
Több jelentős beruházás 
kezdődik el idén, folyta-
tódik a városfejlesztés.  
A programok révén új 
turisztikai látványossá-
gokkal bővül Balaton-
füred kínálata. Uniós 
pályázati pénzből  
a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) mint 
konzorciumi vezető 
segítségével valósulnak 
meg a fejlesztések.

A Gyógyhelyfejlesztés elne-
vezésű projekt keretében egy-
milliárd forint pályázati támo-
gatást nyert a város a Zákonyi 
sétányon álló mélygarázs fölöt-
ti terület kialakítására, pihenő-
park létesítésére. A beruházás 
teljes költsége 1,3 milliárd fo-

rint lesz. A GINOP-pályázat 
keretében a mélygarázs fölött 
négy épületet alakítanak ki, 
ezek a kilencezer négyzetméte-
res területből 1200 négyzetmé-
tert foglalnak majd el. A terület 
Halászkert felőli részén egy 
információs irodát, illetve egy 
kétszintes épületet emelnek, itt 
kiállítótér és vendéglő kap he-
lyet. A mellette épülő részben 
három üzlethelyiséget alakíta-

nak ki, a terület északi részén 
pedig egy közösségi térként is 
funkcionáló kortárs galéria, di-
vattörténeti kiállítóhely létesül.

A beruházás részeként mint-
egy nyolcezer négyzetméteren 
rendezik a zöldterületet, parko-
sítanak, gyalogutakat létesíte-
nek. Megépül egy telente, sze-
zonálisan működő, 60 x 15 
méteres jégpálya is.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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TARTALOM

Borászat és 
vendéglátás

Tradíció és új szemlélet, díj-
nyertes borok és egyedi 
gasztronómia. Söptei Zsolt 
vinotékájában jártunk.

3. oldal 
 

Kilencvenéves 
szentek

A templom nemzeti értéknek 
minősülő, festett üvegabla-
kain ábrázolt szentekről ed-
dig nem sokat lehetett tudni.

6. oldal

Jégpálya, pihenőpark  
és új, szabad partszakasz

A folytatódó városfejlesztési 
beruházások részeként 
négy új épületet húznak fel  
a mélygarázs feletti területen

Fotó: látványterv

Kultúra gyerekeknek

Milliárdos  
fejlesztések 
Füreden

Közel kétmilliárd forin- 
tos fejlesztés kezdődhet el 
Balatonfüreden pályázati 
forrásból. Az Emberi  
Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Program (EFOP) 
keretében egészségügyi, 
oktatási és kulturális 
fejlesztések valósulnak 
meg.

A 2020-ig tartó időszakban 
megújul több füredi általános 
iskola, fejlesztik az Állami 
Szívkórházat, modernizálják és 
kibővítik a városi könyvtárat. 
Jelentős program indul a humán 
szolgáltatások minőségének 
javítására, ennek fő célja a terü-
leti különbségek csökkentése, 
az egyes közszolgáltatások 
minőségének javítása, valamint 
a társadalmi felzárkóztatás. A 
város kulturális intézményeiben 
óvodások, általános iskolások 
és középiskolai diákok számára 
tehetséggondozó program in-
dul, és nem utolsósorban 1,2 
milliárdból egy oktatási, kuta-
tási központ épül.

– Balatonfüred a térség  
meghatározó városa, egy orszá-
gosan is jelentős turisztikai 
központ. Az EFOP-program 
révén bővül a város profilja, 
tudományos, egészségügyi és 
oktatási központtá válhat Füred 
– hangsúlyozta Kontrát Károly, 
a térség országgyűlési képvise-
lője a Rendszertudományi In-
formációs Központban rende-
zett sajtótájékoztatón.

Az államtitkár kiemelte: a 44 
települést felölelő Veszprém 2. 
számú választókerület összesen 
6 milliárd forintnyi pályázati 
támogatást nyert az EFOP kere-
tében, a beruházások 2020-ig 
befejeződnek.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Huszonkilencmillió 
forintos program kereté-
ben az óvodás korúaktól 
az általános iskolás 
gyerekeken keresztül  
a 24 éves korú diákokkal 
bezárólag, több korosz-
tályt megszólító foglalko-
zásokat tartanak majd  
a városban, amelyek 
játékos formában 
fejlesztik az önkifejezést 
és kreativitást, ugyan-  
akkor az elméletre is 
hangsúlyt fektetnek.

Külön figyelmet fordítanak 
arra, hogy a diákok, illetve az 
óvodások olyan ismeretekhez 
jussanak, amelyek jól illeszked-
nek a tanmenetbe, de egyben 
másfajta információt és élményt 
is adnak. Elsősorban a gyerme-
kek személyiségfejlődésére, 
képességeik kibontakoztatására, 
kreativitásuk fejlesztésére he-
lyezik a hangsúlyt, növelik ön-
bizalmukat, kapcsolatteremtő, 
önkifejező és konfliktuskezelő 
képességüket, erősítik motivált-
ságukat.

A Füredkult Kft. három óvo-
dával, négy helyi általános és 
kettő középiskolával, valamint 
öt térségi tanintézménnyel kö-
tött együttműködési megállapo-

dást. Nyolcféle tehetséggondo-
zó program indul, van közöttük 
havi szakkör, foglalkozássoro-
zat, témanap és verseny is. A 
program ez év júniusban kezdő-
dik és 2019. november 30-iga 
tart. A jelentkezők tematikus 
foglalkozásokon vehetnek részt. 
Lesz interaktív irodalom, alko-
tóművészeti foglalkozás, sajátos 
tárlatvezetés, verseny, vetélke-
dők osztálykirándulások kereté-
ben, vizuális kultúra, kézműves-
ség, balatoni hajózás és gaszt-
ronómiai ismeretek.

A tehetséggondozó foglalko-
zásokon az élményszerű, gya-
korlati képzés kap hangsúlyt.

A népművészeti és kézmű-
ves-foglalkozások a 8–14 éves 
korosztályt ismertetik meg a 
népi hagyományokkal és a nép-
tánccal. A 17–20 éves középis-
kolások számára indul a Te is 
lehetsz Anna-bál szépe prog-
ram, itt a leendő elsőbálozók 
kapnak ízelítőt illemtanból és  
a nőiség viseléséből.

A Színfalak mögött című 
témanap az általános iskola 
felső tagozatosainak szól. A 
hagyományos tanóráktól elté-
rő, élményszerű foglalkozások-
kal igyekeznek növelni a részt-
vevők irodalmi műveltségét, 
formálni ízlésüket.

A Vendégségben Vaszarynál 
elnevezésű témanap a speciális 
nevelést igénylő gyerekeknek, 
illetve óvodai csoportoknak 
egyaránt elérhető. A program a 
vizuális nyelv használatában 
segít a gyerekeknek. 

A művészet iránt érdeklődő 
diákokat invitálja Az alkotástól 
kiállításig című tehetséggondo-
zó képzés, míg A magyar nyelv 
szeretete című témanap modern 
szemlélettel igyekszik kedvet 
adni az általános és középisko-
lás diákoknak az íráshoz, az 
olvasáshoz, egyáltalán az iroda-
lomhoz.

A Balatonfüred Kulturális 
Nonprofit Kft. a város megha-
tározó kulturális intézménye, 
kilenc telephelyen hét intéz-
mény munkáját fogja össze.

Az állandó és időszaki tárla-
toknak helyet adó múzeumok és 
galériák mellett – Vaszary Ga-
léria, Kisfaludy Galéria, Hely-
történeti Múzeum, Vitorlázeum, 
Jókai Mór Emlékház – ide tar-
tozik az Arácsi Népház, vala-
mint a Kisfaludy Színház.

A kft. keretein belül nyolc 
művészeti csoport működik – 
fúvószenekar, vegyes kar, cite-
razenekar, hímzőműhely, dal-
kör, szenior néptáncegyüttes, 
képzőművész csoport, tánccso-

port. Feladatuk a kiállítások, 
művészeti események, közössé-
gi rendezvények és ünnepek 
szervezése. 

Legnagyobb rendezvényeik 
a Tavaszi Fesztivál, a Könyv-

Bor-Jazz Napok, a Kisfaludy 
Színházi Fesztivál, a borhetek 
kulturális programjai, a Füredi 
Szüret, illetve a magyar nyelv 
napja.

MT

Művészeti foglalkozás a Vaszary Galériában 



Jogosulatlanul használta  
az ideiglenes rendszámot 

A balatonfüredi rendőrök elfogtak egy férfit, aki nem íratta 
át a nevére az általa vásárolt személygépkocsit, és arra ideigle-
nes hatósági jelzést szerelt fel.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság járőrei január 3-án dél-
után Pécsely külterületén ellenőriztek egy személygépkocsit és 
annak vezetőjét. Az igazoltatás során a rendőrök megállapítot-
ták, hogy a férfi a gépkocsit 2017 augusztusában vásárolta, és 
azt eddig a nevére nem íratta át. Továbbá a vászolyi lakos a 
gépkocsival úgy közlekedett, hogy arra jogosulatlanul egy 
ideiglenes rendszámtáblát szerelt fel.

A sofőrt a helyszínen elfogták, majd a helyi kapitányságra 
előállították. Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett és átírá-
si kötelezettség elmulasztása miatt indult eljárás ellene.

A nyílt utcán estek egymásnak 
A balatonfüredi rendőrök vádemelési javaslattal zártak egy 

garázdaság elkövetése miatt indított nyomozást.
Az eljárás adatai alapján 2017. november 27-én a 40 éves G. 

Péter egy Balatonszepezden közlekedő gépkocsiban utasként 
foglalt helyet, melyet barátnője vezetett. Vele szemben közle-
kedett autójával a 66 éves P. Jenő. A két gépjármű nagyon közel 
haladt egymáshoz, de baleset nem történt.

Ennek ellenére mindkét kocsi megállt, majd a két férfi ki-
szállt, szóváltásba keveredve elkezdték lökdösni egymást. A 
vita hevében egy kapa is előkerült P. Jenő platós autójáról, 
amivel fejen ütötte G. Pétert, akinek barátnője kiszállt az autó-
ból, és a két férfitól kérte, hagyják abba a dulakodást.

Ezután a veszekedés véget ért, és mindenki távozott a hely-
színről, a nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, 40 
éves férfi értesítette az esetről a rendőrséget.

A P. Jenővel szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság 
bűntette, G. Péterrel kapcsolatban garázdaság vétség bűncse-
lekmény miatt elrendelt nyomozást a balatonfüredi rendőrök a 
napokban befejezték, az ügyben keletkezett iratokat vádemelé-
si javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.

Szagot fogott a rendőrkutya 
A balatonfüredi járőrök rövid időn belül elfogtak egy férfit, 

aki betört az egyik helyi óvodába.
A szolgálatban lévő járőrpáros január 21-én éjjel a balaton-

füredi óvoda mellett elhaladva észrevette, hogy az intézménynél 
lámpázik valaki. A helyszínen egy biztonsági cég vonulós járőre 
fogadta őket, aki elmondta, hogy jelzés érkezett hozzájuk, mi-
szerint az óvodába betörés történt. Az intézkedő rendőrök az 
adat- és információgyűjtés során megállapították, hogy a riasz-
tás valós, majd a helyszínre szolgálati nyomkövető kutya segít-
ségét kérték.

A négylábú segítő, miután szagot fogott, egy közeli társas-
házba vezette a rendőröket, egészen a 30 éves, balatonfüredi T. 
Gábor lakásáig. A férfit előállították a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki. A helyi lakos át-
mászott az óvoda kerítésén, majd az ingatlan ablaküvegét egy 
kővel betörte. Ezután az ablakon benyúlva a kilinccsel kinyi-
totta azt, majd azon bemászva a csoportszobában tárolt mintegy 
húszezer forintot eltulajdonította. 

T. Gábor cselekménye kapcsán a Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett 
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt 
el nyomozást.  BFN

RendőRségi híRek
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Új beruházások a parton

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Jelentős pályázati forrás-

hoz jut a város. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem egy új oktatási és 
kutatási központot épít, ami sok 
előnnyel jár majd. Ötszázmillió 
forintból tudjuk fejleszteni a 
humán szolgáltatásokat, ez ki-
lenc település mintegy húszezer 
lakosát érinti. Fontosnak tartom 
a városi könyvtár teljes körű 
felújítását, a meglévő épület 
bővítését, az informatikai rend-
szerének fejlesztését, ideje 
korszerűsíteni a népszerű intéz-
ményt – fogalmazott Bóka Ist-
ván polgármester.

Az 1,2 milliárdból épülő 
oktatási-kutatási központról 
Barta-Eke Gyula, a Budapesti 

Műszaki Egyetem kancellárja 
elmondta: egy tudományos 
központot létesítenek a város-
ban, amelyben oktatási és labor-
helyiségeket alakítanak ki. A 
beruházás idén ősszel kezdődik, 
és 2019-re el is készül. A 2500 
négyzetméteres épület a Fürdő 
utcában, az innovációs központ 
szomszédságában létesül.

– Az egyetemi tudást szeret-
nénk itt megosztani. Terveink 
szerint jelentős informatikai 
fejlesztések zajlanak majd a 
központban, ahol informatikus-
képzést is indítunk. Ez a beru-
házás az egyetem és a város 
életében egyaránt egy mérföld-
kő, Balatonfüred az informatika 
meghatározó vidéki városa lehet 
– mondta Barta-Eke Gyula.

Dr. Veres Gábor az Állami 
Szívkórház komplex, a betegel-
látás színvonalát növelő infor-
matikai fejlesztéséről adott tá-
jékoztatást. A 90 millió forint 
pályázati pénzből egyebek mel-
lett kiépítik a betegek számára 
is elérhető wifihálózatot, és 
növelik az intézet higiéniai 
szolgáltatásait.

Szabó Lajos, a Balatonfüredi 
Tankerület igazgatója elmond-
ta: a pályázatok révén fejleszté-
sek lesznek a város általános 
iskoláiban. 

Hatvanmillió forintból kor-
szerűsítik a Radnóti Miklós 
Általános Iskola épületét, és  
73 millió forintot költenek  
majd a Radnóti, az Eötvös, il-
letve a Fekete István Általános 

Iskola digitális eszközeinek 
modernizálására. Többek között 
tableteket, interaktív táblákat, 
az élményszerű oktatást segítő 
digitális eszközöket kapnak az 
intézmények, sőt még egy 3D 
nyomtató is szerepel a fejlesz-
tésben.

A város múzeumaiban kü-
lönböző korosztályú gyerekek-
nek tehetséggondozó progra-
mok indulnak, olyan ismeret-
anyaggal, amely beilleszthető 
az általános és középiskolás 
tananyagba is – ismertette a 29 
millió forintos, hat település 
diákjait érintő program részle-
teit Schmidtné Kositzky Anett,  
a Balatonfüred Kulturális Non-
profit Kft. ügyvezetője. 

Martinovics Tibor

Milliárdos fejlesztések indulnak Balatonfüreden
Kontrát Károly 

a sajtótájékoztatón  

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A teljes beruházás munká-

latait idén tavasszal szeretnénk 
elkezdeni, az építkezés alatt a 
szezonban a mélygarázs végig 
használható lesz. Szándékaink 
szerint a jégpályát jövő télen 
már lehet használni, az épületek 
pedig szerkezetkészek lesznek 
az év végére. Úgy tervezzük, 
hogy a jövő évi szezonra telje-
sen elkészül a beruházás. A 

három üzletet felölelő épületet 
az önkormányzat saját forrásból 
építi meg. Az ingatlan városi 
tulajdonban marad, a szolgálta-
tásokat nyújtó vállalkozók bér-
lik majd a várostól – jelentette 
be a városházán dr. Bóka István 
polgármester.

Szintén a pályázat részeként 
felújítják a Balaton szabadidő-
központ melletti szabadtéri 
színpadot, amely mobil tetőt is 

kap. Megújítják a nézőteret, 
öltözőket alakítanak ki, az épít-
kezés ez év szeptemberében 
kezdődik.

A Brázay strand és a hor-
gásztanya egyhektáros területén 
egy mindenki számára nyitott 
közpark létesül, lesz itt csónak-
kikötő, panorámastég, temati-
kus játszótér, szökőkút, vala-
mint étterem és ajándékbolt is. 
A fejlesztés októberben indul.

770 millió forintból a világ-
örökségi helyszínek fejlesztésé-
re kiírt program keretében meg-
újul a reformkori városrész 
legrégebbi műemlék épülete, a 
jelenleg rossz állapotban, üre-
sen álló, egykori Esterházy-
kastély.

A tervek szerint a kastély 
rehabilitációja idén ősszel kez-
dődik. Felújítják a műemléki 
épületet és annak kertjét is. A 
felújított épületben nyaralástör-
téneti látogatóközpontot alakí-
tanak ki. Kiállítótér is létesül, itt 
Balatonfüred történetét bemuta-
tó tárlat nyílik, valamint itt kap 
helyet a Balaton-felvidéki 
kultúrtáj világörökségi helyszí-
neit feltáró modern tárlat is.

A felújítás után az épület 
egész évben várja majd a láto-
gatókat.

Kontrát Károly, a térség or-
szággyűlési képviselője szerint 
a fejlesztések még vonzóbbá 
teszik Balatonfüredet. Mint 
mondta, évről évre egyre több 
turista látogat el a Balatonhoz, 
Füred a térség egyik kiemelkedő 
turisztikai célpontja, ezért fon-
tos a város további fejlesztése.

Martinovics Tibor
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A balatoni  
borrégió lehet 
az összefogás 
jó példája 

A balatoni borrégió adja 
jelenleg az ország egyet-  
len regionális bor brand-
jét, a Balaton Bort. 
Márpedig ez a követendő 
példa – hangzott el a 
Vince-napi borünnepen, 
amelyen megállapították  
azt is, hogy a 2017-es 
évjárat mennyiségileg és 
minőségileg is kiemelke-
dő. Volt origó kóstoló, 
vesszőáldás, előadások és 
koncertek.

A helyi turisztikai egyesület, 
illetve a Balatonfüred–szőlősi 
Hegyközség szervezte Vince-
napok keretén belül harmadszor 
rendezték meg az úgynevezett 
origó kóstolót, aminek legfon-
tosabb célja, hogy a borvidék 
tapasztalati úton, világos elvá-
rások mentén, minőségileg 
meghatározhassa önmagát. Ez-
úttal 44 olaszrizlinget kóstoltak  
hetvenen, amelyek közül kivá-
lasztották azokat a borokat, 
amelyek jó eséllyel pályázhat-
nak a Balaton Bor cím viselői 
közé.

Dr. Fiáth Attila nemzetközi 
borakadémikus kérdésünkre 
elmondta: nagyon meggyőző az 
idei mezőny, a kóstolt borok 
jelentős része potenciális jelölt-
je lehet a minőséget garantáló 
Balaton Bor családnak.

– Tavaly egyrészt kevesebb 
bor versenyzett, akkor 33 közül 
választottunk, és hát akadtak 
közöttük olyanok, amik egyér-
telmű elutasítást kaptak. Az idei 
felhozatal sokkal jobb minősé-
gű volt. Ez nagy öröm, meggyő-
ződésem, hogy ez a helyes és 
célravezető irány: egy megbíz-
ható minőséget nyújtó, a borré-
gió jegyeit markánsan képvise-
lő borbrand kialakítása. Ebben 
a balatoni borrégió élen jár  
– vélekedett Fiáth Attila, aki a 
világ egyik legelismertebb kép-
zésének, a londoni Master of 
Wine végén jár, ő lehet az első 
magyar, aki bekerül a nemzet-
közi borvilág legnevesebb szak-
értői közé.

A szezonnyitónak szánt Vin-
ce-nap ezúttal egész hétvégére 
kínált programokat, újításként 
pedig a Kisfaludy színpad mel-
lett két kitelepült borháznál 
poharazni is lehetett. Az esemé-
nyen a Rizling Generáció ré- 
vén mintegy húsz balatoni bo-
rászat borait lehetett megkóstol-
ni,  a fiatal borászok  megtartot-
ták a vesszőáldást is.

Az Anna Grand Hotelben 
rendezett eseményen dr. Májer 
János, a badacsonyi kutatóin-
tézet igazgatója értékelte a ta-
valyi évet, mint hangsúlyozta: 
mennyiségileg és minőségileg 
is kiemelkedő évjárat a 2017-es. 
Az átlagosnál melegebb időjá-
rás miatt a szőlő gyorsan ért, 
kifejezetten finom savösszeté-
telű borok születtek.

Dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti 
államtitkára az ünnepélyes 
megnyitón kiemelte: a borkul-
túrának köszönhetően a balato-
ni szezon kibővült, a minőségi 
borkínálat miatt egyre több tu-
rista jön Füredre, illetve térsé-
gébe. A rendezvény védnöke,  
dr. Ferencz Kornél, a Balaton-
füredi Járási Hivatal vezetője az 
ágazat gazdasági erejét hangsú-
lyozta, mint mondta, a bor ki-
egészíti a Balaton nyújtotta le-
hetőségeket.  MT

Tradíció és új szemlélet, 
díjnyertes borok és 
egyedi gasztronómia. 
Borkóstolók az ízig-vérig 
borásszal, aki nem szereti 
túlbonyolítani a dolgokat. 
Söptei Zsolt vinotéká-
jában jártunk.

A Füredi úton áll a másfél 
éve elkészült Söptei Vinotéka, 
tőle pár méterre pedig az eldu-
gott, mégis a balatoni gasztro-
nómia egyik kulthelyének szá-
mító étterem. Söpteiék pince-
metamorfózisa a Balaton-felvi-
dék egyik szép története.

Az öt generációt felölelő 
családi vállalkozás históriája 
1850-ben kezdődött  még 
Nemespécselyen, az ükapa, 
Söptei János révén, aki a Vas 
megyei Söpte községből ván-
dorolt ide a Balaton-felvidék-
re, hogy szőlőműveléssel és 
borászattal foglalkozzon. 

Söptei Zsolt és öccse, Róbert 
már édesapjuktól, Söptei Gézá-
tól vették át a borászatot, aki a 
hatvanas évek közepén költö-
zött Balatonfüredre, majd a 
hetvenes évek elején vásárolta 
meg a jelenleg is használt cso-
paki szőlőterületet. Ekkor épült 
az a pince-présház, ahol húsz 
év fejlesztései révén ma az ét-
termük működik, és tőle pár 
lépésnyire nyitották meg a 
pincével, palackozóval egybe-
kötött Söptei Vinotékát. De 
ehhez már a fivérek forradalmi 
változtatásai kellettek.

– 1995-ben úgy adódott, 
hogy a testvéremmel kimen-
tünk Baden-Württembergbe, 
egy patinás szőlészethez dol-
gozni. Három hónapos kaland-
nak indult az egész, aztán 

hosszú évekig visszajártunk.  
A németországi miliő, az ott 
látott szőlő- és borgazdálkodás 
radikálisan megváltoztatta a 
szemléletünket, egyértelmű 
volt, így akarunk mi is otthon 
bort készíteni. Ha a németek 
meg tudják csinálni, akkor mi 
is képesek vagyunk rá – gon-
doltuk. Csakhogy édesapánkat 
is meg kellett minderről győz-
ni, és rávenni, térjünk át a 
Magyarországon akkor még 
szinte ismeretlen reduktív tech-
nológiára. Nem mondom, hogy 
egyszerű volt, sőt akadtak sér-
tődések is, de ezek ma már csak 
jópofa anekdoták – mondja 
Söptei Zsolt, aki időközben 

már egyedül viszi a borászatot, 
testvére, Róbert pedig a kifino-
mult, sajátos ízeket kínáló, a 
balatoni vendéglátást újragon-
doló éttermet. 

Bár a Söptei Pincészet rend-
re jól szerepel a borversenye-
ken – tavaly a világ egyik leg-
elismertebb szakmai rendezvé-
nyéről, a Challenge Internatio-
nal du Vinről három díjat is 
elhoztak –, a borász szerint nem 
ez a lényeg. 

Persze nagy öröm, hogy a 
2015 évjáratú Hangulat fantá-
zianévre hallgató száraz sárga 
muskotály aranyérmes lett, míg 
a pinot blanc-ból, szürkebarát-
ból, chardonnay-ból összehá-

zasított Harmónia és a 2013-as 
kései sárga muskotály ezüstér-
met kapott, de ezek prémium 
borok. 

– Korábban úgy gondolkod-
tam, hogy csak prémium boro-
kat készítünk, de beláttam, ez 
járhatatlan út. Látni kell, hogy 
a fogyasztók nemcsak a ki-
emelt, nagy borokra vevők, sőt 
a könnyedebb, gyümölcsös 
borok igen népszerűek. 

A vinotékában hétfajta bort 
lehet kóstolni, az egyes fajták-
ból persze különböző évjáratok 
is kaphatók. Többségben van-
nak a száraz fehérborok, de a 
rozé, a vörösbor, a híres kései 
szüretelésű sárga muskotály és 
a már említett díjnyertes borok 
sem hiányoznak a kínálatból. 

Előzetes bejelentkezés alap-
ján tartják a borkóstolókat, de 
komplett borvacsorákat is ren-
deznek, amelyeken természete-
sen a testvér gondoskodik a 
gasztronómiai élvezetekről, 
ami nem rossz ómen, hiszen a 
Söptei étterem benne van a 
balatoni top 10-ben. Ha igény 
van rá, bemutatják a borkészí-
tés technológiai folyamatát is, 
hiszen a pince fölött egy 
palackozóműhely található. 

A Pécselyi-medencében 
lévő Vekenye-dűlőből szürke-
barátot, chardonnay-t, sárga 
muskotályt, pinot blanc-t, kék-

frankost és merlot-t, míg Cso-
pakról az olaszrizlinget szüre-
telik be. Jelenleg öt hektáron 
gazdálkodnak, évente 25–30 
ezer palack bort készítenek. 
Zsolt hosszan magyarázza, 
hogy gondosan megválogatott, 
érett alapanyagból szeretik 
készíteni a boraikat, 20–21 
mustfokkal szüretelik a szőlőt, 
átlagosan kétkilós terheléssel 
dolgoznak, azaz egy tőkéről két 
palack bor származik. 

– Magas beltartalmú, hosszú 
ízvilágú, gyümölcsös, üde, fia-
talos bor a miénk. Úgy gondo-
lom, jó úton járunk, elég ismer-
tek a boraink, bennük van a 
húsz év tapasztalata, de az a cél, 
hogy szélesebb körben is meg-
ismerjenek minket. Hamarosan 
új szőlőterületeink lesznek a 
Balatonfüred–csopaki borvidé-
ken, évente százezer palack bor 
lesz a cél. Az idei szezonra el-
készül a Vinotéka mellett egy 
borterasz is, ahol hangulatos 
térben lehet majd poharazni. 
Hosszabb távon pedig egy 
borközpont az álmom, a tervek 
már készen vannak. Egy ko-
molyabb megpróbáltatás és az 
abból való felépülés megvál-
toztatta a gondolkodásomat, 
azóta csak olyat teszek, ami-
ben örömömet lelem – mondja 
Söptei Zsolt.

 Martinovics Tibor

Söptei Pincészet  
és Vinotéka

Csopak, 
Venyige utca 1.

Nyitva egész évben 
a hét minden napján 

9–17 óra között, 
hétfő és vasárnap 

kivételével.

Bejelentkezés:
30-520-8381

Aki magával viszi ezt 
az újságot, vagy 

kivágja az oldalon 
található kupont, 
az hat palack bor 

vásárlása esetén egy 
szőlőmagőrleményt 

kap ajándékba 
a vinotékában.

Söpteiéknél több generáció tapasztalata koncentrálódik a borokban 

Borászat és vendéglátás egy helyen
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A magyar kultúra napját 
1989 óta január 22-én 
ünnepeljük, annak 
emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Köl-
csey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz 
kéziratát. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezé-
sek alkalmával adják át 
minden évben a város 
kulturális díjait. Idén  
két néptáncos mellett  
a Múzsa egyesületet 
emelték ki a döntéshozók.

A háromnapos kultúra napi 
megemlékezés január 19-én, 
pénteken kezdődött. 17 órától a 
Vaszary Galéria Széchenyi-ter-
mében A Magyar Himnusz ké-
pes albumát mutatta be Boka 
László, az Országos Széchényi 
Könyvtár tudományos igazga-
tója, Bónis Ferenc zenetörté-
nész és Galambosné Riskó Kata 
népzene- és néptánckutató, 
akikkel Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész beszélgetett. 
Itt kiderült, hogy miért bús 
Mátyás hada a Himnuszban, 
valójában ki kinek nyújt védő 
kart nemzeti imádságunkban, és 
hányféleképpen énekelték Erkel 
Ferenc dallamát. 

A jövőre 50. születésnapját 
ünneplő Kaláka együttes szom-
bat este adott koncertet az Anna 
Grand Hotelben. Az esten Arany 
Jánosé volt a főszerep, a költő 
legismertebb versei hangoztak 
el a zenekar előadásában, így a 
Családi kör, az Epilógus, illetve 
A tamburás öregúr. 

Január 22-én 11 órakor ko-
szorúzták meg Kölcsey Ferenc 
Ady Endre utcai szobrát. Ünne-
pi beszédében Komáromi Mó-
ric, a Szent Benedek Általános 
Iskola, Középiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Tagintézményé-
nek igazgatója kiemelte: „A 
kultúra az élet művelése. Egy-
részt a cselekvő életet jelenti, 
másrészt annak az emberre 
gyakorolt intelligenciacsiszoló 
hatását. De a hagyományt is 
jelenti: a magyar kultúra része 
már tulajdonképpen az első 
nyelvemlék is, így az ősi nép-
költészettől az egészen mosta-
náig terjedő időszakot öleli fel. 
(…) A fa a szél támadásaira 
gyökereivel válaszol. Nekünk is 
ebben az értékzűrzavarban, 
vagy az értéktelenség zűrzava-
rában fontos visszanyúlnunk 
gyökereinkhez.” 

A hétfői gálaesten a Pápai 
Református Kollégium Gimná-
ziuma és Művészeti Szakgim-
náziuma néptánc szakos hallga-
tói adtak ünnepi műsort. Itt ad-

ták át a városi képviselő-testület 
által alapított Balatonfüred 
Kultúrájáért-díjat a Balatonfü-
red és Környéke Múzsa Művé-
szeti Közhasznú Egyesületnek. 
A laudáció szerint a 12 éve 
működő szervezetnek jelenleg 
38 fő aktív alkotó és 11 fő pár-
toló tagja van. Jelentős részt 
vállalnak Balatonfüred kulturá-
lis életében, hiszen évente több 
kiállítást és programot szervez-
nek saját művészeik, valamint 
más városok művészei részére 
is, akikkel egyesületüknek kap-
csolata van. Többször jártak 
Opatijában és az ausztriai 
Ybbsitzben, de volt kiállításuk 
Balatonalmádiban, Csopakon, 
Kaposfüreden, Budapesten, 
Aszófőn, Pécselyen, Alsóörsön 
és Tapolcán is. A Múzsa-tagok 
alkotásaival egyéni vagy kollek-
tív kiállítás formájában Balaton-

füreden legtöbbet a polgármes-
teri hivatal Folyosógalériájában 
és az Arácsi Népházban talál-
kozhatunk. Az egyesület szer-
vezi 2010 óta minden év júniu-
sában a Sirály Táncfesztivált 
Balatonfüreden, amire az ország 
minden részéből érkeznek mű-

vészeti csoportok. Szintén 2010 
óta tevékenyen részt vesznek a 
Romantikus Reformkor rendez-
vényének lebonyolításában is.

A magyar kultúra napja al-
kalmából két díszoklevelet is 
átadott dr. Bóka István polgár-
mester. A kitüntető címet két 

olyan fiatal táncos kapta, akik 
pályafutásukat még kisgyer-
mekként a Balatonfüred Nép-
táncegyüttesben kezdték. A 
városi rendezvényeken túl a 
néptáncegyüttes és Balatonfü-
red hírnevét is öregbítették az 
ország különböző pontjain, il-
letve számtalanszor a határain-
kon túl is. Mindkét fiatal kitar-
tásával és tehetségével ért el 
olyan szintre, amellyel további 
generációkat oktathatnak, s 
terjeszthetik szerte a világban a 
magyar nép táncait, népi kultú-
ránkat. 

A kitüntetett Kucsera Réka a 
Pápai Református Kollégium 
Gimnáziuma és Művészeti 
Szakgimnáziuma néptánc tago-
zatán tanult, jelenleg pedig a 
Magyar Táncművészeti Egye-
temre jár. Hivatásos tagja a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes-
nek. Törő Bence felnőttkoráig a 
Balatonfüred Néptáncegyüttes 
aktív tagja volt, jelenleg Sepsi-
szentgyörgyön, a Háromszék 
Táncegyüttesben táncol.

Mórocz Anikó 

A fa a szél támadásaira gyökereivel válaszol

Március közepétől 
látogatható a megújult 
egykori zsinagógában 
kialakított modern 
kiállítás. A mintegy 150 
világhírű tudóst bemutató 
tárlat már elkészült, 
jelenleg a próbaüzem 
zajlik. A beruházásban 
résztvevők elsőként ki is 
próbálhatták a zsidóság 
tudományos eredményeit 
bemutató interaktív 
kiállítást.

Az ófalu legrégebbi, mű-
emléki épületét kétszázmilli-  
ós beruházás révén rehabilitál- 
ta a város, azzal a reménnyel, 
hogy új kulturális és közösségi 
teret hozzon létre a felső város-
részben.

A városi könyvtár intézmé-
nyeként működő Zsidó Kiváló-

ságok Háza tavasztól bárki 
számára látogatható lesz, a 
szándék az, hogy a kiállítástól 
függetlenül is be lehessen men-
ni az épületbe. (Megnyitó a 
tervek szerint március 14-én.)

Az állandó kiállítás a zsidó 
származású, világhírű tudóso-
kat mutatja be, akiknek munkás-
sága mai életünkre is hatással 
van. Érdekes társaságot lehet 
szemügyre venni, itt van Sig-
mund Freud, Mark Zuckerberg, 
Albert Einstein, Neumann Já-
nos, Hajós Alfréd vagy éppen 
Teller Ede. A tudósok között 
találmányok és tudományok 
szerint is válogathatunk, de saját 
látogatási programot is összeál-
líthatunk magunknak. A tudó-
sok listája az intézmény honlap-
ján, a www.zsidokivalosagok.
hu oldalon már megtekinthető.

 MT

Zuckerberg és Freud 
Balatonfüreden

Új könyvek kiadását, 
emléktáblák elkészítését 
tervezi ebben az évben  
a város helytörténetét 
gondozó Balatonfüred 
Városért Közalapítvány. 
Többek között kibővítve, 
újraszerkesztve ismét 
kiadják az igazi siker-
könyvnek számító,  
a város régi, nevezetes 
épületeit bemutató, 
Némethné Rácz Lídia 
jegyezte kötetet.

A kibővített, átdolgozott ki-
advány megjelenését 400 ezer 
forint pályázati forrás biztosítja. 
Szintén idén jelenik majd meg 
a város díszpolgára, Melocco 
Miklós Kossuth-díjas szobrász-

művész albuma, illetve Kard-
lapon címmel a Horváth Zoltán 
olimpikon, Balatonfüred dísz-
polgára életéről szóló könyv.

– Az I. világháború jubileu-
mához kapcsolódva egy érdekes 
könyv kiadását tervezzük. A 
Balatonfüredhez kötődő Zom-
bori-Moldován Béla festőmű-
vész a világháborús visszaem-
lékezéseiről 1914-ben London-
ban angolul adott ki egy köny-
vet. Ennek a magyar változatát 
szeretnénk az olvasók elé tárni. 
Ősszel mutattuk be Palágyi 
Sylvia Balatonfüred római kori 
temetői és sírjai című könyvét 
Szelényi Károly remek tárgyfo-
tóival. A Laczkó Dezső Múze-
ummal közösen tervezünk egy 
római korai kiállítást a Füreden 

fellelt tárgyakból, hiszen példá-
ul kevesen tudják, hogy itt talál-
ható egy római kori téglaépítő 
kemence maradványa is. Jövőre 
szeretnénk kiadni Palágyi Syl-
via Római kori települések 
Balatonfüreden című munkáját 
is – válaszolta kérdésünkre 
Molnár Judit, a Balatonfüred 
Városért Közalapítvány elnöke.

Két emléktábla felállítását is 
tervezi az alapítvány. A Tempe-
völgy folyóirattal közösen a 
Balatonfüreden született, az 
1848/49-es forradalomban alez-
redesként harcolt, az esemé-
nyekről könyvet is író Prágay 
Jánosnak állítanak emléket még 
tavasszal. Szuhács János igaz-
gató-tanító emléktáblája pedig 
a református iskolába kerülne.

A Füredi fiatalok napja 
elnevezesű rendezvény kereté-
ben az alapítvány által kiadott 
könyvekre támaszkodó helytör-
téneti vetélkedőt szerveznek 
majd, és persze folytatódnak a 
Tempevölgy folyóirathoz köt-
hető színvonalas konferenciák 
és könyvbemutatók is.

Az önkormányzati támoga-
tás mellett főként magánszemé-
lyek, gazdasági társaságok, 
egyéb szervezetek felajánlásai-
ból működő alapítvány az el-
múlt évben négy könyvet adott 
ki, kettő szerkesztésénél pedig 
közreműködött. Az alapítvány 
a kiadója a Tempevölgy folyó-
iratnak is. A város helytörténeti 
értékeinek gondozása és bemu-
tatása, az ezt szolgáló könyvso-
rozatok kiadása a legfontosabb 
feladatuk.

– Fontosnak tartjuk, hogy a 
helyi kiadványok mellett az 
országos könyvpiacon is szere-
peljenek a köteteink, ennek ér-
dekében több hazai könyvter-
jesztővel is megállapodást kö-
töttünk. Van igény a tartalmas 
helytörténeti kiadványokra. Az 
Üdvözlet Balatonfüredről című 
könyvvel kapcsolatban még a 
lipcsei Deutsche National-
bibliothek is megkeresett ben-
nünket – mondta Molnár Judit.

Ha egyetért az alapítvány 
célkitűzéseivel, támogathatja is 
munkáját. (Bankszámlaszám: 
73200110–11285438)

Martinovics Tibor

Új könyvek a múlt nyomában

Molnár Judit, a Balatonfüred Városért Közalapítvány elnöke ismertette idei terveiket

Balra Héhn Zsuzsanna,  
a Múzsa elnöke, jobbra 
Kucsera Réka és Törő Bence, 
lent a kultúra napi könyv-  
bemutató résztvevői
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A hivatalban született bal- 
  fácánnak tartották a negy-

venkét éves Bertalant. Közepes 
termetű, vézna férfi volt, szem-
üveget hordott, és nyakkendő-
ben, zakóban járt dolgozni. 
Nyáron sem lazított, legfeljebb 
rövid ujjú inget viselt. Légkon-
dicionáló berendezések működ-
tek az irodákban, nem szenve-
dett a melegtől, de az utcán sem 
szabadult meg a kabáttól, sőt 
szandált sem volt hajlandó fel-
venni, ragaszkodott a feketére 
glancolt félcipőhöz.

Az irodában négyen dolgoz-
tunk, Magda, az ötvenéves öz-
vegy, Böbe, a fiatalasszony és 
én, a nyugdíjba készülő köny-
velő. Bertalan a pultnál fogadta 
az ügyfeleket. Nekem a legtá-
volabbi sarokban állt az íróasz-
talom. Bertalan az édesanyjával 
élt a kisváros központjában, egy 
társasházban. Autója, jogosítvá-
nya nem volt, kerékpárral köz-
lekedett, elszántan tekerte a 
pedált, a haja lobogott az ellen-
szélben. Irigylésre méltó sörény 
borította a fejét, a hosszú szálak 
nyílegyenesen és selymesen, 
kunkorodás nélkül omlottak 
elálló füleire. Az orra apró volt 
és hegyes, ajkai rövidek és kes-
kenyek, az állán gödröcske, 
amelyből örökké kikukucskált 
néhány, borotválkozáskor ott 
maradt szőrszál. Egy számmal 
nagyobb inget hordott, a gallér 
lötyögött rajta, és amikor ügy-
féllel tárgyalt, gyakran odanyúlt 
és húzogatta a nyakkendőjét. A 
kezein alaposan elcsodálkoz-
tunk. Az alkatához képest hatal-
masak voltak, kézfején vastag, 
kék erek dudorodtak. 

A napok gördülékenyen tel-
tek, a változatosságot a betérő 
ügyfelek magatartása jelentette; 
jó modorúak voltak vagy hőbö-
rögtek. Böbe a kamionsofőr 
férje után epekedett, Magda 
dörmögött és csacsiságokon 

hergelte fel magát, én meg csen-
desen bíbelődtem a számokkal, 
és azon járt az eszem, hogy jö-
vőre már hétköznap is horgász-
hatok a Balatonban. Időnként 
végigfuttattam a tekintetemet 
Bertalanon, és arra gondoltam, 
hogy az általános iskolában az 
ilyen srácokon tanultuk a pofoz-
kodást és a fenékbe rúgást; 
esetlenségük, sutaságuk mind-
untalan ingerelt bennünket. 
Spontán kötözködtünk velük, 
majd a vasárnapi diákmise előtt 
szégyenkezve meggyóntuk a 
szemétkedéseinket.

Bertalant soha nem láttuk 
nővel, de arra, hogy a saját ne-
méhez vonzódna, semmiféle jel 
nem utalt. A nyári hónapokban 
rendületlenül strandolt, este a 
kávéházakban leste a magányos 
nőket; ősztől tavaszig színházi 
előadásokra, koncertekre és 
tárlatokra is ellátogatott. Szóba 
elegyedett könnyű prédának 
látszó hölgyekkel, de kaland 
soha nem lett az ismerkedésből.

Szeptember első napjaiban 
elszontyolodva odajött az aszta-
lomhoz.

– Képzeld, Béla, ez a nyár is 
úgy telt el, hogy nem feküdtem 
le egyetlen nővel sem. 

– Hülyítesz? A szicíliai kör-
utazáson sem sikerült? – düny-
nyögtem.

Széttárta a karját, és csaknem 
sírós hangon válaszolt.

– Összekeveredtem egy kö-
zépkorú kaposvári spinével, de 

Helikopterpilóta 
Afganisztánból

Kellei György

Szerencsénkre Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész 
nemcsak kiváló tudós, de 
remek előadó is. Így Arany 
János születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából írt 
könyve könyvtári bemutatóján 
izgalmas képet kaptunk Arany 
és tulajdonképpeni felfede-
zettje, Madách Imre barátsá-
gáról. Praznovszky Mihály-
nak – aki ötven éve kutatja 
Madách munkásságát – ez  
a harmadik könyve a nógrádi 
szerzőről, ráadásul szakértő-
ként vett részt az alsó-
sztregovai új Madách 
múzeum létrehozásában

Könyv Arany és Madách barátságáról

Az új év szinte első eseménye a könyvtárban megtartott naptárkiállítás. Idén ötven falinaptár volt 
látható a Lipták Gábor Városi Könyvtárban. Újdonság, hogy Zentai Gábor nyugalmazott tapolcai 
intézményvezető gyűjteményét véglegesen Takács Miklósnak ajándékozta, aki annak idején elin-
dította a naptárkiállítást. A tapolcai gyűjtő régóta figyelemmel kísérte a füredi kiállításokat, így azt 
gondolta, itt lesz a legjobb helye falinaptárainak, miután ő maga befejezte a gyűjtést. Takács Mik-
lós naptárgyűjtő örömmel elfogadta a 150 darab kalendáriumot, hiszen, ahogy fogalmazott, az 
átvett anyag kicsit a városé is lett. A  kiállítást Hári Lenke alpolgármester nyitotta meg, a könyv-
tárban fellépett a nyugdíjas népdalkör is

Százötven naptárral bővült a kollekció

minden este lerészegedett. Meg-
elégeltem a piálását, a nyomá-
ban lihegtem, nem engedtem 
alkoholt inni.

– S mi lett a vége? – kíván-
csiskodtam. 

– Vihogva közölte velem, 
hogy megjött a menzesze. 
Győzködtem, hogy engem nem 
zavar, de hát hajthatatlan volt.

– Itt van kéznél Böbe és 
Magda. Böbe férje hónapokig 
külföldön furikázik, a csaj 
szemlátomást kielégítetlen. 
Magda meg...

– Neki terjedelmes a feneke. 
S tudod, hogy hívnak a hátam 
mögött?

– Áruld el.
– Bertuskának. 
Tűnődtem.
– Taktikát kell változtatnod. 

Ne legyél szende pacák, akit 
kiver a verejték, ha bugyi köze-
lébe kerül. 

– Mire gondolsz?
– Lódíts nagyot, add a va-

gány, belevaló pasast.
– Hogyan csináljam? Bármit 

mondok, mustrálgatni kezde-
nek, és kételkednek a szavaim-
ban. Nem vesznek komolyan.

– Imponáló szöveggel ruk-
kolj elő. Például mondd azt, 
hogy katonakorodban helikop-
terpilóta voltál Afganisztánban.

– Cseszd meg, Béla! Soha 
nem voltam katona, a gyenge 
szívem miatt nem soroztak be. 
De ha ez még nem elég, éle-
temben nem ültem repülőn, 

tombol a klausztrofóbiám. Elő-
fordul, hogy az autóbuszon is 
rám tör. 

– Ne izgasd magad! Én az-
zal a mesével hódítottam meg  
a feleségemet, hogy vadászpi-
lótának és filmrendezőnek ké-
szültem.

– Elhitte?
– Eleinte igen. Klassz csávó-

nak tartott. Később persze kirö-
högött, hogy csak mérlegképes 
könyvelőségig futotta a képes-
ségemből. Alig várom, hogy az 
aktakukacságnak vége legyen... 
Szóval ne hezitálj: helikopterrel 
manővereztél a háborús, afgán 
légtérben. Tüzeltek rád, de az 
életveszélyes szitukból sikere-
sen megmenekültél. Itthon ki-
tüntettek. 

Bertalan bólogatott.
Egy közeli önkiszolgáló ét-

teremben ebédelgetett. Ott dob-
ta be először az afganisztáni 
sztorit. Amikor a kaját osztó 
hölgyek a részletekről érdek-
lődtek, kollégám legyintett, régi 
história, nem szívesen emléke-
zik a vészterhes időkre.

Hantázott folyamatosan, és 
ahogy az lenni szokott, már 
maga is elhitte, hogy helikoptert 
vezetett. Úgy látszik, a nők nem 
haraptak rá az izgalmas törté-
netre, mert Bertalan mélabúsan 
lézengett a hivatalban, és ked-
vetlenül, bár udvariasan bánt az 
ügyfelekkel.

Kitavaszodott, és májusban 
korkedvezménnyel elbúcsúz-

tattak a cégtől. Bertalan köny-
nyezve átölelt: – Te voltál a 
legmegértőbb, legbizalmasabb 
barátom.

Ősszel a vásárcsarnokban 
összefutottam Magdával.

– Bertuska a nyár közepén 
felmondott, és elköltözött a 
városból. A lakásukat is eladták.

– Hol kötött ki?
– A jóistentől kérdezd, ne 

tőlem.
Éveken keresztül semmit 

nem hallottam Bertalanról, 
mintha egy gigantikus gravitá-
ciójú fekete lyuk nyelte volna el 
örökre. A pecázás töltötte ki a 
napjaimat. Nyaranta kora reg-
gel kibuszoztam a félszigetre, 
letelepedtem a parton, és az 
oktondi halak kapására vár-  
tam. Esténként a feleségem ér-
tem jött kocsival, úszkáltunk az 

öbölben, és gyönyörködtünk a 
vízben tükröződő távoli fé-
nyekben.

Azon a nyáron egyik nap 
telefonált a feleségem, hogy 
korábban, hat órára legyek a 
parkolóban. Dobozos sört kor-
tyolgattam, amikor hátulról 
befogták a szememet.

– Na, ki vagyok? – hangzott 
a vidám kérdés. A hosszú ujjak 
és a homorú tenyerek betakarták 
a homlokomat és a kopaszodó 
fejemet. 

– Egy helikopterpilóta Afga-
nisztánból – feleltem.

Bertalan tíz évet letagadha-
tott volna a korából. Intett egy 
harmincöt körüli, telt alakú, 
bikinis nőnek, aki egy kislány-
nyal odasétált hozzánk.

– Ő az én Béla barátom, neki 
köszönhetjük a házasságunkat. 
Judit, a feleségem, Boglárka a 
hároméves gyerkőcünk.

A bemutatkozás után lelke-
sen mesélni kezdett. Reumás 
anyjával Hévízre költöztek. Ott 
találkozott a sebészorvos Judit-
tal, amikor az anyja eltörte a 
csuklóját. Neki is bedumálta, 
hogy helikopterpilóta volt Af-
ganisztánban. Időnként együtt 
kávézgattak, moziba mentek. 
Bertalan panaszkodott, hogy 
ősidők óta nem repült, irgalmat-
lanul hiányzik neki a szárnyalás. 

A doktornő egy szombat 
délelőtt kivitte a közeli légimen-

tő-bázisra. Ekkor derült ki, hogy 
mentőorvos, és engedélyt kapott 
arra, hogy a férfi, az egykori 
rutinos pilóta is felszálljon ve-
lük. Bertalannak remegett a lá-
ba a félelemtől, a nadrágja elöl 
rögtön átnedvesedett, majd el-
ájult és összeesett. Nevetve 
felnyalábolták, és befektették a 
hordágyra. Amikor magához 
tért, napfényben ragyogott fö-
lötte a végtelen kék égbolt. Úgy 
érezte, hogy hamarosan meg-
érkezik egy reményteljes világ-
ba. Ettől a pillanattól fogva 
változott meg az élete. 
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A Katona a hóban című 
szobornál január 12-én 
emlékeztek a doni 
katasztrófa füredi 
áldozataira. 1943-ban 
ezen a napon indult meg  
a háromszoros túlerejű 
orosz támadás a kivezé-
nyelt magyar hadsereg 
ellen. A haditörténészek 
140 ezernél is többre 
becsülik a hősi halált halt 
magyar katonák számát. 

„Aludjatok, ti áldott hőseink, 
pihenj, te néma hadsereg! Rin-
gasson békén a távoli rög, s ne 
bántson könny, mely értetek 
pereg. Aludjatok csak Don 
menti holtak, folyó mentén 
szunnyadó bakák, Aludjatok 
csak, néma szent hadak, pihen-
ni édes, pihenni jó, S nyugtas-
son a Donnak zúgása, mint a 
Tisza folyó.”

Dr. Zempléni Miklósnak, a 
2. magyar hadsereg egykori 
honvédorvosának A boldog 
szunnyadókhoz című verséből 
idézett emlékbeszéde elején 
Gabnai Sándor evangélikus 
lelkész. 

Az ünnepi szónok felidézte, 
hogy 1942 első felében Hitler 
határozottabban követelte szö-
vetségeseitől a nagyobb arányú 
hadműveleti bekapcsolódást. A 
207 000 főből álló személyi 
állomány III. magyar hadtesté-
nek alakulatai súlyos harcok 
árán júliusban érkeztek meg a 
harctérre, hogy aztán a melléjük 
irányított IV. és VII. hadtestek-
kel együtt fokozatosan felvált-
sák az addig ott harcoló német 
csapatokat. 

A kezdeti sikerek kudarccal 
folytatódtak: alakulataink már 
ekkor 30 000 főt vesztettek és 
súlyos anyagi károkat szenved-
tek. Ezek után a katonai vezetés 
egy előre halálra ítélt feladat elé 
állította a megtépázott sereget: 
a Don partján 208 kilométer 
hosszan a folyóvédelmi felada-
tokat bízta rá. A csapategysé-
gek a kimerülés szélén álltak, a 
fegyverállományuk pedig el-
avult volt. Emellett hiányzott a 
téli ruházat, az elegendő élelem 
és a hadi ellátmány, mindezt 
tetézte a mínusz 40 fokos hideg.

1943. január 12-én az urivi 
hídfőből megindult a háromszo-

ros túlerejű orosz csapattáma-
dás. Akciójukkal egy olyan át-
karoló hadműveleti állapotot 
alakítottak ki, amely a hazájuk-
tól 2000 kilométer távolságra 
küzdő alakulatokat a teljes be-
kerítés veszélyével fenyegette, 
a 2. hadsereg pedig gyakorlati-
lag megsemmisült. 

Gabnai Sándor az evangéli-
kus hadseregparancsnok, vitéz 
Jány Gusztáv magyar királyi 
titkos tanácsos és vezérezredes 
(akit szovjet nyomásra a népbí-
róság golyó általi halálra ítélt 
1947-ben) feleségének írott le-
velét idézte, ami 1943. január 
20-án, nyolc nappal az urivi 
áttörést követően kelt: 

„Édes Ancikám! Azt mondta 
ismételten, nem szeretem elég-
gé, és azért járok ott, hol a halál 
angyala arat. Nincs igaza angya-
lom, épp mert mérhetetlenül 
szeretem, járok ott, hogy ne 
kelljen szégyenkeznie miattam. 
Legalább azt ne mondhassák, 
hogy gyáva voltam, és elmene-
kültem akkor, mikor a hadsereg 
sorsa megpecsételődött. Nem az 
én hibám. Figyelmeztettem, 
hogy így felmorzsolódunk, se-
gítség nélkül nem bírja ki a 
csapat. Semmi haszna nem volt, 
csak az a parancs ismétlődött, 
kitartani. Napóleon hadseregé-
nek sorsa elért bennünket. Isten 
vele Édes, meleg szeretettel 
gondolok anyámra, családunk-
ra, barátainkra, és mélységes, 
hálás, síron túlig tartó hű szere-
lemmel Magára gyönyörűm, 
mert mindent megadott, mit 
feleség férjének adhat. A jó Is-
ten áldása kísérje, és legyen 
meg akarata! A mindig magára, 
Ancikám, gondoló Gusztija.”

A tragédia napjairól szóló 
krónikák szerint szörnyű bor-
zalmakat kellett átélniük a 
Donnál küzdő katonáknak. A 
hadsereg egy részét végül sike-
rült kimenekíteni Voronyezs 
környékéről. E bajtársmentő 
akciók ellenére 141 971 fős lett 
a haditörténészek által utólag 
megállapított magyar veszteség.

Gabnai Sándor hangsúlyoz-
ta: Talán csak a hit és a remény-
ség adhatott erőt mind az életü-
ket áldozóknak, mind az őket 
hasztalan hazaváró szerette-
iknek. Miként azt Sárközi 
György A halott katona című 

versében gyönyörűen megfo-
galmazza:

„Szent nyugalommal száll 
lelked vígabb mezőkre,

Füledbe túlvilági dobok pe-
regnek.

S amint a kapuk fölnyílnak 
sorra előtted,

Égi fényszórók vakítanak 
szemeidbe.”

„Ekkor kezdődött el az a 
folyamat, amelyben végül ezrek 
nem látták meg az embertársat 
a következő években a zsidó-
inkban, a kuláknak bélyegzett 
és mindenüket elveszítő gazdá-
inkban, a hitvalló egyházveze-
tőkben, a magukat magyarnak 
valló kitelepített németjeink-
ben, avagy éppen a lakosságcse-
rével áttelepített szlovákjaink-
ban. 1943-ban a Donnál történt 
valami, ami tragikus hatást ho-
zott: lecsökkent a másik ember 
életének értéke. Hogy mi tudta 
úgy elvakítani a döntéshozókat, 
hogy értelmetlenül áldozzák föl 
százezrek életét? Talán azon 
nagynak hitt elvek és fontosnak 
tartott távlati célok, amelyek oly 
nagyra nőttek fel a szemükben, 
hogy már nem látszottak ezek-
től az emberek” – fogalmazott 
Gabnai Sándor, hozzátéve: 
„Ezzel a sajátos, a cél szentesí-
ti az eszközt tévképzettel szem-
besítenek minket azok a terror-
támadások is, amelyeket mos-
tanában Európában átélünk. 
Íme, ide vezet, amikor egyese-
ket az eszméik vagy a bosszú-
vágyuk annyira képes elvakí-
tani, hogy hidegvérrel gyil-
kolják le a másképp gondolko-
dókat.”

„Mit tehetünk?” – tette fel a 
kérdést beszéde végén a szónok. 
„Emlékezhetünk a borzalmak 
évtizedének nyitányára, a füredi 
áldozatokra, és persze a többi-
ekre is, akik ott, a Donnál nem 
válthatták ugyan valóra a kitű-
zött nagy célokat, de mégis ér-
tünk harcoltak és értünk haltak 
meg. Rájuk gondolva sem hagy-
hatjuk, hogy a nagynak hitt el-
vek és a magasztosnak vélt cé-
lok újra meg újra emberi életek-
be kerüljenek.”

Az ünnepi beszédet követő-
en ökumenikus ima hangzott el, 
majd a szobor lábánál elhelyez-
ték az emlékezés virágait. 

Mórocz Anikó 

„Lecsökkent a másik 
ember életének értéke”

Balatonfüred helytörténe-
ti folyóiratának új száma 
érdekes írásokkal, vonzó 
illusztrációkkal, negyven 
oldalon jelent meg. 

A színes borító képei jól il-
leszkednek a folyóiratban kö-
zölt tanulmányokhoz, közlemé-
nyekhez. A címlapra a Balaton-
füred a szőlő és bor nemzetközi 
városa kitüntetés kerámiapla-
kettjének képe került. A borító-
lap belső oldalán dr. Lichtneckert 
András (1951–2017) arcképe, 
valamint a Gyógyterem előtt 
látható Kisfaludi Strobl Zsig-
mond-szoborról készült fény-
kép van. A hátsó borítón pedig 
néhány tihanyi életkép látható.

Az új lapszám elején a szer-
kesztőség búcsút vett illusztris 
szerzőjétől, az ősszel elhunyt 
kiváló kutatótól, dr. Lichtneckert 
Andrástól. A következőkben 
Balatonfüred történetírása egyik 
nagy alakjáról személyes sorok-
ban emlékezett meg a Balaton-
füred Városért Közalapítvány 
nevében Gubicza Ferenc. A 
folyóirat Tanulmányok rovatá-
ban Rácz János a Füreddel 
szomszédos települések történe-
ti helységneveit és helyi határ-
neveit összefoglaló sorozatának 
ötödik folytatása olvasható. A 
szerző a névanyag rögzítésén 
kívül a nyelvtörténeti szempont 
érvényesítése mellett az etimo-
lógiai szempontú feldolgozását 
is elkészítette. Ebben a számban 
nyugati szomszédunk, Tihany 
igen régről adatolható neve, és 
a település mikrotoponimái 
kerültek sorra. 

A Közlemények rovatban 
kapott helyet Tóth-Bence Tamás 
három cikke, amelyek a Járvá-
nyok Balatonfüreden a XIX. 
században, illetve az Újfent 
Kiss Ernőről, valamint a rovat 
befejező írásaként az Egy füre-
di szobor nyomában címet 
kapták. Bennük a címben jelzett 
füredi vonatkozású események-
hez, Kiss Ernő aradi vértanúhoz 
és a „Gyík” szobor történetének 
jobb megismeréséhez olvasha-
tunk egykori tudósításokat, 
alapos forráskutatásokon nyug-
vó érdekességeket és újabb 
tudnivalókat.

A Pótlások rovatban Tóth-
Bence Tamás írt kiegészítést a 
Balatonfüred emlékjelei című 
könyvhöz a Balatonfüredi Yacht 
Club alapítása 150. évfordulója 
alkalmából állított két emlék-
tábláról, ezek avatásának idejé-
ről és körülményeiről. Ugyan-
csak tudósít egy új emlékfa ül-
tetéséről, valamint egy harma-
dik emléktábla elhelyezéséről 
is, amelyet a Dőry-villa, a mai 
Hotel Astoria falán helyeztek el. 

Az Olvasóink írták rovat- 
ban három írás is olvasható. Az 
egyiket dr. Mód László írta a 
100 éve született Pardy István-
ról, a fekete kerámia mesteréről, 
aki 1978-tól Aszófőn élt és al-
kotott, valamint számos kiállí-
tást rendezett. 2000-ben, a bala-
tonfüredi köztemetőben helyez-
ték örök nyugalomra. A rovat 
második írásában Kertész Gás-
párné dr. Fekete Katalin emlé-
kezik vissza tudományos mun-
kájára, a füredi szívkórházban 
gyógyítással és kutatással töltött 
18 évére. Szó esik a szívkórház 
egykori működéséről és a nagy 
rekonstrukciójáról is. A harma-

dik emlékezésben Gubicza Fe-
renc foglalta össze Balatonfüred 
egyik legrangosabb kitüntetésé-
nek, a Balatonfüred a szőlő és 
bor nemzetközi városa cím el-
nyerésének történetét. Írásának 
A szőlő és a borvárosok világ-
kongresszusa, Róma 1987 címet 
adta. A számos program rende-
zésével, a Dunántúl első bor-
rendjének megalakításával, ke-
mény munkával, nagy igyeke-
zettel és tudással kivívott rangos 
cím és díszoklevél átvételén a 
szerző is jelen volt Rómában, 
személyes élményeinek felidé-
zésével érdekes olvasnivaló 
zárja az új lapszámot.

A Füredi História számai 
Balatonfüreden a Lipták Gábor 
Könyvtárban, a Városi Helytör-
téneti Gyűjtemény és Kiállító-
helyen, az Arácsi Népházban, a 
Tourinform-irodában, a Bodor-
ka Látogatóközpontban vásárol-
hatók meg, a Balatonfüredi 
Helytörténeti Egyesület tagjai 
pedig tagilletményként kapják. 
Az egyesület szeretettel várja az 
érdeklődőket rendezvényeire, 
illetve tagjai sorába. rácz 

Megjelent a Füredi 
História új száma

Rácz János, kezében az új lapszámmal  Fotó: Gazsi

Nemzeti értéknek 
minősülnek a piros 
templom kilencvenéves 
festett üvegablakai. 
Kiadvány is készült a 27 
darab műalkotásról.

– Érzelmileg erősen kötő-
döm a templomhoz. Anyukám 
hétéves korában ott volt 1927-
ben, a templom szentelésekor, 
virággal köszöntötte Rott Nán-
dor püspököt, sőt a templom 75 
éves évfordulóján is jelen volt 
még. A házunk pár méterre volt 
a templomtól, gyerekkorom óta 
ide járok. 2016 nyarán a tombo-
ló vihar és jégeső megsemmisí-
tette a templom nyugati főbejá-
rati oldalán lévő rozettát és az 
ablakokat is. Akkor döbbentem 
rá, hogy valamilyen formában 
meg kell őriznünk az utókornak 
Palka József, a kor kiemelkedő, 
Európa-szerte elismert üvegfes-

tő mesterének munkáit – mesél-
te Fejes Gabriella, aki végül 
magánkiadásban jelentette meg 
a piros templom kilencvenéves 
ablakait bemutató kiadványt. 
Egyúttal kezdeményezte, hogy 
az ablakok – mint nemzeti érték 
– kerüljenek be a városi érték-
tárba.

A Palka József készítette 
üvegablakok egyidősek az egy 
év alatt felépült, 1927. szeptem-
ber 29-én felszentelt templom-
mal. Az összesen 27 ablak közül 
25-ön egy-egy szent látható, 
míg kettőt valamilyen oknál 
fogva nem díszített a mester fi-
gurával. Csakhogy az üvegab-
lakokon ábrázolt szentekről 
eddig nem sokat lehetett tudni, 
mivel a mester az ablakokon az 
adományozók nevét örökítette 
csak meg. Ezért Fejes Gabriella 
kutatásba kezdett, végül Palka 
József eredeti jegyzetei alapján 

derítette ki az ablakokon ábrá-
zolt szentek kilétét.

– Az ablakok még eredeti 
állapotukban vannak, gyönyörű 
munkák, ami persze nem vélet-
len, Palka – Róth Miksa mellett 
– kora legelismertebb üvegfestő 
művésze volt, több mint hatszáz 
templomba készített festett 
üvegablakokat. A piros temp-
lomban lévők viszonylag jó ál-
lapotúak, bár némelyiken már 
láthatók kopások. Abban bízom, 
hogy a kiadvány felhívja a fi-
gyelmet, milyen értékesek ezek 
az alkotások, és közelebb hozza 
őket az olvasókhoz – így Fejes 
Gabriella, aki a helyi nyugdíjas 
polgári egyesület elnöke.

A kiadvány a piros templom-
ban megtekinthető, illetve meg-
vásárolható.

A Krisztus Király Plébánia 
Templom alapkövét 1926-ban 
tették le, egy év alatt meg is 

épült a lebontott fogadó helyén. 
Dr. Rott Nándor veszprémi 
püspök szentelte fel 1927-ben a 

negyven méter hosszú, húsz 
méter széles és tíz méter magas, 
neoromán stílusú épületet, ame-

lyet aztán vörös köve miatt piros 
templomként kereszteltek el.

 Martinovics Tibor

Kilencvenéves szentek
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Lehet-e próféta a saját hazájában?
Vajon a hely választja  
a lelkészét, vagy a lelkész 
választja a helyét? 
Akárhogy is legyen, 
Balatonarács lelkészét 
1966 óta Császár Attilá-
nak hívják.

Idősebb Császár Attilának az 
édesapja is református lelki-
pásztor volt, ő maga 1966-ban 
került segédlelkészként Arácsra, 
s hozzá tartozott Tihany és Ba-
latonudvari gyülekezete is. 
1987-től tizenhárom évig espe-
resként állt a Veszprémi Refor-
mátus Egyházmegye élén. Pe-
dagógus feleségével az arácsi 
parókián nevelte a szülők után 
Anikónak és Attilának keresz-
telt gyermekeit. Hitbéli Terem-
tője 57 éves korában, 1999. jú-
nius 23-án szólította magához 
hű szolgáját. Abban az évben, 
amikor fia abszolvált teológussá 
vált a Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Karán. 

A mindössze 24 éves Csá-
szár Attilát egy héttel édesapja 
halála után, 1999. július 1-jén 
nevezték ki Arács segédlelké-
szévé. Öt évvel volt fiatalabb az 
édesapjánál, amikor negyven-
évesen az egyházmegye espere-
sévé választották 2015-ben. 

– Ebben a házban nőttem fel, 
itt mindig történelmi levegő vett 
körül. Ahol most ülünk – a 
gyülekezeti házban – korábban 
óvoda működött, a nővérem 
még ide járt. Arra is emlékszem, 
hogy az a folt a falon az egy-
kori benti csap helye – idézi fel 
emlékeit az otthonosság bizton-
ságával Császár Attila. – Abba 
az arácsi óvodába jártam, ami-
nek a fenntartását tavaly szep-
temberben vettük át. Nővérem-
mel együtt Radnóti iskolások 
voltunk, ahonnan én Budára, a 
Baár-Madas Református Gim-
náziumba kerültem. Az édes-
apám sosem erőltette a lelkészi 
hivatást, nálam benne volt a 
pakliban a jogi pálya is, de az 
érettségi előtt már tudtam, hogy 
teológiára szeretnék menni. 

Van, akinél az Istenhez térés 
csapásszerű felismerésként, 
egyetlen pillanatba sűrűsödik. 
Ifjabb Császár Attilánál ez nem 
így történt. – Ebbe nőttem bele, 
és a hit útja egy életen át tartó, 
hosszú folyamat lesz. Édesapám 
korai halála után fiatalon vet-
tem át a három gyülekezetet, és 
szerencsésnek mondhatom ma-
gamat, hogy a presbiterek na-
gyon mellém álltak. Azóta is 
tartjuk az elvet, miszerint a 
presbitériumba a tapasztaltak 
mellé folyamatosan hívjuk be a 
fiatalokat. 

Az édesapa halála után nem 
sok idő maradt szomorkodásra 
– a hitük szerinti túlvilági vi-
szontlátás reménye is megerő-
sítést nyújtott –, bele kellett 
állni az új feladatba. S amivel a 
lelkésszé válás során sokaknak 
meg kell birkózni, abba Császár 
Attila szinte észrevétlenül nőtt 
bele. – Otthon pontosan láttam, 
hogyan hangolja össze az életét 
a lelkész–esperes édesapám és 
a magyar–történelem szakos 
édesanyám. A gyermeknevelés-
sel és a munkával járó gyakor-
lati teendőket össze kellett fé-
sülni az egyházi szolgálattal: az 
édesanyám táskaszám hozta 
haza az éjszakai javításra váró 
iskolai dolgozatokat, hétvégén 
pedig vasalta az Úrasztala-terí-
tőt, Úrvacsora előtt pedig fénye-
sítette a templomi ezüstöt. Ne-
kem három lányom van, a fele-

ségem kardiológus a füredi 
szívkórházban, és a mindennap-
jainkban gyakran nyúlok vissza 
a szüleim példájához. 

Császár Attilát még meg sem 
választották parókus lelkésszé, 
de 2000-ben már elkészült a kis 
vendégházuk. A beiktatás évé-
ben, 2001-ben indult a gyüleke-
zeti ház rekonstrukciója, három 
évvel később pedig belevágtak 
a templom felújításába. 2008-
ban átadták a temetői új ravata-
lozót, 2010-ben újult meg a 
parókia, majd pedig az egykori 
református iskolának és tanítói 
lakásnak helyet adó épületben 
két orvosi rendelőt is renovál-
tak. Az emberben jogosan me-
rül fel az a felismerés, hogy egy 
mai lelkipásztornak komoly 
menedzseri feladatokat is el kell 
látnia. 

– Más ma lelkésznek és es-
peresnek lenni, mint édesapám 
idejében volt. Emlékszem, 
ahogy ő ült az íróasztalánál, írta 
a beszédeit, az egyházi szám-
adásokat pedig az édesanyám 
indigóval gépelte. Most az isko-
lai és gyülekezeti hitoktatás, a 

temetések, keresztelők és eskü-
vők mellett pályázatokat szer-
kesztünk számítógépen, iskolá-
kat, óvodákat és idősotthonokat 
veszünk át fenntartásba. Ez 
önmagában is sokat kivesz az 
emberből. Hála Istennek jó te-
herbírású vagyok, és a presbite-
rek, valamint a segítők olyan 
bizalmi hálóval vesznek engem 
körül, amire mindig tudok épí-
teni. Ennek is köszönhető, hogy 
Arács négyszáz fizető egyház-
tagjával a Veszprémi Reformá-
tus Egyházmegye negyedik 
legnagyobb és legerősebb gyü-
lekezete, Tihannyal és Udvari-
val együtt több mint ötszázan 
vagyunk.

A fiatalon vállalt hivatal 
számos előnnyel is járt, például 
könnyebben meg tudta szólítani 
a saját korosztályát. – Magam 
is sokfelé megfordultam, prog-
ramokon vettem részt, és az ott 
kötött ismeretség sok esetben az 
egyházon belül folytatódott. 
Tény, hogy nyitottabbá kell 
válnunk, ki kell mozdulnunk a 
templom ódon falai közül. Ke-
vesebben járnak el a templo-

mokba, az általános értékvesz-
tés hatása sok helyen érzékelhe-
tő, aminek oka lehet a felpörge-
tett lét, és hogy nincs különbség 
hétköznap és hétvége között. 
Missziói körzeteket hoztunk 
létre, amiknek feladata a hely-
ben élők felé való nyitottság 
által a gyülekezet szervezése.  

– A missziós feladat során 
ötszáz éves hagyományokra 
építve újításokat vezetünk be  
– vallja az esperes. – Nemcsak 
templomi alkalmakban gondol-
kodunk, hanem például kirán-
dulásokat szervezünk: jártunk 
már Erdélyben, idén nyáron 
pedig a pozsonyi testvér 
egyházmegyénkhez készülünk. 
Augusztus 20-a körül bográcso-
zással egybekötött gyülekezeti 
napot tartunk, sőt a Muskátli 
utcában van egy 2500 négyzet-
méteres szőlőnk, amit minden 
évben közösen szüretelünk, ez 
nagyon összefogja a csapatot. 
Ilyenkor a családok együtt jön-
nek, énekelünk, főzünk, kivi-
szünk egy gyerekprést, amit a 
kicsik is kipróbálhatnak, meg-
kóstolhatják a mustot, mandulát 

szednek. Az öt-hatszáz liter 
olaszrizlingünket Calvino névre 
kereszteltük. A must és a man-
dula egy része pedig lekerül az 
óvodába.

2017 szeptemberében átvet-
ték az arácsi óvoda működteté-
sét. – Ebben látjuk a közös jö-
vőnket. Hitbéli és értékrendbeli 
többletet szeretnénk adni a 
legkisebbeknek, akik reménye-
ink szerint a csopaki és a füredi 
református általános iskolában 
folytatják majd tanulmányaikat. 
Úgy érzem, nagyjából három év 
alatt sikerül átadnunk az egy-
házi jelleget. Azt kértem az ott 
dolgozóktól, hogy havonta 
egyszer jöjjenek el a templo-
munkba, bármilyen felekezetű-
ek is legyenek, szívesen látjuk 
őket. A gyerekek minden reggel 
rövid hitbéli töltekezést kaphat-
nak, énekelnek, kiválaszthatnak 
egy-egy bibliarészt, amit játé-
kos foglalkozás keretében pél-
dául megrajzolhatnak, szeptem-
bertől pedig heti félórás keresz-
tyén bibliaismeretet is tartunk 
nekik. Az évnyitó és az évzáró, 
valamint a ballagás a templom-
ban lesz, az alkalmankénti sze-
retetvendégségek, a karácsonyi 
műsor pedig további lehetőséget 
ad a szülőknek, hogy bekapcso-
lódjanak a gyülekezet életébe. 
Az óvoda épülete várhatóan 
március végére elkészül, a há-
rom vegyes csoportban közel 
hatvan kisgyermeket fogadunk 
majd. Hat óvónő, három dajka, 
egy pedagógiai asszisztens és 
egy intézményvezető veszi 
majd őket körül. 

Az esperes hatéves ciklusá-
nak épp a felénél jár. Azt mond-
ja, elégedett, s érzése szerint a 
fentről figyelő édesapja is rábó-
lint a tevékenységére. – Az es-

peresi feladat nagy felelősség az 
egyházmegye felé, de minden-
kinek olyan csapatot kívánok, 
mint ami engem vesz körül. Én 
magam a sportban is csapatjáté-
kos voltam: futballoztam és 
kézilabdáztam, s megtanultam, 
hogy minden posztra a megfe-
lelő embert kell állítani. Minden 
győzelemnek három titka van: 
a figyelem, a fegyelem és az 
adott ügy iránti alázat. Párbe-
szédre törekedve, a munkát és a 
lehetőségeket megosztva, átlát-
ható gazdálkodást biztosítva, 
református hitelveinket betartva 
húzzuk az egyházmegye „sze-
kerét” a jó irányba.  Senki nem 
próféta a saját hazájában, de 
azért néha lehetnek kivételek. 

Császár Attilát és feleségét 
három lánnyal áldotta meg a 
Teremtő. – Enikő, Gyöngyvér  
és Ildikó szép feladat nekünk. 
Apaszerepemben is visszakö-
szönnek a gyermekkori emléke-
im, amikor például nagy ünne-
pek alkalmával három nap alatt 
nyolcszor kellett templomba 
mennünk, mert jó példával kel-
lett elöl járnunk. Mi elkezdtük 
a gyermek-istentiszteleteket: a 
gyerekek bejönnek velünk a 
templomba, majd egy-két ének 
után átjönnek a gyülekezeti te-
rembe, és egy bibliai témáról 
beszélgetnek, rajzolnak. Gyak-
ran a felnőttek itt toporognak az 
ajtóban, mert a gyerekek marad-
nának még. Nyaranta istentisz-
telet után minden gyermek az 
udvaron szaladgál, délig is itt 
vannak. Előkerülnek a műanyag 
motorok, rollerek, biciklik, já-
tékok, amikkel úgy tele van a 
garázsunk, hogy be se tudok 
állni az autóval – de ez így van 
jól! 

Mórocz Anikó

Az arácsi identitás megőrzése 
és ápolása érdekében végzett 
munkájáért Balatonarács 
Református Egyházközségét 
az Arácsért Alapítvány 
Arácsért-díjjal tüntette ki, 
amelyet Császár Attila esperes 
vett át Fabacsovics Zoltántól, 
a kuratórium elnökétől. 
Elismerő oklevelet kapott  
Császár Attila esperes, Dasek 
Viktor plébános és Németh 
József katolikus kisegítő 
lelkipásztor. Jobbra és a felső 
képen a János-napi boráldás 
pillanatai
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Az Európai Unió támoga-
tásával mintegy 130 millió 
forintos fejlesztés kezdőd-
het meg a város általános 
iskoláiban. Több intéz-
ményben is modernizál-
ják a tanuláshoz szüksé-
ges eszközöket, új 
szoftvereket alkalmaznak 
az oktatásban, a Radnóti 
iskolában pedig az épü- 
letet is korszerűsítik.

Hatvanmillió forintot költe-
nek a Radnóti Miklós Általános 
Iskola infrastruktúrájának fej-
lesztésére. Felújítják az épület 
elektromos hálózatát, kicserélik 
a folyosók, lépcsőházak burko-
latát, új nyílászárókat építenek 
be, felújítják a tantermeket.

A beruházás részeként a ta-
nuláshoz szükséges bútorokat 
és eszközöket is beszereznek, 
egyebek mellett többtucatnyi 
fejhallgatót, egy dvd-lejátszót, 
hangszórókat, mikrofonokat.

A munkálatok várhatóan  
tavasszal kezdődnek, szeptem-
berben pedig már a megújított 
iskola várja a diákokat.

A digitális környezet fejlesz-
tése elnevezésű pályázat kere-
tében 73 millió forintból moder-
nizálhatják a város három álta-
lános iskolájának eszközeit.

A projekt célja az elektroni-
kus média magabiztos alkalma-
zása a tanulásban, a szabadidő-
ben és a kommunikáció során. 
A fejlesztés révén a Radnóti 
Miklós és az Eötvös Loránd 
Általános Iskolában, valamint a 
Fekete István Speciális Általá-

nos Iskolában az eddigieknél 
színvonalasabb, érdekesebb 
tanórákat tarthatnak majd a 
pedagógusok, akik közül negy-
venen – a program részeként  
– továbbképzéseken is részt 
vesznek.

A projekt kiemelt célja a te-
hetséggondozás, azaz a diákok 
mélyebb és több digitális tudás-
anyagot tartalmazó oktatása. 
Többek között tableteket, inter-
aktív táblákat, az élményszerű 
oktatást segítő digitális eszkö-
zöket kapnak az intézmények, 
sőt még egy 3D nyomtató is 
szerepel a fejlesztésben. A pá-
lyázat révén mindegyik említett 

iskolában ezentúl úgynevezett 
Geomatech, élményszerű, ter-
mészettudományos robotot al-
kalmaznak majd. A Geomatech 
rendszert arra találták ki, hogy 
a diákok megszeressék a mate-
matikát és a fizikát, az okos 
eszközök, így telefon, a tablet 
vagy akár az interaktív tábla 
révén elvégezhető kísérletek 
által a tanuláshoz több sikerél-
mény kapcsolódjon.

Az iskolák felzárkóztatását 
elősegítő programok az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) keretében, 
uniós forrásból valósulnak meg.

MT

Fejlesztés az iskolákban
Magyarországon már 
nem a tinédzserek, hanem 
a 18 és 34 év közötti Y 
generáció tagjai vannak  
a leginkább kitéve a világ-
háló veszélyeinek – derül 
ki a Microsoft internetes 
veszélyeket és azok 
hatásait vizsgáló nemzet-
közi felméréséből. 

A kutatás eredményei alap-
ján a legtöbb zaklatást a nők-
nek kell elviselniük, ráadásul 
az elkövetők sokszor nem  
vadidegenek, hanem barátok, 
ismerősök, illetve közeli hoz-
zátartozók.

Első látásra meglepő ered-
ményt hozott magyar vonatko-
zásban a Microsoft online ve-
szélyeket és azok következmé-
nyeit vizsgáló, 23 országra ki-
terjedő, 13–74 évesek körében 
végzett felmérése: nem a 13–17 
éves, Z generációs fiatalokat éri 
a legtöbb online atrocitás, ha-
nem az eggyel korábbi, Y ge-
nerációt.

Tízből kilenc magyar meg-
kérdezett számolt be családtag-
jával vagy barátjával történt 
internetes incidensről, ami több 
mint tíz százalékkal magasabb 
a minden vizsgált országot 
tartalmazó 80 százalékos érték-
nél. A veszélyforrások típusait 
tekintve a nem kívánt kapcso-
latfelvétel a leggyakoribb: a 
magyarok 57 százaléka szem-
besült ezzel, ami 16 százalék-
kal magasabb a felmérésben 
részt vevő országok átlagánál. 
Ezt követte a rosszindulatú 
bánásmód, melyben a magya-
rok 38 százaléka érintett, míg 

a globális érték csupán 21 
százalék. Trollkodásról a ma-
gyar megkérdezettek 25 száza-
léka, míg gyűlöletbeszédről 20 
százalékuk tett említést, szem-
ben a globális 19 és 16 száza-
lékkal. 

Ugyanakkor a hazai meg-
kérdezettek a világátlagnál 
kevesebbszer voltak érintettek 
szexuális tartalmú esetekben. 
A zaklatás különösen a nők 
körében gyakori jelenség: tíz-
ből hétnek volt már ilyen ta-
pasztalata, ők jellemzően  nem 
kívánt (gyakran szexuális  
jellegű) kapcsolatfelvétellel 
szembesültek.  A teljes magyar 
mintát tekintve is hasonló  
az arány, a megkérdezettek 
65 százalékát zaklatták már 
online, így Magyarország a 
vizsgált országok csoportjában 
a negyedik legrosszabb helyre 
került.

Az elkövetők harmada csa-
ládtag, barát vagy közvetlen 
ismerős, az esetek több mint 40 
százalékában az elkövető és az 
áldozat között azonban csupán 
online kapcsolat áll fenn. A 
hazai válaszadók 47 százaléka 
találkozott az elkövetővel a 
való életben, szemben az 53 
százalékos nemzetközi átlag-
gal. Ami pedig az atrocitások 
következményeit illeti: csak-
nem minden második érintett 
az első helyen említi a bizalom 
csorbulását az online közeg-
ben, ezt követi a növekvő 
stressz (36 százalék) és a kö-
zösségi média visszafogottabb 
használata (35 százalék). 

Forrás: news.microsoft.com
Kovács Ágnes Veronika

Veszélyes az internet?

A Microsoft és a 
McKinsey most publikált, 
közös globális kutatása 
alapján a modern 
technológiai eszközök és 
megoldások a tanárok 
idejének akár 20-30 
százalékát is megtakarít-
hatják, amelyet diákjaik 
javára fordíthatnak.

 Ennek az oktatási technoló-
giának a high-tech show-ja a 
British Educational Training 
and Technology (Bett) szakki-
állítás, ahová az idén január 
végén 850 iparági szereplő és 
34 700 résztvevő jött el a világ 
131 országából.

A Microsoft és a McKinsey 
közös, kétezer 12–18 éves tanu-
lót, valamint kétezer pedagó-
gust megkérdező kutatásából az 
is kiderül, hogy a negyedik 
ipari forradalom nyertesei azok 
a diákok lesznek, akik magas 
fokú problémamegoldó képes-
séggel, kreativitással, kritikus 
gondolkodásmóddal és kognitív 
készségekkel rendelkeznek. A 
megkérdezett fiatalok ugyanak-
kor úgy érzik, az oktatási rend-
szer egyelőre nem követi ezt a 
változó trendet. Alig több mint 
40 százalékuk nyilatkozta, hogy 
megfelelő felkészítést kap a 
munka világába való belépés-
hez, a többség pedig különösen 
nagy hiányt érez a fenti kész-
ségek és képességek fejleszté-
sében.

„A digitális átalakulás elő-
nyeinek kiaknázásához elen-
gedhetetlen annak felismerése, 
hogy ma a diákok máshogy sa-
játítanak el dolgokat, mint akár 
csak öt évvel ezelőtt. A tanárt 
egyelőre nem lehet gépre cse-

rélni, a fejlett technológia azon-
ban hatékony segítség az olyan 
készségek fejlesztéséhez, mint 
a kreativitás vagy az együttmű-
ködési képesség” – véli Merényi 
Ádám, a Microsoft oktatási üz-
letágának magyarországi veze-
tője.

A világcég sokat tesz az is-
kolákért, és számos bejelentés-
sel készült a londoni eseményre. 
A OneNote új funkciójának 
köszönhetően az oktatók számá-
ra minden eddiginél könnyebbé 
válik az iskolai feladatok ki-
osztása és értékelése, a Power-
Pointban pedig ezentúl felvéte-
leket készíthetnek a tanóráról, 
amelyet azonnal meg is oszthat-
nak diákjaikkal a Microsoft 
Teamsbe integrált Stream csa-
tornájukon. A Minecraft: Edu-
cation Edition legújabb frissíté-
se a kémiaoktatást forradalma-
sítja, miközben az olyan együtt-
működő partnereknek köszön-
hetően, mint a NASA, a Lego 
és a BBC Earth, szinte minden 

tanóra játékká varázsolható. A 
Microsoft nem csupán globáli-
san, hanem hazai szinten is 
számos aktivitással támogatja 
az oktatás digitalizációját. A 
Microsoft Magyarország mint-
egy 100 milliárd forint értékű 
szoftverfelajánlásának köszön-
hetően a magyar iskolák diákjai 
és tanárai 2012 óta ingyen jut-
hatnak a legkorszerűbb, tanulá-
si és tanítási tevékenységüket 
támogató technológiához. A 
Windows10 frissítés projekt 
során a vállalat iskolák ezreiben 
100 ezer számítógép operációs 
rendszerét frissítette, amivel 
azok használata biztonságosab-
bá és hatékonyabbá vált.

Az idei tanévben elindított 
Minecraft: Education Edition- 
re épülő Minecraftország  moz-
galom pedig idén arra ad lehe-
tőséget az egyéniben induló 
tanulóknak, valamint iskolai 
szakköröknek, tanulóköröknek, 
osztályoknak, hogy a Minecraft 
nyílt játékterű videójátékban és 

annak oktatási verziójában épít-
sék meg Magyarország kulturá-
lis színtereit, érdekességeit és 
látnivalóit.

Ennél is fontosabb szerep 
hárul a magyarországi oktatási 
intézmények digitális forradal-
mában az Innovatív Iskola és 
Innovatív Pedagógus Progra-
mokra, amelyekre a cég közel 
60 millió forintot fordított az 
elmúlt két évben. Míg a jelenleg 
18 suliban zajló iskolai kezde-
ményezés a legmodernebb esz-
közökkel juttatja naprakész di-
gitális tudáshoz az intézménye-
ket, a pedagógusprogram részt-
vevői többek között megismer-
kedhetnek azzal, hogyan integ-
rálhatják az oktatási intézmé-
nyek a technológiai vívmányo-
kat, illetve elsajátíthatnak egy 
tanári önértékelési rendszert, 
amely lehetővé teszi, hogy min-
denki megmérhesse és fejlessze 
tanítási gyakorlatát. 

Forrás: news.microsoft.com
Kovács Ágnes Veronika

High-tech oktatás – de mikor? 

A Mária Rádió mint missziós műhely a rádiózás mellett 
rendezvények szervezésével és különböző pályázatok 
indításával is igyekszik evangelizációs küldetését tel-
jesíteni. Kisfilmpályázatunk kifejezetten középiskolás 
diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat 
fő témája az értékek megőrzése. A Mária Rádió a pá-
lyázattal a fiatalokhoz fordul, s arra kéri őket, mutassák 
be, számukra mit jelentenek az értékek. A videópályázat 
által egymásnak és az elkövetkezendő generációknak 
tudnak szemléletformáló, útmutatónak tekinthető 
gondolatokat átadni.

A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, 
amelyek maximum két percben az alábbi fogalmak 
valamelyikét dolgozzák fel: 

család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, 
szeretet, erőszakmentesség, függőségektől való sza-
badulás

A pályaművek a megadottak közül egy témát dol-
gozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm formá-
jában. Az alkotásokat mobiltelefonnal rögzítsék.

A pályaműveket 2018. március 31-ig tölthetik fel
a www.mariaradio.hu/filmpalyazat 

honlapon megadott linkre.
A díjazottak nyereményei:

az első három helyezett kisfilmjeinek részletei le-
vetítésre kerülnek a közszolgálati média vallási műso-
raiban
–  az első helyezett (fődíjas) nyereménye 

egy mobiltelefonhoz használható előlencse
–   a nyertesek bemutatása a Mária Rádió műsoraiban 
 és havonta megjelenő magazinjában
–   a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján

A zsűrizés több körben zajlik. A 2018. március 31-ig 
beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a leg-
jobb 30 videót, majd ezekre a Mária Rádió Facebook-
oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május 15-ig. 
Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül 
választja ki a zsűri a három legjobb alkotást, s hirdeti 
ki május végén. A zsűri elnöke Dér András filmren-
dező. BFN

Kisfilmpályázatot 
hirdet 

a Mária Rádió

Fotó: bettshow.com

A Balatonfüred területén ta-
lálható köz- és térvilágítási há-
lózat működtetését, karbantar-
tását és az esetleges hibák kija-
vítását 2015 óta az önkormány-
zattal kötött szerződés alapján a 
Dobos-Vill Kft. végzi.

2014-ig nagy fogyasztású, 
kompakt fénycsöves lámpates-
tek voltak találhatóak Balaton-
füred közvilágítási hálózatán, 

melyek két ütemben lettek 
korszerűsítve. Napjainkban 
LED-technológiával rendel ke   -
ző lámpatestek alkotják a terület 
közvilágítását, mellyel nagy-
mértékben csökkent a feladat- 
ra fordított éves működtetési 
költség.

Az illetékességi területen 
észlelt köz- és térvilágítási hibát 
a következő adatlapon lehet 
bejelenteni: 

http://www.magasban.hu/
hiba_bejelentes.html 

Közvilágítási 
hibák
bejelentése



Fertőtlenítsen  
illóolajjal!

Telente egyre inkább igyek-
szem odafigyelni a szobáink 
levegőjének fertőtlenítésére. A 
nyirkos időben különösen gyor-
san és könnyedén elszaporod-
nak a szervezetünket gyengítő 
baktériumok, vírusok. Ha ön is 
szereti a természetességet, ak-
kor bátran próbálja ki a fertőt-
lenítő illóolajakat!

Az én egyik nagy kedvencem 
a jolly joker levendula. Mindig 
van otthon, de sokszor még a 
táskámban is magammal cipe-
lem. Sose lehet tudni... Renge-
tegféle esetben lehet alkalmaz-
ni: nyugtató, görcs- és feszült-

ségoldó, kedélyjavító, fertőtle-
nítő, puffadásra, szapora szív-
verésre, reumára, rovarcsípésre, 
égésre, ekcémára, gombásodás-
ra. Nem véletlenül mondtam, 
hogy jolly joker illóolaj. 

A másik nagy kedvencem az 
eukaliptusz illóolaj. Hogy miért?
• fertőtlenít: antivirális  

és antibakteriális hatású
• szabályozza a vérnyomást
• enyhe fájdalomcsillapító
• tisztítja az elmét,  

támogatja a koncentrációt
Csak száz százalék tisztasá-

gú illóolajat vásároljon! Ezek-
nek biztosan érezni fogja a ha-
tását, és kevesebbet is kell 
használni belőlük, mint a szin-
tetikus kencékből. 

Amikor a fekete- 
kömény segíthet

Manapság reneszánszát éli  
a feketekömény. Nemcsak a ma 

embere tapasztalhatja meg jó-
tékony hatását, hanem már az 
ókorban is csodálattal tekintet-
tek rá. 

Az ókori Egyiptomban élt 
orvosok az egyik leghatéko-
nyabb szernek tartottak a feke-
teköményt, egészen pontosan a 
feketekömény olaját. Úgy gon-
dolták, hogy a feketekömény 
szinte minden betegséget képes 
gyógyítani, kivéve a halált. Az 
értékes olajból még Tutanha-
mon fáraó sírjában is találtak 
egy üvegcsével. 

Manapság a feketekömény 
magjából sajtolt szűz olajat 
használjuk, aminek több mint 
száz alkotóeleme van. Ezek 
egyike az ún. thymokinon, ami 
erős antioxidáns, daganatellenes 
hatású, illetve genetikai károso-
dást gátló hatást is tulajdoníta-
nak neki. 

Milyen esetekben vethetjük 
be a feketekömény olajat?

• bakteriális fertőzés, például 
S taphylococcus  a lbus , 
Escherichia coli, Salmonella 
typi

• gombás fertőzés
• emésztés javítása: máj, 

gyomor, bélrendszer  
egészségének megőrzése

• bélparaziták esetén
• enyhíti a felfújódást
• segíthet a hasmenés  

megszüntetésében
• légúti megbetegedések: 

asztma, megfázás, hörghurut  
 esetén
• enyhe nyugtató hatása is van
• segíthet a magas vérnyomás 

csökkentésében
• erősíti az immunrendszert

A minőségi illóolajakat és a 
feketeköményolajat  keresse 
nálunk, a Biotitok Gyógyté-
kában!  (x)

Lívia, az ön 
gyógynövényszakértője

Fertőtlenítsen ön is illóolajjal!
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Nyírfagomba
Nem tudom, emlékeznek-e még egyáltalán a szilveszter 

kábulata és az újév kiábrándító másnapossága nyomán tett, 
szokásos fogadalmukra, aminek – előbb-utóbb erre mindenki 
rádöbben – az égvilágon semmi értelme nincs. De akkor úgy 
gondoljuk, hogy remek buli, a pillanat képzelt varázsa sok 
mindenre inspirál bennünket, s úgy érezzük, valamit ezentúl 
másképp kellene tennünk. Merthogy eddig nem jött be, siker-
telen volt, zsákutca, ezért mindenképp változtatni kellene va-
lamin.

Nos, ha a fogadalmunkra már csak halványan emlékszünk, 
s olyan nagyon nem is akaródzik előkotorni a gondolataink 
mögül, a változás-változtatás vágyát tovább hurcoljuk magunk-
ban, mert egyre inkább érezzük, hogy valami nincs a helyén. 
Valami nem az igazi, nem úgy működik, ahogy annak elképze-
léseink szerint működnie kellene. Ilyenkor aztán keresgélni 
kezdünk, alaposabban körülnézünk, másra is odafigyelünk, mint 
korábban. Mint mondjuk tavaly. Mert ez már új esztendő, s mi 
próbálunk nyitott szívvel befogadni olyasmit, amiben hinni 
akarunk. Amiben még tudunk bízni.

A Nobel-díjas, orosz író, Szolzsenyicin Rákosztály című 
regényét olvasom, ami arról szól, ami a címében szerepel. A 
betegségükben végtelenségig kiszolgáltatott emberek remé-
nyeiről és reménytelenségeiről. S mindezt azért említem, mert 
itt is fölbukkan az, amiről fentebb említést tettem: az emberek 
kétségbeesetten keresnek, kutatnak valami biztató után, vala-
miféle kapaszkodó felé, mert a végtelenbe nyúló, fájdalmas 
kezelésekben már nem tudnak hinni. S amikor valaki arról hall 
híradást, hogy Oroszország egyes, nagyon szegény részein az 
emberek hagyományos tea híján nyírfagombából főznek teát 
maguknak, s ezen a területen egyetlen rákos megbetegedést sem 
regisztráltak még, akkor – bár a két dolog nem feltétlenül függ 
össze – mindenki eszeveszett módon kezdi mozgósítani a csa-
ládját és minden ismerősét nyírfagomba beszerzése után.

A lehangoló hétköznapok miatt mi is egyre fogékonyabbá 
válunk a miszticizmus, a csodák, az eddig rejtett, ismeretlen 
megoldások iránt. S az igényünk termékeny táptalajra hull: talán 
még sohasem találkozhattunk a környezetünkben ennyi, önma-
gát minimum varázslónak tituláló emberrel, aki visszaélve a 
hitünkkel és vágyainkkal, a legnagyobb bajunkra is mosolyog-
va, szemrebbenés nélkül kínál abszolút biztos megoldást. Jó 
pénzért persze, amit csak úgy mellékesen, utólag tesz hozzá, 
mint elhanyagolható tényezőt, holott – ez általában később ki-
derül – őt semmi más nem érdekli. A mi problémánk a legke-
vésbé.

A legnagyobb baj, hogy ezek az önjelölt sarlatánok hatalmas 
csalódást okoznak a hozzájuk fordulóknak, akik ezután a való-
di gyógyítókat is ugyanebbe a kategóriába sorolják, és csak 
bosszúsan legyintenek: megint becsaptak! Megint hazudtak 
nekem! Holott igenis léteznek igazi, őszinte segítők, akik gyak-
ran számunkra ugyan furcsa és újszerű módszereket alkalmaz-
nak, de az eredmény önmagáért beszél. És mi a dolog lényege, 
mire akarnak rávezetni bennünket a mai kornak ezen varázslói 
és mesterei? Hogy a kezünkben a sorsunk. Hogy higgyünk 
önmagunkban! Hogy soha ne mástól várjuk az életünk jobbra 
fordulását, hanem mi alakítsuk a hétköznapjainkat! Így szerzünk 
tapasztalatokat, így válunk tudatossá és döntésképessé. És 
higgye el a Kedves Olvasó, ez az egészségünk titka. Mert a 
testi és lelki egészség kézen fogva, egymástól elválaszthatatla-
nul együtt jár. Gaál Antal

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Január elsejétől megváltozott 
a lakossági kéményseprés gya-
korlata. Eddig a szolgáltató 
diktált időpontot, mostantól 
viszont – egy adott intervallu-
mon belül – előre, közösen 
egyeztetett időben érkezik a 
kéményseprő az egy-, illetve 
kétévente esedékes vizsgálat 
elvégzésére – mondta a Balaton-
füredi Napló kérdésére Helt 
Ákos, a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője. 

Az Országgyűlés döntése 
nyomán az egylakásos épületek 
tulajdonosai az általuk használt 
tüzelő-, fűtőberendezés fajtájá-
tól függően évente vagy két-
évente, továbbra is ingyenesen, 
a nekik megfelelő időpontban 
maguk igényelhetik a kémény-
seprőipari ellenőrzést. 

A változás lényege tehát az, 
hogy az egylakásos – jellemző-
en családi házban – ingatlanban 
élők 2018. január elsejét köve-
tően nem kapnak a kéménysep-
rőktől, illetve egyes települése-
ken az önkormányzati közszol-
gáltatótól a kéményellenőrzés 

időpontját megajánló értesítést. 
A kéményseprő az ingatlantu-
lajdonos kezdeményezése nyo-
mán érkezik majd és végzi el az 
előírt feladatokat. Az ingatlan-
használó tehát szabadon egyez-
tetheti a területi szolgáltatóval 
a kéményellenőrzés időpontját, 
és nem függ a szolgáltató mun-
kavégzésének menetrendjétől. 
A lakossági szektorban tovább-
ra is kizárólag a kémény seprő-
ipari szerv vagy a szerződéses 
közszolgáltató végezhet ké-
ményellenőrzést, -tisztítást, 
-vizsgálatot, amelyek továbbra 
is ingyenesek maradnak. 

Egylakásos épület nem kizá-
rólag családi ház lehet, minden 
olyan lakóingatlan annak minő-
sül, ami nincs társasházként 
vagy lakásszövetkezetként be-
jegyezve. A több lakást tartal-
mazó, többemeletes lakóház is 
ide sorolandó, amennyiben nem 
alakult társasházzá.

A lakossági körön kívüli, 
azaz gazdálkodószervezethez 
tartozó ingatlanok – egyéni 
vagy társas vállalkozások szék-
helyeként, telephelyeként vagy 

fióktelephelyeként bejegyzett 
ingatlanok – füstelvezetőinek 
ellenőrzését, ahogy jelenleg is, 
az adott megyében, illetve ellá-
tási területen nyilvántartásba 
vett kéményseprőipari egyéni 
vállalkozóktól vagy szolgál tató-
cégektől kell megrendelni, a 
szakemberek a vizsgálatot díjfi-
zetés ellenében végzik el.

Nincs változás a társasháza-
kat és lakószövetkezeti ingatla-
nokat illetően: a kéményseprők 
továbbra is tervezett sormunka 
keretében, a megajánlott időben 
érkeznek és vizsgálják meg az 
épülethez tartozó égéstermék-
elvezetőket.

Veszprém megyében a fűtési 
időszak egyik legjellemzőbb 
káreseménye a kéménytűz. A 
gyors segélykéréseknek, vala-
mint a szakszerű beavatkozá-
soknak köszönhetően jelentős 
tűzeseteket nem okoztak az el-
hanyagolt kémények, azonban 
a katasztrófavédelem szóvivője 
továbbra is a megelőzés fontos-
ságára hívja fel a figyelmet.

Gyakori, hogy a lakók nem 
olyan anyaggal fűtenek, mint 

amilyen tüzelőanyag elégetésé-
re az adott fűtőeszközt megter-
vezték, esetleg nem tartják 
karban, nem tisztítják fűtőbe-
rendezésüket. Több korom ra-
kódik le az olyan kéményekben, 
amikben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot 
– lakkozott, festett vagy nedves 
fát – égetnek. A lerakódott ko-
romréteg a fűtés során izzani 
kezd, meggyullad, és akár ké-
ménytűzhöz is vezethet. 

A korom eltávolításával, a 
fűtőeszköz és a kémény karban-
tartásával megelőzhetők a ké-
ménytüzek. A fűtőeszköz taka-
rításához hívjanak szakembert, 
a kémény tisztítását pedig te-
gyék lehetővé a kéményseprők 
részére – ajánlja a szakember. 

A katasztrófavédelem ké-
ményseprőipari szerve elérhető 
a  h t t p : / / k e m e n y s e p r e s .
katasztrofavedelem.hu/  webol-
dalon, és a 1818-as telefonszá-
mon a 9.1-es menüben, kémény-
tűz esetén pedig azonnal tár-
csázni kell a 112-es segélyhívó 
telefonszámot.

Mórocz Anikó

Kéményseprési kiskáté

A Veszprémi Petőfi 
Színház háttérmunkásai-
nak elismerésére, az 
egykori igazgató, színész-
rendező Bujtor István 
emlékére Bujtor-gyűrűt 
alapított özvegye, amit 
idén hetedik alkalommal 
ítéltek oda.

A társulat titkos szavazáson 
döntött, hogy melyik munkatár-
sukat jutalmazzák a Bujtor Ist-
ván profilját ábrázoló, 24 kará-
tos aranygyűrűvel, amit ünne-
pélyes adtak át a Színházi Dol-
gozók Szakszervezete szervezé-
sében. 

Cziráki János huszonhat éve 
dolgozik a társulattal és tesz 
meg mindent a színpad mögött, 
hogy zavartalanul bonyolódja-
nak le az előadások. Díszítőként 
kezdte, jelenleg színpad- és 
zsinórmesterként dolgozik, és 
biztosítja, hogy a produkciók 
díszletei mindig a helyükön le-
gyenek. 

– Véletlenül kerültem a szín-
házhoz. A bátyám már itt dolgo-
zott – aki jelenleg gyártásveze-
tő, 31 éve kezdte itt a munkát –, 
én pedig véletlenül kerültem 
ide, és itt ragadtam – emlékezett 
vissza a kezdetekre. A legked-
vesebb darabját nem tudta meg-
nevezni, mert mindegyik egy-
formán fontos számára, de 

megjegyezte, a nézőtérről 15 
éve nem nézett meg darabot. 
Nagy örömmel fogadta, hogy a 
kollégák őt tartották érdemes-
nek erre az elismerésre, mint 
mondta, váratlanul érte. – Na-
gyon jól eső érzés – tette hozzá.

A Bujtor-gyűrűt alapító, a 
nyolc éve elhunyt színész-ren-
dező özvegye, Bujtor Judit 

szerint a férje szelleme miatt 
fontos ez a díj, „hiszen mindig 
azt mondta, háttérmunkások 
nélkül nincs színház” – idézte. 
– Ő súgta nekem, hogy alapít-
sam meg ezt a díjat, megőrizve 
emlékét és megbecsülve azokat 
az embereket, akikről keveseb-
bet hallunk egy-egy produkció 
kapcsán, hiszen szerényen dol-
goznak a háttérben. Jó volt látni 
a szívből jövő tapsot a nézőtéren 
– fogalmazta meg érzéseit Buj-
tor Judit, hozzátéve, visszatérve 
Veszprémbe mindig nosztalgia 
van benne, nagy öröm számára, 
hogy még mindig emlékeznek 
rá, szerették Bujtor Istvánt.  

Az elismerést először 2011-
ben Somogyi György fővilágo-
sító, 2012-ben Török Virág 
kellékes, 2013-ban Petrik Péter 
lakatostár-vezető, 2014-ben 
Kellerné Egresi Zsuzsanna ér-
tékesítési vezető, 2015-ben 
Nagy Attila cipész, 2016-ban 
pedig Liszi Zsuzsanna jel-
meztáros vehette át.    BFN

Cziráki János színpad- és zsinórmester 
munkáját ismerték el a Bujtor-gyűrűvel

Bujtor Judit és Cziráki János az ünnepségen

Életének 78. évében elhunyt dr. Dibusz Lászlóné Vereczkei 
Judit. Balatonfüredre házassága révén került, nyugdíjazásáig a 
Balatonfüredi Rendelőintézetben dolgozott, ahol laborvezető-
ként ismerhették a fürediek. Szabadidejében aktív tagja volt a 
Bakony Természetbarát Egyesületnek, 2003-tól az újjáalakult 
Balatonfüredi Természetbarát Egyesület szervezett természet-
járója lett. 

Petrőcz Lászlóné verse az Aranyszárnyak irodalmi antoló-
giában jelent meg 2006-ban, alább a Dibusz Lászlóné halálakor 
írt versszakkal kiegészítve olvasható, közös emléket állítva a 
Füreden közismert házaspárnak.

Elhunyt dr. Dibusz Lászlóné

Koporsón még soha
nem láttam nyitott
orvosi táskát,
mely tele volt
virágokkal.
Fájdalmas
gondolatokkal,
könnyes, néma
szavakkal
búcsúztunk.
Mikor a koporsóval
együtt a sírba
szállt a nyitott
orvosi táska,
olyan volt, mintha
még gyógyszert
osztana belőle
betegeit vizsgáló
Gazdája.
Mélyen szerettük Őt,
sokáig látjuk még
a fehér szemfedőt,
pedig tudjuk, már
nem rendel többé,

már nem hívhatjuk
betegeink közé...
De szívünkön
mintha kopogtatna,
mintha vigasztalna,
mintha választ várna
költői szavakra...
Ő sokszor leírta
Arany János
szép üzenetét:
„Nem hal meg,
ki milliókra költi
dús élte kincsét”...
Nem hal meg!
Ez legyen vigaszunk,
nekünk így ígérte
Megváltó Krisztusunk!

Sírjában már nincsen egyedül,
társa, Judit is mellette pihen,
hogy mulandó testünk
együtt porladjon tovább, hogy
együtt várják az Eljövendőt:
az ígért Feltámadást!

Dr. Dibusz László koporsója
Petrőcz Lászlóné
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Metál- és bluesrock- 
ősrobbanás Alsóörsön. 
Június 6-a és 10-e között 
világsztár zenészek 
fokozzák majd a lóerők-
ben leggazdagabb hazai 
fesztivál hangulatát.  
A Harley-Davidson Open 
Road Fest színpadán 
tépik majd a húrokat a 
klasszikus hangszereket 
metálfegyverekké formáló 
finnek, az Apocalyptica és 
a woodstocki fesztivált is 
megjárt blueslegenda,  
a Canned Heat.

Benzingőzzel keveredő 
szimfonikus metál, kemény 
motorosok és kemény dallamok 
találkozása – erre készülhet az, 
aki júniusban ellátogat Alsóörs-
re, a 19. Open Road Festre, ahol 
ezúttal a finnek egyik legjelen-
tősebb exportcikke, az Apoca-
lyptica is színpadra lép. A ko-
molyzenei gyökerekkel rendel-
kező zenészek 1993-ban poén-
ból kezdtek keményebb dalla-
mokat húzni, és maguk is meg-
lepődtek, mennyire tetszik a 
közönségnek, amit csinálnak. 
Azóta sikerük töretlen, idén 

pedig már első lemezük jubi-
leumi turnéján is túl vannak. 
„Mindig nagy örömmel jövünk 
Magyarországra, fantasztikus az 
itteni közönség, a dekoratív 
csajokról nem is beszélve. Az 
Open Road Fest különösen iz-
galmas lesz számomra, hiszen 
imádok motorozni, és remélem, 
a koncert előtt lesz lehetőségem 
megnézni a környéket két keré-
ken” – mondta Perttu Kivilaak-
so, a banda alapembere. A 
Perttu, Eicca Toppinen és Paavo 
Lötjönen alkotta triumvirátus 
előbb Mikko Sirén dobossal, 
majd Franky Perez énekessel 
egészült ki.

Generációkon átívelő szín-
tiszta blues – ennyivel lehetne 
jellemezni az 1966 óta színpa-
don lévő, a Monterey-i Popfesz-
tiválon feltűnő és Woodstock-
ban a headlinerek között feltün-
tetett Canned Heat zenekart. A 
modern elektronikus bluest, a 
rockot és a boogie-t vegyítő 
banda nevéhez olyan dalok fű-
ződnek, mint az On The Road 
Again, a Going Up The Count-
ry vagy akár a Harley Davidson 
Blues, amely akár a zenei-mo-
toros fesztivál himnuszaként is 

megállná a helyét. Az évek so-
rán a zenekar számos tagcserén 
esett túl, az alapítók közül pedig 
mára csak Adolfo „Fito” de la 
Parra tart a csapattal. 

A zene iránti szeretet és a 
minőségi, autentikus dallamok 
azonban megmaradtak, idén 
nyáron pedig a Balaton part-  
ján is felcsendülnek majd, meg-

idézve az 1960-as évek vad 
Amerikáját. 

Az izgalmas zenei felhozatal 
még természetesen nem ér vé-
get. Ami biztos: négy nap fékez-

hetetlen szabadság két keréken 
és lüktető rock and roll a szín-
padokon. További infók: www.
openroadfest.hu. 

Feel the Freedom!

Szimfonikus metál és Woodstock-életérzés

Egyre többen fedezik fel  
a Balaton Best Card 
turisztikai kedvezmény-
kártya előnyeit a stran-
dokon, közlekedésben, 
élményparkokban, 
gasztronómiában és  
a galériákban. Több mint 
80 elfogadóhely nyújt 
kedvezményt az északi 
parton Tihanytól Almádi-
ig a vendégek számára,  
de folyamatosan bővül  
a kínálat.

A vendégek igényeit szem 
előtt tartva nyomon követjük a 
trendeket, folyamatosan bővít-
jük a kínálatot úgy a szállásadói, 
mint az elfogadói oldalon. Ta-
pasztalataink alapján egyre tu-
datosabban választanak olyan 
szálláshelyet a vendégek, amely 
csatlakozott a Balaton Best Card 
(BBC) turisztikai kedvezmény-
kártya hálózatához. Ezeken a 
szálláshelyeken ingyen jár a 
vendégnek a kártya, amelynek 
használatával akár több tízezer 
forintot is megspórolhatnak az 
aktív családok, baráti társasá-
gok. Hiszen a strandok, a ka-
landparkok, a különféle közle-
kedési eszközök üzemeltetői, 
beleértve a hajózási társaságo-

kat is, jelentős engedményt ad-
nak az árból, és akkor a vendég-
lőkről, cukrászdákról, népsze- 
rű galériákról és a bónuszként 
járó e-bike-ról még nem is be-
széltünk.

Egyértelműen ösztönzi a 
szálláshelyek igénybevételét, 
foglalását a Balaton Best-tér-
ségben (Balatonalmáditól Tiha-
nyig) a kártya, amelynek ked-
vezményei hozzájárulnak a tu-
rizmus fejlődéséhez. A térség 
népszerűsége töretlen, a kártya-
felhasználók száma évről évre 
növekszik, amit a térségben el-
töltött, a rendszerben regisztrált 
vendégéjszakaszámok dinami-
kus növekedése támaszt alá. 
Míg tavalyelőtt 18 397 vendég-
éjszakát regisztráltak a szállás-
helyek a kártyarendszerben, 
addig tavaly már 20 419 ven-
dégéjszakát. A szálláshelyek 
előszeretettel válnak partnerévé 
a térségi szervezetnek, hogy 
biztosíthassák a kártyát vendé-
geiknek. A panziók, szállodák 
és más szállásadók a Balaton 
Best használatával egyértelmű-
en előnyre tehetnek szert a pia-
ci versenyben a vendégeknek 
átengedett kedvezmények mel-
lett azzal is, hogy a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 

(TDM) Szövetség minden lehet-
séges platformon segíti az érté-
kesítést.

A tavalyi mintegy 70 elfoga-
dóhely idén már 86 elfogadó-
helyre bővült, és kínál kedvez-
ményt a Balaton legjobb olda-
lán, legjobb lehetőségeit kihasz-
náló vendégek részére. Az en-
gedmények zöme nem szezoná-
lis, az év során különböző tar-
talmak kerülnek előtérbe.

A kártyát üzemeltető Balaton 
Best Térségi Turisztikai Non-
profit Kft. tapasztalatai szerint 
a nyáron egyértelműen a stran-
dokon igénybe vehető kedvez-
mények voltak a legnépszerűb-
bek, de szeretik az ingyenes és 
kedvezményes tömegközleke-
dést és a kedvezményes hajózást 
is. Előszeretettel keresik fel az 
élményparkokat, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park látogató-
helyeit, a galériákat. 

A Balaton Best Card aduász 
a szállásadó kezében, de a ven-
dég is biztos lehet abban, hogy 
a BBC révén nemcsak a legfon-
tosabb eseményeket követheti 
nyomon, de tudatosan irányít-
hatja a pihenését, kikapcsolódá-
sát is.

 További információ: www.
balatonbest.hu

Újra napirenden van  
a Balaton északi parti 
vasútvonalának korsze-
rűsítése. Villamosítás, 
modern, légkondicionált 
vonatok a cél. Füred is 
érintett.

A korábbi sikertelen pályázat 
után ismét meghirdette a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) a Szabadbattyán–Bala-
tonfüred projekt felsővezeték-, 
vasútépítési és kiegészítő építé-
si munkáinak tervezését és ki-
vitelezését.

Az érintett szakasz forgalmá-
nak jelentős hányadát a nyári 
idegenforgalmi szezonban bo-
nyolítja le. Miközben egyre 
népszerűbbek és egyre több 
időtöltési lehetőséget kínálnak 
a Balaton északi partján fekvő 
települések, a nyári hétvégéken 
nehézkes a megközelítésük a 
túlzsúfolt autópálya miatt. Ezért 
nagy szükség van a vasúti köz-
lekedés és járműpark korszerű-
sítésére.

A vizes világbajnokság bala-
tonfüredi rendezvényeihez kap-

csolódóan a fejlesztési tárca 
igyekezett hozzájárulni a város 
vasútközlekedésének javításá-
hoz. Elkészült a busz- és vonat-
állomás, illetve környékének a 
fejlesztése, a vasúti pálya re-
konstrukciója és a felsővezeték 
kiépítése azonban nem történt 
meg. 

A most közzétett közbeszer-
zési kiírás szerint a pályázatok 
beadási határideje február 19., a 
munkálatok befejezésének ha-
tárideje pedig a szerződéskötés-
től számított harminc hónap, 
vagyis érvényes pályázat esetén 
2020 végére, 2021 nyarára Bu-
dapest és Balatonfüred között 
már elektromos motorvonatok 
is járhatnak.

A felújítás egy nagyobb, a 
Balaton északi partjának vasúti 
közlekedését Keszthelyig meg-
újító korszerűsítés első üteme. 
Ha elkészül a rekonstrukció, 
akkor a déli parthoz hasonlóan 
a Székesfehérvár–Balatonfüred 
szakaszon is korszerű, légkon-
dicionált Flirt elektromos mo-
torvonatok közlekednek majd.

MT

Januártól a téli komp- 
menetrendi időszakban  
a Bahart Tihany-révből 
minden járatot 15 perccel 
korábban indít az eddig 
megszokotthoz képest, 
Szántódról a komp 
továbbra is minden egész 
órakor indul. 

Az új téli menetrend elősegí-
ti a Tihanyból déli partra mun-
kába igyekvő autósok közleke-
dését, ami akár a szolgáltatást 
igénybe vevők számának növe-
kedését is eredményezheti. 
Esetleges nagyobb számú reg-
geli forgalom esetén pedig lehe-
tővé válik még egy forduló be-
iktatása a két part között, a 
meghirdetett fix indulási idő-
pontok pontos tartása mellett is. 

A társaság közgyűlése 2017. 
december 15-én elfogadta a 
Bahart 2018. évi üzleti tervét.

A döntéssel véglegessé vált, 
hogy 2018-ban változatlan díjon 
biztosítja a Bahart a kompköz-
lekedéssel kapcsolatos szolgál-
tatásait, díjemelés nem lesz.

Az új menetrendi indulások 
Tihany-révből:

Január 1-jétől február 22-ig: 
7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15.

Február 23-tól március 13-
ig: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15.

Március 14-től a kompok a 
tavaszi menetrend szerint köz-
lekednek (már 40 percenkénti 
járatindítással). BFN

Előbb indulnak a kompjáratok

Elektromos vonatok 
az északi parton?

Balaton Best: A legjobbat 
kínálják kedvezménnyel
Évről évre nő a térségi turisztikai kártya népszerűsége

A Remény nevű parlagi sas 
történetének újabb fejezetéhez 
értünk. A madár pusztulását 
okozó feltételezett elkövetők 
természetkárosítás, állatkínzás 
és méreggel való visszaélés 
miatt állnak bíróság előtt.  

A Remény nevű parlagi sas 
még tojás korában került a ter-
mészetvédők és sasbarátok ér-
deklődésének középpontjába, 
amikor a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
(MME), valamint a Bükki és a 
Körös–Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai egy 
zavarás miatt elhagyott sasfé-
szekből mentették ki a tojást 
2013-ban, ahonnan az a dé-
vaványai Túzokmentő Állomás 
keltetőgépébe került. A szakem-
berek hamarosan egy hevesi 
saspár fészkébe helyezték ki a 
fiókát, hogy mostohatestvére 
mellett sajátíthassa el a saslét 
alapjait. Kirepülése előtt egy 
műholdas nyomkövető eszközt 
is kapott. Remény az ezt követő 
két és fél évben bejárta a Kár-
pát-medencét, 2015 elején 
azonban nem mozdult többé, 
így az MME és a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság szak-
emberei a helyszínre siettek. 
Tetemét egy másik elpusztult 
parlagi sas és két rókatetem 
mellett találták meg. A marad-
ványok laboratóriumi vizsgála-
ta egyértelművé tette, hogy az 
állatok elhullását mérgezés 
okozta. A Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda két 
gyanúsított ellen emelt vádat 
2016 nyarán.  A vád szerint Sz. 
Z. kecskeméti és Sz. J. városföl-
di lakos rendkívül mérgező 
növényvédő szert fecskendezett 
tojásokba, és dúvadgyérítés 
céljából helyezték ki a csalikat, 
nem törődve annak természet-
védelmi és humán egészségügyi 
kockázataival.

A természetvédő állampol-
gárok most feszülten várják, 
hogy vajon születik-e precedens 
értékű ítélet az ügyben, mely 
visszatartó erő lenne a hasonló 
bűncselekmények elkövetőinek.

MME

Bíróság előtt  
a sasmérgezők 
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Pontvesztesség nélkül 
nyerte a Lóczy gimnázi-
um fiú kézilabdacsapata 
az V–VI. korcsoportos 
Országos Diákolimpiát. 

Az első helyezettnek járó 
kupa mellé a fürediek még két 
különdíjat is hazahoztak Debre-
cenből. Harmadik alkalommal 
hozták el az első helyet a Lóczy 
gimnázium kézilabdázói az 
Országos Diákolimpiáról. 

A Debrecenben megrende-
zett tornán hazánk nyolc legjobb 
csapata mérkőzött egymással. A 
fürediek az elődöntőben elő-
ször a Balmazújvárost, majd a 
szegedieket verték meg, ezután 
a Vácot is legyőzték nagy gól-
különbséggel. Majd a döntőbe 
jutásért a Veszprém ellen lép- 
tek pályára, akiket 35:26-ra 
győztek le. 

A döntőben Balatonboglár 
csapatával találkoztak a füredi 

fiúk, és a szoros első félidőt 
követően a végeredmény 19:17 
lett a fürediek javára. A diák-

olimpián az érmeken kívül 
Kárpáti Krisztiánt, a csapat 
mesterét választották a legjobb 

edzőnek, míg Máthé Dominik 
érdemelte ki a legtechnikásabb 
játékos címét. Sz. A.

Diákolimpiát nyert a Lóczy 
gimnázium kézilabdacsapata

Sportprogram

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Február 18., 16.30
Farsangi Fúvóskoncert

Február 24., 9.00–16.00
Teremfutball bajnokság – Mező Béla

Február 24., 18.00
Balatonfüredi KSE–B. Braun Gyöngyös 

kézilabda-mérkőzés

Február 25., 10.00–18.00
Teremfutball-bajnokság – Mező Béla

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36-87-480-196. Fax: +36-87-482-193
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

A tavalyi mintegy négy- 
milliónál is több szja-be-
vallási tervezetet készít 
idén a Nemzeti Adó-  
és Vámhivatal (NAV). 

A nyilvántartásában szerep-
lő adatok alapján a mezőgaz-
dasági őstermelőknek és az áfa 
fizetésére kötelezett magánsze-
mélyeknek is összeállítja a 
NAV a bevallási tervezetet. 
Esetükben a tervezet egy „aján-
lat”, mely nem válik automati-
kusan bevallássá, azt ki kell 
egészíteni az önálló tevékeny-
ségből származó, illetve őster-
melői bevételekkel, költségek-
kel. A NAV az adóbevallási 
tervezet összeállításához a ki-
fizetők, munkáltatók által be-
nyújtott adatokat használja fel. 

A mezőgazdasági őstermelők 
és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyek számára az 
adóbevallási tervezet egy aján-
lat, amely segít a bevallás ki-
töltésében.  Ezen tevékenység-
gel kapcsolatos bevételek és 
költségek nem szerepelnek a 
NAV nyilvántartásában, így 
azokat az adóbevallási tervezet 
nem tartalmazza. Ezért az adó-
bevallási tervezetet az adózók-
nak ki kell egészíteniük az 
önálló, illetve az őstermelői 
tevékenység jövedelmével és 
az ahhoz kapcsolódó fizetési 
kötelezettségekkel. Az adóbe-
vallási tervezet alapján elkészí-
tett szja-bevallás benyújtási 
határideje 2018. május 22.  

Ha nem egészítik ki, nem 
módosítják az adóbevallási 

tervezetet, az nem válik május 
22-én érvényes személyijöve-
delemadó-bevallássá. Erre a 
kitöltőprogram külön figyel-
mezteti is az adózókat. 

Ha a mezőgazdasági őster-
melő éves bevétele a 600 ezer 
forintot nem haladta meg, és 
nem volt más adóköteles jöve-
delme, akkor bevallást sem kell 
benyújtania.

Az elkészített adóbevallási 
tervezeteket a NAV 2018. már-
cius 15-től az ügyfélkapun 
keresztül elektronikus formá-
ban elérhetővé teszi. 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 
2018. március 19-ig kérheti a 
tervezet postázását levélben, 
SMS-ben (06-30/344-4304) 
vagy a NAV honlapján elérhető 
űrlapon, formanyomtatványon 

(BEVTERVK), továbbá tele-
fonon, a 1819-es hívószámon, 
valamint az ügyfélszolgála-
tokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövi-
dítés mellett az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot kell 
elküldeni ebben a formában: 
SZJAszóközadóazonosítójelsz
óközééééhhnn

Aki maga szeretné szja-be-
vallását elkészíteni, a NAV 
honlapjáról letöltheti, illetve az 
ügyfélszolgálatokon beszerez-
heti a 17SZJA nyomtatványt, 
valamint a bevallás elkészíthe-
tő a webes kitöltőfelületen is, 
mely elérhető a NAV honlapjá-
ról (www.nav.gov.hu/szja/
szja), illetve a kormányzati 
portálról (www.magyarorszag.
hu). 

Egymillióval több tervezet készül

Akinek még nincs, 
érdemes ügyfélkaput 
nyitnia, mert a regisztrá-
ció csak pár percig tart, 
de annál több előnnyel 
jár. Ehhez személyazono-
sító igazolványra és aktív 
e-mail címre van szükség. 
Ügyfélkapun sok más 
mellett az adóügyek is 
egyszerűbben, kényel-
mesebben intézhetők.

Jövőre is a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) állítja össze 
a vállalkozási tevékenységet 

nem végző magánszemélyek 
személyijövedelemadó-beval-
lási tervezetét, a rendelkezésre 
álló munkáltatói, kifizetői ada-
tok alapján. Az elkészített 
adóbevallási tervezet az ügy-
félkapun keresztül gyorsan, 
kényelmesen megtekinthető.

Emellett az ügyfélkapuval 
számtalan dolog intézhető az 
interneten keresztül, például 
lekérdezhető az adófolyószám-
la, ellenőrizhető a biztosítási 
jogviszony, kiváltható a vállal-
kozói igazolvány, értesítést 
küld a hivatalos okmányok 

(személyi igazolvány, jogosít-
vány, útlevél) lejárati idejéről, 
sőt még a forgalmi engedéllyel 
és egyéb, a gépjárművel kap-
csolatos ügyek is egyszerűbben 
intézhetők.

Regisztrálni személyesen az 
okmányirodákban, a kormány-
hivatalokban, a NAV ügyfél-
szolgálatain, valamint a kül-
képviseleteken is lehet. A re-
gisztrációt követően a meg-
adott e-mail címre a rendszer 
egy egyszer használható akti-
váló kódot küld, ami öt napig 
érvényes.

Ha valaki már rendelkezik 
ügyfélkapuval, de nem tud 
belépni fiókjába, annak több 
oka is lehet. 

Ha az aktiválás öt napon 
belül nem történt meg, a jelszó 
lejárt vagy az ügyfél elfelej-
tette a felhasználónevét, ak-  
kor személyesen kell felkeres-
ni valamelyik regisztrációs 
szervet. 

Ha valaki csak a jelszavát 
felejtette el, az ügyfélkapu 
honlapján újat igényelhet.

Veszprém Megyei Adó- 
és Vámigazgatóság

Számos előnnyel jár az ügyfélkapu használata

Ötödik alkalommal 
kezdődtek meg a Balaton-
füredi Utánpótlás Sport 
Club teremlabdarúgó-tor-
náinak küzdelmei január 
közepén. A Füred-kupa 
elnevezésű sorozat első 
játéknapján a legfiata-
labb, U7-es korosztály 
csapatai léptek pályára a 
városi sportcsarnokban. 

A rendezvény célja ezúttal is 
a sportág népszerűsítése volt a 
legkisebb, a futballal még csak 
ismerkedő, jellemzően óvodás 
korú gyerekek körében. Ennek 
megfelelően a csapatok csök-
kentett méretű pályákon, egy-
szerűsített szabályokkal mérték 

össze tudásukat. Az idősebbek-
nél megszokott körülmények 
hiánya sem volt azonban aka-
dálya annak, hogy a tizenegy 
együttest felvonultató, népes 
mezőny tartalmas szórakozást 
nyújtson a konferencia-köz-
pontba kilátogató lelkes közön-
ségnek.

A Füred-kupán ezúttal tény-
leg a részvétel volt a fontos, 
aminek megfelelően a rendezők 
minden részt vevő focistapalán-
ta nyakába aranyérmet akasztot-
tak a nap végén. 

A Balatonfüredi Utánpótlás 
Sport Club 2018-ban is több 
színvonalas rendezvénnyel 
szeretné ünnepelni alapításának 
tizedik évfordulóját. BFN

Elstartolt a Füred-kupa

Az óvodás korosztály 
számára december 14-én 
a Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola új tornacsar-
nokában rendezték meg  
a Bozsik Intézményi 
Labdarúgótorna keretén 
belül Balatonfüred 
körzeti futballtornáját. 

A torna szervezője a Magyar 
Labdarúgó Szövetség volt az 
OTP Bozsik-programmal kar-
öltve. Célja a magyar labdarú-
gó-utánpótlás szélesítése, a 
gyermeklabdarúgás népszerűsí-
tése, az intézmények csapatai 
számára rendszeres játéklehető-
ség biztosítása, továbbá a tehet-
séges gyermekek felfedezése, 
figyelemmel kísérése, kiválasz-
tása. Az eseményen óvodánk 
lelkes csapata is részt vett, há-
rom másik óvoda mellett. 

A mérkőzéseknek ugyan 
tétjük nem volt, hiszen a sport 
megszerettetése, a lelkesedés 
fenntartása is cél, de mi nagyon 
büszkék vagyunk gyermekeink-
re, mert a körmérkőzés során 
mindhárom meccset megnyer-
tük. A csapat: Batyki Blanka, 
Németh Dorina, Simon Zoé, 
Antal Márk, Haas Bendegúz, 
Horváth Dominik, Kötél-Kovács 
Márton, Tóth Dániel. Sajnos 
Horváth Zoltán beteg volt, így 
nem tudott részt venni. 

A gyerekek lelkesedése ha-
tártalan volt, remekül, sportsze-
rűen játszottak.  

Köszönjük a szülőknek a 
támogatást, a szurkolást, Bóta 
Csabának pedig a felkészítést! 

A részt vevő gyermekeknek 
gratulálunk. 

 Erdei-Iván Ildikó  
 tagóvoda-vezető

Ovifoci-körmérkőzések 
A program célja a labdarúgás népszerűsítése

Az év első nagyszabású 
sakkversenyére Ajkán került 
sor a Mal-kupa keretében.  
A számtalan nemzetközi 
sakkmestert felvonultató, 
négyfős csapatversenyt nagy 
csatában a B. S. C Sakk 
Szakosztálya nyerte.  
A képen balról jobbra  
dr. Perkovits Géza, Kovács 
Előd, Fáncsy Imre, Forgács 
Atilla és Pataki Győző 

Füredi sakksiker
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