
XVIII. ÉVFOLYAM

7. SZÁM

2011. JÚLIUS

ÁRA 150 Ft

A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS

HAVI MAGAZINJA

B A L A T O N I

Itt a szezon,
hol a szezon?3-7 Magyarok 

világtalálkozója
Lellén

9 A Kék Hullám Zászló
gyõztesei15 A Balaton 

Odüsszeusza24

Újabb Tourinform iroda segíti a turistákat 
a Balatonon, ezúttal Fenyvesen



A K T U Á L I S2

X V I I I .  É V F O L Y A M  7 .  S Z Á M

A K T U Á L I S2

Az Égiek 

rendezik a

programokat...
Míg egy-másfél évtizeddel ezelõtt még arról kesereg-
tünk, hogy a tóhoz érkezõ vendégek jószerével csak a
strandolás-napozás-fürdés programok közül válogat-
hattak, s rossz idõben már egyáltalán nem tudtak mit
kezdeni a szabad idejükkel, mára a helyzet már jelentõ-
sen megváltozott.

Minden település kulturális programok, látványos-
ságok, fesztiválok egész sorát rendezi júniustól augusz-
tus végéig, így ma már szinte programdömpingrõl szá-
molhatunk be. Olyanról, amelyeket a települések egy-
más között még mindig nemigen egyeztetnek, nem
hangolnak össze – bár elmondhatjuk: nem is mindet le-
hetne összehangolni, hiszen minden hétvégére ezernyi
a kínálni való. (Például: Almádiban hungarikum, bor- és
pálinka fesztiválok, Fûzfõn romkerti zenés esték, gom-
bócfesztivál, Zamárdiban Balaton Sound, íjász avar ku-
pa, utca-fesztivál, Földváron térzene fesztivál, gyer-
mekprogramok, komolyzenei koncertek, kerékpáros
verseny és tóparti sakk-parti, Szárszón gyermekszínhá-
zi elõadások, sárkány- és lecsófesztivál, Szemesen blues
rock napok, kettesfogathajtó verseny, Szemes feszti-
vál, „nyármarasztó” programok, Lellén halászléfõzõ
verseny, szamár szépségverseny, borhét…)

A helyzet tehát kétség kívül igen sokat javult az el-
múlt évtizedben, bár még korántsem tökéletes. Az
egyik legnagyobb gond, hogy a programokat nem csu-
pán a helyi önkormányzat, kulturális élet irányítói,
vagy a civil szervezetek aktivistái szervezik, hanem az
esetek kilencven százalékában az „Égiek” is. Márpedig
az idõjárás a programok nagy hányadát „egekbe tudja
emelni”, vagy akár sárba is tudja taposni. Ez utóbbi
esetben aztán hiába a precíz, pontos elõkészület, hiába
a mindenre kiterjedõ szervezés, a végeredmény mindig
is csak egy lehet: kudarc. Kudarc a szervezõknek, a fel-
lépõknek és a résztvevõknek egyaránt.

Elég, ha csak két közelmúltban történt „közép-bala-
toni” eseményt említek. Mint ismert, a július 2-re kiírt
Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszás a
rossz idõjárás miatt elmaradt, s késõbbi idõpontban
(július 23.) kerül sorra. A négy napos, balatonlellei I.
Magyar Világtalálkozó ugyan nem maradt el, de a ked-
vezõtlen idõjárás nagyon sok szervezõ, résztvevõ és
vendég szája ízét „megkeserítette”. Holott, ha jó lett
volna az idõ…???

Általában elmondható, hogy a településeken nyári
rossz idõben még azokat a programokat is veszély fe-
nyegeti, amelyeket pedig fedett helyen meg lehetne
tartani. Az ok igen egyszerû: vagy nincsen megfelelõ fe-
dett hely, vagy ha van, túl távol az eredeti helyszíntõl,
például strandtól, Balaton-parttól. Természetesen
akadnak pozitív példák is, például Balatonszárszó, ahol
épp nemrégiben adták át az egykori szabadtéri moziból
kialakított fedett létesítményt, a Csukás Színházat,
amely alig pár száz lépésnyire van a központi strandtól
és a Balatontól.

Gyarmati László

L A P S Z É L

Amikor a szervezõk a sajtótájékoztatót tartották, örömmel
jelentették be, hogy az idén a korábbiaknál jóval elõbb,
már július 2-án megrendezik a hagyományos Balaton-át-
úszást Révfülöp és Balatonboglár között. A Kelén motoros
hajó fedélzete zsúfolásig megtelt a sajtó képviselõivel, akik
örömmel adtak hírt arról, hogy az idén – a tavalyival ellen-
étben – nem maradhat el az úszás. Nem hát, hiszen a ren-
dezõk kedvezõtlen idõjárás esetére az egész hónap során
több tartalék napot is megjelöltek: július 3. (vasárnap),

július 22. (péntek), 23. (szom-
bat), 24. (vasárnap), július 29.
(péntek), 30. (szombat), 31.
(vasárnap). 

A sajtótájékoztatón megjelent

Erdei Zsolt (Madár) világbajnok

ökölvívó és Mányoki Attila hosszú-

távúszó rekorder, valamint

Galántai János, a fõszponzor Peck-

Snack Kft. ügyvezetõ-tulajdonosa

és más szponzorok képviselõi is.

Mint Szántó László fõszervezõ,

majd fia, Szántó Gábor technikai

igazgató is kiemelte: a legfonto-

sabb most is az úszók biztonsága,

ezért sem indítják el a mezõnyt bi-

zonytalan idõjárásban. Aztán a jú-

lius eleji idõjárás igazolta a szerve-

zõk félelmét: ismét el kellett ha-

lasztani az úszást, mégpedig júli-

us 23-ra, szombatra. Az 5.2 km-t a révfülöpi kikötõbõl indulva, a

balatonboglári Platán strandra érkezve kell idén is teljesíteni. A rajt

idõszak reggel 8.00 órától délután 14.00-ig tart. Nevezni Révfülö-

pön, a kikötõhöz közeli labdarúgópályán lehet. A nevezés 7.00 órá-

tól 13.30-ig tart. A táv során átlag 20-30 méterenként álló hajók,

motorcsónakok biztosítják az útvonalat. Balatonbogláron délután

idén is színvonalas kulturális programok kerülnek megrendezésre a

strandon felállított nagyszínpadon.
Gy.L.

Balaton-átúszás július 23-án!

Kék Hullám Zászló
Kormányzati támogatás nélkül is megítélték
Bár a vízügyekért felelõs tár-
ca, idén már a Vidékfejlesztési
Minisztérium, illetve annak
környezetvédelmi államtit-
kársága nem tartja fontosnak
a strandok európai trendek-
hez igazodó minõsítését, az
ennek keretet adó Kék Hullám
Zászló mozgalmat, a Balatoni
Szövetség, a Balatoni Fürdõ-
egyesület, valamint a Nõk Ba-
latonért Egyesület idén is
meghirdette a vetélkedõt, s az
arra érdemeseknek a szezon
kezdetén már át is adták az
elismerõ lobogókat. 

A Kék Hullám Zászlókat korábban és most is azok a balatoni,

Fertõ tavi, Velencei-tavi strandok és kikötõk nyerhették el, ame-

lyek a legtisztább fürdõvízzel és partszakasszal rendelkeznek,

megfelelõ infrastrukturális és higiéniai feltételeket biztosíta-

nak, valamint kiemelten figyelnek a biztonságra és a gyerme-

kekre is. Ennek megfelelõen zsûrizték a nevezõ strandokat az

idén is, mondotta Lázár János, a Balatoni Szövetség titkára, a

Kék Hullám Zászlók ünnepélyes átadásakor Balatonfüreden.

Mint mondotta, minden pályázó strandot és kikötõt – azaz a 31

strandot, köztük egy Fertõ- és egy Velence tavit – és a 4 balato-

ni kikötõt jó minõségûnek ítélte a bíráló bizottság. A minõsítõk

többek között a boglári, fonyódi, keszthelyi, révfülöpi, füredi és

alsõörsi strandoknál tapasztaltak jelentõsebb fejlesztést. Keszt-

helyen például felújították a kabinokat, modernizálták az infor-

mációs részleget. Balatonfüreden a gyermekek szórakoztatásá-

ra játszóteret létesítettek. Alsóörsön a 3 év alattiaknak homoko-

zót alakítottak ki, a nagyobbaknak új játszótér, „gyermekpa-

gony” létesült, manuális játékokkal és trambulinnal. De szinte

minden strandon tapasztaltak kisebb fejlesztést, virágosítást,

füvesítést. A Kék Hullám Zászló minõsítõ vetélkedõt a települé-

sek számára évente megismétlõdõ kihívásnak tekinti Basa Ist-

ván, a Balatoni Fürdõ Egyesületek elnöke, s roppant sajnálatos-

nak tartja, miként Vetõné Zeke Erzsébet, a Nõk Balatonért Egye-

sület elnöke is, hogy idén több önkormányzat, strandüzemelte-

tõ távol maradt a megmérettetéstõl. Ám így is a Balaton mint-

egy 80 strandja közül 29 bejáratánál idén ott lobog a megkülön-

böztetõ zászló.

A.A.

A sajtótájékoztató elõadói

Vetõné Zeke Erzsébet és Lázár János
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Itt a szezon! Hol a szezon?
Úgy néz ki, nincs szerencsénk. Megint! Már tavaly is elégedetlenek voltunk az idõjárással, amely nemigen kedvezett a turisztikai szezonnak, de az idei mintha a tavalyinál is
túltenne. Ugyan volt néhány kánikulai nap, de többnyire mindig hét közepén, hét végére a legtöbbször beborult, szélviharok, s idõként hidegek tartották távol, vagy riasztották
el a vendégeket. Így mind a szezon kezdetérõl, mind az eddigi tapasztalatokról meglehetõsen vegyes képet tárnak elé a balatoni idegenforgalom összeállításunkban megszólta-
tott szereplõi, akik számtalan olyan fejlesztésrõl, szolgáltatás-bõvítésrõl, s újfajta programokról is számot adnak, amelyekkel szeretnék kivédeni az idõjárás viszontagságait.

Szezon 2011

A kempingekben 

a tavalyinál több a vendég
Jobbnak ígérkezik az idei szezon az elmúlt évinél a balatoni
kempingekben – hangsúlyozta a Balatoni Futár kérdésé-
re Polgár Tibor, a Balatontourist Zrt. vezérigazgatója. Jú-
lius elejéig közel tíz százalékkal több vendég érkezett a
társaság szálláshelyeire, mint az elõzõ év hasonló idõsza-
kában. 

A kempingek vendégforgalma ezen belül 15 százalékkal

emelkedett. A vezérigazgató kiemelte: a Balaton, és különösen a

kempingek forgalmát az idõjárás alakulása jelentõsen befolyá-

solja. Az elmúlt napok hûvös idõjárása miatt például emelkedett

a lemondások száma, ám az elõértékesítés és a kedvezõ meteo-

rológiai elõrejelzések alapján a következõ hetekben nagyobb ér-

kezésekre számítanak. Polgár Tibor szerint a belföldi utazási kedv

élénkülésének jelei is láthatóak. A vendégforgalom több mint

negyven százalékát immáron a hazai turisták adják, a magyar vendégek közel 20 százalékkal több éjsza-

kát töltöttek el a Balatontourist szállásain, mint tavaly. A német vendégek száma 8 százalékkal keve-

sebb a múlt évinél, örvendetes azonban, hogy a tavalyi csökkenéssel ellentétben növekedett a holland

és dán vendégek száma. A cseh és a lengyel vendégek elõretörése továbbra is jelentõs. A fõszezonra a

bungalók, apartmanok és mobilházak szinte teljesen megteltek, a parkosított területeken azonban még

van hely az érdeklõdõknek. A.A.

Club Tihany: A magyarok

jobbára tanácskozni jönnek
Március végén nyitottak, de „teljes gõzzel” áprilistól
kezdtek dolgozni, amikor is számos nagy létszámú
rendezvényt fogadhattak, tudtuk meg Kaufman Eri-
ka értékesítési és marketing igazgatótól.

Májusban ugyan nem folytatódott a jó kezdet, némikép-

pen visszaesett a vendégforgalom, ám a pünkösd biztató

volt, mivel az 1500 vendég fogadására alkalmas népszerû

komplexumban hatvan százalékot is meghaladta a foglalt-

ság. A júniust nagymértékben befolyásolta a változékony

idõjárás, a többnyire esõs hétvége. Így a szokásos konferenci-

ák mellett kevesebb külföldi vendég érkezett. Ám az értéke-

sítési igazgató optimista, úgy véli, hogy az év hátralevõ ré-

szében megélénkül a forgalom, s talán a tavalyihoz hasonló-

an alakul majd. Azt azonban megjegyezte, hogy ehhez a ta-

valyinál sokkalta több erõfeszítésre, a marketing és a reklámtevékenység további erõsítésére volt és lesz

szükség. Ezt segítheti, hogy az idén is számos környezetszépítõ, korszerûsítõ fejlesztés befejezésével vár-

hatták a szezon kezdetét, amelyeknek egy újabb állomásaként a télen jelentõs összegû ráfordítással továb-

bi környezetkímélõ energetikai fejlesztésekre kerül sor, napkollektorokat állítanak be. A vendégösszetétel-

lel kapcsolatosan Kaufman Erika elmondotta, hogy a fõszezonban az eddigi tapasztalatok és az elõrejelzé-

sek szerint továbbra is elsõsorban a külföldiek keresik fel Tihanyt, fõként a német a nyelvterületrõl, de egy-

re több a lengyel és cseh vendég. Így a külföldiek és hazaiak aránya 70-30 százalék. Egész évre vetítve

azonban fordított az arány, a konferencia turizmusnak köszönhetõen, mivel a nagy létszámú tanácskozá-

sokra jobbára a magyarok jönnek.

A.A.

A fürdõzök 

védelmében
A kilencvenes évek elején egy szezonban még ötvenen fulladtak vízbe a Balatonon,
amit a tavalyi évben már öt fõre sikerült visszaszorítani. Ez óriási elõrelépés, de egy ha-
láleset is sok, így bõven van még mit tennünk. 

Horváth László, a Balatoni Vízirendészet rendõrkapitánya szerint: „a siker annak köszönhe-

tõ, hogy a másodfokú viharjelzés ideje alatt ki tudjuk küldeni a partra a fürdõzõket, gyerektábo-

rokban tanítjuk a fiatalokat a felelõs fürdõzés szabályaira, valamint, hogy új eszközökkel, jól fel-

szerelt hajókkal tesszük meg ezt az évi mintegy háromszáz mentést, így egyre jobb a statisztika.

Idén már túl vagyunk a hatvanadik sikeres mentésen.” A Balatoni Vízirendészet munkatársai

egyébként a leglátogatottabb idõszakban, júliusban és augusztusban egyszerre húsz-huszonöt

hajóval vannak kint a vízen. „A déli part problémásabb, mert ott jóval több a fürdõzõ, és sokan

sodródnak messze a parttól vízibiciklivel, matraccal, vagy gumicsónakkal. Mi legfõképpen ilyen

helyzetekkel találkozunk.” – mondta a rendõrkapitány. „Ha súlyos sérülést jelentenek, akkor a

vízimentõk látják el a bajbajutottat, akikhez átirányítjuk a hívást a közös rádiófrekvenciánkra.”

A vízimentõknek

évente szintfelmérõ vizs-

gát kell tenniük. Itt szá-

mot adnak állóképessé-

gükrõl, de ugyanígy elvá-

rás az elméleti vizsga is,

mely nagyrészt az elsõse-

gélynyújtást érinti. Tar Mi-

hály, a Vízimentõk Ma-

gyarországi Szakszolgála-

tának szóvivõje ugyanak-

kor kiemelte: a vízimen-

tõknek nem csak életve-

szélyes helyzeteket kell

megoldaniuk. „Ha például

elalszik valaki a füvön és

közben odébb vándorol a

feje fölül az árnyék, õt is a

mi dolgunk figyelmeztetni, nehogy súlyosan leégjen. De az ittas fürdõzõkért is mi felelünk, ami nem

egyszerû feladat, hiszen nem vagyunk hatósági szerv, így nem kötelezhetjük õket a parton mara-

dásra annak ellenére, hogy a mélyvíz ilyen állapotban nagyon veszélyes. Ilyenkor annyit tehetünk,

hogy a partról figyeljük és az elsõ gyanús jelre máris ugrunk.”

A vízirendészet és a vízimentõk hajói is állandó szolgálatban vannak, valamennyi mentõs

szervezet között pedig rádiókapcsolat mûködik. A közös rendszer segítségével köszönhetõen

azt küldik, aki a legközelebb van a balesethez, vagy aki a legmegfelelõbben tudja ellátni a

sérültet. A vízimentõknek a normál hajóikon kívül egy sürgõsségi mentõhajójuk is van, amit

mind közül a legmodernebb felszereléssel láttak el. A Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

idén a fõszezon kezdetén elkülönített 15 millió forintot a mûködtetésére, melynek köszönhe-

tõen állami támogatással ismét munkába állhat, és a szezon végéig biztosan teljesítheti is a

szolgálatot. E támogatás révén nemcsak a vízibaleseteknél vethetõ be a Rupert, de a Bala-

ton-part száz méteres sávjában szükség esetén a mentésbe is besegíthetnek. Ehhez azonban

mindenképpen további forrásokra, támogatásokra lenne szükség, még 8-10 millió forintra, a

zavartalan mûködtetés érdekében – hangsúlyozta Bagyó Sándor, a vizimentõ egyesület el-

nöke.

K. S.

Kaufman Erika

Polgár Tibor

Rupert – a sürgõsségi mentõhajó
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Saját erõs 

strandfejlesztések

Révfülöpön
Pályázati támogatás nélkül, önerõbõl, hatékony és költségkímélõ megoldásokat al-
kalmazva folyamatosan megszépülnek és kiépülnek a révfülöpi strandok. Az önkor-
mányzat által felvett 20 millió forintos fejlesztési hitelbõl jövõre is marad még fej-
lesztésre, s remélik a településen, hogy a bevétel-növekedés kitermeli a környezet
további felújításának költségeit is. 

A strandjainkra nagyon ráfért már a

megújulás, a szolgáltatásbõvítés, ame-

lyet fokozatosan hajtunk végre – tudtuk

meg Miklós Tamás polgármestertõl.

Ugyan óvatosságból a képviselõ-testü-

let visszalépett a nagyarányú strand-

fejlesztéstõl, de mindenki egyetértett

a szerényebb felújítás szükségességé-

vel. 

Az úgynevezett Császtai strandon

a fejlesztési munkák I. ütemeként

mintegy 15 milliós beruházásban fel-

újításra került a régi öltözõ, a kabin

épületek, s a WC csoport. Új, „EU kon-

form” játszótér került kialakításra,

babapelenkázó és homokozó készült

és a felnõtteknek fitness gép is ren-

delkezésére áll. Emellett térburkolat-

tal ellátott gyalogos utak is épültek.

Magán a strandon nagyarányú talaj-

egyengetésre, füvesítési munkákra,

házi locsoló-berendezés kiépítésére került sor. Új padok, szeméttartók, virágtartók kerültek

kihelyezésre. A beruházás II. ütemeként a jövõ évben további burkolat felületek kiépítését,

a vízparton homokos plázs kialakítását tervezik. Bõvült a Császtai strandi szolgáltatók köre

is. A keleti oldalon már mindkét vendéglátó egység üzemel, ezen kívül „Karibi koktélbár”

kínálja a nyári melegben hideg különlegességeit, a füves és homokos pályák mellett egy új

„embertpróbáló” „Beach Bob” vízi játék is üzemel, a korábbi vizibicikli kölcsönzõ mellett. A

strand keleti oldalán tóparti kerékpáros és gyalogos pihenõhely került kialakításra, míg

nyugati felén elkészült a hídfelújítás. A munkálatok a szezon kezdetére fejezõdtek be.

Idén a Szigeti strandon is kiépítésre került a strandi járda, amelyen a homokos partig tudnak

eljutni a mozgáskorlátozottak, de megkönnyíti a babakocsival érkezõk közlekedését is. A régi öl-

tözõ épület felújítását is tervezik, most a tetõszigetelés készült el. A falak kiszáradása után jövõ-

re sor kerülhet az épület külsõ-belsõ felújítására is.
-m-

A Tengerdi név az

érték szinonimája
A család meghatározó szerepe, a vállalkozások európai modellje jelenik meg abban a beru-
házásban, melynek finiséhez érkeztünk a létesítmény ünnepélyes átadásával - ezekkel a
szavakkal köszöntötte Gelencsér Attila, Somogy megye Közgyûlésének elnöke a bala-
tonmáriai Viktor Bor- és Vendégház avatásán résztvevõ vendégeket. 

A politikus szólt arról

is, hogy olyan fontos pro-

jekt zárására kerül sor,

amely a szûkebb régió mi-

nõségi turizmusát hiva-

tott elõsegíteni. Gelencsér

Attila hangsúlyozta: az el-

múlt évek hibás politikai

és gazdasági koncepciói

miatt rendkívül kevés ha-

sonló beruházásnak ör-

vendhetünk, hiszen a kis-

vállalkozások támogatá-

sára korábban csak szûkö-

sen mértek a központi bü-

dzsébõl. Ezen változtatni

kell, hiszen az ország jö-

võje, boldogulása szoro-

san összefügg a sikeres családi vállalkozásokkal. Mint mondta: örvendetes ugyanakkor, hogy a

helyi foglalkoztatásra is hatással lévõ beruházáshoz uniós források is járultak. A turisztikai fej-

lesztés súlyát és értékét jelzi, hogy az átadáson megjelent Móring József Attila is. A térség or-

szággyûlési képviselõje köszöntõjében így fogalmazott: a Tengerdi név az érték szinonimáját

jeleníti meg a szûkebb régióban. S bár jelen esetben magánvállalkozásról van szó, ám az ide-

genforgalmi jelleg miatt a Balaton nyugati végén fekvõ települések számára is hasznot hozhat

eredményes mûködtetése.

A megújult és kibõvített létesítményt Tengerdiné Bausz Erika ügyvezetõ mutatta be a né-

pes vendégseregletnek. Megtudhattuk, hogy a mintegy kétszázmillió forintos beruházás hitel-

bõl és önerõbõl valósult meg, míg az EU támogatás a teljes bekerülési költség negyven száza-

lékát tette ki. A komplex turisztikai attrakciót kínáló vendégházban huszonkét kétágyas szoba,

három apartman, vinotéka, borospince és mintegy másfélszáz fõ befogadására alkalmas ren-

dezvényterem található. A rendkívül esztétikusan megépített és igényesen, finom ízléssel be-

rendezett vendégházhoz részben fedett, részben nyitott kerthelyiség is tartozik, de az étte-

rem, valamint a konyha infrastruktúrája akár kétszáz vendég egyidejû kiszolgálására is alkal-

mas. Bausz Erika elmondta azt is, hogy már az idegenforgalmi szezon kezdete elõtt megnõtt

az érdeklõdés a Viktor Bor- és Vendégház iránt, s zömmel hazai turisták kívánják igénybe ven-

ni az ingyenes szolgáltatásokat – wellnes, díjtalan strandbelépõ – is tartalmazó ellátást.  S

hogy a Tengerdi családban valóban jelentõs az összefogás és a munka szeretete, mi sem bizo-

nyítja jobban, mint a kilencéves Levente szorgoskodása – az avatási ceremónián mûsorveze-

tõként debütáló ifjút késõbb pincérként láttuk viszont. 
S. F.

Mediterrán öböl Alsóõrsön
A gyerekeknek szeretnének biztonságos körülmények között kellemes strandolási
lehetõséget biztosítani a mediterrán öböl létrehozásával – mondotta Hebling
Zsolt polgármester a létesítmény ünnepélyes avatásakor.

A 326 négyzetméteres öböl kialakításához kilenc méter szélességben bontották

meg a partvédõ mûvet, hogy megfelelõ áramlások alakulhassanak ki a vörösfenyõ cö-

löpökkel határolt öböl és a Balaton között. Az öbölhöz egy 150 négyzetméteres új ho-

mokozó, valamint egy mediterrán pihenõsarok kapcsolódik. A 23 milliós beruházás ré-

szeként a meglévõ játszótér mellé élõ fûzfákból rák és csiga alakú árnyékolókat fûztek

össze, és a Balaton medrét is felhomokozták a játszótér elõtti részen. Abban bíznak,

hogy az új fejlesztéseknek köszönhetõen még több fürdõzõnek lesz kedvenc helye az

alsóörsi strand. 

A.A.

Az új vendégház Balatonmárián

Miklós Tamás polgármester
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A Hotel Kagyló vendégeinek

60 százaléka lengyel
Az idei, meglehetõsen változé-
kony idõjárással induló nyári sze-
zon kezdetén meglepetésnek szá-
mít, ha az újságíró nem elkesere-
dett, nem panaszkodó vállalkozó-
val találkozik. Csopakon a Hotel
Kagylóban éppen egy vidám len-
gyel diákcsoport fogadását intézi
Zyla Tamás ügyvezetõ, aki elége-
dett a vendégforgalommal. 

Mint mondja, az elmúlt évekhez
képest is – 2005 óta üzemeltetik a szál-
lodát – jól indult a nyár. Az 1960-as
években épült hotel 56 szobájában 120

vendéget tudnak elhelyezni, és az elõzetes helyfoglalások alapján egyelõre úgy tûnik, szeptember elejéig
szinte mindig telt házra számíthatnak. A szállodát mûködtetõ Zyla család lengyel származásának és ma is
élõ kapcsolatainak köszönhetõen a vendégek 60 százaléka Lengyelországból érkezik, 40 százalékuk ma-
gyar, sokan egyénileg, de fõként csoportosan visszatérõk. A csoportokat elsõsorban diákok alkotják, az
egyéni vendégek életkora 35-50 év között van.  Az a tapasztalatuk, hogy a vitathatatlanul gazdag csopaki
programkínálat nem érzõdik a szálloda vendégforgalmán. Tény, hogy a családi vállalkozás minden tagjá-
nak sokat kell azért dolgozni, hogy ne legyenek üres szobák, hogy a vendégek elégedettek legyenek. 

Igyekeznek a különbözõ korosztályok igényeihez igazítani a szolgáltatásokat, a felnõtteknek van bár,
az ifjabbaknak gyermekmedence, játszótér, focipálya, számos sporteszköz áll rendelkezésükre. Néhány
perces gyaloglással elérhetõ a tavaly felújított, korszerûsített csopaki strand, bár a vendégek kicsit drá-
gának tartják a belépõk árát, és magasnak a kurtaxát. A kirándulók kerékpárt is kölcsönözhetnek. Az
ügyvezetõ szerint az itteni pihenés közben felesleges a számítógép elõtt ülni órákat, ugyanakkor bizto-
sítják az internet hozzáférést. 

A Hotel Kagyló szezonális üzemelésû, Zyla Tamás úgy véli: túlságosan nagy és kockázatos befekte-
tést jelentene, ha a téli nyitva tartás feltételeit is meg akarnák teremteni. Ráadásul a téli Balaton és az
„alvó” part-menti települések egyelõre nem vonzóak a vendégek számára. J. F.

Tovább szépült a Carbona
A közelmúltban lezárult a Nyugat-du-
nántúli Regionális Operatív Program
keretében folyó nagyszabású projekt a
hévízi NaturMed Hotel Carbonában. A
harminc százalékos állami támogatás-
sal megvalósult 275 millió forintos be-
ruházás keretében a szálloda részleges
külsõ és belsõ átalakulása mellett mo-
dernizálták az informatikai rendszert
és tovább bõvült a szolgáltatások kö-
re.

Hozzáértõk és laikusok szerint is a megújult szó nem a legjobb terminológia a szállodára, hiszen a
rendszeres látogatók folyamatosan tapasztalhatják azt, hogy – igazodva a vendégek, a szálloda szakma
és a kor követelményeihez – minden a vendégek érdekében történik, legyen az egy apróbb, figyelmes-
ségbõl eredõ újítás, vagy a tízmilliókkal mérhetõ beruházás. A magyarázathoz pedig semmi egyéb nem
kell, mint a statisztikát figyelni: az ínséges idõkben sem csökken a szálloda szolgáltatásait igénybe ve-
võk száma. Most, hogy több mint 73 millió forint uniós támogatást kapott a NaturMed Hotel Carbona, az
európai színvonal kifejezés valódi értelmet nyer.

A 275 millió forint összköltségvetésû beruházás folyamán a szálloda részleges külsõ és belsõ átala-
kulása mellett modernizálták az informatikai rendszert és tovább bõvült a szolgáltatások köre. Ám ez
nemcsak gazdasági, de esztétikai fejlesztést is jelent, ugyanis leglátványosabb elemeként a hotel külsõ
képét hozzáigazították a belsõ miliõhöz, így a kettõ harmóniába került egymással. Üvegborítást kapott
a szálloda fõépületének 100 erkélye, s az eddig is kellemes fõbejárat is új arculatot kapott. Régi óhaj volt
a konferenciaterem modernizálása, s igazodtak a kor új szauna divatjához is. Most már (immáron elkü-
lönítetten) hódolhatnak a szaunázás szépségeinek azok is, akik csak Ádám (és Éva) kosztümben kíván-
ják használni a ma már természetes „szállodai kelléket”, illetve azok, akik ragaszkodnak legalább egy
törülközõhöz... Az idõsebb korosztály nyugalma érdekében a fiatalabbak önfeledt és biztonságos szóra-
kozását szolgálja a szabadtéri „tinédzser medence”.  

A projektzáró rendezvényen a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Fõosztályának vezetõje,

Nemes Andrea a hasonló jellegû fejlesztések szükségességét nyomatékosította beszédében, utalva a tu-

rizmus „húzó” ágazati szerepére. Véleménye szerint a Széchenyi pihenõ kártya révén 30-35 százalékkal

növekedhet a vendégforgalom. A NaturMed Hotel Carbona vezérigazgatója, Lukács Ferenc elmondta,

hogy a hotel az ország tíz legjobb szállodája közé tartozik.  2004-tõl több, jelentõs díjat is kaptak, két

esztendeje a Magyar Termék Nagydíj birtokosai.
/zatyipress/
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Bíztató szemesi 

szezonkezdet
Sok tóparti település nem dicsekedhet azzal, hogy június végéig több mint 4,5-szer nagyobb
(1,7 millió helyett 7,8 millió forint)  idegenforgalmi adóbevételt sikerült elérnie idén, mint
egy évvel ezelõtt a hasonló idõszakban. Márpedig Takács József balatonszemesi polgármes-
ter ezzel a meglepõ, de örömteli hírrel fogadta a Balatoni Futár újságíróját.

Biztos, hogy nem történt téves számolás? – kérdeztük hitetlenkedve, mire a polgármester egy gyors

telefont engedett meg a kurtaxával foglalkozó szakemberének, aki csak annyit mondott: az összeg egy

kicsit még több is, közelít a 8 millióhoz…

- A sikeres adóbeszedést nem ma kezdtük – mondja a polgármester - Amikor pozícióba kerültem, öt

évvel ezelõtt, az egyik legfontosabb dolgom az volt, hogy végre rendet tegyünk a település kurtaxa bevé-

teleiben. Erre azért volt nagy szükség, hiszen, mint ismeretes, akkoriban minden 1 forintra az állam 2 fo-

rintot tett rá. Ma ennél kevesebb a plusz pénz, de a másfél forint sem elhanyagolható bevétel egy ekko-

ra település, mint Szemes számára. Tudatos, szervezett és visszaellenõrzött munkát kértünk, s kérünk ma

is a két idegenforgalmi adóellenõrünktõl, akik minden ellenõrzésnél jegyzõkönyvben rögzítik a tényeket.

Ennek köszönhetõ, hogy amíg 2006-ban az egész éves kurtaxa bevételünk 25 millió forint volt, addig

2010-re ez a szám 44 millió fölé került. Pedig a turisták száma ebben az idõszakban nem nõtt a duplájá-

ra, sõt…

- Ezek szerint mindössze ennyi a „titok”?

- Nem, dehogy! Ez csak egy a sok feladat

közül, amivel igyekszünk minél több bevételre

szert tenni. Ezzel párhuzamosan azonban min-

den erõnkkel azon vagyunk, hogy minél több

turistát Szemesre csábítsunk. Nagyon nagy

gondot fordítunk a tisztaságra, az utak, parkok

rendben tartására, a virágosításra, a falu folya-

matos csinosítására. Nem véletlen, hogy büsz-

keségünkké vált a Berzsenyi utcai strand terü-

letén kialakított élményfürdõnk, amely igen

kedvelt a turisták és a helyi lakosok között is.

Itt melegvizes fürdõ, uszoda, gyermekmeden-

ce, zenés rendezvények, éjszakai fürdõzési lehetõség, melegkonyhás étterem és büfé is a vendégek ren-

delkezésére áll. 

- Minden település azon fáradozik, hogy a nyáron megfelelõ programkínálattal is várja a vendége-

ket. Szemesen hogyan állnak ezen a téren?

- Azt hiszem, nem kell panaszkodnunk. Róka László, a mûvelõdési ház igazgatója és Selmeczi Ágnes, a

szemesi napok fõszervezõje jól kidolgozott programokat hozott életre. A pünkösdi szezonnyitó óta folyama-

tosak a rendezvényeink egészen augusztus végéig. Külön öröm számomra, hogy az idei költségvetésünkben

a korábbi évhez képest 2,5 millió forinttal többet tudunk költeni a nyári rendezvényekre, amelyek a színvo-

nal emelését, valamint a hozzánk látogató turisták számának emelését is szolgálják. A programok közül kü-

lön is kiemelném a július 20-24-ig tartó XVII. Szemes Fesztivált, valamint az augusztus 19-21 közötti

„Nyármarasztó-2011” rendezvényeket.
Gyarmati László

Népszerû a Riviéra Kemping
Bármilyen hihetetlen, szinte a május elejei nyitástól kezdve sorban állnak a leendõ bérlõk a Ri-
viéra Kemping helyeiért, és ez várhatóan „telt házat” jelent szeptember végéig – mondja
Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere. Aki fontosnak tartja azt is hangsúlyozni, hogy viszon-
tagságos elõtörténet után az önkormányzat valójában 2005-tõl került birtokon belülre a
kemping másfél hektáros területén. 

A strand melletti ingatlant még a tanácsi idõben területcserével kapta meg a község, hosszú ideig

egy vállalkozó mûködtette kempingként, a fejlesztések elmaradtak, a vállalkozást felszámolták, így az

önkormányzat lett az üzemeltetõ. Az idén 140, 60-80 négyzetméteres parcellákat foglalhattak el a ven-

dégek, ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy saját tulajdonú sátorban, vagy mobil lakókocsiban maxi-

mum öt fõvel számolhatnak, egy idõben akár hat-hétszázan is lehetnek, akik a bérleti díjon túl kurtaxát

is fizetnek. A kemping a kedvezõ környezetnek, az elmúlt évek fejlesztéseinek is köszönhetõen nyeresé-

ges az önkormányzat számára. 

Sajátos a kemping bérleti rendszere, a parcellák zömét 200 ezer forint elõzetes befizetése ellenében

- a tavalyi díjat nem emelték - a teljes nyitva tartási idõ alatt használhatják a bérlõk, így nem ritka, hogy

egy nyári szezonban a nagyszülõktõl az unokákig az egész család itt pihenhet, de akár tovább is adhat-

ják az ismerõsöknek. 

Az önkormányzat a közelmúltban felújította a korábbi vizesblokkot, tavaly nettó 16 millióért újat is

építettek, közmûfejlesztéseket, a kempinghez kapcsolódó partszakaszon mederhomokozást  hajtottak

végre, tíz amperes áramcsatlakozást biztosítanak a vendégeknek. Pályázati támogatással napkollektorokat

kívánnak felszerelni a két vizesblokkra. Nem elhanyagolható elõny, hogy mivel a kemping lakói ingyen ve-

hetik igénybe a strand szolgáltatásait, az ott megvalósított új beruházások az õ kényelmüket, szórakozásu-

kat is szolgálják. Aki pedig rendelkezik a megfelelõ horgászjeggyel, hódolhat ennek a szenvedélyének is. 

J. F.

Fejlesztik a strandot Fenyvesen
Június közepétõl a strandoló kisgyermekek kedvencévé vált a fövenyfürdõ, mely a fenyvesi
strandfejlesztés elsõ ütemében készült.

- A szabadstrand Balatonfenyves szíve, éppen ezért kiemelt szerepet tölt be a település életében –

mondta a június 18-án tartott tájékoztatón Lombár Gábor polgármester. A településvezetõ kiemelte; öt

fontos korszerûsítés kapott helyet a család és kerékpáros turizmus elõsegítése érdekében folyó, az Új

Széchenyi-tervben uniós támogatást élvezõ strandfejlesztésben.

- Jövõ évben fejezõdik be a 80 millió forintos összköltségû strandfejlesztés, aminek második eleme a

forgalomtechnikai átszervezés volt.  A központi strand keleti végétõl a Tinódi utcáig alakították át a közle-

kedés rendjét, hogy megszüntessék a nyári csúcsforgalom idején kialakuló káoszt- mondta el Horváth Gá-

bor, a polgármesteri hivatal fõtanácsosa.

A projekt harmadik része a kerékpározó turizmust szolgálja. Megépült egy kerékpártároló a strand

keleti végében, továbbá 130 kerékpártámaszt telepítenek a strand területén.  A kisgyermekesek és a

mozgáskorlátozottak érdekében akadálymentesítik a Száva utcai nyilvános illemhelyet, ugyanott pe-

lenkázó helyiség készül, melyhez alternatív energiával biztosítják a melegvizet. 2012-ben valósul meg

az utolsó, legnagyobb költségvetésû rész a partvédelem rekonstrukciója. A fejlesztés kapcsán közel húsz

centivel emelik meg a partvédelem szintjét, aminek köszönhetõen elkerülhetõvé válik a mögöttes terü-

letek eddigiekhez hasonló elhabolódása.

M.L.

Játszótér a strandon

Az önkormányzati kemping egy részlete
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Lesz pályázati forrás 

turisztikai fejlesztésekre
A Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi, júniusi ülésén a testület – elsõként Szabó
Erika elõadásában - tájékoztatót hallgatott meg a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium munkájáról, az államigazgatási reformról és a Balatont érintõ elképzelé-
sekrõl. 

A tárca államtitkára a koncepciót a területi közigazgatás történelmi léptékû átalakításának minõsí-

tette, melynek kidolgozása és bevezetése nem tûr halasztást. Érzékeltetésül elmondta: a jegyzõk jelen-

leg négyezer feladat végrehajtásáért felelõsek. Sürgetõ szükségszerûség tehát ezen a gyakorlaton vál-

toztatni – ki kell dolgozni azt a hatékony formációt, amely rögzíti, milyen hivatali rendszer és állami sze-

repvállalás szükséges a feladatok optimális végrehajtásához. Megtudhattuk, hogy az átszervezés évek

óta napirenden van, ám a megszorítások, létszámleépítések általában az apparátus felsõ szintjét érin-

tették- lejjebb gyakran pazarlást észlelhettek az állampolgárok, miközben nem lehetett tudni, érdem-

ben hol intézik ügyeiket. Ezen a gyakorlaton kíván változtatni a kormányzat azzal az intézkedéssel, hogy

2013 végén már általánossá válik az egyablakos ügyintézés. Az államtitkár szólt arról is, hogy akkredi-

tált képzéssel segítik a dolgozók felkészítését. 

Szabó Erika elmondta: elkészült a felmérés a járások 2013-tól esedékes kialakításáról. A szakér-

tõk hét variációt tettek le a tárca asztalára, s ezekben száz-háromszázötven új szervezeti egységgel

számolnak, ám a legvalószínûbb, hogy a járások száma kétszáz-kétszázötven között alakul majd.

Ezek a szervezetek azonban nem látnak el önkormányzati feladatokat – kizárólag államigazgatási

egységek lesznek, amelyek átveszik a jegyzõk feladatainak egy részét, s hozzájuk kerül a jelenleg az

önkormányzatoknál lévõ közigazgatási létszám tekintélyes része is. A helyi önkormányzatok termé-

szetesen megmaradnak, a járásoknak pedig kötelességük lesz minden településen minimálisan egy

ügyintézõt foglalkoztatni. A járási székhelyekrõl egyelõre nincs döntés, csak annyi bizonyos, hogy va-

lamennyiben lesz kormányablak. 

A Balaton Fejlesztési Ta-

nács tagjai a három – Bala-

tont érintõ – régió fejleszté-

si elképzeléseirõl is hallhat-

tak új információkat. Mint

ismeretes, az uniós források

konkrét meghatározása

2013-ig szól, s nem lehet

más cél, mint teljesen fel-

használni a rendelkezésre

álló keretet. Az elõadók

hangsúlyozták: valamennyi

régióban lehetõség lesz tu-

risztikai pályázatok kiírásá-

ra, de jut majd a TDM-ek tá-

mogatására, köz- és kerék-

párút fejlesztésre, sõt az omlásveszélyes partfalak megerõsítésére is. Manninger Jenõ, a Zala megyei

Közgyûlés elnöke pedig arról számolt be, hogy Nagykanizsa és Keszthely kórházainak pályázata valószí-

nûleg célhoz ér. A tanácskozáson szóba került az M9 autópálya építésének ügye is. A Soprontól Szegedig

tartó sztráda létesítményei közül egyedül a szekszárdi híd készült el, több szakasz nyomvonaláról még

folyik a vita az érintettek körében. E téma újabb problémát vetett fel, hiszen nem csak a Balaton nyuga-

ti részének megközelítése problémás – Veszprém megye vasúti és közúti infrastruktúrája ugyancsak fej-

lesztési forrásokért kiált. 

Gruber Attila országgyûlési képviselõ hozzászólásában a turizmus törvény létrehozását szorgalmaz-

ta. Mint mondta: az ágazat rendkívül gyorsan, dinamikusan változik, s ezt követnie kellene a jogszabá-

lyoknak is. Javasolta az idegenforgalomhoz kötõdõ szakmák oktatási anyagának korszerûsítését, stan-

dardok kialakítását a vendéglátó- és szálloda szakmákban, sõt a hagyományos balatoni mesterségek –

nádazó, csónakkészítõ – újjáélesztését is. 

Süli Ferenc

A nézõkért és hallgatókért

– testközelbõl
Révfülöprõl jelentkezik június közepétõl a Magyar Televízió Balatoni nyár címû színes, infor-
mációs magazinja. A stáb a móló mellett rendezte be stúdióját, ahol bárki testközelbõl meg-
lesheti az ott folyó munkát. 

Tartalmas utazási és szabadidõs magazinként funkciónál a közmédia nyári mûsora. A reggeli élõ té-

vémûsor mellett a Balaton közelrõl rádióadása is friss hírekkel jelentkezik minden délután. Augusztus

19-ig hétköznaponként 9 és 11 óra, hétvégén 5.50 és 9 óra között az m1-en várják a televíziónézõket a

mûsorvezetõk. Nagy Judit, Gundel-Takács Gábor, Jegyes-Tóth Kriszta, Menczel Tamás, Novodomszky Éva

és Gaskó Balázs heti váltásban vezetik párosban a magazint. A napi hírek, programajánlók mellett stú-

dióbeszélgetések, élõ kapcsolások és produkciók is fellelhetõk a mûsorok kínálatában. A stáb élõben fog

jelentkezni a Balaton-átúszásról, a Kékszalag vitorlásversenyrõl, az Anna-bálról, vagy éppen a Mûvésze-

tek völgyébõl éppúgy, mint a Balaton Soundról. 

A reggeli mûsort 13 órától ismétli a m2, 15.30-tól pedig a Kossuth Rádió Közelrõl címû mûsora su-

gároz a mólóról fél órában friss balatoni híreket, riportokat, interjúkat, élõ bejelentkezéseket. A maga-

zin munkatársai Bera Emese, Zsoldos László, Emesz Lilla és Pusztai Balázs a televíziós kollégákkal közö-

sen munkálkodnak a parti stúdióban. A rádióadás mûsorvezetõje Vízi Dorka. 

A mûsorokból a nyaralni indulók részletes képet kaphatnak a tó környékének turisztikai látványossá-

gairól, kulturális nevezetességeirõl, sportolási lehetõségeirõl, illetve külön televíziós rovatokban mutatkoz-

nak be programjaikkal, gasztronómiájukkal a régió települései. Hasznos úti információkat, részletes idõjá-

rás-jelentést és orvosmeteorológiai elõrejelzést is ad a Balatoni nyár, valamint kiemelten foglalkozik a vízi

sportokkal. A kamerák elõtt tanul meg vitorlázni ökölvívó olimpiai bajnokunk, Kovács Kokó István, a stúdi-

óban pedig minden nap egy-egy jellegzetes balatoni ételt készít el a meghívott aktuális sztárvendég. 

A szerkesztõk szívesen várják az érdeklõdõket, akik „testközelbõl” figyelhetik, miként is áll össze egy-

egy mûsor – akár nézõi, hallgatói segítséggel, ötletadással, érdekes emberek, jelenségek felkutatásával.

/zatyipress/ 

Adás elõtti pillanatkép a révfülöpi nyári stúdióból

A Badacsonyi Szõlészeti
és Borászati Kutatóinté-
zet pincéjében vette kez-
detét a Veszprém Várme-
gye Bora megmérettetés
elõzsûrizése június utolsó
hetében. A kitüntetõ cím-
re a hegyközségi borver-
senyek aranyérmes borai
közül huszonhárom bor-
termelõ harminchat bor-
ral nevezett a versenyre.

Az elõzsûrizést a megye négy történelmi borvidékérõl érkezett hegyközségi szakemberek bonyolí-

tották le. A válogatás során tizennégy bort (öt-öt száraz és édes, valamint 4 vörös) találtak méltónak a

végsõ zsûrizésre. A szakmailag kifogástalanul elõkészített bírálatban Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Me-

gyei Közgyûlés elnöke, Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kabinetvezetõje, Májer Já-

nos, a Badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója, Horváth Ernõ, a megyei önkormány-

zat elnöki kabinetének titkára és Zsebe Péter, a vármegyebor projekt felelõse vett részt. Az összesített

eredmények alapján száraz, félszáraz fehérbor kategóriában Fodor Gyula aszófõi borász által készített

2010-es évjáratú Juhfark, vörös, rosé bor kategóriában Balogh Ferencné balatonfüredi termelõ 2009-es

Cabernet Sauvignon-ja, valamint félédes, édes borok esetében Borbély Gyula tapolcai borász 2008-as ké-

sõi szüretelésû Olaszrizling bora érdemelte ki a Veszprém Vármegye Bora elismerést. Zs.P.

Befejezõdött a Veszprém

Vármegye Bora verseny

Tanácskozik a testület

Szabó Erika államtitkár

A zsûri tagjai



A K T U Á L I S  9

2 0 1 1  J Ú L I U S

Magyarok világtalálkozója

Balatonlellén
Alig több mint két évtizede elképzelhetetlen lett volna, hogy egy hollywoodi cserkészcsa-
pat vasárnapi istentiszteletén beszéljenek meg a résztvevõk magyarországi randevút. A fa-
lak, a drótakadályok – s fõként az ideológiák – azonban már nem képeznek gátat a világ
magyarságának óhazai találkozója elõtt. Így történhetett meg, hogy az év jelentõs részét
Los Angelesben töltõ Boldoczki Mária és az amerikai kontinensen a magyar cserkészeket ok-
tató-nevelõ Gubánné Pintér Annamária néhány hónappal korábban egyeztette program-
ját: legközelebbi találkozóhelyükként Balatonlellét jelölték meg.

- Venezuelától Kanadáig ismernek a Robert Baden-Powell által alapított ifjúsági mozgalom magyar

csoportjainak vezetõi. Mondanom sem kell: számomra is óriási élmény, amikor a Niagara vízesés tövében

létesített táborban felcsendül egy népdal, vagy magyarul hangzik el egy betlehemes játék. Felejthetetlen

emlékekkel leszünk valamennyien gazdagabbak, hiszen a közös foglalkozásokon megtanítom õket népi

hangszerek, csuhébábuk készítésére, színdarabokat tanítok be, magyart és történelmet oktatok. Nappal a

gyermekekkel, ifjakkal foglalkozom, esténként-éjszakánként pedig a tanárokat korrepetálom – a nyelvtu-

dás, ha nem gyakorolják rendesen, kopik. Azt teszem tizenhat éve, amit szeretek, s ez a foglalkozás nem

csak szabadsággal jár: óriási baráti köröm van Dél- és Észak-Amerikában egyaránt. 

Sasváry László 1956-ban hagyta el Magyarországot – a válogatott tornász nem fért be a mel-

bourne-i olimpiai csapatba, ezért kelet helyett nyugatra távozott, s a müncheni ötkarikás játékokon már

pontozóbírói szerepben láthatták viszont.

- Negyvennégy

évig voltam távol szülõ-

hazámtól, de 2000-ben

visszahúzott a szívem, s

azóta Budapesten élek.

Mindent a tornának kö-

szönhetek: megtisztel-

tetés, hogy bekerülhet-

tem a sportág halha-

tatlanjainak klubjába.

Harmincnyolc évig az

Egyesült Államokban

tanítottam, most pedig

élvezem az itthoni lét

minden pillanatát.

Örömmel jöttem

Lellére, ahol sok régi

„amerikás” barátom-

mal találkoztam. Há-

rom felnõtt gyerme-

kem ugyan az USA-

ban él, de valamennyi-

en voltak már itthon –

megértik, hogy én

örökre ide tartozom.  

Az összetartozás

élményét erõsíteni, a

személyes kapcsola-

tok elõnyeit hangsú-

lyozni – ez volt a Ma-

gyarok világtalálko-

zójának mottója, s

ezért végzett óriási

szervezõmunkát hosszú hónapokon keresztül Tanka László. A harmincezer vendéget mozgósító rendez-

vény ötletgazdája, a programok igazgatója másfél évtizede kezdte el az építõmunkát, s a kontaktusok

bõvülésével egyre inkább erõsödött benne az érzés: az ötmillió külföldön élõ magyar folyamatosan a ta-

lálkozás lehetõségét keresi. Az Iránból, Amerikából, Ausztráliából, Új-Zélandról Balatonlellére érkezett

vendégekben ugyanaz az érzés motiválta az útra kelést: a haza vonzása. A tóparti kisvárosban tartott

programsorozat pedig optimális keretet biztosított arra, hogy a tudomány, a kultúra, az elõadó- és al-

kotómûvészet legjobbjai egymásra találjanak. A tanácskozások, a folklór- és könnyûzenei mûsorok nem

csak az autentikus szereplõk miatt váltak izgalmassá – a tapasztalatcsere lehetõségei miatt is. Új szak-

mai együttmûködések születtek, s talán új szerelmek is…

- A lellei városvezetés hatékony közremûködésével felejthetetlen napokat töltöttünk el a Balaton-part-

ján. Ez a hosszú hétvége valóban az összetartozásról, az egyetemes magyar kultúra értékeinek bemutatá-

sáról és a hungaricumok népszerûsítésérõl szólt. Bízom abban, hogy ezután minden évben itt, a magyar

tenger mellett kerülhet sor hasonló rendezvényeinkre. 

Kenéz István polgármester óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy Balatonlelle házigazdaként járul-

hatott hozzá a programok sikeréhez. 

- Kell-e jobb hírverés egy, a turizmusban érdekelt településnek, minthogy a világ negyven országában

forog a neve! Hiszem, hogy méltóak voltunk a bizalomra, s remélem: valamennyi résztvevõ számára volt

hozadéka az eseménynek. Elsõ, úttörõ jellegû rendezvényt bonyolítottunk le, amely számtalan tapasztalat-

tal gazdagított bennünket. A visszajelzések rendkívül pozitívak - gondozott, esztétikus település benyomá-

sával távoztak tõlünk vendégeink. 

Süli Ferenc

A tizedik Duda-ünnep
2000-ben a Széchenyi-pályázat, a Balaton Fejlesztési Tanács és más szervezetek, magánszemélyek tá-
mogatásával indult az alsóörsi református mûemlék templom 13. századi épületének külsõ-belsõ fel-
újítása. Ennek során tárta fel Felhõsi István festõmûvész-restaurátor a templom külsõ falán lévõ freskó
töredékeket, köztük a Krisztus lábánál lévõ dudás figurát. A szakemberek szerint a meglehetõsen ritka,
bizánci hatásra készült ábrázolás az 1300-as évek után keletkezett, alkotója ismeretlen. 

Mindenesetre ez a különleges freskó töredék adta az ötletet, hogy az önkormányzat minden évben, idén immár

tizedik alkalommal egész napos kulturális rendezvénysorral emlékeztessen a dudára, mint hangszerre és megszólal-

tatóira. A mostani Duda-ünnepen elsõsorban a gyerekek számára szerveztek kézmûves foglalkozást, ahol megismer-

kedhettek a nádsíp készítéssel, majd szórakozhattak a gödi MASZK Bábszínpad elõadásán. A strandon a szeles idõ el-

lenére többen voltak kíváncsiak a Bandiéra zászlóforgató csoport  produkciójára és a Magyar Dudazenekar mûsorára.

Az utóbbi együttes az ünnepen még két alkalommal mutatta be tudását, elõbb a Törökházban az Alsóörsi Képzõmû-

vészeti Egyesület tagjai és Tóth Zoltán helyi fafaragó alkotásaiból válogatott kiállításon, majd a református templom-

ban tartott koncerten. 

Juhász Ferenc

Szükség van a polgárõrökre
Az országos rendõrfõkapitány szerint hazánknak a polgárõrségre változatlanul szüksége
van, a rendõrség stratégiai partnernek tekinti az Országos Polgárõr Szövetség tagjait és
tagszervezeteit.

Hatala József altábornagy Gyenesdiáson a polgárõrök országos találkozóján azt is hangsúlyozta,

hogy a magyar rendõrség erkölcsi kötelességes a szövetséggel való együttmûködés. Kiemelte, hogy az

államigazgatás rendszerébe nem tartozó civil szervezet szélsõségektõl mentes tevékenységével köz-

megbecsülést érdemelt ki, s az EU elnökség rendezvényeinek biztosításában is fontos segítséget nyúj-

tott. A Zala megyei Polgárõrszövetség szervezésében lezajlott gyenesdiási rendezvényre több mint

ötezren érkeztek az ország egész területérõl.

K.S.

Tanka László szervezõ és Kenéz István polgármester

Gubánné Pintér Annamária, Sasváry László és Boldoczki Mária
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Iskolafejlesztõ projektnyitó

Balatonlellén
A „Pedagógiai, módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztés a
Balatonlellei Általános Iskolában” címû projekt nyitórendezvényére június végén ke-
rült sor Balatonlellén, a polgármesteri hivatalban. 

Kenéz István polgármester köszöntõjében elmondta, hogy a pályázatot 2008 tavaszán nyújtot-

ta be az önkormányzat, de a pozitív döntésre majdnem két évet kellett várni – csak 2010 decem-

berében született meg a döntés arról, hogy a pályázaton 12.905.700 Ft támogatást nyert az önkor-

mányzat. A projekt 100 százalékban az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-

tési Alap társfinanszírozásával az általános iskolában valósul meg. A polgármester beszámolt arról,

hogy most fejezõdött be a közbeszerzési eljárás, amit a pécsi Rellüm Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft. nyert meg, így õk fogják felszerelni az interaktív táblákat, számítógépeket, notebookokat, pro-

jektorokat, valamint betanítják a tanárokat ezek használatára. Miseta Zoltán igazgató elmondta,

hogy az eszközök nagyban könnyíteni fogják a tanárok munkáját, egyszerûsítik a szemléltetést. A

támogatás segítségével 16 db iskolai számítógépes munkaállomást, 10 db tantermi csomagot (in-

teraktív tábla, projektor, notebook) 1 db alkalmazás szervert, 1 db szerver szoftvert, 1 db wifi cso-

magot, valamint 1 db SNI csomagot (sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatását segítõ spe-

ciális IKT eszközök) kap a Balatonlellei Általános Iskola. A mai gyermekek már fogékonyabbak a

számítástechnikai újdonságokra, ezért remélhetõleg még nagyobb érdeklõdéssel hallgatják majd

a diákok az interaktív táblákkal szemléltetett órákat. 

A pécsi Rellüm Kft. képviselõje, Kiss László biztosította a megjelenteket arról, hogy szeptem-

berben már az új eszközöket is birtokba vehetik a tanárok és diákok.

S.F.

Az idei lovasi falunapokat Kontrát Károly államtitkár nyitotta meg. Ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy a hagyományõrzõ településre mindig szívesen jön, mert ahol összetartó em-
berek élnek, az a falu jövõjét szolgálja.

A balatonfüredi Acro Dance csoport látványos rock and roll showja jó alapot adott Kovács Kati kon-

certjéhez, aki közvetlenségével sok embernek a szimpátiáját elnyerte. A Búgócsiga együttes fergeteges

utcabálján fiatal és idõs egyaránt ropta a talpalávalót. Másnap fõzõversennyel indult a falunap, ahol ti-

zennégy csapat mérte össze az erejét, és fitogtatta kulináris tudását. A látványos kuruc kori lovasbemu-

tató, a kenesei Tátorján Játékvár gyermekprogramjai jó alapot biztosítottak a nyitragesztei testvértele-

pülésrõl származó Atomic együttes koncertjének, akik örökzöld magyar slágereket adtak elõ a nagyszín-

padon. A Makám együttes délután a gyerekeknek, este pedig a felnõtteknek zenélt, de közben fellépett

a Veszprém Táncegyüttes, az Alsóörs-Lovas Néptáncegyüttes, a Sirály Népdalkör és Fehér László tároga-

tómûvész is. Lórán Barnabás, „Trabarna” a Showderklub sztárjára több százan voltak kíváncsiak a zord

idõjárás ellenére, míg a Rulett együttes utcabálján fiatal és idõs egyaránt önfeledten táncolt. 

A két nap során három kiállításra is sor került. Az elsõ napon, a faluház nagytermében reformkori ru-

hákat, míg a Nagy Gyula Galériában K. Pintér Tamás grafikáit csodálhatták meg az érdeklõdõk. Másnap

Hamar László, egykori nemzetközi játékvezetõ futballmez tárlatát tekinthették meg a klubteremben. 

Szendi Péter

Balatoni hal- 
és borünnep 
Balatonfüreden

Fergeteges lovasi napok

Idén kilencedszer rendezték meg a Balatoni hal- és borünnepet Balatonfüreden. A
négynapos rendezvényen a közel húsz pincészet legkiválóbb borai és a balatoni ha-
lakból készült ételkülönlegességek kóstolója mellett színvonalas kulturális mûso-
rokkal várták a látogatókat Balatonfüred mellett Csopakon, Paloznakon, és Ti-
hanyban.

Az ünnepélyes megnyitón - amelynek az esõ miatt a Tagore-sétány helyett a Kisfaludy Galéria

adott otthont - a rendezvénysorozat örökös fõvédnökére, Mádl Ferenc volt köztársasági elnökre

egyperces néma felállással emlékeztek a megjelent tudósok, közjogi méltóságok, közöttük

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti ál-

lamtitkára, Kõ Pál, Kossuth-és Munkácsy-díjas szobrászmûvész, Melocco Miklós Kossuth-díjas

szobrászmûvész. Bóka István országgyûlési képviselõ, Balatonfüred polgármestere megnyitó be-

szédében felidézte Mádl Ferenc szavait, aki egyik utolsó köszöntõjében a horgászokat, halászokat,

bortermelõket és a magyar gasztronómia mûvelõit dicsérte. A polgármester elmondta, a rendez-

vény célja, hogy felhívja a figyelmet a balatoni halakra, a helyi és országos borosgazdákra, s a ven-

déglátókra. Korzenszky Richárd tihanyi perjel ünnepi áldásában kiemelte: emberi módon akkor le-

het élni, ha mindenkinek meglesz a mindennapi kenyere. Kontrát Károly beszédében a helyi érté-

kek újrateremtésérõl beszélt. Kiemelte, hogy a kultúra és a magyar közélet jeleseinek megjelené-

se lehetõséget ad arra, hogy a bor és a hal élvezete mellett szó essen országról, nemzetrõl és a kö-

zös gondokról.

A borbemutatók és borvásár mellett napközben könyvbemutatók, könyvvásár várta a vendé-

geket a balatonfüredi Tagore-sétányon, a szabadtéri színpadon koncerteket, folklórmûsort tartot-

tak. Az idei borünnep díszvendége Kecskemét városa volt. A négynapos programsorozaton a HírTV,

a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió közönségtalálkozókat szervezett, a hazai közélet, illetve a kor-

mányzat számos jeles képviselõjének részvételével.

MTI

Az elõtérben Kontrát Károly államtitkár

Kovács Kati és a gyerekek

Munkában a zsûri
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Porte Pacis Tihanyban
A folytonosság és az
elõdök tevékenysé-
gének elismerésé-
vel újabb turiszti-
kai, illetve szolgál-
tató létesítményt
avattak Tihanyban.
A Tihanyi Bencés
Apátság látoga-
t ó k ö z p o n t j á n a k
m e g é p í t é s é h e z
ugyanis a korábbi
kormányzati ciklus
illetékes szervezetei
és személyiségei

szerezték meg a szükséges támogatást, s a források döntõ részét. A Porta Pacis – a Béke Ka-
puja- avatásakor ennek nagy hangsúlyt adott mind Korzenszky Richárd az apátság perjele,
mind Bóka István, a térség parlamenti képviselõje.

A tihanyi templom fõbejáratától balra, egy egykori kripta helyén, 70 százalékban a terepszint alatt kialakí-

tott létesítményben egy százszemélyes elõadóterem épült. Itt készítik fel filmmel, elõadásokkal a látogatókat a

templomi, múzeumi élmények hatékonyabb befogadására. Az építményben kaptak helyet a megfelelõ színvo-

nalú higiénés létesítmények, a pénztár és egy emléktárgybolt is. A teljes beruházás költsége meghaladta a 180

millió forintot, amelybõl 130-t az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-

szirozásával teremtettek elõ, míg az 50 millió forintos önrészt a magyarországi bencés közösség biztosította.

A turisztikai látgató központ bensõséges avatáson többek között jelen volt az új létesítményt megáldó

Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát. A BFT elnöke, Bóka István köszöntõjében kifejezte annak reményét,

hogy az elkövetkezõ években a Balaton mint önálló fejlesztési térség a jövõben az elõzõ éveknél nagyság-

rendileg sokkalta nagyobb forrásokhoz juthat majd, hogy Tihanyhoz hasonlóan a magyar tenger számtalan

településén látványosan felgyorsuljanak és bõvüljenek az infrastrukturális és turisztikai fejlesztések. Tósoki

Imre, Tihany polgármestere szerint a településen egymás után átadásra kerülõ új, értékhordozó létesítmé-

nyek immáron történelmi múltjához és a jelen követelményeihez igazodová teszik Tihanyt. A korábbinál

sokkal kulturáltabb körülmények között, lelkileg átélhetõbb, tartalmilag befogadhatóbb helyzetet teremtve

fogadhatják ezentúl a bencés apátság látogatóit. 

A Porta Pacis, azaz a Béke Kapuja néven megépített látogatóközpontot a beruházás megvalósítását

támogató közéleti személyek és a munkát közvetlenül végzõk jelenlétében Várszegi Asztrik pannonhal-

mi fõapát áldotta meg. A.A.

Térségi bölcsõde

Gyenesdiáson
Alig néhány hónap telt el az elsõ kapavágástól, ma pedig már szerkezetkész a Nyugat-Bala-
toni térségi bölcsõde, s az õszi kezdés már rendezett körülményekkel várja az apróságokat
Gyenesdiáson.

A fentiekrõl Gál Lajos

polgármester tartott sajtó-

tájékoztatót a közelmúlt-

ban. A Nyugat-dunántúli

Operatív Program „Bölcsõ-

dék fejlesztése” pályázat

keretében támogatott Nyu-

gat-Balatoni térségi böl-

csõde kivitelezési munkála-

tai az ütemtervnek megfe-

lelõen folynak, s ami még

ennél is érdekesebb: a

„gyermekszûke” világban

már az átadás elõtt ki lehet

tenni a „megtelt” táblát.

Gyenesdiás önkormányzata

mintegy 80 millió forint visz-

sza nem térítendõ európai

uniós támogatást nyert az

új bölcsõde építésére. Fi-

gyelemre méltó, hogy – a

régióban szinte egyedülálló

módon – Gyenesdiás lakos-

sága (szemben a Zala me-

gyére jellemzõ általános el-

öregedéssel) szépen gyara-

podik. A jelenlegi tízfõs bölcsõdei ellátással szemben a projekt megvalósulását követõen az új akadály-

mentesített bölcsõde 2 gyermekszobában 24 gyermek ellátását tudja magas színvonalon biztosítani.

A hátrányos és halmozottan hátrányos, fogyatékos és sajátos nevelési igényû gyermekek ellátása

szempontjából is jelentõs a projekt, hiszen az õsztõl a gyenesdiási és a várvölgyi gyermekek ugyanazt az

ellátást kaphatják meg, mint a városiak. A bölcsõdét az óvodával szomszédos telken építették fel, ahol a

babakocsik tárolására is lesz hely, természetesen a mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhetõk lesz-

nek a foglalkoztató és egyéb helyiségek. Emellett lesz játékraktár, fejlesztõszoba, iroda, tálaló-melegítõ

konyha. Az udvaron játszókertet alakítanak ki, s látványos lesz a „sajtház” nevû fedett kerti pavilon. Már

a tervezés során törekedtek a költséghatékony építészeti megoldásokra (például az energiatakarékos

kazán beépítésével), de a természetbarát zöld környezet kialakítással is az intézmény fenntartási költsé-

geinek csökkentését kívánják elérni. A színek harmóniájával, a berendezés érdekes elemeivel (nyitott ké-

mény, belsõ mennyezet, üvegtéglák) a kisgyermekek „otthon” érzetét kívánják elérni. A kivitelezéshez

környékbeli és helyi vállalkozásokat vettek igénybe.

Z. A.

Döntöttek Balatonszabadiban: 

megszûnik a körjegyzõség
Az elmúlt fél év igazolta, hogy a hivatal mûködésével, de fõként a hivatalvezetéssel kapcso-
latban alapvetõen eltérõ a két település önkormányzatának álláspontja – ismertette a vá-
lás okát Molnár Árpád. Balatonszabadi polgármestere ezért június elejére rendkívüli képvi-
selõ-testületi ülést hívott össze, s a grémium - elfogadva a településvezetõ javaslatát – úgy
döntött, hogy ez év utolsó napjával megszünteti a Siójuttal közösen mûködtetett körjegy-
zõséget.  

- A jogszabály egyértelmûen fogalmaz: a körjegyzõséggel kapcsolatban a létrehozó képviselõ-

testületek együttes ülése dönt a körjegyzõ kinevezésérõl, közszolgálati jogviszonyának megszünteté-

sérõl, valamint a körjegyzõvel szembeni fegyelmi és anyagi felelõsség kezdeményezésérõl. Ebben a

két témakörben nem tudtunk azonos álláspontot kialakítani a siójuti képviselõkkel – a válás így szük-

ségszerû következmény volt. Idõben kellett lépnünk, hiszen az önkormányzati törvény alapján a kör-

jegyzõséghez csatlakozni, abból kiválni csak a naptári év elsõ napjával lehet, a kiválásról, illetve csat-

lakozásról szóló döntést pedig legalább hat hónappal korábban kell a másik képviselõ-testület tudo-

mására hozni. Ez a döntés természetesen nem befolyásolja azt, hogy az élet minden más területén

együttmûködjünk szomszédunkkal, s a lehetõ leghatékonyabban lássuk el a közösen ellátható és el-

látandó feladatokat. A körjegyzõ személyes egzisztenciája ugyanis nem állhatja útját közel négyezer

helyi polgár boldogulásának.

S.F.

A látogatóközpontot Várszegi Asztrik pannonhalmi
fõapát áldotta meg

A szezonra játszóteret avattak Zamárdiban
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Száz éve alakult 
a Balatongyöröki 
Fürdõegyesület
A Balatongyöröki Fürdõegyesület születésének 100. évfordulóját ünnepelték a „balatoni
emberek” azzal a kiállítással, mely a település közösségi házában nyílt meg június végén.

Annak dacára, hogy a Szépkilátó alatti részen római fürdõ is mûködött az ókorban, a település für-

dõkultúrájának újkori felvirágzására az 1880-as filoxéravész utáni esztendõkig kellett várni – mondta Tar

Ferenc történész az ünnepségen elhangzott elõadásában. Abban az idõben – mikor még a halászok sem

nagyon tudtak úszni – kellett elgondolkodni azon, hogy a halászaton és borászaton kívül mi biztosíthat-

na még megélhetést a helyieknek. A Balaton évszázadokig állt kihasználatlanul, az elsõ – mára feledés-

be merült – fürdõ a Zánka melletti Vérkúton mûködött, Balatonfüreden pedig nem a tó, hanem a sava-

nyúforrás gyógyvizében fürdõztek. A 19. század második felétõl azonban fokozatosan kialakult az a kö-

zéposztály, mely megengedhette magának, hogy üdülni menjen. A folyamat a déli, majd az északi vas-

út kiépülésével felgyorsult, a parton megjelentek a nyaralók, villák, üdülõk. 1911-ben pedig az elsõk kö-

zött megalakult a Balatongyöröki Fürdõegyesület.

Lázár János, a Balatoni Szövetség titkára köszöntõjében elmondta, az alapvetõ különbség a mai és

az akkori viszonyok között az, hogy míg a múltbéli egyesületek jelentõs magántõkével gazdálkodhattak,

a maiak kénytelenek a tagdíjakból és az önkormányzatok támogatásából fedezni mûködési költségeiket.

Ez azonban érezhetõen nem szegi kedvét a lelkes balatoniaknak, akik sorra alakítják újra a 2. világhábo-

rú után szétzilált fürdõegyesületeket. Basa István, a Balatoni Fürdõegyesületek Szövetsége nevében

gyakorlati tanácsokkal bíztatta a györökieket is arra, hogy õk is alakítsák újra az elmúlt „nehéz évtize-

dekben” szintén megsemmisített Balatongyöröki Fürdõegyletet, hogy ne csak dicsõ múltja, hanem szép

jövõje is legyen. 

A szép és hasznos köszöntõ szavak után a a Nõk a Balatonért Egyesület, a balatongyöröki önkor-

mányzat, és a lelkes magángyûjtõk által összeállított tárlat képeslapjait, újságcikkeit, fényképeit és kor-

dokumentumait nagy érdeklõdéssel tekintették meg a vendégek.

Z. A.

A polgárosodás 

határán
A paloznaki tájház kiállításának az átrendezése egy országos program keretén belül valósult
meg, melyet a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum valósított meg, tíz tájházat bevon-
va, melyek megújítására 1-1 millió forint jutott.

A falu közepén álló épület az 1815-ben keltezett írás szerint Diószegi Mózes háza volt, amelynek

minden fala sövénybõl állt. 1888-ra azonban a korábbi, sövényfalu épületet átépítették. A legutóbbi fel-

újításra 1996-ban került sor, ekkor kapta az épület a „tájház” funkciót. A falumúzeumban megtalálható

a tisztaszoba, a pitvar-konyha és a kamra. Az idõ azonban megérett arra, hogy egy új, színvonalas kiál-

lítási anyaggal büszkélkedhessenek a paloznakiak.

- A megújult tárlat során az ember a XIX. század végére utazhat vissza. Olyan tárgyi elemekkel rendez-

ték be a tájházat, mely az akkori korra jellemzõ volt. Egymillió forintos támogatást kaptunk, majd kötöttünk

egy megállapodást a Veszprém Megyei Laczkó Dezsõ Múzeummal, amelynek munkatársai segítettek a kiál-

lítás megtervezésében és berendezésében – jegyezte meg Czeglédy Ákos polgármester. 

Elvégezték a szükséges konzerválási munkálatokat, azokat a tárgyakat, melyeket a restaurátor mû-

helybe kellett vinni, a tél folyamán elszállították. Februárban megtörtént a meszelés és az agyagozás,

így egy teljes körû rekonstrukcióra is sor került. A falu polgármestere örömét fejezte ki, hogy nemcsak a

kiállítás újult meg, hanem készült egy tárlatvezetõ füzet is, amibõl a látogató teljes képet kap a tájház-

ról, és annak berendezésérõl. A foglalkoztató füzetet pedig diákok lapozgathattják, ezáltal jobban meg-

ismerhetik a falumúzeumot.

Szendi Péter

Az elmúlt, alig több mint fél évtizedben látványos fej-
lõdésen ment keresztül Balatonmáriafürdõ. A telepü-
lési önkormányzat tagjainak elõrelátását dicséri,
hogy már 2004-ben olyan fejlesztési koncepciót fo-
gadtak el, mellyel a gyakorlatban is csatlakozni tud-
tak a nemzeti programhoz. 

Galácz György polgármester elmondta, hogy közel fél-

milliárd forintot fordítottak Máriafürdõ korszerûsítésére, új

intézmények létrehozására EU-s és saját forrásokból. Az ut-

cák, terek felújítása mellett közösségi létesítményeket –

szabadtéri színpad, faluház – építettek, s ezek létrehozásá-

val egyfajta közösségi életet is generáltak. Az általános

„szépítkezésbõl” nem vonták ki magukat az üdülõtulajdo-

nosok és a helyi lakosok sem: saját portájuk felújításával, tatarozásával járultak hozzá az esztétikusabb

környezet kialakításához.  Ezzel egy idõben megnõtt a vállalkozók aktivitása is - a befektetett össze-

gekbõl jelentõs tétel jutott a turizmusra. Az önkormányzat és a helyi üzletemberek mintegy hétszáz-

millió forintot fordítottak arra, hogy a Balatonmáriára érkezõ hazai és külföldi vendégek a Balaton

szépségéhez idomuló miliõben töltsék el napjaikat. Felújították a hajóállomás környékét, a település-

központot, a strandokat, s ezzel megteremtették a minõségi turizmus alapjait. A hétszázötven állandó

lakos, s a háromezer körüli ingatlantulajdonos lokálpatriotizmusa a Helytörténeti Múzeum létrehozá-

sában csúcsosodott ki. 

- Éves szinten mintegy hatezer fõs településnek felel meg Balatonmáriafürdõ, ezért az infrastruk-

túrát is ennek megfelelõen kell kialakítanunk. A nyár természetesen megsokszorozza teendõinket, de

ezt örömmel vállaljuk, hiszen a helybeliek jelentõs része anyagilag is érdekelt az idegenforgalomban.

Valamennyien azt szeretnénk, hogy Balatonmária neve bevésõdjön a hozzánk látogatók tudatába, s

elõbb-utóbb visszatérõ ismerõsként köszönthessük õket. Nyolc strandot üzemeltetünk, s ezek jelentõs

részén animátorok gondoskodnak a kicsik és szüleik sportos vagy játékos foglalkoztatásáról. Számos

színvonalas kulturális programot szervezünk ebben a szezonban is – ezek közül kiemelkedik a Balato-

ni Nyár 2011 Balatonmáriafürdõ címmel meghirdetett rendezvénysorozat. A keresztúriakkal együtt-

mûködve szervezzük a nemzetközi fúvószenekari fesztivált július utolsó hétvégéjén. A nyár egyik fontos

eseménye lesz a Festõk utcája szabadtéri kiállítás, melyre már több rangos hazai és külföldi mûvész fo-

gadta el meghívásunkat. Folytatjuk a hajóállomás környékének rekonstrukcióját, a kialakítandó sé-

tányt pedig a neves festõmûvészrõl, Bernáth Aurélról nevezzük el. Tudomásunk van arról is, hogy ez a

fejlesztésünk máris újabb beruházást indukált - ezen a frekventált helyen hotelt kívánnak építeni jövõ

évi átadással. 

Süli Ferenc

Gyarapodik, szépül Balatonmária

Tájházi részlet

Az ünnepi megemlékezés vendégei

Galácz György
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Újabb kerékpárút

Tihanyban
Hivatalosan is átadták a kerékpárosoknak a Tihany-Diós és a hajóállomás közti
mintegy 2,562 kilométer hosszú kerékpárutat.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere hangsúlyozta, hogy a község önkormányzata tö-

rekszik arra, hogy a település, valamint a Tihany-Rév bekapcsolásával a Balaton déli part-

ja is környezetbarát módon, kerékpárral is megközelíthetõ legyen, ezáltal egészséges

közlekedési lehetõség valósuljon meg, valamint csökkenjen a településen a gépjármû for-

galom. Ennek érdekében a kerékpárút hálózatának fejlesztésébe kezdett három ütem-

ben. Az elsõ ütem 2008-ban készült el pályázati támogatással, amikor a 7117. számú út

mellett a település központjának elérhetõsége valósult meg. A második ütem, melynek

megvalósulása most fejezõdött be, a Balaton partján húzódik a hajóállomásig, onnan pe-

dig kis forgalmú utcákon történõ kerékpáros útvonal kijelöléssel csatlakozik. A projekt a

Közép-Dunántúli Operatív Program pályázatán csaknem 82 millió forint támogatást

kapott, a teljes költség mintegy 96 millió forint volt. A projekt keretében 2561 méter

hosszan épült kerékpárút és hozzá csatlakozó 3297 méter hosszon került kijelölésre kis-

forgalmú, önkormányzati utcákon kerékpáros útvonal. Három kerékpáros pihenõ került

kialakításra a most elkészült kerékpárút mellett, ahol összesen 40 darab kerékpár elhelye-

zésére van lehetõség. A polgármester elmondta, hogy már elõkészítés alatt áll a kerék-

párút harmadik üteme, mely a révet is bekapcsolja az úthálózatba. Így kerékpáron bejár-

ható lesz az egész félsziget – reményeik szerint ez a projekt 2013-ban készül el.

/Tihany.hu/

Új rendõrõrs Badacsonytomajon
A tavaly augusztusban felavatott új városháza mellett átadták a tóparti kisváros
új rendõrõrsét. Az ünnepi eseményen többek között jelen volt Kontrát Károly, a
Belügyminisztérium államtitkára is.

- Megerõsítettük a rendõrséget, gyorsítottuk a büntetõ eljárások idejét, és igyekez-

tünk az önkormányzatokkal szoros együttmûködést kialakítani a hatékonyság növelése

érdekében. Mindez itt, most Badacsonytomajon kézzelfogható, hiszen az új õrs átadásá-

val a térségben gyorsabb lesz a reagálás és növekszik a rendõrök közterületi jelenléte -

fogalmazott az államtitkár. A Veszprém megyei közgyûlés elnöke, Lasztovicza Jenõ is

gratulált a korszerû, huszonegyedik századi létesítményhez és jó munkát kívánt a mos-

tantól itt dolgozó rendõri állomány számára. Krisztin N. László, badacsonytomaji pol-

gármester a beruházás elõzményeit, a sikeres pályázatot említette, amely végül lehetõ-

vé tette a fejlesztést. A polgármester a beszéd után ünnepélyesen átadta a kulcsokat Tö-

reki Sándor rendõrezredesnek. A megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje köszönetet

mondott mindenkinek, aki segítette az épület kialakítását, berendezését, - amely része

volt a 210 milliós új városházat, s központi teret építõ fejlesztésnek - majd a nemzeti szí-

nû szalag átvágásával immár hivatalosan is megkezdte mûködését a badacsonytomaji

rendõrõrs.

K.S.

Szülinap volt 

a javából
Negyedik születésnapját ünnepelte a közelmúltban a balatonkenesei Tátorján Já-
tékvár. A születésnapi zsúrt gyermekprogramokkal, báb- és bohócmûsorral tették
emlékezetesebbé. Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezetõ büszkén mesélt az elmúlt
évekrõl.

- Csodálatos

érzés, hogy egy

ilyen szép, impo-

záns épületet ad-

tak át annak ide-

jén Balatonkene-

sén. Jelenleg egy

tizenkét fõs böl-

csõdei csoportot

mûködtetünk, il-

letve egy hét fõs

családi napközit.

A játszóházunk

pedig egész évben

várja szeretettel a

gyerekeket.

- Milyen lehe-

tõségek vannak a játszóházban?

- Színvonalas játékelemek, alkotó- és kirakójátékok, melyek fejlesztik a kézügyességet.

Mindemellett változatos programokat szervezünk. Bohócmûsorral örvendeztetjük meg a ki-

csiket, több bábelõadásunk is zajos sikert aratott a környéken. Büszkék vagyunk az alkotófog-

lalkozásainkra, ahol kolléganõimmel együtt a gyerekek kedvükre hajtogathatnak, színezhet-

nek, ragaszthatnak, vághatnak. Nyáron táborokat szervezünk, várjuk szeretettel azon szülõk

gyermekeit, akiknek nehézséget okoz csemetéjük elhelyezése.

- A mai nehéz gazdasági helyzetben miként tudja magát fenntartani az intézmény?

- Meglehetõsen nehezen! Az önkormányzat támogatása nélkül ez semmiképpen sem mû-

ködne. A város 91 százalékos tulajdoni résszel rendelkezik a nonprofit társaságban. A papkeszi

fiókbölcsõdénkkel együtt tizenhárom embert foglalkoztatunk. Szeretnénk, ha az elkövetke-

zendõ években is megfelelõen mûködne a bölcsõdénk és a játszóházunk. Gyermekprogramja-

inkat tovább színesítjük, jó lenne, ha minél több településen megismernének bennünket. 

- Önfeledt kacagás, mosolygós arcok jellemezték a születésnapi zsúrt. Ön hogyan érezte magát?

- Nagyon jól, hiszen sokan jöttek el, ráadásul nemcsak Kenesérõl, hanem a környezõ tele-

pülésekrõl is. Új, interaktív bábelõadást láthattak a gyerekek, „Óvd a Földet!” címmel. A kicsik

megismerhették a környezetvédelem, hulladékhasznosítás jelentõségét, hogy milyen fontos

a mai világban a víz- és a levegõ védelme. Terveink között szerepel, hogy a környék óvodáiban

és iskoláiban bemutatjuk a közkedvelt mûsorunkat. Ezenkívül kézmûves foglakozások, zenés

mûsorok tarkították a születésnapi programsorozatot. Puszi bohóc és Béci bohóc elõadásán

pedig az õszinte jókedv járta át az épület falait. 

Szendi Péter

Iskolafejlesztés

Fonyódon
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” felhíváson belül Fonyód Város Önkormányzata pályázati támo-
gatást nyert „Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Informatikai fejleszté-
se” címmel. A projekt során oktatást elõsegítõ eszközök - 12 db asztali számí-
tógép, 11 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 1 db
Wifi, 1 db alkalmazás szerver és 1 db szerver szoftver - beszerzésére kerül sor.

Hollósiné Kovács Ildikó
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A Kék Hullám Zászló

idei tulajdonosai
Idén is meghirdették az immár hagyományos Kék Hullám Zászló mi-
nõsítõ versenyt. A Balaton, a Velencei és Fertõ térségében található
strandok, kikötõk felkészültségét, vendégfogadási feltételeit ezúttal
is a versenyt meghirdetõ szervezetek képviselõi, valamint felkért
szakértõk értékelték. Nevezetesen Vetõné Zeke Erzsébet, a Nõk a Ba-
latonért Egyesület, Basa István, a Balatoni Fürdõegyesületek Szövet-
sége, Péterffy Ilona, a Balaton Fejlesztési Tanács, Tarján Lászlóné,
Lázár János, a Balatoni Szövetség, Pókos Katalin, a Magyar Turizmus
Zrt. Balatoni Regionális Marketing Iroda képviseletében, valamint az
ÁNTSZ: területileg illetékes felügyelõsége 

A zászlót idén az alábbiak nyerték el:

Kék Hullám Zászló Strand- és Kikötõ Minõsítés

2011. évi Zászló átadás

1. Alsóörs Strand

2. Csopak Községi Strand

3. Révfülöp Szigeti Strand

4. Révfülöp Császtai Strand

5. Zánka Községi Strand

6. Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Strand

7. Siófok Nagystrand

8. Siótok Hotel Moló Strand

9. Balatonföldvár Strand

10. Balatonakali Községi Strand

11. Badacsonytomaj Badacsony Strand

12. Badacsonytomaj Badacsonytomaji Strand

13. Keszthely Városi Strand

14. Keszthely Helikon Strand

15. Keszthely Libás Strand

16. Gyenesdiás Diás Strand

17. Vonyarcvashegy Lido Strand

18. Balatongyörök Községi Strand

19. Fonyód Városi Strand

20. Fonyód Sándortelepi Strand

21. Fonyód Bélatelepi Strand

22. Balatonlelle Napfény Strand

23. Balatonszemes Strand

24. Balatonberény Községi Strand

25. Balatonfenyves Központi Szabadstrand

26. Zamárdi Nagystrand

27. Zamárdi Strand

28. Gádony SportBeach Strand

29. Fertõtavi Vizitelep

30. Balatonfüred Esterházy Strand

31. Balatonfüred Kisfaludy Strand

Kikötõk:
1. Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kikötõ

2. Szigligeti Kikötõ

3. Balatongyörök Kikötõ

4. Balatonboglár Kikötõ

5. Balatonföldvár Kikötõ

Balatonföldvár: 

ünnep és számvetés
Jeles napként tartják számon
Balatonföldvár lakosai 1896. június
14-ét: hiteles dokumentumok sze-
rint ezen a napon adták át a fürdõte-
lepet a nagyközönségnek. A város
alapításának dátuma hosszú ideje
egyben a születésnapi ünnepsége-
ket is meghatározza: a száztizenötö-
dik alkalom lehetõséget nyújtott ar-
ra, hogy felavassák a kápolna külsõ
díszkivilágítását, mintegy szezon-
nyitóként megáldják a város jelké-
peit – zászló, kulcs – a vitorlásokat, a
Balatont, s emlékfutást szervezze-
nek az alapító család tiszteletére. Az
ünnepi programokon megvont mér-
leg egyértelmûvé tette, hogy a tele-
pülés polgárai jól sáfárkodtak gaz-
dag örökségükkel. 

- Személytelenné váló, felgyorsult vilá-

gunkban átsiklunk erényeink fölött; a hoz-

zánk érkezõk elismerésébõl vesszük észre

értékeinket – mondta ünnepi köszöntõjé-

ben Holovits Huba polgármester. – Városunk alapítója, gróf Széchényi Imre azt vallotta: háromféle em-

beri csoport létezik. Az elsõ és legnagyobb azoké, akik csak úgy élik a mindennapjaikat. A másodikba tar-

tozókban néha-néha felötlik, hogy jó volna egy életcél. A harmadik, legszûkebb csoport a kiválasztottaké,

akik megtalálták küldetésüket, maguk elõtt látják a végcélt, amitõl nem térnek el soha. Balatonföldvár so-

kat köszönhet e harmadik csoportba tartozóknak. Nekik köszönhetõen lehetünk büszkék arra ma is, hogy

földváriak vagyunk. Arra, hogy a magyar tenger gyöngyszemeként ismernek bennünket a villasorokkal, a

Kvassay sétánnyal, a parkokkal. Az alapítók követõit pedig az dicséri, hogy kulturális, igazgatási, körjegy-

zõségi és oktatási központ ma már a város.

Az ünneplõ helyi közösséget köszöntõ Schmitt Pál levelében hangsúlyozta: hatalmas erõ lakozik a

lokálpatriotizmusban. Ha sokan érzik, hogy tenniük kell – írta - mindig lesz megtartó erõ. A köztársa-

sági elnök kiemelte, hogy a hajdani virágzó fürdõ helyén ma város áll, mely megõrizte a régi villák, sé-

tányok és parkok hangulatát.

- Hálásak lehetünk az alapítóknak, hiszen Balatonföldvár rendkívül szerencsés településszerkeze-

tet örökölt. A tervezõasztal mellett megalkotott, a kor igényeinek megfelelõ infrastruktúrával létreho-

zott település ugyan az arisztokrácia szórakozását, pihenését szolgálta, ám egyben kijelölte a fejlesz-

tés lehetséges irányait is. Számunkra már egyértelmû, hogy nem a tömeg-, hanem a minõségi turiz-

must kell preferálni. Nem vagyunk könnyû helyzetben, hiszen a hajdani fõúri villák a rendszerváltásig

SZOT-, illetve vállalati üdülõként üzemeltek, jelenlegi birtokosaik pedig nem tartják olyan állapotban,

melyet a környezet, a város patinája megérdemelne. Minden épületre természetesen nincs közvetlen

ráhatásunk, de kivételek ezúttal is vannak. Ezért kezdeményeztük a nemzeti vagyonkezelõnél, hogy a

tulajdonában lévõ ingatlanokat adják át az önkormányzatnak – ezekben irodahelyiségeket, illetve

helytörténeti múzeumot kívánunk kialakítani - ismerteti a városrendezési, fejlesztési terveket a pol-

gármester. 

Holovits Huba elmondta, hogy kiemelten kezelik a turizmus fejlesztését. E hónap közepén adják át

a Szántódig húzódó kerékpárutat: a csapadékvíz elvezetéssel, járdaépítéssel, az útburkolat szélesítésé-

vel egybekötött munkálatok elvégzése után tökéletes biztonságban közlekedhetnek majd ezen a szaka-

szon a bringások.

- Folyamatosan dolgozunk új pályázatok beadásán, elõkészítésén: az intézmények energiaellátásának

korszerûsítése régóta napirenden van. A legnagyobb áttörési lehetõséget viszont változatlanul az idegen-

forgalomban látjuk. Reményt keltõ látogatást tettek nálunk kínai üzletemberek is, akik miniszterelnöküket

kísérték el budapesti látogatására. Néhányuk felkereste Balatonföldvárt, s jelezték – szívesen fektetnének

be a tóparti szállodaiparba. Egy elképzelés azonban már korábban megvalósulhat, ugyanis várhatóan test-

vérvárosi kapcsolatot létesítünk az ázsiai ország egyik településével. Az infrastruktúra bõvítése mellett

nagy hangsúlyt helyezünk a kulturális kínálatra is. Hatodik alkalommal rendeztük meg a nagy tömegeket

vonzó térzenei fesztivált, immár legendássá vált az „igazi kultúrkikötõ”, s a szabadtéri színpadon is számos

könnyûzenei produkciónak, színházi elõadásnak tapsolhat a publikum. Legújabb tervünkben szerepel egy,

a kelta kultúrkörhöz kötõdõ túraútvonal kialakítása – állandó kiállítással fûszerezve. Ezzel a kínálattal az

érintett nemzetek fiait kívánjuk Balatonföldvárra csábítani. Addig is remélem, hogy városunkba sok-sok

ezer látogató érkezik, hiszen kevés település mondhatja el magáról, hogy mind a strandja, mind a kikötõje

elnyerte a magas minõséget szimbolizáló Kék Hullám Zászlót.

Süli Ferenc

Holovits Huba
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Tapolca – nyáron
- Mennyi tiszta hang – szólalt meg elismerõen Benkõ László, az Omega együttes vezetõje a ta-

polcai Hotel Gabriella teraszán július elsõ hétvégéjén. A Liszt-díjas mûvész ugyan ezúttal nem

ismeretlen tehetségek felfedezése miatt látogatott el a Veszprém megyei városba – Benkõ

fantázia címmel adott koncertet Jankai Béla billentyûs társaságában –, mégis végighallgatta

a helyi fiatalok musical összeállítását.

- Elbûvölõ a miliõ, rendkívül hálás és hozzáértõ a közönség. A malomtóra épített színpad és

környezete olyan idillikus atmoszférát teremt egy-egy zenei esemény elõadói számára, melyhez

foghatót keveset találhatunk hazánkban. Örömmel tölt el bennünket, hogy a Tapolcai Nyár 2011

rendezvénysorozatot mi nyithattuk meg.

S a turisztikai szezon még bõvelkedik hasonló rendezvényekben, hiszen a hét éve elindí-

tott rendezvényfolyamot immár „beépítik” nyári programjaikba a régió állandó lakosai, de so-

kan ellátogatnak ezekre a koncertekre a Balaton-partról is. Bognár Ferenc, a helyi kulturális

élet közismert személyisége és irányítója, iskolaigazgató szerint az önkormányzat által bizto-

sított anyagi forrásokat csak akkor használják fel hasznosan és eredményesen, ha közérdeklõ-

désre számot tartó, emlékezetes produkciókkal tudják megajándékozni az alkalmanként ösz-

szejövõ több ezres publikumot. 

- A könnyûzenében rejlõ változatosság teszi vonzóvá ezeket a koncerteket, hiszen a nyár fo-

lyamán még vendégünk lesz Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész és zenekara, Nádas

György – aki édesapja, Nádas Gábor örökzöld dalait adja elõ -, s a Korda György-Balázs Klári há-

zaspár is. A víziszínpadon fellép a Leslie Night Country és a Desperado együttes, a Team 4 Music,

valamint az SP is. Az operett mûfajt olyan rangos elõadómûvészek képviselik majd, mint Oszvald

Marika, Bálint Csaba és Mészáros Adél. A kissé lazább, mulatós muzsika egyik reprezentánsa, a

helyi Postás Józsi ugyancsak népes közönségre számíthat. A professzionális elõadók mellett szin-

te minden alkalommal lehetõséget biztosítunk ifjú, mûkedvelõ szólistáknak és csoportoknak is –

bizonyára közismert, hogy az egyik legismertebb és legnépszerûbb énekesnõ, Tóth Vera koráb-

ban egy volt közülük. 

A tapolcai kultúráért, a turisztikai vonzerõ növeléséért felelõs irányító, Parapatics Tamás ön-

kormányzati fõtanácsadó azonban már most, a nyár közepén a szezon meghosszabbításáról,

újabb közönségcsalogató programokról gondolkodik. Október 7-9. között kívánják megszer-

vezni a Pisztráng- és borfesztivált, melynek elõkészítésébe a helyi vállalkozókat is bevonják.

S.F.

A népszerû Malom-tó

Benkõ László és Jankai Béla a víziszínpadon
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Információs iroda nyílt

Balatonfenyvesen
Július elsejétõl fogadja az érdeklõdõket a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület in-
formációs irodája. A település központjában, az egykori kertmozi homlokzatában
– a korábbi horgászbolt helyén – kialakított iroda a szezonban a hét minden nap-
ján 9–23 óráig áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

Keresve sem találtak volna jobb helyet az irodának, mely a sétálóutca sarkán a vasútállo-

mással szemben található, az elõtte lévõ út része a balatoni kerékpárútvonalnak, és mindösz-

sze két perc sétára van a Nagyberket átszelõ kisvasút állomásától.

- Az általános információk mellett egyesületünk, valamint tagjainak kiadványai, a Magyar

Turizmus Zrt. Balatonnal, illetve vonzáskörzetével kapcsolatos anyagai egyaránt elérhetõek az

irodánkban – mondta el a turisztikai egyesület vezetõje. Tóth József kiemelte, hogy a közpon-

ti strandon információs pontot mûködtetnek a nyári hónapokban, ahol szolgáltatásaik jelen-

tõs részével jelen vannak. 

Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy folyamatosan fejleszteni kívánják szolgáltatá-

saikat, fõszezonban igény szerint növelik a nyitva tartási idõt is. Az információs iroda és pont

mûködtetése mellett július második hétvégéjétõl a központi strandon vizibicikli kölcsönzéssel

is foglalkozik a fenyvesi turisztikai egyesület.

M.L.

Újra nemzetközi

fesztivál Siófokon
Július 1-3-án rendezte meg a siófoki Hajóállomáson a Siófoki Amatõr Mûvészeti
Egyesület – felújítva, és hagyományteremtõ céllal – a fesztivált. 

A három napos rendezvé-

nyen helyi és külföldi nép-

tánccsoportok, helyi és kül-

földi fúvós és mazsorett

együttesek léptek fel. A va-

sárnap tette rangjára a feszti-

vált, amikor – a rossz idõ el-

lenére is – 400 résztvevõ vo-

nult végig a Petõfi sétányon

a hajóállomásig, és ott vettek

búcsút a rendezvény szerve-

zõi a megjelentekkel, bízva abban, hogy egy év múlva ugyanebben az idõben újra találkozhat-

nak.

K.

Páratlan panoráma
Pályázati támogatással épült meg a fonyódi Várhegyi kilátó és a hozzá tartozó
tanösvény, melyet júniusban adtak át a nagyközönségnek. A Várhegyen a be-
ruházást megelõzõen rozsdásodó antennatornyok, betonbunker, fákkal körbe-
nõtt kilátónak szánt vadászles-tákolmány és rendezetlen ösvények fogadták a
turistákat.

Megéri a séta a meredek domboldalban, hisz’ aki felmegy az impozáns kilátóba, úgy lát-

hatja a Balatont, ahogy eddig csak madarak láthatták. Csodálatos látványt nyújt a színét ál-

landóan változtató tó szemközt Badacsonnyal, Szigligettel, a Szent György-heggyel. Rálátni a

Keszthelyi-hegység lapos hegytömegére, a berényi dombokra, a keresztúri partra. Megcso-

dálhatók Máriafürdõ és Fenyves villái, a Tóti-hegy, a boglári domb, mögötte a somogyi part

egyenes vonala, a Tihanyi-félsziget, Kenese. Délnyugatra a Nagyberek végenincs mocsárma-

radványai szolgálnak izgalmas látnivalóval.

- Egyedüli a panoráma  a Várhegyrõl, melyhez számos kulturhistóriai emlék fûzhetõ – mond-

ta avató beszédében Hidvégi József polgármester. Felelevenítette, hogy a fonyódi hegyen már

a 19. században a mai juniálisokhoz hasonló rendezvényeket, mulatságokat tartottak. A pá-

lyázati támogatással elkészült kilátó és a hozzá tartozó tanösvény átadását követõen estig tar-

tó polgári juniálissal ünnepelték a város lakói. M.L.

Rekordot döntött 

a boglári Méta
Ezernél több néptáncos lépett színpadra pünkösd hétvégéjén Balatonbogláron a
Méta Fesztiválon. Minden eddigi részvételi csúcsot megdöntött az idei gyermek- és
ifjúsági néptánccsoportok koreográfiaversenye. 35 néptánccsoport indult a verse-
nyen, melynek már második alkalommal adott otthont az Urányi János sportcent-
rum.

Az ország kü-

lönbözõ részeibõl

érkeztek a nép-

t á n cc s o p o r t o k ,

hogy megméret-

tessék magukat az

egyedülál lónak

számító fesztivá-

lon. A boglári ren-

dezvény különle-

gessége abban

rejlik, hogy telje-

sen anonim.

Szalai Tünde, a

szervezõ Helyi-

érték egyesület

igazgató-titkára elmondta; a szakmai és a társadalmi zsûri csak a koreográfia címét tudja meg

elõzetesen, a csoportról nem közölnek információt, hogy kizárják az elfogultság esélyét. Idén

is Halmos Béla népzenekutató, a zenetudományok kandidátusa irányításával folyt az értéke-

lés.  Szombaton a színpadbejárás mellett a népi játékoké volt a fõszerep. Vasárnap a kora es-

tig tartó koreográfiaversenyt követõen táncház zárta a napot. Hétfõn pedig a fesztivál elma-

radhatatlan részeként megválasztották a pünkösdi királyt és királynét. A koreográfiaverseny

eredménye: alsós korcsoportban a zsûri a balatonboglári Szelence néptánccsoportnak ítélte az

elsõ helyezést. A felsõ tagozatosok korcsoportjában és a középiskolás kategóriában is gyõri

csoportok szerezték meg az elsõ díjat, míg a „vegyes” életkorú csoportok közül a szentendre-

iek bizonyultak a legjobbnak.

M.L.
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Hévíz új városvezetése új turisztikai és kulturális elképzeléseinek köszönhetõen sikerült elérni rövid idõ alatt, hogy a várost nem csupán
tava, gyógyászata, de tartalmas programjai is a legkeresettebb városok közé emelje – sõt, a település a térség kulturális és szórakoztató
központja „címet” is joggal viselhetné.

Sokrétû, sokszínû programok erõsítik

Hévíz vonzerejét

Igényekhez 
igazodva
- Az októberben újjáválasztott képviselõ-testület egyik

komoly elhatározása volt, hogy Hévíz turisztikai és gyó-

gyászati kínálatát olyan programelemekkel egészítse ki,

melyek minden korosztály számára nyújtanak kikapcsolódási

lehetõséget, és nemcsak a vendégeinknek, de az itt élõknek és

a környékbelieknek is szórakozási lehetõséget kínálnak –

mondta Papp Gábor polgármester. – Úgy látom, elképzelé-

seink valóra válnak, hiszen az eddigi kínálatunk rengeteg

helybélit, összesen több mint tízezer nézõt vonzott, és ami

nagyon fontos: sok kisgyermekes családot és fiatalt fedezhet-

tünk fel a rendezvényeken. 

- A programjaink összeállításából látható: amellett, hogy

megtartottuk az idõsebb korosztály által kedvelt mûsorokat,

törekedtünk a középkorúak és a fiatalok bevonására is.

Kijelenthetem: sikerrel! Jó érzés látni az egy-egy koncerten

megjelenõ több ezres tömeget, a magával ragadó hangula-

tot. A jövõ évi programok készítését is már most elkezdtük,

természetesen beépítjük a mostani tapasztalatokat is, de az

irány az idei évihez hasonló marad – jelezte Papp Gábor pol-

gármester.

Rendezvények 
díjmentesen
A városvezetés az elképzeléseit a Festetics György

Mûvelõdési Központ igazgatója, Halász Gábor se-

gítségével váltotta valóra: az április elején kineve-

zett igazgató kreatív ötletekkel, újszerû javasla-

tokkal teli koncepciót tett le az asztalra.

- Ezek egy része már meg is valósult;  a nagyrendez-

vények sorát a Boldog békeidõk Hévíze programsor

nyitotta, mely egészen egyedi fesztivált jelentett itt,

de országos viszonylatban is. Korhû öltözékekkel,

jelmezes felvonulással, koncertekkel szórakoztatta

Hévíz a közönséget. De nemcsak ez a rendezvény

váltott ki országos visszhangot: nemrég fejezõdött

be a Hévízi Vakáció egyhetes programsora, melyen

– az országban elõször, elsõként – egy napig a vá-

rost vezetõ diákpolgármestert is választottak, s ma-

ga mögött tudhat a város egy ugyancsak sikeres, a

Szent Iván-éji szokásokhoz kapcsolódó fesztivált is.

Amit fontos kiemelni: a város minden nagyrendez-

vénye díjmentesen látogatható.

Programkínálat 
augusztusban
A hévízi események sokaságából
kiemelkedik, hogy augusztus 3-7-ig
utcazene fesztivált rendeznek a városban:
hangulatos, több zenei stílust is képviselõ
zenekarok muzsikálnak városszerte ezen a
napon. Ezt követi augusztus 17. és 21.
között a XVII. Hévízi Országos Borfesztivál,
rengeteg koncerttel, fellépõvel. Itt lesz a
Vivat Bacchus együttes, a Napoleon
Boulevard, a megasztáros Tóth Gabi,
Ganxsta Zolee és a Kartell, az EGO színpad,
Korda György és Balázs Klári, Kovács Kati,
Dévényi Tibor, Charlie, Szinetár Dóra és
Bereczki  Zoltán. Szeptember 2-án a
pályázati támogatással kialakított, római
kori emlékeket õrzõ és bemutató romkert
átadását is három napos fesztivállal ünnepli
Hévíz, a sztárfellépõ az Edda együttes lesz.

A Boldog békeidõk Hévíze nyitotta a nagyrendezvények sorát – a városvezetés is jelmezt öltött

A Hévízi Vakáció országos szinten is egyedülálló programsorral várta a fiatalokat. 

A fotón Papp Gábor polgármester köszönti a város elsõ diákpolgármesterét
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Vállalkozóbarát az új 
vendéglátó-ipari rendelet
A kormány elkötelezett, hogy a magyar vendéglátó-ipar terheit csökkentse, a cél a lehetõ
legegyszerûbb mûködés elérése - fogalmazott Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért
és agrárigazgatásért felelõs államtitkár a Szatmáry Kristóf belgazdaságért felelõs államtit-
kárral közösen tartott  sajtótájékoztatón. 

Az új vendéglátó-ipari rendelet által rugalmasabbá válnak a vendéglátóhelyekre vonatkozó elõírások,

illetve a különbözõ élelmiszertípusok szakosított tárolásának követelménye is átláthatóbb, egyszerûbb

lesz. Kardeván Endre rámutatott: az ágazat mûködését eddig három különbözõ fajta rendelet is szabá-

lyozta, ez az állapot pedig „káoszosnak” nevezhetõ. Az elkészült dokumentum élelmiszerbiztonságilag és

a fogyasztók egészsége szempontjából is jelentõs elõrelépés. A rendelet alkotóinak az volt a céljuk, hogy

ne terheljék indokolatlan kötelezettséggel a vendéglátással foglalkozó vállalkozókat, ugyanakkor garan-

tálják a fogyasztók egészségét és biztonságos élelmiszerhez való jogát. Az államtitkár elmondta: több lé-

nyeges pontot is újraszabályoznak, megszûnnek olyan indokolatlan adminisztratív elõírások, mint példá-

ul a fagylaltkönyv. Lehetõség nyílik a kistermelõi nyers tej átvételére, valamint korszerûbbé válik az étel-

minta tárolására vonatkozó szabályozás is - fûzte hozzá. Továbbá - hangsúlyozta -, az új rendeletben meg-

határozták a vadászati termékek vendéglátó-ipari felhasználásra vonatkozó szabályokat is.

Szatmáry Kristóf elmondta: a szabályozás arra törekszik, hogy az Európai Unió minimum elvárásai-

nál ne követeljen többet. Könnyebbséget jelent majd, hogy elkerülhetõ lesz a kétfázisú mosogatás, va-

lamint elég lesz csak a hûtõszekrényen belül elkülöníteni az árukat. Hangsúlyozta: újítás, hogy a vendég-

látó-ipari egységek negyven kilométeres körzetben továbbértékesíthetik a termékeiket. Kardeván End-

re zárásul rámutatott: a HACCP rendszer teljesítése is nagy terhet rótt eddig a vállalkozókra. Ezután min-

denkinek csak annyi pontot kell teljesítenie, amennyit ténylegesen meg tud valósítani – hangsúlyozta.

K.S.

Biztonságos 
a vízellátás

Egyedülálló technológiai eljárást fejlesztett
ki a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. a magas
ammónia tartalmú ivóvizek megtisztítására,
így az egyik legszennyezettebb somogyi tér-
ségben visszaállhatott az ivóvíz-szolgáltatás
rendje. Az új módszernek köszönhetõen,
Törökkoppányban és a szomszédos Szorosa-
don a várandós kismamák és az egy éven alu-
li gyermekek is újra bátran fogyaszthatják az
immár teljesen biztonságos és egészséges
csapvizet. Az eljárás olcsó és környezetbarát:
a szennyezett vizet ugyanis vegyszer nélkül,
pusztán levegõ hozzáadásával tisztítják meg.

Súlyos problémát orvosolva, hatalmas techno-

lógiai áttörést ért el az ország elsõszámú víziközmû

szolgáltatója. A DRV Zrt. a törökkoppányi vízmûben

alkalmazott biológiai ammóniamentesítés során, a régóta ismert levegõ-oxidációs technológia szabada-

lom elõtt álló továbbfejlesztésével a jövõben megbízhatóan és garantáltan biztosítja a jogszabályi elõírá-

soknak is megfelelõ ivóvízminõséget a Somogy megyei Törökkoppány és a szomszédos Szorosad telepü-

léseken. Nagyjából egy évvel ezelõtt a DRV kérésére a területileg illetékes ÁNTSZ elrendelte az egy év

alatti gyermekek és a várandós anyák számára a palackos ivóvízellátást, mert az ivóvíz nitrit-tartalma idõ-

szakosan meghaladta az elõírt 0,5 milligramm/liter nagyságrendû egészségügyi határértéket.

Az elmúlt idõszakban a DRV számos üzemeltetési módszerrel próbálta megakadályozni

Törökkoppányban azt a spontán biológiai folyamatot, amely határérték feletti nitritkoncentrációhoz vezetett.

A mechanikus hálózattisztítás, a folyamatos friss víztermeléses üzemmód, a technológiai vegyszer-váltás rész-

sikereket eredményezett ugyan, de megnyugtató, tartós, és egyben gazdaságos megoldást az eredeti prob-

lémára egyik módszer sem hozott. Idén áprilisban egy új próbaüzemi kísérlet vette kezdetét, melynek lénye-

ge a nitrit-probléma gyökerét jelentõ ammónia biológiai úton történõ eltávolítása. A módszer nem igényli

vegyszer alkalmazását; az ammóniát levegõ hozzáadásával a természetben is elõforduló baktériumok alakít-

ják át elõbb nitritté, majd nitráttá, s teszik mindezt még a vízmû kerítésén belül. A korai siker egyik fontos fak-

tora helyi adottság: a koppányi víz ugyanis 26 °C hõmérsékletû, amely kedvezõen hat a biológiai folyamatra.

A folyamat eredménye: egészséges, nitritmentes ivóvíz, mely immáron mindenki számára fogyaszt-

ható. A kísérlet eredményességét laborvizsgálatok is igazolták, ezért az ÁNTSZ május végén feloldotta a

palackos víz-ellátási kötelezettséget a két településen, amivel éves szinten milliókat takarít meg a DRV.

A szabadalom bejegyzése a technológia véglegesítése után, 2011 végére várható.

D.A.

A DRV Zrt. teljes mûködési területén felkészült a hõségriadók és az idegenforgalom
hatására megnövekedett vízfogyasztási igények kielégítésére. A vízellátás meny-
nyiségi és minõségi szempontból is zavartalan lesz a társaság által ellátott telepü-
léseken, beleértve a Balaton és a Velencei-tó üdülõkörzetét is. 

A biztonságos ivóvízellátás érdekében a társaság szakemberei elindították a csak a nyári

idõszakban üzemelõ csúcsvízmûveket a Balaton körül: Balatonkenesén, Balatonõszödön és

Fonyódon. A kisebb vízmûvek szezoni felkészítésére is nagy hangsúlyt fektetett a DRV Zrt.; ta-

vasszal és a nyár elején a karbantartási munkák részeként végezték el a víztornyok és a víztá-

rozók mosatását. Erre azért volt szükség, hogy a vízminõség az idei szezonban is a megszokott

magas színvonalú legyen. A júliusban beköszöntött kánikula hatására folyamatosan nõ a víz-

fogyasztás a társaság ellátási területén, így a vízmûvek teljes kapacitással üzemelnek

D.A.

Beindultak 

a csúcsvízmûvek is

Elhunyt Szakál Tamás
a Balatoni Halgazdálkodási Nomprofit Zrt.
ágazatvezetõje

Szakál Tamás 1953. április 30-án született Len-
gyeltótiban. Középiskolai tanulmányait a Kapos-
vári Munkácsy Mihály Gimnáziumban végezte.
Érettségi után a Kaposvári Mezõgazdasági Fõisko-
lán folytatta tanulmányait és itt szerzett diplo-
mát 1975-ben. Késõbb, 1997-ben, a Debreceni Ag-
rártudományi Egyetemen kapott halászati szak-
mérnöki diplomát. 1975-ben gyakornokként ke-
rült a Balatoni Halgazdaság fonyódi telepére és a
sorkatonai szolgálata, valamint egy három éves
brazil szakértõi kiküldetés kivételével egészen ha-
láláig társaságunk (és jogelõdei) dolgozója volt.
Vezette a fonyódi telepet, betöltötte a termelési

fõmérnöki, a termelési igazgatói, balatoni területi igazgatói, koordinációs igazga-
tói, horgászati ágazatvezetõi, horgászturisztikai menedzser munkaköröket. 

Küzdelmes életet élt, lépteit nem a szerencse szegélyezte, hanem a tudás, az
akarat és az érzelmek vezették. Méltán mondhatjuk, hogy egyike volt azoknak,
akik legjobban ismerték a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és jogelõdei
mûködési szerkezetét, feladatait és problémáit. Munkája során tevékenyen részt
vett a teljes halászati ágazatot érintõ kérdések elemzésében, megoldásában.
Nem tudom, van-e olyan a szakmában, aki ne ismerte volna, aki a nevét ne hal-
lotta volna. Egész életén végigkísérte a szakma és a Balaton szeretete, rendsze-
resen felkarolta és támogatta a fiatalokat, szerintem többen is állnak ma itt
megrendülve, akik miatta választották ezt a pályát. Azon kevesek közé tartozott,
aki halászként megtalálta a közös hangot a horgászokkal, és úgy is ki tudta vívni
a tiszteletüket, hogy õ maga nem horgászott. A szakma nagy öregje lehetett vol-
na, ha a súlyos, legyõzhetetlen betegség nem szól közbe, és nem szólítja el idõ
elõtt.

Emlékét megõrizzük, szellemisége pedig itt lesz velünk, amíg lesz Balaton,
amíg lesz balatoni halgazdálkodás. Szakmai tapasztalata, humora pedig már
örökre hiányozni fog mindenkinek. Isten áldjon Tamás, Nyugodj Békében!
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Egy kellemes családi program
Sétahajózás a Balatonon
„Mert mióta a Balatont gõzös szeldeli, sokkal kényelmesben és több élvezet közt végig
nézheti az utas a Balaton északi partját a gõzösrül, mint a somogyi partról tehetné. Csak
egy körülmény van, melly e tekintetben rövidséget okoz: az, hogy a gõzös sebesen ha-
lad, s a minduntalan változó szépségeknek uj meg uj benyomásai megrohanják a ke-
délyt, melly, illy gyors átrepülés után a legszebb tájak sorozatán, végre alig tudna szá-
mot adni magáról a látottakról, ha e közben azon kellemes körülmény nem fordulna elõ,
hogy egy azon tájpontot már messzirõl, huzamosan, s mindig különbözõ helyzetben és
igy uj meg uj alakban szemlélheti, mi által az élvezett benyomások tartóssá edzõdnek
lelkében…”- írja Szerelmey Miklós az 1848-ban megjelent Balaton Album címû kiadvá-
nyában. 

A litográfiában rendkívül jártas, sokoldalú mesterember a Kisfaludy gõzösön szerzett élménye-

it osztotta meg népes olvasóközönségével. Az elõzõ év májusától már menetrend szerint közleke-

dõ hajó avatása óta több tucat alkalommal került sor hasonló, ünnepélyes eseményre, s a táj felfe-

dezése iránti érdeklõdés sem csökkent a hazai és külföldi turisták szemében.

Szeszélyes július: a hõmérséklet alig haladja meg a húsz fokot. Alacsonyan keringõznek a felhõk,

s tartalmukkal naponta többször – idõnként egy-egy jégesõvel fûszerezve – nyakon zúdítják a nya-

ralóközönséget. Kis idõ teltével ismét kisüt a nap, s újra benépesülnek a tóparti sétányok. A közel-

múltban felújított siófoki kikötõben több százan tapsolnak a mûvészeti fesztiválon fellépõ szólisták-

nak és csoportoknak, de egyre többen gyülekeznek a Tünde motoros mellett is. Német, angol és ma-

gyar szavak keverednek felszállás közben, aggódó anyukák fogják kézen gyermekeiket – a fedélzeten

azonban már mindenki biztonságban van. 

Molnár Ákos hosszú éveket töltött egy tengerparti városban, számára a víz közelsége szinte lét-

elem. S az is, hogy évente több alkalommal felkeresse a Balatont, hol a munka kényszerének, hol a

csábítás erejének engedve. Ezúttal sem volt ez másként: pénteken este még színházlátogatás a fõvá-

rosban, utána baráti beszélgetés a vendéglátókkal, s szombaton délelõtt indulás haza, Szombathely-

re. Az M7-esen pattant ki az ötlet: a vasi megyeszékhely a tó mindkét partjáról azonos idõ alatt meg-

közelíthetõ, legyen hát a déli, sétahajózással színesítve! Kell-e mondani: a papa leglelkesebb támo-

gatóját négyéves kisfiában találta meg.

- Feleségemmel együtt elkötelezettek vagyunk a magyar tenger mellett. Két évvel ezelõtt hosz-

szabb idõt is eltöltöttünk a tóparton – idõnként azóta is abból töltekezünk. Gyermekem – korának

megfelelõen - pedig minden újért, izgalmasnak vélt kirándulásért lelkesedik. Biztos vagyok benne,

hogy hamarosan miatta is visszatérünk Siófokra – ha egyáltalán még ma ki tudom hozni a kapitányi

fülkébõl. Csodálatos a táj, a hegyek, az esõ utáni víz színe és illata. Ezért jöttünk, s nem csalódtunk. A

balatoni sétahajózás ugyanis igazi családi program, megfizethetõ árakkal, színvonalas szolgáltatás-

sal, rendkívül elõzékeny és udvarias „tengerészekkel”.    

Homoki Ákosnak nem kellett a fentiekhez hasonló nagy utat megtennie a siófoki kikötõig –

mindössze a móló másik végétõl sétált át a lehorgonyzott hajóhoz családjával együtt.

- A parkolóban tûzoltó napot rendeztünk, s bár én is ehhez a testülethez tartozom, ezúttal mégis in-

kább a feleségem dicsõségét hangsúlyozom: a nõi hagyományõrzõ csapat tagjaként a dobogó második fo-

kára állhatott. 

A Homoki család fejétõl megtudhattuk azt is, hogy a közeli Balatonszabadiban van az állandó laká-

suk, s minden

évben több al-

kalommal is a

s é t a h a j ó z á s t

választják kö-

zös szabadidõs

programként.

- A gyere-

kek imádják a

vizet, az uta-

zást, s persze

az is maradan-

dó élményt je-

lent számukra,

hogy bemehet-

nek a parancsnoki kabinba, s egyenruhás hajósokkal beszélgethetnek. Mindenre kíváncsiak, s minden

kérdésükre választ kapnak. Boldogok, s nekünk ez a legfontosabb.

„Az egyenruhás hajósok” parancsnoka ezen a délutánon Borbély Pál, aki immár másfél évtizede sze-

li a Balaton hullámait különbözõ típusú vízi jármûvekkel. A Tünde egyik kedvenc hajója – elsõsorban pa-

tinája, hírneve miatt.

- Hatvan fõt tudunk fogadni, s jó idõben gyakran telt házzal futunk ki a siófoki kikötõbõl. A nyi-

tott kabinajtón beszûrõdnek a hangok, a vélemények: nincs olyan utasunk, akit ne nyûgözne le a Ba-

laton szépsége, a somogyi és veszprémi dombok pazar, változatos látványa.

S íme, a konklúzió: az emberi szem százhatvanhárom év alatt semmit sem változott!

Süli Ferenc

Velünk teljes a balatoni nyár!
Hajóprogramok 2011.07.09 – 08.28.

Menetrendszerinti hajó- és kompjáratok
Sétahajók több kikötõbõl 

Sétahajók programmal: 

Naplemente túra Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonmáriafürdõrõl, Rév-

fülöprõl, Balatonfüredrõl, Alsóörsrõl, Balatonalmádiból és Balatonkenesérõl

Grill party Siófokról 

Halászlé party Siófokról

Retro diszkóhajók Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl,

Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszt-

helyrõl, Balatongyörökrõl, Badacsonyból, Révfülöprõl, Tihanyrévbõl és Bala-

tonfüredrõl

Karaoke hajók Siófokról, Fonyódról, Badacsonyból és Balatonfüredrõl

Gyerekhajók Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonlellérõl,

Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Badacsony-

ból, Balatonfüredrõl és Balatonkenesérõl

Tihany túra borkóstolóval Balatonboglárról, Balatonkenesérõl, Balaton-

lellérõl, Balatonalmádiból, Siófokról, Balatonakaliból, Balatonszemesrõl,

Balatonudvariból, Alsóörsrõl, Csopakról, Balatonföldvárról, Balatonfüredrõl és

Tihanyrévbõl

Badacsony túra Balatonföldvárról, Keszthelyrõl, Balatonszemesrõl, 

Balatongyörökrõl, Balatonmáriafürdõrõl, Balatonlellérõl, Fonyódról, Szigli-

getrõl, Balatonboglárról és Badacsonyból

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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Füred kulturális építkezõje: 

Cserép László
Beszélgetés a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fõosztályvezetõjével
Csaknem két évtizedet töltött el a balatonfüredi polgármesteri hivatal mûve-
lõdési és idegenforgalmi osztályának élén Cserép László, akit a közelmúltban a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Közmûvelõdési Fõosztályának irányítására
kértek fel. Az ezer szállal a tóparti városhoz – s természetesen a Balatonhoz -
kötõdõ szakembert füredi gyökereirõl, korábbi és jelenlegi feladatairól kér-
deztük. 

- Öt nap a fõvárosban, kettõ a családdal Balatonfüreden – azzal, hogy elfogadta a felkérést

új tisztségére, ugyancsak felborult megszokott életvitele! 

- Helyesebb lenne talán úgy fogalmazni, hogy átrendezõdött. Teendõim továbbra is

a magyar és az egyetemes kultúrához kötõdnek – ám immár országos szinten. S bár óri-

ási kihívásnak és megtiszteltetésnek érzem jelenlegi beosztásomat, füredi gyökereim

változatlanul a balatoni településhez kötnek. Ezért az utóbbi hónapokban sajátos idõ-

számítást vezettem be: ha hétfõn hajnalban vonatra ülök, már arra gondolok, hogy

mindössze négy éjszakát kell a családtól, a várostól távol lennem. A munkával töltött

órák, napok elrohannak – szinte minden alkonyat az irodámban talál. Ismerkedem a te-

endõimmel, döntéseket hozok, tanácskozom, különbözõ fajsúlyú és rangú eseményeken

veszek részt.

- Kinevezésének hallatán kevesen lepõdtek meg ismeretségi körében: a rendszerválto-

zás óta Balatonfüred ázsiója emelkedett a legmeredekebben a régióban. Ebben tetten ér-

hetõ az a koncepciózus városfejlesztés, melynek fontos szegmense a kultúra, a kulturális

turizmus.

- A magyar tenger iránt érdeklõdõk körében felesleges hangsúlyoznom, hogy Balaton-

füred milyen szerepet töltött be a reformkor politikai és kulturális életében. A Kossuth és

Széchenyi, Vörösmarty és Jókai, Déryné és Megyeri neve fémjelezte - a magyar történelem

szempontjából sorsdöntõnek minõsülõ - évtizedek a mai napig hatnak, s a meghatározzák

a város szellemiségét. Balatonfüred abban a szerencsés helyzetben van, hogy a hagyomá-

nyokat nem kellett kitalálni, s ezúttal nem csak a kulturális tradíciókra gondolok. Vegyük

például Széchényit! Géniuszát számtalan helyen és alkalommal felidézik – nekünk köze-

lebbi, kézzelfogható élményünk van vele kapcsolatban, hiszen kezdeményezésére váro-

sunkban indult el a balatoni hajózás, majd nemsokára megalakult hazánk elsõ vitorlás

klubja. 

- Az alapok tehát szélesek, stabilak, ám a reformkor és a rendszerváltás között közel más-

fél évszázad telt el. Újra kellett építkezni ott, ahol a nemzeti érzületnek ugyan az átlagosnál

erõsebb pulzusát tapinthattuk, de sem a körülmények, sem az anyagiak nem kedveztek túl-

ságosan a tradíciókat követni kívánó polgároknak, a városvezetésnek.

- Ez a megállapítás csak részben helytálló! Füred minden nehezítõ körülmény ellenére

minta lett, úttörõ számos téren. Úgy gondolom: különösebb elfogultság nélkül kijelenthe-

tem, hogy Füred az irodalom és a kultúra városa. Azzá teszi többek között az immár Euró-

pa-hírûvé vált Quasimodo költõi verseny is, melynek díja igazi rangot jelent az alkotók kö-

zött. S bár az élet és a feladatok elszólítottak a településrõl, ezt a programot a továbbiak-

ban is én irányítom. 

- Anna-bál, Jókai-múzeum és Vaszary-villa, kiállítások, koncertek, elõadóestek öregbítik a

város hírnevét. Ebben Önnek, mint a kultúra irányítójának múlhatatlan érdemei vannak…

- Ennél azért szerényebben fogalmaznék! A balatonfüredi városatyáknak, a képviselõk-

nek nem kellett hosszasan ecsetelnem, hogy a kultúra pénzt, bevételt hoz – még ha ez csak

közvetve történik is. A kulturális turizmus az idegenforgalom egyik legdinamikusabban fej-

lõdõ ágazatává vált, s nem tagadom: hazai téren van okunk a büszkeségre. Több mint tíz

éve már, hogy a modell él, s ebben a testületi tagokon kívül meghatározó szerepe van Bó-

ka István polgármesternek. Lehet, hogy ezt még nem tudja, de a helybeliek szemében és

szívében õ a városépítõ. Személyesen is hálás vagyok neki, hiszen elfogadta elképzelései-

met, s hagyta, hogy önállóan dolgozzam. Az érték centrikusság volt a közös munka alapja,

s ebben az együttmûködésben meghatározó szerepet kaptak és játszottak a civil szerveze-

tek és az amatõr csoportok. A Balaton ékköve II. levezénylése pedig számomra igazi juta-

lomjátékot jelentett. S bár már öt évtizede tartozom a helyi közösséghez - így szinte min-

den füredi személyes ismerõsöm -

magam is elámulok az utóbbi évek

fejlesztésein. Ezek csak úgy történ-

hettek, hogy a lelkesedés, és az ösz-

szefogás miatt sok – másnak talán

komplikáltnak tûnõ - ügyet is egy-

szerû volt elintézni. Jó volt részese

lenni ennek a munkának, ennek a

csapatnak, közösségnek.

- Törvényszerûnek tûnik, hogy a

kultúra országos irányítói is felfigyel-

tek a füredi fejlesztésekre, programok-

ra, rendezvényekre!

- A közmûvelõdési fõosztály

vezetésére történõ felkérésem bi-

zonyára ennek is köszönhetõ. Fon-

tos hangsúlyoznom: a jelenlegi

kulturális stratégia alapgondola-

tai megfelelnek nézeteimnek, s

így számomra ebbõl a szempont-

ból sem jelent problémát a mi-

nisztérium munkájába való bekap-

csolódás. S bár az egész ország –

így a kulturális szféra is – nehéz

helyzetben van, mégis naponta

érzem a terület fontosságát. A

kultúra napjainkban olyan straté-

giai kérdés, amely hatással van a

politikára is. Meggyõzõdésem

ugyanis: a kultúra és az erkölcs

megújítása nélkül érdemi társadalmi változások nem érhetõk el. A tárcánál jelenleg

megfeszített munka folyik, de remélhetõleg csak átmeneti nehézségek közepette

kell dolgoznom. Abban bízom, hogy belátható idõn belül munkám már nem csak a

kármentésrõl szól majd!

- Korábbi feladatainál léptékekkel nagyobb ügyekben kell döntenie - nagyobb tehát a

felelõssége is. A kultúra mely területein érzékelhetjük majd az Ön egyéniségét, keze nyo-

mát?

- Az elsõ felvetésére reagálva: a léptéktõl függetlenül az elvégzett munka, a követ-

kezetesség minõsíti a vezetõt. Ami pedig a lényeget érinti - a közmûvelõdési intéz-

ményhálózat és rendszer, a kulturális területtel kapcsolatos jogi szabályozás, valamint

két háttérintézmény: a Hagyományok Háza és a Magyar Mûvelõdési Intézet, valamint

a Képzõmûvészeti Lektorátus tartozik irányításom alá. Az általam vezetett fõosztály

feladatköre egyébként számtalan ponton kapcsolódik az oktatáshoz, a közgyûjtemé-

nyi, mûvészeti és más kulturális területekhez. Személyes feladatomnak tartom, hogy

jól éljünk az EU-s pályázatoknál e téren lehívható forrásokkal Vallom: a kulturális vi-

dékfejlesztés annyit jelent – mindenütt jelen kell lennünk, ugyanis a képzõmûvészet,

az amatõr mûvészeti- és a kórusmozgalom átszövi a vidéki Magyarországot. A szelle-

mi kulturális örökséget sem zárhatják le mesterséges vonalak: kötelezettségünk a ha-

táron túli magyarokkal, kulturális intézményekkel, csoportokkal való rendszeres kap-

csolattartás.  Sorolva még a teendõket: fõosztályomhoz tartozik különbözõ országos

díjak, elismerések elõkészítése, ezekre javaslattétel, de közremûködünk a kulturális

fesztiválok koordinálásában is. Úgy gondolom: a kultúra szép és fontos területének

egyik építõmunkása lehetek a következõ években. 

Süli Ferenc
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320 fokon égõ tárlat
Új kiállítás tekinthetõ meg június 18-tól
szeptember végéig az egykori siófoki ke-
nyérgyár ódon épületeiben kialakított
320 fok kulturális központban. Ott, ahol
immár néhány éve „megszokhattuk”:
minden nyáron valami különlegességet,
kuriózumot csodálhatunk meg.

A kiállítás meg-

nyitóra az ország

ezer felébõl érkez-

tek érdeklõdõk, s

nem véletlenül. Hi-

szen a jövõ mûvész-

generációja tárja

most elénk alkotá-

sait. A hajdani ke-

n y é r g y á r b a n

megint kihasznál-

ták a hatalmas csar-

nokokat, templom-

szerû tereket, s pár

nyári hónapra újra

szellemi-kulturális

élet költözött a ko-

rábban mintegy két

évtizedig csak „szel-

lemjárta” terekbe. Az ötletgazda Juhász László

mûvész segítõivel, mûvészetszervezõ barátai-

val, de leginkább a siófoki képviselõ-testület-

tel (amely az 1,4 milliárdos támogatást meg-

szavazta a  Közép-Európában is kuriózum kul-

turális-tudományos-mûvészeti központ kialakítására)  az egész, nagyszabású projekt meg-

valósításához az állami támogatást várja, de amíg az ígéretek valóra válnak, addig is élet-

tel tölti be a teret. Most éppen „Nyaraló mûvek” címmel kortárs magyar alkotók mûveit mu-

tatják be. 

„Erõsítenénk

a kortárs ma-

gyar mûvészeti

kánont, egyben

ráirányítanánk

a figyelmet,

hogy új generá-

ció tûnt fel az el-

múlt években. Egyben gondolkodtat, me-

ditáltat a tárlat az elmúlt öt-tíz évünkrõl

is.” – mondta megnyitó beszédében Sz.

Szilágyi Gábor kurátor. A hagyomány-

tisztelõ mûvészetkedvelõknek szokat-

lan, olykor talán megdöbbentõ alkotá-

sok között bolyongva lépésrõl-lépésre,

lépcsõfokról-lépcsõfokra jutva azon tû-

nõdünk: vajon mitõl ne lenne eklekti-

kus, mitõl ne lenne sokszínû, vegyesen

szép és olykor elképesztõ a fiatal mûvé-

szek tárlata, amikor mindennapjaink is

rendkívül eklektikusak, sõt – hogy azt

ne mondjam: káoszosak. Talán épp ezért

(is) érdemes a figyelemre!

Kép és szöveg: Gyarmati László

Ízlésformáló ízléstelenség
„Csüggedésig roncsoljuk a láto-
gatót…” – hirdeti a keszthelyi Lát-
ványtár és Giccsmúzeum felirata,
mellyel jól megfér az ismert dantei
sor: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden
reménnyel...”

A tulajdonos, Turi Török Tibor három

évtized gyûjtését tette, vagy inkább öm-

lesztette tárlókba. Némi túlzással az is

mondható, hogy csak az üvegpolcok és

vitrinek nem ízlésrombolók, de érdemes a

látványtárba is bekukkantani, ahol sajtár-

tól kezdve porszívón át villanyborotváig

minden ott van a XIX. századtól közelmúl-

tunkig. Ipartörténeti értékû például a

több mázsás szódavízkészítõ berendezés,

néhány írógép, fotómasina. Közel tízezer „förmedvény” igazolja a betérõnek: ezt te is hasz-

nálhattad, de legalább az elõdeid… Fröccsöntött figurák, festmények, vetélkedõbe illõ

„naezmegmiafene” tárgyak sorakoznak a cigarettás dobozok, gyufás skatulyák, nyakkendõk,

bugylibicskák, kacsintós nõs „buxtárcák” között. Érdekes, hogy a kollekció jelentõs részét ci-

gányoktól szerezte Turi Török Tibor. Szerinte a tárgyak – fõképp a szentképek, Szûz Mária-

szobrok stb. – kultikus szereppel is bír-

nak…

Tágra kerekedik a szeme annak, aki a

csehszlovák ipar gyönyörûségét, az elv-

társnõk számára készített piros-fehér vib-

rátort pillantja meg. Állítólag egy baráti

társaság hölgytagja vásárolta, midõn Prá-

gában járt férjeurával egy delegáció tag-

jaként. Hasonlóan érdekes a Kádár János

arcképét „viselõ” borosflaska (persze hogy

vörös…). Turi úr úgy tudja, népvezérünk

születésnapjára palackoztatta egy orto-

dox kommunista társaság, s a száz üveg-

bõl mindössze egyet sikerült megmente-

ni, merthogy az évnapon rendre kiszivaty-

tyúzták a nemes nedût…

A tulajdonos akkor határozta el, hogy számos egyéb gyûjteménye mellett a giccseket is

bemutatja, amikor rájött, hogy tettével pedagógiai hatást is elérhet: irtózzunk ettõl… Nos,

a vendégek sokasága ezt is (no meg valami kis nosztalgiát is) igazolja. 

Zatkalik András
Fotó: Zatkalik-Peresztegi Virág
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Egy héten át mûvészeti fesztivál Füreden
Egy héten át koncertek, színházi elõadások gazdag választéka várta július elején az érdek-
lõdõket Balatonfüreden, amely a szõlõ és a bor városaként gazdag szellemi „táplálékként”
is szolgált az idelátogatóknak és a helybelieknek egyaránt.

Július 3. és 10. között kilencedik alkalommal rendezték meg a városban a Balatonfüredi Mûvészeti

Fesztivált ezúttal is a mûfaji sokrétûség jegyében. A rendezvénysorozat célja mit sem változott az évek

alatt: kulturális értékteremtés, a nemzeti kultúra megõrzése, megismertetése, mindezt könnyedén és

elegánsan. Több világzenei és jazz koncert volt hallható, szinte minden napra jutott egy-egy színházi

elõadás, ezúttal a gyerekeknek is voltak programok, és felléptek a Világzenei és improvizációs tábor

résztvevõi is. Sõt a Füredi Játékszíni Napok – amelyet július 1. és 4. között szerveztek meg - színházi elõ-

adásai is a fesztivál programját színesítették. A figyelemreméltóan gazdag színházi repertoár nem volt

véletlen, hiszen Kisfaludy Sándor 180 évvel ezelõtt alapította meg a füredi színházat, idén pedig a jubi-

leum kapcsán a város megalapította a befogadó teátrumként mûködõ Kisfaludy Színházat. Befogadó

színházként júliusban tíz produkciót mutatnak be, amelyek közül talán a legígéretesebb a Szegedi Kor-

társ Balett több éve nagy sikerrel játszott Carmina Burana elõadása, de itt vendégszerepel a Kecskemé-

ti Katona József Színház is.

A megannyi programból – hogy csak néhányat említsünk - kiemelkedett a fotográfia kétségkívül

egyik meghatározó alakjának, André Kertész mûveinek kiállítása, a Besh o droM, a Greenfields együttes

koncertje, a Kery G Project II“ zenekar fellépése, a tatabányai Jászai Mari Színház tolmácsolásában a Já-

nos vitéz daljáték, a Maszk Bábszínpad elõadása gyermekeknek. A fesztivál helyszínéül ezúttal a Kisfa-

ludy színpad, a Balaton Szabadidõ és Konferencia Központ, az Anna Grand Hotel Színházterme és a

Vaszary-villa szolgáltak.

/Balatonfüred.hu/

Aranyhíd 

a múzeumban
Befejezõdött, s ezáltal teljessé vált a keszthelyi Balatoni Múzeum három ütemben tör-
ténõ frissítése. A tizenegy terem teljes vertikumát adja a Balatonnak: kialakulásától a
közelmúltig. A múzeum – igazodva a kor elvárásaihoz – interaktivitásával az ifjabb ge-
nerációt éppúgy vonzza, mint a nosztalgiázni akarókat vagy éppen a tudományos igény-
nyel jelentkezõket.

Az 1986-ban nyílt elõzõ (a Balaton és az ember címû) állandó tárlatot még 2008-ban

kezdték lebontani, s a múzeumok megújulását célul tûzõ Alfa programnak köszönhetõen fo-

kozatosan vált teljessé az európai színvonalú kiállítás. Ehhez azonban jó elõkészítés, pályáza-

ti munka is kellett. Keszthely tudott ezzel élni, jóllehet több alkalommal is kompromisszumot

kellett kötnie a forgatókönyv íróinak – mondta a megnyitón az intézmény igazgatója, Hava-

si Bálint.

A Zala megyei közgyûlés elnöke, Manninger Jenõ úgy fogalmazott, hogy kényszerû volt a

három ütemes fejlesztés, de megérte, hiszen a finanszírozás másképp nem lett volna megold-

ható. Hozzátette, hogy a megye is – olykor erején felül – biztosította a támogatást. Szólt arról

is, hogy a következõ (ROP-os) pályázat is érinti a múzeumot, melybõl az épület rekonstrukciója

valósulhat meg. Az elnök szerint az „Aranyhíd” nevet viselõ kiállítás – a megálmodók szándé-

ka szerint – visszaadja a Balaton sokszínûségét, s nemcsak a keszthelyieknek, de a Balaton kö-

rül élõknek lesz sajátja. A fenti gondolatokat erõsítette meg Kostyán László, a Zala megyei mú-

zeumok megbízott igazgatója, aki szerint a megyei múzeumszervezet életében is jelentõs állo-

más a keszthelyi állandó kiállítás, hiszen nagyjából egy idõben újult meg a zalaegerszegi és a

nagykanizsai tárlatokkal. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának múzeumi fõosztály-

vezetõje, Vígh Annamária példaértékûnek minõsítette a szakmai összefogást és a tudatos épít-

kezést. Hozzátette: hosszú idõt kell kiállnia az eszközöknek, de az üzemeltetõknek is. A keszt-

helyi múzeum jó, erõs múzeum, jó gyûjteménnyel. Ezért hatékonyan jelen kell lennie az ide-

genforgalmi kínálatban – mondotta.

A harmadik ütem befejeztével a múzeum nyolcadik és kilencedik termében az újkori bala-

toni fürdõélet alakulásával, a legutóbbi évtizedekre jellemzõ helyszínekkel ismerkedhet a láto-

gató. A Balaton felfedezésétõl és az üdülõtelepek kialakulásától kezdve több, hazai viszonylat-

ban is ritkán bemutatott téma kerül elõ: sportok, gyermektáborok, vendéglátás, szüret és szõ-

lõhegyek, népmûvészet és emléktárgyak, szállók és üdülõk, fizetõvendéglátás. A fürdõruhák

évszázados divatját egy, az egykori keszthelyi Szigetfürdõt megidézõ épített fa fürdõházban le-

het megtekinteni, körülötte a sétányon a nyaralóhelyi kirakatokkal és jelenetekkel. A tízedik és

tizenegyedik terem a balatoni hajózás múltjával foglalkozik. Az õskortól napjainkig tartó átte-

kintést sok fénykép és illusztráció teszi szemléletessé, és más, hajózási témájú kiállításokhoz

képest itt a teherszállítás és a révátkelés is bekerült a témák közé. A hajómodellek bemutatják

a Festetics-gályáktól kezdve a klasszikus lapátkerekes és csavaros gõzhajókat, de nem marad-

nak ki a motoroshajók sem. A balatoni sportok közül itt tanulmányozható a vitorlázás történe-

te. A teljes kiállítás végére érve a „mûködõ” hajókormánnyal és a hozzákapcsolt kivetítõvel a lá-

togató is hajóvezetõvé válhat.

A kiállítás létrejöttét a Zala Megyei Önkormányzat, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vala-

mint a Nemzeti Kulturális Alap összesen mintegy 85,2 millió forinttal támogatta.

Z. A.

Bevonult 

a Sárkány Szárszóra
Még a Sárkány is bevonult Szárszóra! Napjainkban színházat avatni – enyhén szólva is – rit-
ka esemény. Márpedig  június 26-én délelõtt Balatonszárszón erre került sor. A hosszú évek
óta üresen tátongó kertmozi épülete újult meg az idei tavaszon, amely a szezonnyitóra ké-
szült el teljesen.

A zsúfolásig

megtelt nézõtér

elõtt zajló avatásra

rengeteg gyermek

jött el, hiszen a Csu-

kás Színház alapve-

tõen nekik készült.

Az eseményen „ter-

mészetesen” megje-

lent a falu díszpol-

gára, az ideje jó ré-

szét szárszói házá-

ban töltõ és itt alko-

tó Csukás István író,

valamint legismer-

tebb mesehõse, Sü-

sü, a Sárkány is. Do-

rogi Sándor polgár-

mester ünnepi be-

szédében mindenki-

nek megköszönte a segítséget, hiszen a létesítmény csak így, széles körû összefogással valósulhatott

meg. A gyermekszínházat az önkormányzat saját erõbõl és adakozásból újította fel. Igen sok helybé-

li lakos, cég, vállalkozás mellett az ország más tájairól is érkeztek felajánlások, amelybõl mintegy 2

millió forint gyûlt össze. Röviden méltatta a gyermekszínház jelentõségét Rácz Sándor, a szárszói tu-

risztikai egyesület elnöke is. A névadó Csukás István a gyermekek gyûrûjében lépett meghatottan a

színpadra, majd a Fogi Színház elõadásában a zsúfolt nézõtér a Süsü, a Sárkány elõadásnak tapsol-

hatott.

A gyermekszínház tehát elsõsorban azért készült, hogy a Balatonhoz látogató gyermekes családok

színvonalas, tartalmas programokra hozhassák el gyermekeiket egy-egy borúsabb délelõttön. A szerve-

zõk nem titkolt szándéka, hogy a gyermekszínházi produkciókkal az egész térségbõl Szárszóra csalogas-

sák a családokat. A megújult, fedett létesítmény amúgy nem csupán a gyermekeket szolgálja, hiszen

rossz idõ esetén amolyan tartalék színhelye lehet minden nyári tóparti eseménynek, koncerteknek,

egyéb színházi elõadásoknak, programoknak. Így megvalósult az az álom, hogy a szabadtéri programok-

nak a rossz idõjárás miatt soha nem kell elmaradniuk. 

A színházavató hétvégéjén amúgy rendkívül jól sikerült szezonnyitót produkált Balatonszárszó. A

három napos programsorozatban sztárvendégként fellépet Tolvai Renáta Megasztár gyõztes, a kistérsé-

gi énekstúdió, valamint tûzvarázslók, tûzzsonglõrök. A térségben elõször láthatott a „nagyérdemû” ze-

nére komponált lángjátékot, majd igen színvonalas tûzijátékot. A szabadtéri színpadon XVII. Balaton Ku-

pa néven válogató is zajlott a pilseni Fekvenyomó Európa Bajnokságra. A falu sokszínû nyári programso-

rozatából kiemelkedik az augusztus 6-i „Sárkány Fesztivál”, ahol a gyermekek többek között újra tapsol-

hatnak majd Süsünek, de mellette lesz jelmezes felvonulás, sárkányeregetés, aszfaltrajz verseny és

számtalan egyéb program.

Kép és szöveg: Gyarmati László

Csukás István és Dorogi Sándor
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A Balaton

Odüsszeusza
Gyurkovics Tibor Kiss Ernõ-díjának szobra 
a füredi aukción

Három éve – kijátszva az érte aggódók figyelmét – egy késõ õszi alkonyatkor
fellépett Kharón hajójára, s elevezett. Talán még integetett is, sûrû szemöl-
dökére ejtve mutatóujját. Elment, pedig senkinek sem mondta, hogy nem
szeretne nyolcvanéves lenni. Elment, holott igazán élvezte az e világi életet.
Tudatosan és habzsolva, hiszen mindenütt otthon volt. Irodalom és színház,
képzõmûvészet és zene, politika és sport – szinte mindenrõl többet tudott,
mint egy-egy szakma, hivatás mûvelõje. Csak a titkok, a nagy talányok érde-
kelték: az emberek. Az alkotók és az elesettek, a botladozók és a vad vágyak
kalandorai. Gyurkovics Tibor örökké pszichológus maradt: a megfejthetet-
lent, az emberi lelket tûzte tollára. A Kossuth- és József Attila-díjas költõre –
közelgõ nyolcvanadik születésnapja alkalmából – egy 2002-ben készített in-
terjú részletével emlékezünk.

Zamárdi: szent hely. Három éves koromtól a háború végéig a szabadságot, a bol-

dogságot, a felfedezés élményét jelentette számomra. A bérelt ház oszlopos tornáca-

ival, a kert, a tyúkok, s ahogy reggelente kiált a kakas – maga a tömény élet, a fa-

lusi idill, a napi csodavárás. Igen, minden nap lázban éltem, mert fõvárosi úri fiú-

ként ezernyi dolgot kellett felfedeznem: a nádasok, a horgászás, a víz bódító illata,

az aranyszemcsés homok – mintha a természet akart volna kedveskedni. A hétvé-

gék, azok a csodálatos hétvégék, amikor apámat vártuk az állomáson. S az elsõ,

megrázóan esetlen szerelmes perceim, kiskamasz koromban: ó, hogy tudtam gyûlöl-

ni, amikor a snájdig pécsi kadétok csillogó egyenruhájukban megjelentek a parton.

Gyermekkorom szép emlékei mind idekötnek: még a háború utolsó hónapjaiból sem

a borzalomra emlékszem, hanem a

Liberátorok szürke-arany színére,

ahogy egyszerre több százan kiszínez-

ték az eget. 

Kilenc-tíz vidéki, gyermekkorú,

vízszagú nyár. Fák, tarló, por, borpin-

cék és szõlõdombok. Csibeháza közeli

állatok, hûvös halak, a Balatonban

combig horgászva és ficánkolva ki-

rántva sötétkék szárnyú keszegeket.

Tomboló, forró halántékú nyarak. 

Röpültem. Mi az Aradi utcában, az

üdülõtelepen laktunk, de az igazi

Zamárdi fönn volt, a falu. Beláttam a Ba-

latont. Minden volt a Balaton. Bátyám

nagy behemót biciklijére kapaszkodtam

– gyönyörû, piros-rózsaszínû gumis,

mint akkoriban senkinek – és usgyi befe-

lé! Zuhantam a tájba, lebegtem a nagy

lejtõn, bele egyenesen a Balatonba. Re-

megtem a gyönyörûségtõl. Elszállni Isten

kékjébe? 

Szerettem a Balatont, s ezért fontosnak tartottam, hogy érzelmeim tárgyát késõbb

szeretteimnek is felmutassam. Évszakoktól függetlenül zarándokoltam a tóhoz – a té-

li harangszó, a recsegõ sezlonok, a rianás tompa, de kilométerekre ható zaja máig el-

kísér.

Második írói avatásom is a tóhoz kötõdik. Füreden például, ahol Farkas Edit iskolaigaz-

gató szalonjában Illyés, Déry, Szabó Lõrinc és Nagy László is gyakori vendég volt. Az intim,

kisvárosi hangulat megfelelõ miliõt teremtett arra, hogy a legbensõbb hang is utat találjon

a jelenlévõkhöz egy-egy vers, novella felolvasása során. Hasonló emlékeim vannak Földvár-

ról, Siófokról, Fonyódról. Az sem véletlen, hogy elsõ filmforgatókönyvem helyszínéül is a té-

li Balatont választottam. 

Vallási tárgy lett számomra a Balaton, de felnõtt koromban mégsem tudtam beleka-

paszkodni: ûzetve mentem tovább-tovább, s magam sem értettem az okát. Ifjú nevelõként

Szigligeten még valami megérintett: ennyi idõ után úgy érzem, talán Németh Károly ven-

déglõje volt az a hely, ahol utoljára felhõtlenül elmerültünk a fröccsözésben, s ahol utoljára

megcsapott a végtelenség érzete.

*   *   *

Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attila-díjas költõ, író az elsõk között

kapta meg a Balatonfüred önkor-

mányzata által alapított Kiss Ernõ-

díjat – a laudatiora, az elismerõ ok-

levelek átadására minden alkalom-

mal az aktuális Anna-bálon kerül

sor. A kitüntetéssel járó kisplaszti-

kát, s a fenti vígasságon született

vers kéziratát az özvegy, Gyurkovics

Györgyi a július 16-án, este nyolc

órakor kezdõdõ árverés alkalmával

– mely balatoni témájú – bocsátja

aukcióra. A füredi Vaszary-villában

rendezendõ aukciót követi az a jó-

tékonysági est, mely a csángó gyer-

mekek balatoni nyaraltatását kí-

vánja segíteni.  Fõvédnöke Vizi E.

Szilveszter, Széchenyi-díjas akadé-

mikus, védnöke Navracsics Tibor mi-

niszterelnök-helyettes, háziasszo-

nya Miklósa Erika Liszt Ferenc-díjas

operaénekes.
Süli Ferenc

Anna vagyok hogy ûzzem a napot

Meggondolom mit nem gondolhatok

Elõre csak a hõs semmibe

S így legyek mindenki mindenkije

Anna-bál 2005
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Veszeli-képek Chagall és Egry társaságában 
A Balaton két jelentõs festõje: Egry József és Veszeli Lajos képei láthatók június kö-
zepétõl a badacsonyi Egry József Emlékmúzeumban. A sors (és a rendezõk) jóvoltá-
ból Chagall is betársult. Még sincs rivalizálás, mert ha összevetni is támad ked-
vünk, látnunk kell a markáns különbségeket, melyek mindhármukat egyedi mû-
vészekké teszik.

A tárlatot megnyitó mûvészeti író, festõmûvész, Sipos Endre szigorúan fogalmazott:

„…ha a belsõ érzéseket is át tudjuk ültetni a mûbe, akkor beszélünk mûvészetrõl.” És en-

nek lehettünk tanúi Badacsonyban a „Fényárnyék” igazán méltó bemutatkozásán. Ez

éppúgy vonatkozik az akvarellek és síkplasztikák térbeli elrendezésére, mint az esemé-

nyen résztvevõk produkcióinak színvonalára: Balatonalmádi Város Vegyeskarának fellé-

pése (Petheõ Balázsné vezényletével), valamint Tordy Géza színmûvész felolvasása egy-

aránt szólt értelemhez és érzelemhez.

A város múzeumának történelmében igen régen fordulhatott elõ, hogy kiszoruljanak a tá-

gas udvarra a résztvevõk. Most így történt, bár az is igaz, hogy Egry halálának 60. évforduló-

ján a program része volt a festõ mellszobrának megkoszorúzása is. Veszeli Lajosnak nem kis

gondot okozhatott a válogatás: egyrészt volt mibõl, másrészt valamiképp alkalmazkodnia is

kellett a hely szelleméhez, melynek éppúgy része a káprázatos fény-árny játék, mint érzé-

keny lelkének pillanatnyi rezdülései. Elõbbi a vászonról üzen, utóbbi a mûvész lényébõl.

Másképp megfogalmazva: Veszeli Lajos személyes jelenléte megkettõzi a hatást. Ott álltok

kettesben valamelyik alkotása elõtt, s te hallgatsz, Veszeli meg gesztikulálva beszél. Nem ma-

gyaráz, mert képei esetében erre nincs szükség. Pillanatok alatt odasegít, ahova akar, s te

máris együtt úszol vele egy ködös part kísérte folyóban, elhagyod a tested, el a kiállítás lám-

páit, ablakrácsait, lépcsõfordulóját, nem hat rád a koccantó pezsgõspoharak és az embertö-

meg zaja. Varázsló, nem Cipolla, a gonosz, aki mindent képes rád kényszeríteni, hanem

Veszeli Varázsló, aki csak veled akar teret és idõt feledtetni, mert azt te is akarod. Így épül fel

mûvész és szemlélõ szimbiózisa. Túloznék, ha azt állítanám, mindenkiben. Dehogy! Nagyon

sokakban. Ám ez egy másodpercre sem degradálja (degradálhatja!) Veszelit mindenki mûvé-

szévé! Ez maradjon meg a tucatmûvészek illékony örömének. A húr közös hangját hallók tar-

toznak az õ táborába, melynek igenis, vannak határai, melyek a tisztességbõl, a mûvészet

iránti alázatból és tekintetünk azonos magasságából fonódnak.

A Badacsonyban bemutatott akvarellek, misztikus síkplasztikák jelentõs része az utóbbi

hónapok termése. Az alkotások hihetetlenül széleskörû intellektuális táplálékról, hittel telí-

tett történelem-szemléletrõl, olykor vibráló érzékenységrõl, máskor belenyugvó lélekrõl

tesznek tanúbizonyságot egy egészen sajátos technika felhasználásával.  

Zatkalik András

Aki most szeretne belépõjegyet venni  a 186. An-
na-bálra, bizony jócskán elkésett, ám jók az esé-
lyei, hogy a 2012. évire még kapjon. Az érdeklõdés
évtizedek óta lankadatlan, s a kísérõ programok
színessége azok számára is közelivé teheti a tradi-
cionális eseményt, akik a kordonokon kívülrõl ma-
radnak. A július 23-i bálról a füredi Anna Grand Ho-
tel dísztermében tartottak sajtótájékoztatót.

A bevezetõben Balatonfüred polgármestere, Bóka

István elmondta, hogy a két éve indított „díszvendég

program” sikeresnek bizonyult, s idén a „hírös” város,

Kecskemét mutatkozhat be a Balatonnál. Hasonlóképp

hagyomány már a Duna Tv élõ közvetítése is, valamint a

szavazás rendje is (sms-sel). Újdonság – tette hozzá a

polgármester – a Gyetvai-fivérek által támogatott ope-

ragála és az arácsi népházban rendezendõ koncert is.

Fõvédnöknek a honvédelmi tárca elsõ emberét, Hende

Csabát sikerült megnyerni. Rajta kívül a hazai kulturális,

mûvészeti, sport- és közélet számos kiválósága ölt báli

ruhát.  Meghívót kaptak a 18. évüket betöltött füredi le-

ányok is, s július 23-án dõl el, melyik férfiú érdemelte ki

eddigi tevékenységéért a Kiss Ernõ-díjat.

A bál szépei a Herendi Porcelánmanufaktúra

Victoria-, Rotschild- és Apponyi-mintás vázáit vihetik

haza a szép emlékeken kívül – tudtuk meg a manufak-

túra marketing igazgatójától, Kõrösi Endrétõl. Idén is

egyediek lesznek a porcelán szívecskék, s jó lesz megfi-

gyelni a kézzel festett számokat, hiszen ennek alapján

lehet majd szavazni. A bálra közel háromszáz jegyet ér-

tékesítettek, s a meghívottakkal együtt ötszázan lehet-

nek a 186. füredi Anna-bál vendégei. A rendezõk azt vár-

ják, hogy nemcsak baráti kapcsolatok születnek, de gaz-

dasági haszna is lehet a kötetlen eszmecseréknek. A ku-

lináris élvezetekrõl a világbajnoki címmel rendelkezõ

Szíjártó Balázs mesterszakács gondoskodik. Idén sem

változtak a jegyárak: helytõl függõen 45-60 ezer forint

egy-egy belépõ.

A bál védnöke Zombor Gábor, Kecskemét polgár-

mestere arról szólt, hogy a városra jellemzõ speciali-

tásokat (köztük egy veterán és egy „kecskeméti” Mer-

cedest is) elhozzák Füredre. Látványosnak és szóra-

koztatónak ígérkezik a Bohém Regtime Jazz Band fel-

lépése. A bál csúcspontja az éjfél elõtti bál szépe vá-

lasztás, melyet élõben közvetít a Duna Tv. A kísérõ

programok kötött szerepel a szívhalászat, a 185. An-

na-bál szépe, Kocsis Korinna sétakocsikázása, Radics

Tibor tárogatómûsora, a Gyógy téri szerenád est.

/zatyipress/

Anna-bál: jegyet már csak jövõre

A közremûködok egyike Tordy Géza színmûvész

A tárlat vendégei

Kocsis Korinna tavaly volt az Anna-bál szépe
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Zánka a lovak közé

csapott
Több ezren voltak kíváncsiak a változatos és látványos júniusi programokra a zánkai
Gyermek és Ifjúsági Centrumban, ám most nem a zene vagy az úszás volt a központi té-
ma, hanem a lósport.

Idén a „Lóval jobb Zánkán, mint máshol!” jeligét adta az eseménysorozatnak a szervezõk lelkes

gárdája. Célul tûzték ki a lovas kultúra hagyományainak ápolását, ezen belül is a fogathajtásét. Az

immáron III. Zánkai Lovas Napokon a magyar lovassport olyan kiválóságai is megjelentek, mint a

Lázár testvérek, Fülöp Sándor, de ott volt többek közt Mészöly Géza labdarúgó legenda, Pintér Ta-

más kaszkadõr, Szeremley Huba borász. Láthattunk solymászt és huszárokat is. Horváth Zsolt or-

szággyûlési képviselõtõl pedig megtudtuk, hogy a nemzeti lovas stratégia építeni kíván a Veszp-

rém megyei hagyományokra..

Az ifjúsági centrum ügyvezetõje, Bogó Ágnes elmondta: személyes élménye vezette oda, hogy

a táborban meghonosítsa a lovassportot: édesapja, aki gyermekkorától fogva a lovak között töltöt-

te életét, három éve hunyt el. Bogó Ágnes úgy érezte, kötelessége a nemes tradíciót folytatni, de

cseppet sem önös érdekbõl, hanem a nemzeti hagyományokat szolgálandó. A nemzeti lovas stra-

tégia meglévõ hagyományokra épül, de helyet és szerepet kap majd az oktatásban is. 

A program része volt a nemzetközi sportnaptárban is szereplõ fogathajtó verseny. A hazaiak

mellett holland, francia, horvát és finn versenyzõk is bakra ültek, ugyanis a zánkai verseny egyben

a világkupa kvalifikációs versenye is. Az egyesfogatok versenyében a finn Leena Kalalahti, a kettes

fogatokéban a magyar Lázár Vilmos, míg a négyes fogatok vetélkedõjében az ugyancsak magyar

Váczi Csaba bizonyult a legjobbnak.

zéa

Rekord az idei Ultrabalatonon
Immár ötödször rajtolt el június végén
az ország legkedveltebb 212 kilométe-
res tókerülõ versenye, amelyre idén
minden eddiginél több résztvevõ jelent-
kezett. 

A lelkes futó és bringázó tömeg Tihanyból

indult útnak, és a Balaton legszebb részein át-

haladva tért vissza a félszigetre. Mint minden

esztendõben, a két napos rendezvény idén is

jótékonysági futással vette kezdetét. A Mosoly

futáson, ahol az indulók az 500 méteres „ver-

seny” nevezési díjával támogatták az alapít-

vány további munkáját, a Mosoly Alapítvány ál-

tal pártfogolt gyerekek futottak együtt az ult-

rafutókkal. Másnap reggel hat órakor aztán el-

rajtolt az egyéni, délben pedig a csapatverseny.

Az útvonal a tihanyi Belsõ-tótól indult és a Ba-

laton felvidék legszebb részeit érintve, Keszt-

hely irányába haladt tovább a déli part felé,

majd Balatonvilágosnál tért vissza az északi

partra. Az egyéni nevezettek közül több mint

100 fõ ért be a célba, az idén elõször indult ke-

rékpárversenyre pedig több, mint 200-an ne-

veztek be. Összességében a két nap alatt 27 or-

szágból: 2000 résztvevõ jött el a nem minden-

napi eseményre. K. S.

Ismét csalódtak az evezõsök
Tizenkettedszer rendezték meg a Balaton átevezése vetélkedõt, de még mindig ama-
tõröknek bizonyulnak a szervezõk – fakadt ki meglehetõsen indulatosan a húszfõs sár-
kányhajó kapitánya Alsóörsön, miután egy kilométer megtétele után a vízirendõrség
visszafordította õket. A nyolcvanezer forintos részvételi díjat bezzeg jó elõre profi mó-
don beszedték tõlünk – dohogott a Tiszántúlról érkezett egység parancsnoka.

Úgy tûnik: nincs szerencséje a rendõrséggel az Alsóörs-Siófok közötti hagyományos csónak át-

evezõ verseny szervezõinek. Már tavaly sem a kiírt pályán evezhettek a résztvevõk, a biztonsági

rendszabályok hiányos betartása miatt csak a part mentén – Alsóörs és Almádi között – vetélked-

hettek. Idén pedig miután egyszer már új idõpontot kellett kijelölniük, az újabb futamot is csak jó-

kora késéssel indíthatták el júli-

us elsõ, immáron kánikulai hét-

végéjén. A szervezõk tájékozta-

tása szerint a rendõrség akadé-

koskodása miatt, amely a rajt után tovább tetézve az evezõsök csalódottságát – egy kilométernyi

táv után ugyanis vissza is fordította a mezõnyt. Hivatalos indoklásuk szerint az alapvetõ biztonsági

elõírások sorozatos megsértése miatt voltak kénytelenek felfüggeszteni a versenyt. Hiányosnak tar-

tották a pályakitûzést, a biztosító kishajók egyike-másikának sem voltak rendben a papírjai, s a ver-

senyzõk egy része nem viselte a mentõmellényt. Mindezt érthetetlen akadékoskodásnak minõsítet-

te az esemény fõszervezõje, Németh Zsolt. A sportvezetõ szerint a 36 fokos melegben elfogadhatat-

lan feltételeket támasztott a vízirendõrség, amelyeknek azonban végül is eleget tettek.

Így másodszorra immáron mégis csak sikerült jó két órás késéssel elindítani a már Siófokig és

vissza Alsóörsig tartó vetélkedõt. S bár többen már nem szálltak újra vízre, de így is három kategó-

riában mintegy 80 egység mérkõzött meg egymással. A hagyományoknak megfelelõen az idén is

a kettes kajakosok nyertek, az elsõ visszatérõ egy óra nyolc perc alatt teljesitette a távot. A koráb-

biaknál jóval kevesebb úgynevezett sárkányhajó indult – mindössze öt- bár a nézõk számára ez

volt a leglátványosabb. A kategória gyõzteseit ezúttal is egy-egy indián kenuval jutalmazták.

A.A.
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A BFC Siófok 
a Balaton csapata
Tusori Richárd: számítunk a közönség támogatására
Kánikulai hétvége Siófokon, ám a kívülálló számára is egyértelmû, hogy a hõség miatt
nem fogják a délutáni edzést lefújni. Közel a bajnoki rajt, s ilyenkor kell a szükséges kon-
díciót megszerezni, a taktikai repertoárt elsajátítani. Horváth Károly szakmai igazgató
azonban jelzi: felmentést adott a fiúknak, mert a reggeli futás penzuma, intenzitása tel-
jesen kikészítette a keret tagjait. A pihenés, a regenerálódás kerül most elõtérbe, s ez
legálabb olyan fontos, mint fegyelmezett munka.

A stadion bejáratánál

azonban egyre nagyobb a

mozgás. Focisták gyülekez-

nek, s nem is a középszerû

kategóriából: Meglepõ

ugyan, hogy zömmel szüleik

társaságában érkeznek, de a

cím ismeretében érthetõvé

válik mindez: az ifjú titáno-

kat, a tizenhárom éves kor-

osztály országos bajnokait a

pálya közepén fotózzák. Ez

csak az elsõ elismerés, de ha

megfelelõen lépkednek fel a

korosztályos grádicsokon, könnyen lehet, hogy egy új siófoki nagycsapat vázát képezhetik majd.

Nagycsapatról szólunk – egy kisváros dicsõségérõl, hiszen a Balaton fõvárosának aranylábú fiai való-

ban történelmet írtak a Magyar Népköztársaság Kupa megnyerésével. S mindezt tették másodosztá-

lyú résztvevõként! Tusori Richárd, a 2011/12-es bajnokságban pályára lépõ csapat kapitánya egyet-

len a kezdõjátékosok között, aki maga is Siófokon lett igazolt játékos.

- Tizenhét éve vettem fel elõször a kék-sárga mezt – minden az egyesülethez köt. A kapitányi cím

óriási megtiszteltetés számomra, s lehetõvé teszi, hogy „harcosan” képviseljem a játékostársak érdekeit

a vezetõedzõvel szemben. Ez természetesen bizonyos határok között történik, hiszen kimondottan jónak

tartom a kettõnk közötti kapcsolatot. Azonos a cél: dicsõséget kell hoznunk a városnak, a csapatnak. Az

elmúlt szezon ugyan vegyes képet mutat, mégis örömmel gondolhatunk vissza rá – az elsõ osztályú szint

megtartása ugyanis önmagát minõsíti. Úgy gondolom: simább is lehetett volna a bennmaradásunk, ha

néhányszor jobban összpontosí-

tunk. Az egyetlen hazai gyõzelem

miatt persze még mindig kapunk

kritikát, de érzékelni kell azt is:

csak a közönség tud megfelelõ at-

moszférát biztosítani a focipályán.

Társaim nevében is kérem: az új

szezonban többen és hangosab-

ban buzdítsanak bennünket.  

Horváth Károly szakmai

igazgató egyértelmû sikerként

könyveli el az elmúlt szezont – a

mezõny egyik legkisebb költség-

vetésû egyesülete több bravúrt

hajtott végre a biztos bennma-

radás érdekében.

- A futball kiszámíthatatlan-

ságát jelzi, hogy egyetlen, itthon

aratott diadal is elég volt az NB I-

es tagságunk meghosszabbításá-

hoz. Nem szabad ugyanakkor ar-

ról sem elfeledkeznünk, hogy a

címvédõ Debrecent kétszer is megleckéztettük, s hazai környezetben magas színvonalú meccseket pro-

dukáltunk az élcsapatokkal – Ferencváros, Újpest, Videoton – szemben. Ezekre az eredményekre és pro-

dukciókra építhetünk az új szezonban is, bár kétségtelen, hogy a minõségi focihoz kvalitásos játékosok

– vagyis a jelenleginél jóval magasabb költségvetés kellene. Egyesületi vezetõként, a csapat egykori já-

tékosaként azt szeretném, ha – mint hajdanán – az egész régió magáénak érezné a BFC Siófokot, s igazi

családi ünnep lenne minden fellépésünk. Vidéken ugyanis valóban úgy tekintenek ránk, mint a Balaton

csapatára. Ezt kell tudatosítani valamennyi, velünk szimpatizáló sportbarát körében

Süli Ferenc

Ha nyár, akkor
„Mozdulj Balaton!”
– 2011-ben is!
Június 25-én kezdõdött és augusztus 27-én ér véget idén a „Mozdulj Balaton!” szabadidõs
sportprogram sorozat. A helyi szervezõk a szokásoknak megfelelõen szombat délutánon-
ként várják a sportolni vágyókat Somogy, Veszprém és Zala megye Balaton-parti strandjain.

A programsorozat 2004-ben, a Balaton Fej-

lesztési Tanács szervezésében és koordinációjával,

az akkori sportminisztérium pénzügyi támogatá-

sával kilenc Balaton-parti település részvételével

indult útjára. Ezután évenként folyamatosan újabb

és újabb települések és strandok csatlakoztak, és

az elmúlt két évben már 34 település 40 strandján

várták az érdeklõdõket. Az idén 32 település 36

strandján lehet majd mozogni. Balatonfüred,

Keszthely, Balatonszemes és Balatonszárszó két-

két stranddal szerepel a programban. 

Ahogy az már szokássá vált, június második fe-

létõl csaknem augusztus végéig, hetente egy alka-

lommal, szombatonként lehet szervezett keretek

között sportolni, de jó tudni, hogy a strandra láto-

gatók és sportolni szándékozók a hét többi napján

szabadon, kedvük szerint használhatják a pályákat.

A szervezõk személyében nincsenek nagy változá-

sok, mindössze hat helyszínen köszönti új házigazda az érkezõket. Bartsch János programigazgató több

érdekességgel is szolgált a helyszínekkel kapcsolatban. Az idei évben nagyobb az önkormányzatok válla-

lása a korábbiakhoz képest, így például jó pár helyen a díjazásról is gondoskodtak. A már megszokott

éremosztás mellett több településen a Tourinform-irodák ajándákait osztják majd ki a legjobbak között.

Az elmúlt években sikerült megfelelõ felszereléssel ellátni a programban résztvevõ strandokat, az idén

azonban nincs lehetõség további eszközbõvítésre. Badacsony és Fonyód az eddigi kettõ helyett egy-egy

stranddal vesz részt a 2011-es programon. Siófokon az Ezüstpart várja a Mozdulj Balaton látogatóit, de a

tényekhez tartozik, hogy az Aranyparton is nemzetközi szintû homokos pályafelületet alakítottak ki.

Balatonföldváron komoly átalakításokat végeztek, Balatongyörökön pedig bõvítették a strandröplabda

lehetõségeit. Zamárdiban egy komoly, homokos pályarendszert terveznek, Révfülöpön pedig az egész

strand megújul. Balatonfenyvesen is tovább javulnak majd a strandolási és a sportolási lehetõségek. 

Június 25-én volt az elsõ olyan nap, amikor a strandokon kialakított sportpályákon, az érdeklõdõk

igényeinek és a helyi lehetõségeknek megfelelõen kispályás foci, strandröplabda, strandkézilabda, tollas-

labda, lábtenisz, petanque, valamint a vízben ûzhetõ sportágakban volt lehetõség versenyek szervezésé-

re, indítására. A résztvevõk kérésére, és az egészségügyi szempontokat is figyelembe véve a várható UV-

B sugárzás miatt a programok 14 óra 30 perckor kezdõdnek. Folytatás júliusban és augusztusban, és a re-

mények szerint ezúttal az idõjárás is kegyes lesz a mozogni vágyókhoz. Az idei idõpontok lapzártánk után:

Július 16., 23., 30. Augusztus 6., 13., 20., 27.

K.S.

Horváth Károly – a sikeredzõ

Tusori Richárd - kékben - keményen harcol a labdáért
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Fodor Autó Kft., Siófok, Fõ u. 264., Tel.: 84/313-722

www.fodorauto.hu

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.

Dinoszauruszok Zánkán – õskori

élmény az egész családnak
Strausz Ildikó húsz éve foglalkozik kiállításrendezéssel, ám számára is rendkívül emlékeze-
tes marad a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban június 25-én nyílt szabadtéri tárlat. El-
sõsorban nem a tematika – a közönség reagálása nyûgözte le.

- Az Üdvözöljük a dino-

szauruszok világában cím-

mel meghirdetett kiállítás

izgalmas õskori élményt je-

lent valamennyi látogató-

nak. Az ötvenöt életnagysá-

gú, tudósok útmutatásai

alapján készült dinoszaurusz

modellrõl fontos informáci-

ókat is olvashatnak a tájé-

koztató táblákon az érdeklõ-

dõk. A program egyik látvá-

nyos eleme az „ásatás”. A

homokba rejtett mûanyag

dinot gyakran órákon keresztül bontják ki az alkalmi régészek – ilyenkor derül ki, a papa és a mama

mennyire képes azonosulni gyermekük fantáziájával! A természettudományos ismeretek bõvítésére feltét-

lenül alkalmasnak tartom a kiállítást, s örömmel konstatálom, hogy a dinok élénken élnek a legifjabbak él-

ményvilágában – õk azok, akik kapásból fújják egy-egy õslény latin nevét is. Számomra ezért sem megle-

põ, hogy családok sokasága látogatott el hozzánk: honfitársaink mellett osztrák, német, olasz turistákat kö-

szönthettünk itt, a zánkai ifjúsági centrum parkjában, de Lettországból is jártak már nálunk. Az osztrák tu-

lajdonos jelenleg négy anyagot mutat be Európa különbözõ államaiban, s várható, hogy jövõre más témá-

jú tárlattal jelenik meg Magyarországon. Az itt látható dinoszaurusz kiállítás mellett Dinok és követõik, Õs-

tengeri állatok és Õsrovarok címmel készítettek önálló bemutatásra alkalmas anyagot.

Az Üdvözöljük a dinoszauruszok világában címû kiállítás augusztus 21-ig, naponta 9,30-19,30 kö-

zött tekinthetõ meg a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban

S.F.

Arannyal tértek haza 

a Rezidance táncosai 
Egy arany, egy ezüstérem-
mel és egy negyedik helye-
zéssel tértek haza a Kapos-
várott rendezett Európa-
bajnokságról a Rezidance
tánccsoport tagjai június
elején.

A Magyar Látványtánc Szö-

vetség által második alkalom-

mal szervezett Európa-bajnok-

ságon a dobogó legfelsõ fokára

a felnõtt korcsoportos lányok

állhattak fel a Mozdulatmûvé-

szet kategóriában indult „Piros

szalag” produkcióval. A junior

korcsoportosok két koreográfi-

ája – a „Víz játéka” (jazz kate-

góriában) és az „Egy másik vi-

lágban” (látványtánc kategóriában) ezüstérmes lett. A tánccsoport a felnõtt korcsoportban negyedik he-

lyezést ért el Behálózva c. produkciójával. A koreográfiákat Varga Enikõ készítette és tanította be. 

A tánccsoport gyerekek kérésére alakult 2007-ben egy sikeres tánctábor után. Három korosztályban

(óvodástól középiskolás korig) kezdtek el a tánc – fõként a moderntánc, show tánc és jazz – alapjaival is-

merkedni a rezi faluházban (innen a nevük is). A több mint negyvenfõs tánccsoportba ma már nemcsak a

rezi gyerekek járnak, hanem Zalaszántóról, Vindornyalakról, Cserszegtomajról, Hévízrõl és Keszthelyrõl is.

Az elmúlt négy évben a helyi és kistérségi programokon kívül a megye számos rendezvényén képviselték

a rezi lányok településüket. A nyár folyamán több felkérésnek is eleget tesznek, ahol az érdeklõdõk nem-

csak a díjnyertes koreográfiákat, hanem több színvonalas produkciójukat is megtekinthetik. A vakáció

második hetétõl pedig a szokásos tánctáborban folytatják tánctudásuk tökéletesítését a fiatalok.

forrás: zatyipress


