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Lepermetezve
Felelõsségteljes hozzáállást követel napjainkban

egy vállalkozás irányítása. Már a munkához jutás

lehetõsége is kisebb bravúrral ér fel, a megbízás

tökéletes végrehajtása pedig szinte a lehetetlen

kategóriába tartozik. Kivéve, ha a feladat külön-

leges technikai eszközöket, speciális tudást igé-

nyel. Ez utóbbinak bizonyára birtokában lehet az

a cégtulajdonos, akit a magyar tenger déli partján

a szúnyogok irtására szerzõdtettek.

Zamárdi, késõ délután. A nap sugarai egyre

mélyebben mártóznak a Balatonba, mintha ön-

maguk is bánnák, hogy szaharai hõséggel árasz-

tották el a Kárpát-medencét. A levegõ szinte vib-

rál, a kéznyújtásnyira lévõ félsziget templomán

megsokszorozódni látszanak a tornyok. Még min-

dig harminc fok felett táncolnak a hõmérõk hi-

ganyszálai, amikor kezd megpezsdülni az élet a

kisváros közterein. Egyre többen bandukolnak a

vízparthoz közeli éttermek kerthelyiségei felé,

andalgó párok népesítik be a sétányokat, s a ba-

bakocsik napernyõjét is gondos kezek igazgatják

– óvni kell a piciket a káros hatásoktól, talán ép-

pen a szúnyogcsípésektõl is.

Minden olyan idillikus, mint egy sikeres bala-

toni reklámfilmben – egészen addig, míg egy mo-

torzúgás tudtunkra adja, hogy a levegõre nem vo-

natkoznak a földi normák: az más szféra, ott más

érdekek uralkodnak. Elõször csak az alacsonyan

szálló gépmadár hangja ér el bennünket, majd

feltûnik a repülõ is, hogy néhány pillanattal ké-

sõbb finoman porladó folyadékkal öntsön nyakon

bennünket. Mondhatnánk, hogy a kánikulában

kimondottan kedves figyelmesség az önkormány-

zat részérõl a vendégek locsolása, ám ezt a gesz-

tust azonnal cáfolja a társaságunkban lévõ pol-

gármester.

Nagyfokú felelõtlenségnek és felháborító üz-

leti magatartásnak tartom, hogy a szúnyogirtás-

sal megbízott cég a korábbi kérések, egyezteté-

sek ellenére a turisztikailag legexponáltabb idõ-

pontban teljesíti a megbízást. Tavaly hasonló ma-

lõr történt, s akkor személyesen egyeztettem az

illetékessel – megígérte, hogy a jövõben figye-

lembe veszik a nyaralók, az önkormányzatok ér-

dekeit. S lám, az adott szó ennyit ér! Mintha ön-

magunk ellenségei lennénk, mintha szabotál-

nánk az idegenforgalmat. Ez a késõ délutáni akció

nem maradhat következmények nélkül – fogal-

mazott meglehetõsen visszafogottan Csákovics

Gyula. Akkor még nem tudta, hogy az akciót a cég

néhány hét múlva, hasonló idõpontban megis-

métli.

Ismétlés a tudás anyja – tartja a latin közmon-

dás, s talán a vállalkozó is, – ám most az illetéke-

seknek kellene gondoskodni arról, hogy a követ-

kezõ években a szerzõdést szegõ gazdasági szer-

vezet ne kerülhessen hasonló pozícióba.

Süli Ferenc

L A P S Z É L Fesztiváloztak a halászléfõzõk
Alsóörsön – egy szervezõváltás közbeikta-

tásával – szépen kialakított hagyományai

vannak a halászléfõzésnek, mely sokkal in-

kább baráti találkozó, mint harcias vetél-

kedés. A júliusi versenyre tizenhat csapat

nevezett.

A Sirály parkban aztán ki-ki a titkos vagy ép-

pen a családi recept alapján állt neki a fõzõcské-

nek (egy csapat a keszegsütés procedúráját vá-

lasztotta). Rotyogott ott sûrû, sok-sok halrokon

felhasználásával készített pontylé, de volt hí-

gabb, erõsebb, édesebb (!), paradicsommal vagy

más egyébben felturbózott étek. Kitett magáért

az önkormányzat is, s hosszú sorok álltak a kós-

tolóért itt is, ott is.

A Paal Ildikó Tünde irányította zsûrinek a

szokásos nehéz helyzet jutott osztályrészül.

Végül is a nemes versengésben dr. Novics György és csapata gyõzedelmeskedett. 

A versenyt számos kulturális látnivalóval fûszerezték a rendezõk, így se

éhen, se szomjan, sem pedig szellemi és vizuális táplálék nélkül nem térhe-

tett haza senki a fesztiválhangulatú programsorról...

zatyipress

Beindult a BalatonBest busz
A badacsonyi borjárat után az északkeleti Balaton-parton is

meghonosodni látszik az az új turisztikai szolgáltatás,

amelynek keretében  immáron nemcsak népszerû borpincé-

ket kereshetnek fel az érdeklõdök, hanem az úgynevezett

élmény járatok révén a kikapcsolódás, a szórakozás külön-

bözõ lehetõségeit is igénybe vehetik az autóikat otthonha-

gyó tulajdonosok és családtagjaik, barátaik. Tihany-Bala-

tonfüred, Csopak, Paloznak, Alsóörs, Felsõörs, Almádi és

Füzfõ között ugyanis menetrendszerûen oda-vissza közle-

kedõ buszjáratokat indított el a BalatonBest TDM szerve-

zet. A élmény járatokból naponta hetet, - délelõtt hármat,

délután négyet - a borjáratokból hármat – délután és este

– üzemeltetnek.

A BalatonBest azért döntött a járatok megindítása mellett

– tudtuk meg Neuhold Zoltántól, a térségi turisztikai egyesülés

ügyvezetõjétõl – hogy összeköttetést teremtsen a térségi att-

rakciók között, s megkönnyítse a turistáknak ezek elérését. Ily

módon a nyaralók akárhol szállnak meg – a két 40-40 szemé-

lyes BalatonBest buszokkal /BBB/ kényelmesen bejárhatják a

szomszédos, vagy messzebb fekvõ településeket, meglátogat-

hatják a települések nevezetességeit. A járatok összeköttetést

teremtenek a nagy szállodák és a városnézést, kikapcsolódást

szolgáló egyéb helyszínek, szolgáltatások között. A buszmeg-

állókat a legvonzóbb helyszíneken helyezték el. A Balaton-part

leglátogatottabb strandjai – a Kisfaludy,  az Esterházy, Wesse-

lényi és az alsóörsi – a füredi aguapark mellett a kikapcsoló-

dást szolgáló füzfõi szabadidõparkhoz is elviszik a járatok a

vendégeket és megállnak a Tagore sétányon, a hajóállomások,

kikötõk, kempingek elõtt is. A busz Tihany és Almádi központ-

jában is megáll, s eljut a tihanyi tó belsõ partjára, a Levendula

házhoz is. 

A BBB elindítói arra számítanak, hogy a vendégek tovább ma-

radnak egy-egy településen, ha onnan kényelmesen, ésszerû áron

„ingázhatnak” a térség különféle nevezetességei között. A turisták

számára elõnyös, hogy több programot érhetnek el az új járattal és

az is, hogy nem kell autóiknak parkolóhelyet keresniük, s azért fi-

zetni. A borfesztiválok idején sem kell azon gondolkodni, hogy ki

fogja visszafelé vezetni az autót, vagyis mindenki élvezheti a legfi-

nomabb balatoni borokat. A színházi járat alkalmazkodik az elõadá-

sok kezdési idejéhez és végéhez. A BBB járatra szakaszos és egész

napos jegy is váltható, amellyel bármikor és bárhol fel lehet rá száll-

ni. A családok és a gyermekek kedvezménnyel utazhatnak. A buszo-

kon idegenvezetõk is segítik a térség bemutatását. A nyolc legis-

mertebb borpincében mindenkit egy pohár borral köszöntenek,

míg az egyes megállóknál található szolgáltatók is kedvezmé-

nyekkel várják a BBB utasait.

Neuhold Zoltán hangsúlyozta, a BB-busz bevezetéséhez és

megismertetéséhez több év kell, ezért az idei szezon még teszt jel-

legû, s remélhetõleg számos tapasztalattal szolgál majd ahhoz,

hogy miképpen fejleszthetõ tovább. A.A.
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Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács
Napirenden a szennyvíztisztítás, a közbiztonság és a sport
A közvélemény számára talán kevésbé is-

mert, hogy a Balaton-törvény 2008. évi

módosítását követõen kormányzati fel-

adattá vált a balatoni kistelepülések

szennyvízkezelési programjának megva-

lósítása. E jogszabály értelmében a parti-

nak és partközelinek nem minõsülõ,

szennyvíz-elvezetési agglomerációkba

nem tartozó települések szennyvízkezelé-

sét 2012. december 31-ig kell megoldani.

A program részeként az elmúlt években a

Balaton Fejlesztési Tanács koordinációjá-

ban öt kistelepülésen - Gétye, Nyim, Óbu-

davár, Balatoncsicsó, Dióskál - valósultak

meg egyedi szennyvízkezelési projektek,

melyek során kétszázkilencvennégy be-

rendezést telepítettek. A központi költ-

ségvetés a program folytatása érdekében idén százötvenmillió forintot biztosít a BFT részére:

a forrás felhasználási határideje 2013. június 30.

A tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy a támogatott projektnek legkésõbb 2013 május végéig

meg kell valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés - vagyis a pályázó által benyújtott elszámo-

lás elfogadása és a támogatás folyósítása - legkésõbb 2013. június 14-ig megtörténhessen. 

A Balaton Fejlesztési Tanács már korábbi ülésén tárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által

biztosított harmincmillió forint közbiztonsági keret felosztására vonatkozó javaslatot. 

A szervezetek közti támogatás-allokációs

tervet a BFT akkor azzal a feltétellel fogadta

el, hogy a támogatott szervezetek a Balaton

Kiemelt Üdülõkörzet területén megvalósuló

olyan rendezvényekhez nyújtsanak támoga-

tott, kedvezményes szolgáltatásokat, ame-

lyek jelentõs tömegeket érintenek, komoly

turisztikai vonzerõt jelentenek, illetve az ön-

kormányzatok igényeit szolgálják. A júliusi ta-

nácsülésen véglegesítették a támogatandó

szervezetek körét, s meghatározták a folyósí-

tandó összegek nagyságát is. A turisztikai sze-

zon többlet feladatainak finanszírozása címen

mindhárom tóparti megye rendõr-fõkapi-

tánysága megérdemelt plusz forráshoz jutott,

s a döntéshozók így tudták méltányolni a

Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata, az

Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentõszolgálat, a megyei polgárõr szövetségek, a Ma-

gyar Vöröskereszt és a Magyar Vitorlás Szövetség hivatásos állományának, illetve önkéntesek százainak

azt az áldozatkész munkáját is, melyek nélkülözhetetlenek voltak egy-egy nagyobb rendezvény bizton-

ságos lebonyolításához. 

A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai utolsó napirendi pontként elfogadták a Mozdulj Balaton sport-

vetélkedõ elõkészítésérõl, a folyamatban lévõ programokról szóló beszámolót. 

/Az aktuális eseményekrõl lapunk 19. oldalán tájékozódhatnak olvasóink. A szerk./

Felborult ár-érték arány, stagnáló turizmus
Wossala György: elkerülhetetlen az adórendszer reformja

A balatoni turizmus fejlõdésének legje-

lentõsebb gátja a hazai adórendszerben

gyökerezik – összegzi számtalan kolléga

véleményét Wossala György, a balatonal-

mádi Ramada Hotelt üzemeltetõ cég ta-

nácsadója. A több évtizedes szakmai

múlttal rendelkezõ szakember szerint a

vendéglátásban, szállodaiparban olyan

kedvezõtlen ár-érték arány alakult ki,

amely az ágazat prosperitásának legje-

lentõsebb akadálya. A statisztikai adatok

alátámasztják állításának megalapozott-

ságát, ugyanis mind a hazai fizetõképes

kereslet, mind a külföldi vendégek tekin-

tetében tetten érhetõ a visszaesés. 

- A Magyarországhoz hasonló természeti

adottságokkal rendelkezõ, a turizmustól jelentõs

bevételeket váró, s talán konkurensnek is tekint-

hetõ országokban a turisztikai szolgáltatások ál-

talános forgalmi adója meg sem közelíti a nálunk alkalmazottat. S bár e téren sem praktikus összehasonlí-

tani lehetõségeinket Németországéval, az ottani gyakorlat mégis modell lehet számunkra. A német ven-

déglátóiparban érintett vállalkozásokat mindössze hét százalék általános forgalmi adó terheli. Ennek be-

vezetése óta tizennégy százalékkal emelkedett az ágazatba történõ beruházások összege, amely egyfajta

optimizmust, jövõbe vetett hitet sugall – német kollégáink biztosak befektetéseik megtérülésében. Meg-

gyõzõdésem, hogy hazánknak is ezen az úton kell járnia, s a központi költségvetés, az állami bevételek nö-

velése érdekében át kell alakítani a jelenlegi adórendszert. Olyan jogi keretet kell kialakítani az idegenfor-

galom területén, amely garantálja a szakmai befektetõk pénzügyi sikereit: az eredmény záloga pedig a ma-

gas szintû szolgáltatás. 

Wossala György szerint az idegenforgalmi koncepció egyetemleges: a világ valamennyi államában

olyan szakmai-pénzügyi feltételeket kívánnak biztosítani, melyek révén az adott ország polgárai az

üdülésre, pihenésre szánt összeget otthon költik el, miközben hatásos országimázzsal turisták tíz- és

százezreit kívánják hazájukba csábítani. 

- A jelenlegi helyzet sokáig nem tartható fenn – földrajzilag ugyan Európa közepén helyezkedünk el,

mégis azt látjuk, hogy a turisták meghatározó része egyszerûen átrepül felettünk. A jogszabályalkotóknak

figyelembe kellene venni a szinergia hatást is, hiszen a Balatonhoz érkezõ turisták aktivizálják magukat a

kulturális programok

megtekintése során, köz-

lekedésükkel, a kiskeres-

kedelmi szolgáltatások

igénybevételével jelentõ-

sen növelik a helyi bevéte-

leket. Azt is látjuk azon-

ban, hogy honfitársaink

vágyaival nincs szinkron-

ban anyagi helyzetük,

ezért a külföldi vendégek

kegyeit kell keresnünk.

Ehhez minden feltétel

adott, hiszen a szolgálta-

tások színvonala eléri az

európai nívót, ám mivel

sem a vendéglátásban,

sem a szállodaiparban

nem érhetõ el jelentõs ha-

szon, a tulajdonosok képtelenek lépést tartani az ágazat bõvítési, felújítási, állandóan megújuló technikai

igényeivel. 

Wossala György szerint a négycsillagos Ramada Hotel állja a versenyt a kontinens hasonló minõsí-

tésû szállodáival, hazai viszonylatban pedig számos olyan szolgáltatást kínál, melyekre más létesítmé-

nyek kevésbé helyeznek hangsúlyt. Kiemelten kezelik a vízi sportok megismertetését és az aktív idõtöl-

tést: a vitorláztatás mellett kajakok, kenuk, sárkányhajók, szervezett túrák csábítják a tó vizére a hotel

vendégeit, s néhány hónapja már lehetõség nyílik kerékpárok kölcsönzésére is. A balatoni bringakörút

– s ne tagadjuk, néhány rangos pincészet is - rendkívül népszerû az itt megszálló német vendégek kö-

rében.

- A Hotel Ramada elsõsorban a konferencia-turizmustól várja a bevételek jelentõsebb részének realizá-

lását. A nyár végéhez közeledve az üzleti elképzelések fókuszába így már az õszi-téli tanácskozások kerül-

nek, s örömmel nyugtázhatjuk, hogy elõfoglalások tekintetében viszonylag jól állunk. Mint ismeretes, te-

lente – a közeli Eplény sípályáinak köszönhetõen - szinte alpesi szállodaként mûködünk, s elégedetten

konstatáljuk, hogy milyen népszerû lett ez a gyönyörû sportág hazánkban. Fontosnak tartjuk a családok

gondtalan pihenését is: a gyermekekre képzett pedagógusok, animátorok vigyáznak, s biztosítanak szá-

mukra szórakoztató programokat. 

Télen-nyáron kedvelt a Ramada Hotel uszodája





A K T U Á L I S 5

2 0 1 2  A U G U S Z T U S

Anna-bál a hagyományok tiszteletével
A 187. balatonfüredi Anna-bálra idén is az elegancia, az elõdök tisztelete, a hagyo-

mányápolás szellemisége volt a jellemzõ. A teltházas bál most is rangjához méltón zaj-

lott.

A rendezvénysorozat immáron szerves része a szívhalászat éppúgy, mint a balatoni nagyasz-

szonyok emléktáblájának megkoszorúzása vagy a hagyományõrzõk színpompás felvonulása.

A bál estéjén tapsoló embersö-

vény között vonultak a bálozók az

Anna Grand Hotelig, ahol az egyedi,

sorszámozott herendi porcelán-

szívecskéket a hölgyek nyakába kö-

tötték az Operaház táncosai. A szak-

mai zsûri mintegy háromszáz hölgy

közül választotta ki a legszebbnek

vélt tizenötöt. Rájuk a modern tech-

nika igénybevételével, sms-sel le-

hetett szavazni éjfél elõttig. 

A Füred jó hírnevének terjesz-

téséért járó Kiss Ernõ-díjat idén

posztumusz Bujtor Istvánnak ítél-

ték oda. A huszárkapitányt ábrázoló herendi szobrot a mûvész özvegye, Bujtor Judit vette át.

A bál fõvédnöke Kontrát Károly államtitkár volt, aki beszédében a tradíciók éltetését emelte ki.

Köszöntõt mondott a díszvendég város, Opatija (Abbázia) polgármestere, Ivo Dujmic is. 

A nyitótáncot, a palotást, majd a keringõt a Magyar Állami Operaház balett-táncosaitól láthat-

tuk a Mendelssohn Kamarazenekar közremûködésével. Ezt követõen Bóka István polgármester az

elmúlt évi bálszépe táncba vitelével megkezdõdött a hajnalig tartó mulatság, melyet csak a vacso-

ra idejére szakítottak meg a táncos kedvûek. 

A 187. Anna-bál legjobban várt pillanata a bál szépeinek várva várt megismerése volt éjfél elõtt.

A szavazatok alapján az elsõ udvarhölgynek a 18 éves budapesti Antal Dórát, a másodiknak a 20

éves veszprémi Albert Zsuzsannát választották. Erisz aranyalmája a balatonfüredi Bõr Viktória ke-

zébe került. Viktória 18 éves, s a Lóczy Lajos Gimnázium tanulója. A lányok a Viktória-, Rothschild-

és Apponyi-mintás herendi vázák mellett számos értékes ajándékot is kaptak, miközben jól állták

a fotósok rohamát és a hozzátartozók gratulációit.

A korábbi évektõl eltérõen több volt a színes, hangulatos nagyestélyi, a hölgyek frizurája is in-

kább természetes volt, jóllehet a fodrászok és a sminkesek elismerésre méltó munkát végeztek. Az

urak nem nagyon változtattak szokásukon, s a rekkenõ hõségben hõsiesen viselték a fekete szmo-

kingot (az elegáns fehér még – ki tudja, miért? – hiányzik a férfiak ruhatárából…). Dicséret ille-

ti a felszolgálók és a segédkezõk lelkes csoportját, akik fáradhatatlanul tették a dolgukat.

A bált követõ vasárnapon a városbeliek is megismerhették a legszebb három bálozót, akik a

Kisfaludy Színpadon válaszoltak a mûsorvezetõ kérdéseire, majd a szintén hagyományos hintózás-

sal – huszárkísérettel – sétakocsikáztak Füred utcáin.

Kép és szöveg: Zatkalik

Munkában a szívhalászok

Az aranyalma Bõr Viktóriáé lett, az elsõ udvarhölgy Antal Dóra, a második
Albert Zsuzsanna

Közel ötszázan vettek részt a bálonBujtor István özvegye vette át a Kiss Ernõ-díjat

Bálozók bevonulása az Anna Grand Hotelbe

Fotó: Kelemen Konrád
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Tajvani delegáció Hévízen
Élénk a világ érdeklõdése Hévíz iránt: a bõvülõ nemzetközi kapcsolatok sorában az

orosz, a kínai, az arab érdeklõdõk mellett megjelentek a tajvaniak is. 

A keleti ország parlamentjének képviselõibõl álló ötfõs delegáció tett látogatást a minap

a fürdõvárosban. A küldöttséget a magyar parlament keretein belül mûködõ Tajvani-Magyar

Baráti Társaság kérésére fogadta Hévíz város önkormányzati vezetése. A csoportot Ékes Jó-

zsef országgyûlési képviselõ (Fidesz-KDNP), a baráti társaság elnöke kísérte el a fürdõváros-

ba, ahol egy napot tartózkodtak, sûrû programmal. 

A küldöttek közt volt a tajvani parlament pénzügyi, gazdasági bizottságának elnöke, va-

lamint az idegenforgalmi és az alkotmányügyi bizottság tagjai. A vendégeket Papp Gábor

polgármester és Könnyid László külsõs alpolgármester fogadta. A látogatás céljáról Ékes Jó-

zsef elmondta: szeretnék minél jobban megismerni és feltérképezni Magyarországot, annak

legfontosabb városain keresztül. A tajvani képviselõk mindegyike a politikai munkája mellett

gazdasági cégek vezetõje is egyben. A mostani, elsõ ízben tett hévízi látogatásuk során ko-

moly érdeklõdést mutattak a város turisztikai kínálata és a Hévíz környéki befektetési lehetõ-

ségek iránt, különös tekintettel a Hévíz-Balaton Airport mûködésére. 

Papp Gábor így összegezte a találkozót:

- Turisztikai és gazdasági szempontból egyaránt fontos lehet Hévíz számára ez a kezdõdõ

kapcsolat. A delegációnak prezentáció keretében bemutattuk a várost, majd a hévízi gyógy-ta-

von tett látogatással együtt élményszerûen, a valóságában is megismerhették Hévíz városát a

vendégeink. A fogadtatás részükrõl nagyon kedvezõ volt, a város és a gyógy-tó, a környezet lát-

hatóan, szinte elbûvölte õket - mondta a polgármester.

Thing Shou-Chung, a delegáció vezetõje rendkívül pozitív benyomásokról számolt be a

hévízi tartózkodással kapcsolatban. A frissen szerzett tapasztalatokkal arról is szólt, hogy

gazdasági és kulturális területen egyaránt további kapcsolatépítést tart lehetségesnek

Hévízzel. 
Horányi Árpád

A küldöttség a vendéglátók társaságában, a városháza elõtt 

Változatlanul vonzóak a hajós programok
Óriási az érdeklõdés a vitorlás táborok iránt

Sem a kánikula, sem a kellemetlenül hûvös vagy esõs idõjárás nem kedvez a vízi turizmus-

nak. A szárazságból, a hõségbõl ezen a nyáron jócskán kijutott nekünk itt, a Kárpát-meden-

cében, míg az utóbbi szélsõségek a tavalyi idegenforgalmi szezonra voltak kellemetlen ha-

tással.

A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, Horváth Gyula mindezek fényében elégedett az elsõ félév

statisztikai adatainak alakulásával, hiszen néhány területen sikerült meghaladni az elmúlt év hasonló

idõszakában regisztrált eredményeket. 

- A kedvezõtlen idõjárás ellenére az elõzetes elképzelések szerint alakulnak bevételeink: örvendetes

tény, hogy a kompok egyre népszerûbbek a magyar tengerhez látogatók körében. Mind a személyforgalom,

mind a gépkocsik és a kerékpárok szállítása területén jelentõs elõrelépést érzékelhetünk – ez azt igazolja,

hogy érdemes további szellemi, s majdan anyagi erõforrásokat is „bevetnünk” a Fonyód-Badacsony közöt-

ti átkelõ megvalósítása érdekében. Meggyõzõdésem, hogy forgalomszervezési, környezetvédelmi szem-

pontból sem elhanyagolható ez a beruházás.

Horváth Gyulától megtudhattuk, hogy a hajózási cég tulajdonában lévõ két camping és a siófoki

szálloda vendégforgalma a 2011-es évhez viszonyítva változó képet mutat. A sátras nyaralóhelyekre

mintegy 15%-kal több turista érkezett, ám ez csak minimálisan érhetõ tetten az éjszakák számában,

míg a hotel a tavalyinál kevesebb vendéggel, több itt töltött idõvel produkált magasabb bevételt. A ve-

zérigazgató azonban jelzi: honfitársaink fizetõképessége meglehetõsen korlátozott, s ez jól érzékelhetõ

a szállodai belsõ fogyasztásnál, étkezésnél is.

- Egyértelmû, hogy idõben és igényekben is átrendezõdött a balatoni idegenforgalom, s nekünk, mint

szolgáltató vállalkozásnak meg kell felelnünk az új elvárásoknak. Említettem már a kerékpáros turizmust,

amely az egyik legdinamikusabban fejlõdõ ágazat. A kompok tökéletesen alkalmasak e közlekedési eszköz

biztonságos szállítására, ám a személyhajókon még meg kell teremtenünk a szükséges feltételeket, hiszen

nem mondhatunk le az így adódó bevéte-

lekrõl sem. Hasonló tendenciát fedezhe-

tünk fel a vitorlássport egyre növekvõ nép-

szerûsége kapcsán, s ennek a saját kikötõ-

ink látják hasznát. A jövõ is reményteli, hi-

szen óriási az érdeklõdés vitorlás tábora-

ink, s az általunk szervezett regatták iránt.

A vezérigazgató elmondta: a rész-

vénytáraság felelõsséget érez a tavon

rendezendõ események biztonságos és

szakszerû lebonyolításáért.  Ezért is fordí-

tanak különös figyelmet a Balaton-át-

úszásra, amely szerte Európában az egyik legjelentõsebb propagandája a magyar tengeren ûzhetõ vízi

sportoknak.

- Egy cég prosperitását beruházásai, fejlesztései is minõsítik. E téren is komoly elõrelépésrõl számolha-

tok be, hiszen a siófoki kikötõ középsõ részének felújítása után megkezdjük a keleti móló utolsó szakaszá-

nak átépítését, korszerûsítését. Szeptember 21-én adjuk át az utazó közönségnek azt a tavaly vásárolt, s

teljesen átépített, korszerû hajót, amely Szigliget néven vonul majd be a balatoni flotta tagjai közé. Három-

száz fõs befogadóképessége lehetõvé teszi, hogy jövõre egy elavult vízibuszt kivonjunk a forgalomból. S

már most, augusztus utolsó napjaiban megkezdjük a tárgyalásokat potenciális partnereinkkel, hogy a

2013-as szezon az ideinél is sikeresebb legyen. 

Süli F.

Szeptemberre felújítják az iskolát Balatonszabadiban
Gõzerõvel folyik az

általános iskola

rekonstrukciója Bala-

tonszabadiban. A

kivitelezõk azt ígérik,

hogy a tanév kezde-

tére átadják a létesít-

ményt a pedagógu-

soknak, nebulóknak.

A feladat összetett, hiszen a nyílászárók cseréje, a homlokzati hõszigetelõ rendszer

kiépítése mellett korszerûsíteniük kell az épület teljes energiarendszerét is. Molnár Árpád,

a település polgármestere elmondta, hogy a százötmillió forintos beruházás nyolcvanöt

százaléka pályázati forrás – a községet terhelõ kiadás így mindössze tizenötmillió forint.   

- A projekt hosszú távú, közvetlen célja az önkormányzatra nehezedõ energiaköltségek csökken-

tése: a beruházással jelentõsen növeljük a megújuló energia arányát. A felújítás során elektronikus

elõtéttel ellátott fénycsõ armatúrákat szerelnek fel a régi trafós lámpatestek helyett. S mivel a fûtési

rendszer helyiségenkénti szabályozása sem megoldott, ezért az épületben található radiátorokat ter-

mofejekkel látják el. A tornaterem tetejére telepítendõ vákuumcsöves kollektorok a létesítmény ener-

giaellátását szolgálják majd. Fontosnak tartom azt a tényt is, hogy a két évtizedes intézmény külsõ

megjelenése rendkívül esztétikus lesz. Remélem, diákjaink is minden nap úgy gondolják: öröm ilyen

szép iskolába járni. 

Süli F.
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Húszéves a Zoboralji és a Kelet-Balatoni

Térség együttmûködése
Húsz évvel ezelõtt alakult meg a szlová-

kiai Zoboralji Községek Regionális Társu-

lása, amely ekkor hivatalosan is felvette

az együttmûködést a Kelet-Balatoni Kis-

térséggel. Annak a 11 Balaton melletti

településnek a társulásával, amelynek

tagjai kezdték kiépíteni kapcsolataikat

a felvidéki, jó részt magyarlakta kistele-

pülésekkel. Ma már rendszeresek a ma-

gyarországi és a határon túli közössé-

gek, civil szervezetek, magánszemélyek

találkozásai, kölcsönösen részt vesznek

egymás kulturális- és sportrendezvé-

nyein, együtt ünneplik meg nevezetes

történelmi évfordulóinkat.   

Július 5-8 között két esemény  is indokolta, hogy a kelet-balatoni települések önkor-

mányzatai közül Balatonalmádi, Balatonfûzfõ és Balatonkenese városok , valamint Alsóörs

község delegációi, -  Keszey János, Marton Béla, Tömör István és Hebling Zsolt polgármes-

terek vezetésével - jelen legyenek Alsóörs testvértelepülésén, a felvidéki Kalászon a 10.

jubileumi „Generációk találkozása“ elnevezésû kulturális, mûvészeti és zenei fesztiválon.

Egyrészt, mert ez az esemény igen fontos szerepet tölt be a Nyitra környéki - Zoboralji ma-

gyarság (gyermekektõl az idõsekig) hagyományõrzõ, kultúraápoló tevékenységében. A

térség népmûvészeti csoportjainak szereplései, táncház, sportprogramok, fórumok színe-

sítették idén is a gazdag mûsorkínálatot. A nagyrendezvényen több magyarországi együt-

tes is fellépett, a testvértelepülésrõl Nagy Ágota alsóörsi festõmûvész mutatta be alkotá-

sait, a megnyitóján  Mann Silvia mûvészettörténész, kurátor ajánlotta a népes közönség

figyelmébe a fõleg táj és csendélet témájú

képeket.

A szervezõk  a találkozó fõvédnökeinek

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárt és

Balogh Csabát, Magyarország rendkívüli és

meghatalmazott pozsonyi nagykövetét kér-

ték fel, védnököknek Szedlák Attila ország-

gyûlési képviselõt, a Kelet-Balatoni Kistérség

elnökét és Gulka Edét, a Zoboralji Községek

Regionális Társulásának elnökét. Kiemelt ese-

ményként konferenciát tartottak az anyaor-

szági és határon túli települések együttmû-

ködési lehetõségeirõl, a települések képvise-

lõi áttekintették a határon átívelõ együttmû-

ködés rendszerét, a szakelõadók ismertették a vonatkozó uniós jogszabályokat, s megfogal-

mazták a kistérségek érdekeit megjelenítõ Európai Területi Társulás létrehozása iránti igényü-

ket. A tanácskozáson a helyiek mellett felszólalt Balogh Csaba nagykövet, valamint Zöld-Nagy

Viktória, KIM helyettes államtitkár is.

A találkozó egyúttal lehetõséget kínált ahhoz, hogy a két térség vezetõi részleteiben is

megállapodjanak a huszadik évfordulóról való ünnepélyes megemlékezésrõl, amelyet au-

gusztus 24-25-én Balatonalmádiban rendeznek meg. Az elsõ nap ünnepi közgyûlést tar-

tanak az érintett települések polgármestereinek részvételével a Pannónia Mûvelõdési

Központ és Könyvtárban, majd a szabadtéri színpadon egymást váltják a két térség együt-

tesei, a kelet-balatoniak mellett a zoboraljiaktól várhatóan Pográny, Nyitracsehi, Csitár,

Kalász, Nyitrageszte és Gimes mûvészeti csoportjai mutatják be mûsorukat.

Juhász Ferenc

Befektetés a jövõbe
Alig több mint egy éve még élénk jármûforgalom volt jellemzõ Keszthely belváro-

sára. Ma a Fõ tér egy kellemes korzó, békés pihenõ- és találkahely, szép turisztikai

látványosság. 

Sikeres pályázatnak köszönhetõen, EU-s társfinanszírozással milliárdos értékû, átfogó fel-

újítás zajlott le: a történelmi városközpont helyreállítása a régi méltó fényét adta vissza

Keszthelynek, a mai kor minden kívánalmával ötvözve. Keszthely egyedi arculatának, század-

fordulós miliõjének megõrzése, helyreállítása fontos szempont volt a tervezés során mind-

amellett, hogy új funkciókat is ellátó, sokszínû térrel gazdagodjon a város. Nem csak nevében,

hanem koncepciójában is a történelmi városközpont helyreállítása történt meg. A régészeti

emlékek a város több évszázados múltjára is rámutatnak: részbeni visszaépítéssel lettek ezek

beillesztve az új tér struktúrájába, meghatározó elemei a jövõ arculatának is. A modern ele-

mek mellett markánsan megjelenik így a település õsi volta, a téren a múlt és a jelen harmo-

nikusan kapcsolódik össze. Mindezzel a jövõbe fektettek be. A belváros nagyobb térségét is

érintõ, európai uniós támogatással megvalósuló városrehabilitáció elsõ ütemének leglátvá-

nyosabb része készült el.

Nagyszabású ünnepséggel, 3 napos fesztivállal vették birtokba az új Fõ teret a helybe-

liek, a turisták. Kibõvült a belvárosi korzó, mely méltó centruma lett a történelmi belváros

patinás épületeinek. Minderrõl az avatóünnepségen beszélt köszöntõjében Ruzsics Ferenc

polgármester, Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója és Manninger Jenõ

országgyûlési képviselõ, a megyegyûlés elnöke. Elhangzott: az átalakult belváros a helyi

elõnyökön túl várhatóan a minõségi turizmus élénkülését is szolgálja majd. Ez elõnyére vál-

hat a jelenlegi és jövõbeni gazdasági szereplõknek, lehetõséget adva a kereskedelmi, ven-

déglátó vállalkozások fejlõdésének. A vendégforgalom élénkülése hozzájárul a városi szál-

láshelyek jobb kihasználásához, új vállalkozások megjelenéséhez, a munkahelyteremtés-

hez.

Az ünneplõ sokaság, a város lakossága, vendégköre meggyõzõdhettek arról, hogy kiváló

rendezvényterületet kapott a város, igazi kellemes korzó, pihenõ és találkahely jött létre.

Tízezer négyzetméteres gyalogos köztér alakult ki, 30 százalékkal nõtt a zöldfelület, 270

négyzetméternyi vízfelület biztosít kedvezõ mikroklímát, 60 új pad nyújt pihenési lehetõsé-

get, 100 reflektor adja a tér esti fényét adó új köz- és díszvilágítását. A beruházás során a Ma-

gyarok Nagyasszonya plébániatemplom harangtornyát teljesen felújították, új toronysisakkal

és homlokzatképzéssel.

Horányi Árpád

A Fõ tér esti fényben

Fotó: Mészáros T. László
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1000 év szeretet
A Balatonnál is elindította szolgálatát a Hajmáskér -
Sólyi Református Társegyházközség. A szervezet a parti
települések közül elsõként Balatonalmádiban kezdte
meg az úgynevezett házi segítségnyújtói munkát.

Az egyházközösség vezetõje reméli, hogy nemsokára – a
rendszert és a módszerek színvonalát fejlesztve – még több idõs
balatoni embernek segíthetnek a munkatársaik. Bikádi László
református lelkész a Balatoni Futárnak elmondta, a 2011 decem-
berében négy házi segítségnyújtóval indult szolgálat ez év már-
ciusára már 75 szociális gondozóval közel 700 rászorulót lát el.

Meglepõ módon a Dunántúlon nincs akkora ismertsége a
szolgálatnak, mint az Alföld keleti régióiban, sokan nem is hal-
lottak még arról, hogy van ilyen ellátási forma és igényelhetik a
napi gondoskodást. Mások azért nem éltek a lehetõséggel ed-
dig, mert az állami és civil szféra szolgáltatói gyakran ellátási dí-

jat kérnek ezen szociális szolgáltatásokért, mely fõként a legrászorulóbb kisnyugdíjas réteget jelentõsen
megterhelheti. 

Mi térítésmentesen, otthon, a saját megszokott, szeretett környezetében gondoskodunk az idõsek-
rõl, és könnyítjük meg hétköznapjaikat. Gondozóink bevásárolnak, takarítanak, havat lapátolnak, orvos-
hoz, hivatalokba kísérik az idõseket, de mindenben, akár még az unokáknak szánt ajándék elkészítésé-
ben is segítenek, ha kell – hangsúlyozta Bikádi László. 

Zatkalik-Peresztegi Virág

Balatonfenyves egyik büszkesége a központi strandja
Balatonfenyves nyolc

kilométer hosszú Ba-

laton-parttal rendel-

kezik, melybõl közel

másfél kilométernyi a

kiépített strand, a

központi strand

hossza egy kilométer.

Ez tulajdonképpen

meg is határozza azt,

hogy hol van a telepü-

lés súlypontja, mely-

nek fejlesztése a leg-

fontosabb kérdés –

mondta június 28-án a

stradrekonstrukció zárórendezvényén Lombár Gábor polgármester. A telepü-

lésvezetõ hangsúlyozta, hogy Balatonfenyvesen több ütemre osztották az Új Szé-

chenyi Tervben uniós támogatást élvezõ strandi fejlesztést. A beruházás összesen

nyolcvanmillió forintból valósult meg, melynek ötven százalékát nyerte meg a te-

lepülés.

Horváth Gábor, a polgármesteri hivatal fõtanácsosa részletesen szólt a fejlesztésrõl: 370

méter hosszan újították fel az idén hetven esztendõs, nagyon rossz állapotban lévõ beton

partvédelmet, melynek során kialakítottak három bejáró lídót is. A rekonstrukció keretében

15 centiméterrel megemelték a partvédelem szintjét, ami elkerülhetõvé teszi a mögöttes te-

rületek eddigiekhez hasonló elhabolódását. Az egyre erõsödõ kerékpáros turizmus érdekében

260 kerékpár elhelyezésére alkalmas támaszokat helyeztek ki, valamint zárt kerékpártárolót

is építettek. Átterveztették és áttábláztatták a strand déli határán lévõ Balatonpart utca for-

galomtechnikáját, amit a nyári csúcsforgalmi káosz elkerülése indokolt. A fejlesztés során fi-

gyelemmel voltak a kisgyermekesekre, valamint a mozgáskorlátozottakra is.

Akadálymentesítették a Száva utcai nyilvános illemhelyet, ahol pelenkázó helyiség is épült. A

létesítményben al-

ternatív energiával

- napelemekkel -

biztosítják a me-

legvizet.

A két éves pro-

jekt zárórendez-

vényén Móring Jó-

zsef Attila ország-

gyûlési képviselõ

köszöntõjében ki-

emelte: a Balaton-

nak igenis konku-

rálnia kell a horvát tengerparttal. A fejlesztésekkel az itt élõk megélhetése válik biztosabbá,

ugyanakkor a pihenni vágyók kulturált, komfortosabb körülmények között tölthetik el sza-

badidejüket.

Lombár Gábor polgármester az ünnepség végén megjegyezte: további fejlesztéseket ter-

veznek a strandon, melynek megvalósítása érdekében közel 350 millió forintra adtak be pá-

lyázatot.

M.L.

Vasúti aluljáró készül(het?)
A korábbi sok körös egyeztetések, konzultációk után végre a tervezési szakaszá-

hoz érkezett a déli parti vasútfejlesztési projekt. A Balatonaliga és Balaton-

szentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója során megerõsítik és

csendesítik a pályát, s ahol pedig lehetõség van rá, kétpályás szakaszokat alakí-

tanak ki.

A Siófokot érintõ fejlesztési tervekben korábban még szerepelt egy aluljáró kialakítása a

Vitorlás utcai csomópontban, amely az észak-déli irányú forgalmat már a 7-es és 65-ös szá-

mú utak csomópontjában a föld alá terelte volna. Késõbb a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ

Zrt.(NIF) megrendelésére készített mûszaki tervdokumentáció már csak szintbeni közúti átjá-

rókat tartalmazott azzal az ígérettel, hogy egy késõbbi idõpontban épülhet meg az aluljáró.

Siófok város képviselõ-testülete rendkívüli ülésen tárgyalta a megoldást és úgy döntött, hogy

sem a közútkezelõi nyilatkozatot, sem a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg a tervek en-

gedélyezéséhez, mert szerintük városfejlesztési hiba lenne úgy megnövelni a vasúti forgal-

mat, hogy közben nem bõvül az amúgy is hektikus közúti átkelési lehetõség. 

A képviselõk kompromisszumos javaslatot fogadtak el: a korábban tervezettnél szolidabb

megoldással, a Fõ utca és a Vitorlás utcai körforgalom között húzódik majd az aluljáró, amely-

nek nyugati oldalán egy föld felszínén futó forgalmi sáv biztosítja a jobbra és balra kanyaro-

dást. A NIF a képviselõ-testület kompromisszumos ajánlatát elfogadta.

Az elszakadás mellett 

döntöttek az akarattyaiak
Augusztus 5-én úgy döntöttek az akarattyai városrészben élõk, hogy önállósulnak. Két

választókörzetben szavazhatott a mintegy 780 választásra jogosult állampolgár.

Az akarattyaiak márciusban kezdtek aláírásgyûjtésbe az elszakadás érdekében, mert úgy gon-

dolták, hogy a város költségvetésébõl több illetné meg õket. A leválást elõkészítõ bizottság elnö-

ke, Udvardy Gábor szerint az önálló település létrehozásával kapcsolatos kérdést megvizsgálták, és

a szakértõk arra a megállapításra jutottak, hogy Balatonakarattya település önállóan életképes

lesz. 

A helyi népszavazáson csak az Akarattya városrészen élõk vettek részt, illetve a jelenleg még

Balatonkeneséhez tartozó Tompa Mihály utca lakói. Ezt az utcát jelölték meg ugyanis az akarattya-

iak a tervezett önálló település határaként.

Elkészült a részletes utcanév és helyrajzi szám szerinti térkép, illetve a földrajzinév-bizottság is-

mét megerõsítette, hogy a Balatonakarattya név önállóan használható. Négyszázhetvenhatan je-

lentek meg az urnáknál, mely 61 százalékos részvételi arányt jelent.  A szavazók mintegy 87 száza-

léka döntött az önállósodás mellett. A szavazás tehát érvényes és eredményes volt. A következõ

önkormányzati választáson, azaz elõreláthatólag 2014-ben lehet önálló Balatonakarattya.

Szendi Péter

Avatás után - a kép jobb oldalán Lombár Gábor 
polgármester
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Finnugorok 

világtalálkozója Siófokon
Siófok lesz a „finnugor világ közepe”! Legalábbis szeptember 5-7. között minden-

képpen! A Balaton-parti város ad ugyanis otthont a VI. Finnugor Világkongresszus-

nak, amelyre négy országból mintegy hatszáz küldött érkezik, köztük államfõk, ház-

elnökök, miniszterek. 

Több szekcióban tanácskoznak majd a résztvevõk, s a megbeszélések érintik a kultúra, nyelv

és oktatás, etnopolitika és jog, informatika és média, valamint egészségügy, demográfia és csa-

lád témakörét. A kongresszus gazdasági és ifjúsági fórumnak is helyet ad.

A kísérõrendezvények már szeptember 4-én operett gálával kezdõdnek a Szabadtéri Színpa-

don, majd Szemadám György festõmûvész kiállítása nyílik meg a Kálmán Imre Emlékházban, a

Kálmán Imre Kulturális Központban pedig Lennart Meeri, volt észt köztársasági elnök Néprajzi

Múzeumban látható anyagából nyílik tárlat.

A konferencia ideje alatt kirakodóvásárra és kézmûves bemutatókra is sor kerül a Fõ téren,

ahol a közönség is megcsodálhatja a „Gombold újra”- divat a magyar címmel megrendezett öl-

tözéktervezõ pályázat ruháinak bemutatóját. Az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület jóvoltából

egy eredeti jurtát is körbejárhatnak az érdeklõdõk Siófokon.

Szeptember 5-én a vendégek jelenlétében kerül sor annak a szobornak az avatására,

amelyet az Orosznyelvû Írók Nemzetközi Szövetségének ajándékaként állítanak a konferen-

cia emlékére a kikötõi móló végén. A „Béke jótékony angyala” a kikötõ bejáratának keleti

oldalán áll majd azon a jelzõfényként szolgáló oszlopon, amelyiket a mólófej felújításának

keretében cserélnek ki.

A melano.hu magazin a találkozó keretében nõi és férfi finnugor arcszépségversenyt is

hirdetett, amelyen részt vehet minden 18-45 év közötti jelentkezõ, aki a honlapon felsorolt

nemzetiségek közé tartozik. A pályázatokat augusztus 20-ig lehet benyújtani. A nevezés fel-

tétele: a résztvevõknek hozzá kell járulniuk a fényképük megjelenítéséhez a melano maga-

zin facebook oldalán.

Gy.L.

Újra látogatható

Boglár jelképe
Július közepétõl birtokba

vették a látogatók a négy

évvel ezelõtt lezárt bala-

tonboglári Gömbkilátót.

2008-ban nyilvánították

életveszélyessé a város lát-

ványosságának is számító

Gömbkilátót, melyet elõször

a brüsszeli világkiállításon

csodálhattak meg az embe-

rek, még az ötvenes évek-

ben.

Négy év után egy nagy-

szabású városfejlesztési

program részeként valósul-

hatott meg a felújítása,

melynek kapcsán a vázszer-

kezete mellett a korlátok és a

padozata is megújult.

Jövõre kalandpark és

bobpálya is épül a Gömbkilá-

tónak is helyet adó várdombi

erdõben – hangzott el a kilá-

tó mûszaki átadásán.

Szárszó „dübörög”
Ugyancsak felgyorsultak az események Balatonszárszón az elmúlt két évben. E gazdasági-

lag igen „kemény” idõszakban mintha a település ügyet sem vetne a válságra, a fokozato-

san romló külsõ körülményekre, Szárszó folyamatosan „dübörög”: tavaly nyárra megújult és

élettel telt meg a korábbi évtizedben a falu szégyenének számító kertmozi, majd mellette

lebontották az elavult üzletsort, s helyette az idei szezonra kulturált parkot és egy zenepa-

vilont állítottak fel. A vasút mellett tavaly leégett ház helyén kulturált parkolót, valamint

egy idegenforgalmat segítõ kis faházat, turisztikai információs pontot építettek.

A zenepavilon és az elõtte lévõ kis tér avatására július 28-án került sor, amelyen Dorogi Sándor pol-

gármester a helyieken túl köszönthette Szárszó erdélyi testvérvárosa, Gyergyóalfalu, valamint lengyel

partnervárosa, Lapanow küldöttségeit. A lengyelek fúvószenekarral érkeztek, s muzsikájukkal nagyban

emelték az avatási ceremónia színvonalát.

A szemmel is látható fejlõdés mellett tartalmilag is egyre érettebb programokat, eseményeket szer-

veznek immár Balatonszárszón, ahol minden nyári hétvégén vannak olyan látványosságok és hasznos

mûsorok, amelyekre a térségbõl is érkeznek érdeklõdõk. Elég, ha csak a Csukás Színházban folyamato-

san zajló gyermekelõadásokra, koncertekre, vagy az augusztus eleji II. Sárkányfesztiválra, a 18-i „Bala-

ton Hangja” tehetségkutató, valamint Kettesfogathajtó versenyre gondolunk. Természetesen az augusz-

tus 20-i ünnepségsorozat végén most is lesz tûzijáték, 25-én már a 4. Lecsófesztiválra kerül sor, szeptem-

ber 15-én pedig szüreti vigasságot tartanak.

Kép és szöveg: Gyarmati László
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Egységes szociális szolgáltató -

négy településen
Különleges fejlesztésnek tekinthetõ az a Balatonalmádiban megépült szociális szolgáltató
központ, s három csatlakozó egysége, amelyhez hasonló csak néhány van az országban, s
amelyet négy település közös intézményfenntartó társulása hozott létre. 

Az építkezés Balatonalmádiban 2011 májusában kezdõdött, annak köszönhetõen, hogy a Balatonalmá-
di Intézményfenntartó Társulás uniós pályázaton 152 millió forintot nyert, amelybõl 136,2 millió vissza nem
térítendõ támogatás volt. A fennmaradó összeget, csaknem 16 millió forintot négy önkormányzat (Balaton-
almádi, Balatonfûzfõ, Felsõörs és Szentkirályszabadja) biztosította önrészként. Az összegbõl négy települé-
sen újultak meg, épültek át a szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások helyszínei. Balatonalmádiban az

egészségház átadása után üresen álló Baross utcai egykori rendelõintézet felsõ szintjét, 365 négyzetmétert
alakították át, a beruházás 56,8 millió forintba került. Balatonfûzfõn egy használaton kívüli, 230 négyzetmé-
teres önkormányzati épületrészt újítottak fel családsegítõ és idõsek klubja számára, a költség 42 millió fo-
rint. Szentkirályszabadján az elavult körülmények között mûködõ 183 négyzetméteres szociális szolgáltatót
újítják fel, költsége 30,5 millió forint. Felsõörsön a több száz éves, 130 négyzetméteres Prevics-ház újult
meg, Balaton-felvidéki népi építészeti stílusban, költsége 22,8 millió forint. Az építés mellett megújult az
infrastruktúra, a számítógépes hálózat, új bútorokat vettek, vagyis modern szolgáltató helyszín jött létre. 

A fejlesztések befejezése alkalmából rendezett projektzárón Balatonamádiban résztvett a négy te-
lepülés polgármestere, Keszey János, Marton Béla, Szabó Balázs és Iványi András. Almádi elsõ embere
többek között elmondotta, hogy minden önkormányzat keresi azokat a módszereket, melyekkel ered-
ményesen küzdhet a szegénység ellen. A társadalmi, gazdasági helyzet bõvíti azt a kört, akik segítségre
szorulnak, akiknek a szociális segély, a szociális ellátás jelenti a megélhetést. Minden ember törõdést
igényel, de az idõs, a fogyatékos, a szenvedélybeteg, a hajléktalan kicsit többet; ezt a többet hivatott
szolgálni a szociális ellátórendszer - fogalmazott.

Z.A.

Felavatták a horgásztanya új épületét

Az alsóörsi Ezüsthíd Horgász Egyesület 2007-ben egy tanyaépületet álmodott a ki-

kötõ mellett, a különbözõ engedélyek beszerzésének, az önkormányzat támogatá-

sának, a horgászok 12,5 milliós önrészének köszönhetõen egy korszerû, közmûvek-

kel ellátott épület áll a tagság rendelkezésére. A közelmúltban lezajlott  avatáson

Hebling Zsolt polgármester elismeréssel szólt az egyesület tevékenységérõl, töb-

bek között arról, hogy a természetbarát tagok 50 tuját ültettek a területre. 

J. F. 

Balatonalmádi
IV. Hungarikum Fesztivál
Az esõs, viharos nap után az idõ-

járás megkegyelmezett a bala-

tonalmádi IV. Hungarikum Fesz-

tivál szervezõinek, az árusoknak,

a rendezvény térre látogató ven-

dégeknek. Az ünnepi megnyitó

napsütötte délutánján a hun-

garikumok jegyében már gaszt-

ronómiai specialitások, szürke-

marhából sütött húsok, friss ré-

tesek illata, nem utolsósorban az

almádi környéki, illetve az or-

szág más részébõl származó bo-

rok, pálinkák csábították ide a résztvevõket. Akik mindemellett válogathattak a kézmûve-

sek által készített ajándéktárgyak között is. És hogy a gyerekek se unatkozzanak, a fesztivál

mind az öt napján családi gyerkõc játékprogramok várták a jelentkezõket.

A fesztivált idén is a

Balatonalmádi Turisztikai

Egyesület szervezte,

Gyenes Ákos elnök kö-

szöntõjében utalt arra,

hogy ennek a magyar ér-

tékeket felmutató, kínáló

rendezvénynek külön ak-

tualitást ad, hogy ez év jú-

lius elsejétõl lépett ha-

tályba a hungarikum tör-

vény. Ezt hangsúlyozta

Birinyi József, a

Hungarikum Szövetség elnöke is, aki személyesen résztvett a törvény négy évig tartó elõkészítésében.

Mint mondta, a világ nem arra kíváncsi elsõsorban, hogy más népektõl mit tudunk utánozni, hanem

hogy mi mit tudunk adni a világnak magyar termékként, természeti értékként, szellemi alkotásként, tu-

dományos eredményként. A törvény célja, hogy ezeket az értékeket védjük, õrizzük, segítsük létrehozá-

sukat, élményt nyújtsanak a befogadónak. 

A fesztivál gyakorlatilag „elõjátéka” volt a kilencedik almádi borünnepnek, szereplési, bemutatkozási le-

hetõséget kínálva a térség mûvészeti csoportjainak, néptáncosoknak, népi zenekaroknak. 
J. F. 

Külföldi delegáció a csúcsvízmûben 
Kínába is eljutott a magyar víztisztítási technológia híre

Tízfõs kínai delegációt fogadott augusztus 6-án a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. a bala-
tonõszödi csúcsvízmûvében. A látogatók a telep bejárása során mûködés közben ismerked-
hettek meg az alkalmazott víztisztítási és vízkezelési módszerekkel, technológiával.

Az Anhui tartományból érkezõ kínaiak a
Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködé-
sével látogatták meg a DRV Zrt. legnagyobb
csúcsvízmûvét Balatonõszödön. Látogatásuk
célja elsõsorban a helyi vízminõség javításá-
val kapcsolatos lehetõségek és módszerek
megismerése volt. A tartományban található
egy, a Balatonhoz hasonló adottságú tó,
mely kapcsán a természetvédelmi szem-
pontok mellett a vízminõség javítására is na-
gyobb hangsúlyt szeretnének fektetni. 

A delegációt Winkler Tamás vezérigaz-
gató és Csertán Gábor üzemeltetési fõmérnök köszöntötte. Ezt követõen a vendégek az egész vízmûvet
bejárták, és bepillantást nyerhettek a világviszonylatban is korszerûnek számító magyar víztisztítási és
vízkezelési technológiába.

Az ország elsõszámú víziközmû-szolgáltatója korábban is fogadott már külföldi delegációkat, bemu-
tatva a technikai újításokat és a biztonsággal alkalmazott technológiákat. A DRV Zrt. nyitott a külföldi
szakértõk érdeklõdésére, a hosszú távú kapcsolatok kiépítésére, és fontosnak tartja a nemzetközi szak-
mai egyeztetés és tapasztalatcsere lehetõségét. A mostani látogatást várhatóan õsszel követi egy na-
gyobb létszámú kínai delegáció érkezése.

Mihalovics Dóra
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Balatoni halászok emléknapja

Halászemlékekkel van tele Vonyarcvashegy múltja. Az immár két évtizede évrõl évre felele-
venített halászlegenda, s annak megújuló nyomai ma már a vendégkörben is egyre ismer-
tebbek.

A téli Balatonon 46 halász került bajba viharban, közülük 40 ért partot nagy küzdelmek során a
Szent Mihály-domb lábánál. A domb mai kápolnájának eredetijét a megmenekültek emelték életükért
hálából, az odaveszett társaik emlékéül. A múlt tisztelete iránti elkötelezettséggel, a helyi értékek oltal-
mazásával számos új értéket hoztak létre az emlékhelyen, mind jobban bevonva azt a turisztikai kíná-
latba. A községben halászpark épült, benne a tóparti megélhetés munkáját megjelenítõ szoborcsoport-
tal. Mindehhez kapcsoltan lett a hajdani téli esetbõl egy nyári emléknap, mely programot ad a turisták-
nak, amit a balatoni halászok napjaként tartanak számon. A rendezvényt augusztus elsõ hétvégéjén 20.
alkalommal tartották. 

„46 halász 1729 telén, halászni indult a Balaton jegén / Otthonukban szegénység rágta az életet /
sok aprócska gyermek várta a kenyeret...”

Az idézet Szí Árpád, Vonyarcvashegy helytör-
téneti halászlegendájáról írt versébõl való. A köl-
teményt Tahi Tóth László, a településhez kötõdõ
színmûvész mondta el a balatoni halászok napja
ünnepén, a Szent Mihály-domb kápolnájánál. A
jubileumi esemény különleges attrakciója volt a
strandhalászat: a hálóhúzásban részt vett a fürdõ-
zõ vendégkör apraja-nagyja, akiknek zsákmány-
szerzõ élményben is részük lehetett.

A halászléfõzéssel, kulturális rendezvények-
kel, emlékmûsorral színesített események sorá-
ban idén elsõ ízben szerepelt a strandhalászat:
140 fürdõzõ vett részt a 80 méteres háló
húzásában...

- A halászmunka fáradságosságából kaphat-
tak kis ízelítõt most a nevezõk, természetesen
nem a valós, hanem egy játékos miliõben - mond-
ta Füstös Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.
vezérigazgatója. - Ilyen módszerrel ugyan ma már
nem dolgozunk, a módszerek ma mások, de azok
sem könnyebbek. A vezérigazgató a halásznapot köszöntõ ünnepi beszédében utalt arra, hogy ma a Ba-
latonon dolgozó halászok teljes létszáma nincs annyi, ahányról a vonyarcvashegyi halászlegenda szól.

Horányi Árpád 

Negyedszádos a berényi naturista strand
Balatonberényben 25 éve, 1987-ben-nyi-

tott meg a naturista strand, melyhez 1990-

ben kezdték meg az ezer férõhelyes natu-

rista kemping kialakítását. 

Ma már minden jelentõs hazai és európai

utazási iroda kiadványaiban szerepel a strand és

kemping, amely az elmúlt években a magyar és

a közép-európai naturizmus egyik legismertebb

bázisává vált.

A kerek évforduló alkalmából fõzõversenyt,

dico-t és petáng versenyt is szerveztek. Gyermek

és felnõtt kategóriában szépségversenyt hirdet-

tek, melyeken mindkét nem képviseltette ma-

gát.  Megválasztották a strand szépét és herceg-

nõjét is.

- Jelképes díjakkal készültünk, mert nem a dí-

jak értékén, hanem a jó hangulaton, az igazi ki-

kapcsolódáson van a hangsúly – mondta a ren-

dezvények fõszervezõje, Horváth Irén (Iris) a Natu-

risták Berényi Baráti Köre Egyesület (NBBK) elnöke, aki segített eligazodnom  a „szövetmentes” világban. 

Bemutatta a strandot és a kempinget, közben megtudhattam, hogy tagjaik között az orvostól a

mozdonyvezetõn át a református lelkészig mindenki megtalálható.  

Szûcs Géza, a NBBK sajtóreferense, a Natu-

risták Magyarországi Szövetsége (NAMASZ) kül-

dötte szólt a hazai naturizmus kialakulásáról,

megemlítve Délegyházát, melyet a magyar

naturizmus bölcsõjének tartanak. Beszélt a na-

turista életszemléletrõl, a naturisták természet-

barát viselkedésérõl, melyet a strandon és a

kempingben tett séta azonnal vissza is igazolt.

Gondosan nyírt pázsit, sövények, sehol egy eldo-

bott csikk vagy szemét. Tiszta, kulturált vizes-

blokkok.

Elmondta, hogy szeptemberben Koversada

településen (Horvátország) tartják a 33. Naturis-

ta Világkongresszust, melyen a berényi egyesü-

let is képviselteti magát.

Sándor János, a NAMASZ elnöke úgy véleke-

dett a rendezvényen, hogy kellemes fejlõdés

tapasztalható a naturizmus terén, a közelmúltban

Gárdonyban is egy kisebb kempinget nyitottak.

Véleménye szerint a vellness kultúra terjedése és az, hogy egyre inkább elfogadják magukat az em-

berek - nagyban kedvez a naturizmusnak. Kiemelte, hogy látványosan csökkent a naturista strandokon

és kempingekben megfordulók átlagéletkora.

A hálót csaknem 140 fürdõzõ vendég húzta

Koszorúzás a halászpark szoborcsoportjánál

A zsákmány vagy tíz kilogrammnyi volt

Életkép...
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Megoldásokban gondolkodunk!
A GrECo JLT Hungary Kft. nemzetközi bróker és tanácsadóként 21 éve van jelen a magyar piacon. Tevékenységünk már a kezdetektõl a
nagy- és középnagyságú vállalati szektorra irányul. Ezen ügyfélkör számára teljes biztosítási szolgáltatást nyújtunk, a „nem-élet” területen
a közismert vagyon-, üzemszünet-, szállítmány- és felelõsségbiztosítási módozatoktól a speciális biztosításokig, mint például a
környezetszennyezési-, könyvelõi felelõsség vagy a vevõi hitelbiztosítás. Jelentõs piaci tapasztalatunknak köszönhetõen hatékonyan
bonyolítjuk le a tendereztetést, mely során feltárjuk az Ügyfél számára elérhetõ legjobb piaci megoldást.

Környezetszennyezési felelõsség

Napjainkban a környezet terhelése, illetve károsítása miatt fellépõ
felelõsség a vállalatok számára megnövekedett kockázatot jelent.
Ennek okai egyfelõl technológiai, másfelõl jogszabályi változások-
ban keresendõk.

2007. 04. 30-án Magyarországon is hatályba léptetett 2004/35 EU
irányelv, melynek alapelve, hogy  „a szennyezõ fizet”. A magyar tör-
vényi szabályozás a 1995. évi LIII. törvénnyel azonban már a fen-
tebb említett EU ajánlás ratifikálása elõtt is hasonló szigorral ren-
delkezett. A törvény szerint aki tevékenységével vagy mulasztásá-
val a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, az köteles
a tevékenységet megelõzõ környezeti állapotot helyreállítani. 

Az elmúlt néhány év tapasztalatai szerint e megnövekedett felelõs-
ség  kockázatát a vállalatok jelentõs része még nem kellõ súllyal ke-
zeli. Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb környezeti katasztrófája a
2010 októberében Kolontáron átszakadt iszaptározó esete. A sajtó
az eset számos felelõsségi vetülete mellett foglalkozott az iszaptá-
rozót üzemeltetõ MAL Zrt. felelõsségbiztosításával, mely a napvi-
lágra került információk szerint mind a fedezett kockázati kör,
mind pedig a kártérítési limit tekintetében távol állott attól, hogy
elégséges fedezetet nyújthasson a helyreállításra. 

Mint minden biztosítás megkötése során, így a környezetszennye-
zési felelõsségbiztosítás esetében is mindenekelõtt a vállalat ilyen
természetû kockázatait kell alaposan felmérni, figyelemmel a cég
tevékenységi körének valamennyi olyan elemére, melyek a környe-
zet terhelésének kockázatát hordozzák. Az  igényelt kártérítési li-
mitet célszerû  úgy megállapítani, hogy az a kockázatelemzés so-
rán feltárt lehetséges legmagasabb kár megtérítésére is fedezetet
nyújtson.

A magyar biztosítási piacon mûködõ biztosító társaságok többsé-
ge rendelkezik környezetszennyezési felelõsségbiztosítási termék-
kel, melyet rendszerint az általános/tevékenységi felelõsségbizto-
sításhoz köthetõ kiegészítõ fedezetként kínálnak. Ez általában csak
a hirtelen, véletlen-váratlan bekövetkezõ környezetszennyezési
károk esetén nyújt védelmet. Ugyanakkor már a magyar biztosítá-
si piacon is elérhetõ olyan termék, amely a balesetszerû környezet-
szennyezésen túl jóval szélesebb kockázati kört is képes lefedni,
mint pl.: a lassú, folyamatos környezetszennyezés, a környezet-
szennyezés miatt bekövetkezõ üzemszüneti veszteségek, valamint
a szállítás során okozott környezetszennyezés.

Amennyiben cége környezetszennyezési kockázataira szeretne
professzionális megoldást találni, kérjük, forduljon bizalommal
Társaságunkhoz.

ARGAY Béla
ügyvezetõ igazgató

GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel: +36 1 216 92 90
e-mail: greco@greco.hu
web: www.greco.eu

Könyvelõk, adótanácsadók figyelem!

Ezúton ajánljuk figyelmükbe a GrECo JLT Hungary Kft. által kezelt
és a Magyar Könyvelõk Országos Egyesülete (MKOE) által vezetett
szakmai felelõsségbiztosítási programot, mely rendkívül kedvezõ
feltételekkel és díjakkal várja a jelentkezõ tagokat.

Biztosított tevékenységek:

• könyvvezetés
• bérszámfejtés
• TB ügyintézés
• adótanácsadás
• adóbevallás készítés
• adószakértés

Biztosítási feltételek:
biztosított limitek 3.000.000,-HUF/kárigény és 6.000.000,-
HUF/év/biztosított tag

Önrészesedés:
10%, de minimum 20.000,-HUF/kárigény

Éves díj:
29.000,-HUF/biztosított tag

A biztosítás megtéríti a különbözõ bírságok, késedelmi és önellen-
õrzési  pótlékok,  mulasztási bírságok összegét az önrész levonásá-
val. Megtérül a biztosítottat terhelõ mulasztási bírság (e-bevallás
kapcsán a könyvelõ nevére érkezõ bírság) összege is. Meglévõ
szakmai felelõsségbiztosítás esetén javasoljuk a fenti feltételek (li-
mitek és díjak) összevetését a jelenlegi szerzõdés feltételeivel.

További információ: www.mkoe.hu , illetve az alábbi elérhetõsé-
geken.

ANDÓ György
vezetõ szaktanácsadó

GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
1119 Budapest, Vahot u. 6. 
Tel.: +36 1 206 91 41
Mobil: +36 209 573 433
mailto: g.ando@greco.hu 
www.greco.eu
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12 éve a Balaton szolgálatában
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. megbízható, minõségi szolgáltatásokkal segíti az önkormányzatok, civil szervezetek, vál-
lalatok munkáját az alábbi területeken:

• EU-s és hazai pályázatok figyelése, pályázati szaktanácsadás, pályázatok írása
• Projektmenedzsment
• Megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések, üzleti terv készítése
• Környezetvédelmi tervek, programok készítése, környezetvédelmi felülvizsgálat
• Pénzügyi és számviteli szolgáltatás alapítványok, non-profit szervezetek részére
• Területfejlesztési célokat szolgáló gazdaság- és társadalomtudományi kutatások végzése
• Szakmai rendezvények szervezése

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklõdését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy tudásunkat és tapaszta-
latainkat mielõbb szervezete javára fordíthassuk. 

Elérhetõségeink: 
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Telefon: 84/313-346 Fax: 06/84 317-002
e-mail: bftkht@balatonregion.hu
honlap: www.balatonregion.hu

Szakmai programjaink:

EULAKES projektünk keretében az alábbi rendezvényekre várjuk:

2012. augusztus 28. 9.30 h. 
Téma: a Balaton vízgyûjtõje, a tó és a Kis-Balaton aktuális vízháztartási és vízminõségi kérdései, kitekintéssel az éghajlatvál-

tozás lehetséges jövõbeni hatásaira
Helyszín: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16, „A” épület Kari Tanácsterem
Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 24. 16.00h-ig

2012. szeptember 7. 9.30 h. 
Téma: a Balaton régió hosszú távú gazdasági versenyképességének és fenntartható fejlesztésének kérdései különös tekintettel az

éghajlatváltozás okozta hatásokra. 
Helyszín: Községháza, Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97.
Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 31. 16.00h-ig

2012. szeptember 14. 9.30 h. 
Téma: a Balaton régió hosszú távú társadalmi fenntarthatóságának kérdései – program – egyeztetés alatt
Helyszín: Balatonfüred, Arácsi Népház, Lóczy u. 62.
Jelentkezési határidõ: 2012. szeptember 6. 16,00h-ig

Részvételi szándékát a tarsadalomkutato@balatonregion.hu e-mail címünkre szíveskedjék jelezni a megadott határidõig.
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Jazz és bor randevúzott

Bogláron

Tízenharmadik alkalommal került megrendezésre július 11. és 14. között a Jazz és a Bor

Fesztiválja Balatonbogláron, ahol minden este két formáció gondoskodott az igényes

zenérõl. 

A Fekete-Kovács Kornél - Quintett nyitotta és a Babos Gyula vezette BA-LAN-cE mûsora zárta az

országos hírû, négynapos fesztivált, ahol a belépõjegy mellé borkóstoló és egy ajándék fesztivál-logós

üvegpohár is járt.

A koncertek alatt a boglári- és a történelmi borvidékeket képviselõ borászatok kiváló nedûit kínálták

a jazz szerelmeseinek.

Keszthelyi Nyári Játékok
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum parkjában a Puskás Tamás - Básti Juli mûvészházaspár
által meghonosított kulturprogram idei 13. évadja immár igazi színházi fesztivált teremtett
a Balaton-parti városban.

A Keszthelyi Nyári Játékok mûsora augusztus elején a „fõszezonjához” érkezett a Black Comedy címû
darab elõadásaival. A közönség az eddigi bemutatókon újra átélhette, vagy újólag kaphatta az utóbbi
években nyújtott színházi élményt. A budapesti Centrál Színház szervezésében zajló sorozatban szere-
pelt Woody Allen New York-i komédia címû vígjátéka, majd Dés László - Bereményi Géza, Férfi és Nõ
címû, 4 színészre és zenekarra írt koncertjét láthatta a közönség Básti Juli, Udvaros Dorottya, Cserhalmi
György, Kulka János elõadásában. Június elejétõl fogva igazi fesztiváli jelleggel, a produkciók nagy vál-
tozatosságával él a program. Fellépett az ExperiDance társulat és grúz vendégegyüttese, mûsorukon
látható volt a Ludas Matyi meséjét feldolgozó Revans, a honfoglalástól napjainkig tartó történelemben
tallózó Ezeregyév és a táncszínház gyöngyszemeibõl való válogatással összeállított Esszencia címû
táncjáték. Mûsoron volt továbbá a Fekete Péter címû zenés darab, a Pletykafészek, A 88. utca foglyai.
Parádés szereposztást jegyez Haumann Péter, Oroszlán Szonja, Gubás Gabi, Magyar Attila, Verebély Iván,
Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Liptai Claudia, Borbás Gabi, Papp János, Blaskó Péter, Kern András,
Scherer Péter, Schmied Zoltán, a Centrál Színházhoz idén újonnan szerzõdött Pokorny Lia, és még nagy-
on sokan mások fellépése. 

A fináléhoz közelgõen mûsorra került Black Comedy címû darabot Peter Shaffer, a kiváló angol
szerzõ kevéssel a „szexuális forradalom” idõszakaként emlegetett, a szabados, örömöket célzó, pozitív
életérzést kínáló korszakot megelõzõen írta. A cselekmény zseniális trükkje, hogy amíg a szereplõk a
sötétben tapogatóznak, addig a közönség fényesen mulat. A társulat a darabot 7 estén át mutatja be,
majd Woody Allen Semmi pánik címû vígjátékának három elõadása után búcsúznak, augusztus 18-án. 

A Keszthelyi Nyári Játékok alapításától eltelt 13 év immár tradicionális hordozója a város szülötte,
Básti Lajos emlékének. A kastélypark fái alatt a színházszeretõ közönség a kezdetektõl fogva rengeteg
élményt kapott, ez Shakespeare, a Tévedések vígjátéka címû mûvének 13 évvel ezelõtti bemutatójától
datálódik. Hogy’ a kezdeteknél ki gondolta volna e sikeres hagyományteremtést? A kérdésre Básti Juli
válasza mindig határozott: õ igen! Nem tévedett. 

Horányi Árpád

Nyáresti komolyzene

Balatonfenyvesen
Évente egy alkalommal koncertteremmé alakul a Hotel Fenyves étterme, ahol idén Bartók,

Kreisler, Bach, Liszt, Schubert és más neves szerzõk mûvei csendültek fel a Balatonfenyvesi

Klasszikus Zenei Kör mûvészeinek elõadásában. 

A Fenyveshez kötõdõ mûvészek már hagyományosan augusztus elsõ szombatján adnak koncertet a

Balaton-parti településen, melyet valamennyien második otthonuknak tartanak. 

A mûveket Baranyay László Liszt-díjas zongoramûvész, Szödényi Nagy Enikõ gordonkamûvész,

Farkas Sándor hegedûmûvész, Laczó András Bartók-Pásztory díjas operaénekes, Fejes Antal gor-

donkamûvész, F. Pálfy Zsuzsa Arany-katedra díjas zongoratanár, Biczó Bernadett, a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem hallgatója, Hollósi Mihály szólóklarinétos, a zenei kör vezetõje, valamint a

Balatonfenyvesi Vegyeskar tolmácsolta az igényes zene iránt érdeklõdõ közönségnek. 

Macskamesék és más csodák
Fábián László boglári kiállításához
Elképzelhetõ, hogy az alábbi történet nem teljesen hiteles, ám helyi informátoraink meges-
küdnek arra, hogy az egész történet egy szokásos kutya-macska villongással kezdõdött. Ez
utóbbi fõszereplõt a diszkréció kedvéért nevezzük egyszerûen Cicának. A bájos, ám rendkí-
vül karrierista macsek egy kalandozásokkal tûzdelt éjszaka után pökhendien vágta kebel-
barátja képébe: 

- Unom ezt az életet - s már megbocsáss, de unlak téged is! Még ma bevonulok a mûvészettörténetbe
– s büszke léptekkel a mûterem felé vette útját. Néhány lendületes ugrással elfoglalta helyét a festõállvány
melletti pasztellkréták között, majd erõteljes farok csapásokkal jelezte, hogy elégedetlen a látottakkal.

- Modellt akarsz állni, Cica?– kérdezte a gazdi, s néhány mozdulattal a már elkészült mû aljára raj-
zolta kedvenc háziállatának kontúrjait. 

Cica azóta Fábián László grafikusmûvész egy sorozatának – a Macskameséknek – híressé lett epizo-
distája. Úgy ül ott félig alvó, félig tettre kész pozícióban, mint egy balatonalmádi mûvész saját házának
udvarán egy fülledt nyári délutánon. Ül mozdulatlanul – háttal a nézõnek -, s közben képpé formálja az
általa szemmel tartott világot. Idõnként elmereng a táj szépségén, idõnként versenyre kél a sirályokkal,
majd évszázadokat lépdel vissza a történelemben. Személyes dolgainkat, vágyainkat, a tájhoz és a múl-
tunkhoz való kötõdésünket látjuk viszont a végtelenül letisztult alkotásokon. Drámai, humoros, groteszk
– gyönyörû megfogalmazások! Fábián László a mûvészet lelkével ajándékozza meg kiállításának láto-
gatóit: mindenki számára hordoz befogadási pontokat. Kevés szimbólummal, kevés motívummal szület-
nek a macskamesék – a mûvész csak a valódit, az igazat mutatja meg. A Balatont, a fákat, s a két végte-
lent, a földet és az eget.  

A Macskamesék hiteles történetek. Aki nem hiszi, járjon utána: a balatonboglári Vörös Kápolnában
szeptember elejéig tekinthetõ meg Fábián László tárlata. S akik a mûvész egy másik énjét is szeretnék
megismerni, érdemes átsétálniuk a közeli evangélikus templomba, ahol más technika, más szellemi ki-
hívások várják õket. Süli Ferenc



K U L T Ú R A 15

2 0 1 2  A U G U S Z T U S

Avar múzeumot nyitottak 
Gyenesdiáson több fázisban lezajlott

ásatások nyomán került elõ számos

olyan régészeti érték, melyek felvá-

zolják a mai nagyközség történelmi

„alaprajzát”. A leletekbõl a település

avar korát bemutató múzeumot nyi-

tottak.

A látnivalókat eddig a keszthelyi Balatoni

Múzeum anyagaként õrizték, azok most a

már korábban felújított, Pásztorház néven is-

mert helytörténeti nevezetességû épület két

helyiségébe kerültek. Az ásatásokról Müller

Róbert, az avar temetõ feltárását vezetõ ré-

gész beszélt, majd a kiállítást Havasi Bálint, a

Balatoni Múzeum igazgatója nyitotta meg. Az

avarok 630 táján jelenhet-

tek meg a mai

Gyenesdiáson, amikor a ha-

talomért belháború tört ki a

birodalomban. A gyõzelmet

bosszú követte: a közeli fe-

nékpusztai erõdöt feléget-

ték, a vezérek elmenekültek

vagy kiirtották õket, a köz-

népet pedig áttelepítették.

A keresztény népesség avar

katonai felügyelet alá ke-

rült, ennek a parancsnoksá-

ga lehetett a gyenesdiási

területen. 

Az ásatások 1963-ban

kezdõdtek, feltártak egy te-

metõt, ahol mintegy 300 sír

lehetett. A temetkezési hely

vagy 200 éven keresztül

mûködött, ezt a régészet

630-830 közé teszi. Mint el-

hangzott: a leletek - miután

számos kiállítóhelyet bejár-

tak -, most megérkeztek

méltó, állandó helyükre. 

A múzeumavató ün-

nepséget a hagyományõr-

zés, a múlt tisztelete jegyé-

ben köszöntötte Gál Lajos polgármester. Mint mondta: fontosnak tartják, hogy Gyenesdiásnak abban is

vigyék el jó hírét a vendégei, amiben hagyományaikat ápolják a helyiek. 

A rendezvényen közremûködött a Váli Hunok, a Bulcsu Vezér és a Vazul Lovas Baranta hagyomány-

õrzõ csoport. Az avar szállásterület katonai fõnöke feltárt sírhelyénél emlékmûvet avattak, melyet Boda

László eredetkutató tervei alapján készített el Gengeliczky László fafaragó. 

H. Á. 

Emléktábla Füred 

két díszpolgárának
Balatonfüred képviselõ-testü-

lete még 1997 végén avatta

díszpolgáraivá Bányai Erzsé-

bet festõmûvészt és Máthé Já-

nost, a város egykori fõkerté-

szét. A közelmúltban a család,

a Balatonfüredi Helytörténeti

Egyesület és a Balatonfüred

Városért Közalapítvány össze-

fogásával emléktábla került a

Vasút utcai otthon falára.

A bensõséges hangulatú ün-

nepségen ott volt a mûvésznõ fia,

Zalotay Péter is, aki szívesen invi-

tálta a megjelenteket a ma is meg-

tekinthetõ lakástárlatra, melynek

képei ugyanabban az elrendezés-

ben láthatók, ahogy azt egykor el-

tervezte Bányai Erzsébet.

Balatonfüred két „nagy öreg-

jére” Molnár Judit önkormányzati

képviselõ és Praznovszky Mihály

irodalomtörténész emlékezett. 

zéa

Mozi-centenárium
Száz éves fennállását ünnepelte nosztalgiavetítésekkel és kiállítási megnyitóval a hévízi mozi.

Anno 1912. július 12-én avatták fel az Apolló mozgószínházat az Alsó vendéglõben, már akkor is az-
zal a nem titkolt szándékkal, hogy a plusz szolgáltatás kínálatával növeljék a forgalmat. Erre is emlékez-

tek a mai Fontana Filmszínházban megtartott centenáriumi eseményen. Az ünnepséget telefonon ke-
resztül köszöntötte Bácskai Lauró István filmrendezõ, aki betegsége miatt nem tudott személyesen rész
venni. Hévíz vetítéstörténetét áttekintõ elõadás tartott dr. Szántó Endre, tallózva azon mérföldkövek
mentén, ahogy a fürdõ fejlesztésével együtt mind nagyobb teret hódított a vendéglátás, s ahhoz tarto-

zóan a kulturális kínálat. Az elsõ önálló kõmozi
1926-ban épült, majd létesítettek egy nyári fe-
dett vetítõhelyet is 1935-ben. Alkotmány Film-
színház néven 1959-ben készült el az egész éven
át mûködõ mozi, s annak helyén épült fel 1985-
ben az a kulturális közösségi épület, melyben az-
óta is mûködik a Fontana Filmszínház. Az átadást
követõ évben a vetítéseknek csaknem 150 ezer
látogatója volt. A helytörténész minderrõl szóló
részletes írását közli a fürdõváros Hévíz címû mû-
vészeti és mûvelõdési folyóiratának legfrissebb
száma. 

A mozi a fürdõvárosban a folyamatos fejlesz-
téseknek köszönhetõen ma is fontos része a kultu-
rális kínálatnak, nagy térség közönségét szolgálja.
Elindult a digitális vetítés, aminek ma már a to-
vábbfejlesztése zajlik: a közeljövõben 34 millió fo-
rintos beruházás indul, melynek eredményeként
3D-ben nézhetõ elõadásokat tudnak vetíteni.

A 100. születésnapon 100 forintos áron néz-
hette a közönség a The Artist, A némafilmes és a
Mamma Mia címû filmet. 

H. Á. 
A Bányai-Máthé házaspár emléktábláját Praznovszky
Mihály és Molnár Judit koszorúzta meg

A kiállítási anyag a Pásztorház néven ismert helytörténeti 
nevezetességû épület két helyiségébe került

Az avar szállásterület katonai fõnöke
feltárt sírhelyénél emlékmûvet állítottak 
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Írótalálkozó Szántódon
Hagyományteremtõ céllal idén július 28-án elsõ ízben gyûltek össze irodalmárok a helyi kö-

zösségi házban, hogy részt vegyenek a Szántódi Kötõdésû Írók I. Találkozóján. A programot

a Tüskés Tibor Közösségi Könyvtár szervezte Maurer Teodóra vezetésével.

A rekkenõ hõség ellenére szinte minden meghívott megérkezett a programra, amely kora délutántól

estig tartott. A Szántódhoz, illetve a térséghez  kötõdõ irodalmárok, írók, szerkesztõk, költõk mellett több

könyvkiadó is bemutatkozott a délután során. Így például a Kairosz, a Rím, a Hungarovox, a Balatonpress,

a Simon, a Sanoma Kiadók, a Nap és a Pro Pannónia Kiadói Alapítványok. A bemutatkozó elõadások „la-

zításaként”  mintegy 50 perces mûsort adott a siófoki Noah’s Ark duett zenekar. A rekkenõ hõségben ilyen

kulturális programot – fõként a Balaton mellett – nem szokás rendezni. Épp ezért is dicsérendõ, hogy a

„kis” szántódi könyvtár „vállalta a veszélyt”, s e felgyorsult, s elembertelenedett világban lelki felüdülést,

kulturális élményt nyújtott a résztvevõknek. Épp ezért is mondta a rendezvény végén a résztvevõk legna-

gyobb része, hogy – ha jövõre is sor kerül a találkozóra – mindenképpen újra eljönnek „feltöltõdni”. 

A Szántódi Kötõdésû Írók I. Találkozójának bemutatkozó eladói voltak: Szecskó István, Kocsis Klára,

Werner Stöckl, Matyikó Sebestyén József, Búzás Huba, Kaiser László, Almássy Katinka, Kellei György,

Laczkó András, Véghelyi Balázs, Gabriela Düringer, Gyócsi László, Onody Gyula, Dr. Szirtes Gábor, Dr.

Nagy Anna, G.Tóth Károly, Marosi Antal, Ungváry Zsolt, Szalayné Iby Klára, Telegdi Ágnes, Horváth Vio-

la, Ránki Katalin, valamint e sorok írója: 

b. Gyarmati László

Alsóörsi program-kavalkád
Ezen a nyáron igazán nincs miért panaszkodniuk a helyi lakosoknak, üdülõvendégeknek,
vagy az alkalmilag a településre kirándulóknak. Alig van olyan nap, hogy a falu valamelyik
pontján ne fogadná zenés mûsor, színházi elõadás, vagy éppen képzõmûvészeti kiállítás az
üdüléshez programot is igénylõket. 

Délutánonként a strandon és a parkolóban zenei együttesek, vagy éppen a felsõörsi  Snétberger Ze-
nei Tehetség Központ diákjai szórakoztatták a nagyérdemût, a Törökházban zenés mûsorral színesített
kiállítások zajlottak, a mûemlék református templom pedig komolyzenei hangversenyeknek és kamara
tárlatoknak adott helyet.  Az idõjárás meglepetéseit elkerülendõ két nagy közönségsikert aratott prog-
ram is a faluközpontban lévõ sportcsarnokba szorult. A Pannon Várszínház Vándorfi László rendezésében
új gyermekszereplõkkel mutatta be a Valahol Európában címû felújított musicalt, dalaival itt hódította
meg rajongóit a sztárvendég  Demjén Ferenc is.

Az eddigi programokat három nagy rendezvény koronázta meg. Idén 13. alkalommal tartották meg
a két író barátságát felelevenítve az Endrõdi-Jókai irodalmi bableves murit, amelyre hagyományosan a
Jókai hajóval érkeztek meg a Balatonfüredi Reformkori Hagyományõrzõk Társasága korabeli ruhákba öl-
tözött tagjai, akik az alsóörsiekkel közösen koszorúzták meg a Jókai, az Endrõdi és a dr. Mihálkovics em-
lékhelyeket. Csiszár Lászlóné nyugdíjas magyartanár elõadását követõen több százan kóstolták meg az
egykori leírások szerint készített, az Endrõdi család vendéglátásából híressé vált bablevest. 

Ugyancsak nagy tömeget vonzott a strand elõtti Sirály
parkban a halászléfõzõ versennyel, zenés, táncos produk-
ciókkal színesített piknik. Tizenhat csapat nevezett be a
halászlé fõzésbe, nem okozott meglepetést, hogy az elsõ
helyen a bajai Novics György csapata végzett. 

A strandtól az Ófaluig szinte minden helyszínen zajlott
valamilyen mûsor a Törökvilág Alsóörsön címû háromnapos
programban, amelyre ellátogatott Aml Kayalar, Törökor-
szág budapesti nagykövetségének elsõ titkára. Az elsõ na-
pon a strand közönsége a Szelindek zenekar balkáni zenéjé-
vel, táncházával ismerkedhetett, hagyományõrzõk jóvoltá-
ból korhû ruhákat, fegyvereket , magyar-török végvári ösz-
szecsapást láthattak testközelbõl. A Törökházban és környé-
kén kézmûvesek állították fel standjaikat, az ide látogatók
elõadást, klasszikus török zenét hallgathattak meg, Kovács
Karolina keramikusmûvész kiállítását tekinthették meg.

Hasonlóan gazdag program, köztük hastánc várta a második és harmadik nap látogatóit.
Természetesen a nyárnak még nincs vége, függetlenül attól, hogy augusztus 18-20 között rendezik

meg a Nyárbúcsúztató Vendégmarasztaló Fesztiválnak elnevezett  mûsorfolyamot. 

Juhász Ferenc

Kitüntetett táncpedagógusok: Szigeti Angéla és Papp Károly
Más-más úton indultak el, más gyökerekbõl táplálkoztak, egyszer mégis megtalálták hiva-

tásuk, küldetésük közös pontjait. S természetesen az is szakmai pályafutásuk hasonlóságá-

ra, értékére utal, hogy a közelmúltban együtt vehették át Balatonföldvár díszoklevelét

Holovits Huba polgármestertõl. 

Szigeti Angéla  és Papp Károly  napjainkra már nem csak Somogyország és a Dél-Dunántúl folklór

hagyományainak ápolásában vívtak ki rangot maguknak: pedagógusként, mûvészeti vezetõként három

település - Balatonföldvár, Balatonszabadi, Siófok - ifjúságának erkölcsi, esztétikai, szellemi fejlõdésé-

ért is felelõsséget vállalnak. Azoknak a gyermekeknek, ifjaknak a az épülését, személyiségének formá-

lását vállalják, akik a néptáncban találják meg önkifejezésük, identitásuk egyik lehetséges formáját. A

próbák, a szereplések, a közös programok, a nyári táborok alkalmat nyújtanak arra, hogy nyitott, egy-

másra figyelõ közösséget hozzanak létre, s a tagok az ott szerzett pozitív mintákat magánéletükbe is be-

építsék. A pedagógiai célok egyértelmûek, ám e fontos tényezõ mellett a szakmai program sem szorul-

hat háttérbe: koreográfusként olyan magas szintû produkciókat kívánnak létrehozni, amelyek mind a

szereplõk, mind a közönség számára maradandó élményt nyújtanak. Azt vallják: a kulturális örökség

minden nemzedék, minden közösség számára az azonosságtudat forrása.

Szigeti Angéla tízéves korában a KISZ Központi Mûvészegyüttes stúdiójában ismerkedett meg a ba-

lett, a néptánc alapjaival, s a szakmai grádicsokon átlépve több száz sikeres elõadás résztvevõje lehe-

tett. A tanítói oklevél megszerzése egyben életforma váltással járt: a fõvárosból Siófokra költözött, s az

egyik helyi általános iskolában oktatta szépre és jóra, betûvetésre és éneklésre a nebulókat. Közben ma-

ga is tanult: a Táncmûvészeti Fõiskolán vehette át újabb diplomáját. Az ezredforduló már a Siófoki Mû-

vészeti Iskolában találta – jelenleg is ez fõállású munkahelye.

Papp Károly táncos pályafutása alig hasonlít Szigeti Angéláéhoz: a kaposvári mezõgazdasági fõisko-

lán szerzett diploma után lett a BM Duna Mûvészegyüttes hivatásos tagja. 

- Fél évtized éppen elég volt ahhoz, hogy megismerjem a professzionális csoportok mûködését, s bár a

Somogy táncegyüttestõl komoly alapokat vittem magammal, mégis hihetetlen fizikai erõnlétet, szellemi

koncentrációt követelt a napi 4-5 órán át tartó próba, s a különbözõ mûvészeti ágak közötti átjárás. Szá-

mos színpadi produkcióban szerepeltünk, az operettek és a zenés produkciók mellett különösen emlékeze-

tes számomra az István a királyban való fellépésünk. A szívem azonban visszahúzott a Balatonhoz. 

A magyar tengerhez, s annak fõvárosához, Siófokhoz, ahol Szigeti Angélával együtt a közel félév-

százados Balaton Néptánc Együttes irányítását vállalta fel. Somogy megye meghatározó csoportja Eu-

rópa valamennyi országában fellépett már, s a táncosok jelentõs nemzetközi vetélkedõkön vívták ki a

zsûrik és a publikum elismerését. Egyik legemlékezetesebb turnéjuk Spanyolországhoz fûzõdik, ahol há-

rom hét alatt három különbözõ fesztiválon arattak zajos sikert. 

Szigeti Angéla és Papp Károly a siófoki mûvészeti iskolában kétszáz gyermeket oktat a néptánc

alapjaira, ismeretére és szeretetére. S mintha az élet újabb próbatételek elé kívánta volna állítani õket:

a kiváló pedagógiai munka híre a szûkebb régió folklórt szeretõ közönségét is elérte. Balatonföldváron

kilenc évvel ezelõtt egyesületi keretek között kezdõdött a néptánc oktatás, míg Balatonszabadiban tu-

catnyi évvel ezelõtt hozták létre az utánpótlás csoportot. Ezek az ifjú növendékek jelentik a Balaton

Táncegyüttes jövõjét, s az autentikus néptánc hagyományok továbbélését. Süli Ferenc

Papp Károly és Szigeti Angéla a siófoki kikötõben
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Veszprémi Pannon Egyetem
A turizmus szakon végzetteknek jók az elhelyezkedési esélyük

Értelmetlen dolog lenne össze-

hasonlítani a veszprémi Pan-

non Egyetemen oktatott szako-

kat, az azonban tény, hogy az

országban  Felsõoktatási Minõ-

ségi Díjjal elsõként kitüntetett

Gazdaságtudományi Kar turiz-

mus tanszékén diplomázók

kapják tanulmányaik során va-

lószínûleg a jellegükben erõsen

eltérõ legszélesebb ismerete-

ket. Hiszen a közgazdaságtudo-

mány alapjai, a turizmus társa-

dalmi, gazdasági, környezeti és

kulturális vonatkozásai mellett

a tantárgyak között szerepel

például  mûvészettörténet,

földrajz, a védett természeti ér-

tékek ismerete, a terület- és

térségfejlesztés  és a turizmus kapcsolata is.

Jancsik András, egyetemi docens, tanszékvezetõ, a Gazdaságtudományi Kar dékánja ezt úgy fogal-

mazza meg, hogy a bolognai rendszer szerinti képzésük egyik legfontosabb célkitûzése: olyan, alkal-

mazkodni képes emberek kerüljenek ki az egyetemrõl, akik az élet több területén tudnak elhelyezked-

ni és eredményesen dolgozni. Kedvenc példája egyik volt hallgatójuk esete, aki egy szoftver cégnél he-

lyezkedett el, eredményes munkájára fõnökei is felfigyeltek, végzés után pár hónap múlva a cég mar-

ketingvezetõje lett. 

A turizmus tanszék 1996-ban alakult, a közgazdasági képzés bõvítése keretében  indított idegenfor-

galmi és szálloda szakkal kapcsolatos oktatási és szervezési feladatok részbeni ellátására. Ekkor még az

országban négy helyen folyt ilyen jellegû képzés, ma már 13-14 intézmény indít turizmussal összefüg-

gõ szakokat. Ez azzal is járt, hogy a kezdeti nagy érdeklõdéshez képest az utóbbi években Veszprémben

is csökkent a jelentkezõk száma, idén pedig ez a szak már nem kapott egyetlen állami finanszírozású he-

lyet sem. A tanszékvezetõ szerint ennek ellenére a felvételiknél nem engednek a magas minõségi köve-

telményekbõl. Szerencsére Veszprém megyében sokan tudatosan erre a pályára készülnek, vonzó a sok

utazás, a más kultúrákkal való érintkezés lehetõsége, nem utolsósorban a Balaton partján és a tó köze-

lében több család foglalkozik turisztikai szolgáltatással.  Ha nem is nagy számban, de minden évben van

külföldrõl, fõként az uniós országokból – kivételesen Afrikából is - érkezett hallgatójuk. Ez is szükséges-

sé tette az angol nyelvû képzés beindítását.  

A tanszék minden tárgynál nagy hangsúlyt helyez a képzés színvonalára, az állandó oktatók mellett

több hazai és külföldi vendégelõadó nyújt alapos és folyamatosan frissített ismereteket a hallgatóknak,

mind a 6+1 féléves alap-, mind a 4 féléves mesterképzésben, továbbképzésben. Itt mindenki tisztában

van azzal, hogy a turizmusban használható szakmai idegennyelv ismerete alapkövetelmény a diploma

megszerzéséhez. A nyelvoktatásban a választék az Európai Unió hivatalos nyelve, plusz az orosz nyelv.

A diplomához két sikeres nyelvvizsga kell (nem ritka, hogy a fõleg gimnáziumokból felvételizettek már

legalább eggyel rendelkeznek), az egyik szakmai nyelvvizsga ugyanakkor kiváltható egy általános fel-

sõfokú nyelvvizsgával. 

Törvény írja elõ a végzettek elhelyezkedésének nyomon követését, ennek alapján  tapasztalják,

hogy a náluk diplomázottaknak  kedvezõ a gyors munkába állási  esélyük , a féléves szakmai gyakorlat

után sokakat visszavárnak a „próbaidõs” helyekre. Szívesen fogadják õket a Magyarországon mûködõ

„multi” cégek is. 

Jancsik András a tanszék tevékenységében nagy jelentõséget tulajdonít a kutatási feladatoknak. Az

elmúlt közel másfél évtizedes történetükben számos hazai és nemzetközi pályázaton szerepeltek siker-

rel. Különösen az önkormányzatok részérõl tapasztalnak nagy érdeklõdést, turisztikai elemzéseket, kon-

cepciókat, stratégiákat dolgoztak ki többek között Balatonalmádinak, Pápának, Hévíznek, a várpalotai,

valamint a kelet-balatoni kistérségnek,  kisebb településeknek.  A tanszékvezetõ különösen jó példának

tartja a balatonfüredi önkormányzattal közel évtizede kialakult együttmûködést, a város következete-

sen valósítja meg a turizmussal és a településfejlesztéssel kapcsolatos stratégiát. A kutatási eredmények

természetesen hasznosulnak a tanszéken oktatott tárgyak anyagában is.

Juhász Ferenc

A nagy hajó „megeszi” 

a kis hajót?
Lehet, hogy egy kissé képzavar, de a „nagy hal megeszi a kis halat” szlogenre emlékeztet
egy rendelet – legalábbis sok kishajó-tulajdonos szerint. 

Csak a gazdag  hajótulajdonosoknak kedvez az új szabályozás, a nádasok öbleiben megbúvó csóna-
kok tulajdonosainak viszont egyszerûen elfogadhatatlan. E nézetüknek adtak hangot  balatoni kishajó-
és csónaktulajdonosok annak kapcsán, hogy ma már keményen büntethetõk a balatoni nádasokban,
vagy a nyílt vízen kikötõn kívül lehorgonyozott csónakok, kishajók tulajdonosai. Ez eddig is jogszabály-
ellenes volt, de az új hajózási szabályzat immár lehetõséget teremt a bírságolásra is.

A nádasokba vágott illegális kikötõhelyeken veszteglõ csónakok tulajdonosai az elmúlt idõszakban
nagy számban szembesültek a rendõri figyelmeztetéssel. Többen is azt panaszolják, hogy megoldhatat-
lan a kikötõi tárolás, sok tóparti településen például nincsen kikötõ sem. Az illetékes vízirendészeti pa-
rancsnok egy helyütt viszont úgy nyilatkozott, hogy végre érvényt tudnak szerezni a Balaton-törvény
elõírásainak. Szerinte ugyanis az nem tartható, hogy akár a nyílt víz közepén is ki lehessen kötni a hajót
egy bójához; vagy kijelölt fürdõhelyek mellett, esetleg nádasban betontuskóhoz, különbözõ koloncok-
hoz, karókhoz, csak mert úgy kényelmes.

Hogy kinek van (nagyobb) igaza, mi nem tudjuk eldönteni, az viszont tény, hogy nagyon sok ember
érdekét sérti a rendelet, s csak reménykedhetünk abban, hogy a két félnek sikerül kompromisszumos
megoldást találni. - gy -

Fonyódi programajánló
Augusztus 15-én, 10:00 - 12:00 óra, Kézmûves foglalkozásunkon üdítõs flakonokból készítünk

színes lepkéket, méhecskéket. - Fonyód Könyvtár, Szent István u. 29.
Augusztus 7-tõl 17-ig: Liber Arte Project Fonyódi Mûvésztelepe Pongrácz Éva Zsuzsanna 

festõmûvész vezetésével
Augusztus 17-én, 10:00 - 10:30: Mesemondás: Lackfi János - Kövér Lajos színre lép címû

mesekönyvbõl. - Fonyód Könyvtár, Szent István u. 29.
Augusztus 17-én 11:00 órakor: Színpad Átadó - Fonyód Városközpontjának funkcióbõvítõ inte-

grált fejlesztése - Vígadó tér nagyszínpad
Augusztus 17-én 18:00 órakor: Indiai - magyar képzõmûvészeti kiállítás a Liber Arte Project

Fonyódi Mûvésztelepének munkáiból - Feng Shui Galáiába
Augusztus 17-én 20:30-tól: Huszka Jenõ emlékest. A Megarox Társulat és a Bihari Cigányzenekar

közös mûsora. - Kikötõ/Vigadótér
Augusztus 18-án, 17:00órakor : Borszék testvérváros bemutatkozó kiállítása - Fonyódi Múzeum
Augusztus 18-án 9:00 órától: Balaton átevezés - Fonyód Vízitelep
Augusztus 20-án, 21:30-kor: Nemzeti ünnep Szent István napi ünnepség Tûzijáték - Kikötõ/Vigadótér
Augusztus 24-én, 10:00-órakor: Csiga-Biga Palota (Bama-Mama Klub) Béres Erika vezetésével - Könyvtár
Augusztus 27-én, 18:00-óra: R. Kárpáti Péter beszélget Ördög Nóra mûsorvezetõvel
Augusztus 31-én, 18:00-órakor Pongzácz Éva Zsuzsanna festõmûvész kiállítása - Feng Shui Galéria
Szeptember 2-án, 17:00-óra: Basilides Bálint festõmûvész kiállítása - Fonyódi Múzeum
Szeptember 15-én, 18:00 óra: Lévay Péter Chopin-estje - Fonyódi Múzeum
Szeptember 15-én, 08:30 órától: Évadzáró Vitorlásverseny - Fonyód, Mahart kikötõ

Az idén is teljes mûködési területén felkészült a nyári meleg és az idegenforgalom hatásá-
ra megnövekedett vízfogyasztási igények kielégítésére az ország elsõszámú víziközmû-
szolgáltatója. A vízellátás mennyiségi és minõségi szempontból is zavartalan a Dunántúli
Regionális Vizmû Zrt. által ellátott településeken, beleértve a Balaton és a Velencei-tó üdü-
lõkörzetét is. 

A nyár elejétõl beköszöntött kánikula hatására folyamatosan nõ a vízfogyasztás, a téli átlagfogyasz-
táshoz képest akár a háromszorosát is eléri a termelt vízmennyiség a társaság ellátási területén, így a
vízmûvek teljes kapacitással üzemelnek. A biztonságos ivóvízellátás érdekében a társaság szakemberei
Balatonkenesén, Balatonöszödön és Fonyódon is elindították a csak a nyári idõszakban üzemelõ csúcs-

vízmûveket. A társaság emellett a kisebb vízmûvek szezoni felkészítésére is nagy hangsúlyt fektetett,
ennek köszönhetõen tavasszal és a nyár elején a karbantartási munkák részeként megtörtént a teljes
mûködési területen a víztornyok, glóbuszok, víztárolók éves karbantartása, tisztítása és fertõtlenítése.
A fenntartási üzemvezetõségek munkatársai a tûzcsapok ellenõrzésével, karbantartásával egy idõben
elvégezték az ivóvíz hálózat mosatását is. Ez garantálja, hogy a vízminõség az idei szezonban is kiváló
legyen. Az említett munkálaton túl a vízmû kiemelt feladatként végzi az ivóvíz- és a szennyvíz rendsze-
rek diagnosztikai vizsgálatát is, az esetlegesen feltárt belsõ meghibásodásokra a DRV Zrt. munkatársai
pedig azonnal felhívják a fogyasztók figyelmét is.

M. D.

Zavartalan a vízellátás



Ha kikapcsolódni szeretne!
1 órás sétahajó indul

Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonlellérõl,
Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl,
Balatongyörökrõl, Szigligetrõl, Badacsonyból, Révfülöprõl,
Balatonakaliból, Tihanyból, Balatonfüredrõl, Csopakról, Alsóörsrõl,
Balatonalmádiból, Balatonkenesérõl

Ha egy jót bulizna!
Diszkóhajó retro slágerekkel indul (augusztus 20-ig)
Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonlellérõl, Balatonboglárról,
Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Balatongyörökrõl,
Badacsonyból, Révfülöprõl, Tihanyrévbõl, Balatonfüredrõl

Diszkóhajó mai slágerekkel indul (augusztus 20-ig)
Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonlellérõl, Balatonboglárról,
Révfülöprõl, Tihanyrévbõl, Balatonfüredrõl

Ha gyermekével együtt szórakozni szeretne!
Gyerekhajó indul

(augusztus 20-ig)
Siófokról,
Balatonföldvárról,
Balatonszemesrõl,
Balatonlellérõl,
Balatonboglárról,
Fonyódról,
Balatonmáriafürdõrõl,
Keszthelyrõl,
Badacsonyból,
Balatonfüredrõl,
Balatonkenesérõl

Ha romantikára vágyik!
Naplemente túra indul

Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonmáriafürdõrõl,
Keszthelyrõl, Révfülöprõl, Balatonfüredrõl, Alsóörsrõl,
Balatonalmádiból, Balatonkenesérõl

Ha egy kellemeset vacsorázna 

különleges helyszínen!
Grill party hajón program indul Siófokról

Ha egy jót kirándulna és közben kiváló

borokat kóstolna!
Tihany túra indul

Siófokról,
Balatonfüredrõl,
Balatonföldvárról,
Balatonboglárról,
Balatonlellérõl,
Balatonszemesrõl,
Balatonakaliból,
Balatonudvari-
Fövenyesrõl,
Balatonkenesérõl,
Balatonalmádiból,
Alsóörsrõl, Csopakról,
Tihanyrévbõl

Badacsony túra indul

Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl,
Keszthelyrõl, Balatongyörökrõl, Szigligetrõl, Badacsonyból

Ha gyorsan szeretne célba érni!
Calypso vízitaxi Fonyód és Badacsony között

Menetidõ 10 perc, befogadóképesség: 13 fõ

Az alábbi színes programokkal várjuk kedves vendégeinket hajóállomásainkon
2012. július 7. és augusztus 26. között

Információ és jelentkezés a hajóállomásokon.

Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadunk!

Tel./Fax: 84/310-050 • E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu • www.balatonihajozas.hu
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Ha nyár, akkor „Mozdulj Balaton!” – 2012-ben is!
Július 14-én kezdõdött és szeptember elsején ér véget idén a „Mozdulj Balaton!” szabadidõs

sportprogram sorozat. A helyi szervezõk a szokásoknak megfelelõen szombat délutánon-

ként, illetve újdonságként két vasárnapi napon is várják a sportolni vágyókat Somogy,

Veszprém és Zala megye Balaton-parti strandjain. 

A programsorozat 2004-ben, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében és koordinációjával, az ak-

kori Sportminisztérium pénzügyi támogatásával, kilenc Balaton-parti település részvételével indult út-

jára. Ezután évenként folyamatosan újabb és újabb települések és strandok csatlakoztak. Az idén 32 te-

lepülés 36 strandján várják az érdeklõdõket, a mozogni, sportolni vágyókat. Balatonfüred, Keszthely,

Balatonszemes és Balatonszárszó két-két stranddal szerepel a programban. 

Ábrahámhegyen,  Balatongyörökön, Révfülöpön, Alsóörsön és Zamárdiban is új pályákat alakítottak

ki erre az évre, az egyik legnépsze-

rûbb helyszínt, a balatonboglári

Platán-strandot viszont átépítik, így

az idén kimarad a programból. Min-

den strandra jutnak majd vadonatúj

sportszerek, elsõsorban labdák. 

A helyi szervezõk jól felkészül-

tek, de magyar, illetve angol nyelvû

szórólap, illetve a rendezvény hiva-

talos honlapja (www.mozduljbala-

ton) is segít abban, hogy az érdek-

lõdõk friss információkhoz jussa-

nak. Az elmúlt idõszak forró idõjárása után valószínûleg jön az enyhülés, így jobban esik majd a mozgás

is a vízpart mellett. A programsorozat egy része a londoni olimpiával egy idõben zajlott, és a szervezõk

erre is gondolva olyan érmeket készíttettek erre a nyárra, amelyen az öt karika is helyet kapott. 

Július 14-én volt az elsõ olyan nap, amikor a strandokon kialakított sportpályákon, a helyi lehetõsé-

geknek megfelelõen kispályás foci, strandröplabda, strandkézilabda, tollaslabda, lábtenisz, petanque,

valamint a vízben ûzhetõ sportágakban volt lehetõség versenyek szervezésére, indítására. 

- Mi július elseje óta kint vagyunk minden nap. Voltak külföldi vendégeink is, amikor nemzetközi

fesztiválokat rendeznek a Balaton partján. A kommunikációval nincs gond, a sportban ez viszonylag

könnyû - mondta a Mozdulj Balaton szántódi sportszervezõje, Galó Tibor. A programsorozat a VIII. Moz-

dulj Balaton Sporttalálkozóval ér véget szeptember elsején. 

A résztvevõ települések megyék szerint: 

Veszprém
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,

Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred (2 strand), Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi,
Balatonfûzfõ, Balatonvilágos

Zala
Keszthely (2 strand), Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök

Somogy
Balatonberény, Balatonmáriafürdõ, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonlelle, Balatonszemes 

(2 strand), Balatonõszöd, Balatonszárszó (2 strand), Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Siófok

Az idei idõpontok: Július 14., 21., 28. Augusztus 4., 11., 18., 25+ két vasárnap

Kezdési idõpont: 13.00-tól (egyes helyszíneken a napok és a kezdési idõpontok tekintetében is le-

hetnek eltérések!) 

Szeptember 1.: Vonyarcvashegy, VIII. „Mozdulj Balaton!“ Sporttalálkozó (a programsorozatban

részvevõ strandok csapatainak részvégelével)

Miért késik a rekreációs
központ Füreden?
Néhány hónap alatt a harmadik edzõjét „fogyasztja” a Balatonfüred FC csapata. Csákvári Ta-
más elnök õszintén beszélt az edzõváltásokról, illetve a rekreációs központ építkezésének
késedelmi okairól. 

- Az elmúlt hónapokban Lantai Balázs és Glázer Róbert is távozott a kispadról. Miért volt erre szük-
ség?

- Nem szeretnék a múltba nagyon visszamenni, de természetesen válaszolok a feltett kérdésre.
Lantai Balázs szakmai tudását a mai napig elismeri a klub vezetése. Balázs nagyon sokat tett Füred lab-
darúgásáért az elmúlt három évben. Sajnálatos módon az idény közepette gödörbe került a csapat, az
eredmények nem úgy jöttek, ahogy azt mi elvártuk. Úgy éreztük, hogy váltani kell, „új edzõ, jól seper”
alapon. A minimális célkitûzésünket teljesítettük Glázer Róberttel, hiszen a bajnokság végén a negyedik
helyen zártunk. Robival eleve két hónapos szerzõdést kötöttünk, a hátralévõ kilenc mérkõzésen irányí-
totta a csapatot, amivel elégedettek is voltunk. A mai napig nincsen sárdobálás egyik edzõvel sem, olyan
személyt szerettünk volna a kispadra, aki fiatal, ambiciózus, és ismeri valamennyire a viszonyokat. 

- És õ lett végül Petõ Tamás...
- Így van, aki ismeri az itteni körülményeket, hiszen dolgozott a helyi utánpótlásban. Többszörös vá-

logatott labdarúgó, aki több száz NB I-es mérkõzésen szerepelt, ráadásul Hollandiában is játszott, így
kellõ tapasztalatot gyûjtött ahhoz, hogy kiváló edzõ váljék belõle. Fontosnak tartottuk a döntésünknél,
hogy a játékosok nyelvén értõ szakembert válasszunk. Reményeink szerint Tamással a kitûzött céljain-
kat megvalósítjuk, azaz a bajnokság végén a csapat az elsõ kettõ között végez. 

- Elnök úr, újabb kényes kérdéssel „bombázom Önt”! Télen a sportdíjátadáson Bóka István polgármes-
ter bejelentette, hogy a klub 100 millió forintos pályázati támogatást nyert el a rekreációs központ megépí-
tésére. Azóta jó néhány hónap eltelt, de egy kapavágás sem történt. Miért?

- A város kérésére átterveztük a korábbi elképzeléseinket. Az engedélyeztetés folyamatban van. A
pályázat ugyanakkor elõírja, hogy milyen módon kell a kivitelezõt kiválasztani, ami szintén idõt vesz
igénybe. A harmadik ok, amiért késik az építkezés, az önrész elõteremtése, amelyet részben hitelbõl, il-
letve saját erõbõl kívánunk megvalósítani. Amennyiben minden téren zöld utat kapunk, akkor reménye-
ink szerint augusztus végén megkezdõdnek az építkezések. Bízom abban, hogy legkésõbb jövõ nyáron a
rekreációs központot üzemeltetni tudjuk. A beruházás költsége eléri a nettó 150 millió forintot, melybõl
a pályázati támogatás 100 millió forint – én nem a bürokráciának tudom be, hogy az építkezés még nem
kezdõdött meg, sokkal inkább a gazdasági válságnak. 

Szendi Péter
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Balatoni Vágta, 

karádi gyõzelemmel
Király lett Bob herceg – augusztus elsõ vasárnapjától õ viselheti a leggyorsabb balatoni lo-
vak uralkodója címet. Koronázására rekkenõ hõségben, több száz nézõ jelenlétében került
sor Rádpusztán, a Balatoni Vágta parádés döntõje után. A lovas verseny fináléjához – a dél-
elõtti elõfutamok után – már csak négy település képviselõit vezethették fel a rajthoz a ka-
posvári huszárok. Az ezeregyszáz méter megtételéhez mindössze néhány percre volt szük-

ség, ám e röpke idõ is
elég volt ahhoz, hogy a
sportág szinte vala-
mennyi szépségét, iz-
galmát megismerje a
publikum. Kicsúszott
kengyel, hajszálnyira
kiszámított elõzések,
szoros befutó, s végül
karádi diadal. Fodor
Szabolcs Bob herceg
nyergében elégedetten
fogadta a gratuláció-

kat, s mint a Magyar Vágta versenykiírásában szerepel, a második helyezett szentgáli lovas-
sal együtt szeptember közepén résztvevõje lehet a Hõsök terén megrendezendõ döntõnek.
S bár Szigliget versenyzõje ezúttal csak a harmadik helyen végzett, a rádpusztai vetélkedõt
megtekintõ Balassa Balázs polgármester elégedetten szólt a látottakról:

- Településünk pár évvel ezelõtt, a Nemzeti Vágta sorozaton keresztül kapcsolódott be a lovassportba,
így tehát még jelentõs helyi hagyományokról sem beszélhetünk. Korábbi sikereink azonban azt jelzik: érde-
mes megkülönböztetett figyelemmel fordulnunk e sportág iránt, hiszen versenyzõnek, nézõnek egyaránt
maradandó élményt kínál. 

A nemzeti tradíciók hangsúlyozása mellett errõl beszélt a díjátadáson az esemény fõvédnöke, gróf
Bethlen István közgazdász, a Magyar Páneurópai Unió elnöke is.

S hogy a lovas találkozó feszültségét ne csak a helyi kiváló borok oldják, a szervezõk ismét megren-
dezték a csacsi-galoppot. Néhány szamárság ezúttal is színesítette a futamot, melyet a „helyben lakó”
Sanyi nevû versenyzõ körelõnnyel nyert meg, Kovács Zoltán lovászfiúval a nyergében. Pardon, a hátán!

Süli 

Mecseki Hargita szobrászmûvész

tárlata a zamárdi 

Hotel Wellamarinban

A szeretet, a szépség világot formáló erõ, az ölelés a legszebb emberi mozdulat – Mecseki

Hargita szobrászmûvész zamárdi kiállítása egy érzékeny mûvész nyilvános vallomása. Arról,

hogy a hit segít megõrizni tartásunkat, egyéniségünket, a közösség iránt érzett felelõssé-

günket. 

Mecseki Hargita gyakran hívja Isten gyermekét tanúként ars poeticájához: Jézust, aki felvállalta kül-

detését, s akinek szenvedéstörténete megrendítõ mûvek alkotására inspirálja. A három legfontosabb

emberi tulajdonság szublimálódik a Krisztus élete címû triptichonon: a hit, az önfeláldozás és a hûség. 

A szakrális témák uralják ugyan a kiállítást, ám a mûvész kisplasztikái, szobrai arról tanúskodnak,

hogy Barcsay Jenõ tanítványaként rendkívül elmélyedhetett az anatómiai ismeretekben: szerelmes, öle-

lõ alakjai az emberi test szépségének leghûségesebb hordozói. 
SF

Mecseki Hargita szobrászmûvész és Csákovics Gyula polgármester a kiállítás
megnyitóján
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