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Lapszél
A költészet halála (?)

Víznapi Balcsi-parti

Több Balaton-parti helyszínen tartott ünnepséget a víz világ-
napja jegyében a Nők a Balatonért Egyesület.

A nehezen közelgő tavasz időjárása ugyan nem kedvezett a 
szabadtéri rendezvényeknek, így szűkített programmal ugyan, de 
jó hangulatban zajlottak le az események. Keszthelyen a zenepa-
vilonnál a NABE hölgyei a „Vigyázz rám!” óriási társasjátékkal és 
balatoni térpuzzle-vel, valamint horgászjátékkal várták a gyerme-
keket. Forrás-, kút- és gyógyvizeket lehetett kóstolni, s az érdeklő-
dők azt is megtudhatták, hogy milyen „láb”- és „víz”- nyomot hagy 
háztartásuk a nagyvilágban. Közös öröm volt, hogy újra van ele-
gendő víz a Balatonban, mert a természet gondoskodott a tóról.   

Gyenesdiáson, a strandon a Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
lettel közösen, Vonyarcvashegy is a strandon, a Szent Mihály-hegy 
Védő és Vendégváró Egyesülettel, Balatongyörökön pedig a ha-
jókikötői mólónál a Turisztikai Egyesülettel karöltve rendezték az 
programokat. A hajókikötői mólónál Bíró Róbert polgármester 
koszorúzta meg a Balatont, majd a jó szezon jó szele iránti bizalom 
szimbolikájaként egy kis hajót bocsátott a vízre. 

Tényleg meghal a költészet, mert kiöli a vir-
tuális valóság, az internet, a világban szűnni 
nem akaró gazdasági nehézségek sora?

Április 11-e, József Attila születésének év-
fordulója immár hosszú évek óta Magyaror-
szágon a „Költészet Napja”. Ennek apropóján 
az ország számtalan településén rendeztek iro-
dalmi programokat, szavaló versenyeket, kiállí-
tásokat. Mindezek célja a figyelem ráirányítá-
sa a költészetre, az irodalomra, művészetekre. 
Nem volt ez másként idén sem, most mégsem 
e programokról szeretnék megemlékezni. Ha-
nem a KÖLTÉSZETRŐL magáról!

S vajon „való világunkban” tényleg meghal a 
költészet, maga?  Egyre többen vélik úgy, hogy 
ez törvényszerű, visszavonhatatlan, s egyre ke-
vesebbek azok, akik hisznek a fennmaradásá-
ban. Nos – talán mondanom sem kell – én ez 
utóbbiak érvelésének hiszek. Akik azt állítják: 
a költészet zsákutcájáról, elavultságáról, halá-
láról már több évtizede, sőt évszázada „regél-
nek”, s lám mégis fennmaradt, él, s ha nem is 
virul, de: létezik.

Ami az optimista vélemények alapja, az pe-
dig nem más, minthogy: amíg az emberiség 
él, s amíg az emberek gondolkodnak, éreznek, 
szeretnek és gyűlölnek, addig a költészet iránti 
igény – bevallottan, vagy csak mélyen a tudat 
alatt szunnyadva – mindig megmarad.  Gon-
doljunk csak a kisgyermekekre, vagy gondol-
junk vissza saját gyermekkorunkra! Amikor 
szinte ittuk édesanyánk, nagyszüleink szavait, 
akik meséltek, verset olvastak nekünk. A rímek 
varázsa megfogott bennünket, sőt meg is pró-
báltuk magunk faragni a rímeket.

A költészet fennmaradásának legalapve-
tőbb bizonyítéka viszont maga az emberi lélek. 
Mert bárhogy csűrjük-csavarjuk, mi, emberek 
érző lelkek vagyunk, s még a leggonoszabb 
rablógyilkosban is megbújik a szeretet,  a 
szépre vágyás igénye. Mert a költészet épp 
azt mutatja meg, ami ésszel fel nem fogható, 
ami kézzel  meg nem mutatható, ami szavak-
kal le nem írható – „csak” érezhető. S legyen 
bár internet, facebook, weboldal és ezernyi 
más, a versek, ez „új korban” is megtalálják he-
lyüket: az interneten, valamint legfőképpen a 
szívünkben-lelkünben! 

      
   Gyarmati László
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A természet élménye a magyar tenger mellett
Évente százezrek keresik fel a nemzeti parkot

Az elmúlt évben csaknem másfélmillió látogató kereste fel 
hazánk nemzeti parkjait, s közülük minden negyedik a balato-
ni természetvédelmi területeket, látványosságokat favorizál-
ta. Az idei terveket ismertető fórumon Illés Zoltán, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium államtitkára elismerően nyilatkozott 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeiről, az ott 
folyó szakmai munkáról és az igazgatóság ökoturisztikai tevé-
kenységéről. Sikeresnek értékelte a közelmúltban megnyitott 
létesítményeket: a tihanyi Levendula Ház Látogató-
központot, valamint a bakonybéli Pannon Csillagdát. 
Üdvözölte a Tapolcai-tavasbarlangnál tervezett láto-
gatóközpont-fejlesztést, valamint a további újításokat, 
kiemelve az új arculatot és az okostelefon-alkalmazást. 

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója elmondta: európai viszonylat-
ban is élen járva, a hazai nemzeti parkok közül pedig 
elsőként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-
ság okostelefon-alkalmazása készült el, amely 2012 
júniusa óta ingyenesen letölthető Android, iPhone/
iPad, valamint 2013 tavaszától már Windows Phone 
és Windows 8 készülékekre is. Előadásában áttekintést 
adott az igazgatóság ökoturisztikai tevékénységéről, 
valamint bemutatta a nemzeti park új arculatát és 
imázsfilmjét is. 

Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park logója 15 évig szolgálta a nemzeti parkot és kép-
viselte a természetvédelem értékeit. A logó és az arculat meg-
újítását azonban szükségessé tette a kiadványok, ismertető 
táblák, webes felületek megváltozott képi világa, valamint a 
logókkal szembeni mai elvárások. 

Az igazgatóság által javasolt két új logóváltozat közül 2013. 
év elején a nagyközönség választhatott. A győztes embléma 
méltó módon jelképezi a védett területeket és a természetvé-
delmi munkát; letisztult, szép grafikai megoldás, jól beilleszt-
hető a még meglévő régi és a jövőbeni grafikai felületekre, 
illetve kifejezi a sokszínűséget, mozaikosságot, a természetet, 
utalhat virágra, fára, csobbanásra, harmóniára... 

Az igazgatóság nagy hangsúlyt fektet az ökoturizmusra, a 
látogatók minél szélesebb körű tájékoztatására, a természet 
élményszerű megismerésére. Ezt a célt szolgálja többek kö-
zött a 15 látogatóhely is, melyek kínálatát évről évre fejlesztik. 

Bakonybélben a Pannon Csillagda – „Az év ökoturisztikai 
látogatóközpontja 2012” pályázat első helyezettje – a csilla-
gászati turizmus legjelentősebb centruma Közép-Európában. 
A 2012. évben megnyitott látogatóközpont az egész év során 
időjárástól és napszaktól függetlenül várja a látogatókat digi-
tális plentáriumával, professzionális távcsőparkjával, csillagá-
szati és űrkutatási kiállítással, ahol csillagászok kalauzolják a 
látogatókat. 

Tihanyban a Levendula Ház – Az év ökoturisztikai látoga-
tóközpontja 2011” cím büszke birtokosa, a Bakony–Balaton 

Geopark keleti kapuja – minden korosztály számára élményt 
nyújtó módon mutatja be a Tihanyi-félszigetet: a vulkánok 
egykor dühöngő világát, a később megszelídült táj harmóniá-
ját; a tihanyi emberek és a természet évszázados együttélését, 
s ennek emblematikus kultúráját, a levendulatermesztést. 

Tavaly év végén nyert el a nemzeti park igazgatóság a Ta-
polcai-tavasbarlang fejlesztéséhez csaknem 300 millió forin-
tot; a munkálatok idén megkezdődnek. A tapolcai látogató-

központot 2014-ben nyitják meg a nagyközönség előtt. Az 
Igazgatóság honlapja három nyelven biztosít aktuális infor-
mációt az érdeklődőknek, emellett a Facebookon is folyama-
tosan követhetők a nemzeti parkkal kapcsolatos események. 
Az alkalmazás kapcsán Grósz Judit, a Microsoft fejlesztési és 
platform üzletágának igazgatója elmondta: 

 A Microsoftnál hiszünk a lokális tartalmak erejében. Cé-
lunk, hogy olyan alkalmazásokat segítsünk életre Magyar-
országon is, amelyek az itt élőknek és az idelátogatóknak 
nyújtanak hasznos segítséget vagy kellemes kikapcsolódást a 
hétköznapokban vagy szabadidejükben. Ehhez kiválóan pasz-
szol a Windows 8 és a Windows Phone 8, amelyek egy új kor-
szak kezdetét jelentik – az alkalmazások korszakáét. Az app-
likációk segítségével ugyanis a felhasználók teljes mértékben 
személyre szabhatják eszközeiket, olyan képességekkel vértez-
ve fel azokat, amelyek egyrészt még néhány éve is elképzelhe-
tetlenek voltak, másrészt pedig minden tekintetben kielégítik 
igényeiket. Ebben pedig a Windows 8 tökéletes partner, hiszen 
táblagépen, PC-n és okostelefonon egyaránt elérhetővé teszi a 
felhasználók számára fontos tartalmakat. Bízunk benne, hogy 
a most bemutatott alkalmazás révén a potenciális látogatók 
a modern technológia lehetőségeivel élve nemcsak virtuálisan, 
de személyesen is alaposabban megismerhetik a nemzeti park 
egyedülálló kincseit és látnivalóit.

      S.F.
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Tiszta Európa Program, tiszta települések

Havat vitt a szezonnyitó

Ezekben az években jelentős környezetvédelmi változások zajlanak a teljes Észak-Balatoni térségben. A térség hulladékproblé-
máinak megoldása érdekében – Önkormányzati Társulás formájában – 158 település fogott össze. A sikeres pályázat eredménye-
ként az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával kiépült egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer első üteme. 

A második ütemben, 2012-13-tól a Társulás területén a korszerű hulladékgazdálkodás feltételei – köztük a szelektív hulla-
dékgyűjtésé – kibővülnek. A 2011-12-ben nagy részben már megvalósult „Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer továbbfejlesztése” projekt fő célja a települési szilárd hulladékok teljes körű és szelektív, szervezett gyűjtési 
rendszerének kialakítása. 

Ebbe beletartozik a zöld hulladékok hatékony kezelésének és a hulladékképződés megelőzésének rendszere is. További cél 
a kiszolgáló gyűjtő-, szállító- és kezelőrendszer kiépítése hulladékudvar és gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark 
megteremtésével, valamint a királyszentistváni központi telepen a mechanikai és biológiai kezelés továbbfejlesztése.

Kellemetlenül hideg idő, 
itt-ott még havas táj fogadta 
az első hajó utasait húsvét-
kor.

Ezt elégelte meg Balázs 
Árpád, Siófok polgármeste-
re, aki a 167. hajózási szezon 
megnyitóján kijelentette: a 
parton gyúrt hógolyókkal 
végképp el kívánja űzni a 
telet.

A hirtelen jött ötlet nagy 
tetszést aratott, s a három 
nagy balatoni település (Ba-
latonfüred, Keszthely, Siófok) önkormányzati vezetői – Bóka 
István, Pálinkás Róbert és Balázs Árpád –, valamint Kontrát 
Károly államtitkár nagy ívben juttatták vissza a más halmazál-
lapotú H2O-t a tóba.

Idén nem a Balaton veterán hajói, a Helka vagy a Kelén, ha-
nem a kecses Szigliget úszott át a siófoki kikötőből az északi 
partra. Érkezésekor a szigligeti várkapitány ágyújának dörgése 
ébresztette a még az álmos idegenforgalmat képviselő érdek-
lődőket.

A hagyományoknak megfelelően a Himnusz és a Bala-
ton himnuszának elhangzása után a Balatonfüred Néptánc 
Együttes csinos néptáncosai köszöntötték az első hajó le-
génységét, majd a Siófoki Férfi Dalkör Egyesület műsora kö-
vetkezett Lovrek Károly karnagy vezényletével. 

Bóka István köszöntőjében a tóparti települések összefo-
gását hangsúlyozta, s megemlékezett a húsz éve alakult Bala-
toni Regionális Fejlesztési Tanácsról.

Balázs Árpád megemlítette, hogy a siófoki vízmérce húsvét 
napján 100 centit mutatott, s jó esély van egy kedvező víz-

szintű és vízminőségű bala-
toni szezonra. Szólt arról is, 
hogy 150 éve jött létre a Sió-
fok, mint fürdőhely, amely 
az egyik legnépszerűbb für-
dővárossá vált. 

Pálinkás Róbert, Keszt-
hely alpolgármestere sze-
rint az első hajó fogadása az 
együttgondolkodás szim-
bóluma, Füred, Keszthely 
és Siófok együtt ünnepel, 
együtt dolgozik azon, hogy 
a Balaton megmaradjon.

Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár a bizton-
ság értékét hangsúlyozta. A rendőrség, az önkormányzatok 
és a polgárőrség összefogásával a közös cél az, hogy az Euró-
pai Unió legbiztonságosabb üdülőövezete legyen a Balaton 
– mondotta.

Mindhárom város képviselője egyetértett abban, hogy a 
szezon elé optimistán kell nézni, mert a tél folyamán kellően 
felkészültek a hazai és külföldi turisták fogadására.

A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, Horváth Gyula 
elmondta, hogy pünkösdre befejeződik a siófoki móló felújí-
tásának utolsó üteme, megújul a tihanyi „öreg kikötő”, s két 
új gyorshajó is forgalomba áll a szezon második felére a Sió-
fok–Füred, illetve a Siófok–Tihany útvonalon. A beruházások 
mintegy háromszázmillió forintot emésztenek fel. 

A januári 8%-os áremelés után a jegyárak már nem lesz-
nek drágábbak, s a zrt. idén is számos kedvezménnyel várja 
a menetrend szerinti járatokon utazókat és a programhajók 
vendégeit.

     Zatkalik
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Korábban a tudományos-fantasztikus filmek egyik kötelező kelléke volt, később mint furcsaság megjelent körülöttünk a valóságban is. 
Mára viszont – köszönhetően a kapcsolódó technológiák rohamos fejlődésének - olyan lehetőséggé vált, amelyről mindenképpen érdemes 
tudnunk, mi több, számolnunk vele. Képletesen és valóságosan is. 

A napenergia az egyik klasszikus megújuló energiaforma: barátságban van a környezettel, tiszta, decentralizált, és gyakorlatilag végtelen mennyiségben áll 
rendelkezésünkre. A nap – mai tudásunk szerint - nem oldja meg az emberiség energiaproblémáit, de segít enyhíteni azokat, mint ahogy otthonunkban 
is segíthet sok mindenben. Felhasználása nemcsak a környezetünket óvja, de ha ügyesek vagyunk, a pénztárcánkat is.

A napenergia háztartási felhasználása egyrészt könnyű, hiszen a legegyszerűbb praktikák mindenki rendelkezésére állnak, másrészt mégsem olyan egysze-
rű, mert a beruházások zöme komoly szakértelmet és számolást igényel.

Egy Balaton-környéki lakóház esetében három lehetséges felhasználási területet célszerű átgondolni.  

1. A napenergia passzív felhasználása
Már az ókori görögök és a kínaiak is számoltak azzal, hogy ha déli irányba tájolják a házaikat, akkor azok világosabbak és melegebbek lesznek. Hazánkban 
is gyakori, hogy a nappali és a gyermekszoba erre az égtájra néz, míg a konyha vagy a kamra az északira. Ugyanakkor számos egyéb olyan megoldás is 
létezik, melyekkel a napenergiát passzív módon felhasználhatjuk. Bizonyos anyagok például kiváló hőtároló képességekkel rendelkeznek, míg mások távol 
tartják a hőt. Az épülettemperálásban fontos szerepe lehet többek között a tető és a falak színének vagy az épület mellé épített növényzetnek, melyek 
esetleg feleslegessé tehetik a meleg hónapokban a légkondicionálót. A napfénnyel nemcsak a lakás melegét, de a világosságát is befolyásolni tudjuk. Ala-
posan takarékoskodhatunk például a villanyszámlával, ha a tervezéskor átgondoljuk, hogy hova, milyen és mekkora ablakokat, fénycsatornákat teszünk. 

2. A napelemek 
A napelem olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást villa-
mos energiává alakítja. Sokan keverik a napkollektorral, pedig két kü-
lönböző dologról van szó. A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük 
olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát (20-25 év) vállalnak rájuk. Je-
lenleg úgy számolhatunk, hogy a villanyszámla 10 év alatt térül meg, 
és a rendszer kb. 30 évig megy. A megtermelt villamos energiát vagy 
saját rendszerrel (akkumulátor) használjuk fel, vagy egy inverter segít-
ségével visszatápláljuk a nagy rendszerbe. Az áramszolgáltatónk fizet 
ezért nekünk.

3. A napkollektor 
A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napener-
gia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre hasz-
nálható hőenergiát. A technológia fűtésre csak korlátozottan és időszakosan, azaz rásegítésként használható. A kollektor matt fekete rétege elnyeli a hőt 
és felmelegszik.  Ezt a hőt vezetik el, leggyakrabban valami folyadék segítségével egy hőtárolós tartályhoz, ahol megtörténik a hőcsere. Ha új házat vagy 
komolyabb felújítást, épületgépészeti változtatást tervezünk, az anyag és a beépítési költségeket jelentősen csökkenthetjük. Meleg víz készítésénél évi 70-
80%, fűtésrásegítés esetén évi akár 35-40 %, medencefűtésnél 80-100% energiát tudunk vele megtakarítani. A napkollektor szettek árai jelenleg jellemzően 
200 ezer és 1 millió forint között mozognak, amihez még különböző költségek (szigetelés, beszerelés stb.) jönnek hozzá. A rendszer megtérülési ideje sok 
mindentől függ, általában 5-10 évvel lehet számolni.

Tájékozódjon! Játsszon! Nyerjen!

Elindult a Zöld Balaton-kampány környezetvédelmi nyereményjátéka, mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet.  A kérdőíveket május végéig lehet az 
interneten keresztül kitölteni. 

www.zold-balaton.hu

Számoljunk a napenergiával!
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Megújul a keszthelyi kórház

Akinek a kormány hivatalt adott, 
s akinek nem…

Balatongyörök lakosságszáma csak feleannyi, mint ahá-
nyan ahhoz kellenének, hogy a település megtarthassa önál-
ló helyhatósági hivatalát. A ma 1200 fős település a közigaz-
gatási történelem során többször élt már meg „társközségi” 
státust. Ezekre visszatekintve ellenérzést váltott ki a társulási 
szerződés 

-Sokáig bíztunk benne, hogy a nyaralóingatlanok tulajdono-
sait is el tudjuk ismertetni ilyen szempontból, hiszen tulajdo-
nukban négyszer annyi ingatlan van, mint amennyi a helyben 
lakóké, s ez jelentős kihatással van a hivatali leterheltség-
re - utalt vissza az első reagálásra Biró Róbert polgármester. 
- Sokak egyetértésével tőlünk indult el a törvénytervezet erre 
vonatkozó módosító javaslata. Az előterjesztését Bóka István 
és Szedlák Attila országgyűlési képviselő tette meg, de sajnos a 
törvény megalkotása során ez nem nyert elismerést.

A hivatalbeli partner többfelé folytatott és hosszas tárgya-
lások után végül Vonyarcvashegy lett.

-Ez a közvetlen szomszédság miatt egyébként kézenfekvő, 
hiszen a községünk keleti határán túl már Veszprém megye 
és a tapolcai járás fekszik, délről ott a Balaton, északról pe-
dig a Keszthelyi-hegység. Igaz, a hegyek túloldalán van Vállus, 
mellyel eddig körjegyzőségben voltunk, de a közvetlen közúti 
összeköttetés hiánya, a nagy kerülő miatt nem tette igazán 
életszerűvé az ez irányú további együttműködéseket - vázol-
ta a határvonalakat a polgármester. - Az új önkormányzati 
törvény szerinti átszervezés során Vállus így Keszthelyhez in-
tegrálódott, de a kisközség 145 fős létszáma sem lett volna 
elég a hivatal megtartásához.

Vonyarcvasheggyel az eddigi jó kapcsolat alapjain ered-
ményesnek ígérkező megállapodás jött létre, amit így vázolt 
Biró Róbert:

-Az utóbbi 20 évben minden kötelezettség nélkül, de ép-
pen a természetes jószomszédi viszonyból adódóan példa ér-
tékű volt az együttműködés számos területen. Tárgyalásaink 
ebből kiindulva zajlottak, ahol anyagi ellenérdekeltség merült 
fel, ott a kölcsönös kompromisszum hozta végül a megegye-
zést. A gazdálkodás és a rendeletalkotás önállóságának joga 
az új törvény értelmében sem sérül, a közös hivatal feladata, 
hogy ezt kiszolgálja.

A megállapodás főbb részeit a következőkben foglalta ösz-
sze Balatongyörök polgármestere.
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- Egyik legfonto-
sabb igényünk az volt, 
hogy községünkben 
állandó hivatali kiren-
deltség működhes-
sen. Ezt a vonyarcvas-
hegyiek elfogadták. 
A „kétlaki” munká-
ban nekünk nagy ta-
pasztalatot jelent a 
Vállussal való 22 éves 
körjegyzőségi kap-
csolat.  Megállapod-
tunk abban, hogy a 
helyi apparátusi mun-
kát nálunk a hamaro-
san kinevezésre kerülő aljegyző fogja közvetlenül irányítani. 
A jegyző munkabéréhez lakosságarányosan járulunk hozzá, 
ugyanígy vállalunk részt a vonyarci közös hivatal dologi ki-
adásaiban. A szociális ügyek intézése is helyben marad, a fel-
adatot ellátó köztisztviselő munkaidő megosztásával. Bérét a 
településen eltöltött idő arányában fizetjük. Részt vállaltunk 
abban, hogy Vonyarcvashegy önkormányzata ne kényszerül-
jön azt általános iskola tankerületnek való átadására, az oda 
járó györöki gyermeklétszám arányában térítjük a költséget. 
Mindenben az volt a fő szempontunk, hogy a településünk-
nek, a lakosságnak ne legyen hátránya ebből az átszervezés-
ből. 

Valójában tehát a számos területen eddig önkéntes alapon 
szerveződött jó közös munka területe szélesedhet most ki. 

-A kényszerűség az, amit nehezen élünk meg. Eddig is min-
denben kölcsönösen segítettünk egymásnak a rendezvény-
szervezésektől a közterület fenntartáson át a pályázatokban 
való közös részvételig. Ha ez a továbbiakban is mindenütt 
hasonló jó hatással érvényesül, akkor változatlanul folytatód-
hat a fejlődés. Teljes a bizalmunk, hogy ezt Vonyarcvashegy 
is így akarja.  A jövőre nézve pedig fontosnak tartjuk, hogy 
a hasonló helyzetbe került településekkel összefogva tovább 
keressük az elvett önállóságunk visszaszerzésének lehetősé-
gét - mondta végül Biró Róbert.

                                                                        Horányi Árpád

A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kétszáz-
negyvenmillió forintot nyert el az a konzorcium, amelynek 
tagja a keszthelyi kórház is. A pályázati forrás jelentős részét 
az egyik épületszárny felújítására kívánják fordítani – ebben 
helyezik majd el a rehabilitációs osztályt.  

Kvadra Attila, a létesítmény igazgatója elmondta: az építé-
szeti kiadásokon felül az elnyert összeget műszerek beszer-

zésére fordítják – természetesen ezek az új eszközök mind a 
járó-, mind a fekvőbetegek kezelését szolgálják. S bár a kórház 
ellátottsága ezen a téren is jónak mondható – tavaly például 
hasonló célra ötvenmillió forintot fordíthattak – ám vannak 
olyan fontos műszerek, melyeknek indokolt a cseréje. Ehhez 
újabb pályázati forrásokat kívánnak igénybe venni.                                                  
      S.F.    
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Energiahatékonyság, zöld vagy más néven megújuló energiaforrások – mi jut eszébe, ha ezeket a szavakat hallja? Talán a napenergia és a föld 
hőjének hasznosítása, az épületszigetelés vagy a korszerű kazánok? Esetleg magas beruházási költségek, nagy üzlet? 

A Balatoni Integrációs Kft. a 2010 májusa és 2013 áprilisa között megvalósuló nemzetközi projektjével - a projekt címe: RELACS – Turisztikai Szálláshelyek 
Zöld Energiával - a balatoni szálláshelyek számára nyújtott lehetőséget annak felismeréséhez, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 
az idegenforgalmi ágazat számára is hatalmas lehetőségeket rejtenek magukban a működési költségek csökkentésére, a gazdaságosság javítására és a 
versenyképesség növelésére. 
A RELACS projektben 10 európai ország - Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyol-
ország, Svédország -  szakemberei dolgoztak együtt azon, hogy a szálláshelyek energiateljesítménye javuljon.
Az energiaköltségek jelentős részét képezik a turisztikai szálláshelyek működési költségeinek: az éves energiaköltség vendégszobánként 600-tól 2000 
euróig terjedhet. Ez az adat már önmagában rávilágít arra, miért kell a hotelekben, panziókban, kempingekben, magánszálláshelyeken mindenkinek tö-
rődnie az energiával.
Álljon itt a mi öt legfontosabb érvünk arra, hogy a hatékony energiafelhasználás és a megújuló energiák alkalmazása miért is jó a szálláshelyeknek:
- Azért, mert csökkenthetők az energiaköltségek. Az energiatakarékossággal kapcsolatos intézkedések pénzt takarítanak meg, tehát növelik a verseny-
képességet. 
- Azért, mert egyre több “zöld vendég” fog a szálláshelyre érkezni, akik olyan cégeket keresnek, amelyek érdemi lépéseket tesznek a környezet megóvására. 
- Azért, mert ha törődik környezete minőségével, ennek hosszú távú haszna van. A vonzó környezet jelenti a legfőbb motivációt arra, hogy a vendégek 
idelátogassanak és vissza is térjenek. A jó környezeti minőség marketingeszköz is egyben.
- Azért, mert a szálláshely szolgáltatásainak köre bővül, például gyalog- vagy kerékpártúrák lehetővé tételével, ezáltal a vendégek kényelem- és elégedett-
ségérzete növekszik. 
- Azért, mert tökéletesebbé válik a szálláshely vezetése és a vállalkozás irányítási rendszere. 
A projekt során sikerült több, különféle típusú szálláshelyet bevonnunk a RELACS-hálózatba, és hálózati tagjainkat ingyenes szolgáltatásainkkal - például 
szaktanácsadással, képzési lehetőségekkel, információk nyújtásával, külföldi szakmai utakon való részvétellel -   segítettük energiafelhasználásuk ésszerű-
sítésében. 
Az egyik legfontosabb intézkedésünk volt, hogy 2012 második felében 10 RELACS hálózati tagunk számára ingyenesen energia auditot készíttettünk. Ez 
azt jelenti, hogy szakembereink felmérték a szálláshely jelenlegi helyzetét - építészeti anyagok és megoldások, gépészeti berendezések, energiafogyasztás, 
működési sajátosságok -  és javaslatot tettek a takarékos és hosszú távon megbízhatóan működő rendszerek és energiahatékonysági intézkedések leg-
jobb kombinációjának kiválasztásához. Ez a lépés azért volt nagyon fontos, mert az energiarendszerek korszerűsítését mindig az adott épületre és lehe-

tőségekre kell tervezni, nincsen univerzális recept, ami minden szálláshelynek egyformán megfelelő. 
Az elkészült energia audit megfelelő alapot jelent a szálláshely számára ahhoz, hogy dönteni tudjon, 
milyen konkrét beruházásokat, intézkedéseket valósít meg a javasoltak közül azonnal, illetve közép- 
és hosszú távon.
A RELACS-hálózat tagjai között hazai és nemzetközi szintű verseny is folyt „A legenergiahatékonyabb 
szálláshely” cím elnyeréséért. A versenyben azok a szálláshelyek vehettek részt, amelyek a projekt 
időtartama alatt megvalósított energiaracionalizálási intézkedéseik, beruházásaik útján a legna-
gyobb megtakarítást érték el. Három fő paramétert kellett teljesíteniük az indulóknak: 
25%-kal kellett csökkenteniük a nem megújuló forrásból (pl. földgáz, kőolaj) származó energia  fel-
használását;
minél nagyobb mértékben csökkenteniük kellett az energiaköltségeiket;
csökkenteniük kellett az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A verseny 2013. januárjában zárult le, a magyar győztes a Balatonszárszón működő Evangélikus Konferencia és Missziós Otthon lett. A szálláshely komp-
lex projektet valósított meg, melynek része volt napelemek és napkollektorok elhelyezése az épület tetején, pelletkazán létesítése, falhűtő rendszer kiépí-
tése, energiatakarékos világítóeszközök beépítése, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, víztakarékos zuhanyfejek és perlátorok felszerelése a csap-
telepekre. A felsorolt eszközökkel, beruházásokkal a Missziós Otthonnak sikerült 17%-kal csökkentenie a nem megújuló energiaforrásokból származó 
energiafelhasználását, és jelentősen csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása. 
Ezzel a környezeti teljesítménnyel a szálláshely a magyarországi verseny győztese lett, és a nemzetközi zsűri is különdíjjal jutalmazta.
Az április közepén rendezett hazai díjátadón a RELACS - projektben résztvevők tanúi lehettek az oklevél átadásának - a díjat Kocsis István, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház pályázati referense vette át. Végh Szabolcs, a létesítmény vezetője elmondta: nem kell műszaki felkészültség ahhoz, hogy sikeres 
fejlesztések legyenek a tóparton a zöld energia alkalmazásában, hiszen kiváló mérnökök, szakemberek segítették a projekt megvalósulását.
Gratulálunk a győztesnek, és minden szálláshelyet arra bíztatunk, hogy versenyképessége növelésének céljából gondolja át, hogyan tudja az energiát 
okosan felhasználni. 
A RELACS projektben szerzett tapasztalatokat szívesen a rendelkezésére bocsátjuk partnereinknek, forduljanak hozzánk bizalommal! 
Elérhetőségeink: Balatoni Integrációs Kft. 8600 Siófok, Batthyány u. 1. T.: 84/317-002  dr. Horváthné Labát Márta projektmenedzser, e-mail cím: labatmarta@
balatonregion.hu

Zöld energia a balatoni szálláshelyeken
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Csak a muzsika idézte a mandulafa virágzást 

Szeretettel, alázattal az emberek iránt
Böjte Csaba Lovason hirdette az igét

Sem a nagyterem, sem a kisterem 
nem volt elég Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes lovasi előadásán. Kö-
zel háromszáz ember hallgatta Csaba 
testvér szavait. A szervezők még egy 
kivetítőről is gondoskodtak.

A rossz időjárás ellenére, kicsit meg-
késve, de hatalmas tapsvihar közepette 
vonult be a faluházba, ahol a környékbeli 
polgármestereken kívül a helyi egyház 
képviselői is jelen voltak. Az általa létre-
hozott gyermekmentő szervezet célja az 
Erdélyben sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén tengődő gyer-
mekek felkarolása. Böjte Csaba édesap-
ját, mint költő, írót a Ceausescu kormány 
börtönbe zárta, melynek következmé-
nyeként, - édesapja szabadulását követő 
korai halála után – mint árva gyerek vá-
lasztotta a szerzetesi pályát és 1989-ben 
pappá szentelték. Létrehozója, alapítója 
a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. 
Böjte Csaba elmondta, hogy maga is árva 
gyermekként nőtt fel, ezért is törődik 
felnőttként azokkal, akik szülők nélkül 
maradtak, de  a családban élő gyerekek 
napközis foglalkoztatását is megszervez-
te. Sőt, több fiatalnak a szakmaszerzést 
és a felsőfokú tanulmányait is  segíti. Ma 
már háromszáz embert foglalkoztat, akik 
közül sokan az  általa kialakított intéze-
tekben nőttek fel.   Hetvenegy intézetből 

áll az érdekeltsége,  egy időben kétezer-
háromszáznyolcvan gyerekkel foglalkoz-
nak.

Az atya beszédében visszatérően 
hangsúlyozta, hogy miért van szükség 
életünkben a megpróbáltatásokra, rá-
mutatott, hogy a hívő ember megkapja 
céljai megvalósításához a segítséget. 

Beszélt a szerelemről, a házasságról, 
annak szent- és sérthetetlenségéről, az 
alkoholizmus szétválasztó hatásáról úgy, 
hogy az erre született megoldásokat is a 
saját tapasztalataiból hozott érvekkel tá-
masztott alá. Beszélt a fennálló gondok 
megoldásáról, hogy mindezeket miként 
lehet feloldani Isten és az egyház múlt-
jának erejével.

Jó eső érzés volt, hogy nem magya-
rázott, nem oktatott, de mindenkihez 
szólt! A bölcsek tanácsá-
ba beért szerzetes atya 
a nemzeti ünnepünk 
közelségében kitért ün-
nepeinkre, történelmi 
mélypontjainkra is. De 
ebben is a megoldások-
ról, a magunk alkotta sö-
tét árnyékaink túllépésé-
ben kereste és javasolta a 
megoldást.

Nagy derültséget vál-
tott ki a hallgatóság kö-

Idén is emléket állított a helyi kultúrtörténeti értékeknek 
Vonyarcvashegy, az immár hagyományos Hercegi Mandulás 
Napok programsorozat rendezésével.

A szervező művelődés ház képviseletében Illésné Major Ju-
lianna, az intézmény igazgatója elmondta: programjaik kiala-

kításánál fontosnak 
tartják a település 
múltjához való köt-
hetőséget, hiszen 
így őrizhető meg 
a közösségek saját 
identitása. A község 
egykoron a keszthe-
lyi Festetics-család 
birtoka volt, a her-

rében egy székely mondás, mellyel az ud-
varolni vágyó férfiakra gondolt. „Nálunk 
székelyeknél szokás mondani, hogy vá-
rat, asszonyt ostromolni kell, mert a sas 
sem kérdezi meg a tyúktól, hogy akarsz-e 
repülni?”

Humorával, kedvességével, az embe-
rek iránt éreztetett szeretetével, nagyon 
sok embernek szerzett örömet. Több ér-
deklődő jelezte, hogy bár nem gyakorol-
ja a vallást, de „itta” Csaba testvér szavait, 
lelkileg feltöltődött.

A szervezők 183 ezer forint pénz-
adományt adtak át az előadás végén, és 
megígérték, hogy a körülbelül két mik-
robusznyi felajánlott ruhákat, játékokat, 
könyveket, egyéb hasznos holmikat még 
a tavasz folyamán leszállítják Dévára. 

   Szendi Péter

cegségi manduláskerttel. Ennek emlékét őrzi a Mandulás utca 
is, ami így tradicionális helyszíne az eseményeknek, s ugyanígy 
az egykori uradalom pince, mely ma Helikon Tavernaként üze-
melő vendégfogadó, s a hercegi örökség őrzőjeként mecenatú-
rával segíti a Mandulás Napok megtartását. 

Ezúttal azonban nem csak nosztalgiával, hanem a szeszélyes 
időjárással is számolva készültek az ünnepre. A Mandulás utca 
fáit ugyan felszalagozták, ám a programokkal bekényszerültek 
a művelődési házba: a menetzenéből koncert, az utcatáncból 
színpadi műsor lett. Az időjárástól zavartalanul nyitották meg 
ugyancsak hagyományosan a korábbi nemzetközi művészte-
lepen készült alkotásokból rendezett kiállítást. A szabadtéri 
rendezvények sem maradtak el tejes egészében: a településen 
közlemúltban elkészült játszótér avatását a tervezettek szerint 
megtartották. 
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Kiválóan pályáztak 
Jelentős fejlesztések Felsőörsön

A fiataloknak szól az 
„Öböl program” 

Szabó Balázs, Felsőörs polgármestere megfelelő-
nek ítélte meg a tavalyi évet és reméli, hogy 2013-
ban is teljesülnek azok az elképzelések, melyeket 
a falu gazdasági programjában meghatároztak. A 
több tízmillió forintos pályázati támogatások jelen-
tős beruházásokat sejtettnek. 

- Tavaly novemberben csúcsosodtak ki a fej-
lesztéseink, amikor is út- és járdaépítés, útjavítás és 
közvilágítás korszerűsítés történt a településünkön. 
Úgy gondolom, hogy eredményes évet zártunk 
2012-ben – tekint vissza a múltba Szabó Balázs pol-
gármester. 

2011 áprilisában fogadta el a helyi képviselő-tes-
tület azt a gazdasági irányvonalat, melyet ebben az 
évben is betartanak. Nyilvánvalóan időközben le-
hetnek olyan beruházások, melyek 2011-ben még 
nem mutatkozhattak.

 - Gazdasági programunkat évről-évre frissít-
jük, fejlesszük. Az óvoda közel 10.5 millió forintos 
fejlesztése anno nem volt betervezve, de örülünk 
neki, üdvözöltük. A csapadékvíz elvezetését ebben 
az évben meg kell oldanunk. Több mint 142 millió 
forintos pályázati támogatást nyertünk el. Ennek 
az összegnek köszönhetően az idei büdzsénk meg-
duplázódik. Büszkék vagyunk arra, hogy a költség-
vetésünk több mint ötven százalékát a beruházások 
teszik ki – vázolta az idei elképzeléseket a falu első 
embere. 

Természetesen Felsőörsön sem minden „fenékig-
tejfel”. Ezért is gondolkodnak racionálisan a község 
büdzséjét illetően. A polgármester sajnálja, de 2013-
ban szükségessé vált a helyi adók emelése, illetve az 
ebadó bevezetése. Több mint 1 millió forinttal fa-
ragták le a dologi kiadásokat, ráadásul kevesebb hi-
vatalnok dolgozik idén, mint tavaly. Mindez persze 
nagyban köszönhető annak, hogy Felsőörs közös 
önkormányzati hivatal fenntartásáról állapodott 
meg Balatonalmádival. 

- Az átállás szerencsére zökkenőmentesen lezaj-
lódott. A lakosság részéről nem kaptunk semmiféle 
negatív visszajelzést. Tény, hogy a dolgozók leter-
heltsége jelentősen megnőtt, hiszen ugyanannyi fel-
adatot kevesebben látnak el. 

A további nyitott pályázatoktól 60 millió forintot 
remélnek. Mindebből a civilház udvart korszerűsí-
tik, valamint rendbe kívánják tenni a templomdom-
bot és a játszótereket szeretnék szabványosítani. 

    Szendi Péter

Fűzfő és a városban élők hely-
zete – részint az elhúzódó vál-
ság, részint a megváltozott gaz-
dasági igények miatt – kevésbé 
szerencsés, mint a Balaton körül 
másutt. Ezért is könyvelhető el 
sikerként az a Széchenyi terves 
TÁMOP-pályázat, mellyel a di-
ákok helyzetét kívánják jobbá 
tenni.

A balatonfűzfői Művelődési 
Központ és Könyvtár éppen egy 
éve nyújtotta be pályázatát, s 
ezzel 20.514.544 forint támoga-
táshoz jutott. Ehhez nem kellett 
önrészt biztosítani, „csak” egy jó 
pályázatot megírni. 

A központ akkori vezetője, 
Tóth Betty és az elképzeléseit 
támogató önkormányzat, vala-
mint munkatársai az „Építő kö-
zösségek” 3. ütemére nyújtották 
be pályázatukat. Ennek lényege, 
hogy három kreatív területen az 
általános iskolák felsős tanulóit 
és a középiskolák diákjait érde-
kes, később nagy valószínűség-
gel jól hasznosítható területen 
fejlesszék. 

Akik tehát a fotográfia, az elő-
adó-művészet és az elektronikus 
sajtó terén szeretnék megala-
pozni, majd pedig elmélyíteni 
tudásukat, minden bizonnyal 
jól választanak – tudtuk meg 

Nyisztor Adrienn esélyegyenlő-
ségi referenstől.

A következő év végéig folyó 
projekt keretein belül 14-14 fős 
csoportokban alaposan kidol-
gozott tematika szerint sajá-
títhatják el az új ismereteket a 
fűzfői és a környékbeli (Litér, 
Balatonalmádi, Vörösberény) 
diákok – mondta Gróf Tibor, a 
központ új igazgatója.

Báder Zoltán gazdasági ve-
zető többek közt hangsúlyozta: 
a költségekkel szigorúan el kell 
számolniuk, sőt, a program vé-
géig egymillió forintos tartalék-
kal is számolniuk kell.

A program előadóinak, cso-
portvezetőinek elismert szak-
embereket kért fel a projekt 
vezetése. Az előadó művészetet 
elsajátítani akarók Redler Ma-
riann „keze alá” kerülnek, a fo-
tózás után érdeklődőket Pászti 
György irányítja majd, az elekt-
ronikus sajtó ifjú újságíróit Bati 
János vezeti be a szakma rejtel-
meibe.

Az „Öböl program” elneve-
zésű kezdeményezést a város 
polgármestere, Marton Béla is 
üdvözölte. 

  /zatyipress/
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Komposztládákat osztogattak ingyenesen

Repülőtéri tavasz 
Az idei szezonban tovább növekszik 

a Hévíz-Balaton Airport forgalma. Újabb 
szerződések értelmében április 14-én 
charter légijárat-lánc első gépét indítja két 
utazási iroda Moszkvából, majd május 
4-től heti rendszerességgel az airBaltic lé-
gitársaság közlekedtet menetrend szerinti 
járatokat Riga és Sármellék 
között. 

Mindez immár jól jelzi, 
hogy a hévízi önkormány-
zat által működtetett rep-
tér egyre nagyobb szerep-
hez jut a fürdőváros és a 
balatoni térség vendégfor-
galmának növelésében. Az 
orosz charterjáratok heti 
egy alkalommal, vasárna-
ponként közlekednek. Ez-
zel is kifejezésre jut, hogy 
Hévíz önkormányzata, 
valamint a város és a ré-
gió turisztikai szolgáltatói 
érdekeltek az orosz beutaztatási terület 
szélesítésében, s ezért közösen dolgoznak.  
Jelentős közreműködő ebben a két héví-
zi irodával is rendelkező Robinson Tours, 
orosz részről pedig a Vedi Tour Group. A 
két touroperátor cég a Jakutyija légitársa-
ságtól bérli a gépeket. 

A keleti forgalom idei bővüléséhez 
tartozóan indulnak az airBaltic által köz-
lekedtetett menetrendszerű járatok. Erről 
szólóan a múlt év végén jött létre három 
évre szóló megállapodás a Hévíz-Balaton 
Airport és a Riga Internationál Airport 

között. Az új beutaztatási régióban a 
fürdőváros és a Balaton térsége bemuta-
tásának céljával a napokban tett látoga-
tást Horváth Orsolya, a Hévízi Turiszti-
kai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
hévízi szálláshelyek valamint a Magyar 
Turizmus Zrt. szakembereivel karöltve. 

Skandináv és balti államok nagyvárosai-
ban tárgyaltak utazási irodákkal, ajánlva 
a Hévízre és a Balaton térségébe való re-
pülőgépes utazás lehetőségét. Az északi 
országok turisztikai cégei azzal a kínálat-
tal ismerkedhettek, ami májustól, Riga re-
pülőteréről menetrend szerinti járatokkal 
közvetlenül elérhető lesz. 

Horváth Orsolya, a vele tartó szakem-
berekkel együtt 4 nagyváros utazási iro-
dájának vezetőivel találkozott. Göteborg-
ban turisztika vásáron szerepeltek, részt 
vettek egy turisztikai megbeszélésen, ahol 

55 utazási iroda képviselete volt jelen. 
Stockholmban 30 iroda munkatársaival 
találkoztak ugyanilyen fórumon, Helsin-
kiben pedig a finn szakmabeliek körével 
tárgyaltak a hévízi lehetőségekről, majd 
az útjuk Rigában fejeződött be. Az uta-
zási irodák aktív, wellness és gyógykúra 

csomagok összeállításával 
tervezik a régió ajánlását. 
Ebben kiemelt célponto-
kat jelentenek a gyógy- és 
a wellness fürdők, vala-
mint a Balatonhoz kötő-
dő vízparti élmények és a 
kerékpáros turizmus. Már 
az egész szezonra szólóan 
vannak helyfoglalások, az 
első járatok töltöttsége 
megfelelő.

Május 4-től kezdve, 
szombatonként heti rend-
szerességgel biztosítja az 

összeköttetést az airBaltic, 
76 fős gépekkel, de ezt meghaladó utazá-
si igény esetén nagyobb gépet közleked-
tetnek. Az új járat az egész Balaton régió 
számára nyit új piacokat, megteremtve 
a gyors összeköttetést az észak-európai 
országokkal, valamint a nyugat-magyar-
országi fürdővárosok és a Balaton között. 
Rigai nemzetközi repülőtér fontos átszálló 
állomása az észak-európai utasoknak. A 
Hévíz-Balaton Airport rigai légikikötő-
be való bekapcsolásával így új üdülő- és 
gyógyrégiót érhetnek el főként svéd, nor-
vég és finn utasok.       H. Á. 

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Program ke-
retében ingyenesen hozzáférhető komposztládákat lehe-
tett igényelni, akik időben regisztráltak. A cél, hogy csök-
kentsék a hulladékok mennyiségét, miközben talajjavító 
komposztot állíthatunk elő. 

Európai Uniós támogatással a társulás településeinek lako-
sai 10 ezer komposztládával lettek gazdagabbak az elmúlt idő-
szakban. Információink szerint szakszerű komposztálás után a 
szerves hulladék akár egyharmadával is csökkenhet. 

Azok, akik regisztráltak a www.komposztaljunkegyutt.hu 
oldalon, a Csalán Egyesület közreműködésével megtartott elő-

adást követően átvehették a műanyagból készült, 400 literes 
űrtartalmú ládát. Mindez több embert ráébresztett hazánk-
ban arra, hogy a környezettudatos hulladék elhelyezés nem-
csak az ember pénztárcájára van jó hatással, hanem a környe-
zetünkre is.

Hogyan is komposztáljunk? A konyha és kerti hulladékot 
külön kell összegyűjteni, a nagyobbakat felaprítani, halomba 
tenni, vagy komposztáló ketrecbe, melynek az állapotát folya-
matosan vizsgáljuk, majd fél- egy év elmúltával már hasznosít-
ható is a kész komposzt.

     Szendi Péter

Hamarosan Moszkvából és Rigából is érkeznek repülőjáratok
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Az ember is fejlődik, legalábbis az idő előrehaladtával vál-
tozik némiképp. Van, aki a vadászpuskáját tette le, hogy ölés 
helyett inkább csodálja és megörökítse a természetet. 

Pálinkás Gábor a Balaton-felvidék állatvilágának, tájainak 
szerelmese. A napokban fotóival szép eredményt ért el a „Va-
rázslatos Magyarország” elnevezésű országos fotópályázaton. 
Képei közül a ködös tájat ábrázoló Őszülő Csobáncot külön 
elismerésben is részesítette a szakértő zsűri. Ez a fotó a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park szépségeit is reprezentálja egy, az 
alkalomra készült kiadványban. A ma már nyugdíjas budapesti 
úr huszas éveinek eleje óta heti rendszerességgel jár a főváros-
ból balatongyöröki pincéjéhez, amely azonban csak átmeneti 
szállás a környező táj bebarangolásához. Kezdetben a horgá-
szat, a vitorlázás vonzotta a Balaton mellé, később leginkább a 
vadászatban lelt örömet. Vagy mégsem? Azt mondja: nagyobb 
örömet nyújtott számára az erdőjárás, a természeti jelenségek 
megfigyelése, mint távcsöves puskája elsütése. A vadászat in-
kább csak ürügy volt számára, hogy férfi módjára bóklászhas-
son kedvenc helyein. Fényképezőgép, videokamera akkor is 
mindig volt nála, de a minőségi képalkotás igényét akkoriban 
sok minden felülírta. A vadászat, az erdőjárás mellett főként 
a kézműves szőlészet, borászat iránt érdeklődött, így saját kis 
szőlőt vásárolt, borospincét újított fel és igyekezett kiváló ne-
dűket készíteni párja, lányai és barátai számára. A vadászpus-
kát az elmúlt egy-két évben, nyugdíjazásával párhuzamosan 
végleg szögre akasztotta. Helyette minőségi fotófelszerelést 
vásárolt és a rendszeres kora hajnali ébredéssel járó természet-
fotózásban kereste szabadidejének örömteli megélését. Ha kel-
lett, gazban kúszott, ha kellett, órákig várt egy szép madár, vagy 

Vadászpuska helyett fényképezőgép 

vad megjelenésére, egy-egy jelenségre, mozdulatra, amely csak 
tájainkon látható, akkor és ott, abban a pillanatban. A nívós 
Varázslatos Magyarország fotópályázaton sok száz induló kö-
zött Pálinkás Gábor huszadik helyezést szerzett, legjobb fotói 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti szépségét, egyedi 
jellegét hirdetik. 

A „Varázslatos Magyarország” egy rendkívül népszerűvé 
vált természetfotós kezdeményezés, amely a hazai természet-
fotózás népszerűsítését és hazánk csodálatos tájainak, nem-
zeti parkjainak bemutatását, népszerűsítését tűzte ki célul. A 
nonprofit szervezet internetes oldalára minden nevező fotókat 
tölthet fel, amelyeket profi fotósokból és fotóművészekből álló 
zsűri pontoz, értékel.    
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A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi 
határok találkozási helye. Ezek az Európában egyedülálló 
adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége 
határozzák meg több ezer éve a táj arculatát. Az itt kialakult 
és fennmaradt kultúrtörténeti és természeti értékek 
megbecsüléseként 2001 decemberében a Fertő-táj - magyar 
és osztrák oldalon egyaránt - mint kultúrtáj, világörökség 
rangot kapott.

A világörökség részeként jegyzett Fertő-tó és vidéke Közép-Európa egyik legnagyobb madárrezervátuma. A vizes élőhelyek 
mentén felállított kilátótornyok remek lehetőséget biztosítanak mind a profi madarászok, mind a természetjárók számára. 
Lehetőség van a madárvilág megfigyelésére, fotózására.

A tó keleti partján a szikes pusztákra jellemző, sótűrő növényzet alakult ki. A környező Fertőmelléki dombsor erdeiben és 
sziklagyepein számos ritka növényfaj él.

A Hanságban az egykor hatalmas lápvilág lecsapolása után is 
megmaradt láperdei, rétjei, tavai különlegesen gazdag élővilágot 
rejtenek. Felfedezésüket a Hany Istók tanösvény segíti.

A Répce- mentén az ártéri mocsárrétek az ország egyik legnagyobb 
tavaszi tőzikés ligeterdejét fogják közre, mely látogatása kerékpárosan 
vagy gyalogosan megoldható .A kirándulók tájékoztatására itt is a 
tanösvénytáblák szolgálnak.

Az igazgatóság székhelye a sarródi Kócsagvár. A látogatók 44 férőhelyes turista szállón foglalhatnak szállást, de az épületben 
információs iroda és ajándékbolt működik. Fertőújlak irányába továbbhaladva mindössze 4 km megtétele után Lászlómajorba  
érhetünk el, ahol a látogató a Természetvédelmi és Gazdaságtörténeti kiállítás mellett őshonos háziállat fajokat ismerhet 
meg. Következő állomás a fertőújlaki Csapody István Természetiskola, 
a nemzeti park környezet központja. Az épületben a nemzeti park 
jellegzetes élőhelyeit, fajait ismertető diorámák láthatók. Interaktív 
kiállítások és egyéb lehetőségek fogadják a látogató családokat, 
óvodai és iskolai csoportokat.

Reméljük sikerült felkeltenünk érdeklődését, szeretettel várjuk 
.Bővebb információt a nemzeti park hivatalos honlapján találhat: 

www.ferto-hansag.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park
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Kirándulás a Fertő szikes tavai mentén
A program a Sziki Tavirózsa Tanösvényen zajlik. Tartalmazza 
a madármegfigyelést, a régi magyar háziállatok bemutatását, 
valamint ürge lest. A program helyszínének megközelítéséhez 
autóbusz, vagy kerékpár szükséges. A túra időtartama 2-3 óra. 
Javasoljuk megfelelő ruházat, esőkabát, fejfedő, használatát. A 
túra jellege: buszos és gyalogos, vagy kerékpáros.

Kirándulás Hany Istók birodalmába
A program kiindulási pontja a az Osli és Földsziget között 
található Esterházy Madárvárta. Innen barangoljuk be a Hanság 
minden rejtett zugát. A programhelyszínek megközelítéséhez 
autóbusz szükséges. A túra időtartama 2-4 óra, jellege: buszos 
és gyalogos.

Kenutúra a nádasban
A Fertő zegzugos csatornáinak és a nádasba záródott belső tavainak az élővilágát fedezzük fel a Vízi Rence Túraútvonalon 
haladó kenutúra alkalmával. A 3 órás program során a nádas mocsár vízi ösvényének érdekes mocsári növényeivel és a nádas 
rejtekében élő állatokkal találkozhatunk utunk során. A program meghatározott résztvevő számmal indul!

Hajnali madárles
A Fertőszikes tavainál pihenő – ébredező - vízi madárvilágot figyelhetjük meg a kora reggeli órában. A Fertő keleti oldalán 
húzódó sekély vízı tavak a helyi és a vonuló madárvilág jelentős pihenő, táplálkozó és fészkelő helyei. Ezt igazolja az itt eddig 
megfigyelt közel 300 madárfaj is . A program meghatározott résztvevőszámmal indul!

Kalandos túra a Hanságban
Barangolás a hajdani vadvízország rejtett útjain. Hany Istók nyomán haladva a Hanság nehezen megközelíthető helyeinek 
élővilága tekinthető meg e túra során. Közlekedési eszköz - Land Rover Defender terepjáró - biztosított. Résztvevőszám 
maximum 7 fő.

Tavaszi programjaink: 

Április 1. H. Tavaszi vízimadár megfigyelés 10.00 - 12.00 
TP: Hansági-főcsatorna, parkoló Részvételi díj: 1000 Ft/
fő, de min. 8000 Ft/túra. Családok 10 év alatti gyermekei 
részére ingyenes!

Április 7. V. Kezdő Madarászok Napja 14.00 - 16.00 
TP: Kócsagvár, Sarród A tavasszal újra benépesülő 
szikes tavak madarait ismerheti meg szakemberek 
segítségével. A rendezvény egy előadással kezdődik, ezt 
követi a madármegfigyelés a szikes tavaknál. A részvétel 
térítésmentes!

Április 19-21. Pannonian BirdExperiens 2013 P.-V. További 
információ: www.birdexperience.org

Április 20. Szo. Föld napja A program részleteit honlapunkon tesszük közzé.

Május 4. Szo. Kenutúra a nádasban 9.00 - 12.00 TP: Balf és Fertőrákos között, Csárda-csatorna, parkoló. Részvételi díj: 2500 Ft/fő. 
Családok 10 év alatti gyermekei részére 1350 Ft/fő.

Május 11. Szo. Madarak és Fák napja A program részleteit honlapunkon tesszük közzé. www.ferto-hansag.hu

Május 18. Szo. Fertő-táj Világörökség nap 10.00 TP: Lászlómajor, Bemutató majorság Információ: www.ferto-hansag.hu

Május 18. Szo. Kenutúra a nádasban 9.00 - 12.00 TP: Balf és Fertőrákos között, Csárda-csatorna, parkoló Részvételi díj: 2500 Ft/fő 
Családok 10 év alatti gyermekei részére 1350 Ft/fő

Május 24. P. Kalandos túra a Hanságban 9.00 - 13.00 TP: Esterházy Madárvárta, Osli és Földsziget között

Résztvevőszám maximum 7 fő

Programajánló április 7-től május 24-ig
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A régió igazi borait kóstolták
Egy híján negyven finom bort kóstoltak a borászok és a te-

rületen dolgozó más szakemberek a tapolcai Sándor-napi Bor-
mustrán.

A Balatoni Borrégió autentikus fehérborai alcímmel meg-
rendezett programot éppen tíz évvel ezelőtt indította útjára a 
Badacsonyi Borbarát Asztaltársaság a badacsonyi Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézet és a tapolcai Hotel Gabriella és Mezőssy 
Zoltán borász-gasztronómus szervezésében, a város önkor-
mányzatának támogatásával. Mostanra a borrégió legjobb bo-
rainak bemutató helyévé és a legnevesebb gazdák fórumává vált. 
Kulka Gábor borász, a rendezvény szakmai vezetője és segítői a 
mustrára kerülő borokat olyan fehér fajtákból állították össze, 
amik jellemzően a Balatoni Borrégió hat borvidékén teremnek, 
illetve itt nemesítették őket.

A kollekcióba ennek megfelelően több Olaszrizling, Juhfark, 
Kéknyelű, Furmint, Budai zöld, Királyleányka és Rózsakő került, 

de volt  Pin-
tes és Barát-
csuha is.

A közel 
s z á z ö t v e n 
r é s z v e v ő t 
C s á s z á r 
László pol-
g á r m e s t e r 
kös zöntöt-
te. Szakmai 

bevezetőként Májer János, a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet igazgatója tartott előadást „Tájfajták a Balatoni 
Borrégióban” címmel. Ezután megkezdődött a kóstolás. A bo-
rokról az idén is Kállay Miklós professzor, a Budapesti Corvinus 
Egyetem  tanszékvezető egyetemi tanára, a Szőlészeti és Borá-
szati Intézet igazgatója, a Magyar Bor Akadémia elnöke mondta 
el benyomásait, de maguk a termelők is szót kaptak.

Az idei mustrán bemutatkozott Fodor Gyula (Aszófő), a Ba-
dacsonyi Pincegazdaság, Laposa Bence (Badacsony) a Csordás-
Fodor Borház (Somló-hegy), a Kreinbacher Birtok (Somló-hegy), 
a Salánki Családi Pincészet (Aszófő), Németh István, Szalai Attila 
(Badacsony), Veress János (Csáford), Váli Péter (Badacsonyörs), 
ifj. Bujdosó Ferenc (Balatonlelle), Buzási László (Balatonboglár), 
Kiss István (Hegymagas), Csali János (Nemesvita), Hobor József 
(Szent György-hegy), Nyári Ödön (Szent György-hegy), Skyzo 
Pincészet (Badacsonytördemic), Dobosi Dániel (Szentantalfa) 
Szeremley Huba (Badacsony), Pálffy Gyula (Köveskál), Bezerics 
Csaba (Keszthely), Dr. Kocsis László (Keszthely), Lesence ZRT. 
(Lesencetomaj), Csiszár Péter (Paloznak), Hudák Zoltán (Balaton-
füred), Varga Zoltán (Zánka), Koczor Kálmán (Balatonfüred), Bor-
bély Családi Pincészet (Badacsony), Légli Ottó (Balatonboglár), 
Nagy Imre (Balatonakali), Varga György (Révfülöp), Szászi Endre 
(Szent György-hegy), Szántó Zsolt (Szigliget), Badacsony Borá-
szati Szövetkezet, PEAC SZBKI (Badacsony), Effenpergel Győző 
(Balatonederics), Varga Pincészet (Badacsonyörs), Horváth Ár-
pád (Hegymagas), Eke Ferenc (Nemesvita).

     Antal Fülöp

Manapság egyre több telepü-
lésen szerveznek borversenyeket, 
hogy a helyi borosgazdák megmé-
rettessék termékeiket. Így volt ez 
Balatonudvariban is. 

A községben már évek óta rendez 
bor- és borkorcsonya versenyt a Bala-
tonfüred és Környéke Borút Egyesület el-
nöke Végh Endre vezetésével. A borokat 

Borkorcsolyázás Udvariban
a helyi és környékbeli férfiak hozták, míg 
a borkorcsolyákat az asszonyok állították 
össze. 

A borokat nemcsak ízlelték a jelenlé-
vők, hanem a zsűri tagjaitól számos szak-
mai tanácsot kaptak, hogy jövőre mire 
figyeljenek oda elsősorban. Két arany, 
négy ezüst és hat bronzérmet osztottak 
ki. Az év borosgazdája Varga Zoltán lett, 

saját készítésű olaszrizlingjével, aki tavaly 
is diadalmaskodott.

Többen panaszkodtak a zord időjárás-
ra, hiszen valaki még el sem tudta kezdeni 
a metszést, de voltak olyanok is, akiknek 
hegyekben állt a sorok között a venyige. 
Ha kicsit megkésve, de április közepére 
már ezek a munkák is befejeződtek. 

   Szendi Péter

utár
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Az arácsiak identitástudata mindig is erős volt, s rendezvé-
nyeikkel ma is igyekeznek ezt erősíteni. Ennek egyik motorja az 
Arácsért Közhasznú Alapítvány, melynek kuratóriuma folya-
matosan gondoskodik érdekes programokról. A közelmúltban 
Árpád-napot tartottak, melynek része volt a városrész egykori 
önkormányzati képviselőjének, Kutas Árpád sírjának megkoszo-
rúzása. Kutas Árpád volt az alapítvány első kuratóriumi elnöke, 
akinek nevéhez számos arácsi fejlesztés fűződik.

A program folytatásaként a településhez méltóan felújított 
Arácsi Népházban Sipos Árpád kurátor tartott színes előadást 
arról az Észak-Koreáról, melyről naponta hallhatunk nyugtalaní-
tó, nagyon sokszor alig-alig hiteles információkat.

Sipos Árpád, aki világlátásban rekorder (103 országban járt 
hivatalos vagy magánúton!), a Konfucius Intézet közreműkö-
désével az elmúlt év második felében járt a világ eme kevésbé 
ismert szegletében. Utazásának aktualitását 
Kim Ir Szen elvtárs (Észak-Koreában minden-
kit elvtársoznak) születésének 100. évforduló-
ja adta.

Sipos Árpád a számos diakép vetítése köz-
ben élményeit is megosztotta érdeklődői-
vel. Így tudhattuk meg, hogy mobiltelefont 
be sem szabad vinni az országba (ha mégis, 
akkor csak hazautazásunk során kaphatjuk 
vissza), továbbá azt is, hogy amerikai dollárt 
nem fogadnak el a kizárólag turisták számára 
kinyitó (majd távoztukkal bezáró) üzletek-
ben, kiállítóhelyeken. A helyi fizetőeszközt, a 
„von”-t még csak nem is láthatták, ám az euró 
népszerű.

Uniós támogatással létrejött 
napelemes rendszert adtak át Alsóörsön

17,8 millió Ft-os támogatást nyert a KEOP 4.2.0/A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” elnevezésű pályázaton Alsóörs Község Önkormányzata. A beruházás 21 millió forint értékű, en-
nek a 85%-át  nyerte meg az Önkormányzat a pályázaton.

A pályázatban az Alsóörs Község Önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok napelemes rendszerrel történő ellátása 
valósult meg. A sportcsarnok a község kulturális és sportéletének egyik fő központja. Az épület fenntartásának ily módon való 
csökkentése komoly terhet vesz le az önkormányzat válláról, elősegítve a község működőképességének és versenyképességének 
javítását.

A teljes villamos-energiafelhasználási igénynek a 90%-át, mintegy 15 500 kWh mennyiséget termel meg a 13,48 kWp beépített 
teljesítményű napelemes rendszer. 

A beruházásnak fontos szerepe van az ország üvegház-hatású gázkibocsátásának csökkentésében. 

Közel hozta a távolt
– Sipos Árpád előadása Észak-Koreáról –

A hatfős magyar csapatot három helyi kísérte, szó szerint 
mindenhova…

Mivel szabadon senki nem utazhat az országban, az adott 
turista nyelvét bírók kalauzolják az érdeklődőket csakis oda, 
ahova szabad. Mi sem természetesebb, hogy a „Kedves Vezető” 
és utódja (Kim Dzsong Il) emlékhelyeit kötelező megnézni, mi 
több: megkoszorúzni. És mert gyakorlatilag minden utcasarkon, 
falfelületen, de még a Gyémánt-hegy szikláiról is ők köszöntenek 
az utazóra, hamar meg lehet (?) szokni a szabad, független ország 
(amit lépten-nyomon hangsúlyoznak) légkörét.

Elismerően szólt viszont a tisztaságról, melyhez hasonlót se-
hol nem látott a világban, továbbá a magyarok iránti szimpátiá-
ról, amelyet Sariwon városban érzékelt a legjobban. Itt található 
ugyanis az a kórház (aranyozott magyar nyelvű felirattal díszített 
nagyméretű oszlopon dicsőítik a koreai és magyar nép barátsá-

gát), melyet a magyarok még az 1950-es években 
építettek, és sokáig Rákosi Mátyás nevét viselte. 
Sipos Árpád szerint ott jártakor még működött a 
magyarok ajándéka, az 1953-as röntgengép. 

Az előadás kitért a demilitarizált övezet, majd 
Keszong, a mai híradásokban naponta előkerülő 
ipari park bemutatására, az életformára, öltöz-
ködésre, a hagyományok újbóli felélesztésére, s 
mindarra, amit egy gyakorlott turista éles szeme 
észre tud venni egy olyan világban, amiről az iga-
zat csak az ott élők tudják, ismerik.  

A mindvégig izgalmas előadást Angyal Imre, a 
Múzsa Egyesület tagja színesítette hegedűjátéká-
val, befejezésül pedig egy észak-koreai propagan-
dafilmet is megnézhettünk.  Zatkalik
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E-volució Siófokon 
A null százalékos emisszió irányába fejlődik a város 

Újabb elektromos töltőállomás 
épül Siófokon. Ezúttal a Nissan épít 
„tankoló” egységet az elektromos 
járműveknek. Az új töltőpont Siófok 
szívében, a Városház téri parkolóban 
kap helyet, a tömbfűtőmű mellett.

Siófok nem számít „zöldfülűnek” a 
környezettudatos fejlesztések terén, hi-
szen a városvezetés már évekkel ezelőtt a 
környezetbarát település építése mellett 
tette le a voksát. Mi más is lehetne a cél 
- Magyarország, sőt az Európa kincsének 
számító Balaton partján - mint olyan fej-
lesztések kezdeményezése és befogadása, 
amelyek a lehető legnagyobb mértékben 
épülnek a zöld technológiákra. 

Arra törekszünk, hogy a közlekedésből 
eredő környezeti terhelést folyamatosan 
csökkentsük, terveink között szerepel, 
hogy a városi tömegközlekedést is a zöld 
irányba tereljük – hangsúlyozta Balázs 
Árpád, Siófok polgármestere, aki arról is 

beszélt: a város arra törekszik, hogy mi-
nél nagyobb számban csábítsa Siófokra a 
környezettudatos vendégeket. – Ezért is 
fogadtuk el a Nissan ajánlatát, amelyben 
egy újabb elektromos villámtöltő elhelye-
zésére tettek javaslatot – fűzte hozzá a 
városvezető.

Siófokon 2012. nyarán létesült az első 
elektromos töltőállomás, akkor az E.on 
telepített egy e-tankoló bázist a Hotel 
Azúr területén. Az újabb villámtöltő-

pont közterületen kap helyet, 
így talán szélesebb körben biz-
tosít feltöltési lehetőséget az 
elektromos autók tulajdono-
sainak, akik az átadást követő 
egy éven belül térítésmentesen 
vehetik igénybe a szolgáltatást. 
A környezettudatos, elektromos 
autókkal közlekedő gépjármű 
tulajdonosok zöld szemléletét a 
város nemcsak az ingyenes töl-
téssel támogatja, de számukra a 
parkolás is térítésmenetes Siófok 
egész területén.

Az elektromos töltőállomá-
sok a Siófoki közlekedési E-volúció első 
újításai, hiszen a város néhány éven belül 
a tömegközlekedést is szeretné megújíta-
ni. Ennek része lehet a déli vasút fejlesz-
tésével összefüggő elővárosi közlekedés 
megvalósítása, illetve a városi tulajdon-
ban lévő szolgáltató cégek, valamint a 

polgármesteri 
hivatal gépjár-
m ű p a r k j á n a k 
folyamatos le-
cserélése kör-
n y e z e t b a r á t 
j á r m ű v e k r e . 
Siófok mind-
e m e l l e t t 
szívesen fo-
gadna olyan 
híreket, ame-
lyek a busz-
k ö z l e k e d é s 
környezetbarát 

átalakításáról szólnak. - A cél, hogy né-
hány éven belül a városi közlekedés és a 
közszolgáltatások a null százalékos káros-
anyag-kibocsátás irányába mozduljanak 
– szögezte le a siófoki polgármester. Az 
elektromos alapokon nyugvó közlekedés 
persze a zajterhelés minimalizálása miatt 
is fontos. A villamosított vasút Siófoknál 
a pályatestek felújítását követően jóval 
csendesebb lesz és remélhetőleg egyre 
több, szinte hangtalanul üzemelő elekt-
romos autó szeli majd a város útjait.

Siófokon május közepétől indulhat 
a „feltöltődés”

Március utolsó napjaiban indult el a 
Nissan piacvezető elektromos autójának 
európai gyártása. A Nissan Leaf 2011 de-
bütált a piacon és még abban az évben 
az év autójának választották. A gyártás 
megkezdése óta világviszonylatban 54 
ezer darabot adtak el az elektromos kis-
autóból, amellyel a hagyományos robba-
nómotoros autók üzemanyag költségé-
nek töredékéért lehet közlekedni.

A második generációs Nissan Leaf le-
merült akkumulátora a tulajdonos ott-
honában akár 4 óra alatt 100 százalékos-
ra tölthető, míg a Siófokon, várhatóan 
május közepétől üzemelő villámtöltőn 
fél óra is elég lesz ahhoz, hogy az autó 80 
százalékos töltöttséget érjen el. Egy sió-
foki belvárosi séta, vagy egy bevásárlás 
ideje alatt tehát a kocsi újra menetkész 
lehet.

Egy nemrégiben megjelent újságcikk 
szerint a hazai elektromos autózást töb-
bek között azzal lehetne fellendíteni, ha 
lennének önkormányzatok, amelyek he-
lyet adnak a gyorstöltőnek, illetve bizto-
sítják az ingyenes parkolást. Siófokon e 
két feltétel teljesül, s ha azt vesszük, hogy 
a Nissan Leaf egy teljes töltéssel 199 ki-
lométer megtételére képes, akkor akár 
az autók tulajdonosai egy töltéssel Bu-
dapestről könnyedén eljutnak a Balaton 
fővárosáig, sőt egy siófoki „villám feltöltő-
déssel” megkerülhetik körben a Balatont.
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Tiszta ivóvizet mindenkinek!

Várkapunyitás zord időben

„ Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!” – ezzel a jel-
mondattal indította el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
2013-as Víz Világnapi programsorozatát, ehhez kapcsolódó-
an március 22-én díjátadó rendezvénnyel várta az érdeklődő-
ket székházának nagytermében. A résztvevők megtekinthet-
ték a Csodák Palotája utazó - és fotópályázatra beérkezett 
alkotásokból rendezett kiállítást is. A DRV Zrt. programsoro-
zatával a tiszta vízkincs értékességére, megóvására és védel-
me érdekében tett erőfeszítésekre hívta fel a figyelmet.

Az ENSZ 1992-ben március 22-ét a Víz Világnapjának nyil-
vánította, a megemlékezéshez minden évben más jelmondat 
tartozik, ez idén így hangzik: „2013 - A nemzetközi vízügyi 
együttműködés éve!” Mindennek aktualitása nem véletlen, 
hiszen a világon egyre nagyobb problémát jelent a tiszta ivó-
vízhez való hozzáférés, mely csak szigorú minőségellenőrzés 
után érkezhet meg a fogyasztókhoz. „ Jusson a Földön min-
denkinek tiszta ivóvíz!” Ennek szellemében indította útjára 
Víz Világnapi programsorozatát az ország első számú vízi-
közmű-szolgáltatója, a DRV Zrt., melynek keretében kutató 
programokkal, laborlátogatásokkal és gyermekpályázatokkal 
hívta fel a figyelmet a Víz Világnapja alkalmából hazánk vi-
zeinek védelmére, az ivóvízfogyasztás fontosságára, valamint 
tiszta víz előteremtése és megóvása érdekében szükséges 
nemzetközi együttműködésre.

„Célunk az, hogy felhívjuk a következő generáció figyel-
mét a tiszta vízkincs értékességére, megóvására, és védelme 
érdekében tett erőfeszítésekre. Olyan aktivitásokat szervez-

A hagyományos három napos szigli-
geti várkapunyitó rendezvényt bizony 
alaposan megtréfálta a szokatlan már-
cius végi időjárás a húsvéti ünnepek 
alatt. A szombat délutáni megnyitó és 
néhány kellemes hagyományőrző prog-
ram azonban nem maradt el.

Balassa Balázs polgármester humor-
tól sem mentes köszöntőjét mindösz-

tünk, melyek közül 
az óvodásoktól 
kezdve, az általános 
iskolásokon át, a középiskolásokig mindenki megtalálhatta 
a maga kedvére valót”- mondta Winkler Tamás, a DRV Zrt. 
vezérigazgatója. A köszöntő után a látogatók a Csodák Pa-
lotája utazó bemutatójának kreatív vizes kísérleteiben vehet-
tek részt. A nagyszámú érdeklődő emellett megtekinthette 
a rajz- és fotópályázatra beérkezett alkotásokból készült ki-
állítást is.

„Örömünkre szolgál, hogy a fiatalok ilyen mértékű aktivi-
tást mutattak programjaink iránt. Az április közepéig tartó 
Nyílt Labor Akciónk keretében laborlátogatáson eddig több 
mint 500 iskolás vett részt, a rajzpályázatra több mint 500, 
a fotópályázatra pedig csaknem 100 alkotás érkezett. Már 
eddig is több mint 1300 gyermeket mozgattak meg a Víz Vi-
lágnapi programjaink, és még többekhez juttattuk el üzene-
teinket” – ismertette az elért eredményeket Szebényi Tibor, a 
DRV Zrt. értékesítési vezetője.

 
Az értékelés után díjátadó következett. A díjak között ér-

tékes könyvutalványok és a DRV Zrt saját kiadású „A csapból 
is ez folyik!” társasjátéka is szerepelt. 

Az ország elsőszámú víziközmű-szolgáltatójának célja az 
idei kezdeményezéssel az volt, hogy tudatosítsa a környezet-
védelem, valamint a fogyasztói szokások fontosságát vízkin-
csünk megóvása érdekében.

sze 20-30 ember hallhatta csupán, ők 
viszont mosolyogva fogadták a tavaly 
nyáron gondosan előmelegített ülőhe-
lyekről szóló ígéretet. Kisvártatva hagyo-
mányőrző vitézek keze alatt eldördült 
az ágyú is, amely az impozáns középkori 
vár hajdani hadászati szerepét volt hi-
vatott hatalmas füsttel és hangerővel 
hirdetni. Közben azért mértékkel so-

kasodtak a látogatók, aki-
ket tréfás vitézi tornával 
és solymász bemutatóval 
szórakoztattak a fellépők, 
amíg csak újabb esőzés 
nem fenyegetett. Négy-öt 
óra felé várból lefelé menet 
még remek, korokon átíve-
lő mozzanatként, Gyula vi-
tézzel és bandériumával ta-
lálkozhatott, aki piperkőc 
módjára a hideg időjárás 

előli bölcs és bátor menekülésre adta 
a fejét. A vasárnapi programokat aztán 
végleg elmosta az eső, de a hétfőn újra 
minden visszatért a normális kerékvá-
gásba. Mindenesetre már a környező táj 
jelenlegi látványa miatt is érdemes volt 
felkeresni a kilátónak sem akármilyen 
szigligeti erődítményt. Ahogy Balassa 
Balázs megjegyezte, ilyen lehetett sok 
száz évvel ezelőtt a várat körbeölelő 
balatoni mocsárvilág.  Azt pedig csak 
remélhetjük, hogy a balatoni nyár már 
napsütésben gazdag lesz, hiszen Szig-
liget és vára szabadtéri rendezvények 
sokaságával készül a szezonra. Közel 
sem a teljesség igényével: júliusban han-
gulatos fáklyás várlátogatóra, júliusban 
és augusztusban zenés estékre várják a 
látogatókat. Ahogy ígérik, jön Péterffy 
Bori és zenekara, a Magna Cum Laude, 
Ruzsa Magdi és a Csík Zenekar is.  

Települések
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A költészet ünnepe Szárszón
Idén is a térség egyik legjelentő-

sebb Költészet Napi rendezvényére 
került sor Balatonszárszón április 11-
én, ahol az általános iskolások megyei 
szavalóversenyét megelőzően idén 
is meghívott költők, irodalmárok 
mondták el véleményüket az iroda-
lomról, költészetről. A megjelenteket 
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Witzmann Mihály, valamint Dorogi 
Sándor, Balatonszárszó polgármes-
tere is köszöntötte. A résztvevők 
megkoszorúzták József Attila emlék-
művét, valamint a szárszói ünnepség-
sorozat egykori nagy támogatója, Fo-
dor András költő emlékfáját. 

Tisztelt tárlatlátogatók! 
Tehetünk-e többet régiónkért, lakó-

helyünkért annál, mint hogy  példaképül 
állítjuk az itt élők elé azokat a kreatív 
embereket, akik a művészetek terén te-
hetségesebbek nálunk, akiknek néhány 
ecsetvonás után foglyuk lesz a nyár és a 
tél, a záportól frissen festett füvön heve-
rő lány, a zúzmarás fa? 

 Erdélyi Ernő művei a távozó tél titkait 
tárják fel előttünk. Most még friss emlék-
ként él bennünk az a kép, amikor a szürke 
ég fehér fátylat fektet a földre, s még lát-
juk, hogy a szikrázó levegő finom üvegét 
apró mozaikdarabkákra szabdalják szét 
a parti fasorok. Erdélyi Ernő vászonra 
vitt vallomásában a tél maga a csoda, a 
varázslat, s ezt a szépséget a fagy szálkás 
karmai sem tudják elcsúfítani. 

 Hit és bátorság, tehetség és elkötele-
zettség kell ahhoz, hogy a téli Balatont, 
a magyar tengert úgy mutassa be egy 
művész, ahogy azt Erdélyi Ernő teszi. S 
mi, akik régóta kapcsolatban vagyunk 
vele, azt hisszük – ismerjük őt. A verbá-
lis és a metakommunikáció, a gesztusok 
azonban gyakran csalnak – esetenként 
illemből is. Ha végignézzük a tárlatot, 
többé már nem hihetünk mindennapi 
benyomásainknak: már valóban tudjuk, 
ki a művész, milyen ember, miként gon-
dolkodik a világról.

 Egy kép elég ehhez, ha követni tud-
juk abba az általa kreált vízióba, amely a 
valóság!

 A valóság úgy, ahogy Erdélyi Ernő lát-
ja: absztrahálva, felnagyítva vagy éppen 

egy fontos elemet kiemelve. Néhány fi-
nom mozdulat az ecsettel, s mindaz, ami 
álomszerűen szép volt – a valóságban 
már rég tovaillant – ott marad a vásznon. 

 „A világ változásaira vizuálisan is ér-
zékenynek lenni – a festő lehetősége. A 
hangulat irányát látni mindenben: a szín-
ben úgy, mint a vonalban, a levegő minő-
ségében úgy, mint a növények illatában, a 
meleg vérpezsdítő vibrálásában úgy, mint 
a hideg dermesztő hatásában. A vizuális 
igazság találkozásai műveimben a játékot 
és a szépséget jelentik. Ünnepnapokat, 
melyekre készülődve végzem dolgomat 
a világban „– ez az ars poeticája Erdélyi 
Ernőnek. 

 Játék és szépség, kezdet és vég. Mind-
az, amely végigkíséri az emberi gondolko-
dást, amely izgalmasabbá és mozgalma-
sabbá teszi az emberi életet Mediterrán 
hangulatok, melyek megerősítésére az 
olasz és görög tengerpartok adnak lökést, 
de melyek eredendően ott vannak a pan-
non ember érzésvilágában. Erdélyi Ernő 
azonban azt is megmutatja, hol van az 
otthona! A fonyódi domboldalról festett 
tájképei arról vallanak: ez az atmoszféra 
ad igazán ihlető erőt!

Megtehetnénk, hogy té-
mákra bontsuk a kiállítást, 
hiszen a balatoni táj, a me-
diterrán miliő, a figurális 
kompozíciók és csendéletek 
feljogosítanának erre. Még-
sem lenne ajánlott, hiszen a 
kiállítás így vall egységesen az 
alkotóról. Csak a fény és a szí-
nek pazar kezelésével érzékel-
hetjük a páratlan panorámát, 
a hullámok játékát, a könnyű 
páraként lebegő illatot. Má-

sutt a művész a partot, a nádast, 
a követ és fát helyezi elsősorban 
látómezőbe – talán azért, hogy 
halljuk a nádak között, a kövek 
között, a gyökerek között átszi-
várgó föld neszét. 

 Nem kell azonban látnunk a 
hófehér házakat, a vitorlásokkal 
zsúfolt kikötőket: elég egy csó-
nak orra, egy megcsomózott 
kötél, s tudjuk, hol járt az alko-
tó, milyen hatások érték: a me-

diterrán táj, s a fény! A fény, az égi láva! 
Kapuk és ajtók, félig vagy teljesen nyitva 
– nem kell belépnünk ahhoz, hogy érez-
zük a hellén kultúra évezredeken átívelő, 
az európai művészetekre és művészekre 
tett lebilincselő hatását. Látjuk megszü-
letni a föld bájos arcú gyermekét – mint 
Botticelli Vénuszát --, s látjuk azt is, ho-
gyan változunk át. Elhagyjuk szerettein-
ket, barátainkat, küzdőtársainkat. Új utak 
várnak ránk, új kihívások – új barátok, új 
kedvesek, új küzdőtársak. Mint az Élet-
ben! 

Vitorlások, szellemhajók kapitányai 
várják parancsainkat, hogy megmutassuk 
a követendő irányt. 

Kevesen vannak, akiknek ez elsőre 
hibátlanul sikerül, hiszen hajlamosak va-
gyunk arra, hogy önmagunkat a hajóval 
és a vízzel is azonosítsuk. S ha elbújunk 
az egészben, lesz-e visszaút, megtalálhat-
juk-e egy részben, egy részletben önma-
gunkat? Kételyek, vívódások – álmok és 
valóság! 

Erről szól minden kép!
   Süli Ferenc 
Elhangzott Erdélyi Ernő festőművész 

költészet napi kiállításának megnyitóján, 
Balatonszárszón.

Települések
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Kutyaszerelem

Különleges porcelánszobor Veszprémben
Mind anyagában, mind az elkészítés technológi-

ájában és a kivitelezésben is különleges az az „Ecce 
homo” szobor, melyet húsvétkor avattak a veszpré-
mi Benedek-hegy lábánál.

Az „Íme az ember” latin nyelvű kifejezést Pilátus-
tól jegyezték fel, ám máig sem tudjuk, milyen céllal, 
hangsúllyal, okkal mondta e szavakat. János evangé-
listától is csak azt tudjuk, Pilátus ezekkel a szavak-
kal mutatott a tövissel koronázott, nádjogart tartó, 
bíborszínű köpenybe öltöztetett Jézusra, amikor a 
nép húsvét alkalmából egy elítélt embert felszaba-
díthatott volna. Mint ismert, a nép inkább egy gyil-
kos, Barabás megmentése mellett döntött. 

A márványos hatást keltő, mattított porcelán-
szobrot a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékozta a me-
gyeszékhelynek. Közterületen a szintén veszprémi Aréna melletti, 
Szentgálon, Herenden, Budapesten (a Parlamentben és az Opera-
házban is) látható herendi szoborral. Külföldön pedig Szentpétervá-
ron és Berlinben is hirdetik Herend dicsőségét a műalkotások.

Bóbita és Kormi, a két keverék kutya 
naponta bizonyította, hogy diploma, sőt 
pedigré nélkül is átültethető a gyakorlatba 
a békés egymás mellett élés tézise, holott 
őseik ugyancsak eltérő jellemeket, külső és 
belső adottságokat hagyományoztak utó-
daikra. Bóbita maga volt a szépség, a báj, a 
kellem – nem volt oly hímnemű eb, aki a 
hosszas tóparti sétákon ne próbált volna 
kegyeibe férkőzni. A bevetett trükköknek se 
szeri, se száma: közös botcipelés felajánlása, 
versenyfutásban húzódást imitáló sérülés, 
erőszakoskodó riválisok kendőzetlen stílus-
ban történő leléptetése – acsarkodás, sőt 
néhány erőteljes pofon kiosztása – egyaránt 
a forgatókönyvekben szerepelt. A legtovább 
a pecsenyesütő délceg kuvasza merészke-
dett, amikor felajánlotta: a nyári borfeszti-
válon Bóbita a legízesebb falatok közül válo-
gathat, s nem a maradékok közül. 

Ko r m i , 
a gáláns 
lovag csak 
m o s o l y -
gott a két-
ségbeesett 
kísérletezé-
seken, hi-
szen tudta, 
hogy szíve 
választott-
ja soha 
nem hagy-

ja el – a domboldalon békésen, szinte kéz a 
kézben sétálnak majd fel, s ha valamelyikük 
óhajtja, a közös kertkapun nyitott kutyaát-
járó bármikor szabad utat enged érzelmeik-
nek. 

A kapcsolat a hosszú évek alatt a gaz-
dák között is elmélyült: a frissen készített 
süteményeknek nem csak az illata lépte át 
a telekhatárt, a reggeli közös kávézások, a 
nyáresti szalonnasütések idilli légkörbe bur-
kolták a kutyaszerelmet. 

A hosszú tél, a Balatonra telepedő ziman-
kó, a fagy és a mindent fehérbe öltöztető 
divatdiktátor, a hó kegyetlenül bánt az élő-
lényekkel. Elmaradtak a napi tóparti séták, a 
viharos szél által emelt torlaszok pedig a jó 
barátok rendszeres találkozásának lehetősé-
gét is korlátozták. Ha néha kimerészkedtek 
a nappaliból a teraszon elhelyezett kutya-
házuk elé, csak rövid vakkantás és hosszas 
farkcsóválás jelezte, hogy lángoló szerelmük 
túléli a dermedtté vált világ krízisét.

Tél tábornok fogságából szabadulva 
Kormi és gazdái pár napra vidéki rokonaik-
hoz látogattak – Bóbita pedig felkészült az 
udvarló fogadására. Hosszú, vörösbe hajló 
szőrét, fehér kamásniját gondos kezek mos-
ták, szárították, fésülték. Ám ahogy teltek az 
órák, a napok, a kicsinosított kutyalány egy-
re türelmetlenebbé vált, s egy óvatlan pilla-
natban kiviharzott a nyitva felejtett kapun 
– a hegyről érkező autós kétségbeesett féke-
zése sem előzhette meg a tragédiát. A sáros, 

törékeny kis testen nem látszott sérülés. 
A felázott talajban könnyű munka volt a 

végső pihenőhely kialakítása: a sírba Bóbita 
kedvenc takarója, játéka – s egy, Kormival 
közös fénykép került.

Kormiék még ezen az estén hazaértek, s 
bár a szokásos üdvözlés a szomszéd részéről 
nem maradt el, a mi újság kérdésre csak fá-
radt válasz érkezett: majd holnap!

Pár órával később Kormi kétségbeesett 
nyüszítésére ébredtek. A kutya az ajtóban 
lihegett, szájában barátja, szerelme földes, 
vizes, alélt teste. Szomorúan, értetlenül álltak 
az események előtt – megmagyarázhatat-
lannak tűnt számukra, miért végzett legjobb 
cimborájával az egyébként jámbor eb. Tud-
ták, hogy ennek ódiumát nem vehetik vál-
lukra, hiszen ez a váratlan fordulat egy több 
évtizedes barátság végét jelentheti!

Megfürdették Bóbitát, a nyakában lévő 
sálat kimosták, kivasalták, majd az éj leple 
alatt a szomszéd ház teraszán lévő, szinte 
melegnek tűnő kutyaházba helyezték…   

   Süli Ferenc

Az ünnepségen a Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt. vezérigazgatója, Simon Attila beszélt a 
világhírű manufaktúra társadalmi, kulturális fele-
lősségvállalásáról. 

Veszprém polgármestere, Porga Gyula a város 
polgárai nevében mondott köszönetet a szobo-
rért, melyet Tamás Ákos iparművész tervezett.

A leleplezésen ott volt Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, aki így fogalmazott: „az Ecce 
homo nem a halál, nem az esendőség, nem a ma-
gányos ember a csőcselékkel szemben, nem a ma-
gára hagyott Jézus. Ecce homo a feltámadás. Ezen 
a helyen, az újjászülető Benedek-hegyen, a Szent 
Margit- és a Szent László-templom által határolt 

szakrális térben, ahol vélhetően a kereszténység előbb lelt otthonra, 
mint a magyarság, az Ecce homo talán mindennél jobban otthonra 
talált.”

A műalkotást Márfi Gyula érsek áldotta meg.
               /zatyipress/
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Immár hagyományosan, többnapos programmal idé-
zik meg Hévízen a boldog békeidők néven jegyzett 
történelmi korszakot.
Az eseménysorozat április 27-30-a között tart, a ze-
nés-táncos műsorokkal a május 1-jei ünnepet vezetik 
fel, amivel együtt tartják meg a város napját is. A Deák 
téren 27-én 15 órakor a Kinizsi Táncegyüttes ad mű-
sort, majd Régi idők dallamai címmel vendégszerepel 
az Orfeum Színpad, s koncertezik a Roma Hungaricum 
Állami Művészegyüttes. A további délutánokon 
Szakonyi Milán, a Hévízen is csillag születhet című 
tehetségkutató vetélkedő győztese énekel mai dalo-
kat, fellép a Szegedi Kortárs Balett, szórakozást nyújt 
Berkes Dániel zenés műsora, lesz Belmondo - Beatles 
koncert, Budapest Bár címmel Fényes Szabolcs est.
A zárónap nagy látványosságának ígérkezik a kosztü-
mös felvonulás. A 21. század híres gyógyhelye múlt-
jával együtt jelenik meg. A jelmezesek az első világháború előtti 
kort idézik meg, amikor a mai fürdőváros alapjai létrejöttek, s az-
tán az évek során arra építkezhetett a hévízi gyógyászat és turiz-
mus. Agg idők szépségét hozzák a modern Hévízre a felvonulók. 
Mint az eddigi rendezvényekről emlékezetes: frakkban, zsinóros 
mentében, egyenruhákban, keménykalapban, cilinderben, séta-
pálcával finom urak, gáláns lovagok kísérik a női eleganciát meg-
jelenítő, bársonyba, fodrokba öltözött hölgyeket. A sétával Hévíz 
száz éve elindult óriáskereke gördült végig ilyenkor az utcákon. 

A boldog békeidők Hévízét idézik

Rocktehetségek megmérettetése Bogláron
Tizenhatodik alkalommal rendezték 

meg március 23-án a Légrádi Antal Tehet-
ségkutató Rockfesztivált Balatonbogláron, 
melyre idén már az országhatáron túlról, a 
vajdasági Horgosról is nevezett zenekar.

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűj-
teményi Intézet (NKKI) és a Varga Béla 
Városi Kulturális Központ tagintézmény 
szervezésben megvalósult tehetségkutató 
lebonyolítását idén is a „Helyiérték” Gon-

dolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 
vállalta magára.

Egységesen tizenöt perc állt rendelkezé-
sére a zenekaroknak, hogy bizonyítsanak és 
megtegyék az első lépést a hírnév felé. Idén 
tizennégy zenekar élt a lehetőséggel és lé-
pett színpadra, hogy szakmai zsűri előtt 
adjon számot a felkészültségéről. 

Lukács Péter,  a Bikini és az European 
Mantra gitárosa, a zsűri elnöke értékelőjé-

ben hangsúlyozta a tehetségku-
tató fesztiválok fontosságát, szólt 
a minden tekintetben profi tech-
nikai háttérről, melynek köszön-
hetően minden zenekar úgy érez-
hette magát a színpadon, mint egy 
rock sztár. 

- A zenekarok a színpadi léttel 
és megnyilvánulásokkal hatnak 
közönségükre, példát adnak szá-
mukra. Rajtuk keresztül az ifjúság 

elérhetővé válik, éppen ezért a közösség-
formáló erejük jelentős – mondta Szalay 
Lilla.

 Az NKKI  Somogy megyei irodájának 
vezetője hangsúlyozta, hogy az ilyen lehe-
tőségek jelentős mértékben  hozzájárulnak 
a közösségi művelődés részét képező mű-
vészeti terület fejlődéséhez. 

Az pedig, hogy az elhangzott produkci-
ókat országosan elismert szakemberek ér-
tékelik, szakmailag és módszertanilag segíti 
a fiatal tehetségeket munkájuk színvona-
lassá tételében.

A rockfesztivál díjazottjai:
1. A Plateful of Joy (Enying), 2. State of 

Mind (Ordacsehi), 3. Ricsaj (Balatonboglár)
Különdíjasok:
Passz (Székesfehérvár), Black Band 

(Orosháza), the griffins (Marcali), Rock 
Boksz (Horgos-Vajdaság)

Ezt követően a hangulatot a Happy Dixieland és a Hot Jazz Band 
koncertje tetézi. A Festetics György Művelődési Központ mu-
zeális gyűjteménye az időszakos tárlatsorozatának keretében az 
eseményekhez kapcsolódó kiállítást nyit. 
Mindezzel vezetik fel a május 1-jei város napi rendezvényeket, 
melyekkel Hévíz várossá válásának idén 21. évfordulóját ünnep-
lik. A Deák téren zajló programok keretében városi kitüntető 
címeket, díjakat adnak át, a műsorban fellép a Magyar Rádió 
Gyermekkórusa.                H.Á.
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Rólunk, magyarokról szinte semmit 
nem tudnak külföldön, vagy ke-
veset és azt is rosszul, pontatlanul 
– mondta Somogyi Győző Kos-
suth-díjas grafikus- és festőművész, 
akinek a közelmúltban mutatták 
be „Magyar hadizászlók” című két-
nyelvű kiadványát a Pannon Egye-
temen, Veszprémben. 
A Zrínyi Kiadó gondozásában meg-
jelentetett színes kiadvány nehe-
zen sorolható be, hiszen a klasszikus értelemben véve nem 
könyv, de nem is album. Sokkal inkább egy olyan hézagpót-
ló mű, amely egyesíti az album, a képgyűjtemény és a törté-
nelmi tények fogalmakat.
A művész abból indult ki, hogy olykor bántóan hiányos, 
nem is ritkán félrevezető az a tananyag, amely Magyaror-
szágról, annak népéről, történelméről szól. Bár Somogyi 
Győzőt végzettsége, hatalmas lexikális tudása, a történelem 
iránti érzékenysége történelemkönyv összeállítására is al-
kalmassá teszi, ő mégis egy olyan formát választott, mellyel 
más szemszögből lehet hitelesen megközelíteni ezeréves 
múltunkat.
Négy évtizede gyűjti, kutatja és rajzolja a művész a törté-
nelmi lobogókat. A bemutatón elmondta, már a honfog-

Pontatlanul ismerik a magyar történelmet 
külföldön

lalástól fogva vannak információk, 
adatok zászlókról, ám szinte semmi 
nem maradt fenn. Európa-szerte, 
így Magyarországon is a XVI–XVII. 
századra esik a zászlókultúra fény-
kora. Ekkor születtek a legszebb 
zászlók. 
A kutatások szerint a legrégebbi (és 
ma is meglévő!) zászló az 1290-es 
évekből való, csakhogy azt nem itt-
hon, hanem Svájcban őrzik. Somo-

gyi Győző szerint az európai népek közül egyiknek sincse-
nek ennél régebbi zászlóemlékei.
A kiadvány három korszakot ölel föl, s mutatja be a hadi-
zászlókat, hadviseletet. Az első fejezet az ősmagyar zászló-
kat mutatja be (800–1000 között), a következő a Magyar 
Királyság zászlóival foglalkozik (1000-től 1800-ig), a befeje-
ző szakasz az 1800-tól használt háromszínű zászlókat ismer-
teti.
A beszélgetést vezető S. dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató 
történelmi adalékokkal is kiegészítette a beszélgetést. Ekkor 
tudhatta meg a hallgatóság, hogy a sorozat következő tagja 
a napóleoni kort dolgozza fel, majd Mátyás király hadsere-
ge mutatkozik be azonos formátumú könyvben. A sorozat 
valamennyi tagja kétnyelvű lesz.   – Zatkalik –

Modern ízelítő a régi nyárból
A kommunikációs technika térhódítá-

sáról eleinte azt gondoltuk, hogy az sms, az 
mms, az e-mail ki fogja szorítani az életünk-
ből az addig „kézzel fogható” emlékeket. 

A keszthelyi Balatoni Múzeumban ren-
dezett Üdvözlet a Balatonról címmel a 
napokban nyitott képeslap kiállítás azon-
ban rávilágít: a korszerű technika a hagyo-
mányos értékrendet nem múlja felül, de 
megőrzéséhez szükség van rá. Ennek kife-
jező eseménye volt a budapesti illetőségű 
Sárosi István balatoni üdvözlőlap-gyűjte-
ményéből rendezett tárlat megnyitója és a 
múzeum mintegy 40 ezer darabos képes-
lap kollekciója digitalizált formában való 
elérhetőségének bejelentése. Korszerűsí-
tették az intézmény adattárát, s ez a képes-
lapokhoz való hozzáférhetőséget illetően 
nagy lépést jelent.  

Az online elérhetőség immár minden 
érdeklődőnek különleges élményt nyújtva 

rendelkezésre áll, s a kutatók munkáját is 
segíti. Erről Lovas Lajos, a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézet főigazga-
tója beszélt a mérföldköves eseményen. A 
digitalizált anyag keresésére való ráhango-
lást élményszerűen szolgálja Sárosi István 
tárlat. A kiállítás nem csak tájat, természe-
ti és építészeti értékeket, helytörténetet 
megidéző miliőt mutat be. Tallózni enged 
a képes üdvözlések kialakulá-
sában, divatja változásaiban. 
Hozzájárul a Balaton jobb 
megismeréséhez, olyan hajdani 
környezeteket tár a látogatók 
elé, amikkel anno a nyaraló 
vendégek osztották meg élmé-
nyeiket ismerőseikkel, barátaik-
kal, családtagjaikkal. A képeken 
feltáruló látvány pedig ma is al-
kalmas arra, hogy meghozza a 
kedvet egy-egy kiránduláshoz. 

A múlt és a jelen szimbolikus találkozá-
sán Baráth Imre helytörténeti kutató idézte 
meg a képeslapok terjedésének kezdeteit, 
s emellett érdekes postatörténeti visszapil-
lantót is tett arra az útra, melyen az üdvöz-
letek a korábbi századokban eljutottak a 
címzettekhez. 

                                 Horányi Árpád
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Egy ötletes kiadvány 
a foci szerelmeseinek

Nemzetközi női rögbi 
Zánkán

Országos íjászkodók Alsóörsön

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a feltörekvő nemzetek 
női sportolóinak nemzetközi tornáját. A Balaton-parti település 
ötödik alkalommal adott otthont az eseménynek. 

A női 7’s rögbi felnőtt és U18 válogatottjaink népes létszámmal 
vettek részt a hazai edzőtáborban. Az időjárás nem fogadta kegye-
ibe a hölgyeket. A tavaszt nyitó Balaton-parti tréning az európai 
második ligás - hét játékossal játszó - női rögbi felnőtt és utánpót-
lás válogatottjainak nyári EB-re való felkészítését segíti, miközben 
neves angol segítik a fejlődésüket.

Igen mostoha időjárási körülmények között az eredetileg ter-
vezetthez képest a szervezők lerövidítették a programot: a magyar 
A-válogatott Csehország, Románia és Ausztria mögött a negyedik 
helyen zárt, Horvátországgal és a B-válogatottal egyetemben, míg 
a sort Luxemburg, Szlovénia és Barbarians zárta.

Mindenképpen dicséret illeti a gyengébb nem képviselőit, hi-
szen húsvétkor, kellemetlen időjárás közepette a tojáslabdát rúg-
ták, ahelyett, hogy a húsvéti locsolóknak festették volna a tojáso-
kat. A nemzetközi szövetség képviselői elégedetten nyugtázták, 
hogy egy nívós nemzetközi tornát szerveztek idén is Zánkára. 

A magyar felnőttkeret tagjai: Huszti Katalin, Pap Helga, Pap Esz-
ter, Bancea Szilvia, Bata Zsófia, Deák Anita, Kis Noémi, Fehér Csilla 
Renáta, Katona Erika, Magyar Viktória, Péter Edina, Arany Rebe-
ka, Rózsa Kata, Bús Kitty, Vitéz Georgina, Tóth Rebeka, Aranyosi 
Szandra, Mészáros Klaudia.

A korosztályos magyar keret tagjai: Sándor Sára, Csaba Kriszti-
na, Kaiser Alexandra, Pócseg Letícia, Kuzma Tamara, Gránitz Zsu-
zsanna, Győr Szilvia, Israa Ayoub, Halász Ramóna Barbara, Berkes 
Szilvia.  

     Sz.P.

Nem mindennapos kiadvány jelent meg a közelmúltban a 
magyar futball palettáján. Öt település 5 csapata összefogott és 
havi rendszerességgel újságot adnak ki a bajnoki mérkőzéseken. 

Három megyei első osztályban szereplő egyesület (Alsóörs, 
Balatonalmádi, Balatonfűzfő), valamint két megyei másodosz-
tályban pallérozódó klub (Balatonkenese, Felsőörs) vezetői 
gondolták úgy, hogy 5letes Foci néven újságot jelentetnek meg.

Céljuk nem titkoltan az, hogy a szurkolók igényeit még job-
ban kielégítsék, hogy egy Balatonalmádiban, a kedvenceiért 
szorító drukker ne csak saját csapatáról, hanem a szomszéd-
várak klubjairól is értesüljön. Persze a legfontosabb szempont, 
hogy a szurkoló még jobban megismerje kedvenc csapatát és 
értesüljön az aktuális hírekről. 

Az első számban természetesen nagy hangsúlyt kapott a 
téli felkészülés, az edzőmérkőzések hasznossága. Megszólal-
tak klubvezetők, bemutatták az új edzőket, fiatal, tehetséges 
labdarúgók és új szerzemények is szóhoz jutottak, ugyanakkor 
beharangozták a soron következő bajnoki mérkőzéseket is. A ki-
advány elsősorban a hazai mérkőzéseken szerezhető be, de aki 
elkíséri a kedvenc csapatát az idegenbeli találkozókra, minden 
bizonnyal ő is hozzájuthat. 

     Sz.P.

Alsóörsön már évek óta nagy hagyomá-
nyai vannak az országos terepíjászat ver-
senynek, melyet idén is az Amfiteatrumban 
és környékén rendeztek meg. A települé-
sen 1998 óta működik az íjász szakosztály, 
a verseny évről-évre egyre színvonalasabb. 

Az országos évadnyitó, minősítő ese-

ményre 137 íjász nevezett be. Az ország 
számos pontjáról érkeztek versenyzők, 
hogy a huszonnégy célállomást teljesítsék. 
A budapesti, pécsi, bajai, pápai, ajkai, sop-
roni, győri és kaposvári sportolók már nem 
először járnak a Balaton-partján.

Maga a „minősítő” kifejezés azt jelenti, 
hogy egy évben háromszor kell teljesíte-
nie az íjásznak az első, másod, illetve har-
madosztályú szintet. Amennyiben valaki 
meglőtte mind a háromszor az első szintet, 
akkor bekerül egy olyan körbe, ahol világ-
versenyekre is válogathatják. Alsóörsön már 
nagy hagyományai vannak az íjászatnak. 
Egyre több versenyzőnk ér el komolyabb si-
kereket - jelentette ki Molnár Ferenc, a helyi 

szakosztály vezetője, egyben a rendezvény 
főszervezője. 

A sportág egyáltalán nem korosztály-
függő, viszont amire büszkék lehetnek a 
településen, hogy egyre több gyermek 
ragadja meg a nyilat. Jó példa erre, hogy a 
harminctagú szakosztály több mint a fele 
18 év alatti. 

Maga az íjászat egyáltalán nem veszé-
lyes, Molnár Ferenc még nem hallott róla, 
hogy komolyabb sérülést bárki is szenve-
dett. Azt nem tagadja, hogy kőkeményen 
be kell tartani a szabályokat, de ez nem 
csak a terepíjászatra érvényes, hanem a te-
rem-, a pálya-, a vadász- és lovasíjászatra is. 

   Szendi Péter
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Megkezdődött a Bozsik-program

Sportos településről, a dobogóra
Márciusban zajlott le a természet szeretetét és a közös-

ségi lét szépségét is reprezentáló 6. BSI Balaton és Félbalaton 
Szupermaraton futóverseny, melyen páros kategóriában a vo-
nyarcvashegyi Németh Gábor szombathelyi társával, Garami Ár-
páddal együtt aratott győzelmet. 

Vonyarcvashegy a részvétellel és az eredménnyel is igazolta 
sportos települési mibenlétét. A község csapatokban is képvi-
seltette magát: a négy napos program mintegy ezerfős mezőny-
ben a Vonyarcvashegyen működő Futó Nagykövetség hölgyei a 
„Vonyarci csajok” a férfiak pedig „Zsírégetők” néven vettek részt. 
A „sportdiplomácia” részéről Radóné Karácsonyi Enikő elmondta, 
hogy létszámot és teljesítmény tekintve is eredményesen képvisel-
ték a követségüket, a sportos település hírében álló lakóhelyüket 
egyaránt. 

A Balaton körüli versenyen a „sportdiplomácia” részéről első 
ízben voltak jelen. A futamok jó hangulatban, élményeket adva 
zajlottak le, a vállalásnak kitartóan tettek eleget, kedvüket a télies 
időjárás sem szegte. 

Németh Gábor a távfutó múltjával és hasonlóképpen edzett 
társával kamatoztatta sikeresen az esélyét: a dobogó legfelső foká-
ra került, a páros kategóriában. Nála a spotág választása is szorosan 
kötődik a Balatonhoz. 

- Négy éve volt az első versenyszerű megmérettetésem - mond-
ta. - Akkor a Keszthelyi Kilométereken indultam. Azóta is rendszeres 
résztvevője vagyok ennek. Évekig mindig csak erre edzettem, s ma 

Csípős hidegben, kitűnő körülmények 
között megkezdődött négy csapat rész-
vételével az utánpótlástorna Balatonfü-
reden. Szentkirályi-Tóth Kornél körzetve-
zető örömmel nyugtázta, hogy ismét sok 
gyerek rúgta a labdát a Balatonfüred FC 
megfelelően előkészített műfüves pályá-
ján. 

A Bozsik-program az MLSZ-nek egy 
nagyon jó kezdeményezése, célunk, hogy 
megteremtsük a magyar labdarúgás alap-
jait, hiszen csak így építkezhetünk tovább. 
Három korosztály, nevezetesen az U7, U9 
és az U11 képviselteti magát – beszél az 
előzményekről a körzetvezető. 

Balatonfüred körzetében négy csapat 
ádáz küzdelmeket vív egy-
mással az elkövetkezendő he-
tekben.

A füredieken kívül Csopak, 
Szentantalfa és Tihany tehet-
séges csapatai mérték össze 
tudásukat. Szerencsére olyan 
népszerű a program, hogy 
minden egyes gárda minden 
korosztályban indított alaku-
latot. A füredieknél meglehe-
tősen széles a paletta, így a 

BKLC két csapattal állt ki az utánpótlás-
tornán. 

A közel hetven gyerek lelkesen rúgta 
a labdát. A BKLC fiataljai kiemelkedtek a 
mezőnyből, de a Bozsik-programban első-
sorban nem az eredmény számít, hanem 
a részvétel, hogy a fiatalok sportoljanak, 
ne a számítógép előtt üljenek. A képzés a 
lényeg, az eredmény centrikusság másod-
lagos. Fontos, hogy a technikai alapokat 
elsajátítsák a fiatalok, a többi képességet 
az ifjúsági korban kell elsajátítani. Fontos, 
hogy minél több gyermekkel szerettessük 
meg a labdarúgást. Nemcsak fiúkat, ha-
nem lányokat is nagy szeretettel várunk.

A tavaszi három alaptornának Balaton-
füred ad otthont, hiszen a körülmények 
itt a legmegfelelőbbek. A szervezők a tor-
na végén üdítővel és édességgel kedves-
kedtek a nebulóknak.              Sz.P.

is ez a verseny a leg fon-
tosabb számomra. Itt a 
munkahelyemet is kép-
viselem, a hévízi Hotel 
Carbonában dolgozom, 
a szálló egyébként a 
balatoni versenyemet 
is támogatta. Gara-
mi Árpád ugyancsak 
rendszeres résztvevője a 
Keszthelyi Kilométerek-
nek, a Balaton pedig a 
fonyódi kötődése révén 
a szívügye. Keszthelyen 
ismerkedtem meg vele, 
majd két versenyen is sikerült őt legyőznöm. Nagyon nagy vetélytárs 
volt, ezt tapasztalva kértem, hogy a balatoni versenyen induljunk 
együtt. Így adódott a lehetőség a győzelmünkre. 

A vonyarci sport jó hírét öregbítendő, a helyi futók az idén má-
jus 18-19 között sorra kerülő Keszthelyi Kilométerek félmaraton, 
maraton és váltók versenyre edzenek már. Németh Gábor el-
mondta, hogy a versenyben most maratoni távon az egyéni győ-
zelem a célja. Ebben az edzőjét, a budapesti Szabó Gábort tartja a 
legnagyobb ellenfelének, aki eddig a Keszthelyi Kilométerek négy-
szeres egyéni maratoni bajnoka.                                               H. Á. 

Németh Gábor
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Jeges március Egyed Emese kiállítása
BalatonfenyvesenJégbe borított mindent a parton a március közepén 

eléggé szokatlan időjárás. A hatalmas szél által felkorbácsolt 
víz szinte mindent jégbe öltöztetett, szép látványt nyújtva 
azoknak, akik a metsző hideg ellenére lemerészkedtek a 
Balaton partjára.

Fotóink a fonyódi 
parton készültek.

Kép és szöveg:
Márton László

Egyed Emese fonyódi alkotó munkáiból nyílt kiállítás 
március 21-én Balatonfenyvesen. Nem első alkalommal 
köszönthetjük a mindig megújuló, termékeny, munkáival 
elkápráztató művészt településünkön – mondta Lombár 
Gábor, Balatonfenyves polgármestere, aki megnyitójában 
hangsúlyozta a képzőművészeti tárlatok jelentőségét. A 
tavaszt, a szerelmet és az éledő természetet bemutató 
festmények egy hónapon át látogathatók a községháza 
nagytermében.

2013. április


