
XVIII. ÉVFOLYAM

12. SZÁM

2011 DECEMBER

ÁRA 150 Ft

A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS

HAVI MAGAZINJA

B A L A T O N I

Mit vár 

az új évtõl?5-7 Hévíz, a turisták
paradicsoma11 2012. évi 

naptár12-13 Az Elnök 
nagymester19



A K T U Á L I S2

X V I I I .  É V F O L Y A M  1 2 .  S Z Á M

A K T U Á L I S2

Startra 
magyar!
Itt az idõ, most, s nem soha! Itt az idõ, hogy felpattanj tu-

nyaságodból, s talpra állj! Talpra hát, magyar! Vagy inkább:

startra!?  Mert itthon, e Duna-Tisza völgyben az emberek

egyre nagyobb része „nem lelé honját e hazában”…

Húszéves lányom azt mondja: õ Londonba, vagy Ameri-

kába megy dolgozni, mert itthon minden „csõd”. S amikor

észérvekkel és lelki „terrorral” rá szeretnék hatni, hogy gon-

dolkodjon el, hiszen mi magyarok vagyunk, nekünk ez az

országunk, nekünk ezt az országot kell építeni, szolgálni …

az én szívem szorul el a legjobban, mert rájövök: maximum

a lelkére hathatok, észérveim ugyanis elfogytak az elmúlt

évek alatt. Valóban: mihez is kezdhet itthon egy fiatal?

Kezdjen bele a taposómalomba, gürcöljön látástól vakulá-

sig egy nagy cégnél, vagy indítson el egy vállalkozást itt, a

Balaton partján?

Tényleg:  mit tudok neki javasolni, ami legalább egy kis

fénnyel, szebb jövõvel kecsegtet? Végezze el az orvosi egye-

temet? S aztán csoporttársaival együtt szálljon fel egy busz-

ra, amely külföldre viszi õket dolgozni azok után, akik már

most letétbe helyezték távozási szándékukat? Vagy legyen

olyan „idegenforradalmár”, aki megreformálja a hazai tu-

rizmust – az egész VILÁG ellenében? 

Mi, balatoniak azért még csak-csak elvagyunk. A nyár –

bármennyire is nem volt annyira eredményes, mint szeret-

nénk – mégiscsak nyár volt, bevételt hozott, egy kicsit fel-

lélegezhettünk, s két hónappal tovább tudjuk fizetni a sváj-

ci frank kölcsönünket… vagy esetleg át is tudjuk váltani fo-

rinthitelre (bár fogalmunk sincs róla, hogy hosszabb távon

ezzel vajon jót cselekedtünk-e magunknak?)

Mi, balatoniak azért is jobb helyzetben vagyunk az át-

lag magyaroknál, mert itt szinte minden családban van

„idegenforgalmár”, vendéglátós, recepciós, szakács, vagy

éppen takarítónõ, aki õsszel felkerekedhet, s meg sem áll Ti-

rolig, ahol pár hónapnyi téli munkával  javítani tud családja

anyagi állapotán. Nem véletlen, hogy ilyenkor, Karácsony

táján szinte alig akad olyan Balaton-parti család, akinek ro-

kona, vagy legalább ismerõse ne dolgozna kint  Ausztriá-

ban, Olaszországban, vagy Franciaország valamely síparadi-

csomában.

Nos, akkor mit is mondhatnék húszéves lányomnak?

Hogy tanulja ki a szakácsmesterséget, esetleg az angol fel-

sõfokúja mellé szerezze meg az olaszt is ott kint, miután

megtanul majd „európai színvonalon” mosogatni?....

Nem! Nem mondok semmit. De reménykedem, hogy

egyszer csak véget ér a válság, s jobbra fordul itthon is a

helyzetünk. Mert csak akkor van esély arra, hogy, ha pár év-

re távozik is, de utána végleg hazatérjen. S talán õ is rádöb-

ben arra, hogy csak egy hazánk van, s azt nekünk, s nekik

kell felépítenünk!

Gyarmati László

L A P S Z É L Modernizáció a vidékfejlesztésben

és a környezetvédelemben
Az egyszerûsített foglalkoztatás bevezetésével a mezõgaz-
daságban duplájára nõtt az idényjellegû foglalkoztatottak
száma, mert a gazdák ügyfélkapun, vagy telefonon is ele-
get tehetnek bejelentési kötelezettségüknek – mondta Fa-
zekas Sándor az Infotér konferencián, Balatonfüreden. A
tárcát és a háttérintézményeit valósággal átszövik az infor-
matikai rendszerek: térinformatikai alkalmazások, nyil-
vántartások, integrált és szigetszerûen mûködõ hálózatok.

A vidékfejlesztési miniszter a konferencián tartott elõadásában

emlékeztetett arra, hogy az idén januárban az Európai Bizottság

internetes támadás miatt a szén-dioxid kvóták kereskedelmének

felfüggesztésére kényszerült, amikor a cseh nemzeti regiszterbõl

eltûnt 475 ezer európai uniós kibocsátási egység, és más nemzetek-

kel együtt összesen 30 millió euró értékû kvótát loptak el ismeret-

lenek. A  támogatások igénylése, és az uniós pályázatok miatt a mi-

niszter fontosnak nevezte, hogy a magyar gazdák ismerjék a számí-

tástechnika vívmányait. A minisztérium a Mezõgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatalon keresztül közel 600 milliárd forint támogatást

juttat el évente a gazdákhoz, ezért különösen fontos, hogy a pén-

zekrõl az utolsó forintig számot lehessen adni – hangsúlyozta a mi-

niszter.

Szeptember végétõl új elektronikus ügyfél-tájékoztatási rend-

szer segíti a gazdálkodókat, amely lehetõvé teszi, hogy otthonról is

nyomon követhessék ügyeiket a  Mezõgazdasági és Vidékfejleszté-

si Hivatalnál (MVH). Az elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer

aktuális információkkal szolgál az MVH-hoz benyújtott kérelmek el-

bírálásáról, az egyes projektek állásáról, illetve a Hivatal által nyil-

vántartott regisztrációs adatokról. Ügyfélkapus belépés után sze-

mélyre szabott elektronikus felületen jelenik meg a felhasználó ké-

relmeinek listája (például támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés),

a gazdálkodó bármelyikbe betekinthet számos szûrõ és rendezési

lehetõség segítségével. A rendszert több lépcsõben vezette be az

MVH,  a teljes körû feltöltés után közel 250 ezer gazdálkodó tájéko-

zódhat gyorsan és korszerûen mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá-

mogatásainak elbírálásáról

Fazekas Sándor elmondta azt is, hogy a tárca az Európai Unió vi-

dékfejlesztési programjának keretében felújítja a helyi mûvelõdési

házakat és korszerû Integrált Közösségi Szolgáltató Tereket hoz lét-

re, ahol azok a gazdák is hozzáférnek a szélessávú-internethez,

akiknek anyagi vagy technikai okokból otthon még nincs internet-

hozzáférése. A már átadott közel 130 IKSZT mellett a jövõben 635

településen nyílik felújított, korszerû közösségi és szolgáltató tér,

ezzel a vidékfejlesztési tárca  egyfajta kultúr-missziót is teljesít.

V.M.

Hungarikum napok Tihanyban
Újabb esély a szezon hosszabbítására
A helyét immáron kinövõ garda-
fesztivál mögött egy újabb ren-
dezvény kopogtat erõteljesen Ti-
hanyban: a hungarikumok fesz-
tiválja. Legalábbis ezt látszik
igazolni az elsõ (november végi)
hungarikum napok sikere.

A háromnaposra tervezett ese-

mény egyik szülõatyja Horváth Zsolt

országgyûlési képviselõ, aki aktív

csapatot fogott össze. A háttérben a

hungarikumok védelmérõl szóló tör-

vény tervezete áll. A finomítások és a

részletek kidolgozása érdekében egy

konferenciát is szerveztek a Balaton

és a Bakony kincsei címmel, melyen a

téma aktuális kérdéseit, a törvény

elõkészítési folyamatának stádiumát,

a lehetséges kedvezményeket, a jo-

gosítványok körét vitatták meg poli-

tikusok, gazdálkodók, üzletemberek

bevonásával. A konferencia résztvevõi meghallgatták a Hajdú–Bi-

har megyei tapasztalatokat, eredményeket, de szó volt a törvény-

tervezet stratégiai elemeirõl, a pályázati lehetõségekrõl is. Érdeklõ-

dés övezte az egyik jeles hazai pálinkafõzõ bemutatóját éppúgy,

mint a helybeliek szenzációs újdonságát, a levendulalekvárt.

A Régi Idõk Udvara Skanzenben a fesztivál második napján lát-

ványos, jó hangulatú disznóvágásra, fõzõversenyre, hurka-kolbász

kiállításra került sor. A szervezõk szerint a háromnapos rendezvény

testi és szellemi feltöltõdést egyaránt ígért. Ezt be is váltották,

melyhez a disznóvágáshoz elengedhetetlen hideg is hozzásegített.

Nem titkolt célunk – mondta Herold Gábor szervezõ –, hogy a hun-

garikumok védelmérõl szóló törvény elfogadásának kapujában

együtt népszerûsítsük a hungarikumokat, nemzetünk kincseit, ez-

zel egyidõben megmutassuk, hogy nemcsak álom a szezon meg-

hosszabbítása, télen is van miért a Balatonra jönni. Ezt erõsítette

meg Papp Róbert is, a Régi Idõk Ud-

vara Skanzen és Étterem tulajdonos-

üzletvezetõje, aki szerint Tihany ideá-

lis helyszín a hungarikumok bemuta-

tására, népszerûsítésére. 

A programsorozat része volt a

„Prémium Hungaricum Borok” védje-

gyek átadása hét borászat képviselõ-

inek, míg a nagyközönség számára

maradandó élményt garantált a lát-

ványsütés és a hungarikum ételek

bemutatója, melyhez egy izgalmas

versengést is csatoltak politikusok,

színészek, újságírók három csapatá-

ból. Az elkészült finomságokat V. Né-

meth Zsolt vidékfejlesztési államtit-

kár zsûrizte. Bemutatkozott a min-

den bizonnyal hungarikummá váló

levendulalekvár és néhány (szintén

levendulatartalmú) ital is, de lehe-

tett kemencében sült kenyeret és ka-

lácsot is fogyasztani.

A kondérok, üstök felõl szálló illatok azokat is odacsalogatták,

akik nem tudtak az esemény hírérõl. Nem úgy egy magas rangú kí-

nai rendõr delegáció! Õk egy teljes napot szenteltek Tihanynak, s

mint azt elmondták, kiválóan érezték magukat. Egyikük, professzor

Yu Funian szerint Kína vidéki falvaiban is hasonlóképp zajlik a disz-

nóölés. A látványhoz, illatokhoz, forgataghoz zene és tánc is dukált:

fellépett többek közt autentikus népzenét szolgáltatva a Szentgáli

Banda, a Táltos Tánccsoport (Szentgál).

/A záró „Hurka Gyurka” nap már keveseket vonzott, így kevesen

csalódhattak amiatt, hogy az elõzõ nap bõséges hurkaválasztékának

már az illatát sem érezhettek meg, a finomságok sehol sem kellették

magukat. Nem így kellett volna véget érnie a szezonhosszabitó ren-

dezvény sorozatnak. A szerk./  

(zatyipress)

Disznóságok az asztalon
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Speciális helyzetben a Balaton-parti települések
Sorra járja a megyéket a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetése, hogy vélemé-
nyeket egyeztessenek a helyi polgármesterekkel a tervezett új önkormányzati törvényrõl.
Gémesi György, a MÖSZ elnöke Somogy megyében, Fonyódon találkozott a településveze-
tõkkel. 

Vitaindítójában elmondotta, hogy az eddigi konzultációk jobbára négy olyan kérdéskörben folytak,

melyek a legjobban izgatják a településvezetõket. Az egyik a közoktatási feladatok államosítása. – Nem

értünk egyet az alapfokú oktatás állami kézbe adásával – fejtette ki az elnök. – Korábban sem az okozott

gondot, hogy az önkormányzatok nem tudták mûködtetni az iskolákat, hanem hogy megoldatlan volt a fi-

nanszírozás. Az egészségügyi feladatok egy kézben történõ kezelését viszont elfogadhatónak tartja a

szövetség, mivel ma rendkívül szerteágazó érdekrendszer mûködteti a nagyfokú átalakításra váró

ágazatot.. A legnagyobb vitát a járások kialakítása váltja ki, amely nincs kellõen elõkészítve, mondotta

Gémesi György.  Szerinte legalább ötéves idõszak kellene, hogy ezt jól áttekintve, megfelelõ érdek-

egyeztetéssel, nagy hatékonysággal állami kézben lehessen mûködtetni. A negyedik kardinális téma a

kétezres települési lélekszámhoz kötött hivatalok kérdése. A szövetség elnöke szerinte ebben nincs ko-

moly forrásmegtakarítási lehetõség, de rendkívül sok konfliktust hordoz magában. – Mi inkább azt

mondjuk, ne kössük lélekszámhoz, hanem nézzük végig térségenként a hivatalok számát, mennyi üggyel

foglalkoznak és ehhez kell igazítani az elvárásokat – szögezte le a MÖOSZ elnöke.

A konzultáción a lélekszámhoz kötött hivatalok kérdésében többen is hangsúlyozták,  hogy a Bala-

ton-parti települések különleges helyzetétõl semmiképpen sem szabadna eltekinteni. Fonyódon példá-

ul – mondotta Hidvégi József polgármester - egyharmad az állandó, és kétharmad az üdülõingatlanok

száma. A nyári idõszak komoly feladatot ró az önkormányzatokra, mivel három-négyszeresére duzzad a

lakosság, ami plusz feladatokat és dolgozókat is jelent. Viszont erre minimális normatívát kapnak, ezért

ennek kezelésére külön speciális programot kellene kidolgozni.

/Sonline/

Távvezérlés a MÁV

dél-balatoni vonalán
November közepén Fonyódon adták át a MÁV Zrt. közel 2,3 milliárd forintból korszerû-
sített távvezérlõ rendszerét. A Szabadbattyán - Nagykanizsa közötti 150 kilométer
hosszú pályaszakaszon történt fejlesztésnek köszönhetõen a dél-balatoni vasútvonal
21 vasútállomása és 15 megállóhelye felügyelhetõ és távvezérelhetõ a fonyódi
irányítóközpontból.

Az ország egyik legmodernebb, uniós szabványnak is megfelelõ központi forgalomirányító berende-

zésének átadó ünnepségén Szûcs Lajos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje a magyar

vasúti rendszer gazdasági pilléreirõl beszélt. Szólt a fejlesztésekrõl, s azok forrásainak biztosításáról, az

unió által nyújtott lehetõségekrõl.

- A most átadott fejlesztés kijelöli az utat, amerre a korszerû vasutaknak haladnia kell az utas-

kiszolgálás színvonalában és a mûködés költséghatékonyságában egyaránt - mondta Szarvas Fe-
renc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója Fonyódon. A 21. századi komplex irányítási rendszer elõnye-

irõl beszélve az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy a fejlesztés az eddigi szétdarabolt irányítási fo-

lyamatokat egységes egészbe foglalja a szakaszokon, növeli annak átbocsátó képességét és csökken-

ti az üzemzavarok elhárítási idejét. Javul a menetrendszerûség és nõ az üzemeltetés biztonsági szint-

je. A megújult rendszer a technikai fejlesztések mellett abban is újszerû, hogy a kivitelezés vállalko-

zói finanszírozásból valósult meg, melyet a MÁV Zrt. a rendszer alkalmazása során keletkezõ megta-

karításokból törleszt. Ennek alapján a MÁV Zrt. a beruházás költségét 2 év türelmi idõt követõen, 10

év alatt fizeti ki a Prolan Zrt.-nek, mely az átadást követõ 15 évig végzi a rendszer hibaelhárítási és

karbantartási feladatait.

A rendszer kiépítésével megvalósul a távvezérlésre alkalmas távközlési rendszer, az utastájékoztatás

is korszerûbbé válik. A rendszerbe integrált vasútállomások utasbarát szolgáltatásokat nyújtanak. Az ál-

lomási utasforgalmi és peronvilágítást távolról, automatikusan, a vonatforgalomhoz igazodva vezérli a

rendszer. Az áthaladó vagy érkezõ vonatokra – netán azok késésére – szintén távolról vezérelt hangos-

bemondó figyelmezteti az utazókat. A menetrendrõl több megállóhelyen utastájékoztató információs

oszlopok segítségével lehet majd tájékozódni.  

M. A.

Ellentmondásos az
egészségturizmus
fejlesztése
A Magyar Fürdõvárosok Szövetsége egy közelmúltban elvégzett felmérésre alapozva kíván-
ja erõsíteni a tagi kör képviseletét. Egyebek közt errõl is szó esett a kehidakustányi termál-
fürdõ konferenciatermében megtartott közgyûlésen.

A tanácskozásra elsõ ízben került sor az újonnan megválasztott elnök, Lázár István vezetésével, aki

Kehidakustány polgármestere és a termálfürdõ vezetõjeként is házigazdája volt a rendezvénynek. Sza-

bó Zoltán, a szervezet titkára, a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon karának docense tájékoztatta a

tagságot annak a felmérésnek az eredményérõl, amit a fürdõket üzemeltetõk körében végeztek el. A fej-

lesztési lehetõségek körülményeit, a befektetések idõtállóságát tekintve a válaszok azt mutatták, hogy

a pályázatok bonyolult rendszere gátolja a beruházási források elérhetõségét, az utófinanszírozás pedig

sokhelyütt a támogatás megszerzését is ellehetetleníti. Forgalom tekintetében a gyenge belföldi turiz-

mus recesszióban tartja az ágazatot, a tartózkodási idõ szerinti idegenforgalmi adónemhez kapcsolt ál-

lami támogatás alacsony szintje miatt ugyancsak szûkültek a fejlesztési lehetõségek. A hiányok közt sze-

repel a kormányzati ciklusokon átívelõ gazdasági stratégia. 

A kormányzat által az egészségturizmusnak szánt kiemelt segítségérõl beszélt Szöllõsi László, a

Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: a versenyképesség növelése fon-

tos az ország számára, mert csak így folytatódhat az a kedvezõ tendencia, miszerint immár emelkedõ-

ben van a magyar gyógyfürdõket látogató külföldi vendégszám. Az állami segítség megnyilvánul töb-

bek közt a vonzerõhöz hozzájáruló kulturális és természeti értékeken alapuló kínálatbõvítés támogatá-

sában. Példaként említette a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek munkájának generálá-

sát, amivel önkormányzati és vállalkozói együttmûködések segítik az imázs építést, közösen meghatá-

rozott fõ irányokra összpontosítják az anyagi erõket. 

Lázár István a jövõ feladatai közt említette a szövetség szakmai és gazdasági erõsítését. Egyebek

mellett arra alkalmas helyszíneken a fürdõk üzemeltetéséhez szükséges szakmai képzések indításá-

ról tett említést, célként fogalmazta meg, hogy Budapestet is megnyerjék a szövetséghez való csat-

lakozásra, a mûködés pénzügyi helyzetének javítására pedig pártoló tagok toborzására is kezdemé-

nyezést tett. 

A tanácskozáson egyfajta nemzetközi kitekintést jelentett a Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter

bemutatkozása. H. Á. 

Lázár István elnök – mint házigazda –, polgármesterként és
fürdõvezetõként is köszöntötte a tanácskozást
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Régiós fejlesztési programok a BFT napirendjén
Az év utolsó ülésén több, a régió
jövõjével kapcsolatos tájékozta-
tót hallgattak meg a Balaton
Fejlesztési Tanács tagjai, jelen-
tõs számú érdeklõdõ figyelme
közepette. A terítékre került té-
mák átfogták mindazokat a lé-
nyegi kérdéseket, melyek kap-
csolatban vannak az itt élõ em-
berek életminõségével.

Halász János, a Nemzeti Erõfor-

rás Minisztérium államtitkára elõ-

adásának felvezetõjében hangsú-

lyozta: a tárca tevékenysége, az ott

kialakított szakmai elképzelések ér-

demben befolyásolják a tájegység százhetvenkilenc településének életét. Az államtitkár hang-

súlyozta: háromszázhetvenezer érintett aspektusából kell megfogalmazniuk a Balaton fejlesz-

tési koncepcióját a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, az ifjúsági ügyek, a

család és a sport területén. Megtudhattuk, hogy a régióban négyszáznegyvennyolc szociális

feladatot ellátó intézmény mûködik, s korszerûsítésükre, újak létesítésére a jövõben is biztosít

forrást a kormányzat. Számos új egészségügyi intézmény jelzi, hogy a kormányzat e téren is el-

kötelezett, de a már elavult épületek felújítására is jutott pénz: így többek között Siófok, Sze-

mes és Tapolca részesült jelentõs állami támogatásban. Halász János jelezte: a kistérségi egész-

ségügyi pályázatok változatlanul prioritást élveznek.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a vízimentõk anyagi finanszírozásának gondja komoly hul-

lámokat vetett, ám a minisztérium közremûködésével a turisztikai szezonra ez a probléma is

megoldódott. Halász János kitért arra, hogy a régió specifikus igényeinek megfelelõen kell az ok-

tatást átalakítani: a szezonális jelleg miatt olyan szakmák elsajátítására – a vendéglátó-ipari

mellett -  célszerû a fiatalokat ösztönözni, amelyeket az õszi–téli hónapokban tudnak hasznosí-

tani. A tárca kidolgozta az ehhez kötõdõ infrastrukturális fejlesztési koncepciót, s rendelkezésre

állnak majd források az oktatástechnikai eszközök, az informatika folyamatos megújulására.

Köztudomású, hogy az elmúlt években a régióban is több integrált közösségi teret alakítottak ki,

ám az önkormányzatok szûkös anyagi helyzete miatt mûködtetésük nehézségekbe ütközik. A

tárca és a kormány ezen a téren is segítõ kezet nyújt a fenntartóknak. Halász János elmondta azt

is, hogy több tóparti kollégium bõvítésére, a diákok komfortérzetének javítására is jutott az ál-

lami büdzsébõl. Felhívta a figyelmet a térségi kulturális szereplõk együttmûködésének fontos-

ságára, mellyel nem csak takarékosabban, de sikeresebben is lehet a régió érdekében tevékeny-

kedni. Elõadásában kiemelt helyet kapott az örökségvédelem, hiszen a régió jeleskedik látniva-

lókban, építészeti és kulturális értékekben – ezek megóvása, közkinccsé tétele helyi és állami

feladat. A Balaton melletti, ám nemzeti tulajdonban lévõ sportlétesítményekre kitérve jelezte:

az irányítók ismerik az egyik legnagyobb létesítmény, a fûzfõi uszoda mûszaki állapotát: ennek

felújítása sokáig nem halasztható. Halász János a BFT ülésén tartott elõadásában kitért arra is,

hogy a régió vezetõinek, a települési önkormányzatoknak célszerû ugyan folyamatosan ágaza-

ti pénzekre pályázni, ám már a

2014-20-as idõszakra is fel kell ké-

szülni. Két év múlva indulnak

ugyanis az Integrált Területi Beruhá-

zás címet viselõ új európai uniós pá-

lyázatok, projektek. A specifikus ré-

giók ügye kiemelt figyelmet kap

majd, s a forráshoz jutás miatt is fon-

tos önmagunknak – s természete-

sen a döntéshozóknak – megfogal-

mazni, hogy miért különleges, egye-

di ez az elbûvölõ tájegység. 

Az államtitkári tájékoztatóra

több reflexió érkezett: Bóka István,

a BFT elnöke jelezte, hogy a társa-

sági adón keresztül 25-30 milliárd forint jut a sportra, s ebbõl az összegbõl a balatoni turizmus

is részesülhet. Bogó Ágnes, a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum vezetõje szerint a létesít-

ményt állami tulajdonban kell tartani, hiszen rangos nemzetközi találkozási helyként tartják

számon Európában. A centrum fejlesztését azonban célszerû a mûködési feltételek biztosítá-

sával egybekötni. Gruber Attila országgyûlési képviselõ a vízimentõk anyagi helyzetének sta-

bilizálására kérte a kormányzati tisztségviselõket, ugyanis a cél nem változhat - a Balaton le-

gyen Európa legbiztonságosabb tava. Balázs Árpád, Siófok polgármestere arról tájékoztatta a

testületet, hogy a városi kórház a négymilliárdos pályázati támogatásnak köszönhetõen ma-

gas szinten tudja ellátni a régió állandó lakosainak és az itt pihenõ százezreknek az egészség-

ügyi ellátását. Feltette a kérdést: az oktatási intézmények állami tulajdonba kerülésével miként

alakul majd a pályázati rendszer. A kérdésekre reagálva Halász János egyértelmûvé tette: lesz

forrás a zánkai ifjúsági centrum korszerûsítésére, s maga is szolgalmazni fogja, hogy tavaszig

megoldódjon a vízimentõk pénzügyi ellátása. Az iskolák pályázati úton történõ felújítása kap-

csán jelezte, hogy a kormányzat a döntésbõl nem fogja kihagyni az érintett önkormányzatokat.

A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén a napirendi pontok között szerepelt a régió közlekedési

helyzete is. A szaktárca munkatársának elõadásából kiderült, hogy a vasútfejlesztési program ki-

emelt részét képezi a Nagykanizsa-Budapest pályatest átépítése. Ennek keretében több szaka-

szon kétpályás úttestet alakítanak ki, zajcsökkentõ technológiát alkalmaznak, s ügyelnek a me-

netrend pontos betartására. Elmondta, hogy a rekonstrukciós munkálatok elõreláthatólag 2014-

ben fejezõdnek be. Figyelnek az aligai és a kenesei magas partok megóvására, s a tárca kiemelt

jelentõséget tulajdonít a sármelléki repülõtér mûködtetésének. Gruber Attila a Siófok-Tab közöt-

ti vonal korszerûsítésének és a siófoki reptér felújításának sürgõsségét emelte ki hozzászólásá-

ban. Gál Lajos, gyenesdiási polgármester a sármelléki légikikötõ vasúti összeköttetésének fon-

tosságát hangsúlyozta, egyben jelezte, hogy a balatoni peronok, állomásépületek korszerûsíté-

se sem tûr halasztást. Bóka István – immár nem elõször – azt a közismert tényt emelte ki a té-

ma kapcsán, hogy az északi part vasúti, közúti közlekedésének fejlesztése mind sürgetõbb fel-

adat. Süli Ferenc
Fotó: Andrássy Antal

Az elnökség

Bóka István, a BFT elnök és Fekete-Páris Judit, gazdasági igazgató Halász János NEFMI államtitkár
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A Balatonért dolgoztak
Gyenesdiáson ülésezett a Balatoni Szövetség
A Balatoni Szövetség (BSZ) decemberi köz-
gyûlésének kiemelkedõ és ünnepélyes
programja az idei Balaton-Dijak, s a Bala-
ton Díszpolgára címek átadása volt. Elõtte
azonban még megtárgyalták a szövetség
és a különbözõ térségi szervezetek
együttmûködésének tapasztalatait, vala-
mint tájékoztatót hallgattak meg a leg-
utóbbi két közgyûlés közben végzett el-
nökségi munkáról.

A szövetség hat szervezettel épített ki az el-

múlt években érdemi együttmûködést, amelyet

tovább erõsített ez évben. Legkorábban 1994-

ben, a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsé-

gével kötött megállapodást, majd 2001-ben a Ba-

laton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal.

2004 óta érvényes a Nõk a Balatonért Egyesület-

tel, a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségével, az

MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságával, illetve jogelõdjével, valamint a Balaton Fej-

lesztési Tanáccsal kialakított együttmûködés a régió fejlõdése érdekében. A legutóbbi két közgyûlés

között a Balatoni Szövetség, illetve az elnökség, többek között a Kék Hullám strand- és kikötõ minõ-

sítésével, a mederhasználat, a zagykazetták, az állami tulajdonú ingatlanok átadásának, a hulladék-

törvény, a hajózási tõkejuttatás fizetésének elha-

lasztásának, a kerékpárutak helyzetének, vala-

mint az önkormányzati törvény kérdésével fog-

lalkozott, s fejtette ki a testületek véleményét, ál-

láspontját.

A tájékoztatók tudomásul vétele után a BSZ

Balaton-díját Ruzsics Ferenc elnök adta át a Keszt-

helyi Vöröskeresztes Vízimentõ Egyesületnek, Ba-

lázs Árpád siófoki polgármesternek és a  Róka Ildi-

kó, Móczár István újságíró párosnak. A közgyûlé-

sén adták át Balaton Díszpolgára címet is, amit az

önkormányzati szövetség  mellett a Balaton-parti

Fürdõegyesületek Szövetsége, a Balatoni Civil

Szervezetek Szövetsége, a Nõk a Balatonért Egye-

sület, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács által

hét éve közösen alapított. A kitüntettek: Udvardi

Erzsébet festõmûvész, Fejér Vilmos, a Balatoni Víz-

ügyi Kirendeltség nyugalmazott vezetõje, Lázár Já-

nos, a BSZ titkára és  posztumousz a közelmúltban elhunyt Gérusz Miklós, a balatonvilágosi fürdõegye-

sület  volt elnöke.
A.A.

/fotó: Balatontipp/

Balatoni évtized civil munkával 
Tíz esztendõre tekint vissza a Balatoni Civil Szervezetek
Szövetségének munkája. Az utóbbi öt éves ciklusban Gál
Lajos, Gyenesdiás polgármestere elnökletével tevékeny-
kedett a közösség.

- Polgármesterré választásomat követõen ezt az egy társa-

dalmi tisztséget vállaltam, tekintettel arra, hogy magam is a civil

körökbõl érkeztem a közéletbe. A gyenesdiási Forrásvíz Termé-

szetbarát Egyesület delegáltjaként kerültem az elnökségbe, s

dolgozom elnökként a hamarosan lezáruló ciklusban. 

- Milyen eredmények láthatók az évtized, s annak második fe-

le tükrében? 

- Nagyon fontos momentum, hogy csaknem 25 civil szerve-

zetbõl áll a tagságunk. Ezek közt vannak nagy, az egész régiót le-

fedõk, mint a Nõk a Balatonért Egyesület, több száz fõvel. Tagszervezeteinknek a tíz esztendõ távlatá-

ban fontos szempont volt kiállni az önálló balatoni régió megteremtéséért, elindítani a Kék-Zöld Szalag

Mozgalmat, részt vállalni a  Kék Hullám Zászló minõsítésben, továbbá balatoni konferenciákat szervez-

ni halász-hogász, s vízvédelmi témákban, részt venni a Balaton Díszpolgára címre való jelölésben. Ki-

emelt terület a Balaton tóvédelme, vízvédelme, a vízgyûjtõ terület rendezett, tájképi védelme, ezek

mentén történõ civil érdekképviseleti kiállás. Településszépítõk, horgász és vitorlássport közösségek

egységet képeznek a gondolkodásukkal abban, hogy élhetõ és fenntartható maradjon a Balaton. Sok

olyan feladat van, amit egy-egy önkormányzat nem tud ellátni, vállalkozásoknál nincs rá forrás. Az el-

múlt évben elértük, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanácsban szavazati joga van a képviseletünknek. Én

egyebek mellett azzal az eltökélt szándékkal vettem át az elnöki tisztet, hogy a Balatonnak civil alapo-

kon nyugvó szerepe legyen a Nemzetközi Élõ Tavak (a Living Lakes) mozgalomban. Ennek elérését

ugyancsak kiemelt eredményként tarthatjuk immár számon. Technikailag lényeges továbbá, hogy önál-

ló web-oldalon (www.bcszsz.eu) tudjuk megjelentetni a híreinket, s a mûködési körülményeink színvo-

nalához tartozik, hogy titkári tisztségben a napi feladatokat egy megbízott látja el. A BFT munkájában

való részvétel adta meg a lehetõséget, hogy kiállhattunk a zagyterek önkormányzatok általi visszaszer-

zése mellett, ebben a kezelõi jog biztosítására közeli a kilátás. Sikerült továbbá kompromisszumokra

jutni a kikötõk meder- és parthasználati díjának drasztikus emelési terveit illetõen is. Ennek a lényege a

bejelentett tarifaemelés 10 százalékos mérséklése, s az így megállapított díj 5 év alatti fokozatos beve-

zetése, állami pénz nélkül létrehozott kikötõknél pedig a díj elengedése. Szorgalmazzuk az önálló prog-

ramozási régió megteremtését, s van még egy speciális igény, hogy a TDM szervezetek mellett az úgy-

nevezett környezetvédelmi együttmûködés modell (ECM) is tudjon elindulni. Vállalom, hogy ez az én

„vesszõparipám”, ami nevezhetõ akár „környezetvédelmi TDM”-nek is. Valójában egy környezetvédelmi

együttmûködési modellrõl van szó a civil szervezetek, az önkormányzatiság, és köztes testületek mun-

kájával, kistérségi és regionális szinten. Ez egyébként benne van a BFT 20 éves koncepciójában, erre le-

het pályázni, s ezt meg is tettük. Széles kompetenciánkat mutatja, hogy képviseletünk olyan konferen-

ciákon való részvételre is lehetõséget kapott, amivel nem csak Európába jutottak el a Balaton hírei, ha-

nem Amerikába és Ázsiába is: közvetlenül Mexikóba, Kínába.  

- Milyen alapok teremtõdtek a mûködés elsõ 5 éves ciklusában?

- Az elmondottak mindegyike. De nem hagyható ki, hogy a szövetség Simonné Zákonyi Tünde el-

nökletével jött létre, az õ érdemeinek a fémjele a stratégiai pontok összeszervezése, a helyes irányok ki-

alakítása. Az õt egy év után követõ, sajnos ma már néhai Szabó Tivadar (Fonyódért Egyesület) a nem-

zetközi szintû lehetõségeket mélyítette el. Ezek révén különféle vízminõség-védelmi monitoring (Life)

programok zajlottak a BCSzSz lebonyolításában, egy 465 milliós pályázat keretében. 

- Hogyan prognosztizálható a következõ idõszak? 

- A további építkezésnél bõvítésre lesz szükség, s ehhez új alapok is kellenek. Készen van egy olyan

együttmûködési megállapodás tervezet, mely a Balaton térségében aktívan munkálkodó érdekképvise-

leti szövetségeket tömöríti egységbe. Ilyen a közelmúltban megalakult Balatoni Regionális Turisztikai

Desztinációs Menedzsment Szövetség, a Balatoni Horgász Szövetség, a Bakony-Balatoni Horgász Szö-

vetség és a parti településekbõl álló Balatoni Szövetség. Mindenképp szükséges megerõsíteni a szakmai

együttmûködést a Balatoni Fürdõegyesületek Szövetségével, kiegészítve azt a kapcsolatot, ami már

megvan a Balaton-

felvidéki Nemzeti

Parkkal, a

Limnológiai Kutató

Intézettel és a Bala-

toni Integrációs

Nonprofit Kft.-vel.

Így megteremthetõ

lenne egy Balatoni

Civil Kerekasztal

Fórum. A civil szö-

vetség eddigi mun-

kája generálta en-

nek az együttmû-

ködésnek az igé-

nyét. Ez a közös gondolkodás színterét kell, hogy adja. A cél az, hogy a tenni akaró közösségek ne pár-

huzamosan mûködjenek, adott témákban legyenek jó és elõremutató javaslataik, s kapcsolatuk egy-

mással. Ennél a kerekasztalnál mindenki tudja a hangját hallatni, megsokszorozható lesz így a civil tár-

sadalmi tõke ereje.

- Miként tekint a februári tisztújítás elé?

- Ha az említett együttmûködések mentén folytatódik a munka, akkor bárki alá kerül az elnöki szék,

a szövetséget nem lesz nehéz jó irányban tartani. Én azt szeretném, ha az elnök személyével egy tisztán

civil arca lenne a közösségnek. Ha tudom, természetesen továbbra is szívesen segítem az ígéretes jövõ

elõtt álló szövetség munkáját, olyan minõségben, ahogy a közgyûlés dönt.  

Horányi Árpád

Gál Lajos

Civil szervezetek képviselõi az együttmûködési megállapodás 
aláírásán

A díjazottak
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Mit vár az új évtõl?
A Balatoni Szövetség legutóbbi Gyenesdiáson megtartott közgyûlésén – élve az év végi 

alkalommal, megkérdeztünk néhány polgármestert: mit vár a jövõ esztendõtõl?
Péter Károly, Vonyarcvashegy 

- Hóeséses januárt és februárt szeretnék, ami a tél hangulata mellett megadja a kellõ vízutánpótlást a Balatonnak, a nedvességet a földjeinknek,

hogy szép szõlõnk, jó gyümölcsünk, bõ termésünk legyen. Ha így köszönt ránk az új szezon, olyan vonzerõ lesz, hogy nem kell majd panaszkod-

nunk. Ez a természettõl való kívánalom minden új esztendõvel elhozza a reményt, az optimizmust, az elszántságot ahhoz, hogy a konkrét terve-

inket valóra váltsuk. Turisztikai Egyesületünk nyertes pályázat segítségével a strandnyitásra létre akarunk hozni egy fitnesz-parkot. A vendéglátó

vállalkozók ugyancsak sikeres pályázati támogatás révén a büfésor megújításával készülhetnek a szezonra. Bízom, hogy a lakossággal, a nyaraló-

tulajdonosokkal, az általuk alkotott közösségekkel, és a gazdasági életünk minden szereplõjével együtt tudjuk tovább kovácsolni a jövõnket, a sze-

rencsénket. Annyi sikert kívánok a községünknek, amennyit eddig el tudtunk elérni. 

Bíró Róbert, Balatongyörök
- A szép hosszú õsz lehetõséget adott arra, hogy a strandon sok olyan munkát el tudtunk végezni, ami máskor a tavaszra maradt. Fejlesztéseink

jó részét jövõre is a strandra koncentráljuk, a tervezett partvédelmi munkák mintegy 70 százaléka az elmúlt hetekben már elkészült. Bízunk a pá-

lyázataink sikerében, szeretnénk jobban kiszolgálni a kerékpáros turizmust, ennek megfelelõen biztonságos kerékpártároló építése szerepel az új

évi fejlesztések közt. Célunk a strand bejáratának átépítése, a településünk fürdõkultúrájához méltó fogadóépület emelésével, belefoglalva a ha-

jóállomás pénztárépületének rekonstrukcióját is. Új attrakcióként akarjuk kínálni a római forrás és épületalap bemutathatóságát, a kerékpárúttól

egy leágazást is szeretnénk kiépíteni, a kerékpáros megközelíthetõséget biztosítva. Sok új tervünk van a programkínálatok bõvítésére, a Balatoni

Halak Fesztiválja megrendezésétõl a komolyzene megjelenítéséig. Mindezzel tekintünk az új év elé. 

Hebling Zsolt, Alsóõrs 
- Komfortnövelõ beruházási céljaink vannak mindamellett, hogy a települést és az intézményeinket takarékosan, de jó színvonalon tudjuk mû-

ködtetni, s jussanak anyagiak a civil közösségek támogatására is. Áthúzódó beruházásként a község központjában található Merse LEADER

Kultúrpark továbbépítésével kezdõdik majd a tavaszi idõszak. Már elnyert pályázat keretében a 71-es fõúton forgalomcsillapító átalakításra kerül

sor remélhetõleg még a nyári szezont megelõzõen. Az energiaköltségek csökkentése érdekében szeretnénk a sportcsarnokot napelemekkel ellát-

ni. Valamennyi intézményünknél, s a sportlétesítményeknél tervezünk kisebb-nagyobb fejlesztéseket. Folytatjuk az önerõs útportalanításokat, a

lakosokkal és üdülõtulajdonosokkal közösen sorra alakulnak az útépítõ közösségek. Ez egyrészt a saját életünk, amivel együtt a turizmus közpon-

ti helyet foglal el: az eddigiekhez hasonló tudatos stratégia alapján a lehetõ legtöbb forrást igyekszünk az új évben is visszaforgatni ezen felada-

tok ellátásába. A strandon sétányt szeretnénk kialakítani közvilágítással, az idén átadott kedvelt mediterrán gyermekpancsolóhoz fûzárnyékoló

ültetése a terv, a kempingünkben járdák építése lesz a feladat. Olyan évet várok, melyben a helybeliek továbbra is érezni fogják a fejlõdést, s ez-

zel a vendégek pedig a településünk vonzerejét. 

Balassa Balázs, Szigliget 
polgármestere a 2011-es évben tallózva azt vetíti elõre, hogy nem lesz könnyû túlszárnyalni, amit idén elértek. Ám annál több biztatással, re-

ménnyel szolgál, hogy igen sikeres évet tudnak maguk mögött. 

- Immár tartósan, hosszú távú koncepcióra építve határozzuk meg minden év elején a célokat, feladatokat. Ezek illeszkednek az elõzõ esztendõk

fejlesztéseihez és sejtetik az elkövetkezendõ idõ eredményeit. Folyamatos a strandunk fejlesztése, mert szeretnénk megõrizni a kedveltségét.

Adottságainkra, s jelentõs történelmi múltunkra is építve kiemelt szerepet szánunk a fejlesztéseknek: megtörtént az „Avasi torony” (ez egy Árpád

kori templomrom, mely római villára épült) rekonstrukciós és állagmegóvó munkája, és ezzel párhuzamosan a sírkert felújítása. A vár mûködte-

tésére, karbantartására, fejlesztésére, saját erõbõl közel 40 millió forintot költöttünk. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel karöltve elkészült

egy információs iroda, amit már idén közösen mûködtettünk. A régi, rossz állapotban lévõ kultúrház felújításával egy Integrált Közösségi és Szol-

gáltató Tér is elkészült, melyet a szigligeti kötõdésû Básti Lajosról neveztünk el. Nem maradt el az intézményeink rendszeres felújítása, fejleszté-

se sem. Településünk programoktól volt hangos, ennek a vonzereje is benne van abban, hogy idén több turista látogatott hozzánk, mint az elõzõ évben. A bankhitel nélküli

gazdálkodásnak köszönhetõen a jövõ évet is tartalékkal indítjuk. Igy bizakodással tekintek a jövõ esztendõ elé, bár nem lesz könnyû megismételni idei sikereinket.

A villáminterjúkat készítette: Horányi Árpád
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Mit vár az új évtõl?
/folytatás az elõzõ oldalról/

Galácz György, Balatonmáriafürdõ
- Önkormányzatunk ebben az évben is biztonságosan tudta mûködtetni intézményeit - mindazok ellenére, hogy jelentõs beruházásokat valósítottunk

meg. Megújult a hajóállomás környéke, több utcában felújítottuk a belvíz-elvezetõ rendszerünket, valamint elkezdtük a település központjának, a

Keszeg utcának a felújítását. A rendkívül kedvezõtlen idõjárás ellenére az idegenforgalmi bevételek csak kis mértékben maradtak el a 2010-es gaz-

dasági év bevételeitõl - ezért elégedettek lehetünk a turisztikai szezon alakulásával is. A hozzánk ellátogató hazai és külföldi turisták ezreinek az egész

szezonban színvonalas produkciókkal tudtunk szórakozási lehetõséget nyújtani – a kínálatok és a programok ismertetésében, a közönség

toborzásában nagy szerepe volt a helyi turisztikai egyesülettel közösen mûködtetett információs irodának. Abban bízunk, hogy jövõre a TDM

szervezetekkel együttmûködve tovább tudjuk bõvíteni a turisztikai kínálatot. Az elkövetkezendõ évek egyébként számtalan változást hoznak majd a

települések életében: az új önkormányzati törvény-tervezetet ismerjük, s bár még további jelentõs változások várhatók, mi felkészültünk ezek

kezelésére. Változatlanul a Balatonmáriafürdõn élõk érdekében kell meghozni a helyi döntéseket: nem lehet más célunk, minthogy továbbra is biz-

tonságosan mûködjön településünk, s hogy növekedjen az itt élõ polgárok komfortérzete.

Fekete Barnabás, Balatonvilágos 
A település polgármestere elmondta, hogy az új testülettel új utakra kívánták vezetni Balatonvilágos fejlõdését. Folyamatban van a rendezési terv

módosítása, s ez elsõsorban a Club Aliga beruházásával kapcsolatos. A település szempontjából feltétlenül kedvezõ lett volna, ha az egykori párt-

üdülõ területén már a következõ évben megkezdõdnek az építkezések, ám erre optimista becslés szerint csak 2013 õszén kerülhet sor. A polgár-

mestertõl megtudhattuk: a háromszáznegyvenmillió forintos éves költségvetésbõl jelentõsebb fejlesztésekre nem kerülhetett sor, így mindössze

a strand és néhány út korszerûsítésére került sor. 

- A szerény büdzsé megfontolt gazdálkodást kíván, ám a lakosság egészét érintõ feladatok idén is elsõbbséget élveztek. Így tudtunk forrást biztosíta-

ni a háziorvosi rendelõ felújítására, tatarozására is. A település életében ugyanis mérföldkõnek számít, hogy országos hírû, rendkívül elismert orvos

került nyáron Balatonvilágosra. Mezõfi Miklós több szakvizsgával is rendelkezik: korábban a Dél-pesti-, a Honvéd-, és a Szent Imre Kórházban is a leg-

magasabb vezetõi szinteken dolgozott, ám szívmûtéte után – ahogyan õ fogalmazott – csendesebb vizekre vágyott. Rendelõjében a legkorszerûbb

mûszerek, s egy tökéletesen felszerelt minilabor segíti a gyors és pontos diagnózis felállítását, s ezzel felesleges utazásoktól, idõtöltéstõl kíméli meg a világosi-aligai betegeket. 

Kovács József, Balatonkeresztúr 
A község elsõ embere fontos tényezõvel kezdte a 2011-es év értékelését. Információi szerint ugyanis rendkívül kevés település mondhatja el ma-

gáról, hogy nem szorulnak hitelfelvételre, hiszen bevételeik fedezik a mûködési kiadásokat, sõt kétszázötvenmillió fejlesztési forrással is rendel-

keznek. 

- Egy tóparti község sohasem mondhat le az infrastrukturális beruházásokról, mert akkor elveszíti megszerzett pozícióit, s lemarad a versenyben.

Balatonkeresztúr önkormányzata négy nagyobb pályázatot is benyújtott – a fejlesztések értéke eléri az ötszázötvenmillió forintot, melyhez százhúsz-

milliós önerõt biztosítottunk, de a tervezési költségek fedezete is adott. Az alapellátás zökkenõmentes, de az oktatási feltételek javítása mindig elsõbb-

séget élvez: így kerülhetett sor nagy értékû informatikai eszközök beszerzésére is. Támogatjuk a civil szervezetek mûködését – ez évben az általuk be-

nyújtott pályázatokhoz biztosítjuk a szükséges önrészt. Pragmatikus a kapcsolatunk a szomszédos Balatonmáriafürdõ képviselõ-testületével, s a „ha-

társzakaszt” jelzõ Keszeg utcát közösen kívánjuk felújítani – remélhetõleg a több tízmilliós beruházáshoz sikerül pályázati forrásokat biztosítani. Tu-

risztikai bevételeink  egyébként a tervezetthez hasonlóan alakulnak, s a kedvezõtlen idõjárás csak kis mértékû visszaesést okozott az idegenforgalomban. Ugyanakkor szeretném

leszögezni: a készülõ önkormányzati törvény új helyzet elé állítja a kistelepülések lakóit, ám a mi helyzetünkben radikális változások nem várhatók, hiszen Balatonmáriafürdõvel

hosszú távú együttmûködést tervezünk. 

Horváth László, Balatonberény
Kevésbé jó hírekrõl adhatott számot a polgármester a szeptemberi pénzügyi zárás adatait idézve, mely szerint a nagy adóbefizetõk – egy szállo-

da és egy camping – az év elsõ háromnegyedében már huszonnégymillió forintos adóhátralékot halmoztak fel. Emiatt a jelentõsebb vásárláso-

kat, beruházásokat el kellett halasztani. Ugyancsak kedvezõtlenül alakultak a turisztikai bevételek: a kurtaxa összege kisebb, a strand bevételei

jelentõsebb mértékben csökkentek.

- Kíváncsian várjuk mi is az új önkormányzati törvényt, hiszen speciális helyzetben vagyunk. Az állandó lakosok száma alig haladja meg az ezerkét-

száz fõt, ezért feltehetõen nem tudunk polgármesteri hivatalt létrehozni. Az üdülõingatlanok magas száma – meghaladja a fél ezret – mindenképpen

indokolttá tenné egy kis létszámú apparátus fenntartását.

A villáminterjúkat készítette: Süli Ferenc
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Siófok: mától méltó

a rangra!
A városnapra elkészült a Fõ tér
Negyvenhárom évvel ezelõtt kapott városi rangot Siófok, amely csaknem egy évtizede hasz-
nálja a „Magyarország Nyári fõvárosa” címet. Mint ismeretes, a fõváros „kulcsát” minden
szezonnyitón ünnepélyes keretek között kapja meg valamely jeles országos politikustól Sió-
fok polgármestere. „Na végre! – sóhajtottak fel többen is az elmúlt hetekben – „Na végre el-

készült a város fõtere, s végre valóban európai színvonalú központ várja a vendégeket az ország

nyári fõvárosában!”

A városnap az új

könyvtár avatásával

kezdõdött, aztán

elõször a sajtó mun-

katársai, majd az ér-

deklõdõ városlakók

is beszállhattak az

üvegliftekbe és

megcsodálhatták a

panorámát a vízto-

rony legfelsõ szint-

jén kialakított (de

még nem mûködõ),

forgópadlós kávézó

ablakaiból. Nagy tö-

meg – több részlet-

ben – volt kíváncsi a

még el nem készült,

de kívülrõl már lát-

ványos (sokak által

stílusában abszolút

nem a központba illõ) Sió Pláza belsõ tereire is, ahonnan különösen szép panorámát mutat a Fõ tér. Dél-

után a Virágos Magyarországért verseny díjainak átadásával folytatódott a program, majd a Töreki Mû-

vésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás a galérián. Este a színházteremben került sor a hivatalos városnapi

ceremóniára, ahol díszpolgári kitüntetést kapott Holl Ferenc, kinek 1956-os tevékenységét és a forrada-

lom eszméinek ápolása érdekében végzett odaadó munkáját ismerte el a város, valamint Zachemski Fe-

renc, a Kõolaj Vezetéképítõ Vállalat elsõ fõmérnöke, aki Siófok gazdasági fejlõdése érdekében végzett

lelkiismeretes, szakértõ munkájáért és az 1956-ban tanúsított hazafias kiállásáért részesült az elisme-

résben. „Siófokért” érmet hárman vehettek át: Juhász György nyugdíjas röntgen fõorvos, Torondy Már-

ta kistérségi

tisztifõorvos, és

Zsuga János, az

FGSZ Zrt. elnök-

vezérigazgatója.

Somogyi Csaba,

az Erste Ingatlan

Kft. igazgatója, a

Sió-pláza beruhá-

zás irányítója a

Siófokért végzett

hozzáértõ és elkö-

telezett szakmai

munkájának és partneri hozzáállásának elismeréséül kapta meg a Siófok barátja címet és a hozzá járó

szobrocskát. Többen vehettek át polgármesteri elismerõ oklevelet is munkájukért.

A programok a Fõ téren folytatódtak, s ezzel kezdetét vette az adventi vásár is, amely az év hátralé-

võ idõszakában jelent látványosságot Siófok szívében. A Balaton Táncegyüttes szólistáinak mûsora után

gyújtotta meg az elsõ adventi gyertyát Balázs Árpád polgármester, és ekkor gyúltak fel az ünnep fényei

szerte a városban. A civil szervezetek, alapítványok és egyesületek ezen a napon tartották a hagyomá-

nyos jótékonysági vásárt.  Az összegyûjtött pénz 50 százalékát, 341355 forintot idén a Mozgáskorláto-

zottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának javára ajánlották fel, az adományok másik felét

a civil szervezetek saját mûködésükre fordítják. A DRV Zrt., is csatlakozott a Magyar Református Szeretet-

szolgálat „Egy cseppnyi szeretet” elnevezésû kampányához. Az adventi idõszakra meghirdetett akcióval

hátrányos helyzetû gyermekek oktatását támogatják, melyhez a DRV Zrt. azzal az ezer darab csepp ala-

kú dísz megvásárlásával járult hozzá, melyekkel a Siófok fõterén felállított karácsonyfát díszítették fel.

Gyarmati László

„Info-sztrádával” startolt

az új füredi kutató-fejlesztõ

központ
Félmilliárd forint ráfordítással, 227 millió forint összegû vissza nem térítendõ uniós támo-
gatással Rendszertudományi Innovációs Központ épült Balatonfüreden. Ezáltal a város kis-
térségi szerepét erõsítve egy olyan modern, rendszerszemléletû, kétszintes innovációs köz-
pont jött létre, amely lehetõvé teszi a kistérségben jelenleg telephellyel még nem rendel-
kezõ innovatív vállalkozások betelepedését. 

A centrum elsõ „lakója” a Pan-Inform Kft. ügyvezetõ igazgatója, Náray Gábor Zsolt itt már be is mu-

tathatta az összesen 605 millió forintos ráfordítást igénylõ intézményközi adatkommunikációs progra-

mot, az úgynevezett Hiscom-projektet, amelynek kidolgozásához a projektcég 300 millió forint vissza

nem térítendõ támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból (GOP). Az egészségügyi in-

formatikát alapjaiban megreformáló Hiscom (Hospital Information System and Communication) nevû

programról elmondta: Ez egy olyan „sztráda”, amely egymástól függetlenül mûködõ egészségügyi in-

tézmények informatikai rendszereit köti össze és lehetõvé teszi az azonnali kommunikációt. A kórházak,

rendelõintézetek, klinikák közötti folyamatos kommunikációt biztosító rendszert év végéig négy hely-

színen tesztelik: a Veszprém megyei kórház mellett Balatonfüreden, a novemberben átadott balatonal-

mádi kistérségi járóbeteg-ellátó intézetben, és a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. Kiemelte,

hogy az egészségügyi ellátást végzõ szolgáltatók közötti kommunikációt vizsgálva azt tapasztalták,

hogy az információ döntõen papíron jut el egyik helyrõl a másikra, miközben az adatáramlás lassú, a pa-

pírok elveszhetnek, megsemmisülhetnek. A balatonfüredi fejlesztõ központban kidolgozott rendszer a

betegek adatait, leleteit, zárójelentéseit elektronikusan tárolja, és közvetlenül, a nap 24 órájában hoz-

záférhetõ az egészségügyi szereplõk számára. Hangsúlyozta: a HISCOM teljes kiépítése jelentõs megta-

karítással jár, mert csökken a feleslegesen megismételt vizsgálatok száma, és a betegeknek kevesebb

idõt kell utazással, idõpont egyeztetéssel vagy leletekre várakozással tölteni.

Elmondta, hogy az adatkommunikációs program iránt jelentõs a külföldi érdeklõdés, Svájc és Né-

metország mellett Romániával folytatnak tárgyalásokat a speciális „informatikai közmû“ kiépítésérõl. 

A.A.

Fenyves: Elõtérben a 

turisztikai fejlesztések 
Ötvenmillió forintos uniós támogatással láthat neki turistacsalogató elképzeléseinek meg-
valósításához a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület.

Tóth József, az egyesület elnöke elmondta: az összeg egy részébõl a régóta nem mûködõ kertmozit

élesztik újra. Kicserélik és ki is bõvítik a tetejét, hogy a színpad is fedett legyen, technikai berendezése-

ket, székeket is vásárolnak. Jelentõs beruházás lesz még a három túraútvonal kijelölése:

Somogyszentpálhoz, a Fehérvízi láphoz, illetve Csisztapusztához. A túrázóknak kulcsos házat alakítanak

ki, kölcsönözhetõ elektromos kerékpárokat, fakutyákat, korcsolyákat is vásárolnak. Az egyesület irodája

napelemeket kap, melyek az elektromos biciklik feltöltését is lehetõvé teszi. Az elnök kiemelte: azért

gondolkodtak elektromos kerékpárokban, hogy az idõsek is kényelmesen elkerekezhessenek például a

csisztai fürdõbe. A strandokra új, vandálbiztos információs pontokat helyeznek ki, de a projekt részeként

kiadványokat, prospektusokat készíttetnek, rendezvénysátrat is beszereznek, illetve hagyományõrzõ

céllal elindítnak egy rendezvényt: fenyõvirágzáskor Fenyvesfesztivált rendeznek.

/Sonline/

Igazi fõ tere van immár a városnak

Körpanoráma nyílik a víztorony legfelsõ szintjérõl

A kutató-fejlesztõ központ épülete Füreden
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Balatonfüzfõ: 

Segít az önkormányzat
Újabb idegenforgalmi fejlesztéseket is támogat Balatonfûzfõ önkormányzata, miután a
Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület a jövõ nyárra saját költségén bõvíteni kívánja a Bé-
ke téri információs irodáját, s amihez a testület - miután megismerték a látványtervet - hoz-
zájárulását adta. Ugyancsak az idegenforgalom támogatásához tartozik, hogy a város meg-
elõlegezte az egyesületnek azt a 9,8 millió forintot, amelyet egy utófinanszírozott pályáza-
ton nyert. 

Ez utóbbiban többek között technikai eszközök beszerzése, s a tobruki strandon lévõ színpad alkal-

mi lefedése szerepel. A képviselõk hozzájárultak ahhoz is, hogy a szörf klub ötmilliós beruházást valósít-

son meg a Föveny strand melletti területén: közmûvesítenének, s elhelyeznének egy szörf tárolót zu-

hanyzóval, öltözõvel, valamint lenne on-line meteorológiai állomás, amennyiben nyernek a Leader-

pályázaton. Csupán annyi kikötés fogalmazódott meg, hogy a klubnak öt éven át gondoskodnia kell a lé-

tesítmények üzemeltetésérõl.

A testületi ülésen szó volt a kerékpárút fejlesztésérõl is, amely Tobrukból ágazna le, s a gyártelepig

építenék ki, így érintené az uszodát és a szabadidõ központot is. Az a határozat született, hogy csak a

költségek ismeretében döntenek a 10 százalékos önrész elõteremtésérõl. Újra napirendre került a Delta-

terület szabályozása - itt lenne a város négy településrészét összekapcsoló központja -, ahol újdonság-

ként fogalmazódott meg, hogy a már meglévõ benzinkutat nem tolják arrébb, s több üzemanyagtöltõ

állomás építésére nem adnak engedélyt a késõbbiekben. 

/Balaton.vehír/

Egy helyen a szociális

ellátás Füreden 
Beköltözött az új, ezer
négyzetméteres épület-
be a Balatonfüredi Szoci-
ális Központ. Igy mostan-
tól valamennyi szociális
ellátás itt, egy helyen,
Füred óvárosi részében, a
Kéki utcában vehetõ
igénybe. Minõségi felté-
telek között több mint
ezer ellátottat érint a
koncentrált szolgáltatás,
az étkeztetéstõl egészen
a gyermekjóléti ellátá-
sig.

A kétszintes, korszerû,

környezetbarát és energiatakarékos, közel 1000 négyzetméteres szociális komplexum a nyár végére ké-

szült el, ám a beköltözésre csak a közelmúltban kerülhetett sor. A 260 millió forintból épült nagy közös-

ségi helyiségeket magába foglaló épület negyven fõ befogadására, illetve nappali ellátására alkalmas.

Itt mûködik a gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítõ szolgálat, az épületben kapott helyet az ét-

keztetés és a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (diszpécser központtal), illetve

az idõsek klubja. A komplexumban november végén nyílt napot tartottak, bárki betekinthetett az intéz-

mény munkájába.

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ korábban a város négy különbözõ pontján tevé-

kenykedett, egymástól távol esõ épületekben látta el feladatait. A rászorulók számának folyamatos nö-

vekedése miatt egyre nehezebbé vált az elavult struktúrában biztosítani a megfelelõ ellátást, ráadásul

az épületek mûködtetésnek gazdaságtalansága miatt elkerülhetetlenné volt a városi szociális ellátás

komplex fejlesztése. Az új központ hosszú távon képes biztosítani a város és kistérsége lakóinak számá-

ra a minõségi és egyenlõ eséllyel elérhetõ szociális szolgáltatásokat.

/Füred.hu/

Balatonudvari: A régi 

az új polgármester
Ismét Szabó László független jelöltet, az eddigi pol-
gármestert választották meg a község vezetõjévé
Balatonudvariban.

A három független jelölt közül a gyõztes 120 szavazatot

kapott, míg a második Pintérné Mészáros Erzsébetre 47-en

szavaztak, a harmadik helyre került Kiss Jánosnak pedig 25

voks jutott. A névjegyzéken szereplõ 331 választópolgár kö-

zül 194-en mentek el szavazni, ami 58,6 százalékos részvéte-

li arányt jelent. Két szavazat érvénytelen volt. A négy képvi-

selõi helyre is megválasztották a tagokat a 12 független je-

lölt közül. A Veszprém megyei településen azért kellett idõ-

közi választást tartani, mert a képviselõ-testület augusztus-

ban feloszlatta magát.

Emlékmû Salföldön
Balassi Bálintot ábrázoló, magyar-lengyel nyelvû emléktáblát avattak a Balaton-felvidéki
Salföldön, a faluház bejáratánál. Az ünnepségen többek között jelen volt Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes is.

A 16. század kiemelkedõ magyar költõje, a kilenc nyelven értõ Balassi Bálint megtestesíti a közép-

európaiságot és a lengyel-magyar barátságot - mondotta avató beszédében a miniszterelnök-helyettes,

aki mint igazságügyi és közigazgatási miniszter házigazdája volt a közép-európai tárcavezetõk igazság-

ügyi csúcstalálkozójának Veszprémben. Hangsúlyozta, „a lengyelekkel barátok vagyunk“, és a barátok-

nál otthon érzi magát az ember. Mint mondta, eltölti az otthonosság érzete, amikor Lengyelországban

magyar nyelvû emléktáblát, feliratot olvashat. Bízik benne - tette hozzá -, hogy a lengyelek is otthon

fogják érezni magukat, amikor például a Veszprém megyei Salföldön a két nép barátságát jelzõ kétnyel-

vû emléktáblát olvassák. Azt szeretnénk - mondta a miniszterelnök-helyettes -, ha Magyarország minél

több pontján otthon érezhetnék magukat a lengyelek.

A lengyelek és a magyarok egyaránt kedvelik a bort, a lovakat, gyorsan nyúlnak a kardjuk után, és

szeretik a nõket is; mindezt megtestesítette Balassi Bálint alakja - mondta az emléktábla avatásán Igor

Dzialuk, a lengyel Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Emlékeztetett a „nagy magyar költõ” lengyel-

országi útjaira, az ott született verseire is. Igor Dzialuk kitért arra is, hogy Navracsics Tibor az utóbbi idõ-

ben „nagyon aktív lengyel-magyar együttmûködést kezdeményezett”, és szerinte a barátság akkor iga-

zolódik be, amikor sok ilyen „apró és közös lépés” történik. Fábián Gusztáv, a település polgármestere

köszönetet mondott a faluban élõ Kovács Istvánnak, volt krakkói magyar fõkonzulnak, amiért Salföldnek

adományozta a kétnyelvû emléktáblát. A község vezetõje elmondta, hogy Salföldön nagy kultusza van

Balassi Bálintnak, a költõnek, a végvári harcosnak, a lengyelekkel nagy barátságot ápoló nemesúrnak,

akirõl Bálint-napkor mindig megemlékeznek és a helyi hagyományõrzõk - a salföldi kopjások - lovasbe-

mutatókat tartanak.

A Balassi-dombormûvet Maciej Syrek lengyel szobrászmûvész készítette Vologya Romaniv ukrán

kollégájával együtt. A kétnyelvû emléktábla Lengyelországban három településen is megtalálható:

Krosnóban, Kamieniecben és Nowy Zmigródban.

/MTI/

Iskolafejlesztés Tapolcán
Csaknem ötvenmillió forintot nyert a pályázatot benyújtó Tapolcai Közoktatási Intézményi
Társulás nevében eljáró Tapolca Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, valamint a hazai központi költségvetési elõirányzatból a település iskoláinak inf-
rastrukturális fejlesztése érdekében. 

A 100 százalékos támogatásból lehetõvé válik a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Szé-

chenyi István Szakképzõ Iskola, a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos, Batsányi János Két Tanítási

Nyelvû és Sportiskolai, valamint a Kazinczy Ferenc informatikai tagintézményeinek eszköz-bõvítése. Így

a nevezett iskolák tantermeinek 40 százalékában Internet hozzáférési képességgel rendelkezõ interak-

tív prezentációs eszközök kerültek beszerzésre, lehetõvé vált a mérés-értékelési programok futtatása, a

szükséges eszközpark biztosításával pedig a sajátos nevelési igényû tanulók – különösen a gyengén lá-

tók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdõk – integrált oktatására is vállalkozhat-

nak a speciális IKT eszközök biztosításával. A projekt keretében biztosították a felhasználó pedagógusok

szükséges továbbképzését is.

Sz. M.

Szabó László
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Balatonfüred: Jövõre 

is áldoznak a kultúrára
Balatonfüred mindig is híres volt pezsgõ kulturális életérõl. Az idei évet Szabó Lajos, a mû-
velõdési osztály vezetõje értékelte, aki szerint jövõre is érdemes lesz ellátogatni a Balaton-
parti városba.

- Ebben az évben is számos színvonalas rendezvényt szerveztünk. Továbbra is elõtérbe helyeztük a

már hagyományosnak tekinthetõ programjainkat. Külön érdekessége volt az idei esztendõnek, hogy Ba-

latonfüred duplán ünnepelt. A Tihanyi Apátság birtokösszeíró oklevele nyolcszáz évvel ezelõtt, 1211-ben

említi elõször a települést, Füred néven, valamint negyven évvel ezelõtt, 1971-ben avatták várossá a te-

lepülést. A kettõs esemény mellett külön megemlíteném, hogy Balatonfüred városa jelentõs uniós prog-

ramoknak is helyet adott, mivel Magyarország soros EU elnökségének egyik kiemelt helyszíne volt.

- Balatonfüred több vá-

rossal is együttmûködési

megállapodást kötött a kul-

turális élet terén. Mindez

mennyire volt gyümölcsözõ?

- 2009-ben kezdõdött a

kapcsolatépítés,elõször

Debrecennel. Ez minden-

képpen példaértékû, hiszen

szoros baráti szálak szövõd-

tek, mely mindkét város kul-

turális életére pozitívan ha-

tott. A cívis várost Pécs kö-

vette, amely 2010-ben Euró-

pa kulturális fõvárosa volt.

Idén Kecskeméttel írtunk alá

megállapodást a Magyar

Kultúra Napján. Nagyon jól

együttmûködünk mindenkivel, hiszen számos kulturális csoportjuk fellépett nálunk, de a füredi mûvé-

szeti együttesek is ellátogattak hozzájuk. Kuriózumnak számított, hogy az idei Anna-bál díszvendége

Kecskemét volt. Tervezzük, hogy jövõre testvérvárosunkkal, Opatijával kötünk szerzõdést, mely minden

bizonnyal szintén gyümölcsözõ lesz. A kulturális megállapodásra a Magyar Kultúra Napján, azaz január

20-án kerül sor. Õket is meghívjuk a vitorlabontóra, a Hal- és Borfesztiválra, az ünnepi könyvhétre, az

Anna-bálra és a borhetekre is.

- Terveznek további településekkel megállapodást, vagy úgy gondolják, hogy ez már elegendõ?

- Egyelõre 2012-ben gondolkodunk, de nem tagadom, hogy más városok is jelezték, hogy szívesen

együttmûködnének velünk. 

- Egyes vélemények szerint jövõre a gazdasági válságnak köszönhetõen a kultúra még inkább háttérbe

szorulhat. Balatonfüredet ez mennyiben érintheti?

- Számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy a kulturális turizmus, a rendezvényturizmus meghatározó ele-

me Balatonfüred turisztikai kínálatának. Kitüntetések és elismerések sora jelzi, hogy városunk e törek-

vése is sikeres, így a kulturális alapú városfejlesztésnek a jövõben is meghatározó szerepe lesz Balaton-

füreden. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen olyan tradicionális rendezvényeink vannak, melyek óri-

ási érdeklõdés mellett zajlanak. Továbbra is megtartjuk a jól bevált, hagyományos programjainkat. Ami

külön örvendetes még, hogy a színvonalas kulturális élet jó hatással van a hazai turizmusra is, hiszen so-

kan egy-egy rendezvényünk miatt látogatnak a városba, ezáltal „gyarapítva” a vendégéjszakák számát. 

Szendi Péter

Megújult 

a százéves parókia
Csopakon az 1800-ban épült református templom és környezete az utóbbi idõben
jelentõs változáson ment keresztül, felújították a tetõszerkezetet, a külsõ falakat,
megoldották a templom kivilágítását. 

Tavaly a Csopak-Paloznak református egyházközség közel négymillió forintot nyert vidék-

fejlesztési pályázaton, ebbõl, valamint az önkormányzat és az egyházközség támogatásából  a

csopaki parókiát sikerült az eredeti,  1904-es állapotába külsõleg helyreállítani. (A korábbi pa-

rókia épületrõl nincs dokumentáció, csak egy falmaradványból és a pince elhelyezkedésébõl

tudnak következtetni az eredeti tájolására. ) A mostani felújítás a  mûemléki szakhatóság elõ-

írásainak megfelelõen a korhû vakolatot, a díszeket jelenti elsõsorban, mivel korábban ugyan-

csak pályázati támogatással megvalósult az épület tetõszerkezetének, belsõ terének felújítá-

sa.  A nem a pályázathoz tartozó munkákban nagy összefogással sok segítséget kaptak a he-

lyi lakosoktól, szakemberektõl. Tislér Gézától, a 280 fõs gyülekezet lelkipásztorától tudjuk,

hogy az elmúlt 8-9 évben a templomnál végzett munkálatok költségét is számítva közel 30

millió forint pályázati támogatást tudtak elnyerni. 

A nagy terv a templombelsõ rendbetétele, restaurálása, az orgona, a padok, bútorzat, va-

kolat, festés kétszáz évvel ezelõtti állapotának megfelelõ helyreállítása. A tervek most készül-

nek, csak ennek költsége 800 ezer forint. Tislér Géza bízik abban, hogy ezekhez a munkákhoz

is lesz majd lehetõség pályázati támogatásra.

Juhász Ferenc 

Kiírták az új Leader pályázatokat
Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület nemrégiben Kapolcson tartott tájékoztató fórumot vál-
lalkozók, õstermelõk, civilszervezetek és önkormányzatok részére. Fazekas Zsuzsanna térségi
tanácsadótól megtudtuk, hogy vannak olyan pályázatok, ahol háromszoros a túljelentkezés. 

- Mire lehetett pályázni?

- Kilenc célterületet nyitottunk ebben az évben. Pályázni lehetett rendezvények szervezésére, kö-

zösségi terek fejlesztésére, megújuló erõforrások hasznosítására, illetve különbözõ típusú vállalkozás

fejlesztésekre.

- Milyen összegek állnak a rendelkezésükre?

- A helyi bíráló bizottság 207 projektötletet támogatott, hatvan településrõl. Mintegy 324 millió fo-

rint áll a rendelkezésünkre, melyet 181 millió forinttal igényeltek túl az elsõ körben beérkezett projekt-

adatlapok. 

- Hazánkban sajnos jellemzõ, hogy sok a papírmunka, nagy a bürokrácia. A Leader pályázatoknál mi a

helyzet?

- Most elõször kellett elektronikus úton beadni ezeket a pályázatokat. Ettõl azt várjuk, hogy

a pályázatok elbírálása gyorsabbá válik. Ugyanakkor nagy lépés a magyar vidéket az elektroni-

kus pályázatbeadás felé irányítani. Fõleg azért, mert mi kisvállalkozásoknak, vidéki önkormány-

zatoknak és civil szervezeteknek írtuk ki a pályázatot, melyek nem jártasak a pályázati folyama-

tokban. 

- Meddig kellett benyújtani a pályázatokat és mikor várható ebbõl döntés?

- November 15. volt a benyújtási határidõ. Körülbelül hat-nyolc hónap múlva várható döntés, bár az

elmúlt években egy éven belül ezt nem tudtuk teljesíteni, de az online rendszer szerintem felgyorsítja

majd a folyamatot. Hogy ki, és pontosan mikor kapja meg a támogatását, az attól függ, hogy mikor va-

lósítja meg a projektjét. A pályázat utófinanszírozásos, a kifizetett számlák adatait a nyertes pályázók

felvezetik a kifizetési kérelem ûrlapjaira, melyet a hivatalos szervek elbírálnak. Amennyiben minden

rendben van, akkor mintegy négy hónap múlva utalják a támogatási összeget. 

Sz. P.

Szabó Lajos



T E L E P Ü L É S E K 11

2 0 1 1  D E C E M B E R

Hévíz, a turisták paradicsoma
Oroszország és Kína meghódítása is a cél

Az Európa-szerte ismert fürdõhely, Hévíz élt kitûnõ adottságaival, s ennek kö-
szönhetõen gazdaságilag jobb helyzetben van, mint az ország számos városa. Az
elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület azonban nem kíván lehorgo-
nyozni az eddig elért sikerek mentén – új turisztikai koncepció, új partnerek be-
vonása, egész évben zajló közönségcsalogató programok jelzik az irány- és stí-
lusváltást. Papp Gábor polgármester a sikerek kulcsát az összefogás erejében
látja: 

- Városunk lakói, az itt dolgozók valóban szívükön viselik településünk sorsát. Valameny-

nyien tudjuk: a hírnév kötelez. Hévíz szerepe a hazai turizmusban meghatározó erõvel bír, s a

hozzánk érkezõ vendégeket a rólunk kialakult kép szellemében kell fogadnunk. S hogy ezen el-

várásnak magas szinten tesznek eleget a vendéglátásban érintett vállalkozók, az is bizonyít-

ja, hogy a négymilliárd forintos éves költségvetésünk jelentõs része - huszonöt-harminc szá-

zaléka - az idegenforgalmi bevételekbõl, adóból, s az ezt kiegészítõ állami támogatásból tevõ-

dik össze. Korábban éves szinten 820-950 ezer vendégéjszakát regisztrálhattunk, ám idén

minden bizonnyal rekordot döntünk, s e téren átlépjük az egymilliót is. Hévíz komplex ellátás-

ban tudja részesíteni polgárait, s a minõség állandó javítása érdekében anyagi áldozatot is

vállalunk – évente 300-400 millió forinttal egészítjük ki a központi forrásokat. Kiadásaink je-

lentõs részét az alapszolgáltatások – óvoda, iskola, bölcsõde, szociális- és egészségügyi intéz-

mények – fenntartására, az intézményekben dolgozók bérezésére fordítjuk. A település ki-

egyensúlyozott gazdálkodására jellemzõ: sem hitelünk, sem adósságunk nincs, sõt több száz-

millió forintos megtakarítással rendelkezünk. A jövõre koncentrálva – s az eredményes pályá-

zatoknak is köszönhetõen - minden évben fél-egymilliárd forint értékû fejlesztéseket hajtunk

végre. 

Papp Gábor elmondta, hogy az új képviselõ-testület elõször az áthúzódó beruházásokat,

illetve pályázatokat kívánta lezárni. Ezek közé tartozik az Alsópáhok-Hévíz közötti kerékpár-

út befejezése, a belváros rekonstrukciója és a bölcsõde korszerûsítése. Kisebb infrastrukturá-

lis fejlesztések szinte a napi teendõk közé tartoznak. A polgármester fontosnak tartja a dina-

mizmus fenntartását, s szorgalmazza a sporttevékenységre épülõ vendéglátás preferálását.

Az üdülõvárosban ugyanis szinte soha nincs holtszezon, s ezt az elõnyt célszerû lenne az õszi-

téli idõszakban is hasznosítani. A fûtött szálláshelyek biztosítottak, ám olyan „csomagba épít-

hetõ” gyógyászati-, wellness- és edzõtáborozási szolgáltatásokat is célszerû a kínálatba fel-

venni, melyek a nemzetközi sportvilág érdeklõdését is felkelthetik. Az elmúlt egy év tapasz-

talatai alapján elmondható, hogy az új kezdeményezések kiváló alapot biztosítanak a tovább-

lépéshez. A Vakáció fesztivál nyolc napja alatt például százötven produkciónak tapsolhatott a

mintegy harmincezer látogató. A rendezvény helyszínek közé feliratkozott a katolikus temp-

lom is - itt komolyzenei koncertek várják a mûvészetbarátokat. Mûködik már a jégpálya,

amely korcsolyázási és szórakozási lehetõséget egyaránt biztosít. Az adventi rendezvények

pedig azt jelzik, hogy nem térnek le a már korábban kitûzött útról: minden korosztálynak

színvonalas programot kívánnak nyújtani egész évben. Papp Gábor szerint a turizmus lendü-

letét csak akkor sikerül fenntartani, ha a tradicionális piacok mellett új vendégkört is sikerül

bekapcsolni az áramlatba. Ezért került sor a közelmúltban a polgármester oroszországi, kínai

látogatására - a kapcsolatok intenzívvé válása várhatóan testvérvárosi megállapodások alá-

írását eredményezi. 

- Felesleges hangsúlyoznom: mindkét ország hatalmas potenciális piacot jelent, s öröm-

mel konstatáltuk munkatársaimmal, hogy jelentõs érdeklõdés nyilvánul meg a hévízi üdü-

lési lehetõségek iránt. Az egyik kínai metropolisz, Shanghai Xuhui nevû, nyolcmilliós kerü-

letének vezetõivel felkészültünk a szerzõdés szignálására. Régiós együttmûködésre törek-

szünk, ezért ázsiai utunkat összekötöttünk a csehországi Marienbad küldöttségével - velük

a továbbiakban is együtt kívánunk mûködni. A piac nagysága ugyanis folyamatos konzul-

tációt igényel arról, hogy milyen termékeket adhatunk el a gigantikus ország állampolgára-

inak. Pekingben felkerestük a magyar nagykövetet, s arról tárgyaltunk, miként lehet fel-

gyorsítani a vízumok kiadását. Nem feledkezhetünk meg azonban a hagyományos vendég-

körrõl sem, hiszen az osztrák, német turisták körében változatlanul népszerû a hévízi fürdõ.

Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen szervezett berlini, bé-

csi szakmai vásárokon jelen legyünk. Szívesen hasznosítjuk azokat az európai tapasztalato-

kat, melyek kulturális események köré szövõdnek, s egy-egy tájegység népszerûsítéséhez já-

rulnak hozzá. 

A polgármester elmondta: Hévíz infrastruktúrája, kulturális kínálata tökéletesen al-

kalmas több napos vagy hetes családi együttlétre is. Mindehhez természetesen jól mûkö-

dõ információs bázisra, városmarketingre, s fõképp elegendõ pénzügyi forrásra van szük-

ség.

- Úgy gondolom, e téren is az élvonalban vagyunk. A város TDM szervezete több sikeres pá-

lyázaton vett részt - szép reményekkel, s megfelelõ anyagi kondícióval indítottuk útjára a helyi

szállodák, vállalkozók és az önkormányzat által létrehozott Turisztikai Nonprofit Kft.-t is. A sze-

replõk szakmai tudása elvitathatatlan, ám egy polgármesteri kabinetet is kialakítottunk a mar-

keting munka irányítására. Havi rendszerességgel tartjuk meg azokat a konzultációkat, melye-

ken döntünk a városarculat építésérõl, a reklámra fordítható források – éves szinten mintegy

kétszázötvenmillió forint - felhasználásáról. Az új koncepciót a város korszerû honlapja, s az itt

megjelenõ többnyelvû ajánlatok is jelzik. A rendezvények finanszírozásában sem szûkmarkú a

testület: ebben az évben e célra ötvenmillió forint állt rendelkezésre, ám meggyõzõdésem, hogy

a befektetett összeg busásan megtérül az önkormányzat és a helyi vállalkozók számára. Két te-

rületen viszont lényegesen javítani kell az infrastruktúrát: a sport és a kultúra olyan centrumot

igényel, amely méltó városunk hírnevéhez. Többfunkciós, kulturális eseményekre, sportolásra

egyaránt alkalmas csarnokban gondolkodunk, amelynek része lehet egy ezerfõs konferenciate-

rem is. A beruházást fõként magántõke és pályázati források bevonásával szeretnénk megvaló-

sítani.

Papp Gábor szólt arról is, hogy a város már korábban felismerte a sármelléki repülõtér tu-

risztikai jelentõségét, ezért anyagi és szellemi tõkét fektetett rendszeres mûködésébe. A légi-

kikötõ mûszaki állapota azonban sürgõs beavatkozást igényel ahhoz, hogy perspektivikusan

Nyugat-Magyarország meghatározó bázisa lehessen.

- A reptér léte kulcskérdés a hévízi és az egész nyugat-dunántúli térség számára, s annak

mûködése, a korábbinál nagyobb kihasználtsága komoly lökést adhat a válság után újraszerve-

zõdõ idegenforgalmi piacnak. A felmérések szerint két-három év alatt egymilliárd forintos beru-

házásra lesz szükség a repülõtér korszerûsítéséhez.

Süli Ferenc

Papp Gábor polgármester

A tó esti fényben
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Január
1 Újév, Fruzsina
2 Ábel, Ákos
3 Genovéva 
4 Titusz, Leona 
5 Simon 
6 Boldizsár 
7 Attila, Ramóna 
8 Gyöngyvér 
9 Marcell 

10 Melánia 
11 Ágota 
12 Ernõ, Cézár 
13 Veronika 
14 Bódog, Félix 
15 Lóránt, Lóránd 
16 Gusztáv 
17 Antal, Antónia 
18 Piroska 
19 Sára, Márió 
20 Fábián 
21 Ágnes 
22 Vince, Artúr 
23 Zelma 
24 Timót, Xénia 
25 Pál, Henrik 
26 Vanda, Paula 
27 Angelika 
28 Károly, Karola 
29 Adél, Eta 
30 Martina, Gerda 
31 Marcella
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Február
1 Ignác, Virginia 
2 Karolina, Aida 
3 Balázs, Oszkár 
4 Ráhel, Csenge
5 Ágota, Ingrid 
6 Dorottya, Dóra 
7 Tódor, Rómeó 
8 Aranka 
9 Abigél, Alex 

10 Elvira, Ella 
11 Bertold 
12 Lívia, Lídia 
13 Ella, Linda 
14 Bálint,Valentin 
15 Kolos 
16 Julianna, Lilla 
17 Donát 
18 Bernadett 
19 Zsuzsanna 
20 Aladár, Álmos 
21 Eleonóra 
22 Gerzson 
23 Alfréd 
24 Szökõnap
25 Mátyás
26 Géza
27 Edina, Viktor
28 Ákos, Bátor
29 Elemér
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Március
1 Albin 
2 Lujza, Henrik 
3 Kornélia, Nelli 
4 Kázmér, Zorán 
5 Adorján 
6 Leonóra, Inez 
7 Tamás 
8 Zoltán, Beáta 
9 Franciska 

10 Ildikó 
11 Szilárd 
12 Gergely 
13 Krisztián 
14 Matild, Tilda 
15 Nemzeti ünnep
16 Henrietta 
17 Gertrúd, Patrik 
18 Sándor, Ede 
19 József, Bánk 
20 Klaudia 
21 Benedek 
22 Beáta, Izolda 
23 Emõke 
24 Gábor 
25 Irén, Írisz 
26 Emánuel 
27 Hajnalka 
28 Gedeon 
29 Auguszta 
30 Zalán, Gujdó
31 Árpád, Benõ
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Július
1 Tihamér 
2 Ottó, Ottokár 
3 Kornél, Soma 
4 Ulrik, Babett 
5 Emese, Sarolta 
6 Csaba, Romola 
7 Apollónia 
8 Ellák, Edgár 
9 Lukrécia 

10 Amália 
11 Nóra, Lili 
12 Izabella, Dalma 
13 Jenõ 
14 Örs, Stella 
15 Henrik, Roland 
16 Valter, Kármen 
17 Endre, Elek 
18 Frigyes 
19 Emilia 
20 Illés, Marina 
21 Dániel, Daniella 
22 Magdolna 
23 Lenke, Borisz 
24 Kinga, Kincsõ 
25 Kristóf, Jakab 
26 Anna, Anikó 
27 Olga, Liliána 
28 Szabolcs 
29 Márta, Flóra 
30 Judit, Xénia 
31 Oszkár, Heléna 

V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K

Augusztus
1 Boglárka
2 Lehel, Özséb 
3 Hermina 
4 Domonkos 
5 Krisztina 
6 Berta, Bettina 
7 Ibolya 
8 László 
9 Emõd, Roland 

10 Lõrinc, Blanka 
11 Zsuzsanna 
12 Klára, Leticia 
13 Ipoly, Gertrúd 
14 Marcell 
15 Mária 
16 Ábrahám 
17 Jácint, Arika 
18 Ilona, Ilka 
19 Huba, Lajos
20 Állami ünnep 
21 Sámuel, Hajna 
22 Menyhért 
23 Bence 
24 Bertalan 
25 Lajos, Patrícia 
26 Izsó, Tália 
27 Gáspár, Cézár
28 Ágoston 
29 Beatrix, Erna 
30 Rózsa 
31 Erika, Bella 
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Szeptember
1 Egyed, Egon 
2 Rebeka, Dorina 
3 Hilda, Gergely 
4 Rozália 
5 Viktor, Lõrinc 
6 Zakariás 
7 Regina 
8 Mária, Adrienn 
9 Ádám, Péter 

10 Nikolett, Hunor 
11 Teodóra 
12 Mária, Ibolya 
13 Kornél, Lujza 
14 Szeréna, Roxána 
15 Enikõ, Melitta 
16 Edit, Ditta 
17 Zsófia 
18 Diána, József 
19 Vilhelmina 
20 Friderika 
21 Máté, Mirella 
22 Móric, Ottó 
23 Tekla, Lina 
24 Gellért 
25 Eufrozina 
26 Jusztina 
27 Adalbert 
28 Vencel 
29 Mihály, Mikes 
30 Jeromos 
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2012-ben is várjuk vendégeinket!
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Április
1 Hugó
2 Áron, Mária 
3 Buda, Richárd 
4 Izidor, Kerény 
5 Vince 
6 Vilmos 
7 Herman 
8 Húsvét, Dénes 
9 Húsvét, Erhard 

10 Zsolt 
11 Leó, Szaniszló 
12 Gyula, Oxána 
13 Ida, Norma 
14 Tibor, Maxim 
15 Anasztázia, Tas 
16 Csongor 
17 Rudolf 
18 Andrea, Ilma 
19 Emma 
20 Tivadar 
21 Konrád 
22 Csilla, Noémi 
23 Béla, Egon 
24 György 
25 Márk, Márkus 
26 Ervin, Tihamér 
27 Zita, Mariann 
28 Valéria, Nimród 
29 Péter, Robin 
30 Katalin, Kitti 
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Május
1 Munka ünnepe 
2 Zsigmond 
3 Tímea, Irma 
4 Mónika, Flórián 
5 Györgyi 
6 Ivett, Frida 
7 Gizella 
8 Mihály 
9 Gergely

10 Ármin, Pálma 
11 Ferenc 
12 Pongrác 
13 Szervác, Imola 
14 Bonifác 
15 Zsófia, Szonja 
16 Mózes, Botond 
17 Paszkál, Andor 
18 Erik, Alexandra 
19 Ivó, Milán 
20 Bernát, Felícia 
21 Konstantin 
22 Júlia, Rita 
23 Dezsõ, Vilmos 
24 Eszter, Eliza 
25 Orbán, Márkus 
26 Fülöp, Evelin 
27 Pünkösd, Hella 
28 Pünkösd, Emil 
29 Magdolna 
30 Janka, Zsanett 
31 Angéla
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Június
1 Tünde, Torda 
2 Kármen, Anita 
3 Klotild, Kevin 
4 Bulcsú, Fatima 
5 Fatime 
6 Norbert, Cintia 
7 Róbert, Roberta 
8 Medárd, Zaránd 
9 Félix, Annabella 

10 Margit, Gréta 
11 Barnabás 
12 Villõ, Cinnia 
13 Antal, Anett 
14 Vazul, Herta 
15 Jolán, Vid 
16 Jusztin, Arany 
17 Laura, Alida 
18 Arnold, Levente 
19 Gyárfás, Zóra 
20 Rafael, Dina 
21 Alajos, Leila 
22 Paulina 
23 Zoltán, Edua 
24 Iván, Héra 
25 Vilmos, Viola 
26 János, Pál 
27 László, Sámson 
28 Levente, Irén 
29 Péter, Pál 
30 Pál, Apostol 
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Október
1 Malvin 
2 Petra, Tamás 
3 Helga, Gertrúd 
4 Ferenc, Edvin 
5 Aurél, Galina 
6 Brúnó, Renáta 
7 Amália, Márk 
8 Koppány 
9 Dénes, Andor 

10 Gedeon, Leó 
11 Brigitta, Gitta 
12 Miksa, Rezso 
13 Kálmán, Ede 
14 Helén, Heléna 
15 Teréz, Terézia 
16 Gál, Aurélia 
17 Hedvig, Hédi 
18 Lukács 
19 Nándor 
20 Vendel 
21 Orsolya 
22 Elod, Korinna 
23 Nemzeti ünnep 
24 Salamon 
25 Blanka, Bianka 
26 Dömötör 
27 Szabina 
28 Simon 
29 Nárcisz 
30 Alfonz 
31 Farkas 
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November
1 Mindenszentek 
2 Achilles 
3 Gyõzõ, Hubert 
4 Károly, Karola 
5 Imre, Tétény 
6 Lénárd 
7 Rezsõ 
8 Zsombor 
9 Tivadar 

10 Réka, Ariel 
11 Márton, Martin 
12 Jónás, Renátó 
13 Szilvia, Bulcsú 
14 Aliz, Huba 
15 Albert, Lipót
16 Ödön, Edmond 
17 Hortenzia 
18 Jenõ, Román 
19 Erzsébet 
20 Jolán 
21 Olivér 
22 Cecília 
23 Kelemen 
24 Emma, Flóra 
25 Katalin 
26 Virág 
27 Virgil, Amina 
28 Stefánia 
29 Taksony 
30 András, Andor 
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December
1 Elza, Oszkár 
2 Melinda 
3 Ferenc, Olívia 
4 Borbála 
5 Vilma, Csaba 
6 Miklós 
7 Ambrus 
8 Mária, Marion 
9 Natália 

10 Judit, Loretta 
11 Árpád, Dániel 
12 Gabriella 
13 Luca, Ottília 
14 Szilárda 
15 Valér, Dezsõ 
16 Etelka, Aletta 
17 Lázár, Olimpia 
18 Auguszta 
19 Viola 
20 Teofil 
21 Tamás, Petra 
22 Anikó, Zénó 
23 Viktória, Niké 
24 Ádám, Éva 
25 Karácsony 
26 Karácsony 
27 János 
28 Kamilla 
29 Tamás, Tamara 
30 Dávid, Zoárd 
31 Szilveszter 
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

különleges programokkal várja vendégeit 2012-ben!

Látogatóközpontok    bemutatóhelyek   barlangi kalandtúrák

www.bfnp.hu

2012-ben is
várjuk a Balatonnál,
várjuk a fedélzeten!

Üdülési csekket elfogadunk!

Balatoni Hajózási Zrt.

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

Tel./Fax: 84/310-050

E-mail: 

forgalmi@balatonihajozas.hu

www.balatonihajozas.hu
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Keszthely: 

Városfejlesztés 

három pilléren
Keszthely idén elindított fejlesztései becslések szerint száz évre szólóan meghatározzák a város
arculatát. A 2011. év az által is mérföldkõ, hogy a várostörténelemben nem jegyeztek olyan
esztendõt, melyben a mostanihoz hasonló léptékû beruházások egyszerre készültek volna. 

A belvárosi rehabilitáció finisében, novemberben a második ütem finanszírozásáról szóló szerzõdés

is létrejött a városvezetés és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között. Így összessé-

gében mintegy kétmilliárd forint értékû munka készül. Mindemellett foghattak hozzá – ugyancsak si-

keres pályázat révén – a múlt hónapban a Balaton-part 350 milliós költségû rendezéséhez, 85 százalék-

ban EU-s társfinanszírozású segítséggel. 

Az ünnepélyes szerzõdéskö-

tések alkalmával Ruzsics Ferenc

polgármester elmondta: a beru-

házások szorosan összefüggenek

egymással, s kapcsolódnak az

önkormányzat városfejlesztési

terveihez. A nagyszabású belvá-

rosi felújítás II. üteme 740 milli-

ós program, amihez a Széche-

nyi-terv pályázaton 540 milliós

támogatást nyertek el.

Manninger Jenõ országgyûlési

képviselõ, a Zala Megyei Köz-

gyûlés és a Nyugat-dunántúli

Regionális Fejlesztési Tanács el-

nöke történelmi léptékûnek ne-

vezte a beruházásokat, és ki-

emelte: a régióban csak Keszt-

hely tudott kétszer pályázni a

belvárosi rehabilitációs kiírásra.

A második ütem projektelemei

az elsõ munkafázis eredményei-

re épülnek. A mûszaki tartalom

magába foglalja a piactér átala-

kítását, egy azon keresztülveze-

tõ sétány építését, a sétálóutca

északi részének rendezését

homlokzat-felújítással és útépí-

téssel. Felújítják továbbá a pre-

montrei rendház homlokzatát,

az épület alagsorában vendéglá-

tóegység, az elõtte levõ süllyesz-

tett térrészen pedig terasz készül.  

Az esõ ütem munkáinak eredményeként a Fõ tér új arculata kezd immár kibontakozni. Az építkezés

elõrehaladásával több irányba is átjárható a díszburkolatú terület, helyére került a Szentháromság szo-

bor. A napokban a kertészek is munkához láttak, optimális idõben kezdõdhetett el a cserjék, a fák tele-

pítése. A belvárosban japán cseresznyét, feketefenyõt, szilfát, perzsafát, magas kõrist és díszkörtét ültet-

nek. Az elõnevelt élõ környezeti díszek jelentõs zöldfelületet alkotnak. A fák olyan fejlettségi fokúak,

hogy koronájuk hamar eléri azt a méretet, mely a nyári melegben enyhet adó árnyékot tud adni. A Fõ tér

keleti részén a kútház készül: a területen egykor artézi kút volt, helyén most vízforgatóval mûködtetett

kis szökõkút lesz. Az építményt néhai Mikus Gyula keszthelyi festõ- és szobrászmûvész halat tartó fiút

ábrázoló kisplasztikájának felnagyított változata fogja díszíteni. Zajlik a világítótestek állítása is, a gim-

názium és a plébániatemplom körül a történelmi épületegyüttest a térburkolatba süllyesztett, úgyneve-

zett „taposóreflektorok” világítják majd meg.

A Balaton-parti fejlesztésekhez is átadta már a munkaterületet a kivitelezõnek az önkormányzat.

Folytatódik a parti sétány és a hajókikötõi móló bejáratánál található tér felújítása, a meglévõ virág-

ágyások mellett új növényszigetek készülnek. Két fogadópontot alakítanak ki, minõségi utcabútorok,

szökõkút, információs táblák és egy szenior játszótér egészíti még ki a létesítményeket. Mindezzel erõ-

södik a Balaton-part rendezvényhelyszíni szerepe, jóval alkalmasabb lesz nagyobb tömeget befogadó

szabadtéri programok megrendezésére. 

H. Á.

Új könyvtár Siófokon
Aki fát ültet, az bízik a jövõben, aki könyvtárat épít a mai, rendkívül nehéz idõkben, az…
Siófok. S mindez egyben azt is jelzi: a siófokiak bíznak a jövõben!

A városnapi ünnepségek

„nyitányaként” november

25-én délelõtt adták át ren-

deltetésének a vadonatúj

Balatoni Regionális Kutató-

intézetet és Könyvtárat Sió-

fokon. A térség regionális

történeti kutatásait is össze-

fogó intézmény gondolata

2002-ben született meg

azért, hogy a felnõtt- és

gyermekkönyvtári részleg

végre egy helyre költözhessen, valamint, hogy az egyre zsúfoltabb régi épületbõl a mai kor igényeinek

megfelelõ helyre költözhessen a kultúra Siófokon. 

A város több éven át igyekezett pályázati pénzt szerezni a megvalósításhoz, de ez sosem sikerült, így

végül teljesen önerõbõl vállalták az építkezést. Az 1700 négyzetméteres intézmény a legmodernebb

eszközökkel, berendezésekkel rendelkezik, így a városban élõk 21. századi körülmények között gyarapít-

hatják tudásukat. A könyvtárban elõadótermek, olvasótermek, számítógépek, hírlapolvasó és a Europe

Direct iroda is megtalálható.

Gy.L.

Balatoni népdalok
Minden korosztályt megmozgatott a Nõk a Balatonért Egyesület „Õrizzük a Balaton népda-
lait!” címmel meghirdetett versenye, amit Zamárdiban a községházán rendeztek novem-
berben. 

Több mint tíz évvel ezelõtti kezdeményezést élesztettek újjá a régiós kulturális programmal. Mint

Szauer Rózsa, a húsz balatoni településen csoportot jegyzõ NABE elnöke elmondta: a jelentkezések fe-

lülmúlták várakozásaikat. A megmérettetésre nem csupán a balatoni régió valamennyi szegletébõl vál-

lalkoztak diákok és felnõttek, hanem távolabbról, így például Zalaegerszegrõl, Herendrõl, Kislõdrõl is ér-

keztek nevezések. A produkciókat Dévai Nagy Kamilla elõadómûvész, Zsákai Gyõzõ népzenész, fõiskolai

adjunktus, Husi Gyula népzenetanár és Zsár Éva mûvésztanár alkotta zsûri minõsítette és díjazta. Gyer-

mek kategóriában a 10 éves herendi Juhász Kinga és a 14 éves balatonfüredi Korcsog Anna Luca szerez-

te meg az elsõ helyet, az ifjúságot képviselõk közt a zamárdi Széles Ágota gyõzött, a versenyt a felnõt-

tek körében a balatonfüredi Szücsné Sallai Margit, valamint a balatonlellei Dolbert Ferenc nyerte. A kü-

löndíjakkal együtt összesen 25 szereplõt jutalmaztak.  

H.Á.

Szomszédolásra bíztató

kiállítás
Kelet-Balatoni Tájoló címmel Al-
sóörsön, az Eötvös Károly Mûvelõ-
dési Házban nyitották meg no-
vember végén a kelet-balatoni
kistérség 11 településének (Alsó-
örs, Felsõörs, Balatonalmádi,
Balatonfûzfõ, Litér, Szentkirály-
szabadja, Balatonkenese, Bala-
tonvilágos, Csajág, Küngös,
Balatonfõkajár) épített öröksé-
gét, jellegzetes épületeket, tája-
kat bemutató fotókiállítást. 

A Közkincs Program támogatásával létrehozott vándorkiállítást a fotók közé illesztett, óvodás és álta-

lános iskolás gyermekek karácsonyi ünnepet idézõ rajzai színesítették. Ferenczy Gábor, az alsóörsi önkor-

mányzat alpolgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, reményeik szerint a vándorkiállítás látogatói ked-

vet kapnak ahhoz, hogy saját településük értékei mellett a térség többi „kincsét” is felfedezik, hírét viszik

az egykor és napjainkban itt élõk maradandó alkotásainak, hagyományõrzõ-ápoló tevékenységének. 

J. F.

A Fõ téren helyére került a Szentháromság szobor
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Forralt Bor – Blues – Böllér
Napok Tördemicen
Érdeklõdõk sokaságát vonzotta Badacsonytördemicen a december eleji háromnapos gaszt-
ronómiai és kulturális rendezvény. 

A nagysikerû nyári Szürkebarát bor, és Szürkemarha Gulyásfõzõ Verseny után,  december 2-3-4-én a

badacsonytördemici Faluház udvarán került megrendezésre a Borbála napi forralt Bor – Blues – Böllér Na-

pok, az ilyenkor hagyományos disznóvágással, forralt bor fõzõ versennyel, és minõségi zenével egybeköt-

ve. A változatos eseménysorozathoz kapcsolódó 1945 elõtti badacsonyi hegyrõl készült képeslap kiállítás

megnyitóján Gellei Imre labdarúgó mesteredzõ, a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia szakmai

igazgatója, Badacsonytomaj díszpolgára mondott beszédet. A kiállítás megnyitása elõtt megemlékeztek

Tatay Sándor író halálának 20. évfordulójáról. A több napos „eszem-iszom dinomság” részeként nem ma-

radt el a hagyományos disznóvágás, a forralt bor verseny, a helybeli boros gazdák borkóstolója, a hurka-

kolbász vásár. A szellemi táplálékról pedig változatos kulturális programok kínálatával gondoskodtak. 

A.A.

Tapolcán átadták 
az új szociális központot

Csaknem százmillió forintba
került annak a szociális
központnak a kialakítása,
amelyhez a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú
Társulása az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-
Dunántúli Operatív Program
keretén belül mintegy 85 mil-
lió forintnyi támogatást
nyert. A szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastruk-

turális fejlesztéséhez a szükséges önrészt a társulás biztosította. 
A tavaszal elkezdett munkálatok során teljes egészében felújították a Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatt

található iroda épület nyugati szárnyát. Gondoltak a belsõ akadálymentesitésre is, többek között az
épületszintek között az udvarról induló személyfelvonót helyeztek el. A felújított épületrészben a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat számára az emeleti részen irodákat, fogadóhelyiségeket, tár-
gyalókat, raktárakat alakítottak ki. A földszinti 80 személyt befogadó nagyterem képzések, játszóházak,
családi programok számára biztosít megfelelõ helyszínt. A felújítás révén új szolgáltatásokat is tudnak
biztosítani, mellyel bõvíthetõ a kistérségben ellátandó célcsoportok köre, létszáma. 

Az új központ avatásán többek között jelen volt - a képen balról jobbra - Szencz Lajos, SZ-L Bau Kft.
ügyvezetõ igazgatója., Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés Elnöke, Zimek Sándor projekt-
vezetõ, a ThyssenKrupp Lift Kft. képviseletében, valamint Császár László, a társulás elnöke, Tapolca város
polgármestere. A.A.

Bormustra, lúdvacsora
Tapolcán
Tapolcán a közélet egyik legfontosabb alapvetése: a hagyomány kötelez! Ennek megfelelõen
a már jól bejáratott forgatókönyv és protokoll szerint bonyolódott le a Szent Márton naphoz
köthetõ ünnepi rendezvény – az újbor megszentelése, a Vinum Vulcanum Borlovagrend ava-
tási szertartása, s természetesen asztalra került a speciálisan ízesített és sütött libahús is. 

Az esten - a szakava-

tott ítészek megfontolt

döntésének köszönhetõen

- olyan kiváló személyisé-

gek léphettek a borlovag-

rend tagjainak sorába,

mint a világhírû sebészpro-

fesszor Hangody László,

Szarka Gyula, a Kossuth-

díjjal kitüntetett Ghymes

együttes vezetõje, Szabó

Balázs, a Kékkúti Ásványvíz

Zrt. igazgatója és

Knolmajer Ferenc szõlõs-

gazda. Az új lovagokra es-

küjüknek megfelelõen ko-

moly és megtisztelõ fel-

adat hárul: itthon és a nagyvilágban, családi és baráti körben népszerûsíteniük kell a régió borait. Ez a

kötelezettség nem ró túlságosan nagy terhet rájuk, hiszen a badacsonyi, szentgyörgyhegyi nedûk mél-

tán nyerték el eddig is a nagyközönség szimpátiáját. 

A novemberi idõpont természetesen lehetõséget biztosított arra, hogy az MZ/X Kft.-Hotel Gabriella

által szervezett lúdvacsorán és borkóstolón a város és a környezõ települések borászai bemutassák idei

„alkotásaikat” - a társadalmi esemény rangját jelzi, hogy több környékbeli település polgármestere is je-

len volt a programon. Mezõssy Zoltán házigazdaként is felhívta a népes közönség figyelmét arra, hogy a

2011-es évjáratra – különösen a vörös borokra – érdemes lesz a borbarátoknak figyelniük. Az ifjú ven-

déglátó-ipari szakember – maga is borász családban nõtt fel - elmondta, hogy a késõi szüretelésû bo-

rokkal kapcsolatban különösen nagy reményeket táplálnak, ám meggyõzõdése: változatlanul a bada-

csonyi kéknyelû lesz a régió ”zászlóshajója”. 

A következõ hasonló tapolcai rendezvényre márciusban, a Sándor-napi bormustra alkalmával kerül

sor - ekkor az egész régió borász társadalma megmozdul, s a szakmai rendezvényen mintegy száz szõ-

lész-borász méretteti meg magát. 
Süli Ferenc

Megnyílt az európai 

hírû vörsi betlehem
Advent elsõ vasárnapján ünnepi
szentmise nyitotta meg a vörsi
templom kapuit az európai hírû
betlehem elõtt. Több mint hatvan
éve épül fel a templomban a tele-
pülés karácsonyi meglepetése,
melynek munkálatait közel ne-
gyedszázada Futó Péter irányításá-
val végzik a falu lakói. 

A gipszbõl készült alakok kivételé-

vel csak természetes anyagokat hasz-

nálnak. Évrõl-évre mindig egy kicsit na-

gyobb lett a betlehem, de amikor elér-

ték az ötven négyzetmétert, térben már

nem volt hova bõvíteni. Ezért a részletek

kapnak nagyobb figyelmet és évenként

újabb ötletekkel teszik teljesebbé a ki-

dolgozást. A vörsi betlehem mindennap

látogatható, vasárnaponként pedig ad-

venti rendezvénysorozattal várja a láto-

gatókat a Kis-Balaton fõvárosa.

M. L.

Vályogból húznak falat Buzsákon
A múltba nyúltak vissza a hagyományait büszkén ápoló településen. November elején mû-
emléki környezetben kezdõdött építkezés Buzsákon. Többszáz éves, mára szinte mellõzött
anyagból épül présházzal és pincével kombinált hétvégi ház a népi építészet jegyeit õrzõ
buzsáki János hegyen.

Kézzel készített vályogtéglából rakják a hatvan centimét vastag falakat, kötõanyagnak pedig sarat
használnak. 

- Egy hét múlva már állnak a fa-
lak, és jöhet a fagerendás mennye-
zet, karácsonyra pedig felkerül a
nádtetõ is – mondta Gödény Tibor,
a vályogépítészet elkötelezett hí-
ve. Közel húsz éve végeztet kisebb
megszakításokkal kézi vályogve-
tést a buzsáki kötõdéssel is bíró ke-
rekegyházi vállalkozó.

Komoly hagyománya van a vá-
lyogépítészetnek és most igazán idõszerûvé is válhat, amikor mindenki az energiafelhasználás visszaszo-
rításáról beszél - jegyezte meg a szakember. Kiemelte, hogy teljes értékû építõanyag a vályog, amit akár
helyszínen is elõ lehet állítani, pusztán jó minõségû anyaföld, víz, törekes szalma és természetesen fizikai
munka kell hozzá. 

A buzsáki építészeti hagyományokat megtartó beruházás egyben referencia ház is lesz a térségben. 
- Az ilyen költségtakarékos üzemeltetésû és egészséges klímával bíró épületekbõl, melyek a tájba is jól

illeszkednek, szívesen látnának többet is a községben, vagy akár a csisztai fürdõ környékén – vélekedett
Kara Lajos, a település polgármestere. M. L.

Az avatás ünnepi pillanata

Az új borlovagok
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Tihany: 

Érték és emlék
Õsztõl tavaszig – Tihany a kincses sziget címmel megjelent a téli tihanyi programokat, szál-
láshelyeket és éttermeket ajánló kiadvány. Ez úttörõ a maga nemében, mivel sem Tihany-
ban, sem másutt a Balaton-parton nincs hasonló. A tihanyi TDM / Turisztikai Desztinációs
Menedzsment/ szervezet szerint azonban mégsem ez jelenti a legnagyobb áttörést, hanem
az, hogy sikerült a tihanyi vendéglõsökkel egyfajta „ügyeleti rendszert” kialakítani. A rend-
szerben öt vendéglõs vesz részt, akik vállalták, hogy a szezon kezdetéig, március 15-ig, fel-
váltva egy-két hetet bevállalnak, és a veszteségek ellenére nyitva tartanak. Így a Tihanyba
látogatók minden nap találnak éttermet, ahová beülhetnek.

Minderrõl Koncz Mária, a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetõje számolt be, amikor is összegezte az idén januárban elindított TDM szervezet, eddigi ered-

ményeit. Egyedülálló kiadványukról elmondotta, hogy azt eljuttatták minden, télen is nyitva tartó mú-

zeumba, kiállítóhelyre, étterembe, üzletbe, szálláshelyre, ahol a vendégek megfordulnak. A korábbi

gyakorlat ugyanis az volt, hogy a vendégek nem tudhatták, hogy az adott napon mi van nyitva, hol le-

het megebédelni, meginni egy kávét, melyik kiállítóhelyre lehet ellátogatni, vagy hol szükséges elõze-

tes bejelentkezés. A kiadványból most az is kiderül, hogy télen milyen szálláshelyeket lehet igénybe ven-

ni, hol vannak wellness- vagy sportolási lehetõségek. Mivel Tihany turizmusára erõsen jellemzõ a sze-

zonalitás, télen csak kevés szolgáltató mûködik, a környezõ települések, elsõsorban Balatonfüred kultu-

rális és szabadidõs lehetõségeit, programjait, helyszíneit tartalmazza a kiadvány. A TDM marketing te-

vékenységének - amelynek Tihany - érték és emlék az átfogó szlogenje – további számbavételekor szólt

a település turisztikai arculatának tervezésérõl, információs infrastruktúrájának fejlesztésérõl, valamint

idegenforgalmi stratégiájukról, amelynek lényege, hogy a Tihanyba érkezõk kétharmada egy-két óra el-

teltével ne menjen tovább, hanem legalább még egy-két vendégéjszakát töltsenek el a településen.

Kezdeményezéseik sorában megemlítette, hogy felvették a kapcsolatokat az utazásszervezõkkel, akik-

nek komplex tihanyi és környékbeli programcsomagokat ajánlanak fel. Az is figyelemre méltó, jegyezte

meg, hogy a Tihanyban is megjelenõ bóvli emléktárgyakkal, termékekkel is felveszik a küzdelmet, 

A népszerû település turisztikai vonzerejét jelentõsen erõsítõ és átalakító „Tihanyi Legenda” projekt-

rõl – a mintegy 800 millió fejlesztésrõl, amelyhez az önkormányzat 500 millió forintos támogatást nyert

– Tósoki Imre polgármester elmondotta, hogy megvalósítása a terveknek megfelelõen alakul. A 2013-ig

tartó további munkálatokról a napokban írták alá a szükséges kivitelezõi szerzõdéseket. A fejlesztések

eredményeként teljesen megújul a községközpont, helyreállítják a korábban lerombolt kálváriát, s több

utcát, sétányt korszerûsítenek. A polgármester ugyanakkor roppant jelentõsnek ítélte, hogy mindehhez

számos beruházással csatlakozott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a bencés apátság, s több vállalkozás.

A velük történõ még szorosabb összefogás elengedhetetlen ahhoz, hogy a további tervezett tihanyi fej-

lesztések is megvalósuljanak. Így a rév környékének megújítása, amelynek során szeretnék, hogy az ott

található épületeket is részben átépítsék, felújítsák, hogy azok új és kulturált megjelenést és funkciót

kapjanak. Csakúgy, mint a hajókikötõ állomás is, amit a Balatoni Hajózási Zrt.-vel közösen kívánnak bõ-

víteni, többek között egy vitorláskikötõ kialakításával. Folytatni szeretnék a kerékpárút-hálózat teljessé

tételét is. 
Andrássy Antal

Rekord összegû

közmûfejlesztés

Keszthelyen
Elindulhat a korszerûsítés a keszthelyi szennyvíztisztító-telepen, miután a csaknem három-
éves elõkészítési folyamat lezárultával a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (DRV Zrt.) novem-
ber eleji tulajdonosi közgyûlése jóváhagyta a fejlesztésre vonatkozó elõterjesztést. A Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.) közgyûlési határozattal hatalmazta fel Winkler
Tamást, a DRV Zrt. vezérigazgatóját a támogatási szerzõdés aláírására, és a projekt teljes kö-
rû lebonyolítására. Az ország elsõszámú víziközmû-szolgáltatója kiemelkedõen sokat, 2,3
milliárd forintot fordít a keszthelyi szennyvíztisztító-telep korszerûsítésére. A tulajdonos
MNV Zrt. évek óta nem költött ennyit közmûfejlesztésre. A kivitelezés a közbeszerzési eljá-
rás lezárultával, elõreláthatóan a jövõ év tavaszán indulhat el.

Még az idén kiírhatják a köszbeszerzési eljárást a DRV Zrt. üzemeltetésében lévõ, állami tulajdonú

szennyvíztisztító-telep korszerûsítésére Keszthelyen, miután a szolgáltató november elején megkapta a

tulajdonosi engedélyt a projekt lebonyolítására. A DRV Zrt. egy évvel ezelõtt megújult vezetése örömmel

fogadta az MNV Zrt. döntését, mely összhangban áll a cég törekvéseivel. A társaság egyik legfontosabb

stratégiai célkitûzése ugyanis a folyamatos és minõségi víziközmû-szolgáltatás biztosítása. A siófoki szék-

helyû vállalat az állami tulajdonú víziközmûvek bõvítése, valamint a tisztítási folyamatok során alkalma-

zott technológiák fejlesztése érdekében minden lehetséges eszközt meg kíván ragadni annak érdekében,

hogy a lehetõ legmagasabb színvonalon tudjon eleget tenni az üzemeltetõi és a vagyonkezelõi jogból ere-

dõ kötelezettségének. E mellett a DRV Zrt. felelõsen gondolkodó környezetvédelmi szolgáltató is, a keszt-

helyi szennyvíztisztító-telep fejlesztése pedig a Balaton vízminõségének védelmét szolgálja.

A keszthelyi szennyvíztisztító-telep jelenleg határértéken mûködõ technológiájának korszerûsítése

elengedhetetlenné vált az üzemeltetési költségek csökkentése miatt, valamint a szigorodó kibocsátási

határértékek következtében a várhatóan megnövekedõ bírságtételek elkerülése érdekében. A fejlesztés

után az eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású, párhuzamosan mûködõ tisztítási sorok-

kal, elõülepítéssel, biológiai nitrogén és foszforeltávolítással, valamint kiegészítõ vegyszeres foszforki-

csapatással és a keletkezõ fölösiszap rothasztásával, biogáz hasznosításával, a víztelenített iszap injek-

tálásával valósul majd meg.

A keszthelyi szennyvíztisztító telep a KEOP 1.2.0. pályázat keretén belül történõ fejlesztésének és

bõvítésének összköltsége 2,3 milliárd forint. A jelentõs beruházási források nagyobb részét Európai Uni-

ós pályázatok biztosítják a kedvezményezett Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részvételével. Az állami

szerepvállalás jelentõs, hiszen a tulajdonos MNV Zrt. évek óta nem költött ennyit közmûfejlesztésre. A

kivitelezés a közbeszerzési eljárás lezárultával, elõre láthatóan a jövõ év tavaszán indulhat el.

D.A.

Felavatták Csörgey

Titusz mellszobrát
December elején, a
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igaz-
gatóság székhe-
lyének kertjében
avatták fel Csörgey
Titusz mellszobrát,
Lugossy László
szobrászmûvész al-
kotását. 

A természet- és

madárvédelem jeles

alakja, Csörgey Titusz

50 éve hunyt el. Köz-

adakozásból méltó emléket sikerült állítani a tudós tiszteletére. A szoboravató ünnepséget Puskás Zol-

tán igazgató nyitotta meg, majd Kalotás Zsolt méltatta Csörgey Titusz munkásságát. 

K.A.

A tapasztalatokról Koncz Mária adott összegzést
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Önálló termék lehet a magyar

termál- és gyógyfürdõ
Zalakaros adott otthont a Magyar Fürdõszövetség õszi közgyûlésének, amelynek ülésén a
fürdõk hazai turizmusban betöltött szerepérõl, valamint a jövõre induló közös arculat- és
brandépítésrõl is szó esett.

A közel kétszáz résztvevõt elsõként Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere köszöntötte, majd Bur-

ján Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. elnök-vezérigazgatója adott átfogó képet a helyi fürdõ fejlõdésé-

rõl. Ezt követõen a plenáris ülés keretében a fürdõvilág aktualitásai mellett a 2012 évi  tervekrõl  is szó

esett. Mint azt Vancsura Miklós, a Magyar Fürdõszövetség ügyvezetõ elnöke hangsúlyozta: az elmúlt idõ-

szakban jelentõs, mintegy 80 milliárd forintos fürdõfejlesztés zajlott országszerte, amely jelentõsen nö-

velte a hazai létesítmények ázsióját.

- A jövõ évtõl márkaépítésbe kezdünk; szeretnénk elérni, hogy a magyar fürdõ, mint önálló termék jelen-

jen meg a nemzetközi piacon - fogalmazott az ügyvezetõ elnök. Hozzátette azt is, hogy kimutatásaik sze-

rint a gazdasági válság miatt összességében nem csökkent a látogatók száma. Azon fürdõkben, ahol a tá-

mogatások felhasználásakor ügyeltek a fenntarthatóságra, növekedett a vendégforgalom. Az elnök jelez-

te: arra most kevés esélyt lát, hogy a jövõben újabb fürdõk építését támogassa az állam. Jelenleg már csak

kisebb összegek állnak rendelkezésre, amelyeket attrakciók javítására lehet és érdemes felhasználni

/MTI/

A gyógyturizmus „zászlósa”
A négycsillagos hévízi superior
NaturMed Hotel Carbona hosszú hagyo-
mányai szerint az idei turizmusból is jól
profitált. A fürdõváros tradicionális szál-
lójának vezetõjétõl nem hallani egyet-
len zokszót sem.

- Van egy nagy szerencsénk, amit eddig

még mindig tudtunk kamatoztatni: ez pedig

nem más, minthogy Hévízen vagyunk – szö-

gezte le Lukács Ferenc vezérigazgató. - Ha itt

nem volna vendég, akkor nem létezne magyar

gyógyturizmus. Speciális helyzetet ad nekünk

a gyógytó híre, s a balatoni régióban való el-

helyezkedés is egy különlegesen elõnyös

adottság. Mindebbõl adódik, hogy nálunk a

szezon egész esztendõn át tart.

- A szállóban nem érzõdnek gazdasági ne-

hézségek?

- Az a feladatunk, hogy leküzdjük a nehézségeket, panasz helyett mi erre fordítunk minden energi-

át. Elnyertük a Magyar Termék Nagydíjas Szálloda címet. Ez olyan elismerés és rang, ami újabb speciális

lehetõséget teremtett az eredményeink további javításában. Természetesen, fejlesztésekkel tudjuk le-

hetõvé tenni, hogy bejöjjön az, ami a jó turisztikai évet jelenti. Az utóbbi tíz év alatt 5,5 milliárd forin-

tot fektettünk be. Ebben a folyamatban idén készült el egy 320 milliós beruházás, amihez 30 százalékos

EU-s társfinanszírozású segítséget is kaptunk. A mûszaki tartalomban most a külcsín fokozása volt a fõ

elem: megújultak az erkélyek, át lett alakítva a fõbejárat, a belsõ munkák során pedig a konferenciate-

remre koncentráltunk. Létrehoztunk egy kölyök wellness medencét, valamint a különbözõ szauna kul-

túrák összehasonlítására egy textil-szaunát. Nagy energiát fordítunk a gyógyturisztikai kínálatunk fej-

lesztésére, ezen is alaposan felkészült csapat munkálkodik. Hangsúlyt fektetünk a komplex kínálatra,

ezekben a klasszikus és a természetgyógyászati újdonságok termékcsomagjait egyaránt megtalálják a

vendégeink. Nem hiányzik a palettáról a szépészet, a test és a lélek harmóniáját szolgáló kezelések kí-

nálata sem.

- Mindehhez milyen beruházásokra volt szükség?

- Idén év elején szereztünk be tradicionális Ayurveda indiai ágyakat, polarizált fényterápiás eszkö-

zöket, olyan felszereléseket, melyekkel luxus kozmetikai rendszereket tudunk mûködtetni. Ezek egyike

például a bõr kötõszöveti kezelését lehetõvé tevõ, különleges dr. Kleanthous program. A fejlesztések va-

lójában folyamatos felzárkózások azokhoz az igényekhez, amikért úti célt, szálláshelyet választanak

maguknak a vendégek.

- Milyen hazai és külföldi arányú vendégkör jellemzi a Carbona forgalmát? 

- Háromnegyed részben külföldrõl érkeznek hozzánk, ezzel együtt az is elmondható, hogy az õ kö-

rükben 14-15 napos tartózkodás a jellemzõ, a gyógykúrák idõtartama szerint. A magyarok a 3-4 napos

wellness vendégek. Ez az összetétel mutatja, hogy a hazai körben alig van gyógyturizmus. Az emberek

nagy részének nem jut rá pénze, az egészségügy ezen ágazata pedig nincsen benne a társadalombizto-

sítás finanszírozási rendszerében. Emiatt hiányos sajnos a gyógyturizmus Európán belüli szabad áram-

lása. Az ellensúlyozást kell keresnünk a külföldi piacok célzásával. 

- Honnan jönnek a külföldi vendégek?

- Az említett arányon belül 40 százalék a német, 20 az orosz turista, a többi sok más állam között

oszlik meg. Az oroszoknak igazi sikk Magyarország, de mondhatom azt is, hogy Hévíz. Ölelõ karokkal

jönnek, extra szolgáltatásokat vesznek igénybe. Magyarországon jelenleg csak nálunk vannak nagyobb

létszámban francia vendégek. 

- Az év végén miként tekintenek a jövõbe?

- Építünk a múltunkra, ami alapjaiban azt jelenti, hogy nálunk soha nem volt leépítés. Bízunk a

Carbona száz százalékban magyar tulajdonosi közösségében, mely nem csak pénzügyi befektetõ, ha-

nem turisztikai szakmai grémium is. A szálló jövõjéért dolgozók létszáma 233 fõ, benne 70-en egész-

ségügyiek, 15-en tevékenykednek az értékesítési rendszerben. A munkát az a célkitûzés jellemzi, hogy

nálunk a vendégeknek ne legyenek hétköznapjaik, hiszen az az idõ, amit pihenésre szánnak, nekik ün-

nep, s mi ehhez méltón akarunk hozzájárulni.  A közvetlen környezetet tekintve számítunk a várossal

való együttmûködésre, a vezetés jó irányú fejlesztéseire, a vonzó programjaira. Kitûnõ kapcsolódási

pont, hogy az önkormányzati munkában turisztikai szakember tevékenykedik külsõs alpolgármester-

ként, Turisztikai Marketing Kht. mûködik. A január 2-10 között immár ugyancsak hagyományos pravosz-

láv karácsony rendezésével jó évkezdés elé nézünk, jelentõs számú orosz vendégkörrel. Az év elején 4

KITE konferenciának is helyet adunk. Mindezzel úgy indul az esztendõ, hogy reális célként tûzhetjük ki

magunk elé a 261 szobás házunk az éves átlagban való 80 százalékos kihasználtságát

Horányi Árpád 

Kedvezett az õsz a

balatoni hajósoknak
A megkésett kánikula, a csapadékmentes, napsütéses õsz jelentõsen javított a Balatoni Ha-
józási Zrt. éves mérlegén. A fõszezon végéig még csak nyolcvan-nyolcvanöt százalékban
hozta a cég a pénzügyi elvárásokat, ám a kirándulásra csábító idõjárásnak köszönhetõen
gyakran megteltek a vízi jármûvek: a kompok utas- és gépjármû forgalma például öt száza-
lékkal nõtt az elmúlt évhez képest.

Horváth Gyula, a részvénytársaság vezérigazgatója elmondta: november végéig a személyhajózás

96-98 százalékban teljesítette a korábban megfogalmazott célkitûzéseket. A társaság vezetése, a tulaj-

donosok természetesen bíznak a sikeresebb a balatoni turizmusban, s ezért újabb vízi jármû vásárlásá-

ról döntöttek. December közepén a Bodeni tóról indul – részben közúton - az a félkész hajó, amelynek

„felöltöztetése” már a siófoki székhelyû cég kiváló szakembereire vár. Ezzel a feladattal elõreláthatólag

jövõ év szeptemberére végeznek, s így három-négyszáz fõvel bõvíthetõ lesz az utaslétszám. Horváth

Gyulától megtudhattuk azt is, hogy folytatódik a siófoki kikötõ felújítása, s a partvédelmi munkálatokat

egyedi technológiával kívánják felgyorsítani. 

S.F.

A Carbona bejárata

Lukács Ferenc
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Gyógyítás és idegenforgalom Füreden
Jóllehet a Balaton környékén több, igen színvonalas
kórház mûködik, foglalkoznak rekreációval is, a bala-
tonfüredi Állami Szívkórház azonban kitûnik a gyógy-
idegenforgalomban vállalt szerepével. Errõl beszél-
gettünk Veress Gábor fõigazgató fõorvos professzor-
ral.

– Olvasóink nevében is gratulálunk újbóli kinevezéséhez.

Státuszának ismételt megerõsítéséhez bizonyára hozzájárult az

is, hogy pályázati anyagában, amit hivatásához méltóan „Kül-

detési nyilatkozat”-nak nevez, hangsúlyos szerepet kap a szív-

kórház szerepe a turizmusban. Melyek azok a kiemelt szerepek,

amelyeknek meg kíván felelni?

– Változatlanul a magas színvonalú betegellátás és az ér-

tékteremtés áll szakmai jövõképem középpontjában. Ez azt

jelenti, hogy intézetünk a kijelölt országos intézetekkel

együttmûködésben az invazív és sürgõsségi kardiológiai ellá-

tás fejlesztése mellett valós országos rehabilitációs központ

legyen a legmodernebb rehabilitációval, jól képzett szakmai

személyzettel, korszerû diagnosztikus és terápiás eljárásokkal

felvértezve. Kifogástalan udvarias ügyfélkiszolgálással, átlát-

hatósággal, minõséggel, komfortos környezettel a balatonfü-

redi szívkórház ma már egy márkanév, melyre jellemzõ az em-

berség, a gyors és effektív problémamegoldó képesség, a kö-

vetkezetesség, a magas színvonalú betegellátás, a kiszámíthatóság és a stabilitás. Meggyõzõ-

désem, hogy a balatonfüredi szívkórház jelenlegi tevékenysége és jövõképe jól illeszkedik az

egészségügyi ágazat megújítási programjához, számos ponton kapcsolódik a Nemzeti Erõfor-

rás Minisztérium Egészségügyért Felelõs Államtitkárság által szakmai konzultációra közzétett

„Gyógyuló Magyarország, Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére” címû vitairat-

hoz. 

– Mindezt a tevékenységet egy meglehetõsen nehéz gazdasági helyzetben kell eredménye-

sen folytatnia. Nehéz lesz a feladat?

– Tisztában kell lennem a világgazdasági és a hazai makrogazdasági folyamatokkal, mint

például a költségrobbanás az egészségügyben vagy a hazai forráshiány. Fel kell ismernem a

külsõ válságjeleket, veszélyforrásokat és azok következményeit, állandóan keresve a legmeg-

felelõbb stratégiát és szakmafejlesztési projekteket. A jövõben ki kell jelölni azokat a ponto-

kat, ahol csatlakozni tudunk a profitot is termelõ egészségiparba.

– Itt kapcsolódnak be a turizmusba?

– A gyógyszerkutatás mellett a wellness, a rehabilitáció és a gyógy-turizmusban való sze-

repvállalásunk is növelheti az egészségben megõrzött évek számát. El kell érjük, hogy a ma-

gyar lakosság életkora tovább növekedjen, és minél hosszabb ideig tartson az egészséges, ak-

tív minõségi élet. A Széchenyi Tervbe ugyancsak szorosan illeszkedik a szívkórház energetikai

korszerûsítési projekt terve is, ami beadott KEOP pályázat formájában jelenleg is elbírálás

alatt van. Az egészségügyi megújulás szellemében az intézményi ellátó struktúráknak is a

regionalitáshoz és a progresszivitáshoz kell alkalmazkodnia. 

– Úgy tudom, kidolgozott gyógy-turisztikai koncepciójuk van. Mit tartalmaz ez?

– A szívkórház gyógy-turizmussal kapcsolatos részletes koncepcióját kidolgoztuk és

a tárcának megküldtük. A minisztériumból kapott visszajelzés szerint a tanulmányunk-

ban részletezett koncepció, valamint a felvetett elképzelések szorosan kapcsolódnak a

NEFMI által vitára bocsátott Semmelweis tervben felsorakoztatott szempontokhoz és az

Új Széchenyi-terv fejlesztési céljaihoz. Az egészségipar, mint húzóágazat az Új Széche-

nyi-terv elsõ számú prioritása, és várhatólag a gyógyszerfejlesztési, orvostechnológiai

innovációs és egészségügyi infokommunikációs programunk az értékesíthetõ egészség-

ügyi szolgáltatásokkal a gyógy-turizmus és a gazdaság helyzetét javító kitörési pont le-

het. 

– Milyen fejlesztésekre van ehhez szükségük?

– Jelenleg a szívkórház döntõen rehabilitációs és sürgõsségi kardiológiai fekvõbeteg-

ellátást és fizioterápiás szolgáltatásokat nyújtó intézmény, nem jelentõs gyógyszálló típu-

sú bevétellel. A fõ termék alapvetõen a szívbetegségekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatás,

a fizetõ szálláshelyekre is emiatt jönnek a vendégek, bár ez önállóan, idegenforgalmi szem-

pontból is piacképes lehet. A jelenlegi idegenforgalmi piaci pozíció erõsítése csak fejleszté-

sekkel lehetséges, mivel a versenytársak komfort terén többet nyújtanak, és ráadásul szá-

muk Balatonfüreden növekszik, valamint az átlagos szín-

vonal is emelkedik. Jelenleg a park állapota és a nyújtha-

tó egészségügyi szolgáltatás tekinthetõ a versenytársak-

hoz képest kiemelkedõnek, a kezelõegységek többsége

minõsíthetõ jónak. Fejlesztésre szorulnak a hotelrészle-

gek és a kiegészítõ létesítmények. Az intézmény adottsá-

gai, orvos-szakmai profilja miatt a gyógy-idegenforgal-

mi piacon is elsõsorban az aktív rehabilitáció, rekreáció

központja lehet, beleértve ebbe az orvosi felügyelet mel-

lett végzett fittness jellegû tevékenységeket is. Lehetõ-

ségünk van a szomszéd szállodákkal összefogva is hasz-

nosítani a kapacitásokat.

– Említene néhány konkrétumot?

– A hazai és külföldi betegek egyaránt szeretik a ked-

vezõ hatást nyújtó, divatos víz alatti tornát, illetve aqua-

fittnes foglalkozásokat. Ezért korábban pályázati pénzbõl

mind a szívbetegeknek, mind a fizetõ vendégeknek úszás-

ra alkalmas szabadtéri medencét létesítettünk. Tekintettel

arra, hogy a gyógyszállókat ma már nemcsak terápiás, ha-

nem rekreációs célból is felkeresik, a gyógy-idegenforgal-

mi fejlesztési profil szempontjából elsõdleges szükséglet,

hogy az intézmény rendelkezzen ilyen lehetõséggel. Ki

kell emelni, hogy a kardiológiai rehabilitációra alapozott

gyógy-turizmusban a megfelelõ színvonalú mozgáslehetõség biztosítása orvos-szakmai

okokból elengedhetetlen.

– Megvan-e mindehhez a szükséges szakmai háttér?

– A szívkórház a régióban az egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az

ezt komplex módon kiszolgáló technikának – ide értve a fizioterápiás lehetõségeinket és a

diagnosztikai eszközöket is –, amelyre alapozva mind a profiljába esõ szakorvosi, mind a

gyógy-idegenforgalmi tevékenységnek elsõszámú centruma lehet. Orvosi rehabilitáció és

az aktív kardiológiai ellátás szempontjából a kórház kategóriájában jelenleg az országban

a legjobbak közé sorolható. A gyógy-idegenforgalom tekintetében a minõségi szintek ki-

alakulásának kritériumrendszere más. Itt az esztétikai-kényelmi argumentumok, valamint

a marketing fejlõdése után az orvosi, illetve a szakdolgozói kiemelkedõ tudásra, valamint a

diagnosztikai háttérre (ami alapján egyénre szabott, optimális kúrák tervezhetõk) alapoz-

ható a vezetõ szerepre vonatkozó célkitûzés. Ekképpen nem szükséges, hogy minden tekin-

tetben a kórház legyen a legszebb és a legjobban ellátott a régióban, de az egységes, fel-

sõ-középkategóriás gyógyszállók színvonalán álló szolgáltatási környezet követelmény.

Célként lehet megfogalmazni, hogy a különleges adottságokkal rendelkezõ intézmény fej-

lesztése és megfelelõ marketingje révén – elsõsorban Közép-Európában ismertté válva –

emelkedjen a nemzetközileg magas szinten jegyzett rehabilitációs kórházak, szanatóriu-

mok közé. Céljainkat természetesen harmonizálni kell az orvosi szakmai fejlesztési tervvel

is. A célok eléréséhez szükséges a jelenlegi épületek kibõvítésén alapuló fejlesztés, az ide-

genforgalmi partnerrel, külsõ befektetõvel történõ fejlesztés, de az egyes épületek bõvíté-

se, újraépítése, új gyógyító részlegek kialakítása is. A wellness jellegû szolgáltatásokhoz

gyakorlatilag elengedhetetlen gyógyfürdõ-típusú szolgáltatás fejlesztése, aminek a felté-

teleit elsõsorban egy megfelelõ termálkút létesítése teremtené meg. A cél az intézmény

vendégeinek nyújtott szolgáltatás – ehhez elegendõ a wellness központban két kisebb me-

dence, összesen kb. 60 négyzetméter vízfelülettel (gyógyvizes medence, pezsgõfürdõ). A

wellness központban kezelõegységeket, pihenõteret, beauty-központot és fittness termet

lehet kialakítani. Ehhez azonban legalább 4 csillagos szállodai színvonalon kell szállást biz-

tosítani.

– Vannak-e érdeklõdõ befektetõk? 

– Igen: történtek már Oroszországból, Olaszországból és Irakból is. Ezzel a lehetõséggel

hozzájárulhatunk, hogy a Magyarországra irányuló turizmus összekapcsolódhatna a gyógy-

ászati tevékenység igénybevételével. A kardiológiai rekreációs központ és wellness hotel lét-

rehozásának célja az aktív egészségturizmus fellendítése Balatonfüreden a helyi speciális

földrajzi és orvos-szakmai adottságok kihasználásával óriási elõrelépés lenne. Terveink kidol-

gozottak, részletesek és ésszerûek. Balatonfüred kedvezõ földrajzi, turisztikai adottságai

alapján ígéretes fejlesztési irány egy rekreációs, gyógy-turisztikai központ létrehozása. 

Zatkalik András

Veress Gábor fõigazgató
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Hadüzenet az illegális
horgászoknak
A tisztességes horgászok keveslik, a rabsicok – s ezúttal e tény a meghatározó - sokallják
azokat az erõfeszítéseket, melyeket a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tesz a tó hal-
állományának megóvása érdekében. Minderrõl Füstös Gábor, a cég vezérigazgatója tájékoz-
tatta a sajtó képviselõit azon az eseményen, melyen bemutatták a halõrök számára beszer-
zett korszerû technikai eszközöket.

- Egy évtizede nem volt ilyen jellegû és
értékû fejlesztés a halászati zrt.-nél, mint
amelyre most, 2011 év végén került sor. A
jövõben újabb négy autó és három gyors-
járású motoros hajó áll munkatársaink
rendelkezésére. Feltétlenül indokolt jelen-
tõsebb erõfeszítéseket tenni a halállo-
mány védelmére, hiszen viszonylag rövid
idõ alatt tíz-tizenkétezer méter rabsic há-

lót fedeztek fel kollégáim – a kedvezõtlen folyamatot jelzi, hogy ebben az évben már kétszáznyolcvan fõ el-
len indult illegális horgászat miatt szabálysértési eljárás. Emelkedett a tettenérések száma is, s mindez azt je-
lenti, hogy a halõrök megbízhatóan és jól látják el feladataikat. 

A vezérigazgató elmondta: fokozott ellenõrzésre számíthatnak a vitorlás hajókról horgászók, a víz
alatti radarok pedig lehetõséget biztosítanak arra, hogy kiszûrjék az illegális halfogásokat. A megelõzõ
tevékenységek garanciát jelenthetnek arra, hogy hosszú távon javuljanak a sporthorgászok fogási ered-
ményei. Ehhez azonban nem csak a rabsicok számát kell radikálisan csökkenteni, hanem folytatni kell a
haltelepítéseket is. A korábban meghirdetett programnak megfelelõen két-háromnyaras pontyokkal és
egynyaras süllõkkel gyarapodott a magyar tenger halállománya. Jó hír a pecásoknak, hogy ez utóbbiak
védelmét a jövõ évi horgászrendben rögzítik. Füstös Gábor bejelentette: a Balatoni Halászati Zrt. nem
emeli a horgászjegyek árait, s lehetõséget biztosítanak arra, hogy - akár karácsonyi ajándékként - a há-
ziasszonyok akciós területi jeggyel ajándékozzák meg szeretteiket. S.F.

Kedvezõ árú horgászjegyek

Nem változnak a balatoni horgászjegyek árai 2012-ben, jövõre is az ideivel azonos
árakon kínálják a területi engedélyeket. 

Az általános felnõtt területi engedély ára - mellyel  a Balaton egész területén,
a Kis-Balatonon és a Nyugati-övcsatornán is lehet horgászni, továbbra is 60 ezer
forintba kerül, míg a partközeli balatoni engedélyhez jövõre is 26 ezer forintért
juthatnak hozzá a 18 és 65 év közötti felnõttek. Ehhez kapcsolódóan szintén válto-
zatlan áron kínálják a napi, a három napos, és tíz napos jegyeket. 

A jegytípusok között némi átrendezõdésre is kell számítani. A változás a fiatal
horgásztársadalmat érinti: õket két kategóriába sorolták. A gyerekeknek minded-
dig 16 éves korig egy típusú jegyet kínáltak, ezt az engedélytípust azonban a hor-
gászjegyeket értékesítõ árusok és a szülõk is drágának találták. A problémát a „va-
lódi gyerekjegy” oldja meg, amit 14 éves korig válthatnak ki a fiatal pecások - egy
évre mindössze 1500 forintért.

A másik, ugyancsak a fiataloknak kínált új jegytípus az ifjúsági jegy, amely-
lyel a 14-18 éves korosztályt kívánják kedvezõ helyzetbe hozni: ezek a fiatalok
az éves, általános balatoni engedélyt 22 ezer forintért, míg a partközeli balato-
ni jegyet 10 ezer forintért vásárolhatják meg. A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. továbbra is megtartja népszerû akciós jegyeit. A kedvezményes
területi engedélyeket január  15-ig lehet igényelni körülbelül 10 százalékos
kedvezménnyel. A részvénytársaság tapasztalatai szerint idén az eddigieknél
több horgász pecázott a Balatonon. Ennek megfelelõen a társaság horgászjegy
értékesítésbõl származó bevétele is emelkedhet– ez teszi lehetõvé, hogy a je-
gyek ára ne emelkedjen.

Az Elnök nagymester
A tihanyi borrendnek, azaz a V initores
Tychonienses Borlovagrendnek nincs saját
szentje. Tagjai ugyanis azt a 20 vinoterest,
szülõmûvelõ családot tekintik példaképük-
nek, s elõdjüknek, akiket I. András király
adományozott a Tihanyi Alapító levélben,/
1055 / - amely a legkorábbi magyar nyelvû
írott nyelvi emlékünk - a félszigeten meg-
épült monostornak. A már akkor virágzó
szõlõkultúra örökségének és hagyománya-
inak ápolására, továbbvitelére, a tihanyi
vörös bor hírnevének újraélesztésére szer-
vezõdött borlovagrend 2000-ben alakult. A
tíz „jó borivó”, a minõség mellett, szõlõ és
bor iránt elkötelezett, s a szakmához vala-
miképpen kötõdõ, Tihanyt szeretõ, s azért
tenni is akaró borlovag a rend Elnök nagy-
mesterévé Salánki Sándort választotta
meg, aki azóta is betölti e tisztséget.

Hazánkban jelenleg 47 borrend tevékenyke-

dik. Köztük viszonylag fiatalnak mondható a tihanyi, miután korábban jobbára a térség történelmi

borvidéki rendjeinek tagjaként népszerûsítették Tihany nedûit. Ám Salánki Sándor és társai az ez-

redfordulón úgy vélték, mindinkább elkerülhetetlen, hogy immáron egy önálló borlovag renddel is

elõsegítsék az õshonos kékszõlõbõl készült borok – mindenekelõtt a zászlósbor, a Cabernet Franc,

valamint a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Kékoportó, a Kékfrankos, a Zweigel, - védelmét, hírne-

vét. S hogy saját eszközeikkel is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a borgasztronómia turisztikai vonz-

erõvé váljon, miközben Tihany hírneve is növekedjen. Kemény, de eredményes tíz esztendõ áll a

borrend mögött, vallja az elnök nagymester, amiben nem kis része van annak, hogy az évek során

egyre többen léptek soraikba. Ma már 23 rendes tagjuk van, míg a tiszteletbeli tagok száma meg-

közelíti a félszázat. Így az elnök nagymester hálás a munkáját segítõ kancellárnak Punk Ferencnek,

a perjelnek Korzenszky Richárdnak, az ispánnak Bors Istvánnak, a fõborásznak ifj. Salánki Sándor-

nak, a fõpohárnoknak Punk Árpádnak, a ceremónia mesternek Hölvényi Györgynek, a kincstárnok-

nak Varró Jánosnak, a krónikásnak Bakos Péternek és a borrendet teljes tekintélyével támogató ti-

hanyi bencés apátságnak és a helyi önkormányzatnak. A marketing eszközeivel évente számtalan

nemzetközi, országos és regionális borrendi találkozón, rendezvényen teszik ismét vonzóvá és

mind népszerûbbé Tihany nedûit, amelyek közül

kiemelkedik három helyi rendezvényük, a szüre-

ti napok, a garda fesztivál, s adventi vacsora ese-

ménysorozata. Az elõbbi kettõ rendre sok száz,

ezer érdeklõdõt vonz, míg az utóbbi egy bensõ-

séges, a borrendi tagok családjainak részvételé-

vel zajlik.

Salánki Sándor azonban leginkább arra büsz-

ke, hogy kezdeményezésére az elmúlt években el-

készült, s immár törvényerõre is emelkedett a ti-

hanyi vörösborok eredetvédelmi szabályzata. Ez

immáron egyértelmûen elõírja Tihanyban a kék-

szõlõ termésének hektáronkénti mennyiségét, sor

és tõke távolságát, mûvelésmódjait, a szõlõ szüre-

telési feltételeit, a borok kezelését, minõségi kö-

vetelményeket, cukorfokot, küllemét, palackozá-

sát, s mindezek folyamatos ellenõrzését, helyi, il-

letve országos zsûrizését. 2009 óta így csak arra a

vörösborra kerülhet a tihanyi elnevezés, amely

megfelelt mindennek, s amelyen ott a címke:

„Disrictus Hungaricus Controllatus. Azaz oltalom alatt álló eredet-megjelenésû, védett eredetû vörös

bor. Vagyis csak azon a vörösboron jelenhet meg a Tihanyi termõhely megnevezés, amely a Tihanyi-fél-

sziget meghatározott helyrajzi számokon termelt szõlõbõl készítettek és üveg palackban kerül a fo-

gyasztó asztalára. 

Mindez – mi tagadás – egyfajta gazdasági érdekvédelmet is jelent a tihanyi szõlész-borászoknak, a

tihanyi borrend „vinotereseinek”. Így Salánki Sándornak is, akinek családi pincészetében a boroknak

mintegy 40 százaléka tihanyi. Ez akár motiválhatná is õ és borrendi társainak áldozatvállalását, évtize-

des tevékenységét, mivel teljes egészében, ahogy mondani szokás, önerõbõl fedezik a lovagrend mû-

ködtetését. Nem is ezért kötelezték el magukat, s áldozzák fel szabadidejüket vezetõik, amely sokszor

nemigen találkozik családjaik egyetértésével. Leginkább azért, mert tagjai lehetnek egy olyan összetar-

tó baráti közösségnek, amely a bor és egymás tiszteletén alapul. Amely összeköti a szõlõtermesztést, a

borászatot és a gasztronómiát a táj kultúrájával, múltjával, hagyományaival és a bor fogyasztóival, a bor

fogyasztásával. Mert ahogy Salánki Sándor Elnök nagymester is vallja: a bor az élet igenlése, az egész-

ség egyik forrása, a borban öröm, barátság, dal és boldogság van.

Andássy Antal

Az új beszerzésû motorcsónak
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„Kedvezõen fogadták ügyfélbarát 

gyakorlatunkat”
Interjú a DRV vezérigazgatójával 

Az esztendõ vége mindig jó alkalom ahhoz, hogy összegezzük munkánk, tevékenységünk
tapasztalatait, s számbavegyük az elõttünk álló teendõket. Az alábbiakban erre kértük
Winkler Tamást a Dunántúli Regionális Vízmû /DRV/ Zrt. vezérigazgatóját.

- Közeleg az év vége, ilyenkor mindig aktuális téma, hogy milyen volt a vízellátás? Ám elõtte röviden

térjünk vissza a DRV életében meghatározó tavalyi átvilágításra, amelynek következményei, eredményei

kézzelfoghatóan tapasztalhatók-e már a cég munkájában?

- Az átvilágítás után megtett intézkedéseink közül az önkormányzati partnerség program sikeres-

ségét, a szigorúbb és átláthatóbb gazdálkodást, valamint a vállalat belsõ megújulása érdekében tett

erõfeszítéseket tartjuk a leglényegesebb lépéseknek. Különösen fontosnak tartjuk továbbá, hogy fele-

lõsen gazdálkodó szolgáltatóként megszüntettük a korábban kivételezett helyzetben lévõ fogyasztók

kedvezményeit, és az összes beszállítói szerzõdés felülvizsgálata után a korábbi évekhez képest jelentõs

kedvezményeket értünk el a beszállító partnereknél. Célunk, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatá-

sára a DRV a fogyasztók bizalmát elnyerve, egy valóban hatékony és átlátható víziközmû-szolgáltató-

ként mûködhessen tovább.  

- A lakosságot, a fogyasztókat, gondolom, leginkább a víz- és szennyvízdíjak érdeklik, annak tükrében,

hogy ezek itt a legmagasabbak az országban. Sikerült-e valamelyest ezeken enyhíteni, illetve miként ala-

kultak az idén?

- Az idei év egyik legnagyobb eredménye, hogy a nyári szezon kezdetén bejelenthettük, hogy több

mint százezer balatoni lakos és nyaralótulajdonos számára lett olcsóbb a csatornaszolgáltatás díja. A

visszajelzések alapján a díjcsökkenést, mértéktõl függetlenül pozitívan fogadták fogyasztóink, és szá-

munkra is öröm volt, hogy a DRV végre vissza is tudott adni a fogyasztóknak, hiszen a támogatási ren-

deletnek köszönhetõen lehetõségünk volt a díjkülönbözetet január 1-jéig visszamenõleg jóváírni a jú-

niusi számlákon. A DRV Zrt. vezetése ezen felül továbbra is azon dolgozik, hogy a fogyasztók érdekében

összehangolja a vízdíjakat az országban alkalmazott átlagos vízdíjakkal, de közben azt is figyelembe kell

vennünk, hogy az árak alakulása nagyban függ az adottságoktól és a víziközmûvek mûszaki állapotától

is. Ha az önkormányzatok partnerségével, a szükséges beruházások és fejlesztések során javuló

víziközmûvekkel sikerül létrehozni egy, a mainál jóval gazdaságosabban mûködõ rendszert, onnantól

kezdve nemcsak szinten tarthatjuk majd az árakat, de akár csökkenhetnek is a vízdíjak. 

- Vajon az a kormányzati döntés, hogy a közmûdíjakat egységesítik, illetve maximálják, miként érint-

heti a Balatonnál élõket, illetve a DRV gazdálkodását? 

- A közmûdíjak egységesítésének pontos folyamata, részletei nem ismertek, de egy ilyen irányú

döntés a vidéki fogyasztók, így a DRV fogyasztói számára is érezhetõ, pozitív változást hozhat. A jelen-

legi magas költségek okai ugyanis elsõsorban az adottságokban, így a domborzatban, lakosság sûrû-

ségben, kapacitáskihasználtságban, a szezonalitásban, vagy a környezetvédelmi kötelezettségekben

keresendõek. Hatékony gazdálkodást feltételezve csak e tényezõk negatív hatásának elismerésével,

kompenzálásával lehet a díjakat közelíteni, vagy kiegyenlíteni.

- S akkor az ellátás: milyen jelentõsebb fejlesztésekkel igyekezett a DRV zavartalanná tenni 2011-ben

az ivóvíz-szolgáltatást, a szennyvízelvezetést?

- Az önkormányzatok kiemelt projektjeihez kapcsolódó térburkolatok, útszakaszok megújítását

megelõzõen Siófok belvárosában,

Szántódon a balatoni kerékpárút

megújításával kerültek a

víziközmûvek fejlesztésre. A re-

konstrukciókkal az érintett terüle-

ten a kivitelezési és az esetleges

fenntartási költségeket csökken-

teni tudtuk. Az üzembiztonság

növelése érdekében Keszthely és

térségében az ivóvíz zónák felül-

vizsgálatával kapcsolatban több

létesítmény, objektum biztonság-

ba helyezése készült el, valamint

elindult a térségi gépházak

megújítása. A szennyvíz kibocsá-

tási határértékek tartása érdeké-

ben két térségi szennyvíztisztító

telep technológiai fejlesztése, kor-

szerûsítése indult el, Balato-

nlellén, valamint Balatonfõ-

kajáron

- Mennyiben sikerült bevonni

az önkormányzatokat a fentiekhez szükséges anyagi forrásaik bõvítésébe, azok az önkormányzatok, ame-

lyekkel az év elején megállapodtak, teljesítik-e vállalásaikat?

- A DRV szolgáltatási területén található több mint 200 víziközmû tulajdonos önkormányzatból

csaknem 110 nyilatkozott úgy írásban, hogy forrásaikat fejlesztésekre és karbantartásra fogják felhasz-

nálni. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a nyilatkozó önkormányzatok zöme az eddigieknél na-

gyobb forrásokat fordított a 2011. évben közmûveik fejlesztésére. Ezek az önkormányzatok felelõsen

gondolkodó tulajdonosként jelentõst lépést tettek a közösségi vagyon értékének megõrzése és az üze-

meltetési költségek mérséklése érdekében.

- Az a trend, miszerint évek óta mérséklõdik a vízfogyasztás, - az ismert gazdasági helyzet miatt –az

idén is tetten érhetõ volt?

- A vízfogyasztási trenddel kapcsolatban megállapítható, hogy az elmúlt években tapasztalható fo-

lyamatos csökkenés 2011-ben megállt, de ehhez kellett a szezon elején és végén tapasztalható száraz,

meleg idõjárás is. 

- Befejezõ kérdésünk: a DRV fogyasztóbarát imázsának megteremtését, az ügyfelek kényelmét szolgá-

ló idei szolgáltatásbõvítéseket miként fogadták az érintettek?

- Komoly erõfeszítéseket tettünk azért, hogy fogyasztóink mind a személyes, a telefonos és az írá-

sos megkereséseik során még gyorsabb, szakszerûbb és komfortos kiszolgálásban részesüljenek. Siófo-

ki, balatonfüredi és keszthelyi ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélhívó rendszert vezettünk be. Fonyódi

Információs Pontunkat könnyen megközelíthetõ helyre költöztettük a település belvárosába. Siófokon

szintén új helyen, tágasabb irodában, megnövekedett létszámmal fogadjuk ügyfeleinket. A telefonos

kiszolgálás tekintetében a tavalyi 4 százalékról 1 százalék alá csökkentettük az elveszett fogyasztói te-

lefonhívások arányát, míg a fogadott hívásokat jelentõsen rövidebb várakozás után fogadtuk (90 száza-

lékát 15 másodpercen belül). A víziközmû szolgáltatók közül elsõként visszahívás funkciót vezettünk be,

ami annyit jelent, hogy 1 napon belül visszahívjuk a fogyasztót, amennyiben jelentõs egyszerre érkezõ

hívás esetén mégsem tudjuk fogadni a hívást. Az írásos panaszok esetében 16-ról 10 napra csökkentet-

tük az átlagos ügyintézési idõt. Komoly kihívást jelentett az új formátumú számla bevezetése, amelyet

a honlapunkon történt szavazás alapján az ügyfelek 82 százaléka jobbnak, illetve érthetõbbnek ítélt

meg a régivel szemben. Az eddigivel ellentétben már nem csak az elszámoló számlákban, hanem a rész-

számlákban is jóváíródnak a túlfizetések. A részszámlákban szereplõ havi átalány mennyiséget hatha-

vonta automatikusan újrakalkuláljuk az elõzõ év átlagfogyasztása alapján, ami fogyasztóink számára le-

hetõvé teszi, hogy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét egyenletesebb terhelés alapján, folyamato-

san fizessék meg. Ezáltal elkerülhetõ, hogy magas összegû elszámoló számlák készüljenek, amelyek ko-

moly fizetési nehézséget és anyagi terhet okoznak ügyfeleinknek. A szeptemberben indult e-számla

szolgáltatásunk sikerét jelzi, hogy az elsõ három hónapban már több mint 2500 fogyasztó váltott át a

korszerû és környezetbarát szolgáltatásunkra. A 2011. évi reprezentatív elégedettség felmérés alapján

elmondhatjuk, hogy az ügyfélszolgálatos munkatársak ügyfélbarát viselkedésével kapcsolatos elége-

dettség 86,7 százalékra emelkedett, de javult a tájékoztatóink megítélése, a telefonos ügyfélkezeléssel

és a határidõn belüli ügyintézéssel kapcsolatos elégedettség is!

A.A.

Winkler Tamás

A legújabb ügyfélfogadó ünnepi avatása
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Betlehem és tûzgyújtás

Almádiban
Új színfolttal gyarapodott a téli Balatonalmádi: advent elsõ hétvégéjén életnagyságú bet-
lehemi jászolt avattak a városközpontban. 

Az ünnepségen

Keszey János polgár-

mester mondott kö-

szöntõt, kiemelve az

advent várakozásról,

elcsendesedésrõl, ma-

gunkba tekintésrõl

szóló üzenetét. A szo-

borkompozíciót Nagy

András népi fafaragó

iparmûvész készítette

azoknak a fáknak a fel-

használásával, melye-

ket az egészségház

építkezése során vágtak ki. Így maradhattak élõk egy újabb, hosszú idõszakra a fák.

Az alkotást a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József, valamint Balatonal-

mádi, Vörösberény és Alsóörs római katolikus plébánosa, Szabó János áldotta meg. Az avatást követõ

mûsorban fellépett a Kurázsi Táncegyüttes, Horváth Zsolt verklimûvész és a Vörösberényi Általános Isko-

la diákcsoportja. A hagyományoknak megfelelõen a Pannónia Kulturális Központban a Nõk a Balatonért

Egyesület almádi szervezetének lelkes hölgytagjai kézmûves házra és süteményes vendégségbe invitál-

ták a szépszámú érdeklõdõt. Napnyugtakor fellobbant a Pannónia elõtti máglya, szépen fogyott a forralt

bor, a tea és a sült gesztenye.

zatyipress 

Életképek Lovason
Nemrégiben Palisca Mária „Életképek” címû kiállítását csodálhatták meg mindazok, akik el-
látogattak a faluház nagytermébe. A tárlatot Nagy Sándor, a Bakony Fotóklub tagja nyitot-
ta meg, közremûködött Pálinkás Rita elõadómûvész. 

Palisca Mária 1961-ben szület-
tet Ózdon. Már gyermekkorában el-
döntötte, hogy a mûvészet valame-
lyik ágával kíván foglalkozni. Nem
tudott választani, hol festett, hol raj-
zolt, hol pedig szobrot faragott. 

- Egy véletlen folytán kerültem
Hódmezõvásárhelyre, ahol az ország
akkori legjobb szakiskolájában, a
Majolikagyárban tanulhattam meg a
kerámiakészítés minden csínját-bín-
ját. Azonnal beleszerettem! Ebben
megleltem a formázás és a festés tel-
jes ötvözetét. Szeretem a kihívásokat,
és amit készítek, az örök harc az „ele-

mekkel“. Ahogy tanárnõm mondta, „itt a tûz minõsíti a munkánkat“! Az agyag saját életet él, napról-nap-
ra megvívom vele a harcot. Soha nem lehet tudni, ki gyõz!

„Életképek” címû kiállításán megelevenedtek a „figurák” – õ csak így hívja õket. Nem tagadja, oly-
kor beszél hozzájuk, és nagyon fáj neki, ha úgy viszik el õket, hogy nem tud eleget gyönyörködni ben-
nük. A nívós tárlaton Pálinkás Rita elõadómûvész három verset adott elõ, ezek az irodalmi mûalkotások
munkaközben ihlették meg a keramikust.

- Úgy születnek, hogy meglátom itt bent a fejemben, és onnan kezdve a megvalósítás már gyerekjáték,
sõt élvezet! Persze engem is érnek olykor meglepetések. Szeretem a kihívásokat, az olyan figurákat, ame-
lyekre elõször én is azt mondom, hogy ezt agyagból nem lehet! Aztán egyszer csak megjelenik a fejemben...

A kiállítást Nagy Sándor, a Bakony Fotóklub tagja nyitotta meg, aki évek óta szoros barátságot ápol
a mûvésznõvel. Beszédében kiemelte, hogy Palisca Mária mennyire nagy alázattal munkálkodik.

- Marika figuráival játszva melengeti szívünket. Lelkünket felemeli, de alkotásaival tükröt is tart elénk.
Nézzünk körül az õ világában! Jó ajándékot kapni, mert az szívünket melengetõen hozzánk szól, megérint
bennünket. Hitvallása szerint nem reprodukál, hanem megmutatja azt, ami a látvány hatására benne meg-
fogalmazódik, meditációra készteti. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen, vallja Marika. Ritka adomány az élet-
tõl, megbecsülésre méltó. Nagy szerénységgel teszi a dolgát.

A közel negyven alkotás a legfrissebb munkái közé tartozott. Finom nõiesség áradt belõlük, aprólékos
kidolgozás – kompozíciót formált az egyéniségére. Mûvei között a kapcsolódási pontokat kereste, hogy a
tárlat, - bár valóban változatos - mégis egységet mutasson, hangulati elemeiben pedig harmóniát. 

Szendi Péter

„Banyák” báloztak
Bogláron
Erzsébet napon sötéte-
dés után ellepték a mû-
velõdési házat és környé-
két az ország „boszor-
kái”. Tizenharmadik al-
kalommal rendeztek or-
szágos „banya”-bált no-
vemberben a Balaton-
parti városban. Több
mint félszáz „banya”
mérte össze tudását,
ügyességét a „fõbanya”
címért, melynek díja egy
varázserõvel felvértezett
„vándorseprû”. 

A szervezõk mindenre

figyeltek. Külön parkolót

alakítottak ki épületen belül az érkezõ „banyák” seprûinek, egy zárt sarokban pedig kártyát is vetett ké-

résre egy szakavatott jós. Mágikus eszközöktõl, oltalmazó apróságoktól roskadoztak az ötfõs csapatok

asztalai, mindenki felsorakoztatta csodatevõ, szerencsét hozó tárgyait.

- Mivel a kezdetektõl csak jó „banyák” érkeznek a rendezvényre, így a versenyen is csak pozitív kicsen-

gésû feladatokat kell megoldaniuk a csapatoknak – mondta Szalai Tünde. A mûvelõdési ház igazgatója ki-

emelte, hogy pár év alatt országossá nõtte

ki magát a rendezvény, mely a néptánco-

sok kezdeményezésére indult lassan másfél

évtizede. Budapesttõl Nagykanizsáig szá-

mos településrõl érkeztek idén is banyák a

bálra. A hagyományoknak megfelelõen

„banya”-esküt tettek a résztvevõk, majd a

csapatok rövid bemutatkozását követõen

háromfõs zsûri elõtt vette kezdetét a ver-

sengés.

A budapesti „Szutyok banyák” csapata

nyerte a közel háromórás „banya”-próbát,

melynek feladatai között szerepelt varázs-

ital, varázspor készítése éppúgy, mint a

rontáslevétel és varázsige gyártása. Mig a

bû-bájos „boszorkák” javában versengtek,

a férfiak az ajtón kívül türelmetlenül vár-

ták, hogy tizet üssön már az óra.  Héttõl tí-

zig csak a hölgyek tartózkodhattak az épü-

letben. Tíz után a retro discoban már szíve-

sen látott vendég volt a férfinép is. 

M. A.

Eötvös Károllyal 

a Balaton körül
Eötvös Károly Balatonról szóló, a 20. század elején megjelent könyvének újrakiadása alkal-
mából irodalmi délutánon vett részt Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár december ele-
jén a Petõfi Irodalmi Múzeumban.

„Külön öröm számomra, hogy nemcsak könyvbemutatót rendezünk ma itt, de Balatonfüred város kez-

deményezésére középiskolás diákoknak pályázatot is hirdetünk Eötvös Károly könyvének kiegészítésére” –

mondta köszöntõ beszédében Szõcs Géza, majd kifejezte reményét, hogy ennek köszönhetõen egyre ke-

vésbé lesz igaza annak, aki azt állítja: „Eötvöst kortársai nagyra értékelték, az utókor megfeledkezett ró-

la.” A jeles szerzõ néhány tudós társával beutazta a Balatont, az õ élményeikbõl állt össze a kötet. A pá-

lyázóknak most Eötvösék nyomába kell eredniük, hogy saját élményeiket, történeteiket és véleményü-

ket, a magyar tengerrõl megfogalmazzák. Beadási határidõ: 2012. március 31.

/NEFMI/
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Balatontól a lengyel

fõvárosig
Cséby Géza, keszthelyi író-költõ, mûfordító ez év õszén két alkalommal is járt Lengyelor-
szágban. Meghívásoknak eleget téve, kultúrdiplomáciai látogatásokat tett - részt vett azon
a tudományos konferencián, amit „Magyarország- Lengyelország 1956” címmel rendeztek a
varsói Történelmi Találkozások Házában, majd a 34. alkalommal szervezett nemzetközi köl-
tõi találkozóra utazott, Poznan városába. A magyar, s azon belül a balatoni kulturális köz-
élet képviselete során a családregényének lengyelül írt változatát is bemutatta. 

Élete a magyar-lengyel vegyesházasságú szülei révén mindkét nemzethez kapcsolódik. A könyv, a

szerzõ családja lengyel és magyar felmenõinek sorsát követi nyomon, attól indulva, hogy édesanyja len-

gyel menekültként érkezett Magyarországra a második világháború alatt.  

Két évvel ezelõtt írta meg a Sors-címerkép címû családtörténeti esszékötetét, mely a lengyel mene-

kültek magyarországi befogadásának 70. évfordulója alkalmával jelent meg. A lengyel és a magyar csa-

lád viharos sorsa a történelem tartalmi ívén bontakozik ki, így azon keresztül korrajzzal szembesül az ol-

vasó. A szerzõ ennek készítette el a most bemutatott lengyel változatát, ami a szerkesztést tekintve új

kötet: a magyar kiadáshoz képest kiegészítésekkel, illetve elhagyásokkal igazodik az olvasóköri háttér-

hez. Így a Portret rodzinny (Családi portré) a szerkesztést tekintve jelentõsen különbözik a Sors-

Címerképtõl. A szerzõ errõl elmondta, hogy a lengyel történelmi környezet megjelenítésének nagy ré-

szét szûkítette, mivel annak sok vonatkozása a honi olvasóknak evidens, a magyar hátteret viszont job-

ban meg kellett világíta-

nia. A képi illusztrációk

sem teljesen azonosak, a

magyar kötet fotóinak

mintegy 70 százaléka

szerepel a lengyel kötet-

ben, a többi újabb válo-

gatás. Cséby Géza annak

ellenére, hogy anyanyel-

ve lengyel, s az iroda-

lomban pedig mûfordí-

tóként is ismert, a köte-

tet mégis magyarul írta

meg, azt Maria Ganew és

Krystyna Lubczyk fordí-

totta. 

A varsói magyar

nagykövetség dísztermében tartott író-olvasó találkozón a szerzõ, valamint Bohdan Zadura mûfordító,

a kiadó képviseletében pedig Lucyna Latala-Zieba beszélt a kötetrõl. Az eseményen részt vett Kiss Ró-

bert nagykövet, laudációt mondott Molnár Imre történész, nagykövetségi tanácsos. Varsó neves

Tarabuk könyvesboltjában családi találkozó alakult ki – mondta élményeirõl Cséby Géza.

- A lengyel rokonság több tagja ezúttal ismerte meg egymást, a kötet révén adatott meg ennek a lehe-

tõsége. Magam is így kerülhettem személyes kapcsolatba eddig csupán a családfából ismert lengyel roko-

nokkal. 

Keszthely város nemzetközi kulturális kapcsolatai szempontjából is  jelentõs programokon az író fi-

atalok körében is tartott elõadásokat Varsóban, majd a Poznanban rendezett irodalmi találkozó alkalmá-

val két iskolában szerepelt rendhagyó tanórán. 
Horányi Árpád

Aranyos kórus
A Paloznaki Kórus nemrégiben a Veszprém Megyei Kórustalálkozón, a pétfürdõi közös-
ségi házban aranyfokozatú minõsítést kapott. Szabó Lajos karnagy nagyra értékeli ezt
a kitüntetést. 

Veszprém megyében több évtizedes hagyománya van a kóruséneklésnek, melynek egyik, az

amatõr kórusok számára is fontos eseménye az 1962 óta megrendezésre kerülõ megyei kórustalál-

kozó és szakmai nap. Az énekkarok bemutatkozása elõtt szakmai elõadások hangzottak el a Liszt-

év kapcsán, majd a megye kórusai léptek fel. 

- A közös éneklést kedvelõ társulat 2002 decemberében, a „szépkorúak” Mikulás napi ünnepélyén

adott mûsort elõször a paloznaki nyugdíjasoknak. A jól sikerült éneklés után döntöttünk úgy, hogy

együtt maradunk, folytatjuk a közös munkát – eleveníti fel a múltat Szabó Lajos.

A kamarakórus tagjainak száma 25 fõ. A sikeres bemutatkozás óta rendszeresen felkérést

kaptak önkormányzati rendezvényeken, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával. Gyakran hall-

ható a római katolikus és a református egyházak nagy ünnepein. Hagyományos hangverse-

nyeik a pünkösdi és az adventi koncertek. Többször szerepeltek az erdélyi testvértelepülés

(Korond-Pálpataka) kulturális rendezvényein. A kórus tagjai többségében paloznakiak, de a

környezõ településekrõl, Csopakról és Balatonfüredrõl is járnak az énekkarba. 2009-ben a

„Köszöntõ“ címû CD-je jelent meg a kórusnak, melyet pünkösdi hangversenyükön mutattak

be.

De térjünk vissza a versenyre! A zsûri kiemelte a Veszprém megyében magas színvonalon és lel-

kesedéssel folyó kórusmozgalmat. A Paloznaki Kórus értékelésekor kitértek a folyamatos szakmai

fejlõdésre, az egységes megjelenésre, a kiérlelt hangzásra, így végül jogosan ítélték oda az arany-

fokozatot. Praznovszky Mihály irodalomtörténész idén nyáron megjósolta, hogy nagy jövõ elõtt áll

az énekkar.

- Egészen biztos vagyok, hogy sokra hivatottak. A muzsika végtelen, ami elõttük áll, amit megta-

nulhatnak és elénekelhetnek. És ameddig van erejük, kedvük, szorgalmuk énekelni, vállalni a próbá-

kat a napi munka mellett, és amíg örömöt találnak a közös éneklésben, a közösséghez való tartozás-

ban, addig nyugodtak lehetnek, mindezt át tudják adni a közönségnek.

Az amatõr énekesekbõl álló kórus legközelebb december 17-én adventi hangversenyt ad a

paloznaki római katolikus templomban.
Szendi Péter

Demjén koncert Veszprémben
Telt házra számítanak a veszprémi Arénában december 22-én, ahol is a budapesti premier elõtt a hazai
rock-ikon, Demjén Ferenc lép fel. 

A kiemelkedõ könnyûzenei esemény szervezõje a Veszprém megyei Napló, amely hûséges olvasóinak jelentõs

kedvezménnyel biztosítja a belépõjegyeket. A fellépésekor 65-ik születésnapját ünneplõ sztár repertoárját úgy állí-

totta össze, hogy benne minden korosztály megtalálja a kedvenc számait. Az évente 20-25 koncertet adó mûvész kí-

sérõje a megszokott jeles zenészekbõl álló 8 tagú együttese lesz, meghívott fellépõként pedig jelen lesz Presser Gá-

bor, akivel hosszú évek óta ápol jó barátságot és szakmai kapcsolatot. Lapunk kérdésre válaszolva Demjén Ferenc el-

mondotta, hogy bár az idén nem jutott ideje fellépni a Balatonnál, de a jövõ év õszén mindenképen ellátogat Sió-

fokra vagy Füredre.

A.A.

Cséby Géza kötetérõl Molnár Imre társaságában beszélt
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Jubileumi kosárgála
Tizedik alkalommal rendezték meg az Öveges-kosárlabdagálát Balatonfûzfõn.
Hat lány és hat fiú csapat mérte össze az erejét és tudását a tornateremben.

Soós Imre fõszervezõ csak remélte tíz évvel ezelõtt, hogy ilyen nívós sporteseménnyé nö-

vi ki magát a kosárlabdagála. Balatonfûzfõ három fiú csapattal (Öveges két alakulata és az

ipari) képviseltette magát a tornán, de rajtuk kívül jöttek még kosárlabdázók Ajkáról, Veszp-

rémbõl, Zircrõl és Pápáról is. Nagy népszerûségnek örvendett a büntetõ-  és hárompontos-

dobó vetélkedõ, az óvodások és kisiskolások versenyei, valamint a félpályás és széken ülõ ver-

sengés. Kuriózumnak számított, hogy a mostani tornán az idõsebb hölgykorosztály is képvi-

seltette magát. A háromcsapatos versengést végül a fûzfõi Fáslis csajok nyerték meg. A fiúk-

nál „hazai” döntõre került sor. Az Öveges iskola elsõ csapata ádáz csata közepette diadalmas-

kodott az intézmény második csapata ellen. A lányoknál a dobogó legfelsõ fokára az ajkai

Bródy iskola állhatott, miután a döntõben megverte a zirci Padányit. 

Sz. P.

Aranyról álmodtak

- begyûjtötték
A füredi Fazekas Károly és Horn Albert többször ért el komoly sikereket a tereprali baj-
nokságban. A korábbi ezüst- és bronzérmet idén aranyra váltották. Fazekas Károly re-
méli, hogy jövõre megvé-
dik a bajnoki címüket. 

- Számított arra, hogy idén

országos bajnokok lesznek?

- Az ember mindig úgy in-

dul neki a bajnokságnak, hogy

szeretné megnyerni, így vala-

melyest számítottunk rá, hogy

ebben az évben mi állhatunk

majd a dobogó legfelsõ fokára.

Jól kezdtük az évet, de jött egy

kis hullámvölgy. Szerencsére

az utolsó két futamot meg-

nyertük, így bebiztosítottuk a

gyõzelmünket.

- ”Hullámölgy” alatt mit

ért?

-  Volt olyan futam, melyet mindössze kilenc másodperccel veszítettünk el, de arra is akadt pél-

da, amikor a vezetõhelyrõl egy apróbb mûszaki hibának köszönhetõen visszaestünk a harmadik

helyre. Sajnos elõfordult, hogy jogtalan büntetést is kaptunk, mellyel a dobogó harmadik fokára

állhattunk. Összességében a hat versenybõl hármat megnyertünk, úgy érzem, jogosan szereztük

meg a bajnoki címet. 

- Mennyire költséges sportág a tereprali?

- Meglehetõsen! Szinte nincs az a pénz, amit ne lehetne az autóba ölni, a versenyekre költeni.

Ennek köszönhetõen nemzetközi versenyeken nem is igazán indulunk, de nem tagadom, hogy

egyszer szeretném kipróbálni a Dakart, mely a sportágnak a csúcsa. Jó hír, hogy a bajnokság meg-

nyerése után bejelentkezett egy cég az ország másik végébõl, hogy szeretné szponzorálni a csapa-

tot. De nyugtával dicsérjük a napot! Nem szeretném beleélni magamat, majd akkor hiszem el, ha

már ott rójuk a kilométereket. 

- Kuriózumnak számít, hogy BMW-vel versenyeznek, mely ebben a sportágban nem a legnépsze-

rûbb autó. Miért ezt a márkát választották?

- Nálunk minden BMW! A kerékpárom, az autóm, a családom tagjai is ilyen autóval járnak. En-

nek a márkának vagyok a szerelmese. Tény, hogy a magyar mezõnyben mi megyünk csak ilyen

márkával, de azt tudni kell, hogy itt csak a formát adja a BMW. A szériaautóból ugyanis nagyon ke-

vés dolgot lehet felhasználni egy versenyautóba. 

Szendi Péter

Együttmûködési 

megállapodást írtak alá
A korábbi nézeteltéréseknek vége, szerzõdést kötött egymással a Balatonfüredi FC és a Ba-
latoni Kölyök Labdarúgó Club, amelyet a két egyesület sajtótájékoztatón jelentette be.

- Szerzõdésünk célja a balatonfüredi labdarúgás utánpótlásának biztosítása, tehetséges, fiatal labdarú-

gók kiválasztása. Fontos, hogy megfelelõ szakmai és infrastrukturális háttérrel rendelkezzünk, hogy idõvel

igazolt felnõtt labdarúgókká váljanak tehetséges fiataljaink – mondotta Csákvári Tamás, a BFC elnöke. Ma-

kó István, a Balatoni Kölyök Labdarúgó Club elnöke szerint Balatonfüreden az infrastrukturális és a sze-

mélyi feltételek adottak ahhoz, hogy gyermek- és utánpótlás labdarúgócentrum alakuljon ki a jövõben. 

A sajtótájékoztatón megjelent Glázer Róbert korábbi szövetségi kapitány, a Balatonfüredi Kölyök

Labdarúgó Club szakmai vezetõje, valamint Petõ Tamás egykori válogatott labdarúgó, a Balatonfüredi FC

utánpótlás-szakágvezetõje is. Mindketten támogatták a szerzõdést.  A megállapodás értelmében a BKLC

három elõkészítõ (U7, U9 és U11) és egy versenykorosztályt (U13) biztosít önállóan a BFC számára. Az

U16-os korcsoport az egyesületek közös felügyelete alá tartozik a jövõben, míg az U17 és U19 csoportok

képzését a Balatonfüredi FC szakemberei látják el. 

Sz. P.

Kaposvári gyõzelem

a Lelle Kupán
Három csoportban nyolcvankét résztvevõvel rendezték meg a XI. Lelle Kupa Jubileumi Sakk-
bajnokságot. Jelentõs mértékben a diákok képviseltették magukat, a felnõtt nevezõk szá-
ma tíz fõ alatt maradt– mondta Misetáné Burján Anita.

A Somogy Me-

gyei Sakkszövetség

elnöke, a verseny

szervezõje kiemelte,

hogy a legfiatalabb

nevezõ mindössze 7

esztendõs volt. 10

kupa és számos

ajándék talált gaz-

dára Balatonlelle

önálló várossá válá-

sának 20. évforduló-

ja alkalmából októ-

ber 22-én megren-

dezett bajnokságon, melynek fõversenyét a 13 esztendõs Dankházi András nyerte. A Bagonyai Attila em-

lékére alapított vándorkupát a legeredményesebb nagykanizsai versenyzõ: Felde Bence vihette haza.

M.A.
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Nyitva tartás:

Nyári
szezonban
Non-Stop,

szezonon kívül
05–21-ig.

• A pékség termékei: A hagyományok õrzésének jegyében a
pékség többek között hamuban sült kenyérrel várja vásárlóit,
mely igazi fával fûtött búbos kemencében sült, régi magyar
technológiával. Emellett kapható itt fokhagymás-tejfölös ke-
nyérlángos, tökfix kenyér, teljes kiõrlésû rozsból és búzából,
magas rost tartalommal, és még számos más kenyérféle,
kakaóscsiga, rétesek sok-sok töltelékkel, õszibarack mosolygó-
san botocska elegánsan, aranygaluska sok darabos dióval,
többfajta pogácsa és még nagyon sokféle friss péksütemény.

• A Kávé- és Teaház szolgáltatásai: A kitûnõ olasz kávé- és
tea, valamint fagylalt különlegességeken kívül reggelizési és
egésznapi étkezési lehetõség: amely lehet a sütõüzem által
termelt friss pék- és cukrászsütemény, tej és kakaó, tejeská-
vé, tojás ételek, frissen sültek, nyáron grillezési lehetõség,
pizzák, akár kívánság szerinti feltéttel is.

• Internet és WiFi hozzáférési lehetõség!
• Kávé- és Teaház egyéb szolgáltatásai: képzõmûvészek

mûveinek bemutatása, kiállítások, mûvész találkozók (író-
olvasó), családi rendezvények, baráti találkozók, elõadások,
kártya partik, zenés rendezvények, randevúk és még számos
meghitt meleg és barátságos helyszínt biztosító ház.

Galambkiállítás

Balatonlellén
Európa szintû összevetés esetén sincs szégyenkezni valója a magyar galambtenyésztõknek,
közel negyven galambfajta köthetõ kimondottan az országhoz – hangzott el november
utolsó hétvégéjén Balatonlellén. 

A XII. Nemzeti Fiatal Galamb és Kisállat kiállításon Uhrner Antal, a Magyar Galamb- és Kisállatte-

nyésztõk Országos Szövetségének elnöke az elõttük álló feladatok mellett az utánpótlásnevelés fontos-

ságáról is szólt. A kétnapos rendezvényen, melynek az iskola sportcsarnoka adott otthont, 39 egyesület

100 tenyésztõje összesen 668 galambbal szerepelt. 

- Huszonhat  tenyésztõ ért el fajta gyõztes címet az országos megmérettetésen – mondta el Futó Gábor,

a Balatonlelle, Balatonboglár és Környéke Galamb és Kisállattenyésztõk Egyesületének elnöke. A galam-

bok mellett díszmadarakkal is találkozhattak az érdeklõdõk a kiállításon. Galambot, baromfit, papagájt,

de még nyulat is kínáltak eladásra az iskola udvarán, az országos eseményhez kapcsolt kisállat vásárban.

Gyermekrajzok a

Balatonról
Bár az idei, Az én Balato-
nom címû gyermekrajz
pályázat szervezõje, a
Bakony-Balaton Horgász
Szövetség a korábbi or-
szágos pályázatot leszû-
kítette Veszprém, So-
mogy és Zala megye te-
rületére, mégis 450 pá-
lyamû érkezett Balaton-
almádiba a Pannónia
Kulturális Központ és
Könyvtárba. 

A tematikájában, forma-

és színvilágában rendkívül gazdag képanyagot Bodáné Kecskeméti Dóra elnökletével egy háromtagú zsûri

értékelte. Most az igazságosabb döntés miatt  három kategóriát állapítottak meg, külön bírálták el az álta-

lános iskolás 1-2., a 3-4-5. és a 6-7-8. osztályosok munkáit. Helyezéseket ugyan nem állítottak fel, de a töb-

bitõl elválasztva különteremben mutatták be a szerintük legszínvonalasabb 31 alkotást. Balatonalmádi vá-

ros különdíját Bakonyi Zita Balatoni hullámok címû festménye kapta. Táncsics Aladártól, a Bakony-Balaton

Horgász Szövetség elnökétõl megtudtuk, az elmúlt öt évben az egyesületek, a halászattal, horgászattal kap-

csolatos cégek ajándékaival díjazott száznál több alkotást – amennyiben a szerzõje nem kéri vissza – õrzik,

egy-egy alkalommal kölcsönadják kiállításra. A Pannónia épületében lévõ Vízimúzeum tulajdonosa például

valósággal „kitapétázta” a korábbi, Horgásztam a Balatonon címû pályázatra beérkezett képekkel a múze-

um falát. Azóta megnõtt a látogatók száma, a felnõttek is több idõt töltenek el a különleges kiállításon. 

J. F. 
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