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Újra Kontrát Károly  
kapott bizalmat

Harmadik ciklusát 
kezdheti meg egyéni 
országgyűlési képvi-
selőként a füredi 
térségben Kontrát 
Károly, miután az 
április 3-i választá-
son nagy fölénnyel 
győzte le kihívóit. 

A Fidesz–KDNP politi-
kusa a választókerületben 
összesen 25 291 szavazatot 
kapott, ez a voksok 51,8 
százaléka. Ez jobb ered-

mény, mint a négy évvel ez-
előtti, hiszen 2018-ban a 
szavazatok 50,63 százalé-
kával választották képvise-
lőnek. A választókerületben 
70 594-en szerepeltek a vá-
lasztási névjegyzékben, kö-
zülük 50 242-en szavaztak, 
ez 71,17 százalékos válasz-
tási aránynak felel meg. Ba-
latonfüreden is egyértelmű-
en tarolt a jobboldali párt-
szövetség, mind a nyolc 
szavazókörben Kontrát Ká-
roly került ki győztesen. A 

városban 10 451-en élhet-
tek választójogukkal, közü-
lük végül 7516-an adták le 
voksukat valamelyik jelölt-
re, ez Balatonfüreden 71,92 
százalékos részvételi arányt 
jelent. A legaktívabb szava-
zókör 76,77 százalékkal a 
nyolcas volt, ami az arácsi 
városrészt jelenti, míg a 
legkevesebben (67,71 szá-
zalék) a négyes szavazókör-
ben éltek a szavazás lehető-
ségével, ennek központja a 
közösségi ház. 

Hat jelöltre lehetett sza-
vazni április 3-án Veszprém 
megye 2. számú választó-
kerületében. Benedek Szil-
veszter, az Egységben Ma-
gyarország jelöltje 17 371, 
Kovács Attila, a Mi Hazánk 
jelöltje 3409, Kárpáti Zol-
tán, a Magyar Kétfarkú Ku-
tyapárt jelöltje 1607, Berta 
Ákos, a Megoldás Mozga-
lom jelöltje 780, míg Dal-
madi Róbert, a Normális 
Élet Párt jelöltje 366 szava-
zatot kapott.  BFN

Épül a konferencia-központ
Kihirdették a kivi- 
telezőt, így hamaro-
san elkezdődhet az 
új konferencia- és 
rendezvényközpont 
építése. A régóta 
tervezett beruházás 
6,3 milliárd forint-
ból valósul meg az 
egykori Huray utcai 
piac helyén.

A konferencia- és rendez-
vényközpont a nyílt, uniós 
közbeszerzési eljárás alap-
ján a Paralelbau Kft. és a 
Szabadics Zrt. kivitelezésé-
ben épül meg – derül ki az 
európai közbeszerzési érte-
sítőből.

A beruházás azonnal el-
kezdődik, amint a jelenleg 
zajló mélygarázsépítés után 
átadják a munkaterületet.

Mint arról korábban már 
írtunk, a turisztikai és gaz-
dasági szempontból is jelen-
tős beruházás négy forrásból 
valósul meg: az Európai 

Uniótól hárommilliárd fo-
rint támogatást kapott a vá-
ros, a többi költséget hazai 
pályázatokon nyert támoga-
tások fedezik. A közel két-
hektáros terület az önkor-
mányzat tulajdonában van.

Az utóbbi időben parko-
lóként használt területen egy 
kétszintes, ötezer négyzet-
méteres épület születik, 
amelynek főbejárata a 
Huray utcáról nyílik majd. 
A 650 férőhelyes díszterem-
mel rendelkező konferencia-
központ alatt egy 290 par-
kolóhelyes mélygarázst ala-

kítanak ki, a beruházás ré-
szeként a központ kiszolgá-
lására – az önkormányzat 
beruházásában – egy ötven-
szobás szálloda is létesül. A 
területen parkosítanak, igé-
nyes díszburkolatokat he-
lyeznek el.

Az épület megjelenését  
a kő, illetve az üveg uralja 
majd, de hangsúlyos lesz az 
épület ötödik homlokzata-
ként megjelenő zöldtető is 
– áll a tervtanulmányban. Az 
épület kettős belmagasságú 
előcsarnoka több funkció-
nak is eleget tesz. Az elő-

csarnokból nyíló kiállítótér 
mobil leválasztása szintén a 
többcélú használhatóságot 
szolgálja. A központ emele-
tén négy szekcióterem kap 
helyet. Az egyenként 78 fé-
rőhelyes termek a mobil fa-
lak révén összenyithatók, 
így egy 300 fős nagyterem-
ként is használhatók.

A földszint alapterülete 
több mint háromezer négy-
zetméter, itt lesz az előcsar-
nok és a hozzá  kapcsolódó 
380 négyzetméteres kiállí tó-
terület, a két helyiség össze-
nyitható, így nagyobb ren-

dezvények lebonyolítására 
is alkalmas lesz. A kiállító-
térből még két – 60, illetve 
110 fő befogadására alkal-
mas – terem nyílik, ezek 
szintén összenyithatók.

A különböző rendezvé-
nyek zavartalan lebonyolí-
tását szolgálják az előcsar-

nok két oldalán elhelyezke-
dő vizesblokkok, ruhatárak, 
a Huray utcai oldalra terve-
zett büfé és jegypénztár, 
amelyek a sétány felől is 
megközelíthetők lesznek. 
Az épület alatti közparko-
lónak a 71-es út felől lesz a 
bejárata.  Martinovics Tibor

Kellemes  
húsvéti  
ünnepeket!

Színes tojásokkal feldíszített fák jelzik városszerte 
a húsvétot. Tojásfákkal találkozhatunk a Kovászna 
parkban, a Vitorlás téren és a lakótelepi óvodánál 
(képünkön), ahol Pálffy Károlyné és Gáspár Ákos 
képviselők kezdeményezésére két fát is feldíszítet-
tek az ünnepre.   BFN

Tojásfák a város 
több pontján
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BALATONFÜREDI 
NAPLÓ
Balatonfüred Város 
Önkormányzatának 
havilapja

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

HIRDETMÉNY
a lejáró okmányok  

cseréjével kapcsolatban

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ba-
latonfüredi Járási Hivatala felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzet-
tel összefüggő rendelkezések alapján a

 2020. március 11. és 2022. május 31. 
között lejárt, illetve lejáró  

személyazonosító igazolványok,  
vezetői engedélyek és útlevelek  
2022. június 30-ig érvényesek. 

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a zök-
kenőmentes ügyintézés, a torlódások és 
a hosszan tartó várakozás elkerülése ér-
dekében minél előbb gondoskodjanak a 
lejáró okmányok cseréjéről.

Az ügyintézéshez kérjük, szíveskedjenek 
magukkal hozni a lejárt okmányukat, a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártyát), a vezetői engedély cse-
réjéhez az orvosi alkalmassági véle-
ményt. 

A lejáró okmányok cseréjéhez nincs 
szükség előzetes időpontfoglalásra a 
kormányablakokban, de a várakozási idő 
minimalizálása érdekében javasoljuk az 
időpontfoglalást. (Időpontfoglalás tele-
fonon: 1818, online: https:/ / ido-
pontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes)

A Balatonfüredi Járási Hivatal Kormány-
ablak Osztály (8230 Balatonfüred, Felső 
köz 2.) ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:  8.00 órától 18.00 óráig
Kedd:  8.00 órától 16.00 óráig
Szerda:  8.00 órától 18.00 óráig
Csütörtök:  8.00 órától 14.00 óráig
Péntek:  8.00 órától 14.00 óráig

Megújulhat a közösségi ház
239 millió forint 
pályázati támogatást 
nyert a város a 
közösségi ház ener-
getikai korszerűsí-
tésére. A ház teljes 
felújítása azonban 
csak akkor kezdődik 
el, ha a város meg-
kapja az épület 
modernizálására 
benyújtott pályázati 
támogatást is.

Az önkormányzat két 
külön pályázatot nyújtott be 
az épület teljes megújításá-
ra, az egyik a ház energeti-
kai fejlesztését, a másik 
(600 millió forintos támo-
gatási igénnyel) az intéz-
mény épületének és belső 
tereinek teljes felújítását 
tartalmazza.

Kontrát Károly, a térség 
országgyűlési képviselője a 
közösségi ház előtt tartott 
sajtótájékoztatón elmondta: 
a beruházást csak egyben 
van értelme megvalósítani.

– Fontos fejlesztésről 
van szó, hiszen az itt élők 

érdekeit szolgáló beruhá-
zások megvalósítása priori-
tást élvez, márpedig az épü-
let egy fontos közösségi he-
lye a füredieknek – fogal-
mazott.

– Bízunk az Élhető tele-
pülés című program kereté-
ben benyújtott pályázatunk 
sikerében, itt május köze-

pére várható eredmény. A 
két pályázat együtt biztosí-
taná, hogy a közösségi ház 
kívül és belül is egy mo-
dern, a kor igényeit kielégí-
tő intézmény lehessen. Ha 
minden a terveink szerint 
alakul, akkor ez év október-
ben elkezdődhetnek a mun-
kálatok, amelyek mint-  

egy tíz hónapot vennének 
igénybe – válaszolta a ba-
latonfured.hu kérdésére Bó-
ka István polgármester.

Az Élhető település 
program részeként a közös-
ségi ház előtti keresztező-
dést is átalakítanák, itt kör-
forgalmat létesítenének.

 Martinovics Tibor

Ismét elszállítják  
a zöldhulladékot

Április 6-ától újra megkezdődött a városban 
a zöldhulladék elszállítása, amelyet az erre  
a célra használt barna kukákban, illetve  
a Probio Zrt.-nél vásárolható zöld színű, 
biológiailag lebomló zsákokban lehet kihe-
lyezni az ingatlanok elé.

A lakosság kérésének 
eleget téve, tavasszal és 
ősszel, azaz áprilisban és 
novemberben a rendszer 
visszatér a heti hulladék-
szállításra. A két hónapban 
hetente szállítják el a zöld-
hulladékot, május-október 
között pedig kéthetente. A 
feltételek változatlanok, 
szerdánként ingyenesen 
elszállítják az ingatlanok 
elé megfelelő tárolókban 
kihelyezett zöldhulladé-
kot. A szállítási napok:

április  20., 27. 
május 4., 18.
június 1., 15., 29.
július 13., 27.
augusztus 10., 24.
szeptember 7., 21.
október 5., 19.
november 2., 9., 16., 23.

A biológiailag lebomló 
zsákok 549 forintba kerül-
nek, ezek ügyfélfogadási 
időben megvásárolhatók a 
Probiónál.

A kötegelt fás szárú 
zöldhulladékokat a közte-
rületre továbbra sem lehet 
kihelyezni, azt nem szál-
lítják el. A zöldhulladék az 
Aszófői úti komposztáló-
telepen is elhelyezhető 
évente 150 kilogramm 
mennyiségig ingyenesen.  
150 kilogramm feletti 
mennyiség esetén a köz-
szolgáltató által meghatá-
rozott díj ellenében he-
lyezhető el a zöldhulla-
dék. A beszállításkor az 
utolsó befizetett számla 
bemutatása szükséges. 
 MT

Verseny a virágos városért
Idén is meghirdeti  
a város a Virágos 
Balatonfüredért 
versenyt, amelyre 
bárki benevezhet.  
A városszépítő lakos- 
sági mozgalomra 
április 12-től várják 
a jelentkezéseket. 

A városszépítési hagyo-
mányok, valamint az eddig 
elért eredmények folytatá-
saként idén ismét elindul a 
Virágos Balatonfüredért 
mozgalom. A cél változat-
lan: a város egyre ápoltabb 
és vonzóbb legyen.

A hagyományoknak 
megfelelően a balatonfüre-
di ingatlan- és lakástulaj-
donnal rendelkező beje- 
lentett állandó lakosok és  

a városi intézmények tá-
mogatott virágvásárlási le-
hetőséget vehetnek igény-
be.

A mozgalom keretében 
az önkormányzat a jelent-
kezések sorrendjében a la-
kosságot maximum 1450 
főig személyenként három-
ezer forinttal, és 15 városi 
intézményt fejenként tíz-
ezer forinttal tervez támo-
gatni. A kertek, balkonok 
versenyét az elmúlt évek-
hez igazodva ezúttal sem 
hirdették meg.

Jelentkezni kizárólag 
elektronikusan lehet. A tá-
mogatott virágvásárlási le-
hetőség igénybevételéhez 
április 12-től fogadják a je-
lentkezéseket a balaton-
fured.hu honlapon. A jelent-

kezési lehetőség a megadott 
határérték elérése esetén 
automatikusan lezárul.

A támogatott virágvásár-
lási lehetőséget abban a 
kertészetben lehet igénybe 
venni, amelyet a jelentke-
zési lapon bejelöltek (a 
Sylvestris Kertcentrum-
ban, illetve a Balaskó Ker-
tészetben április 19-től má-
jus 15-ig).

A virágvásárlási támo-
gatást igénybe vevőknek 
vásárláskor személyazono-
sításra alkalmas igazolvány-
nyal és lakcímkártyával 
igazolniuk kell, hogy bala-
tonfüredi állandó lakosok, 
és ingatlanonként csak egy 
személy, egy kertészetben 
veheti igénybe a támoga-
tást.  BFN

Ne hagyja az utolsó 
pillanatra!

Lejárt vezetői engedélyét 
(továbbiakban: jogosítvány)  
a sorban állás elkerülése érde-
kében személyes ügyintézés 
nélkül is meghosszabbíthatja. 

Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt 
– az orvosi alkalmassági vizsgálat után – 
személyes ügyintézés nélkül, automatikus 
eljárásban is megkaphatja. Ehhez egy online 
nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet a rész-
letes tudnivalókkal együtt a magyarorszag.
hu oldalon, az alábbi elérési útvonalon talál: 
h t tps : / /magyarorszag.hu /  Okmá- 
nyok / Vezetői Engedély / Nyilatkozat A Ve-
zetői Engedély Automatikus Hivatalbóli 
Meghosszabbításához. 

A meghosszabbítás online ügyintézése 
illetékmentes. A jogosítvány meghosszab-
bítása az automatikus ügyintézésre vonat-
kozó nyilatkozat hiányában 4000 forintba 
kerül, ez az összeg 1500 forintra módosul a 
nyugdíjkorhatárt betöltő igénylő esetén.

Három egyszerű lépés.
1. Orvosi vizsgálat (felkerül az EESZT-

be)
2. Fénykép rendelkezésre állásának ellen-

őrzése: Amennyiben más személyi okmánya 
(személyi igazolvány, útlevél, jelenlegi ve-
zetői engedély) kiállításának napja három 
évnél nem régebbi, akkor a fénykép rendel-
kezésre áll a nyilvántartásban az új vezetői 
engedély kiállításához, ezzel teendője nincs.  
Ellenkező esetben kizárólag fényképfelvé-
telezés céljából személyes megjelenése 
szükséges bármely kormányablakban.

3. Online nyilatkozattétel: Ügyfélkapu- 
regisztráció birtokában a magyarorszag.hu 
oldalon (az előző két feltétel teljesülését kö-
vetően)
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Cérnával festett műalkotások 

A legfontosabbak  
az alapok, a tökéle-
tes technika, utána 
lehet az álmokat 
megvalósítani – vall-
ja Fritz Mónika, 
akinek arácsi kiállí-
tásán tradicionális  
és kísérleti műveket 
is láthatunk.

Három évig tanulta a ké-
zi hímzés több mint száz 
technikáját, történetét, majd 
még egy kötelező gyakor-
lati év után tehetett mester-
vizsgát Németországban, 
ahol hosszabb ideig hím-
zőműhelyt is vezetett.  

Tradicionális kézimun-
kák a kiállításon a foltvar-
rással készült takarók, fali-
képek, a patchwork, az 
amerikai telepesek ma már 
világszerte ismert foltmo-
zaikja, amiben vannak bi-
zonyos szabályok, de a szí-

nek, a steppelés teret enged 
a játékos fantáziának is. Így 
készült a foltvarró csoport 
tagjának egy születésnapi 
ajándéka, hímzett, karika-
túraszerű kis madarakkal, 
nevekkel, rátét virágokkal.

Az úgynevezett kísérleti 
munkákban nincsenek sza-
bályok, pontosabban mások 
a szabályok. Arácson is lát-

hatjuk azt a japán meditá-
ciós zentangle rajztechni-
kát, amikor fekete filccel 
rajzolnak mintákat – Fritz 
Mónika mindezt bravúro-
san, varrógéppel teszi.

 Dolgozott már japán se-
lyemfonallal és igazi arany-
nyal, de rendkívül izgalmas 
a kő, a fa, az üveg, a kagyló, 
akár a rozsdás csavar hasz-

nálata is, amelyeket szinte 
szervesen, mint egy buja 
növényzet körülölel, benő 
a hímzés. – A kézimunka 
igazi terápia, és olcsóbb, 
mint a pszichiáter – mondta 
egy korábbi interjújában 
nevetve, a rá jellemző sze-
rénységgel a Füred Tv-nek, 
de ezek az alkotások nem-
csak a készítőjüknek, de a 
szemlélőjüknek is igazi mű-
vészi élményt jelentenek.

Kiállításán láthatunk 
óraalkatrészeket kőre varrt 

ruhaanyagra feldolgozva, 
régi könyvlapokat vászonra 
varrva, amelyek, mint egy 
híd, átvezetnek az életen,  
és az „év munkáját”, ame-
lyen minden hét tiszta lap-
pal indul. Fehér anyagok, 
ötvenhárom kép, mint kis 
ablakok, gazdag, elgondol-
kodtató részletekkel, és  
egy még befejezetlen év-
könyv textilből, fonalból, 
organzából, lapjain áprili- 
sig a hónapok fantáziaké-
peivel.

A lassan tizenöt éve Ba-
latonfüreden élő textilmű-
vész, Fritz Mónika munkái 
eljutottak Isztambulba, Pá-
rizsba, Kairóba, Brazíliába, 
Dél-Afrikába, igazi élmény 
rácsodálkozni rendkívüli 
világára a mostani kiállítá-
son is. Szánjanak rá időt, 
nézzék meg közelebbről, 
fedezzék fel a meglepő 
részleteket is!

A kiállítás május 7-éig az 
Arácsi Népházban látható. 
 Csorba Kata 

Április 23., szombat,  
Kisfaludy színpad 
10.00 Játszóház 
10.30 Alma-koncert
15.00 100 Folk Celsius 
18.00 Langaléta Garabon-
ciások  
– gólyalábas utcaszínház 
20.30 Abba Tribute Show 

Április 24., vasárnap,  
Kisfaludy színpad
10.00 Játszóház 
11.00 Rutkai Bori Banda 
13.30-tól felvonulás, 
résztvevők: a fodrászver-
seny modelljei,  Balatonfü-
red Város Koncert Fúvós-
zenekara, Balatonfüred 
Város Vegyeskara, Balaton-
füred Néptánc Csoport, 
Balatonfüredi Rézhúros 
Citeraegyüttes, Acro Dance 
Egyesület, Reformkori 
Hagyományőrzők Társaság 

Kísérőrendezvények  
23-án, 24-én
Kóstold körbe!  
– Gasztronómia (nem csak)  
a nosztalgia jegyében a 
Vitorlás téren
64. Nosztalgia Magyar 
Fodrászbajnokság és 
Kiállítás a Magyar Fodrász-
Kozmetikus-Körmös 
Közhasznú Egyesület 
szervezésében a Balatoni 
Szabadidő- és Konferencia-
központban

Korszerűbb, pontosabb 
balatoni viharjelzés

Áprilistól a szokásoknak megfelelően kezdetét 
veszi a viharjelzési szezon. Magyarországon a 
viharjelző rendszert a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság működteti, a jelzés 
kiadásáért pedig az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszer-
vatóriuma felel.

A viharjelzés nagyobb 
tavainkon, így a Balatonon, 
a Velencei-, a Tisza- és a 
Fertő tavon működik. A Ba-
laton Közép-Európa legna-
gyobb állóvize, így idegen-
forgalmi szempontból és 
méretéből adódóan is ki-
emelt jelentőséggel bír.

A tóközepi jelzők az idei 
évtől még hatékonyabban 
és üzembiztosabban mű-
ködhetnek, hiszen most már 
speciális stégek, úgyneve-
zett platformok biztosítják 
ezek elhelyezését. Az Or-
szágos Vízügyi Főigazga-

tóság és a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság pro-
jektje keretében megvaló-
sult és kiépített platformok-
nak köszönhetően javult a 
jelzők energiaellátása, na-
gyobb napelemek és bőví-
tett akkumulátorkapacitás 
működtethető, így hosz-
szabb napfénymentes idő-
szakban is üzembiztosan 
működnek. A bővítések és 
a tóközepi jelzők elhelye-
zésének eredményeként a 
tó felszínéről vagy partjai-
ról minden esetben legalább 
három jelző észlelhető. 

A lakosság nemcsak a  
tóparton, hanem elektroni-
kus módon is tájékozódhat 
a viharjelzés aktuális álla-
potáról: az mind a négy  
vízterület esetében figye-
lemmel követhető a BM 
OKF (www.katasztro-
favedelem.hu), az OMSZ 
(www.met.hu), valamint az 
RSOE (www.rsoe.hu) hon-
lapján.

A honlapok mellett érde-
mes használni az iOS és 
Android platformra is le-
tölthető ingyenes Tavihar 
alkalmazást, amely auto-
matikus üzenetekben érte-
síti az állampolgárokat a 
kiválasztott vízterületet 
érintő, a viharjelzés állapo-
tában beállt változásokról, 
így a viharjelzési fokozat 
kiadásáról vagy annak visz-
szavonásáról.  BFN

Balatonfüred 1971 májusában városi rangot kapott. A 
tavaly tavasszal elindított születésnapi rendezvénysoro-
zat 2022. április végén zárul. Az ötvenedik évében járó 
város játszóházzal, kulturális programokkal, valamint a 
hetvenes évek hangulatát megidéző esti koncerttel és 
nosztalgiapartival várja az érdeklődőket. Az élményt lát-
ványos, a nézők számára is nyilvános fodrászverseny-
show, valamint a Balatoni Kör gasztronómiai  ínyencsé-
gei és zamatos borai fűszerezik meg.
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Húsvét ünnepe a hit útja
Egyszer megkérdezték 

Ratzinger bíborost, hogy az 
Istennek hány útja van. Azt 
válaszolta. annyi útja van, 
ahány ember. A húsvét ün-
nepe a hit útja. Isten újra és 
újra keres minket, akár őse-
ink hitén át, de akár új uta-
kon is. Kitaposott, ismert 
utat mutatnak be nagyheti 
szertartásaink, amelyekben 
antropomorf módon tudjuk 
átélni a korábbi generációk 
megtapasztalásain keresz-
tül azt, hogy hogyan lehet 
felfedezni annak tevékeny-
ségét, aki a világ alakítója 
és formálója, aki saját Fiát 
adta értünk, azért, hogy éle-
tünk lehessen. Ezek a ta-
pasztalatok reményt adnak 
számunkra. Ő, aki ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké, 
ma is keresi, hogy hogyan 
szóljon hozzánk, azt, hogy 
napjainkban miként fedez-
hető fel az ő kinyilatkozta-
tása.

A generációváltás ter-
mészetes folyamata egyre 
gyorsabban zajlik a család-
ban, a társadalomban. Egy-
re több tudományág állapít-
ja meg, hogy ennek a gyors 
folyamatnak a következmé-

nyeként akár az egy család-
ba született gyermekeket is 
generációs határok választ-

ják el egymástól. Ebben a 
szinte követhetetlenül fel-
gyorsuló és széteső világ-

ban a hit lehet az az állan-
dóságot biztosító kapaszko-
dó, amely összeköt, meg-
erősít, kapcsolatot teremt. 
Engedjük meg, hogy a 
Szentháromságos Egy Is-
ten, belső és külső tevé-
kenységeinek szemlélése, 
megismerése az ő végtelen 
szeretetének tanúbizonysá-
gát adja számunkra. Ő 
ezekben a napokban szeret-
ne ismét mellénk szegődni, 
ahogy tette ezt az emmauszi 
tanítványok után minden 
generációval, azért, hogy 
megmutassa számunkra is, 
hogy miként lángolhat ma 
is a szívünk. 

Maria de Faykod átimád-
kozta ennek az útnak az ál-
lomásait. Ennek az imádsá-
gos átelmélkedésnek a ma-
nifesztációja az a kereszt-
út, amelynek képeit most 
kiállítottunk a piros temp-
lomban. A stációk inspirál-
hatnak bennünket arra is, 
hogy akár nehéz fizikai 
vagy lelki munka segítségé-
vel találjunk rá arra az Is-
tenre, aki képes bennünket 
is a remény embereivé for-
málni.

 Fodor János plébános

Így tavasztájt emlékeze-
tem tarka szőtteséből szí-
nek, illatok, jeles esemé-

nyek villanak elő. Először a 
Malom-völgy fehér, élénk-
zölddel borított hóvirágme-
zője, ahonnan hatalmas 
csokrokkal tértünk haza. Az-
tán az aszófői Tavasz-völgy, 
ahol a locsogó Séd mentén 
a téltemetők ragyogó sárga 
virágszőnyegében és ezüst-
fejű fűzbarkákban gyönyör-
ködtünk. Később Sajkodon 
barangolva lila ibolyák édes 
illatát hozta a szél, kénsárga 
kankalinok és a kora tavasz 
fehér és halványlila virágai 
színesítették a hegyoldalt.

Ha március, akkor termé-
szetesen nőnap! Lehet mon-
dani szocialista ünnepnek, 
hallottam olyan véleményt 
is, hogy egy nőt ne csak egy 
napon, hanem egész évben 
ünnepeljenek, én minden-
esetre örültem mindig a vi-
rágnak, pláne amikor a fiúk, 
férfi kollégák lavórnyi hóvi-
rágcsokorral köszöntöttek 
bennünket.  

Számomra azért a legked-
vesebb tavaszi élmény a Ko-
dály-hangverseny. Horváth 
Ernő tanár úr 1961-ben hoz-
ta létre a Bem iskola ének-
karát, s ezt a kórust Kodály 
szellemében nevelte, taní-
totta. Első önálló hangver-
senyét március 6-án rendez-
te meg Kodály tiszteletére 
és köszöntésére. Nagy izga-
lommal vártuk a hangver-
senyre Kodály Zoltánt, aki 
nem jöhetett el hozzánk: 
azon az éjszakán halt meg. 
Füred azzal állított emléket 

a halhatatlan mesternek, ami 
a legméltóbb hozzá: kórus-
énekléssel. Az emlékhang-
versenyek emelkedő íve 
megmutatta a dalkultúra fej-
lődését. Kodály Zoltán szü-
letésének 100 éves évfordu-
lóján a város valamennyi 
kórusa fellépett, és az önálló 
zeneiskola is belépett a ha-
gyományőrzők sorába. Igaz-
gatónőnk ezt mondta a 25. 
jubileumi hangverseny előtt: 
„Kodály Zoltán egész mun-
kássága példa arra, milyen 
pilléreken kell nyugodnia a 
nemzeti kultúrának, hogyan 
kell gondolkodnunk önma-

gunkról és helyünkről a vi-
lágban.”

A világot átszövő járvány 
ezt a nemes ünnepet is elsö-
pörte, de emlékezetemben 
őrzöm drága Farkas Edit né-
nit, szeretett tanáraimat, a 
kiváló tehetségű Horváth 
Ernőt, kórustársaimat, a bá-
jos Kodályné Sárikát, 
Keresztury Dezsőt, Feren-
csik Zoltán, Tillai Aurélt. 
Idén május 3-án már hallhat-
juk a füredi kórusok énekét 
az Anna Grand Hotelben a 
Kodály-hangversenyen.

A pandémia félelmet és 
szorongást hozott mind- 
annyiunkra, elszigetelődött 
fiatalokkal, magányos öre-
gekkel. Homályos szemüve-
gekkel, maszkban botorkál-
tunk, elmaradtak szívmelen-

gető rendezvényeink, talál-
kozásaink. S vártuk a végét, 
a fényt az alagút végén, 
mely úgy tűnt, közelebb 
van, mint reméltük, s boldog 
húsvéti ünnepeket tölthet-
nek együtt a családok.  Ek-
kor egy újabb rémisztő ese-
mény árnyékolta be napja-
inkat, hiszen  háború dúl 
szomszédunkban, mérhetet-
len szenvedést hozva az ott 
élőkre.

Húsvét táján gyakorta 
megnézem Pier Paolo 
Pasolini Máté evangéliuma 
című filmjét. Az 1964-ben 
készült alkotást én 1976-ban 

láttam a Filmmúzeumban. 
Lenyűgözött és elvarázsol 
azóta is. Nem színes tabló, 
hanem fekete-fehér, szürke 
film. Jobbára amatőrök ala-
kítják a főbb szerepeket. Jó-
zsef gyári munkás. Az an-
gyal göndör hajú tinédzser 
lány. A történetből számom-
ra legszívszorítóbb virág-
vasárnap, Jézus bevonulása 
Jeruzsálembe. A tanítvá-
nyok ruhájukat terítették Jé-
zus elé, mások ágakat szór-
tak az útra. Az ünneplő tö-
meg pálmaágakkal hozsan-
názott. A gyermekek boldo-
gan futkároztak körülötte. 
Ugyanaz a tömeg, amelyik 
később ordítva követelte Pi-
látustól kínhalálát. S Jézus 
tudta ezt. Mosolya, öröme 
mögött átsejlik fájdalma, fé-

lelme, de megbocsátása is. 
Hiszen tudja, gyengék és be-
folyásolhatóak vagyunk. 
Pénz, hatalom, pozíció, fé-
lelem, kényelem, a konflik-
tusok elkerülése miatt. Mert 
néha egyszerűbb sodródni 
az árral. Jézus nem ezt tette, 
vállalta végzetét. A hagyo-
mány szerint, amikor a gol-
gotai úton botladozott a ne-
héz kereszttel, egy asszony 
az őrökkel mit sem törődve, 
kendőjével letörölte a vért a 
Megváltó arcáról, ezáltal ki-
csit könnyítve szenvedésein. 
Ő volt Veronika. (Veronika 
kendőjén ugyanaz az arckép 

található, ami a torinói le-
pelen, máig vizsgálják az 
arcképek eredetét.) Úgy ér-
zem, most mindannyiunknak 
kicsit Veronikának kell len-
nünk. Vannak tőlünk függet-
len folyamatok, de ha szen-
vedést látunk, forduljunk a 
háború elől menekülő em-
bertársaink, vagy a környe-
zetünkben élő, látókörünkbe 
kerülő kiszolgáltatottak, ne-
héz sorsukat küszködve ci-
pelők felé.

Ahogy Csanád Béla írja 
Veronika kendője című ver-
sében: „Nem tudtam tenni 
többet. / Azóta hordom arcát 
/ s felmutatom a világnak: / 
nézzétek, ez az ő arca!/ Ez 
az én arcom! / Mindnyájunk 
arca!”

 Molnár Judit

Télikerttel bővült  
a füredi plébánia

Pályázati segítség-
gel, valamint a 
hívek kétkezi és 
pénzbeli támogatá-
sának köszönhető-
en megújult a piros 
templom bejárati 
előtere, és az udvar 
felől egy új téliker-
tet alakítottak ki.  
A korábbi, kismé-
retű szélfogó meg-
nagyobbításával 
egy új közösségi 
teret hoztak létre.

– Fontos volt számunk-
ra, hogy ha valaki megér-
kezik a templomunkba, 
már belépéskor otthon 
érezze magát – mondta az 
avatás alkalmával Fodor 
János plébános. – Újra-
gondoltuk az előteret, ami 
így részben a templom 
történetét is bemutatja. 
Másrészt egy új struktúra 
fogadja a hozzánk betérő-

ket, amiből érezhetik, 
hogy vártuk őket és örü-
lünk nekik. A pályázatban 
lehetőségünk volt, hogy 
még egy teret megnyis-
sunk, nekünk pedig fon-
tos volt, hogy a szentmise 
résztvevői a szertartás 
után ne menjenek tovább.

Ennek érdekében egy 
télikertet alakítottak ki, 
ami az udvar felől érkezők 
számára gyakorlatilag egy 
második bejárat is egy-
ben. – Reméljük, hogy a 
kisgyermekes szülők akár 
mise közben vagy után is 
itt tartózkodnak, esetleg a 
kertben a gyerekek játsza-
ni is tudnak, a felnőttek 
pedig a mise után marad-
nak egy beszélgetésre 
vagy koccintásra. Vagyis 
olyan teret akartunk létre-
hozni, ami itt marasztalja 
az embereket, és ezáltal 
még inkább otthonosan 
érezhetik magukat a temp-
lomunkban – tette hozzá 
a plébános.

A beruházásra a Krisz-
tus Király-plébánia tizen-
ötmillió forintos összeget 
nyert el a templomterek 
felújítására vonatkozó vi-
dékfejlesztési pályázaton. 
A télikert helyén koráb-

ban egy szintén üvegből 
készült, kisebb szélfogó 
volt, ami csak a belépésre 
volt alkalmas. – Arra gon-
doltunk, hogy ezt a teret 
megnöveljük, és azt re-
méljük, hogy a jövőben 
csoportok, akár imakö-
zösségek is helyet kapnak 
itt, esetleg a templomi tér-
ben a pandémia miatt ag-
gódók is átjöhetnek ebbe 
a nyitott, barátságos tér-
be, ahol érvényesen részt 
vehetnek a miséken. Tö-
rekszünk arra, hogy kive-
títéssel és hangosítással  
a télikertben és később  
az udvaron is nyomon le-
hessen követni a temp-
lomtérben zajló szertartá-
sokat – hangsúlyozta Fo-
dor János.

A plébánia szintjével 
megegyező aljzat készült, 
amire egy műanyag szer-
kezetű, tolóajtókkal fel-
szerelt üveg télikertet épí-

tettek. A kivetítők haszná-
latához áramot biztosító 
aljzatokat szereltek fel, 
valamit a nyári forróságra 
gondolva egy fali klíma-
berendezést is elhelyez-
tek. A rohamosan változó 
beruházási árak ellensú-
lyozására a templomi kö-
zösség – csakúgy, mint 
korábban a plébánia fel-
újítása során – bekapcso-
lódott a bontásba. – Sokan 
jöttek, felajánlva az ön-
kéntes munkájukat. Lel-
kes, helyi férfiakkal és 
nőkkel kezdtünk bontani. 
Az elmúlt időszakban 
többször is szerveztünk 
szakmai tudást nem igény-
lő, kétkezi munkát – hi-
szen bontani mi is tudunk 
–, amit a közösség egyre 
inkább felvállal. Végtele-
nül hálás vagyok, hogy 
többen anyagilag is támo-
gatják a kezdeményezése-
inket – tette hozzá a plé-
bános.

A március 31-i avató-
ünnepségen részt vett Mi-
hályi Jeromos tihanyi per-
jel, dr. Bóka István füredi 
polgármester és dr. Kont-
rát Károly, a térség or-
szággyűlési képviselője. 

 Mórocz Anikó

Veronika kendője
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A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek 
járó Széchenyi-díjat kapta meg idén március 
15-e alkalmából a füredi szívkórház főigazgató 
főorvosa. Prof. dr. Veress Gábor a szívinfark-
tussal összefüggő halálesetek megelőzésére szol- 
gáló tudományos és orvosi pályafutása, vala-
mint intézményvezetői és oktatói tevékenységé-
nek elismeréseként vehette át a rangos díjat.

Veress Gábor édesapja 
Székelyudvarhelyről szár-
mazott, és először Kispes-
ten dolgozott háziorvos-
ként, majd a negyvenes 
évek elején rendelőintézeti 
vezetőnek Munkácsra vezé-
nyelték, a járóbeteg-ellátás 
megszervezésére. 1943-ban 
ott született második fiaként 
Gábor. 1945-ben az orosz 
front elől menekülve lovas 
kocsival, szekérkaravánon 
érkeztek vissza Magyaror-
szágra. Újabb feladatként a 
Pápa városi rendelőintézet 
megszervezését kapta az 
édesapa, az egészségügyi 
intézmények összevonása 
után pedig kórházigazgató-
helyettes lett. 

Veress Gábor 1968-ban 
diplomázott Debrecenben, 
és a pápai kórház belgyó-
gyászati osztályán kezdte 
meg orvosi tevékenységét. 
Szerette a betegellátást, 
ugyanakkor tele volt tudo-
mányos ambícióval, és tu-
dományos közleménye is 
megjelent az Orvosi Heti-
lapban. Később a fővárosi 
MÁV-kórházba, onnan pe-
dig az Országos Kardioló-
giai Intézetbe került, ahol 
új kardiológiai eljárások 
keltették fel a figyelmét: a 
HIS-köteg-EKG és a rit-
muszavarokat tanulmányo-
zó klinikai szív-elektro fi- 
zi ológiai vizsgálatok. Aspi-
rantúrára, kandidátusi foko-
zat megszerzésére javasolta 
az ottani igazgató. Tudomá-
nyos közleményei, előadá-

sai jelentek meg, és a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia ösztöndíját nyerte el a 
chicagói Illinois University 
and Madical Schoolba.  

Az USA-ban sajátította 
el az új, modern szív-
katéteres eljárásokat, illetve 
az elektrofiziológiai vizsgá-
latok és szívstimulációk el-
végzésének módját. Bár 
marasztalták Chicagóban, 
de úgy döntött, hogy a ma-
gyar embereket szeretné 
gyógyítani, és a családja is 
hazaszólította. A tudást ha-
zahozta Magyarországra, és 
a téma iránt érdeklődő két 
kollégájával – dr. Borbola 
József és dr. Szatmári Lász-
ló – be is vezették ezeket az 
eljárásokat az Országos 
Kardiológiai Intézetben. A 
tudományág már akkor is 
szép jövő elé nézett, így Ve-
ress doktor figyelme is ide 
irányult, például a szívrit-
muszavarok modern keze-
lésére szolgáló rádiófrek-
venciás ablációra, amit ké-
sőbb Balatonfüreden is al-
kalmaztak.  

A szív ingerületvezetési 
zavarairól írt disszertáció- 
ja és sikeres védése után 
Veress doktor munkásságá-
ra dr. Böszörményi Ernő, a 
füredi szívkórház egykori 
igazgatója is felfigyelt, és 
1979-ben a Balaton-parti 
városba hívta osztályvezető 
főorvosnak. Modern műtőt 
alakítottak ki, ahol szívka-
téterezéssel elindították a 
szív-elektrofiziológiai vizs-

gálatokat. Korábban a bala-
tonfüredi intézmény sokáig 
szanatóriumként funkcio-
nált, a műtők építésén so-
kan meglepődtek, az idő 
azonban az újító tevékeny-
ség szükségességét igazolta 
vissza. Ezután Veress Gá-
bor európai tanulmányuta-
kon sajátította el a pacema-
kerimplantáció sebészeti 
technikáját. Ennek nyomán 
– a hirtelen szívhalál kivé-
désére – már automata in-
ternált defib ril látorokat is 
implantálnak Füreden. 

Főigazgatói kinevezése 
után, 1996-tól még na-
gyobb elánnal és lehetősé-
gekkel támogatta az intézet 
további fejlődését. 2003-
ban Füreden újnak számí-
tott a koronáriaintervenció 
bevezetése: eleinte a szív-
koszorúerek kontraszt-
anyaggal való feltöltésével, 
majd ezek tágításával, illet-

ve sztentek beültetésével. 
Ekképpen a füredi szívkór-
ház lett a megye sürgősségi 
kardiológiai centruma, ide 
szállítják gyors ellátásra az 
infarktusos betegeket. A ha-
lálozási arányt húsz száza-
lékról öt százalék alá sike-
rült leszorítani, amit Veress 
professzor a legnagyobb 
eredményének tart. 

Tudományos tevékeny-
ségét elsősorban az ingerü-
letvezetési zavarok, illetve 
a szinuscsomó-betegségek 
okozta lassú szívműködé-
sek tanulmányozásával in-
dította el. Számos külföldi 
és magyar előadás és pub-
likáció után bekerült az  
Európai Kardiológiai Tár-
saság kardiorehabilitációs 
munkacsoportjának veze- 
tőségébe is, ahol európai 
szaklapok számára mód-
szertani ajánlásokat készí-
tettek, majd ezeket a hazai 

gyakorlatban is elterjesz-
tették.

A kardiológiát dinamiku-
san fejlődő tudománynak 
tartja Veress professzor. Le-
hetőséget lát további kuta-
tásokra és újabb beavatko-
zások, eljárások bevezeté-
sére, amik humánusabbá 
teszik a betegek ellátását. 
Példaként említette, hogy 
szívbillentyű-beül tetés eket 
bizonyos esetekben már 
mellkasi feltárás helyett 
szívkatéterezéssel is lehet 
végezni. Szerinte hatalmas 
fejlődés mutatkozik a 
pacemakerterápiában is. A 
pacemakerek egyre kiseb-
bek és egyre több funkciót 
képesek ellátni a fiziológiás 
körülmények biztosítására. 
Az Egyesült Államokban 
már elkezdték elektróda 
nélküli, rádiófrekvenciás 
kapcsolattal programozható 
pacemakerek beültetését, 

ami nagyban csökkenti az 
esetleges szövődmények 
kockázatát – állítja a fő-
igazgató.

A családi háttér által biz-
tosított nyugalom, szeretet 
és békesség is nagyban hoz-
zájárult a szakmai sikerek-
hez – állítja Veress profesz-
szor, akinek egyik lánya  
továbbvitte a hivatását: 
szintén PhD-minősítéssel 
kardiológusként dolgozik 
Bécsben. Egy évig ugyan-
csak Amerikában, a ro-
chesteri Mayo Klinikán 
dolgozott, a férje pedig ku-
tatóorvos. Másik lánya zon-
goratanár – ez a hangszer 
Veress professzortól sem áll 
távol: fiatalként zongorázni 
tanult a zeneiskolában, ta-
nárai ambicionálták is, de a 
futball, a kosárlabda és a 
kézilabda csábítóbb volt 
számára. A két lány ez idá-
ig összesen öt unokával ör-
vendeztette meg a nagyszü-
lőket, akik gyakran meglá-
togatják őket.

Veress professzor ma-
gánemberként és orvosként 
is otthonra lelt Balatonfüre-
den. Úgy látja, hogy a fej-
lődő városban békesség, 
nyugalom van. Jó kapcso-
latot ápol a város vezetésé-
vel és felsőbb szervekkel is, 
ahonnan a szükséges támo-
gatásokat eddig is rendre 
megkapták. A balatonfüredi 
Állami Szívkórház dinami-
kus fejlődése, eredményes 
működése elsősorban az itt 
dolgozó egységes szemlé-
letű kollektívának köszön-
hető, ezért szíve szerint a 
Széchenyi-díjat is megosz-
taná munkatársaival – vall-
ja prof. dr. Veress Gábor.

 Mórocz Anikó

Széchenyi-díjat kapott  
a szívkórház főigazgatója

Prof. dr. Veress Gábor szíve szerint a Széchenyi-díjat is megosztaná munkatársaival
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Építkezzünk így itt, a Balatonnál!
Nem titkolt célja 
annak az építészeti 
pályázatnak, amit a 
Balatonnál hirdettek 
meg, hogy jó példát 
mutasson mindazok-
nak, akik újat építe-
nek a tó körül. A 
tavalyi év tanulsága 
az a régi bölcselet, 
mely szerint a keve-
sebb általában több.

Nem véletlen, hogy a  
helyiek – a Balatoni Szö-
vetség és a Nők a Balato-
nért Egyesület – hirdette 
meg negyedik éve Az Év 
Balatoni Háza pályázatot, 
hiszen az, amit minden-  
nap látunk, nekünk, itt élők-
nek a legfontosabb, a mi 
életünket határozza meg 
leginkább. 

A pályázat minőségét 
jelzi, hogy komolyan vette 
a szakma is, így a bírálóbi-
zottságban részt vesz a Ma-
gyar Építészeti Kamara, a 
Magyar Építőművészek 
Szövetsége és a három ba-
latoni megye építészkama-
rája is. A pályázat lebonyo-
lítását pedig a Miniszterel-
nökség Építészeti és Építés-
ügyi Helyettes Államtitkár-
sága támogatja – tudtuk 
meg Fabacsovicsné Kovács 
Krisztinától, a bírálóbizott-
ság titkárától.

Hagyománytisztelő szer-
kesztésmód  kortárs szem-
lélettel – írja méltatásában 
a lakóház kategóriában díjat 
nyert csopaki épületről Föl-
des László Ybl-díjas épí-
tész. A házat Ujj Mészáros 
Krisztina tervezte. A kert 
ugyanolyan visszafogott és 
kulturált, mint a felújított 
ház. A portáról kijőve jól-
esett látni, hogy a ház az ut-
caképbe is harmonikusan 
illeszkedik, halk szavú pél-
dakép a Balaton-felvidéken 
– folytatódik a méltatás a 

Kossuth Lajos utcai lakó-
házról.

A környezetbe illeszke-
dik az a pécselyi épület-
együttes is, amely a gazda-
sági épület kategóriában 
nyert. A bel- és külterület 
határán lévő telekre kellett 
olyan házat tervezni, amely 
szerényen illeszkedik az ut-
casorba, mögötte pedig az 
üzemi épületek sem nyom-
ják agyon környezetüket. 
Egyik legnagyobb erénye a 

nyertes pályaműnek a kivá-
ló telepítés, a sikeres beépí-
tés, írja a szakértő a Balogh 
Pincészetről, amelyet a csa-
lád jó barátja, Cserháti-
Czene Andrea tervezett. Az 
üzemi rész és az utca között 
valósult meg az utcakép-  
be nagyszerűen illeszkedő 
kereskedelmi épületrész, 
amelyet üvegtető köt össze 
a gazdasági egységgel. A 
földszinten lehetőség van 
borkóstolásra, kisebb ren-
dezvények megtartására, 
kiskereskedelmi értékesí-
tésre is. Ez a kétszintes bel-
ső tér arányos, szépen kita-
lált tér. Az épület Pécsely 
határában kiváló példa arra, 
hogy a Balaton-régióban az 
épített és természetes kör-
nyezettel tökéletes össz-
hangban lévő termelőüzem 
is létesíthető.

Az Év Balatoni Középü-
lete díjat a balatonfenyvesi 
gyermektábor felelős építé-
sze, Dénes György vihette 
haza. A leromlott állagú fa-
házak helyére téglaépületek 
kerültek. Az építészeti alap-
gondolat egy központi, 
szélvédett udvar köré szer-
veződő láncszerű épületsor, 
amelyek közlekedőszerepet 
is betöltő átmeneti térrel 
kapcsolódnak egymáshoz, 
így a tornácok láncolatán át 
akadálymentesen elérhető  
a főépület összes közösségi 
funkciója. 

A „bódéépítészetet” és a 
szigorú, urbánus üdülőfor-
mát – mint két lehetséges 
végletet – elkerülve a tö-
megek jó érzékű, helyhez 
illő tagoltsága valósult 
meg. Változatos rajzolatú 
tornácok, tetők játéka do-
minál, az állandóságot szé-
pen öregedő, de szükség 
esetén alacsony költséggel 
felújítható anyaghasználat 
biztosítja.

A kert és épületek jól 
működő, szerves egységet 
alkotnak. A parti nádashoz 
kis sétány vezet, kiépített 
tűzrakóhelyekkel, a nélkü-
lözhetetlen pingpongaszta-
lok az épületek utcafronti 
takarásában sorakoznak. 

A tábor tervezője a déli 
part jó ismerője: a környé-
ken töltötte gyermekkorá-
nak nyarait, tervezett a kör-
nyékre már saját nyaralót, 
fonyódi háza 2018-ban 
üdülőépület kategóriában 
elnyerte Az Év Balatoni 
Háza díjat.

Az ünnepélyes díjátadó 
helyszíne, a balatonboglári 
kultúrház is díjazott lett. A 
Magyar Építész Kamara 
különdíját tervezője, Pór 
Péter és belsőépítésze, 
Tápler-Kapinya Tünde 
azért kapta, mert a nyolc-
vanéves épületet, a valami-
kori lengyel menekültek 
gimnáziumát értő módon, 
úgy újították fel, hogy tisz-

teletben tartották a korábbi 
stílusjegyeket, de egy új, 
játékos belső teret alakítot-
tak ki.

A Balatoni Szövetség 
különdíját kapta a Lóczy-
barlang Látogatóközpont 
Füreden, amelyet  Mezei 
László tervezett. A Balaton-
felvidéki Nemzeti Park 
egyedi építészeti megoldá-
sokkal, igényes anyagokat 
használva minőségi látoga-
tóközpontot hozott létre.

Különdíjat nyert egy hé-
vízi társasház is. A Zala 
Megyei Építész Kamara kü-
löndíját a Bánfalvi Kop-
pány által tervezett Carbona 
társasház azzal érdemelte 
ki, hogy az íves formájú, 
ötszintes épület könnyed 
hatású és szépen belesimul 
az utcaképbe. Buborékmo-
tívumaival, éjszakai meg-
világításával érdekes szín-
foltja Hévíznek.

 Csorba Kata

Hagyománytisztelő szerkesztésmód kortárs szemlélettel Csopakon A balatonboglári kultúrház és kávézója

A Balogh Pincészet környezetbe illeszkedő épületegyüttese Pécselyen

A balatonfenyvesi gyermektábor alapgondolata a 
szélvédett udvar köré szerveződő láncszerű épületsor

A különdíjas hévízi Carbona társasház

A füredi Lóczy-barlang Látogatóközpont
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Márciusi füredi anziksz
Amint Balatonfüreden a kocsiról leszálltál, 

egyszerre otthon vagy. Ha magyar ember vagy, 
lehetetlen, hogy ott az első percben ismerősödre 
ne találj … a sétány közepén áll a savanyúvizes 

kút: a park elején a nemzeti színház … homlokza-
tán e szép felírással: Hazafiság a nemzetiségnek.  

(Jókai Mór: A magyar Tempevölgy)

A múzsák mitológiai ott-
honát, a görög Tempé-
völgyet idézte Jókai Mór-
nak az a Balaton-felvidék, 
amelyet az 1857-ben történt 
első füredi látogatása óta 
nem győzött eléggé dicsér-
ni. A fürdőhely gyógyító- 
ereje és a kis hazai tenger 
pedig annyira lenyűgözte, 
hogy a kerek templom mö-
götti dombon emelt villá-
jukban élte termékeny évti-
zedeit Laborfalvy Róza 
1889-ben bekövetkezett ha-
láláig. 

Verőfény szikrázott a 
Mária-kék égbolt magasába 
csavarodó 120 éves császár-
fa ágbogai között a március 
idusát előző vasárnapi láto-
gatásunkkor: a hétszobás 
emlékházat keresztül-kasul 
metsző fénypászmákban ra-
gyogtak a bútorok, relikvi-
ák, kávéfindzsák és íróesz-
közök, az ásvány- és csiga-
üledék kincsek. A gazda pe-
dig francia gyártmányú, há-
romhüvelykes távcsövével 
a déli veranda feletti kőbá-
bos teraszon találgatta a 
Kisfaludy gőzhajón érkező 
ismerős fürdővendégek sze-
mélyét, ahogy éjszaka pedig 
„egyszerre lehetett látni a 
Vénuszt (távcsővel félhold 
alakban), a Jupitert négy 
holdjával, s a Szaturnuszt 
csodás fénykarikájával”.  

A szombati alkonyon a 
Vaszary-, a Dőry- és a 
Weisz-villa, a rodostói Rá-
kóczi-ház homlokzatát mí-
melő torzó, avagy a szecesz-
sziós Gyetvai-villa közti  
sétán freskók és jégver- 
mek, tánctermek és szivar-
szobák füzérén át halad-
tunk a parti nád és a nyíl-
vesszőtollú íven aludni térő 
récék ezüstfüstös tavi szür-
kületébe.

Politika, szerelem, paj-
kosság és dínomdánom: ez 
volt a régi Balatonfüred für-
dőszórakozása Eötvös Ká-
roly szerint. Három rész-
vénytársulatnak volt részvé-
nyese a fiatalon gyakori fü-
redi vendég Deák Ferenc. 
Az egyik a Kisfaludy Gőz-
hajótársaság. A másik a pes-
ti állatkert. A harmadik egy 
árvaház. Meghalt és elte-
mettetett anélkül, hogy va-
laha egy fillér kamatot vagy 
osztalékot kapott volna.

Az ismét gyászoló or-
szágban a Pesti Napló 1894. 
március 28-i számának ba-
latonfüredi híre: A függet-
lenségi polgárok kérvényt 
nyújtottak be a képviselő-
testülethez, hogy a Fő utcát 
Kossuth Lajosról nevezzék 
el.

Füredi márciusi lélek-
fürdőnket a római út Gom-
bás-kúriájában álmodtuk 
tovább.
 Dr. Bendzsel Miklós, 

az SzTNH nyugalmazott 
és a Gábor Dénes-díj 

kuratóriuma, 
továbbá a Magyar Mérnök 

Akadémia elnöke

Olvasói levél

A Vaszary Galériában a 20. századi magyar művészet színe-java. Rippl-Rónai, Kassák, Kondor Béla, 
El Kazovszkij, Nádler és a többi nagy egy helyen. Az ország egyik legkiemelkedőbb képzőművészeti 
gyűjteményéből nyílt kiállítás, amely a magyar modernizmus történetét öleli föl. Meghatározó alkotók 
jelentős, illetve ritkán látható művei a városban. A Vaszary Galéria közel egy évre modern művészeti 
múzeummá alakul át. A Fővárosi Képtár gyűjteményéből, amely az ország egyik legkiemelkedőbb kép-
zőművészeti gyűjteménye, több mint egy évszázadon átívelő válogatást tekinthet meg a közönség.  MT

Válogatott művek a Vaszaryban

Giro d’Italia a Balatonnál
Május 8-án, vasárnap 

Füredre érkezik a Giro 
d’Italia nemzetközi kerék-
párverseny mezőnye. A 
szervezők sok érdeklődőre 
számítanak, akár tíz-tizen-
ötezer vendég is kíváncsi 
lehet a befutóra. Balatonfü-
rednek kitűnő bemutatko-
zási lehetőség lesz ez a ver-
seny, hiszen öt kontinens 
kétszáz országában közve-
títik, ami nyolcszázmillió 
nézőt jelent. A legnagyobb 
médiafigyelmet a célváro-
sok kapják, így ezen a na-
pon Balatonfüredre figyel 
majd a sportvilág.

A több mint százéves 
múltra visszatekintő Giro 
d’Italia idei, harmadik ma-
gyarországi szakasza Ka-
posvárról indul balatonfü-
redi célállomással. Tihany 
irányából, a 71-es főúton 

érkezik a nemzetközi ke-
rékpárverseny mezőnye Fü-
redre május 8-án délután. A 
versenyzők a szállodasor 
előtti négysávos útból két 
sávot elfoglalva haladnak 
majd, hogy beérkezzenek a 
célba. A befutó a Helka kö-
zelében lesz. Ezen a napon 
útlezárásokra is számítani 
kell. 

A mezőny első fele két-
száz kilométer megtételét 
követően – az időjárástól  
és egyéb versenytényezők-
től függően – várhatóan 17 
óra körül ér a városba. A 
versenyre a világ számos 
országából érkeznek világ-
klasszis versenyzők, a füre-
di befutónál pedig óriási, 
látványos hajrá várható. A 
szükséges infrastruktúrát 
már előző nap, szombaton 
éjszaka elkezdik kiépíteni, 

az említett szakaszon ek-
kortól lehet forgalomkorlá-
tozásokra számítani, vasár-
nap éjféltől viszont vissza-
áll az eredeti forgalmi rend. 
Az érdeklődők a Széchenyi 

utcán nézhetik meg a ver-
seny hajráját, a környéken 
nem lehet majd parkolni, a 
versenykaraván ugyanis 
minden parkolóhelyet hasz-
nálni fog.  Mórocz Anikó

Támogatás a rászorulóknak Németországból
Torsten Kagelmann az 

1990-es években járt elő-
ször Füreden. Nagyon ba-
rátságosak voltak vele a he-
lyiek, jó benyomást tettek 
rá. Megszerette a várost, és 
azt gondolta, hogy a maga 
módján megpróbálja ezt 
most viszonozni. 

Az egyik közös füredi is-
merős család révén vette fel 
Holczer András alpolgár-
mesterrel a kapcsolatot, 
hogy szívesen segítene. 
Holczer András a Nagycsa-
ládosok Szivárvány Egye-

sületét ajánlotta, akik rend-
szeresen gondoskodnak a 
segítségre szorulókról. Sán-
dor Katalin, az egyesület 
elnöke nagyon örült, és biz-
tosította a felajánlót, hogy 
az adománya jó helyre fog 
kerülni. A három raklap 
élelmiszert maga Torsten 
Kagelmann és felesége, 
Kerstin hozta el Németor-
szágból. A lisztet, cukrot, 
olajat  az egyesület önkén-
tesei Holczer Andrással 
együtt pakolták ki a teher-
autóból.  BFN
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Dupla manekenek, 
hajvágás mesterien
1971

Az újdonsült város a 
nyári főszezon képét mutat-
ta, bár még csak május ele-
je volt, és ez nemcsak a 
szikrázó napsütésnek volt 
köszönhető, hanem az or-
szágos első füredi fodrász-
versenynek 1971-ben, amin 
csaknem hétszáz résztvevő 
tolongott az Annabella és a 
Marina Szállóban, írta a 
megyei lap a figarók vetél-
kedőjéről.

Nem beszélve a vendé-
gek ezreiről, akik azért jöt-
tek Füredre, hogy megcso-
dálják a megyék és a fővá-
rosi kerületek fodrászver-
senyzőit, köztük 14 mester-
fodrászt, akik már országos 
és külföldi versenyeken is 
nyertek.

 Ahogy manapság szo-
kás, akkor is volt bemutató 
fodrásztermékekből és koz-
metikai anyagokból, még-
pedig a SZOT-szanatórium-
ban – ma Anna Grand Hotel 
– tartott a Szolgért nagysza-
bású kiállítást. A fodrász-
versenyen egyébként Pápa 
és Veszprém csapata – a Hi-
giénia és a Bakonyvidéki 
Szolgáltató KTSZ – jól sze-
repelt. A férfiak a Mariná-
ban, a nők az Annabellában 
versenyeztek. 

Az újdonsült város első 
nagyszabású rendezvénye 
az országos szövetkezeti 
fodrászverseny volt, amely-

re a szocialista országokból 
érkeztek a zsűritagok.

A szervezőbizottság, s 
főként a verseny rendezője, 
az Okisz (Országos Kisipa-
ri Szövetkezet) elégedetten 
vette tudomásul, hogy az 
érdeklődés minden számí-
tásukat felülmúlja. A ven-
dégek és kíváncsiskodók 
nem sajnálták leszurkolni  
a 30 forintos belépőjegy 
árát, amelynek fejében 
megtekinthették a verseny-
zőket, amint éppen munká-
ba veszik a fejeket – idézi  
a korabeli sajtót lapunkban 
P. Miklós Tamás is a város-
sá válás 50. évfordulójára 
megjelent Balatonfüredi 
Napló tavalyi első számá-
ban. A cikkből kiderül, 

hogy azért jöttek a csapatok 
ilyen szép számban, mert 
némely fodrász biztosra 
menve dupla manekennel 
– franciául mannequin, di-
vatbábu –, azaz modellel 
érkezett, és megjelentek a 
megyei Kiszöv szakembe-
rei, elnökei és a rendező 
Okisz vezetősége is. 

2022
A fodrászszakma tehát 

1971-ben felvonult Bala-
tonfüreden, remélhetően 
így lesz ez most is, 2022. 
április 23-án és 24-én a 64. 
Nosztalgia Magyar Fod-
rászbajnokságon és -kiállí-
táson, amelyre a várossá 
válás jubileuma alkalmá-

ból rendezendő ünnepi hét-
vége kísérőprogramjaként 
kerül sor. 

Hajas László, a rendez-
vényt szervező Magyar 

Fodrász-Kozmetikus-Kör-
mös Közhasznú Egyesület 
elnöke nagyszabású fod-
rászversenyt ígér. Ezúttal, 
hogy mindenki kényelme-

sen egy helyen elférjen, a 
Balatoni Szabadidő- és 
Konferencia-központban 
lesz a verseny folyamatos 
többkamerás kivetítéssel, 
szpíkerrel, hogy a nézők a 
legapróbb frizurarészlete-
ket, hajvágást is jól lássák. 

A belépés ingyenes, és 
idén is lesz fodrász- és koz-
metikai bemutató és vásár, 
de felzárkóznak a körmö-
sök is, mert a legújabb ma-
nikűrtrendekben is lehet 
gyönyörködni a kétnapos 
országos rendezvényen. A 
járvány miatt egy évet kés-
ve, de ötven év után Füred 
újra várja a szépészeti szak-
ma képviselőit.

 Csorba Kata

Balra archív kép  
az 1971-es versenyről, 
fent pedig két trendi 
frizura a 21. századból

Fotók: www.fodraszinfo.com

Átadták az 560 
millió forintból 
megépült új Balaton-
füredi Járási Hiva-
talt. – A városhoz 
méltó, szakszerű, 
gyors és méltányos 
ügyintézést biztosí- 
tó közintézményt 
avatunk – fogalma-
zott Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter 
a 22 települést átfogó 
hivatal ünnepélyes 
átadóján.

– Fontos szempontja a 
kormánynak a területi köz-
igazgatás átalakítása, eltö-
kélt szándékunk, hogy a 
nyugati elvárásoknak meg-
felelő közigazgatást bizto-
sítsunk. Ez most itt, a látvá-
nyosan fejlődő Balatonfü-
reden megvalósult. Méltó 

környezetben, egy modern 
épületben zajlik majd a hi-
vatali ügyintézés – fogal-
mazott Gulyás Gergely.

A megyében összesen  
tíz járási hivatal működik, 
ezek közül az egyik a Kos-
suth utcában megépült fü-
redi hivatal, amelyben a 
megyei kormányhivatal há-
rom osztálya kapott helyet: 
a foglalkoztatási, a nép-
egészségügyi, illetve az 
építési és örökségvédelmi 
osztály.

– Modern körülmények 
között tudjuk fogadni az 
ügyfeleket. Összesen 42-en 
dolgoznak a hivatalban, Ba-
latonfüreddel együtt 22 te-
lepülés ügyeit viszik. Az 
elmúlt években jelentősen 
csökkentettük a kiadásain-
kat, a munkát hatékonyab-
bá tettük, erre jó példa ez az 
új épület is, ahol egysze-

rűbb és gyorsabb lesz az 
ügyintézés – mondta Ta-
kács Szabolcs kormány-
megbízott, aki megköszön-
te a füredi önkormányzat-
nak, hogy biztosította a tel-
ket az építkezéshez.

Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő kiemelte: 
a közszolgáltatás a legfon-
tosabb szolgálat, ezért szor-
galmazta a járási hivatal 
megépítését, az elektroni-
kus ügyintézés biztosítását.

A most átadott új hivatal-
ban (Kossuth Lajos utca 
26.) már el is kezdődött a 
munka, ezzel a Balatonfü-
redi Járási Hivatal két épü-
letben működik a városban. 
A Felső köz 2. szám alatti 
épületben ugyanis továbbra 
is elérhető a kormányablak, 
a hatósági és gyámügyi osz-
tály, valamint a földhivatal.

 Martinovics Tibor

Átadták az új járási hivatalt
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Négy évszak – komolyzeNei koNcertsorozat 2022.
Április 27., szerda, 18.00

Evangélikus templom
László Boldizsár tenor-, opera- és könnyűzenei éne-
kes és Nánási Helga operaénekes, valamint a Men-
delssohn Kamarazenekar hangversenye

MÁjus 15., vasÁrnap, 18.00

Anna Grand Hotel, díszterem
Auer Trió Vendég: Hegedűs D. Géza Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, 
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

június 28., Kedd, 18.00

Krisztus Király-templom  
(piros templom)

Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-
énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 
a Magyar Állami Operaház vezető művésze és a Men-
delssohn Kamarazenekar hangversenye

szepteMber 17., szoMbat, 18.00

Evangélikus templom
Mendelssohn Kamarazenekar Szólista: Kováts Péter 
Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a Mendelssohn 
Kamarazenekar művészeti vezetője

oKtóber 8., szoMbat, 18.00

Evangélikus templom
Mester Viktória mezzoszoprán opera-énekesnő, a  
Magyar Állami Operaház vendégművésze és a Men-
delssohn Kamarazenekar hangversenye

noveMber 18., pénteK, 18.00

Zsidó Kiválóságok Háza
Sándor Csaba bariton, romániai magyar operaénekes, 
a Kolozsvári Állami Magyar Opera és a Magyar Állami 
Operaház magánénekese, emellett számos európai 
operaház visszatérő művésze és a Mendelssohn Ka-
marazenekar hangversenye

deceMber 29., csütörtöK, 18.00

Anna Grand Hotel, díszterem
Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és a 
Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye

Négy évszak bérlet (nyolc alkalom) 
Teljes árú: 19.000 Ft/fő 

Nyugdíjas/diák: 12 000 Ft/fő

Évszakonként két-két koncertre  
a teljes árú jegy 4900 forintba,  

a nyugdíjas/diák 3100 forintba kerül

A vastagbélrák előfordulása világszerte emel-
kedő tendenciát mutat. Európában minden 
harmadik percben meghal egy ember ebben  
a betegségben, Magyarországon pedig kiugró-
an magasak az adatok. Jó hír, hogy az idejében 
felismert betegség nagy eséllyel gyógyítható,  
a szűrésre szolgáló fájdalommentes, altatatás-
ban végzett vastagbéltükrözés pedig Balaton-
füreden is elérhető.

2021-ben nyitotta meg 
kapuit Balatonfüred szívé-
ben az Első Füredi Magán-
klinika, a Vaszary-villának 
is otthont adó Honvéd utca 
és a korábbi főorvosról el-
nevezett Huray utca sarkán. 
A mintegy ezer négyzetmé-
teren elhelyezkedő intéz-
mény közvetlen közelében 
van parkolási lehetőség, ren-
delkezésre áll telefonos ügy-
félszolgálat és online ügyin-
tézés is.

– Olyan „poliklinika” lét-
rehozása volt a célunk, ahol 
pácienseink a belépéstől a 
távozásig teljes körű figyel-
met és ellátást kapnak. Szé-
les körű járóbeteg-palettával 
rendelkezünk, jelenleg ti-
zennégy szakmában a diag-
nózistól a terápiáig állunk 
pácienseink rendelkezésére 
– mondta dr. Nagy Gergő, a 
magán-egészségügyi intéz-
mény orvos igazgatója.

Tavasszal a vastagbélrák 
megelőzése és szűrése kerül 
a középpontba. A betegség 
rendkívül gyakori, a halálo-
zási arány is nagyon magas, 
időben felismerve azonban 
jól kezelhető, akár a teljes 
gyógyulás is elérhető. Ma-
gyarország világviszonylat-
ban is dobogós helyet foglal 
el a diagnosztizált betegek 
és a halálozás tekintetében 
egyaránt, az új rákos esetek 
száma pedig közel kétszere-
se az uniós átlagnak. Az or-

vos igazgató szerint száz-
ezer magyarban már most 
ott van a daganat csírája, ami 
a következő tíz évben rákos 
elváltozást fog okozni. 

Akinél időben észlelik az 
előzetes jeleket, az nagy 
eséllyel meg fog gyógyulni, 
vagy ki sem alakul nála a rá-
kos elváltozás. A szűrővizs-
gálat éppen ezt a daganat 
előtti állapotot hivatott meg-
állapítani. A magánklinikán 
több tapasztalt gasztro en-
terológus szakorvos áll ren-
delkezésre, diagnosztikai 
eszközök tekintetében pedig 
a legmodernebb labor, rönt-
gen és ultrahang érhető el. A 
helyben végzett endoszkó-
pos vizsgálat során a gyo-
mor és a béltraktus válik át-
tekinthetővé, illetve lehető-
ség van akár mintavételre is. 

– A vastagbéldaganatok 
90-95 százaléka jóindulatú 
csírákból, a bélnyálkahártya 
úgynevezett polipjaiból tíz-
tizenöt év alatt alakul ki – 
mondta dr. Bálint Levente 
gasztroenterológus szakor-
vos. – Nincs még egy olyan 
daganattípus, aminél a csíra 
kiszűrésére és megszünteté-
sére tíz évünk lenne. A csí-
rák leggyakoribb, általában 
tünetmentes előfordulása az 
ötven és hetven év közötti 
életkorra tehető, azonban a 
világirodalmi adatok és a sa-
ját tapasztalataim szerint da-
ganatcsírák ennél korábban 

is keletkezhetnek. Tünet-
mentesen is nagy figyelmet 
kell szentelni a genetikai 
háttérnek, például, ha a csa-
ládban előfordult már vas-
tagbélrák. Kilenc-tíz beteg-
ből háromnál találunk meg-
előző, jóindulatú polipos 
állapotot, amit a vastagbél-
tükrözéssel fel tudunk fe-
dezni és el tudunk távolítani. 

Akinél 50-60 éves korban 
elvégzik a szűrővizsgálatot, 
és nincs családi előzménye 
a vastagbéldaganatnak, an-
nál negatív eredmény esetén 
tíz évig nem kell a szűrést 
megismételni. Az endoszkó-
pos vizsgálatot a szakorvos 
szerint indokolatlan félelem 
övezi. Az Első Füredi Ma-
gánklinikán rövid, vénás al-
tatásba kerül a páciens, és 
semmiféle fájdalmat nem 
érez. Sokan inkább a köny-
nyebb utat, a széklet vér szű-
rését választják, ami egy 
fontos megelőző vizsgálat 
lehet, azonban pontos és 
hosszú távra előremutató 
eredményt nem ad. Ameny-
nyiben indokolt, egy 30-40 
perces vizsgálat során a gyo-

mortükrözést és a vastagbél-
tükrözést együtt is el lehet 
végezni, így a gyomor és a 
nyelőcső betegségei is vizs-
gálhatóak és szűrhetőek. Po-
lipok felfedezése esetében 
számít a polipok száma és 
szövettani eredménye, ami 
a vizsgálat esetleges ismét-
lésének időpontját is meg-
határozza. 

– Ha valakinek már tüne-
te van, annak sokkal rosz-
szabb a túlélési vagy gyógy-
ulási esélye – figyelmeztet  
a szakorvos. – Feltétlenül 
orvoshoz kell fordulnia an-

nak, akinek megváltozik a 
székelési szokása, véres 
széklete jelentkezik, vissza-
térő hasi fájdalma van, eset-
leg akinél a fogyás tünetei 
jelentkeznek. A füredi ma-
gánklinikán rendkívül kor-
szerű eszközparkkal dolgo-
zom: a HD felbontású tech-
nikának köszönhetően a kis 
elváltozások (polipok) is 
időben felfedezhetők. A spe-
ciális technika segítségével 
már a vizsgálat során nagy 
valószínűséggel megállapít-
ható a jó- vagy rosszindula-
túság, de az eltávolított po-

lipokat minden esetben szö-
vettani vizsgálatra küldjük.  
A polipokat közel szász szá-
zalékban el tudjuk távolíta-
ni, kialakult daganat eseté-
ben pedig lehetőségünk van 
biopsziás mintavételre. 

A tünetek minden esetben 
utánjárást igényelnek, de 
nem feltétlenül kell meg-
ijedni tőlük. – Például fiata-
labb korosztályban is gya-
kori az aranyérprobléma, 
ami szintén okozhat véres 
székletet. Erre oda kell fi-
gyelni, de egy polip is okoz-
hat hasonló tüneteket, amit 
a szűrővizsgálatunk tud egy-
értelművé tenni. Olyan ta-
pasztalt és alapos kollégák-
kal dolgozom, akik már 
aranyér esetén is vastagbél-
tükrözést javasolnak – hang-
súlyozta dr. Bálint Levente. 
A szakorvos tapasztalatai 
szerint a hölgyek mindig lel-
kiismeretesebbek és komo-
lyabban veszik a megelőző 
szűrővizsgálatokat. Nem-
egyszer a gondos, szerető 
feleségek viszik el a férjei-
ket a vizsgálatra, ami hihe-
tetlenül fontos erő, kifeje-
zetten a tünetmentes állapot 
esetén. 

A szűrést a panaszok és  
a tünetmentes állapot is in-
dokolja: a beazonosított be-
tegség mihamarabbi ellátást 
igényel és teljes gyógyulás-
sal végződhet, a negatív 
eredmény pedig jó időre, 
akár tíz évre is garanciát  
jelent. 

Az Első Füredi Magán-
klinika vastagbél-szűrővizs-
gálatára minden hétköznap 
8 és 20 óra között a +36 
(87)999-359-es telefonszá-
mon lehet bejelentkezni, il-
letve online a furediklinika.
hu oldalon.  (x)

Tíz év garancia egy halálos  
betegséggel szemben

Dr. Bálint Levente gasztroenterológus szakorvos a 
szűrővizsgálatok, a megelőzés szerepét emelte ki

KisFAludysZiNHAZ.Hu 
+36(30)305-1606

KulTurA.bAlAToNFurEd.Hu 
FAcEbooK.com/bAlAToNFurEdKulTurA
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Sportprogram

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Április 23-24.
Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Közhasznú 

Egyesület Nosztalgia Magyar Bajnokság  
Április 30., 18.00 

Balatonfüredi KSE–Hedo B. Braun Gyöngyös 
kézilabda-mérkőzés

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36(87)480-196, +36(70)367-7791
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

Digitális tudásközpont nyílt Veszprémben
Átadták a Digitális 
Jólét Program 
szakmai támogatá-
sával és koordiná-
ciójával létrejött 
digitális tudásköz-
pontot Veszprémben, 
amelyet az átadást 
követően a Veszp-
rém–Balaton 2023 
Zrt. Digitális Hús-
áruház néven üze-
meltet majd. 

Robotika, virtuális való-
ság, automatizáció, mester-
séges intelligencia – a XXI. 
század legmodernebb vív-
mányai, amelyeket hamaro-
san testközelből ismerhet-
nek meg a Veszprémből és 
a régióból érkező érdeklő-
dők. Az elsősorban iskolás 
korú gyermekeket és a fia- 
tal felnőtt korosztályt célzó 
oktatási és szórakoztató-
központ a digitalizáció vi-
lágába vonja be a fiatalokat.

A városból és a régióból 
érkező diákokat és tanárai-

kat áprilistól ötödik osztály-
tól felfelé várják a központ 
oktatói egy-egy rendhagyó 
informatikaóra vagy szak-
kör keretein belül.

Az iskolák számára díj-
mentes órákon a tanulók 

megismerhetik Bodrit, a ro-
botkutyát; kipróbálhatják, 
hogy milyen minirobotokat 
programozni, vagy akár 
3D-ben is tervezhetnek, 
nyomtathatnak kisebb aján-
déktárgyakat, és a virtuális 

valóság világába is betekin-
tést nyerhetnek.

A tudásközpontban a fia-
talok a jövőben a legújabb 
karriertervezési diagnoszti-
kai eszközök és szakértők 
által alkalmazott profesz-

szionális módszertanok se-
gítségével felmérhetik 
készségeiket és kompeten-
ciáikat. Az elemzés ered-
ményei olyan pályaorientá-
ciós javaslatot alapoznak 
meg, amelynek köszönhe-

tően a tervezésben részt ve-
vő pályakezdő a számára 
ideális karriert tervezheti 
meg. 

A fentieken kívül a Digi-
tális Húsáruház nemcsak a 
gyerekek, hanem a fiatal 
felnőttek és az aktív idő-
sebb korosztály számára is 
számos programmal készül, 
hiszen a digitális kultúrával 
való ismerkedés és az abba 
való integráció nem lehet 
korfüggő.  Holczer Adél, 
 VEB2023 EKF

Az érdeklődők meg-
ismerhetik Bodrit,  
a robotkutyát; illetve 
kipróbálhatják, hogy 
milyen minirobotokat 
programozni

Megyei angolversenyt rendeztek  
a református általános iskolában

Két év kényszer- 
pihenő után, hatodik 
alkalommal rendez-
tük meg a Funtas-  
tic megyei angolver-
senyt 64 diák rész-
vételével. 

Ezúttal a felső tagozatos 
csapatok a következő isko-
lákból érkeztek: Balatonke-
nesei Pilinszky János Álta-
lános Iskola és AMI, Cso-
paki Református Általános 
Iskola, Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola (Balatonal-
mádi), Horváth István Ál-
talános Iskola (Pétfürdő), 
Balatonfüredi Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola, Ba-
latonfüredi Radnóti Miklós 
Általános Iskola, Litéri Re-
formátus Általános Iskola 
és Balatonfüredi Reformá-
tus Általános Iskola és 
Óvoda. 

A zsűri (Halászné He-
lembai Zsuzsanna, a Lóczy 
Lajos Gimnázium korábbi 
angoltanára és Schmidt Sá-
ra angoltanár, a tapolcai 
Széchenyi István Baptista 
Középiskola tanára) ismét 
nagyon nehéz helyzetben 
volt az írásbeli, a hallott 
szövegértéses és a szóbeli 
fordulókat követően, mivel 
a rendkívül felkészült ver-
senyzők szinte hibátlan fel-
adatmegoldásokkal és „pro-
dukciókkal” lepték meg 
őket. A két korcsoport do-
bogósai a következő isko-
lák csapatai lettek:

5-6. osztályosok korcso-
portja:

1. hely: Balatonfüredi 
Eötvös Loránd Általános 
Iskola csapata: Asztalos 
Áron, Farkas Emma, Bóka 
Laura, Katona Anna. Fel-
készítő tanárok: Puskás 
Erika, Horváthné Szvath 
Szilvia.

2. hely: Balatonfüredi 
Radnóti Miklós Általá-  
nos Iskola csapata: Érfal-  
vi Nils, Hoffmann Mar-  
cell, Kérész Luca, Zu-  
gor Petra. Felkészítő taná-
rok: Szöllőssy Adrienne  
és dr. Bujdosóné Pintér 
Kinga.

3. hely: Litéri Reformá-
tus Általános Iskola csapa-
ta: Pozsgai Dóra, Pusker 
Olivér, Kozó Hanna, Bóka 
Martin. Felkészítő tanár: 
Bán Helga.

7-8. osztályosok korcso-
portja:

1. hely: Balatonfüredi 
Eötvös Loránd Általános 
Iskola csapata: Bernát An-
na, Tóth Boglárka, Horváth 
Romeo Zolta, Pápai Panna. 
Felkészítő tanárok: Puskás 
Erika, Horváthné Szvath 
Szilvia.

2. hely: Balatonfüredi 
Református Általános Isko-
la csapata: Horváth Hanna, 
Kelecsényi Ábel, Fábos 
Zoltán Márk, Langstaller 
Sándor. Felkészítő tanár: 
Szalay Katalin.

3. hely: Balatonfüredi 
Radnóti Miklós Általános 
Iskola csapata: Holéczy 
Ödön, Vámos Kornél, 
Kercza Lilla, Fekete Sarol-
ta. Felkészítő tanárok: 
Szöllőssy Adrienne és dr. 
Bujdosóné Pintér Kinga.

A verseny szünetében az 
iskolánk felső tagozatos di-

ákjaiból összeálló kórus 
szórakoztatta a jelenlévőket 
a Beatles Hey Jude című 
dalának eléneklésével. (Kí-
sért Bátki Dávid Géza lel-
kész gitáron és Bíró Berna-
dett tanárnő zongorán.)

A támogatók (ELT Hun-
gary Kft., angolnyelvtanitas.
hu, Oxford Kiadó, Euro 
Exam Vizsgaközpont, Ka-
tedra Nyelviskola, Fogl Ba-
lázs – greatbritannia.blog, 
RAABE Klett Kiadó, Bala-
toni Bob Kft., Kósa Kata – 
Szlávik Hajstúdió, Balaton 
Mozi, Balatonfüredi Refor-
mátus Általános Iskola) jó-
voltából minden versenyző 
értékes ajándékokkal térhe-
tett haza a versenyről. Bí-
zunk benne, hogy 2023 ta-
vaszán újra találkozunk!

 Szalay Katalin 
szervezőtanár

Hatvannégy diák mérte össze tudását a megyei megmérettetésen

 Makó adott otthont az 
ITF Taekwon-do Magyar 
Bajnokságnak. A március 
5-én megrendezett rangos 
eseményre mintegy 260 
versenyző nevezett. A 
megmérettetésre forma-
gyakorlatban, küzdelem-
ben, erőtörésben és spe-
ciáltechnikai törés ver-
senyszámban került sor. 

A női ifjúsági küzdelem 
kategóriában az adott 
súlycsoportokban a dobo-
gó legmagasabb fokára a 

balatonfüredi testvérpár, a 
Hullámtörők Taekwon-do 
Klub versenyzői, Gábor 
Viola (a Lóczy gimnázium 
tanulója) és Gábor Alma 
(a Radnóti iskola tanulója) 
állhatott fel. Mindemel-
lett Gábor Violát mindösz-
sze egy helyezés válasz-
totta el attól, hogy dup-
lázzon, hiszen speciál-
technikai törésben ezüst-
érmet szerzett. (Edző: Gá-
bor Farkas háromdanos 
mester.)  BFN

Gábor Viola

Magyar bajnok  
lett a testvérpár

Gábor Alma
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Az FTC színeiben 
versenyző balatonfü-
redi Molnár Attila 
két aranyérmet 
szerzett a februári 
fedett pályás orszá-
gos Atlétikai Magyar 
Bajnokságon: a 
nyíregyházi verse-
nyen 400 méteren és 
a 4x400-as váltóban 
állhatott a dobogó 
legfelső fokára.  
Az egyetem mellett 
sportoló Molnár 
Attilával a füredi 
szabadidőközpont-
ban beszélgettünk.

Azt már megszokhattuk, 
hogy az egyéni és csapatver-
senyeken (kézilabda, röp-
labda, vitorlázás, vívás) a 
füredi sportolók rendre szál-
lítják a legfényesebb érme-
ket. Februárban újabb füredi 
sportoló állhatott fel a dobo-
gó legfelső fokára, ezúttal 
atlétikában. Molnár Attila 
sikere nem véletlen, hiszen 
már 2012-ben a Fut a Fü- 
red!-en is bemutatkozott. A 
Füred Tv mikrofonja előtt 
akkor azt mondta, hogy a 
futáson kívül kézilabdázik 
és futballozik is. A sikerszé-
ria folytatódott: Attila 2018-
ban két arany- és egy ezüst-
éremmel gazdagodott. 

Tizenhét évesen, 2019-
ben a füredi sportoló bronz-
érmet nyert a bakui Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál 400 mé-
teres síkfutó számában. Eb-
ből az alkalomból Bóka Ist-

ván polgármester meleg sza-
vakkal méltatta és köszön-
tötte őt, családját és iskolái-
nak képviselőit. Az ünnepi 
alkalommal Molnár Attila 
visszaemlékezett, hogy 
2015. november 28-án ment 
el élete első futóedzésére a 
veszprémi Tóthné Stupián 
Anikóhoz. Nem volt konkrét 
motivációja, mindössze a 
fociról szeretett volna vál-
tani. A labdaérzéke nem volt 
kiváló, de gyors volt. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a fiú már akkor 
tízszeres Fut a Füred!-
győztes volt, annak ellenére, 
hogy Attila igazából rövid 
távon érzi elemében magát. 
A rövid távot Stupián Anikó 
döntötte el: Attila ment fut-
ni, az edző pedig mondta, 
hogy mi lesz belőle. 

Attila persze választhatta 
volna azt a verziót is, hogy 
a kellemes külső megjelenés 
elérése és a szabadidő hasz-

nos eltöltése miatt jár le 
edzeni, ő azonban élvezi a 
versengést. – Szeretem azt a 
pulzusnövekedést, amit a 
verseny okoz. A természetes 
izgalmat, ami nem pánikot 
és stresszt vált ki, hanem 
végre kiállhatunk, megmu-
tathatjuk a teljesítményün-
ket azoknak, akik kijöttek az 
atlétikai pályára. 

A bakui dobogó előtti há-
rom évben Molnár Attila 
alázatosan végezte a rábízott 
edzési feladatokat. Nem ké-
sett a kemény edzésekről, 
gyógytornákról, amikből a 
vasárnapi pihenőnap kivéte-
lével egy hétre hat jutott. Az 
azerbajdzsáni versenyre a 
legjobb tizenhat magyar  
fiatal jutott ki, köztük a sza-
bad pályás ifjúsági országos 
bajnokság korosztályos ver-
senyét megnyerő füredi fiú. 

A futás mellett a tanulást 
sem hanyagoltja el Attila: a 
veszprémi Vetési Albert 
Gimnáziumban majdnem 
kitűnő eredménnyel vette az 
akadályokat. Számára a sor-
rend mindig is egyértelmű 
volt: első a tanulás és mel-
lette a futás. – Megteszem a 
tőlem telhetőt, megvannak 
az adottságaim, a körülmé-
nyeket biztosítják. Bűn len-
ne nem használni, és szere-
tek is futni. 

A füredi fiatalember so-
sem adja fel, mert szerinte 
az rossz útra visz. Futósike-
rei visszaigazolásként szol-
gálnak, tudatosítják, hogy jó 
helyen van, valamit jól csi-

nál, és ez a sikerélmény át-
helyezhető az iskolai tanul-
mányokra is. 

– Három évvel ezelőtt 
döntöttem el, hogy az atléti-
kával szeretnék foglalkozni, 
úgy tűnik, ebben tudok ki-
emelkedni – mondta a feb-
ruári aranyérmek megszer-
zése után Molnár Attila.  
– Hatalmas nyomást jelent, 
amikor eldördül a startpisz-
toly és teljesíteni kell. Ott 
nincs mese, a stopper nem 
hazudik: azt mutatja, amit 
kemény munkával odarak  
az ember.

Molnár Attilának heti öt-
hat edzése van, mindegyik 
másfél, kétórás. – Kemény 
megterhelés, de össze lehet 
hozni, ha az edző és a spor-
toló is ugyanazt szeretné – 
állítja a füredi sportember. 
– Remek alapokat kaptam 
Veszprémben, amiket van 
hova fokozni. A Budapesti 
Műszaki Egyetem mérnök-
informatika szakára kerül-
tem, úgyhogy fővárosi egye-
sületet kerestem. Rengeteg 
lehetőségem van: úszhatok, 
van gyógytorna, az edzőm, 
Karlik Pál pedig odafigyel 
rám. Sprinteresebben, céltu-
datosabban tudunk készülni. 

A sprinter korábban több-
ször is hangoztatta, hogy 
számára az atlétika csak egy 
hobbi, de vajon hogy lehet 
hobbiból magyar bajnoksá-
got nyerni? – A hobbi a gim-
náziumi évekre vonatkozott, 
azután nőtte ki magát. Most 
már arra összpontosítok, 

hogy a legtöbbet hozhassam 
ki magamból. Mikor, ha 
nem most? Az egyetem első 
félévében nagyon nehéz 
volt, meglátjuk, hogyan tu-
dom folytatni. Sajnos ritkán 
járok haza, de hétről hétre 
fejlődök, jobban érzem ma-
gamat, és most a verseny-
eredmények is visszaigazo-
lást adtak. 

Az egész szezon a nyír-
egyházi megmérettetésről 
szólt, ez volt Attila utolsó 
fedett pályás versenye.  
– Nem mondom, hogy tech-
nikailag a legjobb verse-
nyem volt, ennél jobban ösz-
sze szoktam rakni őket. Vi-
szont nagyon jó érzés volt 
versenyezni az új, nemzet-
közi szintű nyíregyházi 
komplexumban. 

A 400 méteres síkfutás 
Molnár Attila szerint az ál-
lóképesség és a gyorsaság 
harmóniájából áll: hatvan 
százalékban kell hozzá egy 
rendkívül gyors sebesség és 
egy nagy adag állóképesség. 
Ez és a négyszáz gát a mu-
mus, ezeket senki sem sze-
retné lefutni, de Attila ebben 
találta meg magát. – Nem 
tudom, hogy hol lesz ennek 
a vége, meddig vagyok ké-
pes fejlődni. Remélem, 
hogy egyéniben ki tudok jut-
ni egy felnőttvilágverseny-
re. A váltóban több esélyünk 
lesz erre, mert nehéz négy 
nagyon jó négyszázas futót 
összeszedni. Talán még az 
olimpiára is kijuthatunk.

 Mórocz Anikó

Fiatal tehetség a páston
Lépésről lépésre halad a ranglétrán a füredi 
Salamon Réka párbajtőröző, aki már egészen 
fiatalon a vívás mellett tette le a voksát. A 
Lovassy László Gimnázium diákjaként nincs 
könnyű helyzetben, a tanulás mellett heti öt 
edzés vár rá. A páston elért remek eredményei 
azonban eddig őt igazolták.

A tizennyolc éves Sala-
mon Réka Balatonfüreden 
ismerkedett meg választott 
sportága alapjaival. Érmet 
szerzett az országos diák-
olimpián, a kadétok mező-
nyében rendre szállította a 
szebbnél szebb eredménye-
ket. Pozsonyban, Krakkó-
ban és Wroclawban is pástra 
lépett, 2019 végén már a ju-
niorok között szerepelt, 
2021-ben Tallinnban pedig 
már a felnőttvilágkupán in-
dult. Idén januárban az udi-
nei junior-világkupán a ha-
todik helyet szerezte meg. 
Válogatott kerettag, jelenleg 
a székesfehérvári Honvéd 
Szondi SE versenyzője. 

– Negyedikes koromban, 
2013 szeptemberében az is-
kolánkban volt egy vívóbe-

mutató, ami nagyon megtet-
szett nekem – emlékezett 
vissza a kezdetekre Réka. 
– Lementem a vívóterembe, 
és ott is ragadtam. A víváson 
keresztül kitartást és fegyel-
met tanultam. Aki eljut egy 
magasabb szintre, az renge-
teget utazhat is, amit én na-
gyon szeretek. 

A fiatal tehetség akkor 
érezte úgy, hogy megtalálta 
a sportágát és a helyén van, 
amikor a serdülő korosztály-
ban egymás után két ver-
senyt is megnyert, és ezzel 
egy időben az idősebbek ka-
dét korosztályában is a leg-
jobb nyolc közé került. 

Az elmúlt évben ranglis- 
tamásodikként kvalifikálta 
magát a kairói vb-re, azon-
ban a járványhelyzet miatt  

a Magyar Vívó Szövetség 
nem indította a válogatottat. 
Az idei év is kemény volt a 
számára: egy korosztállyal 
feljebb lépett, ám első éves 
juniorként mégis sikerült be-
verekednie magát a hazai 
ranglista első négy verseny-
zője közé, akik képviselik 
Magyarországot az Európa-  
és a világbajnokságon. 

Réka jelenleg a veszpré-
mi Lovassy gimnázium 11. 
osztályos tanulója, hetente 
háromszor Fehérváron, két-
szer pedig Budapesten a vá-
logatott kerettel edz. Mint 
mondja: nehéz összeegyez-
tetni a tanulást és a verseny-
sportot, de nyolcadik osztá-
lyos kora óta megszokta, 
hogy sokat kell utaznia 
edzésekre. – Sose gondol-
tam arra, hogy a vívást ab-
bahagyjam – mondja a fia-
tal párbajtőröző, akinek cél-
ja az olimpiai szereplés. 

Az ötkarikás kvalifikáció 
az újvidéki junior Európa-
bajnokságon nyújtott telje-
sítménye tükrében még in-

kább realitásnak tűnik. Itt 
nemcsak a páston zajlottak 
érdekfeszítő események, ha-
nem azon kívül is: menet 
közben derült ki ugyanis, 
hogy az orosz csapatok visz-
szaléptek, miután – az 
orosz–ukrán háború elleni 
tiltakozásul – senki sem volt 
hajlandó pástra lépni elle-
nük. A visszalépés közvetle-
nül nem érintette a magyar 
csapatokat, amelyek közül a 
legjobban a női párbajtőrö-
zők szerepeltek. Salamon 
Réka társaival – Büki Lili, 
Gachályi Gréta, Muhari 
Eszter – az egész verseny-
nap során remekelt. 

A lányok a szerbek, a spa-
nyolok és az észtek fölényes 
legyőzése után az elődöntő-
ben találták magukat, ahol 
nem okozott gondot szá-
mukra a cseheken való ma-
gabiztos túllépés sem. Az 
együttes a döntőben azzal a 
német gárdával csapott ösz-
sze, amelyik az oroszok 
elődöntőbeli visszalépése 
után meccs nélkül, pihenteb-

ben került a fináléba. A dön-
tő első fele rendkívül szoro-
san alakult, azonban egy 
hajszálnyival a németek jár-
tak előrébb. A magyar ösz-
szeállításnak 28:28 után si-
került elhúznia, és egy 17:7-
es roham után már az arany-

érmet ünnepelhették. Réka 
azonban nem dőlhetett hát-
ra: újabb kemény felkészü-
lési időszakot követően áp-
rilis 8–10-e között, lapzár-
tánk idején a Dubajban ren-
dezett párbajtőr junior-vb-n 
lépett pástra.  MA

Két füredi arany a bajnokságon

Molnár Attila (jobbról) 
a fociról váltott a futásra

Réka hetente 
háromszor 
Fehérváron, 
kétszer pedig 
Budapesten  
a válogatott 
kerettel edz
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Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Gyerekekért, a jövőnkért Központ – Családi Élményközpont 
Balatonfüreden – GINOP-5.1.7-17-2019-00414 

Ingyenesen bizosítjuk az Élményközpontot a civil szervezeteknek, és folyamatosan várjuk 
a programokra a lakosságot!
Saját programjaikat valósíthatják meg az Élményközpontban a civil szervezetek és a lakosok! Vár-
juk jelentkezésüket!
A helyszínt térítésmentesen biztosítjuk az önök számára.

Azon programok, foglalkozások megtartását részesítjük előnyben, melyek hozzájárulnak a gyer-
mekek fejlődésének elősegítéséhez, az egészséges életre való ösztönzéshez, illetve a családi 
kapcsolatok erősítését helyezik a középpontba, de más társadalmi célú program esetén is várjuk 
jelentkezésüket!

A központban megszervezett programokra várjuk a füredi és a környékbeli lakosokat.
Az Élményközpont programjai az alábbi témákra épülnek:

• interaktív szemináriumok az alábbi témákban: gyermeknevelés, gyermekfejlesztés,  
egészséges életmód, meseterápia,

• sport jellegű foglalkozások gyerekeknek, kismamáknak 
• kézművesnap, zenélés napja, mondókázós nap, mesenap, bábozás napja

Kérdés esetén keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06(1)467-0356, 06(70)322-8812


