesen átmásoljuk.
A gyűjtemény kutatószolgálatának nyitvatartása: szerda, csütörtök, péntek: 10.00–18.00 óra.
Kérjük, fényképeivel együtt ünnepeljen velünk gyűjteményünk működésének 25 éves jubileumán.
A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény
munkatársai

Z. Karkovány Judit
Templomtörténet című
írása Balatonfüred
első templomának,
később zsinagógájának
fordulatos történetét
foglalja össze

történetéhez címűben a szerző
elsősorban a Kisfaludy lapátkerekes gőzhajó egykori kapitányainak kilétét kutatta. A második a Közjáték a Füredi bálon?
címet kapta, amelyben az 1850es évek egyik Anna-bálján történtekről esik szó számos korabeli hírlapi tudósítás és emlékiratok felidézésével. A hazafias
nevelést kapott Veres Szilárda
kisasszony ugyanis kikosarazott
egy osztrák tisztet, amikor az
táncra kérte, és ezért a cselekedetéért a másnap reggeli sétán
tapsot és éljenzést, illetve Jókai
Mór lelkes dicséretét nyerte.
A rovat harmadik cikke Z.
Karkovány Judit Templomtör-

ténet című, rendkívül alapos
kutatásokkal készült írása,
amely Balatonfüred első templomának, később zsinagógájának történetét foglalja össze.
A mai Bajcsy-Zsilinszky úton
álló kápolnával, templommal,
zsinagógával kapcsolatosan a
szerző számos fölmerülő kérdésről és érdekességről beszélt
az új lapszám bemutatóján,
mégpedig a sok korábbi átépítésen, végül igen szerencsés
felújításon átesett épület falai
között.
A rovat befejező írásaként
olvashatjuk Csonka Endrének a
Volt egyszer egy HungarHotels... című írását, amely a Hun-

garHotels Balatonfüredi Önálló
Egység fénykorát és végét gazdaságtörténeti szempontból
vizsgálja. A vállalat működése
során szállodai, éttermi és egyéb
vendéglátóipari, szórakoztatási
kínálatával a város és környéke
fejlődési irányát, kultúráját, közösségi életét aktívan befolyásolta. Új szállodák megépítésével, vendéglátóipari „egységek”
és szórakozóhelyek megnyitásával és működtetésével nagyszámú munkahelyet teremtett
Füreden. Volt dolgozói ma is
szeretettel gondolnak vissza a
vállalatra.
Az Olvasóink írták rovatban
Féja Endrének Füred varázsa
című írása jelent meg. A szerző
szép nyári napokat töltött édesapjával, Féja Géza neves íróval
Balatonfüreden. Gyakran jártak
Lipták Gábor házába az illusztris társaság és a borozgatás
kedvéért, délelőttönként Féja
Géza prózát, Endre verseket írt
(ezekből a füredi versekből közöl is kettőt a cikkben). A Balaton-felvidék egyedülálló tájába
belesimuló városba más évszakban is gyakran lerándult veszprémi középiskolai tanár korában
– 125-ös Csepel motorkerékpárjával – a hangulatos visszaemlékezés szerzője.
A Könyvszemle rovatba
Tóth-Bence Tamás írt két ismertetést. Az egyik dokumentum-

kötet, Lichtneckert Andrásé,
címe Écsy László fürdőigazgató
1807–1895. Igényes munka
Balatonfüred emblematikus
személyiségéről, levelezéséről
és hivatalos iratairól, a végén
értékes magyarázó jegyzetekkel. A másik könyv Palágyi
Sylvia: Balatonfüred római kori
temetői és sírjai címmel jelent
meg. A régész szerző könyvén
keresztül bepillantást nyerhet az
olvasó Füred római kori életébe.
Az Egyesületi élet rovatban
Budáné Bocsor Ágnes elnök
foglalta össze a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület 2017.
évi tevékenységét. Az új lapszámot köszönetnyilvánítás
zárja, a Városi Helytörténeti
Gyűjteménynek dokumentumokat adományozó személyek és
szervezetek neveinek felsorolásával.
A Füredi História számai
Balatonfüreden a Lipták Gábor
Könyvtárban, a Városi Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhelyen, az Arácsi Népházban, a
Tourinform-irodában, a Bodorka – Balatoni Vízivilág Látogatóközpontban vásárolhatók
meg, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület tagjai pedig tagilletményként kapják. Az egyesület szeretettel várja az érdeklődőket rendezvényeire, illetve
tagjai sorába.
– rácz –

Honti József nyolcvanéves lenne
Dr. Honti József 1938.
április 24-én született
Székesfehérváron (2014.
december 7-én hunyt el).
Kétéves korától Balatonfüreden élt, ahol édesapja,
id. Honti József 25 éven át
állomásfőnök volt. A korabeli kisvárosban ez társadalmi rangot jelentett.
Gimnáziumi tanulmányait
Veszprémben végezte, 1956ban érettségizett. Osztályfőnöke
a mártírhalált halt Brusznyai
Árpád, irodalomtanára Féja
Endre, Féja Géza író fia volt.
Anyai nagybátyja, Bruzsa
Béla sebész hatására orvosi
egyetemen folytatta tanulmányait Budapesten. 1959-től diákkörösként, majd demonstrátorként Baló József professzor
intézetében dolgozott. Diplomáját 1962-ben summa cum laude
minősítéssel nyerte el a Budapesti Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán. 1962–
1967-ig a fővárosi István kórházban dolgozott patológusként. 1965-ben kórbonctan-kórszövettan szakvizsgát tett.
Tudományos szakmai és orvostörténeti érdeklődése már
ekkor megmutatkozott. Honti
József ezekben az években számos közleményt írt a patológia
nagy elődeiről (Gömöri, Arányi,
Genersich, Buday, Romhányi ).
1967–1973-ig a BRFK bűnügyi osztályán dolgozott. 1972ben igazságügyi orvostan szakvizsgát tett. 1972–1987-ig Trencséni Tibor főszerkesztő meghívására az Orvosi Hetilap belső
munkatársa volt. Emellett folytatta orvostörténeti kutatásait,
melyek közül az egyik legérdekesebb téma Richard Bright, a
vesebetegség névadójának személye, magyarországi utazása,
hatása a magyarországi szakirodalomra. Honti József felkutat-

ta Bright egy idős nőrokonát
Angliában, akit vendégül látott
Magyarországon is.
1974–1979-ig Honti József
a Semmelweis Orvostudományi
Intézet I. Sz. Kórbonctani és
Rákkutató Intézet munkatársa
lett. Mint mondta: kórboncnok
nem lesz valaki, hanem marad.
Lelkesedéssel végzett oktatói
tevékenysége emlékezetes. Mivel inkább a klasszikus kórbonctan érdekelte, mint a kutatás, kórházi főorvos lett.
1980–1997-ig a Fővárosi
Önkormányzat Balassa János
Kórház patológus főorvosa volt.
Osztályának munkáját személyesen irányította, megkívánta
a klinikusok jelenlétét boncolások alkalmával. Késő délutánig
elérhető volt szakmai konzultációra, és mindig kész volt problémás esetben az anyaintézet
illetékes szaktekintélyéhez fordulni.Oktatói munkáját a kórházban is folytatta.
1990-ben elnyerte a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem címzetes egyetemi
docensi címét.
Közben aktiv orvostörténeti
tevékenységét is folytatta. Az
Orvosi Hetilap Horus rovatának
rendszeres szerzője volt. 1998ban Markusovszky Lajos-díjban
részesült a Horus rovatban meg-

jelent dolgozata. Számos közleménye, hazai és külföldi előadása elismeréseként 1982-ben
Johan Béla-érmet, 1987-ben
Zsámboky János-érmet, majd
1995-ben Weszprémy Istvándíjat kapott.
1997–2004-ig a Balassa Kórház megszüntetése után nyugdíjasként a Pest Megyei Rókus
Kórház patológiai osztályán
dolgozott. 1997–2002-ig mellékállásban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján
volt patológus.
Orvostörténeti munkásságát
nemzetközi szinten is folytatta.
Ennek kapcsán baráti kapcsolatba került Antall József későbbi
miniszterelnökkel.

Honti József 1997–2006-ig a Magyar Orvostörténeti Társaság főtitkára volt.
2000–2004-ig a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság tanácsosa lett.
2001–2004-ig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Intézeti Tudományos Tanács tagja volt miniszteri felkérésre. Ezekben az években
számos közleménye mellett társszerzője a Híres Magyar Orvosok és az Új Magyar
Életrajzi Lexikon köteteinek. 2004–2008-ig, lemondásáig a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság alelnöke volt. 2005-ben megjelent a Magyar Patológia Története
című könyv, melynek társszerkesztőjeként egészségügyi miniszteri dicséretet kapott.
2009-ben jelent meg kimagaslóan értékes cikke az Orvosi Hetilapban Balogh Károly
bostoni patológus társszerzőségével, Rockefeller-ösztöndíjasok: magyar patológusok címmel. Sajnos a nem patológus magyar Rockefeller-ösztöndíjasokról (többek között Jeney Endre – kórélettan, Kovács Ferenc – nőgyógyásza ) szóló, tervezett cikk megírására nem került sor.
2010-ben jelent meg a Magyar Imre Centenáriumi Emlékkötet, melynek szerkesztője volt.
2014-ben Markusovszky-díjat kapott a 2013-ban az Orvosi Hetilapban megjelent
Az Orvosok Lapja (1945–1949) és szerkesztője: Kovács György, valamint a Trencséni Tibor és az Orvosi Hetilap újraindulása című cikkekért.

2004–2007-ig Bodó Miklós
főorvos meghívására a Fővárosi
Önkormányzat Szent János
Kórház patológiai osztályán
dolgozott. 2006-ban megvalósította régi álmát, hogy a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság
40. kongresszusa Budapesten
legyen. A nagy sikerű kongres�szus szervezésében Honti József
oroszlánrészt vállalt Vizy E.
Szilveszter, a Magyar Orvostörténeti Társaság akkori elnöke
mellett.
Nem hagyhatjuk említés nélkül helytörténeti tevékenységét,
melynek köszönhetően közlemények egész sora született
Balatonfüreden élő, vagy csak
ott nyaraló jelentős színészekről, írókról, költőkről, zenészekről, festőkről, politikusokról,
orvosokról, egyházi személyekről, a balatonfüredi Állami Szívkórházban kezelt hírességekről
vagy ezek hozzátartozóiról, akik
közül néhányat gyermekként
maga is ismert. A Balatonfüredi Napló megbecsült munkatársa volt.
Szenvedélyes és értő gyűjtője volt az óráknak és a régi tankönyveknek, de igazi büszkesége két, sikeres fogorvos gyermeke és négy, rajongásig szeretett unokája volt.
A fentiekben nagy vonalakban ismertetett életrajz és a
teljesség igénye nélkül felsorolt
szakmai és orvostörténeti tevékenység egyaránt Honti József
széles körű érdeklődését, nem
lankadó energiáját, a múlthoz
való vonzódását bizonyítja.
Legfőbb erényének – szerényen
– a szorgalmát tartotta. A világ
csodáira nyitott, kedves, közvetlen és jóindulatú ember volt.
Gyakran mondta: ez az élet
olyan érdekes, hogy kár kimenni belőle.
Vincze János,
Kovács Ágota

BALATONFÜREDI NAPLÓ

OLVASÓI LEVÉL

Én itt élek…
– avagy levél
barátnőmhöz
Szia, Ninyuskám!
Én is el voltam tűnve kicsit.
Mert igen, ki tudja, meddig tipegünk még e Földön, a múló idő árnyékában?
Számos nehéz év után nincs jelentősége a további pénzguberálásnak sem.
Igen, az a sok munka a ház körül is kiakaszt már, azaz beakaszt a derekamnak.
Így eltökéltem, hogy sokévi „meló” után, amit Balatonfüred
kulturális és társadalmi életében felvállaltam (gyakran fizetség
nélkül), végre célba veszem a pihenést.
Az évek során mindig, mindenki azzal jön nekem, hogy
„de jó, ti Balatonfüreden laktok, de jó nektek”. Én meg csak
mondogattam mindig, hogy „azért én itt élek és nem nyaralok,
jelentős a különbség”.
Így nekiveselkedtem, és most egy hétig nyaraltam a Marina
Hotelben (amit távolból szemlélhettem az erkélyemről, ha
akadt egy kis időm).
A májusi nyárban végre „ol inkluzív” tespedtem a hotel
strandján, ettem, ittam, barátkoztam, úszkáltam, és élveztem a csendet. Figyelgettem a szép, kisgyermekes családokat, a pihenő és szórakozó felnőtteket. Ilyen pazar körülmények között még egyszer sem voltam, bár más hotelekben
is megfordultam már életem során itthon és külföldön egyaránt.
Nektek is ilyen pihenés kellene!
Milyen jó érzés volt látni a sok fiatal szülőt, ahogyan tanítgatták gyermekeiket. A gazdag kínálatú étteremben senki sem
problémázott a lehulló ételdarabok miatt.
A tipegő vagy szüleik után futó apróságok jó helyre kerültek. Ez egy gyermekbarát hotel, állapítottam meg magamban.
Na meg persze zöld.
Csodás, nagy zöldellő strand, parkban a napozóágyak és
pihenőhelyek között is számos, a különböző korosztályú gyermeknek való érdekes játszóhely és eszköz, és hűs foglalkoztató helyiség is várta, hogy felfedezzék és használják.
A vízből sem volt hiány, akár az uszodai részleget, akár a
Balaton selymes habjait választották a kicsik vagy a felnőttek.
Ez egy nagyszerűen felszerelt hely az ideális pihenéshez
és rekreációhoz. Mert sport- és játékeszközök, délutáni kávézó, fagyizó, és sokak kedvencei: a palacsinta és lángos majszolásának lehetősége, na és az esti büfé, meg koktélok, szórakoztató élő zene (Búgócsiga) mind a különböző korosztályokat szolgálta reggeltől estig.
Bárkivel is beszélgettem, akár a Makóról hármas ikreivel
itt pihenő „tündéri” családdal, akár a négy évtizede tanító idős
nevelővel, vagy éppen a táncos lábú, 70-es vasutasokkal, vagy
a Szatmárból itt pihenő nyugdíjasokkal, valamennyien csak
elégedettségüket fogalmazták meg kérdéseimre.
Kedves barátnőm!
Végre igazán felüdültem és kipihentem magamat. Most én
is új erőre kaptam.
Nem csak azért, amit itt láttam és átéltem. Ahol a nádasból
és a fák közül a madárfüttyöket is hallhattam, s az ablakom
előtt közeli röptüket szemlélhettem.
Vagy a strand fövenyén pihenő vadludakat, a partra totyogó hattyút figyelhettem óvatosan, mint a világot felfedező
gyerekek. Hanem azért is, mert én itt most nyaraltam és nem
itt éltem.
De mindazok, akik a hotelben fáradhatatlanul, mosolyogva, türelmesen és nagy szorgalommal kiszolgáltak – akár a
recepcióban köszöntöttek, vagy az étteremben sürögtek-forogtak a vendégek között, avagy a konyhákban izzadtak a
forró edények körül, hogy hatalmas választékkal terítsenek
bőségasztalt –, ők itt élnek. Ők az én (mi, turisták) nyaralásom,
életem jótevői.
Mert ha én nem pihenhetek két munka között, akkor rövidülhetnek az életéveim. Csökken jókedvem és életerőm, kifárad az idegrendszerem, testem és lelkem felüdülésre szomjazhat. És én nem akarom a „zsét” a dokikra költeni!
Te se gyűjtögess e célra!
Gyere felfrissülni és megújulni hozzánk! (Valamelyik szép
hotelunkba.)
Persze majd találkozunk nálunk is, de a közeli szeretett
szomszédom, egy munkamániás „nyögdíjas” éjjel-nappal
csiszatol, fát vág, reggel 9 órától fűnyírózik, késő estig kopácsol. Sajnos nincs ezzel egyedül, mert egy fusimester is lakik
az utcában: heggeszt, csiszol, fúr-farag, és csak kiabálva tud
beszélni a haverokkal, ismerősökkel.
Ők még nem nyaraltak itthon sohasem!
Ezért is kell elmenekülnöm néha innen valami csendes,
szívmelengető helyre.
Örülök, hogy sokat írtál nekem, talán tőlem elég ennyi
egyszerre.
Szeretettel barátnőd: Soca
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Csendrendelet a városban
Balatonfüreden vasárnap
és ünnepnapokon tilos
a zajkeltés, ide értve a
motoros fűnyírást és a
csiszoló- és fűrészgépek
használatát is. Júniustól
tovább szigorodnak a
feltételek. Sok a félreértés
a város csendrendeletével
kapcsolatban. Íme a
legfontosabb szabályok
a környezetvédelmi
rendeletből.

Itt a jó idő, előkerültek a kerti gépek, velük együtt pedig a
problémák. Mit lehet és mit
nem? Ha a pihenőidőben füvet
nyíró vagy flexelő szomszéd
nem hallgat a szép szóra, akkor
kihez lehet fordulni?
A város belterületén zajjal
járó építési, átépítési, szerelési
tevékenység végzése (kivéve a
közcélú hibaelhárítást), valamint a motoros és elektromos

gépek használata, ide értve a
fűnyírókat is, hétköznap este 20
órától reggel 7 óráig tilos, vasárnap és ünnepnapokon pedig
egész nap tilos. Júniustól életbe
lép a csendes pihenő is, a nyári
három hónapban szigorúbbak a
szabályok. A város belterületén
június 1. és augusztus 31. között
mindennap 12 és 15 óra közötti
csendes pihenő időszakban, valamint vasárnap és ünnepnapo-

Rendőrségi krónika
***
Nagyobb kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy budapesti lakos tett feljelentést egy helyi kft.,
illetve annak teljes körű megbízottja ellen, akik 2016. 10. hó
10. napján a Budapesten egy ügyvéd irodájában köttetett csopaki ingatlanvásárlás adásvételi szerződésében a vételárat érintő lényeges adatot hallgatott el, valamint a szerződésben leírt
megállapodást nem teljesítette. A cselekménnyel okozott kár
kb. 2 000 000 Ft.
***
A Btk. szerint házastárs volt házastárs, élettárs volt élettárs
sérelmére elkövetett zaklatás vétségének megalapozott gyanúja
miatt egy balatonfüredi hölgy tett feljelentést férje ellen, aki
2018. 04. 7-én Balatonfüreden a Kisfaludy utcában lévő étteremben szóváltás közben kijelentette, hogy kinyírja, eltöri a
derekát.
***
Állatkínzás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy balatonfüredi hölgy tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2018.
04. 5-ét megelőzően egy-két nappal Balatonfüreden a Perczel
Mór utcában a 7-8 hónapos macskáját olyan szinten bántalmazta, hogy az állat elpusztult.
***
Jogosulatlan aláírással vagy hamis adatok feltüntetésével
elkövetett, a választás, népszavazás, népi kezdeményezés és az
európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt Veszprém megye 02-es számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának elnöke tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen. Az országgyűlési képviselők
2018. évi általános választásával összefüggésben a választási
iroda tagjai a vonatkozó jogszabályok alapján egy országgyűlési képviselőjelölt egyéni nyilvántartásba vételi kérelme ügyében benyújtott ellenőrzését végezték. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy több OEVI-tag és Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozójának személyes adata és aláírása szerepel az ajánlóíveken. Valamennyi érintett személy azt
nyilatkozta, hogy az aláírás nem tőlük származik.
***
Zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy balatonfüredi lakos tett feljelentést egy másik balatonfüredi lakos
ellen, aki 2017. 07. 01. és 2018. 04. 10. közötti időben egy
korábbi ingatlaneladásból kifolyólag fenyegeti és zaklatja őt
telefonon és személyesen is, ezzel magánéletébe beavatkozva,
őt rendszeresen és tartósan háborgatja.
***
Gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett érték
meghamisításának vétsége megalapozott gyanúja miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala
képviseletében tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
2015. 12. 07. és 2017. 03. 01. közötti időben egy gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket meghamisította.
***
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy balatonfüredi lakos
tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2018. 04. 10-én a
bankkártyája adatait felhasználva folyószámlájáról négy alkalommal vásárolt összesen 80 euró értékben. A bűncselekmén�nyel okozott kár 24 800 Ft.
***
Orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult
nyomozás két kaposvári lakos ellen. 2018. 04. 12-én az esti
órákban 20 óra 10 perckor Alsóörsön, a Füredi úton a rendőrjárőr ellenőrzés alá vont egy kistehergépkocsival közlekedő két
kaposvári lakost. Az ellenőrzés során a jármű rakterében egy
motorkerékpárt, öt kerékpárt és egy CMI benzinmotoros fűnyírót találtak, mely tárgyak eredetét a nevezett személyek igazolni nem tudták.

kon tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék
vagy berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-,
illetve rezgésterhelést okoz.
Vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zeneszolgáltatása május 1. és szeptember 30.
között 24 óráig, egyéb időszakban 22 óráig engedélyezhető.

A rendelet megszegése –
amennyiben magasabb szintű
jogszabály előírásaiba nem ütközik – szabálysértésnek minősül, az elkövető 30 ezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható,
amely ismételhető. A rendeletet
be nem tartók ellen – a hatályos
szabálysértési törvény alapján
– helyszíni bírságot is ki lehet
szabni.
A rendelet betartását az elsőfokú környezetvédelmi hatóság és a közterület-felügyelet
ellenőrzi. Hétvégéken és ünnepnapokon a rendőrségen lehet
bejelenteni, ha valaki vét a szabályok ellen.
Az úgynevezett zaj- és rezgésvédelemről szóló rész az
önkormányzat/dokumentumtár/
rendeletek/Balatonfüred környezetvédelmi rendelete linken
található rendelet hatodik fejezetében olvasható.
Martinovics

Ingatlaneladás
a bevallásban

Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint
amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat,
hogy a bevallási tervezetet ki
kell egészítenie. Annak is
jelölnie kell ezt a jövedelmet,
aki maga készíti el bevallását.
Több mint 2 milliószor léptek
már be az ügyfelek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes e-SZJA felületére, hogy
megnézzék tervezetüket. A
NAV kimutatását érdemes
átnézni, hogy ne maradjon ki
semmi az szja-bevallásból.
A NAV a munkáltatóktól,
kifizetőktől kapott adatok
alapján állította össze mintegy ötmillió ember szja-bevallási tervezetét. Ezek az
adózók kifizetőtől származó
tavaly megszerzett jövedelmeit és év közben érvényesített kedvezményeit pontosan
rögzítik. Előfordulhat azonban olyan adat, év közbeni
v á l t o z á s , k e d v e z m é n y,
amelyről a NAV-nak nincs
információja, ezért célszerű a
lehető leghamarabb átnézni
az szja-bevallási tervezetet,
és pótolni a hiányzó adatokat.
Ilyen információ lehet
például az ingatlaneladásból
származó jövedelem. Ha valaki tavaly ingatlan vagy vagyoni értékű jog (haszonélvezet) eladásából jövedelmet
szerzett, akkor azzal az ös�szeggel a bevallási tervezetet
ki kell egészíteni. Ha valaki
maga készít elszámolást, akkor a 17SZJA számú bevallásban kell feltüntetnie az
adatokat. A magánszemélyek
ingatlanértékesítéséből származó jövedelmét 15 százalékos adó terheli, amit 2018.
május 22-ig kellett megfizetni.
A jövedelem, a bevétel és
a költségek különbözete,
csökkentve a tulajdonban
tartás időszakára meghatározott mértékkel (jövedelem=
bevétel–költségcsökkentő

tétel). A bevétel jelenti az
ingatlan eladási árát, amiből
a jövedelem kiszámításához
költségként levonható például az ingatlan megszerzésre
fordított összeg (vételár), az
illeték, az ügyvédi díj, az eladással kapcsolatos kiadások
(hirdetési díj). A kiadásokat
számlával vagy egyéb okirattal kell igazolni, amiket nem
kell a bevalláshoz csatolni, de
az elévülésig – öt évig – meg
kell őrizni.
Ha ön 2017-ben ingatlant
értékesített, akkor a bevételből a költségek levonásával
számított összeg a tulajdonban tartásra tekintettel az
alábbiak szerint csökkenthető:
Szerzés
éve
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Jövedelem
a számított
összeg
100%-a
100%-a
90%-a
60%-a
30%-a
0%-a

A 2012-ben vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan
2017-es értékesítése esetén
már nem keletkezik adóköteles jövedelem.
Nem kell az ingatlanértékesítésből származó bevételt
bevallani, ha a költségek elérik vagy meghaladják a bevételt, vagy az ingatlanértékesítés adómentes, illetve, ha
a tulajdonban tartás időszaka
az öt évet eléri. A jövedelem
kiszámításában segít a NAV
honlapjáról elérhető kalkulátor (http://nav.gov.hu/nav/
szolgaltatasok/kalkulatorok/
ing_kalk).
Nemzeti Adóés Vámhivatal
Dr. Kis Péter András
adószakmai szóvivő
06(30)542-9418
sajto@nav.gov.hu

Balatonfüreden 50 négyzetméter
alapterületű kocsma + terasz kiadó.
Tel.: 06(30)411-3009
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Veteményezés az óvoda udvarán
A kertészkedés élmény,
kisgyermekkorban is.
Balatonfüreden elsőként
a Tündérkert Óvoda
kapta meg a Zöld Óvoda
címet. Az intézmény
udvarán lévő veteményeskertet maguk a gyerekek
gondozzák, a munkájuk
gyümölcsét pedig el is
fogyaszthatják.
A lakótelepi környezetben
lévő Tündérkert Óvoda udvarában virágok pompáznak, az
épület mögött pedig veteményeskert bújik meg. Az intézmény évekig készült a Zöld
Óvoda cím elnyerésére, amihez
több feltételt is teljesíteniük
kellett.
– Hosszú ideig tudatosan
készültünk arra, hogy a gyerekekben is elültessük a természet
iránt érzett szeretetet, annak
védelmét, megóvását – mondta
Gerván Győzőné Kalamár Judit
óvodapedagógus, a zöld projekt
vezetője. – Ehhez nélkülözhetetlen egy elkötelezett, a környezetükért tenni akaró nevelőtestület. Létre kellett hoznunk
egy komposztálót, szelektíven
gyűjtjük a hulladékot, újságpa-

pír- és elektromoshulladékgyűjtő akcióink vannak. Minden évben három napra erdei
óvodába visszük a nagycsoportosainkat, ismerkedünk a növényápolással, az állatok gondozásával, illetve megünnepeljük a jeles „zöld” napokat: az
állatok, a víz és a Föld világnapját. Ezek mellett figyelünk a
víztakarékosságra, a nyári forróság idején pedig az udvari
fáink és árnyékolók védik a
gyerekeket.
A csoportszobák meleg hangulatát a természetbarát anyagok felhasználásával készült
berendezések adják, az udvaron
madárodúk vannak, a biztonságos játékok szintén természetes
alapanyagokból készültek. Az
állatgondozással arra nevelik a
gyerekeket, hogy legyen felelősségtudatuk, egyben erősítik
az összetartozás-érzésüket,
együttműködésre, türelemre,
empátiára és gondoskodásra
sarkallják őket.

Kertészkedés
a panelházak között
– Az a célunk, hogy minél
több, városi és lakótelepi kör-

gyasztott zöldségfélékkel pedig
az étrendjük vitamindús elemekkel bővül – állítja Kalmár
Judit. – Van olyan gyermekünk,
aki nem szereti a zöldségeket,
de mivel részt vett a közös tevékenységben, megszerette a munkája eredményeként leszüretelt
zöldséget, gyümölcsöt. Amikor
leszedtük a sóskát, akkor olyan
gyermek is kért belőle, aki előtte sose evett ilyet, és ízlett neki.

Szebb, élhetőbb

nyezetben élő gyermek ismerhesse meg a kertészkedésben
rejlő élményeket, tapasztalatokat. Ez a tevékenység nagyon
sok fontos készség és képesség
kialakulását és fejlődését segíti,
erősíti a közösségi összetartozást, és együttműködésre nevel.
Segíti a felelősségérzet, a környezettudatos szemlélet és a
természet szeretetének kialakulását. És persze jó móka is figyelni az elvetett magok növe-

Tavaszköszöntő majális
Itt van! Megérkezett! Napok
óta másról sem szólt a madárhíradó, mint hogy tavasz van!
Tavasz! A szeszélyes szellő ravaszul és gyorsan kivetkőztetett
bennünket a nagykabátunkból,
fellebbenti a könnyű szoknyánk
szélét, és úgy általában mindenfélét sugdos a fülünkbe. Például
azt kérdi, hogy „neked van-e
már májusfád?”. Aminek színes
szalagjai között ez a csalfa szellő úgy nyargal fel s alá, mint
ahogy belefésül a frissen virágba borult rét megannyi szirmába
és levelébe.
A füredi lányok hetykén vághatnak vissza, hogy „nekünk ne
lenne?”. Aki nem hitte, az utána is járhatott május elsején a
Vaszary-villa kertjében, ahol, ha
nem is égig érő, de minimum
hét méter magas májusfát állítottak fel, pántlikái épp a földig
érnek, tövében pedig népviseletbe öltözött lányok és fiúk
köszöntötték a tavasz szimbólumát.
És ez még csak nem is a kezdet volt. A II. Múzeumi Majális
április 30-n indult, s nem kis
feladat volt választani a kulturális dömpingből: a helytörténeti gyűjteményben római kori

cserépégetőket sorakoztattak
fel, s fürkészték a város római
kori históriáját, Jókai Mór egykori villájában az író tréfái sziporkáztak, miközben Blaha
Lujza is életre kelt. A szomszéd
várban, a Vaszary Galériában
bemutatták a Levendel-gyűjtemény kiállításról készült,
várva várt katalógust, ennek
örömére családi alkotóműhelyben bonthattak szárnyat a jövő
titkos művészpalántái, este pedig a kertben Suba Attila bandája Pribojszky Mátyással húzta.

A Kisfaludy Galéria a nehéztüzérséget is bevetette, átadva a
terepet a sárkányoknak: papírsárkányok készültek, amiket
meg is lehetett reptetni a mólónál csavargó szélben, volt mese
és valóság, a dinoszauruszok is
beköszöntek, és ott volt egy
igazi amatőr aviatikus is.
Aki ezt a traktát túlélte, az
tovább léphetett a keddi majálisba: a májusfaállítás után át
lehetett sétálni a Jókai-villa
bábelőadására és kézművesbütyköldéjébe, délután pedig az
irodalmi majálisok között lehetett barangolni.
A Vaszary Galériában tárlatot vezettek a Levendel-kiállításon, a komolyzenét a legkönnyedebben Teleki Gergő
zongoravirtuóz képviselte, és
aki bírta még szusszal, az mini
májusfát gyárthatott a saját kertjébe vagy az asztalára. Nem volt
kihagyható a Vaszary Kávézó
sör- és virslikínálata, és a kertbe telepített virágbörze sem. S
akinek még ez sem volt elég, az
átsétálhatott a Vitorlázeumba,
ahonnét garantáltan csak erős
vitorlázási szándékkal lehet távozni.
– mórocz –

kedését. A megfigyelés felfedezés is egyben, új ismereteket
szereznek a gyerekek. A csoportszobában van természetsarok, kora tavasszal ott veteményezünk, palántákat nevelünk,
majd a kiskertben dolgozunk.

Egészségre nevelés
A gyerekek élvezhetik a saját
munkájuk eredményét, hiszen a
megtermelt zöldségfélék, gyü-

Hét iskola
csapatai
vetélkedtek
A Már tudok biztonságosan
közlekedni 2018 elnevezésű
baleset-megelőzési vetélkedősorozat döntőjét május 17-én
rendezte meg a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság. A Balaton
Szabadidő- és Konferencia-központ sportcsarnokában lebonyolított megmérettetésen hét iskola vett részt négyfős csapataival.
A diákoknak elsősegélykvíz,
közlekedési szituációs feladat,
kerékpáros ügyességi pálya,
KRESZ-totó, rendőri karjelzések, közlekedési puzzle, közlekedési poéták feladatokat kellett
megoldani a nap folyamán.
A közel négyórás versengés
végeredménye: 1. Református
iskola (B.-füred), 2. Református
isk. (Csopak), 3. Bozzay isk.
(Zánka), 4. Eötvös isk. (B.füred), 5. Endrődy isk. (Alsóörs), 6. Radnóti isk. (B.-füred),
7. Nivegy-völgyi isk. (B.csicsó).
Valamennyi részt vevő oktatási intézmény csapata oklevéllel térhetett haza, az első három
helyezett ajándékcsomagot,
valamint kaland- és aquaparki
belépőt nyert.
BFN

Szolnoki tehetséggálán a lóczys diákok
Balatonfüred testvérvárosától, Szolnoktól iskolánk, a
Lóczy Lajos Gimnázium meghívást kapott, hogy mint tavaly,
idén is szívesen látnak minket
városuk egyik kulturális rendezvényén, a Kiugrón, mely egy
tehetségkutató gála fiataloknak.
Nem először járunk Szolnokon,
mindig örömmel megyünk.
Középiskolások izgultak hetekig, hogy a többfordulós válogatások után végül ők is ott
állhassanak a színpadon, megmutatva a közönségnek, milyen
fontos részét képezi életüknek
a zene. Rendkívül színvonalas,
esemény- és élménydús produk-

ciókat láthattunk, s együtt élvezhettük, tapsolhattunk a szolnoki
diáksereggel, hozzátartozókkal,
zenében befolyásos emberekkel, kedves nézőközönséggel.
Mint régi néptáncosokat, magával ragadtak bennünket a népzenei előadások, amelyek színes
kavalkádban fordultak elő a
pop, rock, klasszikus, rap és
saját költésű előadásokkal.
A lendületes zenei előadás
előtt a szolnoki diákképviselet
tagjaival és a város ifjúsági referensével az impozáns Söráriumban meséltünk egymásnak városaink diákéletéről, lehetőségeiről, terveinkről. Re-

mek alkalom nyílt ezáltal újabb
ötletek gyűjtésére, melyeket
szeretnénk megvalósítani.
Az este folyamán bebarangoltuk a belvárost, megnéztük a
híres rézszobrokat és a művészeti iskola által készített Tiszaparti támfal festményeit.
Úgy gondoljuk, remek lehetőségünk nyílt egy közösségépítő programra, melyben a városok diákönkormányzatos diákjai
találkozhattak. Hálásak vagyunk az élményekért Balatonfüred városának.
Huszár Boglárka,
Munkácsi Panni
Lóczy gimnázium, 11. A

mölcsök bekerülnek az óvoda
konyhájára. – Úgy tapasztaltuk,
hogy a felnőni látott zöldség és
gyümölcs, amit maguk gondozhatnak, mindig édesebb a gyerekeknek. A saját érzékszerveikkel megtapasztalt élmények,
a szaglás, a tapintás és az ízlelés
döntő fontosságú. A kétkezi
munkájuk eredményeként termő növényekkel a kevésbé
zöldségszerető gyerekek is szívesen ismerkednek, az elfo-

A kertgondozás jó alkalom
annak megtapasztalására, hogy
a környezet rendben tartásával,
szépítésével és megóvásával
szebbé, élhetőbbé tehető az életterünk. Úgy, hogy mindez jól beilleszthető az óvoda mindennapjaiba. – A gyerekek a kiskertben
megismerkedhetnek a növényekkel, azok felhasználhatóságával, az egyes munkafolyamatokkal, a szükséges eszközökkel,
az évszakonként végezhető tevékenységekkel: magvetés, csíráztatás, ültetés, öntözés, betakarítás és feldolgozás. Megtapasztalják az együttműködés fontosságát és a munka szeretetét.
Mórocz Anikó

Megyei angolverseny
Negyedik éve szervezi
meg iskolánk a FUNtastic
megyei angolversenyt,
amelyre ebben a tanévben
16 csapat (64 tanuló)
nevezett tíz általános
iskolából!
A négyfős csapatok a versenyen írásbeli, hallott szövegértéses és szóbeli (szituációs)
feladatokat oldottak meg. Amíg
a diákok az írásbeli feladatokon
dolgoztak, a tanároknak módszertani workshopot tartott a
verseny szervezője, ötletgazdája, Szalay Katalin tanárnő. A
színvonalas megmérettetés szünetében pedig a házigazda iskola több mint 25 tanulója örvendeztette meg a jelenlévőket egy
énekes produkcióval.
A verseny végeredménye:
5-6.osztályosok kategóriája
1. hely: Csopaki Református
Általános Iskola csapata: Kövesi
Farkas, Pomázi-Lacfi Benedek,
Monostori Barna, Gál Dominik.
Felkészítő tanár: Sárossyné Kovács Éva Katalin
2. hely: Györgyi Dénes Általános Iskola (Balatonalmádi)
csapata: Csempesz Lara, Geréd
László, Csontos Tamás, Tóth
Enikő. Felkészítő tanárok: Kékesi Viktória és Geréd Tünde
3. hely: Református Általános Iskola Balatonfüred csapata: Rácz Mihály, Kocsis Lilla,
Kulcsár Anna, Sándor Beáta.
Felkészítő tanár: Szalay Katalin
A 7-8.osztályosok kategóriája:
1. hely: Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola és
AMI (Veszprém) csapata: Bertalan Dániel, Somlai Flóra,
Maróti Blanka, Csuta Dóra.
Felkészítő tanár: Bujdosó Viktória
2. hely: Református Általános Iskola Balatonfüred csapata: Jónás Márton, Kajári Bence
Dávid, Somody Miklós Lóránt
és Wéninger Zalán Tibor. Felkészítő tanár: Szalay Katalin.
3. hely: Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola

csapata: Kalmár Petra, Lajos
Léna, Sigmond Sára, Pálfi Máté. Felkészítő tanárok: Puskás
Erika és Horváthné Szvath
Szilvia.
Az április 19-i versenyen
részt vett iskolák a következők
voltak:
Bán Aladár Általános Iskola
(Várpalota), Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola,
Balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola, Györgyi Dénes Általános Iskola (Balatonalmádi), Litéri Református Általános Iskola, Református Általános Iskola Balatonfüred,
Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Veszprém), Csopaki Református Általános Iskola,
Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és AMI, Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és AMI.
Köszönjük szépen a verseny
zsűrijének (Bertha Ágnes Mónika, angol nyelv–kémia szakos
tanár, Lovassy László Gimnázium, Veszprém; Gaál Julianna,
angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, Lóczy Lajos
Gimnázium, Balatonfüred; Bujtás Barbara, angoltanár, az
EuroExam bloggere, balatonfüredi magántanár, számos nemzetközi projekt résztvevője),
támogatóinknak (AngolNyelvTanitas.hu, Balatoni Bob
Szabadidőpark, British CouncilHungary, Debreceni Egyetem
Idegennyelvi Központja (DExam nyelvvizsga), ELT Hungary Kft. , Maxon Motor Hungary
Kft., TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont, Continental Automotive Hungary Kft., Oxford Kiadó (Oxford University Press),
Balatonfüred Város Önkormányzata, Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. és Református Általános Iskola, Balatonfüred) és természetesen segítő
diákjainknak is, hogy hozzájárultak a verseny sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához.
Református iskola
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Száz forint
kilométerenként

Ragyogó időben több ezren
álltak rajthoz Balatonfüreden a
Generali Runner’s World Run
futóversenyen, ahol minden
megtett kilométer után 100 forintot kapott a Balatonfüredi
Állami Szívkórház. A versenyen
Szilágyi Áron, kétszeres olimpikon kardvívó mellett három
gyermekotthon kis lakói is lelkesen a rajthoz álltak.
A legrövidebb versenytáv
6,2 kilométer volt. Az első rajt
előtt, 9.45-kor egy látványos
flashmobon vettek részt a futók:
a piros versenypólót viselők
szív alakban álltak össze. A versenyen részt vett Szilágyi Áron,
kétszeres olimpikon kardvívó,
valamint Mádai Vivien, balatonfüredi származású műsorveze-

tő is. Három gyermekotthon
lakói futottak az első sorokban.
A bicskei, komádi és soproni
gyerekeknek ez életük első versenye volt. Törökné Csorba
Erika, a Győr-Moson-Sopron
megyei gyermekotthon egyik
kísérője elmondta: a gyerekek
rettenetesen készültek és még
jobban izgultak.
Minden, a versenyen megtett
kilométer után az alapítvány
100 forintot adományozott a
szívkórház számára, amely
1970 óta végzi az országos és
regionális ellátás keretében a
szív- és érrendszeri betegek rehabilitációs kezelését.
A kórház az adományt betegemelő gépek beszerzésére fordítja.
BFN

Vízilabda-eredmények
A 2003-as füredi vízilabdások hazai közönség
előtt mutathatták meg,
mennyit fejlődtek az
elmúlt időben. A dunántúli Vízilabda Liga
Gyermek A korcsoportjába 12 csapat nevezett.
– A mi hatfős alsóházi csoportunknak rendeztük az utolsó
előtti fordulót – értékelte Pfaff
Péter edző az eredményt. – Nagyon fontos két találkozót játszottunk a füredi uszodában
Mohács és a budapesti Sportliget SE ellen.
Az első találkozón a mohácsi
csapatot magabiztos védekezéssel szépen lassan felőrölve sikerült 7:0-ra legyőznünk. Füredi gólszerzők: Péter Gergely,
Hollósvölgyi Árpád (3), Dobos
Kristóf (3).
Ez után következtek a Sportliget vízilabdásai. A találkozó

előtt még a vendégek álltak a
tabella első helyén, mivel az
első összecsapásunkat pár héttel
ezelőtt ők nyerték két góllal. A
célunk tehát nem csak az volt,
hogy nyerjünk. Minimum háromgólos sikerre volt szükségünk, hogy a táblázatban átvehessük az első helyet.
Az év legösszeszedettebb
játékával, remek megoldásokkal, stabil védekezéssel sikerült
elérni a célunkat, a találkozót
10:5-re megnyertük. Hazai góllövők: Dobos Kristóf (4), Péter
Gergely (3), Rédling Eszter (2),
Sághi Patrik (1).
A bajnokság állása:
1. Balatonfüred
2. Sportliget SE
3. Velence Plus A
4. Mohács 2
5. Szekszárdi
Sportközpont Nkft.
6. HKLSE
Makó István

Elhunyt Bartus István
Hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt
Bartus István egydanos judomester, a balatonfüredi Ronin Judo Klub vezetőedzője.
Bartus István gyermekkora óta foglalkozott
a judóval. Mindig nagy hangsúlyt fektetett az
oktatásra, több saját nevelésű mesterrel is
büszkélkedhetett. Számos országos nemzeti válogatott versenyző is az ő kezei között
nőtt fel. Nemzetközi színekben is képviselték
versenyzői, köztük saját gyermekei Magyarországot, Balatonfüredet.
Neki köszönhetően sikerült Balatonfürednek otthont adnia 2015-ben a
Veterán Judo Európa-bajnokságnak. Rengeteg gyermekkel foglalkozott
élete során, nemcsak edzette, tanította is őket a judo alapjaira, szellemiségére. Növendékei megtanulták, mit jelent a kitartás, elhivatottság,
tisztelet. Bartus István minden évben ott volt a díjazottak között az önkormányzat által szervezett sportdíjátadón is. 2016 februárjában átvehette
a Balatonfüred Város Sportjáért kitüntetést. A judomester 47 éves volt.
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Dragon Európa-bajnokság
Május végén a világ
legjobb vitorlázóival
lehetett találkozni
a Balatonfüred előtti
vizeken. Itt rendezték
meg ugyanis a Dragon
hajóosztály Európa-bajnokságát, amelyen szép
számmal vettek részt
olimpiai és világbajnokok is.
A Magyar Vitorlás Szövetség
(MVSZ) nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy minél több magas
szakmai értékű nemzetközi vitorlás eseményt rendezzenek a
Balatonon. Ezért örömmel támogatták a hajóosztály magyarországi szervezete, a Magyar
Dragon Szövetség és a Balatonfüredi Yacht Club közös pályázatát a rendezési jog megszerzésére – mondta el Holczhauser
András, az MVSZ főtitkára a
Dragon Európa-bajnokság beharangozó sajtótájékoztatóján.
Az eseménynek a város legpatinásabb vitorlásegyesülete, a
több mint 150 éves Balatonfüredi Yacht Club (BYC) adott
otthont, amelynek kikötőjében
évente kerül sor hasonlóan magas szintű eseményekre. A klub
nemcsak a versenyek rendezésében, hanem az utánpótlás
nevelésében is élen jár, sokan
ismerkedtek itt meg a vitorlázás alapjaival a sportág ifjú tehetségei közül – hangsúlyozta
Böröcz István, a BYC ügyvezetője.
Az Európa-bajnokság esélyeseit számba véve a legismertebb név talán a német Jochen
Schümanné. Schümann négy
olimpiai érmet nyert, az NDK
színeiben kétszer, az NSZK
színeiben pedig egy alkalommal
volt olimpiai bajnok, egyszer
ezüstérmes, és egyik legfontosabb tagja volt a svájci Alinghi
többször is America’s Cupgyőztes csapatának.

A Team Black
Jack nyerte
az évadnyitót
A Balatoni Évadnyitó
T-Systems Nagydíj, nagyhajós
vitorlásverseny a Black Jack
győzelmével zárult. A gyenge
szeles versenyen közel kétszáz
hajó indult. A Magyar Vitorlás
Szövetség szerint a nagyhajósok
számára az évadnyitó jó lehetőséget nyújtott a július 26-án
rajtoló 50. Kékszalag Erste
Nagydíjra történő felkészülés
megkezdéséhez.
Az évtizedes hagyományoknak megfelelően Balatonfüreden vitorlabontó ünnepséggel,
a Balaton megkoszorúzásával,
majd a Balatoni Évadnyitó
T-Systems Nagydíj vitorlásversennyel elindult az idei vitorlásszezon.
A Balatonfüred–Alsóörs–Tihany–Balatonfüred pályán megrendezett versenyre 187 hajó
nevezett, összesen 850 fővel. A
balatonfüredi célt elsőként a
Team Black Jack nevű SL-33-as
katamarán érte el, Roland
Gaebler, többszörös Európa- és
világbajnok vitorlázóval a kormánynál, másodikként a szintén
kéttestű Opel Fifty-Fifty futott
be, a harmadik pedig az egytestű Principessa lett.
Rápolthy Edit
MVSZ

Mivel az Európa-bajnokság
nyílt, Hongkongból és Japánból
is érkeztek versenyzők a megmérettetésre. A japán hajót az
a Peter Gilmour kormányozta,
akinek a neve ma már fogalom
azok között, akik figyelemmel
kísérték a világ legismertebb
vitorlásversenye, az America’s
Cup elmúlt három évtizedének
történetét. Az ausztrál versenyző háromszor nyerte el a Match
Race (párosverseny) világbajnoki címet, öt különböző
America’s Cup-csapat tagja
volt, és 2007-ben az Alinghi
tagjaként győzött is.
Német színekben versenyez
Malte Philipp, aki a vitorlázás
csúcskategóriájának számító
Finn dingi osztályban kétszeres
világbajnok, de Dragonban is
nyert már vb-t. A dán Jörgen
Schönherr a Dragonon kívül
korábban két másik hajóosztályban (repülő hollandi és 505) is
nyert már világbajnokságot,

hajóján egy másik dán kiválósággal, Theis Palmmal, aki
nyolcszoros világbajnok. Az
ukrán Jevgen Braszlavec az
1996-os olimpia bajnoka 470-es
hajóosztályban, s nem mellesleg
2015-ben Dragon osztályban is
nyert világbajnoki címet. És
természetesen itt voltak a Dragon osztály közelmúltjának
bajnokai: a német Stephan Link
(a 2017-es Gold Cup győztese),
a portugál Pedro Andrade (az
Európa-bajnoki cím védője,
ezúttal egy holland hajóban)
vagy a Dragon-veterán, többszörös világbajnok német Vinci
Hoesch.
De ne feledkezzünk meg a
legerősebb magyar csapatról
sem: Kis-Szölgyémi Ferenc a
2010-ben Balatonkenesén rendezett Eb-n szeretett bele a
Dragonba, és elhatározta, hogy
nemzetközi szinten kíván versenyezni. Csapata összeállítása
azóta is változatlan: Kiss Tamás

a repülő hollandi osztályban
megszerzett technikai és vitorlabeállítási tudását hozta magával, míg Vezér Károly, többszörös Soling-világbajnok a csapat
dinamikáját és taktikai tudását
erősíti. Télen általában Portugáliában és Franciaországban edzenek, és az elmúlt években egyre
jobb eredményeket hoznak.
A támogatók közül kiemelkedik az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatása,
amely a rendezvény anyagi
alapjait biztosította. A szervezők külön köszönetet mondtak
Balatonfüred városának, amely
a közterületen zajló események
színhelyeit és a versenyzők és
a hajószállító utánfutók parkolását adja, valamint a Hotel
Silverine Lake Resort szállodának, amely a klub „szomszédjaként” kikötőhelyekkel és parkolóhelyekkel segíti a versenyek
zavartalan lebonyolítását.
BFN

Füredi kézilabdamérleg
A 2017/2018-as szezon
eredménye röviden: 26
meccs, 20 győzelem, 40
pont, ami bajnoki negyedik helyet, Magyar Kupabronzot és az EHF Kupában két fordulót jelent.
Volt már a Balatonfüredi
KSE bajnoki harmadik, voltak
már bronzérmesek a kupában,
voltak csoportkörösök az EHF
Kupában. Ezzel együtt ilyen
sima és kiegyensúlyozott szezonjuk még nem volt. A bajnokságban tizennégy ponttal előzték az ötödik Komlót, és mindössze két ponttal csúsztak le a
dobogóról. A Magyar Kupabronzmeccsen pedig rajt–cél
győzelmet arattak.
Nem jó előjelekkel indult a
szezon, hiszen az NB I gólkirálya, irányítójuk, Győri Mátyás
a Telekom Veszprémhez igazolt.
Ráadásul sérülés miatt kihagyta
az egész szezont válogatott átlövőjük, Zdolik Bence. Így erre
a posztra mindössze csak egy, a
Veszprémtől kölcsönkapott, az
elmúlt idényben még ifi- és NB
I/B-s meccseket játszó fiatal,
Szita Bence állt rendelkezésükre. Az egész füredi csapat egy
nagyon fiatal együttes. Csapatkapitányukat, az örökifjú Fazekas Nándort leszámítva csupa
harmincévesnél fiatalabb spor-

toló alkotta a gárdát. Mi több,
közülük négyen – a már említett
Szita mellett Andó Arián, Máthé Dominik és Horváth László
– még ifjúsági korúak. Rajtuk
kívül még másik két ifista – Varga Márton és Ág Bálint – is
bemutatkozhatott az NB I-ben.
A füredi utánpótlás helyzetét
mutatja, hogy még kölcsönbe is
tudtak adni a felnőttmezőnybe
egy tehetséget, Szöllősi Olivért
Dabasra. Valószínűleg ez a nevelőmunka adja a fürediek erősségét, egyénileg, csapatként is
együtt fejlődnek és érnek. Az
utánpótlás is remek szezont zárt.
Az ifjúsági gárda a bajnokságban a tavalyi első helyezés után
ismét jó eséllyel pályázik az
aranyéremre. Serdülőink is az
élmezőnyben végeztek.

Ebben a szezonban négy játékost tudtak adni a fürediek
nemzeti válogatottakba. Hornyákot és Bókát a magyarba,
míg az Európa-bajnokságon a
nemzetközi mezőnybe berobbanó Kaspareket a cseh, Artúr
Karvatskyt a belorusz csapatba.
A juniorválogatott mezében
pedig nyolc füredi játszott Bogláron a BKSE ellen. Azért
„csak” nyolc, mert Horváth
Laci a Füredet erősítette, míg
Ág sérült volt.
Ez a siker elvitathatatlanul a
füredi szakmai stábok eredménye. Csoknyai István vezetőedző, Szathmári János és Igor
Zubjuk edzők mellett a korosztályos csapatok edzőié, Kárpáti
Krisztiáné és Kis Ákosé is.
Dr. Király G. István
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