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Hetven centiméter – fölfelé

BALATONI

November elején a kívánatosnak tekinthető
száztíz helyett ennek alig több mint egyhar-
madát mutatta a siófoki mérce, vagyis közel
hetven centiméter víz hiányzott a Balaton-
ból – nem a part irányában, hanem fölfelé.
Ekkora csapadékhiányra és kánikulára még
a nyár közepén sem számítottak a szakem-
berek: egy júliusi fórumon elhangzott előa-
dásból azt a következtetést szűrhettük le,
hogy bár továbbra is aszály várható, a sze-
zon végén még mindig ötven-ötvenöt cen-
timétert mutathatnak a vízjelzők. 

Az időjárás azonban ezúttal is megtré -
fálta a tudósokat, hiszen újabb és újabb tró-
pusi hullámok öntötték el a Kár pát-me dence
légterét, s a helybeliek egyre kétségbeeset-
tebben szemlélték az eget és a csökkenő víz-
szintet. S bár a nyár végén - tíz év után -
ismét megjelentek a szárazulatok a part kö -
zelében, a víz minőségére a továbbiakban
sem lehetett panasz.

Lapunk októberi számában két interjú-
ban is foglalkoztunk az esetleges vízpótlás
kérdésével. A svéd és a magyar szakember
véleménye összecsengett: rendkívül kocká-
zatos egy másik vízgyűjtő „becsatornázása”
a Balatonba. A Futár aktuális számában
pedig arról olvashatnak, hogy a Keszthely
környéke Kistérségi Társulás, Térségfejlesz-
tési Bizottság elnöke arra kéri a Balatoni Szö-
vetség elnökét: javaslataikat markánsan
képviselje a döntéshozók előtt.  A balatoni
települések önkormányzatai és a turizmus-
ból élő vállalkozók attól tartanak, hogy –
amennyiben az aszályos időjárás a követ-
kező években is folytatódik –, szabályosan
„kiszárad” alóluk az idegenforgalom.

Az általuk felvetett problémák ismertek: a
Keszthelyi-öböl eliszaposodása, új zagyterek
hiánya, s a legfőbb gond: a vízszabályozási
mértékként meghatározott száztíz centi-
méter nem alkalmas arra, hogy a krónikus
csapadékhiányra elfogadható alternatívát
nyújtson. 

Javasolják, hogy a tó vízszintjét további
húsz centiméterrel emeljék meg, s az ehhez
szükséges partvédelmi beruházásokat az
állam vállalja magára. Amennyiben indo-
kolt, élni kell a kisajátítás eszközével is. Ál-
láspontjuk szerint a magasabb vízszint
lehetőséget nyújt arra, hogy két-három, az
ideihez hasonló csapadékhiányos szezont is
átvészeljen a Balaton.

A tóért aggódókat azért szeretném meg-
nyugtatni: 2003 októberében a jelenleginél
tizenkilenc centiméterrel volt alacsonyabb
a Balaton vízállása, ám néhány évvel később
már ismét meg kellett nyitni a Sió zsilipjeit.
A természet ugyanis – mint a szakemberek
mondják – mindig helyrehozza mulasztá-
sait.

Úgy legyen!

Süli Ferenc

Lapszél Készenlétben 
a Bakony Mentőcsoport
Hónapok óta lehetett
tudni, hogy a hivatásos
mellett a civil jellegű
szerveződések is egysé-
gesíteni akarják erőiket
annak érdekében, hogy
hatékonyan és gyorsan
tudjanak katasztrófa-
helyzetben a lakosság
védelmében fellépni.
Veszprém megyében a
vö rös iszap-katasztrófa
volt az a tragédia, amely
ráébresztette az egész
országot arra, hogy bár-
mikor, bárhol történhet
jelentős kárral, sok sé-
rüléssel járó esemény.
Az ilyenek felszámolá-
sára jött létre az elmúlt
hónapban a Bakony
Mentőcsoport.

A csoport ünnepélyes
keretek között a megye-
székhelyen alakult meg a Veszprém Megyei Területi Polgári Védelmi Szervezet része-
ként. 

A mentőcsoport alapítói már eddig is eredményesen tevékenykedtek külön-külön,
ám az új katasztrófavédelmi törvény, továbbá az elmúlt évek tragédiái azt igazolták,
hogy a hivatásosok mellett nagyon is indokoltak az önkéntes szervezetek.

A mentőcsoport bemutatkozásán elhangzott, hogy akkor vethető be a csoport,
amikor a helyi és kirendelt erők már nem képesek a kialakult katasztrófahelyzettel
megküzdeni (földrengések, tűzvész, vegyi tragédia, rendkívüli időjárás stb.) A tör-
vény értelmében ilyen esetekben a védelmi bizottság nem együttműködő, hanem
kirendelő szervezet lesz.

A fórumon bemutatkoztak a magasból, illetve mélyből mentő, a kutató szerveze-
tek képviselői is. Annak érdekében, hogy „edződjenek” is, a Bakony Mentőcsoport 
tag jai egy 40 órás elméleti és gyakorlati tűzoltó tanfolyamot is elvégeztek, sőt: 
Szentkirályszabadján egy omladozó épületben úgynevezett rendszerbeállító gyakor-
laton vettek részt egy hajnali riadót követően.

A Bakony Mentőcsoport modern eszközkészlettel, felszereléssel is gyarapodott,
melyeket Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém megyei védelmi bizottság el-
nöke adott át 700 ezer forint értékben.

Az együttműködési szándéknyilatkozatot Kovács Zoltán, Németh Tamás ezre-
des, Olajos Károly, az MTTSZ Veszprém Megyei Búvárklub elnöke, Meiczinger Máté,
a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat elnöke, Szabó Lajos, Kővágóörs Önkéntes Tű-
zoltó Egyesület elnöke, Dobos Ágnes, a Vöröskereszt megyei igazgatója, Hirschl
János, a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat elnöke, Zalavári István, a 
me gyei mérnöki kamara elnöke, illetve Igaz Sándor, Zalahaláp-Sáska Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnöke látta el kézjegyével.

A Bakony Mentőcsoport az országos katasztrófavédelemi főigazgatótól csapat-
zászlót kapott, a tagság ünnepélyes esküt tett.

/zatyipress/
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Somogyország kincse: a Balaton
Interjú Gelencsér Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

Somogyban a megye adottságaihoz képest alacsony az idegen-
forgalmi ágazat gazdasági súlya mind a foglalkoztatást, mind a
beruházási tevékenységet illetően – nyilatkozta lapunknak
Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke. A korábbi gyakor-
lat – Ady szavaival – változásért kiált, s erre kiváló lehetőséget
biztosít az a jogszabály, mely szerint a megyék a területfejlesztés
koordinátorai, központjai. Ennek megfelelően a feladat és a
fe le lősség nem csekély: olyan távlatokat kell felvázolnia a testü-
letnek, amely tükrözi Somogyország lakóinak akaratát és vá-
gyait, s a fejlesztési koncepciókhoz képes hazai és uniós
forrásokat mozgósítani.

- Elnök úr a Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén arról tájékoz-
tatta a testületet, hogy a legszélesebb körben gyűjtik a javaslatokat a
megye fejlesztési koncepciójának elkészítéséhez. Milyen fázisban van ez
a folyamat, s milyen jellegű vélemények formálódtak a Balatonnal kap-
csolatban?

- Tavasszal megyejárásba kezdtünk a közgyűlés tagjaival: Somogy
minden kistérségébe, városába és körjegyzőségébe ellátogattunk, hogy
összegyűjtsük a javaslatokat, a koncepciókat, a fejlesztési igényeket -
így természetesen a balatoniakat is. Új feladataink sikeres és eredmé-
nyes teljesítése érdekében a tervkészítés folyamatába szeretnénk be-
vonni megyénk kistérségeit, településeit, a gazdasági élet és a civil szféra
szereplőit, hogy közösen állítsunk össze egy olyan programot, amely
képes biztosítani a megyei fejlesztések hatékony megvalósítását.

Annak ellenére, hogy Somogy kulturális, táji-természeti adottságai
kedveznek a turizmus fejlődésének - s a megye legfőbb vonzerejét is
a tó és környezete jelenti -, alacsony az idegenforgalmi ágazat gazda-
sági súlya mind a foglalkoztatást, mind pedig a beruházási tevékeny-
séget illetően. A tervezési fázis hiánypótlás is egyben: a magyar
tengerrel, a Balaton fejlesztésével kapcsolatban utoljára száz évvel eze-
lőtt készült olyan tanulmány, amely komplexen - szociológiai, közle-
kedési, vízi, természetvédelmi, turisztikai szempontból - közelítette
meg a kérdést. A legnagyobb problémát abban látom, hogy gyakran
készültek tanulmányok és születtek döntések, de általában az volt a
hibájuk, hogy mindig csak egy szeletet elemeztek a Balaton életével
kapcsolatban. A vízszint csökkenés vagy az algásodás vizsgálata tipikus
példája e joggal kritizált szemléletnek.

- A fentieken túl milyen fajsúlyú problémákra – ezek megoldására
– koncentrálnak a turizmus jövőképének felvázolása során?

- A megye első-, az ország második számú fő turisztikai célpontja
a Balaton, amely egyben vezető idegenforgalmi desztinációja a Dél-
Dunántúli Régiónak is. A speciális gondok így szétterülnek: a szezo-
nalitás problémája az egész megyére jellemző, de különösen a Balaton
közelében komoly gond, hiszen a szezonon belüli és azon kívüli idő-
szak vendégforgalmi, programkínálati jellemzői között lényegesen
nagyobb a kontraszt, mint a délebbi területeken. A szezonnyújtás és
a kiegészítő programok okán is szeretnénk a turizmusba „behúzni” a
Balatontól távolabb lévő településeket. Így például az országos vagy
regionális jelentőségű gyógy-tényezővel rendelkező településeket: Ka-
posvárt, Igalt, Marcalit, Nagyatádot, Barcsot és Csokonyavisontát, míg
Buzsák-Csisztapuszta, Nagybajom, Babócsa, Csurgó helyi jelentőség-
gel bír. A nagykiterjedésű erdőkben – Zselic, Kaszó - jó minőségű vad-
állomány található, mely a vadászturizmus adottságait teremti meg.
A Dráva-folyó képezi a megye déli határát, melyre teljes hosszában ki-
terjed a Duna-Dráva Nemzeti Park, az öko- és vízi turizmus lehetősé-
gét adva - a Kis-Balaton térségében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
is érint somogyi területeket. A megyét keresztülszeli a dél-dunántúli

kéktúra országos jelentőségű útvonala, valamint a megyében talál-
ható Andocs és Segesd búcsújáró helye is.

A látvány elbűvölő, a kínálat színes és nívós, ám sokszor halljuk azt
a problémát is, hogy hiányos az egyes megyei turisztikai programele-
mek összefonódása, egymásra épülése, valamint a turizmus szereplő-
inek az együttműködése - ezen változtatnunk kell.

- A Balaton Fejlesztési Tanács tagjaként hogyan látja a testület mű-
ködését? Fontos szervezet maradhat-e a jövőben is a BFT?

- 2012. január 1-jétől, a megyei konszolidációt követőn az állam
a megyékre bízta a helyi területfejlesztési feladatokat, s azzal, hogy a
megyék váltak a területfejlesztés központjává, koordinátoraivá, a
mandátumunk is megnőtt a Balaton Fejlesztési Tanácsban. Eddig is
részt vettünk a BFT munkájában, de a területfejlesztés, illetve azon
belül a részvétel a BFT munkájában csak az egyik feladatunk volt az
intézményfenntartó profil mellett. Ma nagyobb hangsúllyal figye-
lünk a Balatoni Fejlesztési Tanácsra. Kényszerpályán vagyunk jelen-
leg, ugyanis az uniós költségvetési ciklus végéig még a hét évvel
ezelőtt eldöntött eljárásrend szerint bonyolódik le a fejlesztéspoli-
tika. Azon dolgozunk, hogy 2014-től végre valódi eszközeink legye-
nek, s azt a mostani munkával, a felkészüléssel, a tervezéssel, a
Balaton alapos ismeretében jól tudjuk hasznosítani minden terüle-
ten.

- A Balatoni Integrációs Kft. számos hazai és nemzetközi projekt gaz-
dája, résztvevője. Igényt tart-e a megye erre a szellemi munícióra?

- Hangsúlyozom: a Balatoni Fejlesztési Tanács nélkülözhetetlen in-
tézményünk - talán a BFT az egyetlen olyan szervezet, amely jelen pil-
lanatban is komplexen nézi a tavat, beszámoltatja az érintett
kormányzati szereplőket, s rendszeresen tájékoztatást kér a Balaton
kutatásáról.  Azt érzékeljük, hogy a magyar tenger igazi gazdája kíván
lenni. 

Értékeként, nemzeti kincsként kezeli Somogy megye is a Balatont
- ezért a formálódó fejlesztési terv alakításánál a települések és a
vállal kozások mellett a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
véleményét is figyelembe vesszük. Ez alapján is mondjuk: a piaci igé-
nyekhez igazodó, komplex turisztikai termékcsomagok összeállítására,
a turisztikai szezon területi és időbeli kiterjesztésére van szükség.  A
célok között szerepel a Balaton - mint a megye kiemelt területe - nem-
zetközi jelentőségű rekreációs térséggé fejlesztése. 

Süli Ferenc
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Nemzetközi együttműködés 
a Natura 2000 területek 
hatékonyabb kezelése érdekében

Helyi szakemberek képzése a Georgikon Karon

Napjainkban az egyik legfontosabb és leg-
sürgetőbb kihívás szembenézni a nemzet-
közileg is jelentős következményekkel járó
biológiai sokféleség pusztulásával mind az
élőhelyek, mind pedig a fajok tekintetében.
A délkelet-európai országok összefogásá-
val megvalósuló BE-NATUR projekt célja a
Natura 2000 területek kezelésének javítása.
A projekt Magyarországon elsősorban a
meszes talajú télisásosok, a mészkedvelő
síklápok és láprétek, valamint a kis káróka-
tona megóvására összpontosít. A nemzet-
közi projekt részeként háromnapos képzés
zajlott a Pannon Egyetem Georgikon Karán
2012. szeptember 26-27-28-án. A képzést
Egerszegi Zita projekt koordinátor, a Bala-
toni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
munkatársa nyitotta meg. A szakmai isme-
retek átadásában a Georgikon Kar termé -
szetvédelemmel foglalkozó oktatóin kívül
gyakorlati szakemberek is részt vállaltak. A
három nap alatt nemcsak előadásokat hall-
hattak a résztvevők, hanem tereptanul-
mányok és műhelymunka keretében közös

gondolkodásra is sor került.  A résztvevők
civil szervezek tagjai, önkormányzatok és
kistérségi irodák alkalmazottai, valamint
végzett természetvédelmi mérnökök és
mesterszakos hallgatók voltak. A képzés zá-
rásakor a résztvevők fogalmazták meg,
hogy a Natura 2000 hálózat csak akkor

töltheti be funkcióját, ha a helyi lakosság-
gal sikerül azt jobban megismertetni és
meggyőzni őket annak fontosságáról. A to-
vábblépés az lehet tehát, ha sikerülne ha-
sonló képzéseket a Natura 2000
területekkel rendelkező települések lakosai
számára is tartani.
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ZÁRUL 
AZ EUROSCAPES PROJEKT

A Balaton térségében található települések
parkjainak, sétányainak, illetve más zöldte-
rületeinek javítása érdekében a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2010
januárjában az INTERREG IVC Program
által biztosított uniós forrásból finanszí -
rozott projekt keretében, 13 másik európai
partnerrel együttműködve közös projekt
megvalósításába kezdett.

Az EUROSCAPES, Települési zöldterü-
letek fejlesztése Európában elnevezésű
projekt célja a parkok, terek, parti területek,
erdős vidékek innovatív jellegű kezelési ter-
veinek a kidolgozása és megvalósítása, ezál-
tal biztosítva élhetőbb környezetet mind a
helyi lakosság, mind turisták számára. 

A projekt keretein belül a Balatoni In-
tegrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elké-
szítette a teljes Balaton-partra vonatkozó
Tájképmenedzsment Tervét, mely kitér a
vízpart rehabilitációs tervekre; a partvonal
szabályozásra; a nádasok minősítésére; a
parti sáv hasznosítására, tulajdoni viszo-
nyaira; valamint az illegális létesítmények té-
makörére is.

A projekt megvalósítására rendelkezésre
álló három év a végéhez közeledik, a hiva-
talos záró időpont 2012. december 31.. A
nemzetközi partnerek a projekt záró konfe-
renciájának alkalmából utoljára találkoztak

2012. október 25-26-
án Franciaországban a
projekt vezető part-
nere által szervezett
eseményen. A rendez-
vényen valamennyi
partner beszámolt az
általa végzett három
éves munka eredmé-
nyéről, tapasztalatai-
ról. A konferencián a
Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit

Kft.-t Molnár Gábor ügyvezető igazgató
képviselte, és bemutatta a kft. által készített,
az egész Balaton-partra vonatkozó Tájkép-
menedzsment Tervet. A terv a nemzetközi
partnerek elismerését váltotta ki, és többen
jelezték, hogy mélyebben is meg kívánják is-
merni az elkészült anyag részleteit, bízva
abban, hogy saját országukban is hasznosí-
tani tudják az abban fellelhető módszertant,
tapasztalatokat.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Non -
profit Kft. a projekt keretein belül 2012. no-

vember 20-án tartja utolsó helyi rendezvé-
nyét az önkormányzatok, a szakmai szerve-
zetek, a civil szervezetek képviselőinek
megjelenésére számítva Siófokon, a Polgár-
mesteri Hivatalban, „A terület- és település-
rendezés hatása a balatoni tájképre” címmel.
A szeminárium érinti a Balaton törvény, a
nádminősítés, a Balaton partvonal-sza -
bályozási terv felülvizsgálatának, a balatoni
vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek felül-
vizsgálatának mindenki számára fontos, és
néha kényes kérdéseit. A meghívott előadók
között szerepelnek a Belügyminisztérium; a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nonprofit Kft szakértői.

A projekt lassan lezárul, de a munka ter-
mészetesen még nem ér véget. A Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a jö-
vőben is folytatni kívánja ez irányú felada-
tainak ellátását további Európai Unió által
biztosított források és a kialakult nemzet-
közi partneri kapcsolatok felhasználásával.
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Veszprémi az év polgármestere
A díj alapításától eltelt 18 év alatt
harmadjára esett veszprémi polgár-
mesterre a megtisztelő „Az év pol-
gármestere” cím. Idén Tihanyban
vehették át a díjazottak az elisme-
rést.

A Szféra ügyvezetője, Oltványi
Tamás elmondta: 1995 óta rendezi cége
az ország egyik legnagyobb önkor-
mányzati eseményét. A polgármesterek
randevúján ezúttal is szakmai előadások
hangzottak el turizmusról, jogszabályi
háttérről.

A házigazda jogán Tósoki Imre kö -
szön tötte polgármester kollégáit. Beszá-
molt a település eddigi, jelenlegi és
jövőbeni fejlesztéseiről. A világörökség

várományosa, Tihany folyamatosan épül-
szépül. Mint arról lapunk is beszámolt, el-
készült a Mádl Ferenc tér, befejezéséhez
közeledik a Pisky sétány és a kálvária át-
építése.

Az esemény fénypontjaként átadták
Az év polgármestere díjat Veszprém
polgármesterének, Porga Gyulának, az év
alpolgármestere díjat Szarvas alpolgár-
mesterének, Besenczy Zoltánnak, s az év
jegyzője címet Bocsi Istvánnak, Budaörs
jegyzőjének.

Veszprém első polgármestere, Dióssy
László kétszer vehette át az elismerést, a
balatoniak közül pedig Bóka István, Bala-
tonfüred polgármestere.

zatyipressA év polgármestere Porga Gyula (balról)

Sokat remélnek a balatonalmádi járástól
Balatonalmádiban a járási hivatal az okmányiroda mellett lesz. A
hivatalnokok a városháza teljes alsó szárnyát, valamint a Baross
Gábor utcai volt rendelőintézet alsó épületrészét vehetik bir-
tokukba. Az átalakítási munkálatok bruttó 10 millió 700 ezer
forintba kerülnek. 

Okmányirodai feladatokat, gyermek- és gyámvédelmi ügyeket,
valamint szociális- és igazgatási ügyeket lát el a jövő januárban felálló járási
hivatal. A korábbi Kelet-Balatoni Kistérségi Társulásból Alsóörs Balaton-
füredhez, míg Szentkirályszabadja Veszprémhez, Papkeszi és Királyszent -
istván az almádi járáshoz csatlakozik. A törvény szerint a települések
négyévente kérhetik átsorolásukat a szomszédos járásokhoz. 

Szedlák Attila országgyűlési képviselő, a Kelet-Balatoni Kistérségi Tár-
sulás elnöke szerint senkinek nem jelent majd ügyintézési nehézséget a
járások kialakítása, annak ugyanis éppen az a célja, hogy az állampolgárok
egyszerűbben és gyorsabban intézhessék az ügyeiket. Nem önkor-
mányzati feladatok kerülnek át, hanem a polgármesteri hivatal élén dol-
gozó jegyző bizonyos államigazgatási hatáskörei.

A kialakítás során minden tekintetben figyelembe vették a 30 kilo-
méteren belüli elérhetőséget, a területi határokat, a leendő körjegy -
zőségeket, illetve a települések érdekeit. Szedlák Attila éppen ezért tartja

jó ötletnek, hogy a korábbi tervet elvetették
az illetékesek, miszerint Veszprém megyében
csak kilenc járás lenne. 

Mint ismeretes, az év elején Balatonalmádi,
a kelet-balatoni kistérség a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium által javasolt járási
rendszerben a Balatonfüred központú járáshoz
tartozott volna. Ugyanakkor a KIM-nél felis-
merték, hogy Balatonalmádinak megvannak
azok az adottságai, amely járási köz ponttá
teheti. A 9300 lakosú városban egészségügyi,
valamint szociális alapszolgáltató központ, ok-
mányiroda, rendőr kapitányság, alap- és középfokú oktatási in-
tézményrendszer is megtalálható. 

A járási rendszer kialakítása illeszkedik a történelmi hagyo mányokhoz,
úgy, hogy közben figyelembe veszik az elmúlt évtizedekben történt vál-
tozásokat is. Költséghatékonyság és ügyfélbarát stílus jellemzi majd a
januárban felálló hivatalokat, mellyel elsősorban az állampolgárok járnak
jól. 

Szendi Péter

Filep Miklós, a Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás elnöke nem tart attól,
hogy a járások bevezetésével csorbulna
bármelyik település érdeke. Januártól a
Földhivatal és Munkaügyi Központ je len-
legi épületében kap helyet a Balatonfü-
redi Járási Hivatal.

- A puding próbája az evés, úgy gondolom,
hogy a kormány jó döntést hozott ezzel – igaz,
még rengeteg a nyitott kérdés és remélhetőleg
a finanszírozási feltételek is adottak lesznek –

válaszolt megkeresésünkre a kistérség elnöke, Filep Miklós.
Továbbra is megmaradnak társulási formában a szociális ellátások, úgy

mint gyámügy és ügyeleti szolgálat. Az önkormányzati hivataltól 21 köz-
tisztviselő kerül át, amelynek vezetőjéről később döntenek. A járási hiva-
tal az államigazgatási ügyeket intézi majd. Az okmányiroda, egyes gyám-
és gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyeket a hiva-

tal látja el. A köznevelési és építésigazgatási feladatokat, a menedékjogot,
az egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezését, kommunális, állat-
egészségügyi, vízügyi hatásköröket, valamint a szabálysértési ügyeket és a
helyi védelmi bizottságok vezetését szintén a járások látják el. Filep 
Miklós reméli, hogy alacsonyabb költségvetéssel, de hatékonyabban, ügy-
félközpontúan működnek ezentúl a hivatalok. Igyekeztek figyelembe
venni, hogy a füredi központ könnyen megközelíthető legyen a kistér-
ségben élő emberek számára. 

Filep Miklós a megalakuló új társulás vezetését továbbra is vállalná,
amennyiben jövőre bizalmat kap. A hivatal felállításával megtörténik az
önkormányzati és államigazgatási feladat-, illetve hatáskörök szétválasz-
tása.

A Balatonfüredi Járási Hivatalhoz tartozó településekhez csatlakozott
Alsóörs. Továbbra is a kistérséghez tartozik Aszófő, Balatonakali, Balaton-
csicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Cso-
pak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly és Zánka.

Szendi Péter

Jövőre megalakul a füredi járási hivatal
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Ökoturizmus és tógazdálkodás a tavak régióiban

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSzSz) Gyenesdiáson
tartotta meg a „Tanulás a tavakért” Leonardo projekt németor-
szági találkozójáról szóló beszámolóját. 

A projektben öt európai ország: Anglia, Németország, Spanyolország,
Lengyelország és Magyarország, mint az Élő Tavak Nemzetközi Hálózata
tagjai vesznek részt. A fő cél, hogy a különböző országokban a tógaz-
dálkodással foglalkozó szakemberek, oktatók, diákok megosszák isme-
reteiket, kicseréljék tapasztalataikat, s egymástól tanuljanak, valamint a
problémáik megoldásához segítséget kérjenek és kapjanak, majd ezek-
ből a tapasztalatokból közösen egy e-oktatási anyagot hozzanak létre.

Székely Erzsébet, a BCSzSZ elnöke – aki a Nők a Balatonért Egyesü-
letet is képviseli a projektben – a tájékoztató fórumon visszautalt arra,
hogy az első találkozó a spanyolországi Valenciában zajlott, ahol a tavak
és vizes területek rehabilitációja volt a téma. A második találkozóra a
németországi Radolfzellben, a Bódeni-tó partján került sor, ahol az Élő
Tavak Nemzetközi hálózatának központja is található. A fő témakör az
ökoturizmus és a tó környéki gazdálkodás volt. A résztvevők előadások
során ismerkedhettek meg a helybéli és a szereplő országok különböző
szituációival, valamint terepgyakorlatokon tekinthettek be a helyi bio-

gazdálkodásba, a természeti ér-
tékek védelmébe és az ökotu-
rizmusba. Ellátogattak a
Wollmatinger Ried természet-
védelmi területre, amely 
Európa-diplomás és Natura 2000 terület. A prezentációban elhangzott:
a bicikliút mentén tanösvény segíti a turistákat a madarak felismerésé-
ben, valamint a nádas életének megismerésében. Információs köz-
 pont juk kicsi, de annál érdekesebb. Távlati tervekben szerepel egy
lényegesen nagyobb látogató központ építése. A Hofgemeinschaft
Heggelbach biodinamikus farmon betekinthettek egy biofarm min-
dennapi életébe. A farmot hat család működteti már több mint húsz
éve. Minden családnak megvan a maga területe és feladata. Állattar-
tással (szarvasmarha, disznó), zöldség és gyümölcstermesztéssel, vala-
mint sajtkészítéssel foglalkoznak. A farm energiaellátását
nap kollektorokkal és faelgázosító kazánnal biztosítják. 

A Markelfinger-ben található Természetbarátok Házában (Natur-
freundehaus) megnézhették az ökoszálláshelyeket, kempinget, vala-
mint a turisták számára összeállított programkínálatot is. Az
építkezéseknél nagy gondot fordítottak a természetes anyagok fel-
használására, az energiatakarékos megoldásokra, a napenergia hasz-
nosítására. A turisztikában elsősorban családokra és iskolás
csoportokra koncentrálnak, a gyerekek számára foglalkoztató terme-
ket alakítottak ki. Saját éttermet működtetnek, ahol bioalapanyagokat
használnak fel. A Természetbarátok Háza egyesületi formában műkö-
dik, és a tagok számára olcsó szálláshelyet biztosít. A résztvevők ott
egy kenutúrán vettek részt a Bódeni-tavon, így figyelhették meg a tó-
parti berkeket. Az előadások anyagát és a terepgyakorlatokon látotta-
kat műhelyfoglalkozásokon dolgozták fel a résztvevők, amely alapját
képzi az e-oktatási anyagnak. 

A következő találkozó Angliában lesz 2013 februárjában. A projekt
az Európai Unió Egész életen át tartó tanulási program Leonardo Da
Vinci alprogramjának támogatásával valósul meg.

A Bódeni-tavi kenutúrán résztvevők csoportja

Nyílt levél a Balatoni Szövetségnek

Tisztelt Elnök Úr!

A Nyugat-balatoni medence és a zalai Bala-
ton-part településeinek érdekeit képviselő
Keszthely környéke Kistérségi Társulás, Térség-
fejlesztési Bizottságának elnökeként a következő
kéréssel fordulok Önhöz.

A Balaton vízminősége a 2012-es esztendő-
ben kifogástalan volt. A Balaton nyugati me-
dencéjét azonban egyre súlyosabban érinti az
egyre szűkülő csapadék mennyiségek után (ez
2012-ben 270-320 mm között változott ez idáig –
ez sivatagi alsó határ!) az eliszaposodás 
problémája. Ezek a gondok elsődlegesen a
strandokat érintik, itt jelentkezik egyre hat-
ványozottabban. 

A Balaton jelenlegi nagyon alacsony vízállása,
valamint a több mint 10 éve elvégzett iszap-
mentesítési munkálatok indokolttá teszik az is-
mételt mederkotrások megindítását, a strandok
előtt lévő, megtelt iszapcsapdák kitisztítását, a
strandhomokozások újbóli végrehajtását, vala-

mint ezekkel együtt a felgyülemlett kagylók és
törmelékeik eltávolítását. 

A meder feltöltődése leginkább a nyugati
medencében figyelhető meg a Zala-folyó hor-
daléka miatt, így rendkívül fontos a medence ki-
tisztítása, hiszen így tudjuk garantálni a Balaton
megfelelő, elvárt tiszta fürdővizét. 

A fentiekre való tekintettel a szövetség legi-
timációja mellett kérjük a döntéshozó miniszté-
riumok hathatós segítségét abban, hogy kiemelt
figyelem mellett anyagi lehetőséget teremtsen a
fent említett problémák 2013 üdülési szezonra
történő megoldásában. A - legkésőbb - tavaszi
kotrások és (ha az aszályos idő marad) a strand-
homokozások elmaradásával sérülhet az össz-
balatoni érdek, hiszen a turista egyöntetűen ítéli
meg a Balatont!

A vitorlás és csónakkikötők helyzetének
szempontjából nagyon lényeges rögzíteni a víz-
szint-szabályozás teljes körű áttekintésének kér-
dését. Véleményem szerint a jelenlegi 110-es
vízszintmaximum – nagy csapadék maxi-

mumok idején - nem biztosítja a hatékony víz-
megtartást, így lényeges kérdés a vízszintmérce
maximumának megemelése min. 130 cm ma-
gasságig. 

Ehhez szükséges az állam szerepvállalása, a le-
eresztések, vízkivételek ellenőrzése terén (a Sión
történő hajófelhozatal teljes kiiktatása) – az ala-
csony vízszint miatt veszélyben a vitorlásturiz-
mus! Lényeges a Sió-projekt teljes körű
kiépítésének megoldása is egyben!

Fontos kérdés az illegálisan és másképp fel-
töltött déli (leginkább 3 település érintett ebben
csupán!) parti területek állami kisajátításának át-
gondolása, az északi és déli parton együttesen
meglévő partvédő művek egységes, 15-20 cm-
rel való megemelése. A kormányzati program-
hoz kapcsolódóan vé le ményem szerint
átgondolásra érdemes a Balaton környékén zá-
portározók és a - rekultivált zagykazetta terüle-
teken - halastavi tározók részbeni megépítése,
vízszint védterületek kijelölése mellett. 

Kérem elnök urat nyílt levelem támogatásá-
ban és a döntéshozók felé történő hathatós kép-
viseletben!

Tisztelettel:
Gál Lajos, 

Gyenesdiás polgármestere

A nyári csapadékhiány, az optimálistól jelentősen eltérő vízszint ismét
felerősítette a balatoni turizmus jövőjéért aggódók hangját. Az alábbi-
akban Gál Lajosnak, Gyenesdiás polgármesterének a Balatoni Szövet-
ség elnökéhez írt levelét olvashatják.
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Cseppet sem kopott a tihanyi garda-
fesztivál fénye, sőt: a megújuló felső fa-
lurész még vonzóbbá tette az utószezon
leglátványosabb eseményét.

Az idén is háromnapos programsorozat
az eleinte ködös idő ellenére ezreket von-
zott, s hiteles tanúkként igazolhatjuk, szá-
mos külföldivel is találkoztunk a vásári
forgatagban.

Mint korábban, most is az önkormányzat
és a Tihanyi Vinitores Tychonienses Borrend
szervezte sok-sok segítővel és támogatóval a
gardáliát. Tihany polgármestere, Tósoki Imre
elmondta, hogy a tihanyi halászoknak kí-
vántak ezelőtt 11 évvel emléket állítani a ren-
dezvénnyel, azzal a tudatos szándékkal, hogy
a nyári szezonon túl is legyen valami vonzó
esemény a faluban. És mert Tihany szinte ki-
zárólag az idegenforgalomból él, a célt mindenki komolyan vette. A sikert
igazolja a látogatottság, az egy évtizedes siker és lankadatlan érdeklődés.

Bár az igazi hideg, a gardák csapatos vonulásának ideje még nem érke-
zett meg, így is tisztességes zsákmánnyal térhettek kikötőbe a halászhajók,
melyeket három „teltházas” nézőhajó is követett. A fogást a tihanyi kikö-
tőben legalább ezren várták a füredi fúvósok zenéje közepette. Ezt köve-
tően a nagy köztiszteletnek örvendő veterán halászférfiak – Pekár Miklós,
Varró János és Végh László – vezetésével megindult a lovas kocsis, kisvo-
natos, gyalogos menet az apátsághoz, ahol Korzenszky Richárd perjel szép

példabeszéd után áldotta meg a fogást és az
újbort.

A gardália idei díszvendégét, Veszprémet
az év polgármestere címet elnyert Porga
Gyula polgármester képviselte. Tihanyba ér-
kezett Kontrát Károly és Halász János állam-
titkár, több balatoni település polgármestere
is. 

A templomból az ünnepi menet – élen
kéttucatnyi borrend díszbe öltözött képvi -
selőivel – a még építés alatt álló Pisky sétá-
nyon a Visszhang-dombra vonult, ahol
végre lángra lobbanhatott a szőlővenyigék-
ből összehordott máglya, melynek parazsa
fölött (kizárólag orgonavesszőn!) a hetven-
kétszer beirdalt, paprikás lisztben megforga-
tott gardák sültek ropogósra.

Mindeközben a színpadon egymást
váltva folytak a kulturális műsorok, valamint a borrendi tagavatás látvá-
nyos ceremóniája.

A gardafesztivál immáron hagyományos része volt a Pro Tihany-díj át-
adása, melyet idén Salánki Sándor és Sörös József vehetett át. A Németh
László Művelődési Házban Beke G. László „Balatoni impressziók” című fo-
tókiállítását tekinthették meg az érdeklődők; sokakat vonzott a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum népiszerszám-bemutatója, a halételek versenye, a hor-
gászverseny a tihanyi Belső-tó partjainál, a sütés-főzés, a kirakodóvásár. 

Zatkalik

Gardália – tizenegyedszer

Hévíz és Csopak nyerte a virágos fődíjat
A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny idei díjait Hé-
vízen osztották ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar
Turizmus Zrt. közös fődíját a városok közt Hévíz, a falvak kategóri-
ájában Csopak, győztes helyezését a városok kategóriájában Hévíz
nyerte el. Az elismerés a településeket az európai virágosító verseny
mezőnyébe kerülésre jogosítja.  

A fürdőváros sportcsarnokában tartott gálára közel 300 önkormányzat
kapott meghívást. A rendezvényt köszöntötte házigazdaként Papp Gábor
polgármester. A műsoros programon mintegy 120 különféle elismerés lett
kiosztva. A rendezvény sajtótájékoztatóján a versenyt kiírók képviseletében
Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyet-
tese az 1994 óta hagyományos megmérettetés fontosságáról, a turizmust
befolyásoló eredményeiről beszélt. Hangsúlyozta: a települések versenye
nem csak egymás közt ösztönző, jó hatással van arra is, hogy a vendéglátó-
helyek, s a lakók is kivegyék részüket a környezetszépítésből. Szimbolizálja
egyben a turisztikai és a kertészeti szakma összefogását. Mindez jelképe a
magyar vendégszeretetnek, ennek kinyilvánításában nagy szerepük van
mindazoknak, akik a virágosítási mozgalomban részt vesznek, ezen mun-
kával hozzájárulnak a magyar turisztikai országkép alakításához. 

Prutkay János, szervezőbizottsági elnök kiemelte, hogy a versenyszel-
lemben való közös tenniakarás fontos kapcsolatépítő erőt is jelent a tu-
rizmusban érdekeltek körében. A virágosítással együtt nagyobb figyelmet
kap a településtisztaság, a vendégváró célpontok természeti és épített
környezeti állapotának javítása, ami a minősítő szempontok közt is jelen
van. Mindezek értékelő bizottsági számbavétele alapján jelentette be
Hévíz és Csopak győzelmét, s azzal az Európai Virágos Városok és Falvak
versenye mezőnyébe való jutásukat. 

A Virágos Magyarországért verseny fővédnökeként Kunczéné Fellegi
Katalin beszélt arról, hogy az európai versenyen 12 ország városa, illetve
falva közt szerepel a két magyar üdülőtelepülés. A kiválasztás a nemzetközi
mezőnyben 25 ezer helységből történt, melyek környezeti szépítésében
mintegy 50 millió ember vett részt. A virágosító közösség Európa legna-
gyobb civil szervezetének tekinthető, a verseny több mint három évtize-
des múltra tekint vissza. A bírálati kritériumok közt a díszítés színvonala
mellett szerepel az ökológiai, természetvédelmi szempontok érvényesü-

lése, az önkormányzat és a lakosság együttes munkájával teremtett tele-
pülési arculat. Az értékelő bizottság a jövő nyár folyamán tartja meg a
szemléket, az eredményhirdetés szeptember 27-én lesz, Belgiumban. 

- Az első szó a köszöneté kell, hogy legyen - mondta Papp Gábor, a
nyertes fürdőváros polgármestere. - Köszönetet mondok mindenkinek,
akinek része van ebben az eredményben. Ide értve a közterületekért fe lelő-
söket, a lakókat, a vendégeket, akiknek munkájával, illetve a véleményük
kinyilvánítása révén, s azt elfogadva Hévíz mindennapjaiban jelen van
mindaz, ami a verseny mérésének szempontjai között döntő. Köszönöm
a város nevében a zsűrinek, hogy ezt a tevékenységet így értékelte. Bízom,
hogy az elismerés újabb erőt ad, amivel méltóképpen tudunk helytállni
az európai szintű összehasonlítás mezőnyében is.

Ambrus Tibor, Csopak község polgármestere hasonlóképpen szólt,
vázolva azt az arculatformálást is, amin immár több éve tervszerűen mun-
kálkodnak, a környezetszépítéssel együtt kiemelve a község balatoni üdü-
lőhelyi és borvidéki jellegzetességeit. 

További díjazottak között a miniszterelnök különdíját Lévai Anikó,
Orbán Viktor felesége adta át Egernek és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
me gyei Hidvégardónak. A balatoni régió települései közt különdíjban ré-
szesült Alsóörs, Balatonfüred, Balatonlelle és Gyenesdiás.

Horányi Árpád

Horváth Gergely, Prutkay János, Kunczéné Fellegi Katalin, 
Papp Gábor és Ambrus Tibor a rendezvény sajtótájékoztatóján
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Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert több mint 1,8 milliárd
forintos támogatással hamarosan indulhat a „Hétköznapok és
ünnepek egy hercegi kastélyban - a keszthelyi Festetics-kastély
évszázadai” című turisztikai beruházás. 

Az erről szóló támogatási szerződést október végén írta alá a prog -
ramot indító Regionális Fejlesztési Tanács volt elnökeként Manninger
Jenő országgyűlési képviselő, Breznovits István, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója és Pálinkás
Róbert, a nyertes Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója. Az esemény sajtótájékoztatóján Manninger
Jenő elmondta, hogy a beruházáshoz korábban kilátásban lévő 750
millió forint összeget sikerült 1,82 milliárdra növelni. Hangsúlyozta: ez
az előkészítő menedzsment kiváló szakmai munkájának köszönhető.
A pályázat tartalomban és minőségben is gazdagabb, s olyan színvo-
nalú lett, amiért nagyobb támogatásban részesült, mint a régióban
ugyancsak nyertes Fertőd és Pannonhalma. 

Pálinkás Róbert utalt rá, hogy a siker mögött több mint egy éve
tartó munka van, az eredmény zálogának pedig a legjobb szakem-
berek megtalálását tartja. A fő cél a kastély vonzerejének továbbfej-
lesztése, a Festetics örökség hatékonyabb kiaknázása és korszerű
fejlesztések, szolgáltatások megvalósítása. Mindez eddig kihasználat-
lan lehetőségek feltárásával, épület felújításokkal, integrált látogató-
menedzsment rendszer kialakításával, új arculat megteremtésével jön
létre. A beruházás olyan komplex turisztikai attrakciót eredményez,
amely mindenben megfelel a 21. századi kívánalmaknak. 

A program részleteiről beszélt Virágh Zsolt művészettörténész, a
pályázatot készítő Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. ügyveze-
tője.  A legjelentősebb elem, mintegy 900 millió forintos építési költ-

séggel az egykori Amazon Szálló turisztikai hasznosítása lesz. Az aka-
dálymentesség feltételeinek is megfelel majd az épület. Ott kap helyet
új állandó kiállításként a „Főúri utazások kiállítás és Veteránautó Lá-
togatóközpont” - életképek, járművek és egyéb tárgyak bemutatá-
sával, interaktív termekkel. A házban kulturális programok számára
alkalmas rendezvényhelyszínt is kialakítanak. Az épület felújítása
méltó kiegészítése lesz az önkormányzat által folytatott nagyszabású
városrehabilitációs programnak.  Sor kerül továbbá a park fejleszté-
sére is, melyben nem csak kertépítészeti munkák zajlanak. Új látniva-
lóként lepkeház készül, a látogatói útvonal összekapcsolódik a
pálmaházzal. A kastély főépületében bővítik az enteriőrök kiállítóte-
rét: a jelenlegi titkársági és igazgatói iroda helyiségei a látogatókat fog-
ják szolgálni. Kialakítják a Festetics család tagjait bemutató Festetics
Arcképcsarnokot, mely a mecenatúrájuknak, a közjót szolgáló tevé-
kenységüknek állít emléket. Megújulnak és új tárlatokkal is kiegé-
szülnek az állandó kiállítások. A felfrissített „Főúri életforma” 18 terme
és a Helikon Könyvtár egyedülálló anyaga mellett a magyar hercegi
családokat bemutató kiállítás is várja majd a látogatókat. Új látoga-
tóterekkel bővül továbbá a pincében lévő Bormúzeum is. A pince és
az első emelet között lift fog működni. Átalakul a látogató útvonal,
külön válik a bejárat és a kijárat, a forgalomnövekedéssel számolva
bővülnek a kiszolgáló helyek: pénztár, kávézó, vizesblokk, ajándék-
bolt.  

A nagy léptékű beruházás közvetve hozzájárul Keszthely turizmu-
sának növeléséhez, hosszú távra szólóan a későbbi újabb fejlesztési
ütemek megalapozását is jelenti. A befejezés tervezett ideje 2014. ok-
tóber 30-a.  

Horányi Árpád

Hercegi hétköznapok és ünnepek

Országos jelentőségű eseménynek adhat majd otthont 2013-
ban Alsópáhok.

Az üdülőtelepülés a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége (KÓTA) jövő évi zenei világnapi hangversenye rendezési jogát
kapta. A vendéglátás megtisztelő lehetősége a Bodzavirág Nép-
dalkör teljesítményének köszönhető. A zenei stafétát Szolnokon, a
városháza dísztermében rendezett találkozón vette át az idei házi -
gazdáktól Czigány Sándor polgármester és Füle Jánosné, a dalkör
vezetője. Rangot jelent, hogy a magyar folklórkincset őrzők és to-
vábbvivők közösségeit fogadhatják jövőre. Ezzel a község hagyo-
mánytisztelő, mű vé szet te rem tő mun ká já nak megismerése előtt is
szélesebbre tárulnak a kapuk. 

Alsópáhoké a staféta

Betakarítás ünnepe Felsőörsön
Második alkalommal rendezte meg a helyi önkormányzat és a
Nők a Felsőörsért Egyesület a betakarítás ünnepét. A szervezők
a szüreti felvonulás után finom borokkal, ételekkel és sokrétű
programokkal várták az érdeklődőket. 

A kora délutáni órákban nagyon sokan gyülekeztek a helyi civilház
udvarán, miközben az emberek bordalokat énekeltek. A Lovasról ér-
kező betyárok hangos ostorpattogtatás közben jelezték, hogy véget
ért a szüret, eljött a betakarítás ünnepe. A szüreti felvonuláson sokan
dalra fakadtak, miközben a helyi boros gazdák borait kóstolták. 

A Fő téren a Hegyenjárók Táncegyüttes műsorát tekinthették meg

az érdeklődők, közben a helyi Búzavirág Népdalkör is dalra fakadt. Mi-
után a menet végigvonult a falun, a civilházban folytatódtak tovább a
műsorok. 

A kézműves foglalkozás elsősorban a gyerekeket kötötte le. Nép-
tánccsoportok és népdalkörök léptek fel a színpadon. A nemrégiben
megalakult helyi színjátszó kör kabaréjelenetet adott elő, míg az ope-
rett slágerek elsősorban az idősebb korosztályt ragadta tapsra. A Nők
a Felsőörsért Egyesület finom ételekkel járult hozzá a rendezvény si-
kerességéhez, mely esti utcabállal zárult. 

Szendi Péter
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A szüreti vigadalom másnapján ünnepelt
a borrend
A Kelet-Balatoni Borrend újabb borlo-
vagokat fogadott soraiba. Az ünnepé-
lyes avatásra 2012. szeptember 30-án
került sor a református templomban.

A kezdő áhitatban Németh Péter lelkész
az irgalmas samaritánus történetét olvasta
fel. Kiemelte ebből, hogy az olaj és a bor a
korabeli gyógyászat eszközei voltak. Jézus
példázata ma is embertársai segítését kéri
borlovagoktól és nem borlovagoktól egy-
aránt.

Az avatás Tömör István ceremóniamester
vezetésével zajlott. Az új tagoknak a bor-
rend hagyományai szerint bizonyságot kel-
lett adniuk borászati ismereteikről, majd a
próbát követően Győrfi Károly, a borrend
nagymestere lovaggá ütötte a jelölteket. Az
áldást követően újdonsült borrendi tagként
Mészáros János Elek lepte meg énekével a
jelenlevőket. Hangja gyönyörűen betöltötte
a templomot, énekét a tavaly száz éves or-
gonán Sipos Csaba, a gyülekezet kántora
kísérte. A templomi felemelő alkalom a
Himnusz közös éneklésével ért véget. 

Ünnepélyesen tagjai közé fogadta a bor-
rend Mihalovics Miklós balatonvilágosi bo-
rászt, Németh Tibort, a magyar borok

elkötelezettjét, borbarátot, Horváth Kata-
lint, aki az aligai családi birtokon szőlész-bo-
rászkodik, Keresztes Jánosnét, aki kenesei
családi vállalkozásban szőlőtermesztéssel és
borkészítéssel foglalkozik.

Tiszteletbeli tagok lettek: Németh Sándor
helyi borosgazda és Mészáros János Elek 
előadóművész, borosgazda.

Az elmúlt évben a közösségért végzett
munkájáért nagymesteri dicséretben része-
sült: Koczor Mária pecsétőr és Kürthy Ibo-
lya kincstárnok.

Az avatáson részt vett Mihalovics Dóra,
Magyarország Borkirálynője, valamint a Ba-
laton keleti tájegységén működő borbaráti
klubok képviselői, erősítve ezzel is a térségi
együttműködést.

A meghívottak ezután a szomszédos
gyülekezeti házban borkóstolás és finom fa-
latok mellett ünnepeltek tovább. Az est
meglepetése a borrend hatalmas (és finom)
„zászlós tortája“ volt, melyet a Keresztes csa-
lád készíttetett erre az alkalomra.

GYHM

JÓ ÜTEMBEN HALAD A SIÓFOKI KÓRHÁZFEJLESZTÉS
Tető alá került a siófoki kórház új sürgősségi szárnya. Öt hó-
nappal a beruházás indulása után állnak a falak, elkészült a
födém, és elkezdődtek a belső munkálatok.

A betegek számára legtöbb kényelmetlenséget jelentő munkafá-
zisokkal a vállalásoknak megfelelően végzett a kivitelező, így már az
ősz első napjaiban hozzáláttak a villany- víz- és fűtésszerelési mun-
káknak, belső vakolásnak.

A régi sürgősségi fogadó-
épület helyén készülő, a
korábbinál na gyobb a lap -
területű épületrész már
jövő januárban készen áll-
hat arra, hogy a belső
struktúra átalakításának ré-
szeként kialakítsák az ott
helyet kapó sürgősségi osz-
tályt, köz ponti műtőt és
sterilizálót. A jelenleg
szétszabdalt diagnosztikai
és terápiai egységek a jövő-
ben így egy helyen érhetők
majd el. A komplex ellátási
tömböt már részben új
műszerparkkal szerelik fel.

A közbeszerzési eljárás lezárása után több mint 1 milliárd forint értékű
eszközállománnyal gyarapodhat az immár állami kézben lévő kórház,
egyebek között új CT és az intenzív ellátáshoz, a műtőkhöz szükséges
berendezések beszerzésére nyílik lehetőség.

Az új épületrész használatbavétele után kezdődnek a felújítási
munkák a kórházban. Az intenzív osztály műszaki állaga megköve-

teli, hogy részleges re-
konstrukciót, felújítást
kapjon. A központi radio-
lógia a főépületbe kerül és
a II. emeletre koncentráló-
dik. A fekvőbeteg osz-
tályok területén is lesznek
átalakítások és áthelyezé-
sek – sebészet, belgyógyá-
szat.

A több mint 3 milliárd
forintos siófoki kórház-
felújítás az európai uniós
pályázatoknak kö szön he -
tő en az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap
társfinanszírozásában va-
lósul meg.
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Alsóörs: Hasznot hozó fejlesztések 
a turizmus bevételeiből

Aligha a véletlenek összejátszása, vagy a
szerencse játszott szerepet abban, hogy
idén nyáron a vendégek szavazatai és az in-
ternetes voksok alapján Alsóörs ismét a
Legkedveltebb nya ralóhely címet nyerte el.
Hebling Zsolt polgármester többször el-
mondta, a képviselő-testület a turizmusból
származó bevételek jelentős részét évek óta
olyan beruházások fi nan szírozásába  for-
gat ja vissza, amelyek tovább növelik a tele-
pülés vonzerejét, így újabb források kelet-
keznek. Ebben az évben a kedvező
időjárásnak és a tavalyihoz képest nem
emelt díjaknak is köszönhetően például
harminc százalékkal emelkedett a strand
forgalma, az első gyorsadatok szerint 3,7
százalékkal nőtt a kurtaksa bevétel is. 

Ami csak a legutóbbi fejlesztéseket illeti, a
strandon kiépített közvilágítással hangulatos
esti parti sétány alakult ki, duplájára emelték a
homokos sportpályák területét, az egyre nép-
szerűbb kempingben korszerűsítették a vizes -
blokkot, térköves utat avattak, a férőhelyekért,
valamint a kempinghez tartozó, a strandbejárat
feletti, 18  személy  befogadására alkalmas apart-
manokért „sorban álltak” a vendégek.  A strand
és környékének közbiztonságát szolgálták a ren-
dőrséggel együttműködve felszerelt térfigyelő
kamerák, a szezon eleji autófeltörést leszámítva
nem történt újabb bűncselekmény, megszűn-
tek a strandi lopások is. A 71-es főút alsóörsi
szakaszán két helyen pályázati támogatással
megvalósult a forgalomcsillapítás.  

Természetesen az önkormányzat anyagi le-
hetőségeihez mérten fejlesztéseket hajt végre a
település turizmus által kevésbé érintett terü-
letein is. Az elmúlt években a költségvetésben
elkülönített útalap és az érintett ingatlantulaj-
donosok hozzájárulásával egyre több út kap szi-
lárd aszfaltburkolatot, napelemeket helyeznek
el a sportcsarnoknál, folyamatosan bővítik a
közvilágítást, pályázati támogatással elkezdődik
a  település központjában a Merse Leader Kul-

túrpark kialakítása, 8000 négyzetméteren szá-
mos különlegességet kínáló szabadidő köz-
ponttal. Legutóbbi számunkban tudósítottunk
az általános iskola és kézilabda utánpótlás köz-
ponthoz kapcsolódó. mintegy tízmillió forintos
költséggel megvalósított, 30 fő befogadására
alkalmas  diák szálláshely  átadásáról, a létesít-
mény nyáron természetesen vendégeket is
fogad. Október végére az óvoda udvarában
részben társadalmi munkával térkő burkolatot
raktak le, a kétsávos úton az apróságok megis-
merkedhetnek a közlekedés néhány fontos sza-
bályával. Ugyancsak az óvoda – sokáig kopár -
udvara zöld gyepszőnyeget kapott. 

Az igazi „nagy dobás” 2013-ban jöhet létre, a
több mint száz éves, meglehetősen leromlott ál-
lapotú  jelenlegi polgármesteri épület és környe-
zete értékesítésével,  lényegében saját forrásból új
hivatalt hoznak létre a művelődési házhoz építve.
Az elkészült és a szükséges engedélyekkel rendel-
kező terv szerint a 300 négyzetméteres létesít-
mény korszerű feltételeket biztosít mind az
ügyfelek fogadásához, mind az itt dolgozók mun-
kakörülményeihez. A belső udvarral bővül majd a
falu rendezvényeinek helyszínválasztéka is. 

Juhász Ferenc

Sikeres fonyódi szezon
A tavalyinál jobb szezonról számolhatott be
Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Bár
végleges adatokkal még nem rendelkeznek,
az már bizonyos: a százezret is meghaladja
a városban regisztrált vendégéjszakák
száma. A kánikulai napokon tízezrek keres-
ték fel a strandokat, melyek – különösen a
mélyebb vizű bélatelepi fürdőhelyek –
mindvégig kitűnő feltételeket biztosítottak
a lubickoláshoz, napozáshoz. 

- A kedvező időjárás mellett Fonyód népsze-
rűségéhez bizonyára hozzájárultak a színvona-
las programok. A nyáron átadott szabadtéri
színpadon egymást érték a nívós produkciók – a
település saját büdzséjéből nyolcmillió forintot
fordított erre a célra, de pályázati források is segí-
tették a szervezőket. A kedvező őszi időjárásnak
köszönhetően a hosszú hétvégeken ismét bené-
pesedett a kikötő és környéke – a hatalmas
tömeg láttán felvetődött annak lehetősége, hogy

jövő év szeptember-októberében esetleg egy
nagyrendezvénnyel is szórakoztathatnánk a
publikumot, a hozzánk látogató ezreket. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy egyre több német és
lengyel turistát köszönthetünk településünkön, s
testvérvárosunk, Érsekújvár lakói is gyakran fel-
keresnek bennünket – értékelte a szezont a pol-
gármester. 

Hidvégi József elmondta: november végén hi-
vatalosan is átadja a kivitelező a megszépült, fel-
újított belvárosi utakat, tereket, közösségi
létesítményeket, míg a bíróság volt épületében
létrehozott művelődési központ avatása jövő év
májusában esedékes.  Fonyód fejlesztése azonban
ezzel nem áll – pályázati forrásból újítják fel a
strandokat, bővítik a bélatelepi kikötőt, az eredeti
szépségében állítják helyre a Kripta villát, ahol
Szikra János festőművész állandó kiállítása fogadja
majd a lírai alkotások iránt érdeklődőket. 

Süli F. 
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Nyugat-Pannónia nemzeti parkjai é

A PaNaNet (Pannonian Nature Network) a burgenlandi és
nyugat-dunántúli nemzeti parkok, natúrparkok egyedülálló, ha-
táron átívelő összefogása közös ter mészeti örökségünk bemu -
ta tása, értékeink tudatosítása céljából. Magyar részről 3 nemzeti
park igazgatóság (Fertő-Hanság, Őrségi, Balaton-felvidéki), továbbá a
4 nyugat-dunántúli natúrpark, osztrák részről a Neusiedler See - 
Seewinkel Nemzeti Park és a 6 burgenlandi natúrpark vesz részt a 
hálózati együttműködésben.

A 2008. második felében indult és 2013. végéig tartó PaNaNet pro-
jekt magában foglalja a határon átnyúló közös kínálat- és termékfej-
lesztést, közös képzéseket, továbbképzéseket, valamint nyilvánossági
és marketing feladatokat, továbbá a természetturisztikai infrastruktúra
fejlesztését.

A projekt során a résztvevő partnerek közös PaNaNet arculati 
elemeket dolgoztak ki, létrejött a közös honlap (www.pananet.eu), 
elkészült a teljes PaNaNet régiót ábrázoló turistatérkép, valamint
több in for mációs és ismeretterjesztő kiadvány. A számos gyönyörű
fotóval és grafikával illusztrált PaNaNet könyv az egyedülálló 
együttműködés üzenetét hordozza, de egyben a tájegységek közötti
különbözőségeket is megjeleníti.

Nagy érdeklődés övezte a PaNaNet akkreditált természetvé-
delmi túravezető képzést, amelyet összesen 30 fő végzett el sikere-
sen. Az első képzést 2011 tavaszán Kerkaszentkirályon, a második
képzést 2011. őszén Sármelléken (Kis-Balatonon) tartották meg. 

A PaNaNet projektet és annak védett területeit bemutató pro-
móciós eszközt a nagyközönség számára első alkalommal 2012. áp-
rilis 20-án Illmitzben, a BirdExperience rendezvényen mutatták be, ahol
a projektpartnerek egymás mellett felállított paravánjai, információs

PaNaNet akkreditált természetvédelmi túravezető képzés, 
terepi gyakorlat PaNaNet promóciós eszköz „bevetésen”

A PaNaNet könyv borítója is a régió sokszínűségére utal
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ai és natúrparkjai

pultjai látványos PaNaNet sarkot alkottak. Azóta számos más hely-
színen (Kerkaszentkirály, Molnári, Letenye, Sarród, Eisenstadt, Lenti)
nyilvánosságot kapott az installáció. A projektpartnerek szándéka,
hogy a projektidőszak hátralévő részében és azt követően is minél
több helyre eljusson az „utazó kiállítás”.

A projekt számos rendezvénye közül az egyik legkülönlege-
sebb a 2012. június 25-30. között megvalósított határon átnyúló
PaNaTOUR promóciós kerékpártúra volt, amely evezéssel in-
dult a Lajtától és kerékpározással folytatódott a Muráig. A 
PaNaTOUR 6 napja során mintegy 350 kilométert tettek meg a
résztvevők az osztrák-magyar határtérségben. Gyönyörű tájakon
kerékpározva megismerhették a nemzeti- és natúrparkok látni-
valóit, izgalmas programkínálatát, illetve betekintést nyerhettek

a határon átnyúló program által támogatott további ökoturiszti-
kai fejlesztésekbe is.

Az „Ökoturizmus és természeti örökségünk: regionális ter-
mékek” – címmel 2012. szeptember 27-én Lentiben megrendezett
nemzetközi PaNaNet konferencia kitűnő lehetőséget biztosított
egy széleskörű, határon átnyúló szakmai tapasztalatcserére a jó pél-
dák, bevált módszerek és az elkerülendő hibák kölcsönös bemutatá-
sán, megvitatásán keresztül.

A konferencián a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Helyettes Államtitkársága képviseletében Ugron Ákos
Gábor főosztályvezető vett részt, aki a Nemzeti Parki Termék Védjegy
népszerűsítését kiemelt természetvédelmi célként említette. A résztve-
vők egyetértettek abban, hogy a regionális, illetve helyi termékek ter-
mészeti örökségünk részei, egy adott térség identitását erősítik, valamint
hozzájárulnak az adott régió fenntartható fejlődéséhez.

A projekt keretében még folyamatban lévő tevékenységek sorában
említhető többek között a közös kínálat- és termékfejlesztés, további
szakmai és népszerűsítő rendezvények szervezése, a Mura-mentén 
vízitúra fogadóbázis létrehozása, a közös PaNaNet film, valamint 
további kiadványok elkészítése.

A PaNaNet projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretében, az Európai Unió, az
Osztrák Köztársaság, Burgenland és Magyarország társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Összeállította: 
Józsa Erika turisztikai szakreferens 

(Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

PaNaNet konferencia LentibenA PaNaTOUR résztvevői a túra végállomásán, Kerkaszentkirályon

Csónaktúra a Murán (Fotó: Lelkes András) 
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Hévíz és a kínai Guilin testvérsége
Október 16. és 25. között, meghívásnak
eleget téve járt Kínában Hévíz polgár-
mestere, Papp Gábor és Kepli József János
alpolgármester.

A látogatás során a Kína turisztikai felleg-
várának számító Guilin város központi kerü-
letével testvértelepülési szerződést kötöttek.
Mindennek előzményéhez tartozik, hogy a
fürdővárosi önkormányzat a meglévő együtt-
működések ápolása mellett a kapcsolatépí-
tések új irányaként választotta a keleti
országokat, tekintve, hogy azok mind turiszti-
kai, mind gazdasági szempontból ígéretes le-
hetőségeket kínálnak. A város vezetése az
elmúlt két évben kapcsolatokat alakított ki
orosz és kínai településekkel. Ez idő alatt
közel 100 kínai delegáció járt Hévízen, 
közülük többen a városukba szóló meghívási
céllal érkeztek. Guilin küldöttsége még ez év
elején kezdeményezett szorosabb együttmű-
ködést.

A képviselő-testület márciusban határo -
zott arról, hogy a megkeresés nyomán 
hozzáfog az együttműködés konkrét elemei-
nek kidolgozásához, s ekkor fogadták el az
októberi látogatásra szóló meghívást is.
Papp Gábor és Kepli József János sajtótájé-
koztatón beszélt útjuk programjáról. Először
Pekingbe látogattak, ahol Kusai Sándor
nagykövettel tárgyaltak a kapcsolatok lehe-
tőségeiről. Guilin a hévízieket a nemzetközi
turisztikai kiállítása és vására keretében fogadta, ahol Magyarorszá-
got Budapest és a fürdőváros képviselte, továbbá Franciaország és
Lengyelország volt jelen. Hévíz 500 négyzetméteres standon mutat-
kozott be, amit mintegy százezren látogattak. Ott került sor a test-
vértelepülési szerződés aláírására, az eseményt 40 televíziós
csatorna közvetítette.  

A megállapodás elsősorban a turisztikai, valamint a környezet-

és természetvédelmi feladatokban történő együttműködésre
helyez hangsúlyt, utóbbi a környezeti értékei miatt Guilin szá-
mára is nagyon fontos. Hévíz a további együttműködés során a
gyógyászatra épülő turizmusban szerzett tapasztalatait és honi
lehetőségeit tudja átadni, illetve bemutatni Guilinnek, miután a
kínai városban a gyógyászat és turizmus összekapcsolása ismeret-
len területnek számít. Az ötmillió lakosú, évente 20 millió turistát

fogadó kínai város történelmi és természeti
környezete miatt kedvelt a turisták köré-
ben.

Hévíz város vezetői ez alkalommal jártak
Sanghaj Xuhui nevű kerületében is, ahol
ugyancsak testvérvárosi együttműködés le-
hetőségeinek előkészítéséről tárgyaltak, ko-
rábbi megkeresésre reagálva. A hévízi
városvezetők elmondták: a találkozón kör-
vonalazódott, hogy a sanghaji kerülettel a
turizmus mellett kulturális, egészségügyi és
oktatási téren látszik az együttműködés le-
hetősége. A két település képviselői megál-
lapodtak abban, hogy a közeljövőben
magyar fotós egy kiállítás keretében mutatja
be Xuhuiban Hévízt, majd a kínai városban
készített fotóiból Hévízen rendeznek bemu-
tatót.

Horányi Árpád

Hévízi látványkínáló
A Mészáros T. László fotóriporter nevével jegyzett „Szeretettel vár” című minikönyvek 

sorozat új darabja Hévíz látványosságaival jelent meg.
A képes kalauzhoz Papp Gábor, a város polgármester írt ajánlást, kínálva azt a számtalan

lehetőséget, amelyeket a fényképek mutatnak. A kötet exkluzív tallózást enged a fürdőváros
nevezetességeiben, szépségeiben. Régi képeslapokon megjelenik a múlt is, mit a gyógytó for-
rásához hasonlóan örök táplálója a jövőnek. A századfordulós üdvözletek után a mai arculat
kialakulási folyamata követhető nyomon, fotóművészeti értéket is képviselő felvételekkel. Év-
és napszakok szerint, a mindenkor hangulatos miliőt, a gyógyászatot, az igényes kulturális ki-
kapcsolódás programjait egyaránt megidézi az albumszerű, kis képeskönyv. A tradíciók mel-
letti újdonságok közt betekintést enged a nemrég alakult Hévíz Színpad társulatának
művészetteremtő munkájába, a megújul római kori romkert látványosságaiba. A városrészek
sajátosságait a centrumtól a tavon át a szép egregyi szőlőskertekig, az aktuális rendezvények-
kel együtt emeli ki a felvételek sokasága.  

A szöveg angol, német, orosz és kínai fordításban is olvasható.
H. Á.

Hévíziek tárgyalása a guilini turisztikai hivatalban
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Tökéletes tökételek
és töklámpások
versenye
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg október második
hétvégéjén Balatonboglár szőlőskislaki városrészében a Tök-
lámpás Fesztivált a Tökéletes tökételek sütő főző versenyét,
ahol a színpadi produkciók mellett kiállítás, vásár, játszóház és
bál is színesítette a programkínálatot.

A néphagyományokat népszerűsítő rendezvényen idén 9 csapat
14 tökből készült étele került zsűri elé. 

Szinte évről-évre visszajáró csapatok neveznek a versenyen, ahol a
tökkel töltött és a tökös-mákos palacsintától a töklecsón és tökfasír-
ton át, egészen a tökös pizzáig és a tökből készült tiramisuig számos
ételt kóstolhatott az érdeklődők sokasága.

Több mint harminc töklámpásos házat járt végig sötétedést köve-
ten a háromtagú zsűri. Az érdeklődőket kisvonat szállította a bene-
vezett portákhoz.

- Évről-évre kevesebb a tök a házaknál, ezért a tavalyi évtől már
madárijesztő-versennyel is bővítették a kínálatot, az idén kettőt állí-
tottak – mondta Szalai Tünde, a balatonboglári városi művelődési
ház vezetője. Tavaly indították először a tökös népmese-illusztrációk
versenyét is, melyre idén az óvodások két alkotással, a Vajas Pánkó-
val és Az aranyszőrű báránnyal készültek.

A kulturális intézmény vezetője kiemelte, hogy a Balatonboglár
egyik kiemelt rendezvényének számító kétnapos fesztivál lebonyolí-
tásában harminc önkéntes segédkezett.

Október közepén készült el a bala-
tonfenyvesi Kisfenyő Óvodában
egy sószoba, melyhez egy haszná-
laton kívüli – egykori gazdasági-
irodát alakítottak át. A szobába 6
négyzetméteres 16 centiméter vas-
tagságú parajdi kősót tartalmazó
fal került, borovi fenyő rácsozattal.
A 900 kg sót tartalmazó fal mögé
vízzáró védőfóliát helyeztek, illetve
a szobát felszerelték egy ventillá-
ciót biztosító berendezéssel. Hackl
Szilvia elmondta, hogy a gyerme-
kek részére megfelelő ülőpad ke-
rült a szobába, melyet a jövőben
somokozóval (só-homokozóval)
és színterápiával is bővíteni szeret-
nének. Az óvónő kiemelte, hogy
azért szorgalmazták a szoba kiala-
kítását a fenntartó önkormányzat-
nál, mert a sóterápia köztudottan
hatékony a felsőlégúti megbetege-
dések kezelésében, megelőzésé-
ben.

Sószoba Fenyvesen
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Eredményes évet zár a hajózás
A Balatoni Hajózási Zrt. valamennyi üzletágá-
ban előrelépés történt az elmúlt évhez viszo-
nyítva.  Horváth Gyula, a társaság ve zér-
igazgatója elmondta: a személyhajó forgalom-
ban ugyan csak minimális, félszázalékos növe-
kedést regisztráltak, ám a kompon szállított
utasok száma négy, a járműveké két százalék-
kal emelkedett. A legmeredekebb felfelé ívelés
a kerékpárosoknak köszönhető – a cég által
szállított bringák aránya 25%-kal haladja meg a
2011-es évit. Ez a rendkívül dinamikus növeke-
dés arra inspirálta a cég vezetését, hogy még szorosabb kapcsolatot
építsen ki az országos és regionális szövetségekkel. Felvetődött annak
lehetősége is, hogy a Balaton egy szakaszán – a kerékpáros egyesüle-
tek eddigi javaslatai alapján várhatóan Boglár és Révfülöp között – fo-
lyamatosan közlekedtetnek egy erre a célra kialakított hajót. 

- A Balatoni Hajózási Zrt. szálláshelyein
ugyancsak kedvező trendet észlelhetünk. A
vendég forgalom 8,2%-kal, a vendégéjszakák
száma 8,7%-kal emelkedett. Sokan vették
igénybe a SZÉP kártyával való fizetés lehető-
ségét, így saját tapasztalataink alapján el-
mondhatom: a kártya adományozóira
vo nat ko zó jogszabályok felülvizsgálata elke-
rülhetetlen. Célszerűnek látnánk, hogy ne ter-
helje őket újabb adó – tájékoztatta lapunkat
a vezérigazgató.  

Horváth Gyulától megtudhattuk azt is, hogy a társaság az uta sok-
tól beérkezett információk, javaslatok alapján már készíti a jövő évi
üzleti tervét. A szakemberek természetesen az őszi-téli hónapokban
sem pihennek: a kikötői kotrások feszített ütemben egészen de-
cember végéig tartanak.

Közel 100%-os támogatással épülhet
meg az új kompátkelő

Társadalmi egyeztetés előzi meg a pályázatot

Amennyiben az érintett települések lakói is
egyetértenek az elképzeléssel, 2015-ben megin-
dulhat a próbaüzem az új, Fonyód - Badacsony
útvonalon. A helybeliek akarata mellett termé-
szetesen szükség van egy sikeres EU-s pályázatra
is, ám szinte bizonyos, hogy az ilyen jellegű in-
frastrukturális fejlesztések a továbbiakban is el-
sőbbséget élveznek a döntéshozóknál. Horváth
Gyula, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója
szerint környezetvédelmi és gazdasági okok
egyértelműen a megvalósítás mellett szólnak. 

- Ha csak e két összetevőt elemezzük, máris
számos érvet találunk az új kompátkelő kiépítése
mellett. A leg fontosabbnak talán az tűnhet, hogy
a magyar tengert kísérő közutak egyharmadát
jelentős mértékben felszabadíthatjuk a gépjár-

műforgalom alól - ennek környezetvédelmi ha-
tásait felesleges ecsetelni. Az is garantálható, hogy
a kompok a legkorszerűbb motorokkal lesznek
felszerelve: zaj- és légszennyezésük maximálisan
megfelel majd az előírásoknak. 

A társaság szempontjából nem elhanyagol-
hatóak a gazdasági indokok sem. Tekintettel arra,
hogy az átkelőhajók a sze mélyforgalmat is lebo-
nyolítják, így az eddig itt közlekedő katamarán a
Balaton más településeit kötheti össze. Az új
kompok beállítása tehát lehetővé teszi a két leg -
elavultabb vízibusz selejtezését. Természetesen
konkrét pénzügyi tervekkel is rendelkezünk: szá-
mításaink szerint a jelenlegihez hasonló nagy-
ságrendű személyforgalomból haszon ugyan
nem származik, ám a gépjárművek szállítása

már egyértelműen nyereséges vállalkozásnak
ígérkezik – ismerteti a Balatoni Hajózási Zrt. kon-
cepcióját a vezérigazgató. 

Horváth Gyula elmondta azt is, hogy az 5,6
milliárd forintos beruházás 91%-a uniós forrás-
ból biztosítható, míg a fennmaradó összeget a
hajózási cégnek, illetve az érintett önkormány-
zatoknak kellene vállalnia.

- Értelemszerűen a kompok beszerzése és a
kikötők átépítése tartozna az önrésszel bővített
kötelezettségeink közé, míg a két város költségve-
tését az utak és parkolók, valamint Badacsony-
ban a 71-es út aluljárójának önköltsége terhelné.
Amennyiben az érintett települések lakói is tá-
mogatják az elképzelést, a tulajdonosi közgyűlés
döntésének kompetenciájába tartozik a pályá-
zat benyújtása. Ha szabad utat kap a beruházás,
2013-ban lezárulhat a tervezési és közbeszerzési
szakasz, megkezdődhet az utak, parkolók kiépí-
tése: a munkálatok befejezése 2015 közepén vár-
ható. Ez a dátum egyben a próbaüzem kezdetét
is jelzi, tehát a Badacsony és Fonyód között köz-
lekedő komp a következő évtől működhet teljes
intenzitással. A járatok félóránként indulhatnak,
a menetidő pedig tizennyolc perc lesz. Ügyelünk
majd arra is, hogy a késő esti óráktól reggelig még
a csúcsidőben sem zavarjuk meg a helybeliek
nyugalmát, pihenését. 

A vezérigazgató úgy látja: az új kompátkelő
megépítésével megpezsdül az élet mindkét te-
lepülésen, miközben pénztárosok és kikötői
dolgozók alkalmazásával bővülnek a foglalkoz-
tatási lehetőségek is. 

Süli Ferenc
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FGSZ - legjobb munkahely
A Legjobb Munkahely Felmérés önkénte-
sen kitöltött munkavállalói kérdőívek
komplex kiértékelésén alapszik. Az orszá-
gos szinten több mint 800 főt foglalkoz-
tató vállalat elkötelezettségi mutatója
ezúttal – a korábbi évek stabil 85 százalé-
kos eredményén további 3 százalékot erő-
sítve – 88 % lett. Összehasonlításképp az
országos átlag 58 %. 

A felmérés során idén 100 vállalat csaknem
30.000 munkavállalója és közel 500 felsővezetője
fogalmazta meg véleményét munkahelyéről. 

Zsuga János, az FGSZ Zrt. vezérigazgatója a díj
kapcsán úgy fogalmazott: 

„Ez az újabb siker ismét fontos megerősítést
jelent számunkra. Az, hogy sorrendben ne-
gyedik alkalommal nyertük el a megtisztelő
címet, azt bizonyítja: az FGSZ a stabilitás és fej-
lődés szigete a bennünket körülvevő válságos
időkben, s hogy csakugyan a legjobbak va-
gyunk a legjobbak között. Az FGSZ olyan kö -
zösség, amelyben egymásért és a közös
célokért is elkötelezettséget érző munkatársak
dolgoznak. Olyan emberek, akiknek munkáján,
teljesítményén, szakmai elhivatottságán
Magyarország és térsége energiabiztonsága
múlik. Ez csak akkor lehetséges, ha ki-ki helyt -
áll a maga helyén, és ha alkotó módon vesz

részt azokban a folyamatokban, amelyek a
rendszerszerű működést és a problémák szak-
szerű megoldását garantálják. Mi ilyen közös-
séget alkotunk. Ezért tudjuk biztosítani annak
a nagy rendszernek a működését, amely orszá-
gunk és tranzitpartnereink földgázszállítását
biztosítja.”

Az FGSZ Európa kétszeres legjobb munkahe-
lye: a MOL-csoporthoz tartozó, siófoki székhelyű
FGSZ Földgázszállító Zrt. operatív feladatai ellá-
tására hat regionális üzemet működtet, Gellén-
házán, Hajdúszoboszlón, Kápolnás nyéken,
Kecskeméten, Miskolcon és Vecsésen, üzemen-
ként 75-100 fő munkavállalóval.

Pálinkafesztivál Siófokon
November 9. és 11. között került sor a Sió-
feszt Kft. szervezésében a népszerű Pálin-
kafesztiválra. Az idén immár negyedik
alkalommal megrendezett őszi program-
sorozatra új helyszínen, a Vásárcsarnokkal
szembeni murvás parkolóban került sor,
ahol a fesztiválsátorban több, tömegeket
vonzó fellépő is színpadra lépett. A három
nap során a több ezernyi érdeklődő jól szó-
ra kozott, s kissé pótolva érezhette az ok-
tóberben elmaradt legnagyobb tömegeket
vonzó őszi balatoni rendezvény, a tojás-
fesztiválbéli hangulatot. (Mi csak félve
írjuk le: mennyivel jobb lett volna, ha
mindkettőre sor kerül...)

Hogyan kerülhetők el 
a rendkívüli költségek télen?

A DRV Zrt. mérőelfagyás elleni kampányt indít
A fogyasztók és a vízmű közös érdeke a fagy-
kármentes tél. Februárban a hideg időjárás
komoly károkat okozott a házi ivóvízháló-
zatokon, ez közel 3000 fogyasztót érintett a
DRV működési területén. Az elfagyások leg-
gyakrabban a kellő gondosság, illetve a szak-
szerűség hiánya miatt következnek be, a
fogyasztók gyakran nem fordítanak kellő fi-
gyelmet a vízmérők megfelelő szigetelésére.
A felkészületlenség nemcsak kellemetlen-
séggel jár, hanem anyagilag is jelentős,
ugyanis a mérőcsere költsége a fogyasztót
terheli, pedig néhány egyszerű lépéssel
je len tős anyagi károk előzhetőek meg. A
DRV Zrt. felelős szolgáltatóként ebben segít
mérőelfagyás elleni kampányával.

A hideg időjárás minden évben komoly fagy-
károkat okoz a házi ivóvízhálózatokon, melyek
mind a kellemetlenséget tekintve, mind anyagi-
lag megterhelőek lehetnek. A vízmérő cseréjé-
nek költsége ugyanis minden esetben a

fogyasztót terheli. Ugyanakkor, amennyiben a
vízmérő hitelesen mér, de a házi vezetékszaka-
szon keletkezik a hiba, és a csősérülés következ-
tében jelentős mennyiségű ivóvíz folyik el, akkor
az anyagi kár a szokásos havi számlaösszeg sok-
szorosára, akár többszázezer forintra is rúghat. A
szolgáltatott ivóvíz ellenértékét ilyen esetben
ugyanis a fogyasztónak kell megfizetnie. Azon-
ban a kár megfelelő felkészültséggel és szakszerű
szigeteléssel elkerülhető. 

„A vízmérőakna belső felületét, az akna mennye-
zetét és oldalfalát is megfelelő szigeteléssel java-
soljuk ellátni. A szigetelőanyag tekintetében fon-
tos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen
szigetelőképességéből, alkalmazható például
hungarocell. Az aknafedlap megfelelő zárását
ellenőrizni kell, nem lehetnek hézagok, ahol a
hideg levegő az aknába áramolhat. Ha pedig az
ingatlant nem használják, akkor mindenképpen
szakszerűen vízteleníteni kell a rendszert, és
rendszeres időközönként ellenőrizni, vagy meg-
bízott útján ellenőriztetni az esetleges csősérülés

elkerülése végett.” – tájékoztatott Szebényi
Tibor, a DRV Zrt. értékesítési vezetője.

A fogyasztók és a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. közös érdeke a fagykármentes tél,
ezért a szolgáltató mérőelfagyás elleni kampányt
hirdet. A vállalat stratégiájának egyik fő pillére az
ügyfélközpontúság. A DRV Zrt. felelős szolgál-
tatóként kiemelt figyelmet fordít a fogyasztó-
barát szolgáltatások megteremtésére és
fenntartására, az alapos tájékoztatásra. A mérő-
elfagyás elleni kampány célja, hogy a fogyasztó-
kat időben tájékoztassák a veszélyekről, és
felhívják a figyelmet a megelőzésre, a szakszerű
teendőkre. A szolgáltató célja, hogy a megelő-
zésre helyezve a hangsúlyt évről-évre kevesebb
kellemetlenség terhelje a fogyasztókat.

A vízmű egy nyereményakciót is indít, mely-
nek keretein belül a fogyasztók 2013. január 10-
ig küldhetik be fotós beszámolójukat az
óvintézkedéseikről. A résztvevők között pedig
egy háromnapos hévízi fürdőbelépőt sorsolnak
ki.
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Ismét bajnok lett Fazekas Károly
Történelmi tettet hajtott
végre a balatonfüredi Faze-
kas Károly és csapata, hi-
szen a tereprali bajnoki
címét eddig még soha senki
nem tudta megvéde ni.
Ugyanakkor fájlalja, hogy
szpon zorok hiányában
nem indul hat a kö  vet ke ző
Da karon. 

- Több versenyzőtársam
mondta, hogy megvédeni
sokkal nehezebb a bajnoki

címet, mint megnyerni. Szerencsére alaptalan volt a „félelmük”. Szinte
lemásoltuk az előző szezont, hiszen a bajnokság elejét jól kezdtük. Ezu-
tán műszaki problémák merültek fel az autóval, így egy kicsit hullám-
völgybe kerültünk, nem úgy jöttek az eredmények, amire számítottunk,
sőt az összetett vezetést is átengedtük a riválisoknak – kezdi a vissza-
emlékezést az idénykezdetre Fazekas Károly.

A záróesemény Győrben nagyon jól sikerült, mely háromszoros
szorzójú Világ Kupa verseny volt. 

- Nagyszerűen sikerült ez a forduló, hiszen a nemzetközi mezőny-
ben második, a hazaiban első helyen végeztünk, így nagyon sok pon-
tot gyűjtöttünk össze a véghajrára. Ráadásul a bajnoki cím mellett
a nemzetközi szervezet kiemelt státuszát is megkaptuk, ami a nagy
versenyeken több előnnyel jár, ugyanis két éven keresztül minden
szakaszon az első tízben indulhatunk. Rajtunk kívül még három ver-
senyző érdemelt ki ilyet Magyarországon, amire büszkék vagyunk,
hogy terepraliban eddig csak nekünk sikerült.

A szponzorok azonban továbbra sem tolonganak. Fazekas szerint
nem az eredmény számít, hanem az, hogy az illetőnek milyen politika
háttere és egyéb kapcsolata van.

A füredi versenyző sajnálja, hogy jövőre sem indulnak a Dakaron,
holott erre a képességük adott, csak hiányzik hozzávetőlegesen 200
ezer euró.  Szeretnék megvédeni jövőre is a bajnoki címet, terveik
szerint egy gyorsabb autóval állnak majd ki, így minden esélyük meg-
van rá, hogy a következő szezonban is a dobogó legfelső fokára 
álljanak. 

Szendi Péter

Edzőváltás Balatonfűzfőn
Menesztették Szécsi János veze-
tőedzőt, helyét ideiglenesen az
ifi csapat trénere, Horváth Fe-
renc vette át. Orosz Attila elnök
azért kényszerült a változta-
tásra, mert az eredmények nem
úgy alakultak, ahogy azt a fut-
ballklub vezetősége elvárta.

Már a bajnokság elején felmerül-
tek problémák Balatonfűzfőn. A
megyei első osztályban szereplő
labdarúgók csekély számban láto-
gatták ugyanis az edzéseket. Volt
úgy, hogy mindössze három játékos
tréningezett, ami – valljuk be –, még egy kispályás csapatnál is kevés. 

A vezetőség a szezon elején a dobogóra várta a csapatot.  Jelenleg
a tizenkettedik helyen állnak, mindössze három pont választja el a fűz-
főiket a tizenötödik helyen álló Várpalotától. Orosz Péter elnök sajná-
latát fejezte ki, hogy menesztenie kellett Szécsi Jánost. – Emberileg
továbbra is jó a kapcsolatunk, de tény, hogy az utóbbi hetekben nem
úgy alakultak az eredmények, ahogy az elvárható lenne. Ráadásul mo-
rális problémák is felmerültek a csapatnál. Több játékos panaszkodott,

hogy nem elég intenzívek az edzések,
így nem is járnak le a pályára. A já-
tékosállomány, a feltételek adottak
ahhoz, hogy a dobogón végezzünk.

Szécsi helyét Horváth Ferenc vette
át, aki az U19-es csapatért is felel. Szá-
mára nem ismeretlen a közeg, hiszen
korábban játszott Balatonfűzfőn, il-
letve több környékbeli csapatnál is
megfordult. –Ami örvendetes, hogy
az első közös edzésünkön tizennégy
labdarúgó vett részt, mely többszöröse
az előzőekhez képest. Egyelőre csak az
őszi szezon végéig tart a szerződésem.
Szívem szerint inkább a fiatalokkal

dolgoznék, de ha a vezetőség továbbra is bennem bízik, akkor elgondol-
kodom az ajánlatukon. 

Balatonfűzfőn közel száz gyermek rúgja a labdát hétről-hétre. A fel-
tételek, a körülmények adottak az eredményes sportoláshoz, már csak
a csapatnak kell megfelelően szerepelnie. Talán ez ügyben is változás
lesz, hiszen hosszantartó nyeretlenségi sorozat után a fűzfőiek elhoz-
ták a három pontot Csetényből, ezzel is jelezvén a felzárkózást. 

Sz. P.

Népszerű volt a felsőörsi nyolcas túra
Idén második alkalommal rendezték meg Felsőörsön azt a teljesít-
ménytúrát, melynek legrövidebb távja hat és fél kilométer volt, míg
a leghosszabb közel 50 kilométer. Ebben az évben 361 túrázó meg-
közelítőleg 6 ezer kilométert gyalogolt. A szervezők örömére sok
helyi lakos is részt vett az eseményen.

Máthé Tamás szervező elmondása szerint a tavalyi tíz résztávot idén
nyolcra csökkentették, de a jó időnek és szervezésnek köszönhetően más-
félszer annyian látogattak el a településre és vették fel a túrabakancsot. 

Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók. Volt, aki Szegedről, más
Mezőhegyesről, de egy pár tiszteletét tette Bécsből, így gyakorlatilag nem-
zetközivé vált a teljesítménytúra. A legnépszerűbb táv az 50 kilométeres

volt, ahol nyolc kilátót is érintettek a sportolni vágyók. 
Szabó Balázs, Felsőörs polgármestere elégedetten nyugtázta, hogy mi-

lyen sokan adták le a nevezésüket a település civilházában. Szerinte szük-
ség van az ilyen jellegű programokra, hiszen ezáltal még többen
megismerik a községet, ráadásul az egészség szerepe is előtérbe kerül. A
falu vezetősége már a kezdetektől felkarolta a bakancsturizmust, mely Fel-
sőörs turisztikai koncepciójába  is beleillik. 

A szervezők örömüket fejezték ki, hogy hetvenhárom helyi lakos is felvette
a túrabakancsot. Jövőre is megrendezik a már hagyományossá vált teljesít-
ménytúrát, bízva abban, hogy akkor is szép számmal látogatnak el a településre. 

Sz. P.
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Gálfi Dalma az Újvilágot 
szeretné meghódítani

Az utóbbi hetekben, hónapokban újabb
nagy sikereket ért el Gálfi Dalma, aki ha-
marosan az Egyesült Államokba utazik,
hogy részt vegyen az ottani nemzetközi
tornákon. 

Szinte nem múlik el úgy hónap Dalma éle-
tében, hogy ne nyerjen egy versenyt, hogy ne
szerezzen újabb érmet. Nemrégiben a kor-
osztályos magyar bajnokságot nyerte meg
Budapesten. A könnyed sikert jelzi, hogy a
döntőben 6:3, 6:1-re diadalmaskodott a rivá-
lisával szemben. 

Ezt követte a Pilzenben lebonyolított kon-
tinensviadal, ahol az európai országok két-
két legjobbja léphetett salakra. Dalmát a
96-os táblán negyedikként emelték ki. Cseh,
görög, litván, szlovák versenyzőket vert meg,
miután eljutott az elődöntőig. Itt a német
Gerlach ellen bizonyult jobbnak, majd a
döntőben az ukrán Fridman állította meg.
Az esőszünetekkel tarkított mérkőzés első já-
tékát Gálfi nyerte 6:4-re, de aztán 7:5-re kika-
pott, és az utolsó játszmát is elveszítette
6:2-re. Dalma ezzel a sikerével a hivatalos eu-
rópai ranglistán egészen a második helyig lé-
pett előre. Fontos megjegyezni még, hogy
párosban Stollár Fannival az elődöntőig ju-
tottak el.

Ezután Olaszországba vette az irányt a te-
hetséges teniszező. –A közelmúltban rendez-
ték meg Reggio Calabriában az Európai
Mesterversenyt, ami az év egyik legjelentősebb
megmérettetése Európában. A tornára az eu-
rópai ranglista legjobb nyolc játékosát hívták
meg. A lányom első helyen lett kiemelve. Miu-
tán magabiztosan legyőzte horvát és szlovák
vetélytársait, következett a döntő. Az orosz Ka-
linskaya ellen 7:5, 2:6, 6:4-re diadalmaskodott.
Ezzel ő lett az első magyar lány, aki ezt a ver-
senyt megnyerte – büszkélkedik joggal Gálfi
Tamás édesapa, aki egyben az edzője is Dal-
mának

A füredi lány hamarosan egy floridai
versenysorozatra indul, ahol három tornán
vesz részt. Köztük lesz a NIKE világdöntője,
ahová szeptember közepén kvalifikálta
magát a magyar NIKE verseny megnyerés-
ével. Ezután részt vesz az Orange Bowl-on,
amit a világon a legkomolyabb utánpótlás
versenyének tartanak a szakemberek. 

Sz. P.

Teniszélet, teniszmúlt Almádiban
Több diploma, sikeres üzleti környezet,
eredményes sportpályafutás: Dudás Zsolt
bizonyára elégedett lehet életének, sor-
sának alakulásával, ám állandóan új kihí-
vások foglalkoztatják. A Balatonalmádi
Tenisz Klub elnökének ugyanis meggyő-
ződése, hogy kedvenc sportága működési
feltételeit folyamatosan javítani kell
ahhoz, hogy továbbra is megőrizze nép-
szerűségét a régió ifjúsága körében, s
hogy az Almádiba látogató turisták
örömmel keressék fel a magyar tenger
partján fekvő teniszcentrumot. A veretes
múlt, s a sikerekkel fémjelzett jelen mel-
lett már a jövő kihívásait is figyelembe
kell venni a fejlesztési elképzeléseknél.

- Talán csak a legöregebb balatonalmádiak
– esetleg a helytörténettel intenzívebben fog-
lalkozók – számára ismerősek a következő
adatok: csaknem kilenc évtizeddel ezelőtt már
tíz pályán üthették a Balaton-partján a sárga
– akkoriban még fehér - labdát a tenisz szerel-
mesei. Az 1925-ben létrejött klub alapítói ter-
mészetesen nem csak a helybeliek
moz gásigényét, a teniszjáték elterjedését kí-
vánták szolgálni: a közel tucatnyi salakos pálya
vendégei, használói között számítottak a villa-
tulajdonosokra, s a turisták ez irányú igényére

is. Az alapkoncepcióban azóta sem történt ér-
demi változás, talán csak annyi: a fehér sport
az elmúlt évtizedekben hihetetlenül népszerű
lett az egész világon. A legjobbak nem csak dol-
lármilliomosok, hanem igazi példaképek: ők
azok, akik miatt Magyarországon is több ezer
fiatal vesz kezébe ütőt. Balatonalmádiban
sincs ez másként, mint ahogy örömteli az a
tény is: az idősebb korosztály körében válto-
zatlanul a szabadidő eltöltésének egyik fontos
formája – villantja fel a helyi hagyományokat
és lehetőségeket Dudás Zsolt.

A Balatonalmádi Tenisz Klub elnöke a
megőrzendő tradíciók között említi az or-
szágos versenyek lebonyolítását: a hölgyeknél

az elit kategóriába tartozóknak, míg a férfiak-
nál a közvetlen élvonal mögöttiek számára
biztosítanak évről-évre rangos vetélkedőket.
A pezsgő salakos élet felkeltette az országos
szövetség érdeklődését. A megyei szövetség
is Almádiba szervezi különböző kategóriájú
vetélkedőinek nagy részét. 

- Ahhoz, hogy a turizmus kiszolgálása mel-
lett eleget tudjunk tenni az ilyen jellegű felkéré-
seknek, fejlesztenünk kell szolgáltatásainkat.
Az önkormányzat ugyan díjtalanul adta át ke-
zelésre a területet, a beruházások anyagi felté-
teleiről azonban a klub vezetésének kell
gondoskodnia. Ennek szellemében került sor
három pályán a villanyvilágítás bevezetésére
– ez nyáron a nagy forgalom miatt már nél-
külözhetetlen. A minőségi előrelépéshez viszont
feltétlenül indokolt lenne egy korszerű klubház
létesítése, sőt – célszerűnek látnánk egy multi-
funkcionális csarnok felépítését, elsődlegesen
pályázati forrásból. Ennek főként az utánpótlás
nevelés területén látnánk hasznát, hiszen más
sportágban szinte elképzelhetetlen, hogy
hosszú hónapokon keresztül nincs edzési lehe-
tőség – indokolja meg a beruházás szük sé -
gességét az Eötvös József Emlékéremmel
kitüntetett szakember. 

Süli Ferenc





2012. NOVEMBER KULTÚRA
BALATONI

21

Kiállítások Fonyódon
és Fenyvesen

Erdélyi Ernő Fonyódon élő festőművész képeiből rendezett kiállítást a Fo-
nyódi Múzeum. Az október 18-án tartott tárlatnyitón Miseta Zoltán, a
balatonlellei általános iskola igazgatója ajánlotta a művész munkáit az ér-
deklődők figyelmébe.

Hagyományainkon a jövő
A hajdan keszthelyi Festetics család Bécsben élő tagja, Festetics
György is részt vett azon a hagyományos szakmai találkozón, amit
idén a Georgikon tanintézet 215 éves alapításának jegyében ren-
dezett a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon kara. 

Tradicionális eseménnyel, az 54. alkalommal rendezett Georgikon
Napok ünnepi programjával tisztelgett az intézmény gróf  I. Festetics
György emléke előtt, aki a városban Európa első agrárfelsőoktatási intéz-
ményét hozta létre 1797-ben. Az eseményen Festetics György a törté-
nelmi idők hozadékával táplált életképességet méltatva mondott
köszöntőt. A Georgikon Napok több mint fél évszázados múltjáról szólva
mutatott rá arra, hogy a hagyományokra építhető a jövő. Emlékezett Belák
Sándor és Láng Géza tudósokra, akik e folyamatban anno a tradicioná-
lissá vált szakmai fórum alapjait is lerakták. 

E szakmai program egyébként az egyik legrégebbi kapocs a gyakor-
lat és a tudomány között. A rendezvény ezúttal olyan témakört ölelt
föl, ami optimizmust adhat a magyar agrárium mai válságfolyamatának
visszafordítására. Legalábbis ezt fogalmazták meg gyakorlati, tudomá-
nyos, képzési és törvénykezési aktualitásokat áttekintve „A vidék
gazda(g)ságáért” címmel rendezett találkozó céljaként. A problémakört
vázolva elhangzott: a falvakban lakóknak ma alig egytizede foglalkozik
mezőgazdasággal, nincs munkahely, leértékelődött a vidék presztízse.
A gazdasági válság leküzdésében alapvető feladatként jelölték meg a
vidék fejlesztését, arra utalóan, hogy az egyik legfontosabb ágazat, 
a mezőgazdaság ott van. 

Körvonalazták azt a szerepkört, amit a Pannon Egyetem a működési
régiójára kiterjedően vállal képzési, kutatási, innovatív tartalommal, szo-
ros kapcsolatban a térség turisztikájával is. Ez utóbbi körhöz tartozik a sző-
lészet-borászat, a tájkultúra terén végzett oktató-kutató munka, a
turizmus számára való képzés a szállodaszak működetésével, a lovastu-
risztikához szorosan kötődő ménesgazda képzéssel. A Pannon-vidék
gazda(g)ságáért való munkálkodás szekcióüléseinek témaköreiben sze-
repeltek balatoni halgazdálkodási, a  környezetvédelemmel összefüggés-
ben alternatív energiagazdálkodási kérdések. Horányi Árpád 

Festetics György (középen) is részt vett a megnyitón)

Idén 25 éves fennállását ünnepli a keszthelyi Festetics-kastély Heli-
kon Kórusa. A jubiláló vegyeskar a napokban tartotta jubileumi
koncertjét.

Életük immár
elválaszthatatlan
a Helikon Kas-
télymúzeum –
mint névadó in-
tézmény – és a
város kulturális
életétől. A szüle-
tésnapi koncert
is beágyazódott
a város gazdag zenei művészetteremtésébe: velük együtt ünnepeltek a
helyi társkórusok, összekapcsolva az évfordulós eseményt az idén már 17.
alkalommal szervezett énekkari találkozóval. Díszvendégük volt Keszthely
németországi testvérvárosa, Boppard 110 éves múltú vegyeskara. A német
együttessel fennálló barátságra, a csereturnék útjára újabb mérföldköves
szimbólum is került ezúttal: a boppardi kórus kapta a Karnagyi Klub által
évente adományozott „Keszthelyi Énekkarok Legfőbb Támogatója” elis-
merést. A címet Kendeh Gusztávné, a Helikon Kórus művészeti vezetője
alapította. 

A műsor vidám, születésnapi hangulatot teremtő szórakozást nyújtott
a közönségnek. A boppardi dalosok ajándékai közt szerepelt a magyar
nyelvű éneklés is. Fergeteges sikerrel, újrázást követelő vastaps dicsérte az
„Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék…” sorok jó ütemű dalolását. 

A Helikon Kórus idén is mintegy 20 fellépésen van túl. Immár a téli ün-
nepi koncertekre készülnek, melyekben újabb külföldi vendégszereplés is
lesz. A tavaly decemberben, a bécsi városházán adott műsoruk kapcsán
idén is részesei lehetnek az osztrák főváros adventi énekfesztiváljának, amit
különös megtiszteltetésként tartanak számon.

Horányi Árpád

Jubilál a keszthelyi 
Helikon Kórus 

Krizmanics Ágnes művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás október 18-
án a balatonfenyvesi községháza nagytermében. November végéig lá-
togatható a néhány gondosan kidolgozott grafika mellett zömében
festményeket felvonultató tárlat, melyet Laczkó András Móricz Zsig-
mond-díjas irodalomtörténész, a Magyar Jövő folyóirat főszerkesztője
ajánlott az érdeklődők figyelmébe. 



Negyven éve folytatott kézműves mesterségbe enged betekin-
tést az a tárlat, aminek nemrég a gyenesdiási községháza adott
otthont.

Keszthelyen élő és alkotó művészházaspár: Bereczky Csaba fafaragó,
a népművészet mestere és felesége, Péntek Teréz csipkeverő, népi ipar-
művész közös kiállítását nyitották, „Egy húron pendülve” címmel. A
gyönyörködtető darabok szolgalmas, kitartó munka eredményét mu-
tatják, az értékőrzés és az értékteremtés iránti elhivatottságuk bizo-
nyítékai. Minderről a kiállítás megnyitóján beszélt Petánovics Katalin
néprajzkutató. 

Bereczky Csaba megmunkált anyagai közt a fa mellett szerepel a
kéreg, a szaru, a csont. Sokféle technikával dolgozik. A kézimunkázást
gyermekkorától kedvelő Péntek Terézt magával ragadta férjének mű-
vészete, s saját tehetségének kamatoztatásával társa lett a hagyomá-
nyőrzésben. 

A házaspár kéz a kézben egymással és a népművészettel, a kismes-
terségek hagyományainak nem csak továbbvivője, hanem tanítója is.
Rendszeresen ott vannak rendezvények kézműves munkabemuta-
tóin, a zalaegerszegi falumúzeumtól a szentendrei skanzenig. 

H. Á.

Névadás a 75. születésnapon
A vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában tanter-
met neveztek el Balázs Árpád zeneszerzőről, akinek a település-
hez, térséghez való kötődése a Zalai Balaton-part Ifjúsági
Fúvószenekar megalakulásával, a keszthelyi Helikoni Ünnepsé-
gek komolyzenei ver seny zőinek zsűrizésével függ össze. 

A község díszpolgára címet is viselő komponistát szerzői est ren-
dezése keretében, 75. születésnapja alkalmával köszöntötték a tan-
termi névadóval. Az a helyiség kapta Balázs Árpád nevét, melyben az
intézménynek már korábban adományozott első zongoráját helyez-
ték el. A hangszer kottatartójára egy kedves kabalát tettek: a kockás-
fülű nyúl figurát. Marék Veronika meséjének a 70-es évek második
felében készült 26 részes rajzfilmsorozata forgatókönyvéhez írt zenéjét
az iskolának ajándékozott zongorán komponálta a mester. 

A művészt láthatóan meghatotta a sok kedves gesztus.
- A most elsőként megfogant gondolataim szerint fogok cselekedni.

Elhatároztam, hogy néhány más emléktárgyat is felajánlok itteni elhe-
lyezésre azokból, amikre úgy tekintek, hogy nem csak az enyémek,
hanem mindazoké, akikért dolgozom - mondta az ünnepelt. 

A ma is aktív, pályája során mintegy félszáz elismerő címet elnyert,

Erkel-díjas, Magyar
Örökség-díjas, a Köztár-
sasági Elnöki Arany-
éremmel is kitüntetett
érdemes művész mun-
kásságát a rendezvé-
nyen Cséby Géza
író-költő, műfordító
méltatta. Az ünnepélyes
esten a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószene-
kar, a házigazda
intézmény, a hévízi Illyés
Gyula Általános Iskola
énekkara, valamint a keszthelyi Helikon Kórus adott elő Balázs Árpád
műveket. Ezúttal került sor a dalköltő legújabb szerzeménye: 
a Da Bibere zalai borlovagrend dala ősbemutatójára. A zenét a kom-
ponista Bakonyi Károly szövegére írta. 

Horányi Árpád

Balatoni Borozó

Podmaniczky Szilárd Balatoni Borozó című könyvének könyvbemu-
tatóját tartották október 30-án Balatonbogláron a Lengyel-Magyar
Barátság Házában.  A „Balatonboglári Borgazdaság felejthetetlen 
múlt járól” készült könyvet Heimann Zoltán szekszárdi borász mutatta
be az érdeklődőknek. 

Házasságban a művészettel
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Keszthely magáénak vallja
Az olimpikonok keszthelyi márványtáb-
lájára került Pars Krisztián kalapácsvető
bajnok londoni olimpián nyújtott telje-
sítménye.

A városban működő Csik Ferenc Olimpiai
Baráti Kör 2007-ben emelt táblát azon spor -
to lóknak, akik 1977 óta Keszthelyen készül-
tek fel a csúcsteljesítmények nyújtására
Németh Pál mesteredző tanítványaiként, s el-
jutottak az olimpiai szereplésig. Pars Krisztián
szerepelt már a táblán, hiszen ott volt Athén-
ben és Pekingben is. Most a Londonban elért
győzelmét vésték fel neve mellé, s a táblát
ezúttal újra avatták.  

A Vendéglátóipari Szakközépiskola udva-
rán lévő emléktáblát Ruzsics Ferenc, a város
polgármestere és Pars Krisztián leplezte le. A
rendezvényen többen a kalapácsvetés ma-
gyar bajnokainak tiszteletére készült plakett
elismerésben részesültek a keszthelyi sport-
élet támogatásáért. 

H. Á. Pars Krisztián és Ruzsics Ferenc az olimpiai táblánál

Közismert, hogy a Ba-
laton-felvidék számos
helyén évszázadok, de
mondhatjuk évezre-
dek óta az itt élők szá-
mos területen fel-
használták a térségben
gazdagon fellelhető és
máig bányászott permi
vöröskövet. Épületek
díszítő elemei mellett
használati tárgyak, ál-
latok itatóedényei, da-
rálókövek is készültek

ebből a kőből. Alsóörsön idén nyáron már 11. alkalommal rendez-
tek vöröskő faragó tábort, a művészi  alkotások egy része a telepü-
lés közterületeit díszíti. A felhagyott kőbánya pedig amfiteátrummá

kialakított, közösségi helyként nagyobb közönséget is vonzó ren-
dezvények befogadására is alkalmas. 

Ez év szeptemberében egy szemfüles régész az egyik alsóörsi ház
kapubejárója előtt figyelt fel egy jó állapotban lévő, római kori fa-
ragott kőoszlop töredékére, amit az ingatlantulajdonos beleegye-
zésével és a helyi önkormányzat közreműködésével a veszprémi
Laczkó Dezső Múzeumba szállítottak. Restaurálás után Nemesvá-
moson, a Villa Romana Baláca kőtárában, a megye területéről el-
őkerült jelentős római kori műtárgyak között kap majd helyet.

Az évmilliókkal ezelőtt kialakult, a talajréteg alól  felszínre ke-
rült különleges geológiai képződmények önmagukban is érdeke-
sek. Alsóörsön erre is  van példa: a múlt század húszas éveinek
végén az alsóörsi hajókikötőhöz kitermelt föld helyén előtűnt egy
látványos gránit pala rétegződés. Amit az önkormányzat egy tájé-
koztató táblával kíván ismét az ilyen természeti értékek iránt ér-
deklődő  vendégek figyelmébe ajánlani.  

J. F. 

Kövek, korok
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Veszeli Lajos Prima-díjas
A Veszprém megyei VOSZ-szervezet az elmúlt évtized közepén adott át először megyei Prima-díjat. A kuratórium
idén tíz jelölt közül választhatott: a grémium három, a közönség pedig egy személyre adhatta le a voksát. A díjkiosztó
gálán ez utóbbi nyertese, Veszeli Lajos festőművész vehette át a díjat. Az ünnepélyes aktusra november közepén a
megyeháza Szent István-termében került sor. Az ünnepségen megjelenteket Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége Veszprém megyei Szervezetének elnöke köszöntötte. 
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Minden kihívásnak megfelelt
Kopár István könyvbemutatója Almádiban

Kevés olyan elszánt ember van, mint
Kopár István, akinek neve egybeforrott
a Földkörüli magányos vitorlázó kife -
jezéssel. A sportember a balatonal-
mádi Pannónia Kulturális Központban
dedikálta a „Kihívás I-II.” főcímű, 

„A Szilas pataktól a Connecticut folyóig” alcímű könyvét.
Az októberi bemutatóra barátok, sporttársak és érdeklődők előtt ke-

rült sor igen nagy érdeklődés mellett. Az est nemcsak élménybeszámoló,
könyvbemutató volt, hanem egyfajta feladatvállalás is. Kopár István el-
mondta: szeretné, ha a fiatalok visszatérnének a könyvekhez, akárcsak
egykoron önmaga is, s abból merítenének példákat, példaképeket. 

Az izgalmas, személyes, meghitt pillanatokat is érintő beszélgetést
Sugár Béla, a könyv lektora volt vezette.

Kopár számos tengeri, óceáni versenyt tett meg, jó néhányat meg
is nyert, mégis nosztalgiával emlékezett a Szilas-patakban tett kalan -
dokra, a balatoni vitorlázásokra, a család meghatározó hátterére.

A Kihívás I-II. rendkívül gazdag képanyaggal, irodalmi szintű beszámo-
lókkal jelent meg, s külön érdekessége az a DVD-melléklet, amely háro-
mórás felvételt tartalmaz többek közt a 11 hónapos Földkörüli versenyről.

Bár Kopár István életét munkája az Egyesült Államokhoz köti, Al-
mádiba jár „haza”, ahol lépten-nyomon ismerősök, volt vagy még ma
is vitorlázók szólítják meg.

Kopár István 1997 szeptemberében a millecentenárium évének
tiszteletére, a MOL-Hungária 100-zal elsőként futott be a Hong Kong

Challenge Földkerülő verseny célvonalába. Nemcsak egyedülálló
magyar sportteljesítmény született akkor, de a hajó kapitányának,
Kopár Istvánnak csaknem egy évtizedes, nemzetközi sportdiplo-
máciai tevékenysége is révbe ért. 

Kopár István a szó szoros értelmében végigjárta a hajózás minden
stációját. Először 17 éves korában szállhatott tengeri hajóra, utána húsz
évig készült szakmailag, fizikailag és mentálisan az óceánok egyedüli
átszelésére. 126 országban járt, gyűjtött el nem vehető élményeket.
Jelenleg New-York egyik szigetén egy 150 éves múltra visszatekintő vi-
torlásklubot vezet.

Zatkalik
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