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Lapszél
Négy tóparti település
a top tízben

Közel kétezer projekt - 
kétszázmilliárdos 
fejlesztés

Araszoló autók, zsúfolt kompkikötők, telt házas strandok, tétova 
turisták ezrei jelezték július végén, hogy a magyar tenger ismét kedvelt 
úti célként került be honfitársaink programjába. S hogy ez trend évti-
zedek múlva se változzon, ahhoz jelentős fejlesztések, infrastrukturális 
és a közösségi életet, szórakozást szolgáló beruházásokra van szükség. 

 Tudatában van e ténynek a kormányzat is, hiszen az elmúlt három 
évben mintegy hatvankétmilliárdot fizettek ki a sikeres pályázatokra, 
ám az elnyert összeg nagysága eléri a kétszázmilliárd forintot. Ebből a 
tetemes summából szinte valamennyi tóparti település részesül: meg-
újuló központok, intézmények, bővülő, minőségileg is más dimenziót 
jelentő szolgáltatások állnak a helybeliek és a turisták rendelkezésére. 
A kormány Balaton iránti elkötelezettségéről, a távlati tervekről is szólt 
Tihanyban Selmeczi Gabriella. A FIDESZ szóvivője tételesen is szám-
ba vette azokat a létesítményeket, melyek az új koncepció jegyében 
születtek vagy újultak meg. Ezek közé tartozik a hajdani úttörőváros 
Zánkán, a felsőörsi zenei központ, a Bakony Csillagda, a Balatonal-
mádiban létesülő Európa szoborpark, a keszthelyi Festetics kastély 
állandóan bővülő kiállításaival, a tihanyi apátság, a Füreden épülő 
turisztikai központ, ahol akváriumok segítik a Balaton élővilágának 
megismerését. Selmeczi Gabriella a déli parti projektek felsorolásakor 
elmondta: valamennyi alkalmas a turisztikai vonzerő növelésére. 

 Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke arról tájékozta-
tott: egyetlen tóparti település sem maradt ki a fejlesztések sorából, 
s ezt nem csak az állandó lakosok méltányolják. A jövő is reménykel-
tő, hiszen a 2014-20 között lehívható uniós források lehetővé teszik a 
további beruházásokat. A célok és koncepciók között kiemelt helyen 
szerepel a közösségi közlekedés fejlesztése: a déli vasút rekonstrukciója 
már a következő évben elkezdődik. A kormány érzékeli a kerékpáros 
turizmusban rejlő lehetőségeket – és a kötelezettségeket is -, ezért 2014-
től jelentős építkezések várhatók ezen a területen is – a kiemelt állami 
beruházásként meghirdetett program biztonságosabbá, kényelmeseb-
bé teszi a bringások életét. 

Helyre állt a világ rendje! Ezekben a 
kánikulai, tikkasztó napokban a hideg 
sör szinonimájaként hatott a hír: honfi-
társaink nyári úti céljai között ismét első 
helyre került a Balaton. A szállás.hu szol-
gáltató cég az ügyfelek igényei alapján 
összeállította a kedvelt és a pihenésre 
kiszemelt települések listáját. Ennek élén 
Siófokot találjuk, a dobogó alsó fokára 
Balatonfüred került, míg Lelle az ötödik, 
Zamárdi pedig a kilencedik helyen büsz-
kélkedhet.  

 A tartósan harminc fok feletti hő-
mérséklet, a tó vizének kiváló minősége, 
a programok sokszínűsége és színvonala 
egyaránt növeli a magyar tenger vonze-
rejét. A végleges döntés meghozatalá-
ban természetesen az anyagiak játsszák a 
meghatározó szerepet, ám e téren sincs 
hátrányban a Balaton: a szerény, néhány 
ezer forintos szobáktól a négycsillagos 
szállodák minden kényelmet biztosító 
ellátásáig terjed a kínálat. 

 Érdekes változás észlelhető a magyar 
tengerhez látogatók körében: továbbra is 
Budapestről indulnak ugyan a legtöbben 
a magyar tenger irányában, ám a dunán-
túliak második helyét Észak-Magyaror-
szág vette át. 

A tények makacs dolgok – állítják a 
statisztikai adatok, a számok bűvöleté-
ben élők, s ezúttal örömmel azonosulunk 
a szlogennel. Örömmel, mert a balatoni 
embereknek nem pusztán a megélheté-
sét biztosítja a turizmus: gazdagítja, ki-
teljesíti a lokálpatrióta érzelmet is. A szá-
mok, a top tízes helyezések arról adnak 
tanúbizonyságot, hogy a Balaton visz-
szakerült méltó helyére: a nemzet egyik 
legféltettebb természeti kincseként kell 
kezelnünk. Úgy, ahogy első felfedezői, a 
reformkor nagyjai megálmodták. 

 A vágyak persze ilyenkor kezdenek el 
szárnyalni, s remélhetőleg a következő 
főszezonban arról adhatunk hírt: a top 
tízes listán meghatározó szerepet kaptak 
a balatoni települések.

   Süli Ferenc    
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A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft. - a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség által rendelke-
zésre bocsátott adatok alapján - fontos 
és tényszerű elemzést készített az elmúlt, 
közel hét év fejlesztési forrásainak felhasz-
nálásáról. 

A május végén rendelkezésre álló adatok 
szerint 119.786 pályázatot regisztráltak, ezek 
közül 4531 benyújtott projekt esetében nem 
került feltüntetésre igényelt összeg az átvett 
adatbázisban. Összesen tehát a 115.255 pro-
jekt csaknem 14 ezermilliárd Ft forrásigényt 
generált, ez Magyarország 2012. évi nominá-
lisan (folyó áron) számolt GDP-jének közel 
fele. 

A benyújtott projektek abszolút többsé-
ge, összesen 63.697 az Új Széchenyi Tervhez, 
56.089 projekt pedig az Új Magyarország Fej-
lesztési Tervhez sorolható. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet terüle-
téhez összesen 4390 projektet sorolhatunk, 
ezek közül 2674 projekt az ÚSzT, 1716 pro-
jekt az ÚMFT-hez került benyújtásra. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy települési szinten azo-
nosítható módon a projektek megvalósulási 
helye szerint a BKÜ területéhez kapcsolódó 
pályázatok esetében meghatározó mérték-
ben felülreprezentáltak az ÚSzT projektek. 
Az is lényeges viszont, hogy a BKÜ területéről 
benyújtott projektek szignifikáns többsége 
nem jutott még el a kifizetés fázisáig. 

A BKÜ-t alkotó 179 település közül 159 
esetében van az adott településhez köthető 
- minimum egy - regisztrált pályázat. Ez azt 
jelenti, hogy húsz településre nem jutott el 
EU-s fejlesztési forrás.

Az üdülőkörzet területén belüli pályázók 
működés típusa az országos átlaggal meg-
egyező. A legtöbb a mikro-vállalkozás, az 
államháztartáson belüli nonprofit szervezet, 
illetve a kisvállalkozás. 

A projektek tényleges megvalósulásának 
mérése összetett megközelítést követel. A 
benyújtásra került projektek egy része már 
az automatikus elbíráláskor elutasításra kerül, 
más esetekben érvénytelenné válhat a ko-
rábbi kedvező döntés, tartaléklistára kerülhet 
a projekt, ami után végül nem valósul meg. 
Bekövetkezhet a kedvezményezett visszalé-
pése is, de elállhat a szerződéskötéstől a pá-

Források, fejlesztések: Balaton térségi és 
területi összehasonlítás

lyázatot elbíráló szervezet is. Az is előfordul, 
hogy egy, már kifizetés alatt álló projekt ese-
tében történik a szerződés felbontása. Mivel 
ez utóbbi a legfrissebb adatok szerint sem 
követhető, a teljes eredményesség mutató a 
kifizetésre került projektek keretében állapít-
ható meg.

Az ÚMFT-ÚSzT tervezési időszakban 
összesen közel tizennégyezer milliárd forint 
forrásigény generálódott. A számítható, érvé-
nyes adatok alapján egy projektre átlagosan 
121 millió Ft igényelt összeg jut. A leggyak-
rabban igényelt forrásösszeg 10 millió Ft, az 
igényelt források mediánja - nagyságrendileg 
növekvő sorozatba rendezett adatok közép-
ső értéke - 15,7 millió Ft. A projekt tervek 
összköltsége meghaladja a 18 ezermilliárd Ft-
ot. Egy projektre ebben az esetben átlagosan 
közel 158 millió Ft jut. 

A projektek abszolút többsége 52,1%-a 
támogatásban, vagyis megítélt összegben 
részesült. A megítélt források nagyságrend-
je mintegy 8.295 Mrd Ft. Egy támogatott 
projektre átlagosan 133 millió Ft jutott. A 
leggyakrabban előforduló megítélt összeg 
csakúgy, mint az igényelt forrásnál, 10 millió 
Ft, a medián 12,7 millió forint.

A kifizetésben részesült projektek száma, 
és a kifizetett összeg értelemszerűen évről 
évre magasabb, egy adott projekt kifizetése 
több évig, adott esetben egészen a költség-
vetési ciklus végéig is eltarthat. 2013. május 
29-ig országosan az előző, 2012 évi  kifizeté-
sek 46,52 %-a már teljesült. 

Az üdülőkörzet területén 2007-ben még 
nem került sorra projektkifizetés, de 2008-
ban már 68 pályázó számára mintegy 931 
millió Ft-ot kifizettek. A következő évek 
emelkedései után 2010-2011 évek között 
jelentős kifizetés növekmény nem volt, ezt 
2012-ben ismét jelentős növekedés követte. 
2013. május 29-ig az előző, 2012 évi kifizeté-
sek 50,32 %-a már teljesült.

A megítélt támogatások fejlesztési régiók 
szerinti metszetében a BKÜ inkább kedvező 
helyzetűnek látszik. Az 1 lakosra jutó megítélt 
támogatás az országos index (Magyarország 
adatát 100%-nak véve) mintegy 117 %-a, ez-
zel együtt a KÖZOP programok nélküli egy 
lakosra jutó index érték már az országos átlag 
alatti (96,4%) megítélt forrást jelez. 

A ténylegesen kifizetésre került összegek 
régiós metszetében lényegesen kedvezőt-
lenebb helyzetkép látható az üdülőkörzet 
vonatkozásában. Ebben az esetben az 1 la-
kosra jutó kifizetett összeg az országos index 
72,6 %-a, ami régiós szinten a legrosszabb. A 
BKÜ index KÖZOP programok nélkül az or-
szágos átlag 80,64 %-a, ami Közép-Dunántúl 
régió után a legalacsonyabb érték.

A területi-települési szinten nem beso-
rolt projektekkel együtt az ÚMFT keretében 
megjelent 1 lakosra jutó forrástámogatás 
Magyarországon 613.756 Ft, a BKÜ-ben 
ugyanakkor 602.379 Ft volt. 

Az Új Széchenyi Terv metszetében 
(2010-) az üdülőkörzet minden egyes lako-
sára 261361 Ft megítélt támogatás jutott. 
A ROP keretében a BKÜ területére 465 pá-
lyázat metszetében 75,8 Mrd Ft részesült 
pozitív elbírálásban, ebből 417 rendelkezik 
leszerződött támogatással, közel 67,3 Mrd 
Ft értékben. Kifizetésben 334 pályázat része-
sült, mintegy 36 Mrd Ft összegben. 

A BKÜ esetében azonban fontos értéke-
lési szempont lehet, hogy a térség helyi tár-
sadalma az állandó lakosokon túl az üdülő 
népességre is kiterjed. A Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben az állandó lakosok lakhatá-
si célú lakásállományán (104 ezer) túl mint-
egy 72.000 üdülőingatlant tartanak nyilván. 
Ezek időről időre lakottak, használatban 
vannak, esetenként idegenforgalmi kapaci-
tásokat testesítenek meg, adott esetben pe-
dig fejlesztendőek, korszerűsítendőek.

Magyarország népességének jelenlegi 
átlagos családméretét alapul véve a haszná-
latban lévő üdülőingatlanokat bíró népessé-
get legalább 200.000 főre becsülhetjük. Eh-
hez hozzáadva a térség állandó népességét 
mintegy 480.000 fős, vagyis közel félmilliós 
népességszámhoz jutunk úgy, hogy ebben a 
nagyságrendben az üdülőkörzetbe látogató 
vendégek számát nem vettük figyelembe.

Ha pusztán csak az üdülőingatlanok né-
pességével kiegészített népességszám alap-
ján becsüljük meg a térségbe kihelyezett 
egy lakosra jutó fejlesztési forrásokat, a BKÜ 
pozíciója a megítélt, leszerződött, és külö-
nösen a kifizetett összegek vonatkozásában 
szerény volument mutat. 

   Süli Ferenc
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A 188. Anna-bál szépe a budapesti Darvalics Virág. Első udvar-
hölgye a 18 éves balatonfüredi Balla Lilly, a második udvarhölgy 
pedig a szintén fővárosi Szóráth Sarah lett. 

A hölgyek nyakába ezúttal már a Vaszary Villa kertjében felkö-
tötték a porcelánszíveket, melyek idén először az aranyozott min-
ta helyett – a fiatalság körében népszerűbb – platinával kombinált 
rózsaszín árnyalatot kaptak. 

A bál szépe címre esélyes, alig huszonéves korosztály tagjainak 
szemében még láthatóan nem szűkült „szokatlan szépségverseny-
nyé” a jeles társadalmi esemény, de azért ott volt az arcokon, ki ve-
szi véresen komolyan a bált, ki csak kíváncsiságból jött, vagy éppen 
csak bemutatkozni.

Az utcácska két szélén felsorakozott „szájtátó bizottságban” 
a humán és elektronikus 
képrögzítők aránya még 
az előbbi javára billen, de 
lassacskán már csak azért, 
mert az embernek szemből 
kettőt is adott a Teremtő. 
Ezzel szemben fotómasiná-
ból a többség beéri eggyel.  

A hölgyek viseletének 
kielemzésével ismét meg 

lehetne tölteni egy ehhez hasonló méretű újságot. (Az uraknak 
persze most is könnyebb dolguk van.) Ami a színeket illeti, idén 
egyik sem tört egyeduralomra, mint tette azt az elmúlt években a 
lila, vagy a türkiz. Sőt, az első bálozók közül sem mindenki érte be 
a klasszikus fehérrel. Ahogy az egészen különleges darabok, úgy a 
már-már nyári ruhának ható egyszerű kollekciók sem maradtak ki 
a színes forgatagból.

Pedig volt elég idő megkomponálni a ruhakölteményeket, hisz 
már hónapokkal ezelőtt elkelt minden jegy a bálra (a legolcsóbb 
belépő 50 ezerbe, a legdrágábbak 65 ezer forintba kerültek).

Az Anna Grand Hotelben mintegy hetven, zömében nyolcfős 
asztal várta a szép lassan átérkező vendégeket. A bálozók között 
feltűnt Benkő László, Trokán Anna, Litkey Farkas, Güttler Károly.

Ünnepi köszöntőjében a bál fővédnöke, Németh Lászlóné, 
nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte: az Anna-bál fogalommá 
vált, a nemzeti kincs része. Mi, bálozók résztvevői és újrateremtői 

vagyunk ennek a hagyománynak – mondta.
A bál nagyon kedves a szívünknek, mert Magyarország egyik 

legszebb időszakát, a reformkort hozza vissza. Beleborzongok, 
ha arra gondolok, hogy itt járt Jókai, Kossuth, Deák vagy éppen 
Széchenyi. De az estnek a hagyomány mellett szólnia kell az első 
bálozókról is, a hölgyekről, kívánom, hogy érezzék jól magukat – 
fogalmazott Bóka István polgármester.

Halász János kultúráért felelős államtitkár a tradíció és a meg-
újulás harmonikus kapcsolatát hangsúlyozta. Mint mondta: a 
zene, a tánc és a lányok szépsége örök.

Szalay Ferenc, Balatonfüred kulturális partnerének, a bál dísz-
vendégének, Szolnok városának polgármestere örömét fejezte ki a 
két település kulturális partnerségének sikere okán, és hozzátette, 
hogy mielőtt bármerre indulnánk a világban, elsőként hazánkat 
ismerjük meg.

A palotást ezúttal Nádasdy András koreográfiája alapján a Ma-
gyar Állami Operaház balett-művészei táncolták, kísért a Men-
delssohn Kamarazenekar.

Huszka Jenő Anna-báli keringőjére pedig mindenki végre tánc-
ba vihette választottját. A mulatozást ezután csak a különleges, 
klasszikus és modern ötvözetű fogások feltálalása szakíthatta 
meg…  

… És a lázas találgatás izgalma lengte körül. Kétszázötven hölgy 
érkezett a bálra, köztük tizenöt első bálozó, 18 éves füredi lány fo-
gadta el a város meghívását. Bár – az idén ismét a báli közönség 
által kiválasztott – 15 legszebb leány nevét nem tudhattuk meg, 
rövid bemutatkozásukkor kiderült, a házigazda Balatonfüredet 
több szép hölgy is képviselte.  

A bál szépét és udvarhölgyeit végül a szakértő zsűri válasz-
totta  ki. A szavazatok alapján a 188. Anna-bál szépe a budapesti 
Darvalics Virág lett. Az első udvarhölgynek a 18 éves balatonfü-
redi Balla Lillyt választották, a második udvarhölgy Szóráth Sarah 
Mona. A hagyományok szerint az Anna-bál szépe Viktória-min-
tás herendi vázát, udvarhölgyei pedig Rothschild- és Apponyi-
mintásat kaptak ajándékba. A bálkirálynő és udvarhölgyeinek 
megválasztása után két különdíjat is odaítéltek a bál fő támogatói. 
S – a bál szépeivel ellentétben – be ugyan nem mutatták a két, 
inkább tündérre emlékeztető hölgyet, a levegőben érezhető volt: 
az ő kedvükért ugyancsak megnyújtották volna azt a képzeletbeli 
dobogót… 

Tradíciókon innen és túl - bálkirálynő kerestetik
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Zöld Balaton Fotópályázat
és más 

környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu

Ha autózunk a szomszédos Ausztriában, a tájat gyakran tar-
kítják hatalmas szélparkok.  A turbinák elegánsan, csendben, 
fenségesen pörögnek a síkon, és ilyenkor nekünk az jut eszünk-
be, hogy a szélnél bizonyára nincs olcsóbb és tisztább energia. 
Nos, ez részben igaz, de a helyzet ennél árnyaltabb.

A szélenergia befogása nem új ötlet. 
A vitorlás hajókat már évezredekkel 
ezelőtt használták őseink, a szélmal-
mok különböző típusai is vígan pörög-
tek az ókorban: segítségükkel gabonát 
őröltek vagy éppen vizet szivattyúztak. 

A szél elektromos energiává ala-
kítása sem annyira új, mint aminek 
gondoljuk: egy skót professzor, James 
Blyth már 1887-ben vitorlás turbi-
nát épített a kertjében, a megtermelt 
árammal akkumulátorokat töltött fel, 
melyek a ház világítását biztosították. 
Példáját aztán sokan követték.

Fontos mérföldkőnek számít 1975.  
Ekkor – az olajárrobbanásra reagálva - indította el az USA, il-
letve a NASA a szélpark programját.  13 szélturbinát építettek, 
és az ebből nyert tanulságok kövezték ki az utat a fejlődéshez. 
Azóta a turbinák mérete és teljesítménye megsokszorozódott, 
és egyre több ország lát bennük fantáziát.

Az utóbbi években rohamtempóban növekszik a szélenergia 
előállítása, de az elektromos áram felhasználásának még így is 
csak kb. 3 százalékát adja. Igaz, nagy eltérések vannak az orszá-

„Zöld Balaton” - Térségi komplex kampány a Balaton - parton
Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

gok között. Dániában ez a szám már 25 százalék körül van, és 
akadnak olyan német vagy spanyol tartományok, ahol az arány 
még ennél is sokkal magasabb.

A 2011-es adatok szerint Magyarországon a szélenergia ré-
szesedése mindössze 1,7 százalék volt, ami messze elmarad az 

EU 6,3 százalékos átlagától. Mielőtt 
messzemenő konzekvenciát vonnánk 
le ebből, vegyünk figyelembe néhány 
dolgot.  

Például azt, hogy Magyarország 
szélenergia szempontjából nem szá-
mít kedvező helynek.  Ha ránézünk a 
Kárpát-medencét övező nagy hegyek-
re, mindjárt értjük az okát. A szakem-
berek szerint a szél ott hasznosítható 
jól, ahol legalább 7 m/s körül van a 
szél átlagos sebessége. Ilyen helyekből 
kevés van nálunk, nem véletlen, hogy 
a szélparkok zömét miért az ország 
észak-nyugati szegletébe építik.

Ha ehhez még hozzáadjuk a technológia viszonylagos drá-
gaságát és a szél bizonytalansági tényezőit, akkor már közel sem 
tűnik olyan vonzónak egy kert végi szélturbina felállítása.

Mindezek ellenére könnyen el tudunk képzelni olyan hely-
zetet, amikor igenis érdemes körüljárni a kérdést, szakember 
segítségét kérni, majd osztani-szorozni. 

     Folyt. köv.

A szélenergia befogása (1): általános tudnivalók
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Nemzeti Vágta Festetics Előfutama

A verseny neve: Nemzeti Vágta Festetics Előfutama
A verseny fajtája: síkverseny

Időpontja: 2013. augusztus 18.
Helyszíne: Gyenesdiás Faludi-sik, Festetics pálya

Nevezési díj: 50.000 Ft/fő/ló
Díjazás:  Az első és a második helyezett ingyenesen benevezést nyer a 

Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való részvételre.
A helyezettek serleget kapnak és értékes tárgyjutalomban részesülnek.

Versenyrendező: Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Eredményhirdetés, díjazás:

díj: A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való ingyenes indulási lehetőség. Direkt nevezés esetén 
ez 1.000.000 Ft

 díj: A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való ingyenes indulási lehetőség. Direkt nevezés ese-
tén ez 1.000.000 Ft

A helyezettek serleget kapnak és értékes tárgyjutalomban részesülnek.
Minden résztvevőnek emléktárgyat és oklevelet adunk.

Jelentkezés és információ:  tel: +36-304-022-624, e-mail: khelikon.vazo@gmail.com

VERSENYKIÍRÁS

A Balaton környékén fogékonyak a jótékonyságra
Jövőre Balatonfüreden, Alsóörsön és Keszthelyen is sze-

retne üzemet nyitni az Első Jótékonysági Fagylaltgyár, az 
ezzel kapcsolatos kérelmüket a napokban postázták a  pol-
gármesteri hivataloknak.  

A téli Mikulásgyár mintájára lét-
rehozott nyári akció azért szeret-
ne az északi parton is megjelenni, 
mert  a szervezők azt tapasztalják, 
hogy sokan jönnek át fagylaltozni a 
déli parton (Balatonlellén) üzemelő 
egységükbe. Sok család azért jön 
át, mert itt 99-Ft-ért is lehet kapni 
fagyit. A baráti árú fagylalttal pedig 
jótékonyság fontosságára is meg 
lehet tanítani a gyerekeket. Bala-
ton északi partjára azért is esett a 
választás, mert itt nagy hagyomá-
nyai vannak a karitatív akcióknak. 
Jó példa erre például az a vitorlás 
verseny, amelyet  augusztus 14-én 
-  Balatonfüreden - a rendőr árvák 
megsegítésére szerveznek, vagy az 
a jótékonysági árverés, amelyet a 
Vaszary Villában, augusztus 18-án 
tartanak. 

Magyarországon 180-200 forint körül mozog az átlag-
ára a fagylaltnak, ugyanakkor a Balaton partján találkoz-
hatunk 300 Ft-os fagylalttal, a Budai Vár környékén pedig 

500 Ft-ot is elkérnek a hideg édes-
ségért! Mindez nem csak a magya-
rok pénztárcájához mérve drága, 
de a külföldi turisták többsége is 
sokallja ezeket az extrém árakat. 

A magyar árak azonban eltör-
pülnek például az olasz árak mel-
lett,  a nemzetközi sajtó szerint van 
olyan vendéglátóegység, ahol 25 
eurót kértek egy adag fagylaltért, 
egy adag tejszínhabért pedig plusz 
3,50 eurót (összesen mintegy  8000 
forintot) kellett fizetniük a vendé-
geknek. 

Az olasz magas árak miatt, már 
több turista a római polgármes-
teri hivatalhoz fordult panaszával. 
A római polgármesteri hivatal tu-
risztikai tisztségviselője, Antonio 
Gazzellone szerint:

A turistákat védeni kell, nem ki-
rabolni!
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A 40 halász emlékünnepe
Vonyarcvashegyen idén is látványos programokkal színezve 
tartották meg augusztus elején a Balatoni Halászok Napját.
     A szép hagyomány a helyi legenda szerinti, 1729 telén tör-
tént eseményből indult ki: jég alatti halászat során kerül-
tek bajba a hálózók, 40-en csodával határos módon értek 
partot a viharban, szerencsésen. Az ő emléküket idézi a 
rendezvény, amit a helyiek a balatoni halászcéggel együtt 
szerveznek. 
A rangot jelzi, hogy az ünnep felett prof. Németh Tamás, 
az MTA főtitkára és Gönczy János nyugalmazott halászati 
vezérigazgató, Vonyarcvashegy díszpolgára vállalt védnök-
séget. A többnapos eseménysorozat számos helyszínen 
zajlott: a szabadtéri színpad környékén, a Lido-strandon, 
a Szent Mihály-dombon és annak halászkápolnájában, a 
40 halász emlékhelyen, a Balatoni halászok parkjában. Iz-
galmas és érdekes volt a strandhalászat, amiben a fürdőző 
vendégek vehettek részt, egy 300 méteres háló húzásával. 
Versenyben főtt a halászlé, a megemlékezés egyik legfon-
tosabb eseménye volt a Balaton halászhajóról való meg-
koszorúzása, amit a közönség a Szent Mihály-dombról 
kísérhetett figyelemmel. Kultúrműsorok keretében a Szent 
Mihály-kápolnában koncertezett Petik Ákos gitárművész, 

Küszöbön az új halászati törvény
Napjainkra már elavult a halászatról és a horgászatról szóló 

korábbi törvény. Éppen ezért a közelmúltban elkészült az új jog-
szabály, amely szem előtt tartja a természetvédelmi és gazdasá-
gi igényeket – mondta tihanyi sajtótájékoztatóján a Belügymi-
nisztérium politikai államtitkára, Kontrát Károly.

A törvény célja 
a halállomány ter-
mészetes megújí-
tása, a természe-
tes vizeken folyó 
halászat szigorú 
szabályozása és 
korlátozása, a 
horgászsport és 
a horgászturiz-
mus fejlesztése 
mellett a halásza-
ti hagyományok 
m e g ő r z é s é n e k 
támogatása – 
hangsúlyozta az 
államtitkár.

Azt szeretnénk 
– tette hozzá –, 
ha Magyarország 

egy nagyon erőteljes horgászturizmussal rendelkező ország le-
hetne. Az elmúlt években komoly versengés alakult ki a halászat 
és a horgászat képviselői között. Ugyanakkor ez a határvonal 

sokkal inkább a tisztességes halászat és a tisztességes horgászat 
között húzódik. A törvény – összhangban a júliusban életbe lé-
pett új Büntető törvénykönyvvel – az orvhalászat és horgászat 
visszaszorítására törekszik.

Az új jogszabály a korábbinál jobban védi a halak természe-
tes élőhelyét, különösen az állományok megújulása, növekedé-
se szempontjából fontos szaporodó- és telelőhelyeket. Az ős-
honos halállományok megóvása és azok növelése a szabályozás 
alapvető célkitűzése.

A törvény a természetes vizeknek a horgászok szempont-
jából történő kezelését célozta meg. Minden természetes víz 
kezelője az állam, amely azonban ezt a kezelői jogot a követ-
kező időszakban a horgászok kezébe kívánja adni. Azokon a 
helyeken, ahol a horgászok nem jelentkeznek kezelőként, ott 
képzelhető el csak az édesvízi halászat. Az új törvény pontosan 
szabályozza a halászati tevékenységet is. Kereskedelmi célú ha-
lászatot a jövőben kizárólag halászati engedéllyel lehet folytatni.

A halőrzés javítása érdekében a rendészeti feladatokat ellá-
tó halászati őrökön kívül korlátozottabb jogkörrel lehetőséget 
ad társadalmi halőrök alkalmazására is. A jogszabály bevezeti 
a fogási tanúsítványt, amelynek segítségével a hal útja (annak 
kifogásától a teljes élelmiszerláncon keresztül) nyomon követ-
hető lesz.

- Arra törekszünk, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbé 
váljon a halfogyasztás. Célunk, hogy a bizonytalan eredetű halak 
helyett minél több hazai, egészséges hal kerüljön a magyar csalá-
dok asztalára – mutatott rá Kontrát Károly.

     /zatyipress/

a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanára, zenés előadást 
tartott Tolcsvay Béla.
          A halászünnepet idén is a népszerű tűzijáték zárta.
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Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum pálmaházát övező kert-
ben emlékeztek a minap néhai Bakonyi Károly szőlőnemesítő mun-
kásságára - tiszteletére emlékkövet avattak.

Házigazdaként Pálinkás Róbert múzeumigazgató, a város alpol-
gármestere mondott köszöntőt, s szólt arról is, hogy a folyamatban 
lévő fejlesztések során a Festeticsek szőlős-boros gazdálkodásának 
bemutatásához kapcsolódóan Bakonyi Károly Emlékszoba is léte-
sül. A tudós életpályájáról Kocsis László, tanszékvezető professzor 

beszélt, szólva a hely-
színről is, ami egykor a 
keszthelyi fajtanemesí-
tő munka telepe volt, 
így múltja, s a mai funk-
ciójából adódó nagy lá-
togatottsága is méltóvá 
teszi az emlékezésre.    

Az emlékhely a Bala-
toni Borbarát Hölgyek 
Egyesülete kezdemé-

nyezésével létesült, képviseletükben Nádler Józsefné elnök mon-
dott beszédet, majd a köszönet hangján szólt a család képviseleté-
ben Bakonyi Judit. Az ünnepségen közreműködött a cserszegtomaji 
Tátika Népdalkör.

A badacsonyi dísztéren rendezik meg augusztus 
16-20 között a Rózsakő Fesztivált a „hegy, víz, bor és 
szerelem” jegyében.  A program különösen csábító 
lehet a házasságra vágyó párok számára, ugyanis 
egy legenda szerint, ha egy pár ücsörög egy kicsit 
a Rózsakövön, egy éven belül összeházasodnak, és 
boldogan élnek, míg meg nem halnak. A szórakoz-
tató eseményeken, koncerteken kívül gazdag állan-
dó programok is várják a vendégeket a fesztivál ide-
je alatt: bortúra nosztalgia terepjáróval, városnéző 
kisvonat, régiójáró busz, kulturális lehetőségek, úgy 
mint Egry József festményritkaságok, Szegedy Róza 
és Kisfaludy Sándor életét bemutató múzeum. A 
gyerekek és a vállalkozó szellemű felnőttek élmény-
parkba is ellátogathatnak a fesztiválon, amelyen 
újdonság a 40 méter magas óriáskerék, gyönyörű 
kilátással a Balatonra.

Családdal, barátokkal egy fürdőzés utáni jóízű falatozásról, 
egy jó pohár bor mellett elköltött vacsoráról legyen szó, kel-
lemes gasztronómiai élménnyel várja a vendégeket augusztus 
16-20 között, immáron második alkalommal a Hévízi Borün-
nep. 

A rendezvény díszvendég-borászatát a híres zalai Bussay 
Pincészet képviseli, amelynek reprezentánsaként szerepel a Hé-

víz Város Bora 
v á l a s z t á s o n 
idén legjobb-
nak bizonyult 
Bussay Esküvé. 
A minőségre 
való esküvés 
f ant á z iájából 
e l n e v e z e t t , 
olaszrizling és 
rajnai rizling 
há z asításával 
készült cuvée 

2013-ra szólóan kapta a Hévíz Város Bora címet. A fürdőváros 
híréhez méltó rangot szakmai és társadalmi zsűri bírálatával, 10 
válogatott fajta közül igen szoros mezőnyben nyerte a Bussay 
Esküvé. Emlékezetes: a zsűrinek többször vissza kellett kóstol-
nia a vetélkedő borokat, annyira nehéz volt a döntés. Ez a tér-
ségi gazdák kínálatának minőségét is reprezentálja, s újabb ma-
gas elismerést jelent dr. Bussay László borászati munkájának.

Emlék a pálmák alatt
Házasságot hozó
fesztivál
Badacsonyban

Erre esküdhetnek a hévízi borünnep vendégei is
A kínálat széles skálájával találkozhat a közönség: a jó bo-

rok társaságában ott lesz a magyar ízvilág, mellette a könnyű, 
húsmentes ételek, s ugyanilyen bőséggel jelenik majd meg a 
kulturális szórakoztató műsorok választéka.  A borünneppel 
a városvezetés nem titkolt szándéka, hogy az idelátogató kül-
földi és belföldi vendégek számára megmutassa Magyarország 
méltán elismert borrégióit és kiválasztott képviselőit. Ebből a 
körből lesz jelen Zalát képviselve a  Bezerics Kft., a Decsics Bt., a 
Kiss Családi Pincészet, a Papp Bor Bt.,  a Papp és Fiai Pincészet, 
a Rádi Borház, a Rezi Borház, a Strázsai Pincészet, a Vonyarci 
Pincészeti Szövetkezet. 

Továbbá Badacsonyból a Borbély Családi Pincészet és a 
Laposa Birtok Kft., Etyekről a Kertész Családi Pincészet és a 
Szentesi Pince, Villányból a Bock Pincészet és Polgár Pincészet, 
Egerből a Demeter Pincészet, Tokajból a Royal Tokaji Borá-
szat, a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet. A II. Hévízi Bor-
ünnep nemzetközi standdal is kiegészül, benne a nemes olasz 
proseccoval, amiből a kiváló pezsgőbor készül. A helyszínen a 
Villa Sandi & Co Prosecco kínálata teret nyit az újdonságokat 
kedvelő fogyasztóknak is. A rendezvényen meg lehet kóstolni 
továbbá a Brill Pálinkaház különlegességeit. 

Az öt napos programsorozatnak az egyik leglátványosabb 
kísérőeleme lesz a kézműves vásár, ahol a régi magyar mester-
ségeket népi iparművészek elevenítik fel. A színpadi műsorok 
sok meghívott neves vendégművész fellépésével naponta 18 
órakor kezdődnek. 

                                                      Horányi Árpád
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Három jelentősebb fejlesztésről szá-
molt be Filep Miklós, Zánka polgármes-
tere, aki reméli, hogy a függőben lévő 
energiaracionalizálási pályázatuk is ered-
ményes lesz. Továbbra is szívükön viselik 
a község fürdőtelepét. 

-A strandunkra mindig is nagy figyel-
met fordítottunk, igyekeztünk az elmúlt 
évek során folyamatosan fejleszteni. Tíz-
millió forintból megépült a gyermekpan-
csoló, mely a családok komfortérzetét 
növeli. Célunk, hogy fürdőtelepünk to-
vábbra is családbarát maradjon.  Sajnos 
erre a beruházásra nem sikerült pályázati 
támogatást elnyernünk – kezdi az egyik 
legnagyobb fejlesztéssel Filep Miklós 
polgármester. 

A falu első embere örömmel nyug-

Családbarát strandban gondolkodnak - elkészült 
a gyermekpancsoló

Fizetős lett a fövényesi strand, de...

tázta, hogy a fürdőtelep bevételei július 
végén meghaladták a tervezett 18 millió 
forintot, ráadásul az idegenforgalmi adó 
is jelentősen növekedhet, hiszen a köz-
ség volt a helyszíne az EFOTT népszerű 
fesztiválnak, melyen a négy nap alatt kö-
zel 90 ezer ember fordult meg. 

Jó hír, hogy a könyvtár tetőszerkeze-
tének a felújítására támogatást kaptak, 
melynek munkálatai folyamatban van-
nak. A fejlesztések költségei meghalad-
ják az 5 millió forintot. Elkészültek az 
új polgármesteri hivatal és a település 
közterületének parkosítás, közvilágítás 
és járda tervei. A közbeszerzési eljárás 
várhatóan még idén megvalósul, így az 
építkezések jövőre megkezdődhetnek. A 
község nemrégiben két új buszmegálló-

Balatonudvari két önkormányzati tulajdonban és üze-
meltetésben lévő stranddal rendelkezik. Némi felháboro-
dást okozott, hogy a korábbi ingyenes fövenyesi strandot 
fizetősé tették. A miértekről Szabó László polgármestert 
kérdeztük.

Évek óta szabad strandként működött a fövenyesi fürdő-
hely, melyen jelentős fejlesztéseket nem tudott megvalósítani 
az önkormányzat, hiszen pályázati támogatásért sem folya-
modhattak, mint „szabad strand”. 

Ennek ellenére a másfél hektáros területen tavaly játszóte-
ret építettek, felújították a vizesblokkokat, engedéllyel néhány 
elöregedett, beteg fát kivágtak, melyeket természetesen pó-
toltak. -Strandjaink közkedveltek az itt élők és itt nyaralók szá-
mára. 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fürdőtelepek 
gondozására, folyamatos tisztántartására, a virágosításra és 
nem utolsósorban a biztonságos fürdőzés feltételeinek meg-
tartására. Tisztában vagyunk azzal, hogy több embernek a 
nemtetszését váltotta ki, hogy most fizetős lett a fövenyesi 
strand. Ugyanakkor igyekeztünk mérsékelt árat meghatározni 
és úgy érzem, hogy a 300 forint reális. 

Szabó László reméli, hogy a közeljövőben egy családba-
rát, európai normáknak megfelelő strandot építhetnek, mint 
ahogy tették azt a másik fürdőtelepükön is. A tervek elkészül-
tek, árgus szemekkel figyelik a pályázatokat. 

A falu első embere reméli, hogy idővel azon csoportok is 
megértik az önkormányzat döntését, akik most tiltakoznak a 
fizetős strand ellen. Jelenleg az önkormányzat nincs olyan jó 
helyzetben, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, így a bevételi for-
rásaikat át kell strukturálni. A polgármester megjegyezte, hogy 

val bővült, ennek költségei meghaladták 
az 1 millió forintot. 

Filep Miklós reméli, hogy az energia-
racionalizálási pályázatuk eredményes 
lesz, ebben az esetben a közintézmé-
nyekre napelemek kerülnének, melyek 
biztosítanák az épületek energiaellátását. 

Továbbra is a már jól bevált hagyo-
mányos rendezvényeket részesítették 
előnyben. Könnyűzenei koncertek, ope-
rett előadók, humorestek és néptáncbe-
mutatók szerepeltek a „repertoárban”. 
Az érdeklődők ismét megkóstolhatták 
a finom zánkai borokat és halételeket az 
egyre népszerűbb zánkai Halásznapokon 
és Borhéten. 

          Szendi Péter

évek óta nem emelték a helyi adókat, nem az a céljuk, hogy 
a helyi embereket bármilyen mértékben terheljék, hanem az, 
hogy a közterheket megosszák. 

              Sz P

Zenélt az utca Veszprémben
Idén is többezres közönsége volt a veszprémi 

utcazene fesztiválnak. A fellépők számtalan zenei 
stílust képviseltek, közöttük külföldről érkezett 
muzsikusok is voltak. A sokszor hajnalig tartó mu-
latozásban évről évre több az idősebb korosztály-
hoz tartozó. 

      Z
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Balatonmáriafürdő: augusztusi telt ház

Berény: kedvezőtlen széljárás

magánházak jelzik, hogy a helybeliek 
optimistán tekintenek a jövőbe. S hogy 
mennyire megalapozott a derűlátásuk, 
arról ez a nyár is tanúskodik. A hozzánk 
érkező turisták jelentős részét honfitársa-
ink teszik ki, de egyre több német és hol-
land szót is hallhatunk Balatonmárián. 
Örvendetes, hogy – vélhetőleg a testvér-
települési kapcsolat miatt is – jelentősen 
emelkedett a Lengyelországból érkezők 
száma is. Bizonyára valamennyien mél-
tányolják, hogy köztereink, parkjaink, für-
dőhelyeink megújultak, a fizető strandon 
pedig animátorok aktivizálják a közönsé-
get - így a leg fiatalabbakat is. Ugyancsak 
fontosnak tartja a képviselő-testület a 
színvonalas kulturális programok szerve-
zését.  Fő rendezvényünk a Balatoni nyár 
„13” Balatonmáriafürdő. Ebben a prog-

ramban  fellépési lehetőséget biztosítunk  
magyar/helyi/ és külföldi zenekaroknak, 
énekeseknek, táncosoknak,nagyszerű elő-
adást tartott a Márkuszínház.  Sikeresnek  
tekinthető a már harmadik alkalommal 
megrendezett Máriai utcatárlat, melyen 
somogyi festőművészek mutatkozhattak 
be. Augusztus 20-án pedig az ünnephez 
méltó programmal és tűzijátékkal várjuk 
a hozzánk érkező vendégeket.    

A polgármester elmondta: a helyi 
erőből történő építkezésekhez, a pályá-
zati források önrészének biztosításához 
szükséges több tízmillió forintos idegen-
forgalmi adóbevételt csak megalapozott 
településfejlesztési, turisztikai koncepció, 
s ennek eredményes megvalósítása ga-
rantálhatja.

    Süli Ferenc 

Nyugodt, családias hangulat, szépen karbantartott strand – 
minden oly idillikusnak tűnik Balatonberényben, ám a vendégek 
mégis elkerülik. Horváth László, a település polgármestere a sta-
tisztikai adatokat elemezve arra a következtetésre jutott: már a 
tavalyi forgalom felével is elégedettek lehetnek a szezon zárása-
kor.

- Tavaly húszezer vendégéjszakát regisztrálhattunk, idén – au-
gusztus elejéig – mindössze hatezren hajtották nálunk álomra a 
fejüket. Elkeserítő e tény, ám azt is tudni kell: a naturista stran-
don és egy tízszobás panzión kívül nincs komoly szálláshely ka-
pacitás Berényben. A magánházak kínálata ugyan minőségileg 
sokat javult, az ebből származó bevétel azonban csak kiegészítő 
jövedelemnek számít a tulajdonosok körében. Az adott szituáció 
természetesen befolyásolja gazdálkodásunkat is: kiadásainkat 
visszafogjuk, holott számos fejlesztés szerepel az önkormányzat 

programjában. Három utca aszfaltozását, hegyi utak, játszótér és 
park építését, a közvilágítás korszerűsítését terveztük, melyekhez 
pályázati forrásokat is felhasználnánk – a szükséges önrészt pedig 
a helyi adókból kívánjuk biztosítani. Most már csak abban bízha-
tunk, hogy nyár hátralévő része kellemes meglepetéseket – növek-
vő idegenforgalmat - tartogat számunkra. 

A polgármester elmondta: a sok színes rendezvény közül kü-
lönösen sikeresnek minősíthető a Berény nevű települések talál-
kozója – ezen tizenhárom önkormányzat delegáltjai, művészeti 
csoportjai vettek részt. A záróeseményt a Rajkó zenekar fellépése 
jelentette.  Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a Dunántúli ama-
tőr népművészeti tábor két hétvégén zajlott szakmai konferen-
ciáját, bemutatóit is. A szezont Balatonberényben az augusztus 
19-i kulturális programokkal, s a hagyományos tűzijátékkal zárják.

      Süli

Bár a szezon - az elmúlt évhez viszo-
nyítva – kissé akadozva indult be, a káni-
kulai időjárásnak köszönhetően gyorsan 
megteltek a balatonmáriafürdői  szállás-
helyek. Galácz György polgármester sze-
rint a település felfelé ívelő népszerűsége  
nem csak a kedvező időjárás eredménye. 

- Az önkormányzat, a helyi vállalko-
zók és a lakáskiadók sokat tettek azért, 
hogy a település vonzó legyen a hazai és 
külföldi turisták körében. Úgy is fogalmaz-
hatnék: a korábbi fejlesztések sikerét idén 
könyvelhetjük el. Régóta hangsúlyozzuk, 
hogy beruházások, korszerűsítések nél-
kül leg feljebb stagnáló idegenforgalomra 
számíthatunk – az előrelépéshez bővülő, 
színvonalas szolgáltatások kellenek. Új 
panziók, esztétikus, a vendégek kényel-
mét és igényeit magas szinten kielégítő 
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Szüreti vigadalmak Szürkemarha és 
szürkebarát

Hadijátékok a fonyódi palánkvárnál

Tizenkilencedik alkalommal rendeztek hadijátékokat a 
fonyódi palánkvár területén augusztus 4-én.  Varga István, 
a Fonyódi Kulturális Intézmények megbízott igazgatója, 
helytörténész elmondta, hogy azért tartják minden év első 
vasárnapján a hadijátékokat, mert 1575. augusztus 3-án 
esett el a fonyódi vár. Magyar Bálint várkapitány a csata-
vesztést megelőzően 1573-ban elhunyt, de vitézei még két 
évig tudták tartani a várat a török túlerővel szemben.  A 
törökök mindenkit legyilkoltak, felégették a várat, melyek 
után Fonyód egy lakatlan puszta volt és csak az 1700-as 
évek második felében kezdett újratelepülni.

A visegrádi Szent György Lovagrend bemutatóján a 

Mi más kaphatná a legjelentősebb hangsúlyt egy borvidéken, 
ha nem a szüreti mulatság? Badacsonyban és környékén már 
szeptember első napjaiban köszöntik a vidék talán legfontosabb 
közösségi eseményét, a szüretet. 

Badacsonyban, a Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúze-
umban szeptember 4-5. között tartják a Róza-napi szüretnyitó 
napokat. A reformkori szüretek hangulatát felelevenítő rendez-
vényen a szervezők szeretnék visszaidézni a ház neves lakóinak 
korát, vers-, zene- és tánckultúráját. Ennek érdekében a szüretet 
követő első mustkóstolást a szürethez kötődő versek előadása, 
korabeli énekek, hangszeres zeneszámok és néptánccsokor kísé-
ri.  Bemutatják a híres badacsonyi ürmös bort is, amelyet máig 
Szegedy Róza receptje alapján készítenek. Az 1927-től 1950-ig 
vezetett szüreti vendégkönyv hagyományát felelevenítve a ren-
dezvénysorozat vendégei aláírásukkal látják el az újonnan meg-
nyitott szüreti vendégkönyvet.

Aki pedig tovább folytatná az ünneplést, ellátogathat szep-
tember 6-8. között a Badacsonyi Szüret Fesztiválra, ahol meg-
nézheti a borrendek, a néptáncegyüttesek és a korabeli mas-
karába bújt helyiek látványos szüreti felvonulását. Szeptember 
28-án Szigligeten tartanak szüreti vigadalmat, október 5-én pe-
dig Ábrahámhegyen rendezik meg a híres Murci Fesztivált.

A badacsonytördemici Faluház udvarán ren-
dezik meg a Szürkemarha Fesztivált augusztus 
16-18. között, amelynek középpontjában termé-
szetesen idén is a csavaros szarvú hungarikum 
áll majd. A szervezők szerint aki zoológusi ér-
deklődésből megy el a fesztiválra, csalódni fog, 
hiszen itt inkább azt tudhatja meg, milyen ízű 
a szürkemarha-gulyás, és milyen kiválóan illik 
hozzá a szürkebarát.

A fesztivál elsődleges célja 
Badacsonytördemic arculatának formálása, a 
hagyományosan megrendezett Falunapi ren-
dezvények és helyi vonatkozású gasztronómiai 
programok összekapcsolásával. A helyszínen 
a különleges ételek és persze a kiváló minő-
ségű badacsonyi borok mellett szakmai elő-
adásokat is meghallgathatnak az érdeklődők a 
szürkemarha és a rackajuh eredetéről. Számos 
egyéb érdekes program mellett a Tördemici 
Néptáncegyüttes 16-án este táncházat szervez, 
17-én pedig Hevesi Tamás lép fel.

hajítófegyverek, mint a csatacsillag, hajító bárd, illetve az 
íjak használatát ismerhette meg a közönség. Kovács Ervin 
királyi solymász bemutatóját követően párviadalokkal szó-
rakoztatták a lovagok a közönséget, majd csatajelenettel 
zárult a bemutató.
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Hagyományőrzés Szigligeten

Állandó harc a Liliomokért

Szentmise nyolcszáz éves romok között

Bár a Szigligeti várba látogatva minden alkalommal visz-
szatérhetünk a múltba egy kis időre, augusztus 18-19. között 
valami egészen különleges programmal várják az ide látoga-
tókat. A szervezők azt ígérik, a Hagyományőrző napokon egy 
ezeréves időutazásban lesz része a vár legújabb kori látogató-
inak. Két nap alatt ugyanis megismerhetik a harcmodorok és 
fegyverek változását a honfoglalástól kezdve egészen a hu-
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Az elmúlt években nemzetközi hírnévre szert tett, a Bala-
ton-felvidéki Káptalantóti határában fekvő termelői piacra a 
világ számos országából látogatnak a hazánkban nyaraló és az 
itt élő emberek, hogy a gazdáktól közvetlenül vehessék meg a 
kifogástalan minőségű élelmiszereket. A piac tulajdonosának 
és működtetőjének azonban megállás nélkül harcolnia kell a 
220 családnak megélhetést biztosító Liliomkertért. Harmathy 
Ildikóra összesen 5,3 millió forint bírságot szabtak ki az el-

Idén huszonnegyedik alkalom-
mal rendezték meg a nyolcszáz éves 
salföldi pálos kolostorromoknál a 
hagyományos Magdolna-búcsút és 
gregorián szentmisét. A résztvevők 
szerint a hely különleges hangulata 
segíti az elmélyülést, a természet 
pedig közelebb viszi őket Istenhez. 
A búcsú közösséget összekovácsoló 
eseménnyé is vált.

Az elmúlt évszázadokban hánya-
tott sors jutott az építészeti remekmű-
nek, de 24 éve lelkes helyiek szárnyuk alá 
vették az egykori kolostorból megma-
radt romokat. Akkor már évek óta jártak 
rendszeresen az egykori pálos rendi ko-

szadik századig. A fegyverbemutatókon és a csatajeleneteken 
megismerkedhetnek a vendégek a fegyverek használatával. A 
vállalkozó szelleműek ki is próbálhatják azokat, a gyermeke-
ket apródavatás várja, az ínyencek pedig megkóstolhatják a 
hegy legjobb borait és ételeit. A helyszínen a fegyverek mellett 
megcsodálhatják a sólymok ügyességét, és fellép a Batsányi 
Néptáncegyüttes is.

múlt években a hatóságok. Hol arra hivatkoztak, hogy nem 
rendelkezik minden engedéllyel, hol arra, hogy a területen fel-
állított bódék rontják a tájképet és károsítják a természetet.  
Harmathy Ildikó azonban tovább harcol, annak ellenére, hogy 
októberben bíróság elé kell állnia, hiszen úgy érzi, ez a vita a 
magyar élelmiszertermelés, az őstermelők ügyét szolgálja, és 
szükség van arra, hogy kialakuljon egy gazdaságos termelői-
piachálózat hazánkban.

lostorba, gyalog vagy lóháton. - Mindig 
arra gondoltunk, milyen jó lenne ezekbe 
a romokba életet lehelni – tudtuk meg 
a búcsú főszervezőitől, az ábrahámhegyi 
Somogyi Györgytől és feleségétől, Técsy 

Judittól. Először  a káptalantóti-
ban élő Balogh Árpád atyát kérték 
meg, hogy Magdolna-napkor a 
romtemplomban mondjon szent-
misét, és néhány éven át ott volt 
a szombat esti, salföldi mise. 2003-
ban meghívták a bencés zenetanár 
Jáki Teodóz atyát is, aki attól fogva 
haláláig a búcsú lelke maradt, a hí-
veket éneklésre késztette és buz-
dította, s neki köszönhető, hogy a 

gregorián misét az idén már több szá-
zan énekelték végig. Az utóbbi években 
a szentmisét már rendszerint a pálos 
tartományfőnök, Bátor Botond atya ce-
lebrálja.
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Jazz és Bor ünnepe Bogláron

Elmélyült a zenében

Az evangélikus templomban tartott 
jazz - misével indult július 17-én és a 
rendezvényhez kapcsolt Jazz Tábor, va-
lamint  a Budapest Jazz Orchestra kon-
certjével zárult 21-én a balatonboglári 
Jazz és a Bor Fesztiválja.

Tizennegyedik alkalommal invitálták 
a művelődési ház udvarára az igényes 
zene és a minőségi borok kedvelőit a Ba-
laton-parti városban a művelődési ház 
mediterrán udvarába, ahol minden este 
20 órától indultak a programok.  Estén-
ként két jazzkoncert és 4-6 borász várta 
az érdeklődőket.

A belépőkhöz idén is fesztivállogóval 
ellátott ajándék üvegpohár járt a bor-
kóstoláshoz. A kínálatot a boglári bor-
vidék és a történelmi bortermő tájak 

neves pincészetei reprezentálták, mint 
a Légli, Bujdosó, Hujber, Pócz, Katona, 
Némethi, a villányi Gere Tamás és Zsolt, 
a Somló-hegyi Györgykovács vagy épp a 
Tokaji Hétszőlő. 

A fesztivál, mely négy éve megkapta 
a Magyar Fesztiválszövetség minősített 
fesztivál címét, az idei évtől gyermekba-
rát rendezvénnyé vált. Külön játszósa-
rok várta az apróságokat.  A Helyiérték 
Egyesület nevével fémjelzett rendez-
vény évről-évre visszatérő fellépője 
Babos Gyula, aki pénteken este Babos, 
Pluto, Emilio Projekt formációban lépett 
színpadra. A jazzrajongók a rendezvé-
nyen találkozhattak a Bujdosó Trióval, 
a Hajdu Klára Qartettel. Fellépett az 
Aláfestő Trió és Barátaik, a Modern Art 

Orchestra, a Bacsó Kristóf Triad, Cseke 
Gábor – Nagy János – Frankie Lato Trió, 
és a Berki Tamás Band.

A fesztivál ideje alatt a művelődési 
ház nagytermében Kiss Attila András 
jazzportréból rendeztek kiállítást. 

        Márton László

Továbbra is gyűjtenek a badacsonytomaji Szent Imre Bazalt-
templom új orgonájára. Már az elmúlt években is színvonalas 
koncertekkel segítették a gyűjtést. Idén Sebestyén Márta énekelt 
a Szent Efrém Férfikarral.

Az UNESCO béke-díjas népdalénekes lapunknak elmondta, 
számára is mindig élményt nyújt erre a vidékre látogatni. 

- Az apai őseim egy gyönyörű Vas megyei faluból származnak, 
az Árpád - kori templomáról ismert Csempeszkopácsról. Szá-
momra ez a nagybetűs templom, ha kicsi és esetlen is, ezért szíve-
sen megyek kis templomokba – tette hozzá. 

Kitért arra is, hogy fesztiválokra nem szeret ellátogatni a zaj és 
a hatalmas tömeg miatt. 

- Jó, hogy itt lehetőségem volt ennek az ellenkezőjére, az elmé-
lyülésre. Amikor az emberek ilyen szeretettel hallgatnak minket, 
zenészeket, akkor valójában közösen imádkozunk – fejtette ki. 
Sebestyén Márta szerint a fiataloknak is szüksége lenne ilyen el-
mélyült pillanatokra. 

- Sok kicsi gyermek hallgatta végig a koncertet, akiken látszott, 
hogy a zene hatása alá kerültek, lenyugodtak – mutatott rá a 
népdalénekes. Mint fogalmazott, fontosak az ilyen közös kultu-
rális események a családoknak, hiszen az elmélyülésen és a zenei 
élményen túl egy ilyen koncert közös családi élménnyé is válik.

               Mizsei Bernadett

Rose-fesztivál Zamárdiban
Nyáron, kánikulában törvény-

szerűen nő az emberek folyadék 
bevitele: a víz foglalja el az első he-
lyet életünkben, ám fürdőzés után, 
tóparti séta közben ajánlott a köny-
nyű bor - esetleg szódával színezve. 
Zamárdi önkormányzata e prakti-
kus ok miatt rendezett – hagyo-
mányteremtő céllal rose-fesztivált, 

melyen legendás villányi borászok 
kínálták a kellemes hőmérsékletű 
nedűket. Az eseményt számos kul-
turális program színesítette. Képün-
kön Csákovics Gyula, Zamárdi pol-
gármestere, Benkő László, az Omega 
együttes vezetője, a város díszpolgá-
ra és Wunderlich Alajos borász.

  Süli Ferenc
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Mozgalmas, szemléletformáló játékokkal várja a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park a nyár folyamán a gyerekeket 
és a felnőtteket több balatoni strandon.

Az ingyenes programokkal nem csak a balatoni part-
szakaszon megtalálható védett természeti értékekre és 
fajokra hívják fel a figyelmet, mint például a hüllőkre és a 
védett vízimadarakra, hanem a környezetbarát strando-
lásra, a környezetszennyezés és a szemetelés következmé-
nyeire is.

 
Számos izgalmas játék várja a strandolókat. A gyerekek 

óriáskirakózhatnak, „pecázhatnak”, miközben megismerik 
a balatoni halakat is. A nemzeti park célja, hogy a játékos 
feladatok segítségével motiválják a kicsiket a természet 
védelmére, a szülőket pedig kirándulási javaslatokkal és 
ötletekkel lássák el.

  
Helyszínek:
2013. augusztus 8. Badacsonytomaji strand 
2013. augusztus 15. Gyenesdiási strand
2013. augusztus 16. Balatonszemes- szabadstrand
2013. augusztus 22. Csopaki strand
További információ: www.bfnp.hu

BfNP okostelefon alkalmazása:

Találkozás a nemzeti parkkal a strandokon!
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Jubilál a borfesztivál Almádiban

A XI. Balatoni Kapunyitó rendezvénysorozat 
közönségsikert hozott

Jóllehet Balatonalmádinak nincsenek 
ismert palackozott borai, mégis szép ha-
gyományai vannak a borászat, a borkul-
túra terén. Ennek egyik, a régmúltban 
gyökeredző eleme az ún. Almádi memo-
randum, a másik pedig a jubiláló borhe-
tek.

1913-ban éppen Balatonalmádiban fo-
gadták el azt a memorandumot, amely 
kijelölte hazánk borvidékeit. Igaz, ezek 
határai ma már nem pontosan azonosak 
a maiakkal, ám jelentősége óriási.

Éppen tíz éve annak, hogy megszer-
vezték az első borhetet. Tették ezt kiötlői 
azzal a céllal, hogy a város turisztikai von-
zereje markánsabb legyen. Szemes Béla 
ötletgazda minden esztendőben újabb és 
újabb borászokat vont be a fesztiválba, s 
egyre nőtt azok száma is, akik ilyen vagy 
olyan módon segítették a rendezvényt. 
Nem maradt ki az önkormányzat sem, 
később a turisztikai egyesület, idén pedig 
(először) a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár. Ennek igazgatója, Bati János el-
mondta: a 17 napos rendezvényen 20 bo-
rászat, közel 100 kézműves és vendéglátó 
mellett mintegy 70 színpadi produkció 
gondoskodik a szórakoztatásról, egészen 
a záró napig, augusztus 25-ig. Az igazgató 

Egy jó fekvésű település rendezvénykínálattal és a prog-
ramokra kiéhezett közönség mondhatnánk ilyen egyszerű a 
képlet. Olykor botladozva, sokat próbálkozva, újat akarva, de 
folyton bizonyítva, a kenesei Kapunyitó ismét hódított. 

Dübörgött a Piramis a nagyszínpadon, megszólaltak a legna-
gyobb slágerek, de előző napon a citeramuzsikára ugyancsak 
vastapssal felelt a népes publikum. De ne szaladjunk ennyire elő-
re, haladjunk időrendi sorrendben! 

Ötvös Zoltán Hegy- Víz- Kép kiállításának megnyitójával 
vette kezdetét a hat napos rendezvénysorozat. A többségében 
balatoni hangulatot árasztó festmények különleges élményt te-
remtettek. A Szivárvány Népdalkör ezúttal is kitett magáért, az 
X-Faktoros Antal Timi kedvességével varázsolt el mindenkit, a 
három ifjú tenor koncertje pedig magával ragadó volt.

A második napon a Kid RockandRoll SE és a Cholnoky Moz-
gásművészeti Stúdió csapata ragadta tapsra a nagyérdeműt. 
Óriási várakozás előzte meg Korda György és Balázs Klári műso-

hozzátette: az almádi borfesztivál azáltal 
más, mint a legtöbb balatoni, hogy a he-
lyieken kívül az ország távolabbi vidékein 
termelők is bemutatkozhatnak.

A Wesselényi stand előtti fasor hagyo-
mányos helyszín, ahol nemcsak kóstolgat-
ni lehet, de a kulináris élvezetek kedvelői 
is megtalálhatják a harapni valókat. Mind-
eközben szinte folyamatos a program 
a strand bejárata előtti nagyszínpadon, 
ahova olyan fellépőket hívtak, akik garan-
ciát jelentenek a szórakoztatásra.

Almádi polgármestere, Keszey János 
a száz évvel ezelőtti eseményre utalva 
kijelentette: itt az újabb lehetőség a bo-
ros gazdák találkozójára, 
eszmecseréjére.

A borhetek egyik 
újdonsága, hogy egy 
kérdőív kitöltésével a 
fesztivál vendégei kö-
zött három görögországi 
családi nyaralást, illetve 
kislődi kalandparki láto-
gatást is kisorsolnak.

Látványos lesz a 
borrendek felvonulása, 
mondta a Balatonvin 
Borlovagrend ceremó-

niamestere, Szabó István. Almádiban lesz 
többek közt a keszthelyi Balatoni Borba-
rát Hölgyek Egyesülete, de díszes egyen-
ruhájukkal a többi rendek is szemet fog-
nak gyönyörködtetni. Szólt arról is, hogy 
a fesztivál célja az is, hogy felhívja a figyel-
met a kulturált borfogyasztásra, melynek 
ma már egyre jobban megtapasztalhatók 
a jelei.

A jelentős turisztikai eseményre külön-
számmal jelent meg a város lapja, az Új 
Almádi Újság, s a szervezők tízezer felira-
tozott borospoharat rendeltek a kulturált 
szervírozás érdekében.

   Zatkalik

rát, eleganciájuk, barátságosságuk olykor már zavarba ejtő volt. 
Másnap a Megyer sarja lovascsapat látványos műsorában, va-
lamint a szegedi Molnár Dixieland produkciójában sem kellett 
csalódni. 

A második hétvégén különböző műfajú zenekarok léptek 
színpadra, így mindenki megtalálta a maga kedvelt zenei világát, 
bizonyítván azt, hogy az élőzenének még mindig nagy a vará-
zsa. A kemencés pogácsázást első alkalommal szervezték meg, 
ahol megszámlálhatatlan pogácsa sült ki, melyhez a környékbeli 
borosgazdák kínálták boraikat. A citerazenekarok műsora bá-
mulatba ejtő volt. Elsőként két felvidéki csoport játszott, majd a 
helyi Pannónia Citerazenekar. 

A Kenese szépe választáson idén tizenöten indultak, az ered-
ményhirdetés után Péter Szabó Szilvia, a Nox egykori énekesnő-
je lépett fel. A Piramis együttes -ahogy azt néhány sorral feljebb 
írtuk – ismét dübörgött, több száz ember örömére. 

     Szendi Péter
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Vonyarcon jó vendégeknek lenni

Mozgássérültekre is gondolnak Révfülöpön

Az ember oda megy szívesen, ahol sze-
retik. Vonyarcvashegy vendégköre sokol-
dalúan érezheti a szíveslátást, ez megmu-
tatkozik a gazdag és nívós programokban, 
az évről évre látható folyamatos fejleszté-
sekben. 

- Mindez természetesen szolgálja a 
helybelieket is - hangsúlyozta Péter Károly 
polgármester. -Hiszen erre a kínálatra le-
het építeni azt, amiből élünk: a település 
turizmusát, a gyarapodást. Az idegenfor-
galmi és a lakossági igények szorosan ösz-
szefüggenek rendezvények, beruházások 
tekintetében egyaránt.

A tömegeket szórakoztató kulturális 
és gasztronómiai események egészen az 
utószezon végéig egymást váltják. Tallóz-

Évről-évre igyekeznek szebbé varázsolni az Északi-part egyik 
legkedveltebb üdülőfaluját, Révfülöpöt. Kondor Géza polgár-
mestertől megtudtuk, az idei évben a strandrekonstrukciók 
hozták a leglátványosabb változást a településen. Külö-
nösen a Szigeti strandon, amit befüvesítettek, nagymé-
retű gyermekhomokozót alakítottak ki, a strand egész 
területén padokat, virágtartókat, térkövet helyeztek el, 
így gyakorlatilag a strand összes vizesblokkja megköze-
líthető köveken. Az idén nem csak azokra gondoltak, 
akik a vízparton töltik a szabadidejüket. A lakótelepen 
egy minőségi rönkfa játszótérrel kedveskedtek az ott 
élőknek és nyaraló gyerekeknek, amit tovább szeretné-
nek fejleszteni a nyár végeztével. A Milleniumi kilátóhoz 
vezető lépcsőt, korlátrendszert felújították, pihenőpa-
dokat helyeztek el a megfáradt túrázóknak.

A legkülönlegesebb fejlesztés jövőre indul: pályázat 
útján mindként strandra mozgássérült emberek víz-
be jutását segítő eszközöket telepítenek majd. Kondor 

va: augusztus 17-20 között zajlik a VII. Bor 
és Csemegeszőlő Fesztivál, majd 25-én az 
üdülőtelepülés lesz a házigazdája a ha-
gyományos Mozdulj Balaton tömegsport 
verseny döntőjének. Szeptember 13-14-
én tartják az ugyancsak hosszú hagyomá-
nyú VII. Határon Túliak Vonyarcvashegyi 
Találkozóját a búcsúval együtt, mely a 
nemzetközi kapcsolatok ápolását ünnep-
nappá formáló rendezvény, s fontos része 
a testvértelepülésekkel való együttmű-
ködésnek. Ezt követi a szeptember 15-i 
szezonzáró, majd 21-én az idén második 
alkalommal szervezett Pontyfesztivál, a 
hónap végén pedig a Szent Mihály búcsú, 
amit Balatongyörökkel együtt rendeznek.

- A részletes programok egyébként 
megtalálhatók a honlapunkon, a www.
vonyarcvashegy.hu címen - tette hozzá a 
polgármester, majd arról szólt, ami a hely-
belieknek jelent újdonságot 
hamarosan. - A tanévkezdés-
re elkészülő 30 millió forin-
tos beruházással az óvodai 
konyha, étkező újul meg és 
bővül, eszközbeszerzésekkel 
együtt. Ezt teljes egészében 
pályázati forrásból finan-
szírozzuk. Az iskolaudvaron 
25,5 millió forintból műfűves 
pálya épül, ehhez 7 milliós 

önrészt biztosított az önkormányzat. A 
létesítményt utcák futballbajnokságával 
fog juk felavatni. A Balaton-parti sportöl-
töző felújítására 12 millió forintot költünk, 
5 milliós önerőt téve a pályázaton nyert 
pénzhez. 

A 2014-es év tervei között egy új ren-
dezvénytér építése is szerepel.

- Bízunk az újabb pályázati sikerben, 
hogy ez is megvalósulhat. A Leader prog-
ram keretében céloztuk meg a terveink 
szerinti 15 milliós költségű beruházás tá-
mogatását. Remélhető, hogy jövőre a Ha-
lászpark térségében minden igényt kielégí-
tő korszerű rendezvénypark adhat helyet 
a nagy közösségi programjainknak - tekin-
tett előre Péter Károly. 

        Horányi Árpád

Géza szerint, ha egy nyáron csak három mozgássérült személy 
szeretne Révfülöp strandjain fürdeni, akkor is kötelességük lenne 
ezeket a feltételeket biztosítani.
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Eljött az idő, hogy Balatonvilágos, és azon 
belül a Club Aliga itthon és a nagyvilágban is 
széleskörű ismertségre tegyen szert - egyelő-
re nem új szállodáival és egyéb turisztikai szol-
gáltatásaival, hanem különleges adottságai-
val. Például remek közlekedési lehetőségeivel, 
Budapesthez való közelségével, csodálatos 
balatoni panorámájával, a Club Aliga csak-
nem 2 kilométeres vízpartjával, természeti 
szépségével – nyilatkozta lapunknak Spiesz 
Botond, a Pro-Mot Hungária ügyvezető igaz-
gatója.

- Eljött az idő, hogy Balatonvilágos tudatos 
marketing munkával, s  egy speciális zenei ren-
dezvénnyel dominánssá tegye szerepét a ma-
gyar, illetve a balatoni turizmus térképén - erre 
kitűnő lehetőség a „Nagyon Balaton” elnevezé-
sű augusztusi fesztiválsorozat. Tekintettel arra, 
hogy a magyar tenger több településén lesz 
augusztus 18. és 20. között hasonló esemény, 
valószínűleg soha nem látott reklámössztűz 
hívja fel a figyelmet a fesztiválhelyszínekre.

Minthogy most már belátható időn belül 
megszülethet a szabályozási terv - amely le-
hetővé teszi, hogy a Club Aliga leendő szállo-
dáinak üzemeltetőit kiválasszuk -, optimális 
időpontban kerül sor a B my Lake zenei fesz-
tiválra. 

Hasonlóképpen vélekedik Fülöp Zoltán, a 
balatonvilágosi B my Lake fesztivál főszerve-
zője, aki évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
rangos zenei rendezvények szervezésében. 

- Amióta nem csupán turistaként, de 

Egy új belépő a fesztiválok táncrendjébe: 
a Club Aliga

fesztiválszervezőként is közünk van a Ba-
latonhoz, fontos feladatunknak tekintjük, 
hogy a régió legjobb, legszínvonalasabb vál-
lalkozásaira felhívjuk a figyelmet, vagy akár 
újak indítását ösztönözzük. A “Nagyon Ba-
laton” elnevezésű, több tóparti települést 
érintő fesztiválprogram célja is összecseng 
ezzel a szándékkal. Fontosnak tartjuk, hogy 
a hazai és külföldi vendégekben évről évre 
tudatosítsuk, milyen egyedülálló természe-
ti értéket és turisztikai célpontot képvisel a 
Balaton. Ahhoz, hogy a régió a XXI. század-
ban minden korosztály számára egyaránt 
és egyértelműen jól csengjen, szükség van 
olyan nagy eseményekre, amelyek gene-
rációktól függetlenek, kivétel nélkül magas 
színvonalat képviselnek, és egyedülálló él-
ményt nyújtanak. A “Nagyon Balaton” túl-
zás nélkül valódi korszerű ünnep, a Balaton 
Ünnepe, ahol mindenki talál majd kedvére 
való programot. Ezért is hoztuk létre - ha-
gyományteremtő szándékkal - a “Nagyon 
Balaton” rendezvénysorozatot kollégám-
mal, Lobenwein Norberttel: a teljes Balaton 
Régiót érintő, nagyszabású programsorozat 
keretében augusztus 18-a és 20-a között tu-
catnyi helyszínen lesznek koncertek, sport-, 
családi- és gyerekprogramok, új fesztiválok. 

Az exkluzív 
programok között 
kiemelésre érde-
mes, hogy újra szín-
padra áll és végre 
szabadtéren, “Ta-
bán-hangulatban” 
koncertezik Alsóör-
sön a Locomotiv GT 
augusztus 18-án. 
Lesz még három-
napos, ingyenes 
családi- és sport-
fesztivál Zánkán, 
folkfesztivál Veszp-
rémben, háromna-
pos dzsessz-sorozat 
és Lajkó Félix-kon-

cert a Füredi Borhetek keretében. Egyéb-
ként erre az időpontra költözik át a tihanyi 
ARTPlacc kortárs művészeti program is. 
Mindemellett két izgalmas eseménnyel is 
bővül a paletta: Zamárdiban a Petőfi Rádió 

nevével fémjelzett Strand Fesztivált tartunk 
hazai és világsztárokkal, amely keretében 
többek között a Fall Out Boy, a Pendulum és 
Yonderboi is színpadra lép.

A balatonvilágosi Club Aliga Üdülő-
központban háromnapos, nyárzáró ze-
nei fesztivált szervezünk, mely a már jól 
ismert - 2012-ben Európa legjobb közepes 
méretű fesztiválja díjat is elnyerő - Balaton 
Soundhoz hasonlítható. Célunk nem csu-
pán a rendezvény sikeres lebonyolítása, ha-
nem Balatonvilágos varázslatos környezeté-
nek megismertetése a közönséggel. A B my 
Lake Fesztivál fellépői közül azonban nem 
ragadnék ki senkit sem. Itt nincsenek “kicsik 
vagy nagyok”. Hazánk és a nemzetközi szcé-
na legjelesebb elektronikus zene képviselői 
mutatkoznak be  a Club Aliga színpadain, 
összesen több mint 120 DJ és producer. Az 
augusztus 20-i nemzeti ünnepet pedig a Ba-
laton közepéről indított, látványos tűzijáték 
koronázza meg.

Németh Balázs ügyvezető igazgató, aki a 
Club Aliga üzemeltetéséért felel, az elmúlt 
években több négy-ötezer fős rendezvény-
nek volt már házigazdája. Így nem isme-
retlen feladat számára ennyi ember három 
napon át történő ellátása. 

- Az augusztus 18. és 20. között megren-
dezendő könnyűzenei fesztiválon más, fiata-
labb korosztály vesz majd részt, ami kétség-
telenül újszerű kihívást jelent majd. De míg 
a korábbi nagy rendezvényeket egyedül bo-
nyolítottuk le, most a fesztivál fő szervezője a 
VOLT Produkció Kft, amely egyebek mellett 
a nevezetes fővárosi Sziget Fesztiválon kívül 
a Volt- és a zamárdi Balaton Sound Fesztivál 
gazdája is. Begyakorlott szakember gárdával 
és sokszorosan kipróbált know how-val ren-
delkezik. Ez kétségkívül bizonyos könnyebb-
séget jelent számomra is, bár a felelősségünk 
semmit sem csökken. Naponta öt-tízezer fő-
vel is számolhatunk, ennyi ember eligazítá-
sa, mozgatása, ellátása a rendezők számára 
komoly munkát jelent, de kétség sem merül 
fel bennünk, hogy nem tudjuk megoldani. 
Érdemes tudni, hogy a Club Aligának csak 
egy jól körülhatárolt részén zajlik a fesztivál. 
A három nap alatt a helyiek változatlanul 
strandolhatnak, a kikötő is zavartalanul 
működhet. 
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Kordáék elűzték a viharfelhőket - 
több százan szórakoztak a Lovasi Napokon

Fekete Barnabás polgármester eddig 
is szorgalmazta, az önkormányzat pedig 
– erejéhez mérten – támogatta, hogy 
Balatonvilágos különféle rendezvények-
kel hívja fel magára a figyelmet. A „Na-
gyon Balaton” címmel rendezendő fesz-
tiválsorozat, s az ehhez kapcsolódó, a 
Club Aligában rendezendő nagyszabású 
zenei fesztivál belesimul a község turisz-
tikai elképzeléseibe. 

 - Kétségtelen ugyanakkor, hogy mind 
a lakosság, mind az üdülőtulajdonosok 
körében vannak fenntartások a másutt 
rendezett és elhíresült rendezvények mi-
att, ezért a szervezők a tájékoztatást a 
leg fontosabb teendőiknek tartják. Az ér-
deklődők számára fórumon válaszolnak 
a problémásnak ítélt kérdésekre.

A pozitív dolgokat kiemelve: várha-
tóan megtelnek a szálláshelyek, és ha 
színvonalas lesz a program, megfele-
lő az ellátás, úgy a vendégek máskor is 

visszajönnek. A jogszabályok egyébként 
szigorú feltételeket írnak elő, melyeket a 
szervezőknek be kell tartani. A gondos, 
körültekintő előkészítést mutatja, hogy 
előzetesen tanulmányt készítettek a vár-
ható zaj hatásáról, az ennek kitett terü-
letre vonatkozóan – a  tanulmány meg-
tekinthető a hivatal ügyfélszolgálatánál 
- a rendezvény időtartama alatt pedig az 
esetleges reklamációk orvoslására külön 
telefonvonalat üzemeltetnek. 

Vitathatatlan, hogy egy jól szervezett 
rendezvény jó reklámot jelent, de az el-
lenkezője is előfordulhat. A szálláshelyek 
mindenesetre elkelnek, a szervezők a 
„saját”, általuk ismert szolgáltatókkal old-
ják meg a résztvevők ellátását.

Korábban, a nyár elején szervezett 
rendezvény lebonyolításából sokat ta-
nultunk, de az, amiről most szó esik, 
lényegesen nagyobb. Jelentős felkészült-
séget igényel a hivatalos szervektől, és 

szükség van a helyi emberek tapaszta-
lataira is. Figyelembe kell venni, hogy a 

forró augusztusi hőség esetleg viharral 
zárulhat, a várt tömeg kimenekítése, biz-
tonságba helyezése komoly feladat elé 
állíthatja a szervezőket, a katasztrófavé-
delmet. 

   Süli Ferenc  

Tizenötödik alkalommal szervezték meg Lovason a helyi 
falunapokat, mely ismét sok érdeklődőt vonzott. Minden 
korosztály megtalálta a maga kedvelt programját. 

A két napos rendezvénysorozat kiállítással kezdődött a Nagy 
Gyula Galériában, majd a Csopak Táncegyüttes és az Acro 
Dance színvonalas műsorának tapsolhatott a nagyérdemű. Az 
ünnepélyes megnyitón Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára méltatta a községet, a nagy hagyomá-
nyoknak örvendő Lovasi Napokat. Kiemelte, hogy a szerény 
költségvetés ellenére a település folyamatosan fejlődik. Mind-
ezt jól mutatja, hogy augusztusban korszerűsítik a faluházat és 
megtörténik a Fő utca csapadékvíz elvezetése és járdaépítése. 
Nagyon sokan várták a Korda házaspárt, akik egy kis időre „el-
űzték” a viharfelhőket és egy jó hangulatú koncertet adtak. Az 
esti utcabált azonban sajnálatos módon elmosta az eső.

A szombati nap főzőver-
sennyel kezdődött, melyen 
három kategóriában tizen-
egy csapat indult. A zsűri 
elnöke Domonkos Miklós 
gasztronómus volt, tagjai 
Gyukli Gyula gasztronómus, 
Andrássy Antal és Varga Ibo-
lya újságírók. A marhapörköl-
tek között a „Rosé fröccs”, a 
vegyesekben a „Szuper csa-
pat”, az egyéb kategóriában 

„A marha gyomra” nevezetű csapat szerezte meg az első helyet. 
A szervezők idén is ügyeltek arra, hogy a gyerekek is megtalál-
ják a maguk kedvelt programjait. Játszóház, arcfestés, légvár és 
bábelőadás várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

A Lovas Egyesület megszervezte a lószépségversenyt és a 
polgármesterek és alpolgármesterek fogathajtó versenyét. Itt 
első helyezett lett Nemesvámos polgármestere, Sövényházi 
Balázs, őt követte Szabó Balázs, Felsőörs első embere, míg Hull 
Zita, Lovas alpolgármestere a harmadik helyet szerezte meg. 
Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere a negyedik, Ferenczy 
Gábor, Alsóörs alpolgármestere az ötödik helyen végzett. A 
Pápai Lovasiskola lovagi tornáját és a Lovas Élet Iskola termé-
szetes lóidomítást élénk érdeklődés kísérte az akadálypályán.

Késő délutántól folyamatosan léptek fel a nagyszínpadon 
az előadók. A Sforzátó Rézfúvós Zenekar örökzöld slágereket 
adott elő. Őket követte a Tihanyi Asszonykórus, különbö-

ző tájegységek népdalaival, 
majd Dávid Roland musica-
leket énekelt, míg Zalatnay 
Sarolta slágereit több százan 
énekelték. Pap Kamilla orien-
tális tánca igazi unikum mű-
sor volt a Búgócsiga együttes 
utcabálja előtt. A zenekar is-
mét jó hangulatot teremtett, 
ahogy tette ezt már több 
lovasi rendezvényen is.   
      Szendi Péter
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Hamarosan elkészül a rehabilitációs központ
Előreláthatólag szeptember közepén befejeződik a rek-

reációs központ építése, de hamarosan újabb épülettel 
bővülhet a BFC sportkomplexuma. 

- A rehabilitációs központban az egyesület tagjain kívül 
várjuk külsős személyek és csapatok jelentkezését is, ameny-
nyiben a kapacitás és egyéb körülmények mindezt lehetővé 
teszik. Szeretnénk, ha az impozáns épületben sportorvos, 
masszőr, fizioterapeuta és gyógytornász dolgozna. A rekreá-
ciós központ a sportsérülések felépülését szolgálná – jegyez-
te meg Csákvári Tamás, a BFC elnöke. A klub első embere 
reméli, hogy a központot olyan csapatok is igénybe veszik 
majd, akik később Balatonfüreden edzőtáboroznának, mely-
re a feltételek, a körülmények adottak. 

Jó hír, hogy szeptember 1-jén a kiszolgálóhelyiség építke-
zése kezdődik meg a régi klubház helyén. Itt a beruházás elő-
reláthatólag májusban befejeződik. Csákvári Tamás szeretné, 

ha jövő nyáron az európai normáknak megfelelő, minden 
igényt kielégítő épületeket hivatalosan is átadnák, ahogy az 
már lenni szokott egy neves csapat elleni mérkőzéssel. 

Mint ismeretes: korábban járt már Balatonfüreden az Új-
pest, őket követte a Ferencváros, így nehéz lesz mindezeket 
felülmúlni, de a klub vezetősége mindent megtesz annak 
érdekében, hogy egy közönségvonzó gárda látogasson a Ba-
laton-partjára. 

A két épületre 174 millió forint támogatást kaptak, a 
beruházások összköltségei meghaladják a nettó 250 millió 
forintot. Csákvári Tamás megjegyezte, hogy függőben lévő 
TAOS pályázatuk még van, mely az egyesület működésére, 
illetve az új épület berendezés tárgyainak költségeire vonat-
kozna. A támogatás összértéke meghaladja a 75 millió forin-
tot. 

     Szendi Péter

Július második felében nyílt meg a zamárdi Autós 
campingben Európa leglátványosabb dinoszaurusz 
kiállítása – a bemutató a környékben nyaralók egyik 
legvonzóbb családi programja lett. A „régészeti” mun-
kákat is ígérő kiállítás augusztus 25-ig naponta 9-19 óra 
között látogatható.

Dinoszaurusz kiállítás
Zamárdiban
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Megoldásokban gondolkodunk!

Környezetszennyezési felelősség Könyvelők, adótanácsadók figyelem!

A GrECo JLT Hungary Kft. nemzetközi bróker és tanácsadóként 23 éve van jelen a magyar piacon. Tevékenységünk már a kezdetektől a 
nagy- és középnagyságú vállalati szektorra irányul. Ezen ügyfélkör számára teljes biztosítási szolgáltatást nyújtunk, a „nem-élet” területen 
a közismert vagyon-, üzemszünet-, szállítmány- és felelősségbiztosítási módozatoktól a speciális biztosításokig, mint például a környezet-
szennyezési-, könyvelői felelősség vagy a vevői hitelbiztosítás. Jelentős piaci tapasztalatunknak köszönhetően hatékonyan bonyolítjuk le a 
tendereztetést, mely során feltárjuk az Ügyfél számára elérhető legjobb piaci megoldást.

Napjainkban a környezet terhelése ill. károsítása miatt fellépő felelősség a 
vállalatok számára megnövekedett kockázatot jelent. Ennek okai egyfelől 
technológiai, másfelől jogszabályi változásokban keresendők.

2007 .04.30-án Magyarországon is hatályba léptetett 2004/35 EU irányelv, 
melynek alapelve, hogy  „a szennyező fizet”. A magyar törvényi szabályo-
zás a 1995. évi LIII. törvénnyel azonban már a fentebb említett EU ajánlás 
ratifikálása előtt is hasonló szigorral rendelkezett. A törvény szerint aki 
tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi 
vagy károsítja, az köteles a tevékenységet megelőző környezeti állapotot 
helyreállítani. 

Az elmúlt néhány év tapasztalatai szerint e megnövekedett felelősség  koc-
kázatát a vállalatok jelentős része még nem kellő súllyal kezeli. Az utób-
bi évek egyik legsúlyosabb környezeti katasztrófája a 2010 októberében 
Kolontáron átszakadt iszaptározó esete. A sajtó az eset számos felelősségi 
vetülete mellett foglalkozott az iszaptározót üzemeltető MAL Zrt. felelős-
ségbiztosításával, mely a napvilágra került információk szerint mind a fede-
zett kockázati kör, mind pedig a kártérítési limit tekintetében távol állott 
attól, hogy elégséges fedezetet nyújthasson a helyreállításra. 

Mint minden biztosítás megkötése során, így a környezetszennyezési fe-
lelősségbiztosítás esetében is mindenekelőtt a vállalat ilyen természetű 
kockázatait kell alaposan felmérni figyelemmel a cég tevékenységi körének 
valamennyi olyan elemére, melyek a környezet terhelésének kockázatát 
hordozzák. Az  igényelt kártérítési limitet célszerű  úgy megállapítani, hogy 
az a kockázatelemzés során feltárt lehetséges legmagasabb kár megtéríté-
sére is fedezetet nyújtson.

A magyar biztosítási piacon működő biztosító társaságok többsége ren-
delkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítási termékkel, melyet 
rendszerint az általános/tevékenységi felelősségbiztosításhoz köthető ki-
egészítő fedezetként kínálnak. Ez általában csak a hirtelen, véletlen-váratlan 
bekövetkező környezetszennyezési károk esetén nyújt védelmet. Ugyan-
akkor már a magyar biztosítási piacon is elérhető olyan termék, amely a 
balesetszerű környezetszennyezésen túl jóval szélesebb kockázati kört 
is képes lefedni, mint pl.: a lassú, folyamatos környezetszennyezés, a kör-
nyezetszennyezés miatt bekövetkező üzemszüneti veszteségek, valamint a 
szállítás során okozott környezetszennyezés.

Amennyiben cége környezetszennyezési kockázataira szeretne professzio-
nális megoldást találni kérjük, forduljon bizalommal Társaságunkhoz.

ARGAY Béla
ügyvezető igazgató

GrECo JLT Hungary Kft.
1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel: +36 1 206-9100
e-mail: greco@greco.hu
web: www.greco.eu

Ezúton ajánljuk figyelmükbe a GrECo JLT Hungary Kft. által kezelt és a 
Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) által vezetett szakmai 
felelősségbiztosítási programot, mely rendkívül kedvező feltételekkel és dí-
jakkal várja a jelentkező tagokat.

Biztosított tevékenységek:

 - könyvvezetés
 - bérszámfejtés
 - TB ügyintézés
 - adótanácsadás
 - adóbevallás készítés
 - adószakértés
 - HR szolgáltatások

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

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

Éves díj:
 27.000,-HUF/biztosított tag

A biztosítás megtéríti a különböző bírságok, késedelmi és önellenőrzési  
pótlékok,  mulasztási bírságok összegét az önrész levonásával. Megtérül a 
biztosítottat terhelő mulasztási bírság (e-bevallás kapcsán a könyvelő ne-
vére érkező bírság) összege is. Meglévő szakmai felelősségbiztosítás esetén 
javasoljuk a fenti feltételek (limitek és díjak) összevetését a jelenlegi szerző-
dés feltételeivel.

További előny, hogy az új belépők 2006. 09. 01-re visszamenőleges hatályú 
(retroaktív fedezet) fedezettel együtt kapják a biztosítást, mindenféle külön 
díj megfizetése nélkül.

További információ: www.mkoe.hu , illetve az alábbi elérhetőségeken.

ANDÓ György
vezető szaktanácsadó

GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
H-1119 Budapest, Vahot u. 6. 
Tel.: +36 1 206 91 41
Mobil: +36 209 573 433
mailto: g.ando@greco.hu
www.greco.hu
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A balatoni szezon a turisztikai vonzerő, 
a pihentetés miliője mellett nagy szerepet 
tölt be a kultúrában. Alkotótáborok soka-
sága bizonyítja ezt. 

A hagyományok keretében, s azok bő-
vítésével is a művészet számos ága, formája 

hozott újdonságot az idei programkínálat-
ba. Keszthelyen a Goldmark Károly Műve-
lődési Központ fiatal alkotók, képzőmű-
vészetet tanuló egyetemi hallgatók, hobbi 
festők részvételével első alkalommal ren-
dezte meg a BalatonIkon című szabadtéri 
alkotótábort. Ezzel, igazi nyárba illő, kép-
zőművészeti „mix” jelent meg a keszthelyi 
Balaton-parton. A 25 alkotó részvételével 
lezajlott találkozó háziasszonyaként Csen-
gei Ágota, a rendező intézmény igazgatója 
elmondta, hogy a környékben sokfelé ho-

Nyitott nyári műhelyek
nos alkotótáborok mellé most egy olyan 
fórumot hoztak létre, ahol bemutatkozási 
lehetőséget kínálnak műfajra, alkotói tech-
nikára, életkorra tekintet nélkül. 

A rendezvénnyel mindemellett a város 
a turisztikai programkínálatát a képzőmű-

vészettel az intézményi 
falakon kívülre is kiter-
jesztették. A helybeli 
szereplők közt volt a mú-
zeumi gyűjteménytárai-
ról régóta jól ismert Túri 
Török Tibor, aki több 
monumentális szobrász-
munkájával, dombormű-
vével jelent meg. Alko-
tásai - akár a múzeumi 
tárgyak - múltat idéznek: 
híres emberek portréival, 
történelmi események, 
legendák fantáziadús és 
látványos megformázá-

sával. Munkájának legnemesebb motivá-
ciója az értékek tudatosítása, megőrzése, 
s az adás szándéka. Mint mondta: a kiál-
lított darabokat egytől egyig a városnak 
szánja ajándékként. 

Cserszegtomajon a Művészek Szabad 
Alkotó Közössége (MŰSZAK) alkotótá-
bora zajlott, a Nemzetközi Tudományos 
Akadémia Stratégiai Tudományos Művé-
szeti Testülete közreműködésével, idén 
Egry Józsefre emlékezve. A Takács Fer-
dinánd és Szencz Lívia nevéhez kötődő, 

immár hagyományos találkozón mintegy 
30 fő vett részt: festők, szobrászok mellett 
ugyancsak immár hagyományosan társ-
művészetként jelen van a fotózás, a költé-
szet, a zene. 

  Vonyarcvashegyen a festészetre nyílt 
„Ablak” - ezzel a címmel rendezték a 21. 
festőtelepet. A találkozó része annak a 
határokon átívelő kulturális híd építésé-
nek, mely egyre több művészeti ággal 
szélesedik. Az „ötvözetekből” születik az 
évenkénti elnevezés is: volt már „Ajtó” 
ami Serdar Ünver török költő verséből 
származóan találkozott a népek kultúrája 
előtti nyitás gondolatával. Hasonlókép-
pen választották mottóként korábban a 
„Függöny” elnevezést, a szimbolikával kife-
jezve a takarásból való kitekintést, illetve a 
mögé tekintést. Most „Ablakot” nyitottak. 

- Örömmel és büszkeséggel tölt el, 
hogy a kulturális kapcsolatépítés és az al-
kotó munka e formáját is magáénak tud-
hatja a településünk - mondta táborveze-
tő házigazdaként Illésné Major Julianna, a 
művelődési intézmény igazgatója. 

- Községünk vezetése elismeri és kiemel-
ten támogatja a kultúraszervező és művé-
szetteremtő tevékenységet, ez a biztosítéka 
annak, hogy a táborunk ilyen sok éven át 
eredményesen működhet. Ez a művészek-
nek feltöltődést jelent, alkotói kedvet ad, a 
látogatóinknak programot jelent.

                      
       Horányi Árpád

Kisdiákok horgásztábora
A keszthelyi Helikon Horgászegyesület köreiben immár 

tízesztendős hagyomány szerint, a nyári szünidő alatt álta-
lános iskolások körében napközis horgásztábort szerveznek. 

Idén egy hetet tölthetett 
a közösségi programon 20 
gyermek. Balázs István, egye-
sületi elnök hangsúlyozta: 
fontos, hogy a gyermekek a 
természeti környezetről való 
tudnivalókkal együtt ismer-
kedjenek az élővilággal, s 
kötelezettségüknek tartják, 
hogy ennek fórumot teremt-
senek. Majd sűrű programot 
sorolt fel, amivel naponta 

reggel fél nyolctól este fél hatig gondoskodnak az elfoglaltsá-
gáról, helyben való étkeztetéssel együtt, éttermi szállítással. 

A horgászkészség-ismereti gyakorlati foglalkozáson kórus-
ban sorolták a kicsik a fris-
sen elsajátított ismereteket, 
a biztonsági tudnivalókat, 
hogy milyen felszerelések 
szükségesek a csónakból 
való horgászásra induláshoz. 
Többen számoltak be halfo-
gásaik élményekről. A ven-
dég előadók közt szerepelt 
vízirendőr, mentőtiszt. 

                                                             
  H. Á.
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Gyémánt László képei Fonyódon

Balatongyöröki fiesta

Gyémánt László festőművész képeiből nyílt kiállítás július 
20-án a Fonyódi Múzeumban. A képeket Bereczky Lóránd 
művészettörténész, a Magyar Nemzeti galéria volt főigazgató-
ja ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Megnyitójában kiemel-
te, hogy a  falakra került anyag egy kamara léptékű kiállítás, 
mely megközelítőleg sem alkalmas arra, hogy az életmű teljes 
egészét föl tudja idézni. 

Arra viszont tökéletesen elég, hogy megmutassa, hogyan és 
mit lát a művész és ezt milyen módon tudja megoldani válasz-
tott hivatása eszközével.  A szemet- és lelket gyönyörködte-
tő, jobbára portrékat felvonultató kiállítás megnyitóját Vukán 
György Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zongoraművész és zene-
szerző virtuóz zongorajátéka tette még emlékezetesebbé.

A nyári kikapcsolódást nyúj-
tó rendezvények számos műfajt 
vonultatnak fel Balatongyörök 
vendégkörében. A zenés-táncos, 
boros-gasztronómiai progra-
moktól a képzőművészeten át a 
halas eseményekig széles érdek-
lődői kör talál szórakozást. 

Javában zajlik a már 2008 
óta sikeres Jazz Fiesta-sorozat: 
a koncerteken színvonalas jazz 
zenével kedveskednek a fellépők 
a műfaj iránt érdeklődőknek. 
Hangszeres együttesek és tán-
cosok garantálják a jó hangula-
tot. 

Az igazi színes fiesta érzést 
élheti át a közönség, a jazz kü-
lönféle irányzatain: a dixieland, 
funky, blues és egyéb zenén ke-
resztül. A fergeteges hangulat 
olykor a hallgatóságot is táncra 
csábítja. 

Legutóbb a Zenélő polgár-
mesterek napját tartották, fellépett a The Major’s Band 
Balatongyörök, a Kocsmazaj és a Front zenekar. Augusz-
tus 15-én Smooth Jazz és lazulás címmel a Keszthelyi Jazz 
Műhely és a Peet Projekt koncertezik, majd 22-én a Ma-
gyar Jazz legendák szezonzáró műsorával zárul a program 
a Gyárfás trió, Deseő Csaba és zenekara, valamint a Jam 
Session fellépésével. 

     A képzőművészet kedvelői festménytárlatokban 
gyönyörködhetnek. A Bertha Bulcsú Művelődési Házban 
került közönség elé Újházi Péter, Munkácsy-díjas festő-
művész kiállítása, majd Klimó Károly augusztus 20-ig lá-

togatható bemutatójának adott otthont az intézmény. A 
Jüngling Zoltán Közösségi Házban a helybeli Dencs Judit 
művésztanár festményei várják augusztusban az érdeklő-
dőket.     

     A helyi honismereti kör augusztus 16-20 között tart-
ja immár hagyományosan a VII. Balatongyöröki Nemzeti 
Hetet, amelynek eseményei a hajókikötői móló melletti 
sétányon zajlanak. Ugyanott szeptember 7-én tartják a 
Györöki Szüretet és a XI.Halászléfőző Versenyt.

    Horányi Árpád
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Klasszikus zenei est a kertmoziban

Hódít a retro

- Így teremtődnek hagyományok, mely-
hez nem kell más, csak egy jó kezdemé-
nyezés, valamint egy jó füllel megáldott 
szponzor, aki enged a szelíd erőszaknak, 
és támogatásra méltónak ítéli a kezdemé-
nyezést – mondta Lombár Gábor polgár-
mester a balatonfenyvesi klasszikus zenei 
est kapcsán, melyet idény már 13. alka-
lommal rendeztek meg Balatonfenyvesen.

- Be kell vallani, hogy az első koncertet 
kísérletnek szántuk, mert akkor még nem 
tudhattuk, hogy olyan hiányt pótolunk, 
amelyre sokan és régóta vágytak – tette 
hozzá a településvezető.

Ma már hagyomány a Balaton-parti 

településen, hogy augusztus első szom-
batján koncertet adnak a településhez 
kötődő művészek, a Balatonfenyvesi Ze-
nei Kör tagjai. Az idei koncert is kísérlet 
volt, mivel nem a megszokott helyen, zárt 
teremben, hanem a kertmoziban került 
sor az előadásra, mellyel a fellépők a ze-
nei irodalom egyik ikonjának, Giuseppe 
Verdi születésének 200. évfordulója előtt 
tisztelegtek.

Repertoárjukban Verdi mellett szere-
pelt Brahms több ismert műve, Corelli, 
Paganini, meghallgathatta a közönség 
Ajvazjan Grúz táncát, de felcsendült Liszt 
VII. rapszódiája is.
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Nem csalódott a kö-
zönség. Olyan művé-
szek léptek augusztus 
3-án színpadra, mint 
Baranyay László Liszt dí-
jas zongoraművész, a 
Zeneművészeti Egyetem 
professzora, Laczó And-
rás Bartók-Pásztory díjas 
operaénekes, az Opera-
ház Nagykövete, Sződényi 
Nagy Enikő gordonka-
művész, a Magyar Rádió, 
és Televízió szimfonikus 

zenekarának szólamvezetője, Geszthy 
Veronika énekművész a budapesti Ope-
rettszínház primadonnája, Fejes Antal 

Gyermekzsivaj, öröm, kacaj, szülői drukk, látványosság. Mindez kísérte a vo-
nyarcvashegyi Lidó strandon a minap rendezett pedálos Moszkvicsok világbaj-
nokságát. 

A futamokban az 5-7 éves korosztály vehetett részt. Az immár hagyományos 
gyermekprogram Benke Márta, helyi vendéglátó vállalkozó nevéhez főződik. Öt-
letéhez a gyenesdiási Tóth Attila személyében találta meg első számú segítőjét, 
akinek gyűjtő szenvedélye révén számos pedálos kisautóból álló játék-járműparkja 
van. A versenyzéshez szíves-örömest bocsátja rendelkezésre gyűjteményének ki-
tűnő műszaki állapotban lévő darabjait. 

Hódít a retro, minden korosztályban: a nevezők közt voltak, akik már tavalyi 
eredményük megvédése vagy javítása szándékával indultak, s érkeztek immár sa-
ját pedálos Moszkviccsal, hosszabb edzésekkel felkészülten. A strandi „Vonyarc-
vashegy Ring” tehát minden eddiginél jobban benépesült, száznál több nevezővel. 
A futamok izgalmas, jó szórakozást nyújtottak a hajtóknak, a szurkoló tábornak. 
A rendezvény számos támogatója gondoskodott arról, hogy nem csak a leggyor-
sabbak, hanem minden rajthoz álló kisgyermek ajándékot kaphasson a megmé-
rettetés vállalásáért.         H. Á.

gordonkaművész, a Békés megyei szim-
fonikus zenekar szólamvezetője, Farkas 
Sándor hegedűművész, a Berlini Filhar-
monikusok hegedűs karának tagja, F. 
Pálfy Zsuzsa, Arany katedra díjas zene-
tanár, Hollósi Mihály szólóklarinétos, a 
zenei kör motorja, szervezője, a nyári 
koncertek ötletgazdája, Biczó Bernadett, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
hegedű szakos master hallgatója, és Var-
ga István, trombita szakos hallgató.

A műsorban közreműködött a 
Balatonfenyvesi Vegyes Kar Gelencsér 
Cecília vezetésével.

     Márton László
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Madáremberek a Balatonnál
Hetedszer rendezték meg au-

gusztus elején a nemzetközi szár-
nyas repülőruha, azaz a Wingsuit 
Boogie fesztivált és magyar baj-
nokságot, amelynek augusztus 
2 és 11 között a Siófok-Kiliti re-
pülőtér adott otthont. Európa 
legtöbb országából – de még az 
USA-ból is - érkeztek ugrók, akik 
versenyen, vagy versenyen kívül 
a magasból tekintették meg a 
„Mi Balatonunkat”, majd a szár-
nyas ruhában való siklást leszál-
láskor kiegészítette a siklóernyő, 
amely garantálta a biztonságos 
földet érést. 

A világ legnagyobb ejtőer-
nyős wingsuit versenyének lé-
nyege, hogy ki tud 4000 méter 
magasból kiugorva, 200 km/órás 
sebességgel a 

legtávolabbra repülni vízszintesen, egy 
bizonyos magasságvesztés alatt. Az 1350 
eurós összdíjazású versenyen ezúttal 20 
ország sportolója küzdött egymással és a 
légtérrel. A bajnokság egyik leglátványo-
sabb repülési száma a Naked Tracking, 
vagyis a meztelen csúsztató szám volt, 
ahol a férfiak csupán egy térd fölé érő 
rövidnadrágot, a lányok pedig maximum 
még melltartót viselhettek.

Idén egy új, látványos számmal, a 
Wingsuit Rodeoval is bővült a verseny-
program, amelyben két ugró páros re-
pült, de csak az egyikük viselte a speciális 
szárnyas ruhát, míg a másik a hátán ült. 

A „madáremberek” egy MI-8-as heli-
kopterrel szálltak fel a magasba, s ugrot-
tak a mélybe.

  Gyarmati László
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Kékszalag: Litkey tizenegyese
Nem képzavar: tizenegyese van Litkeynek. Mégpe-

dig a Balatonon, s nem egy focipályán. A sportoló és 
kiváló legénysége megnyerte a 2013. esztendő Kék-
szalagját, a legrangosabb hazai vitorlásverseny díját. 
Márpedig tizenegyedszer. Páratlan rekord. 

Már a június 24-i rajtnál gyanítani lehetett, nem szü-
letik újabb időrekord Európa legnagyobb tókerülő vitor-
lásversenyén, hiszen a szél ugyancsak gyöngécske volt 
mindvégig. Ennek okán aztán voltak, akik kételkedhet-
tek Litkeyék győzelmében, mégpedig némi joggal, mert 
– F1-es kifejezéssel élve – ez nem rajt–cél győzelem volt. 
A félezer hajó mezőnyéből csakhamar „kiugrott” három 
hajó: a Principessa, a Raffica és a korábban Lysa, ma már 
Evopro nevet viselő hajó. Sokáig a két nagy rivális volt a 
gyorsabb, ám a Szigligeti-öböl szélcsendje borsot tört 
az orruk alá. Litkey Farkas és legénysége innentől jobban 
tudta kihasználni mind speciális vitorláját, mind korábbi 
tapasztalatait, s a ravasz, de roppant gyönge szeleket.  

Balatonfüredre 25-e éjfél előtt fél órával érkezett a 
számos kísérő által befutó Evopro, ahol óriási éljenzéssel 
fogadták a 11. Kékszalag győzelmét arató, bő tizennégy 
óra 30 percet egyfolytában hajózó Litkey-csapatot. Alig 
húsz perces késéssel a Király Zsolt kormányozta „örök 
második” Raffica is látókörbe ért – mérhetően nagyobb 
parti ujjongást kiváltva. A Principessa Rauschenberger 
Miklós kormányzásával viszont csak 26-a első befutója 
lehetett.

A 45. Kékszalag Nagydíjon 525 hajó mintegy 2500 
résztvevője a Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–
Keszthely–Balatonfüred „kör” 145 kilométerét küzdötte 
le. A verseny rekordját a Fifty-Fifty katamarán tartja, 
amely a Nemere II. 1955-ös csúcsát javította meg tavaly-
előtt hat perccel. 

A balatoni vitorlásverseny 1934-ben, közel nyolcvan 
éve kezdődött, melyet kisebb kihagyásokkal, aztán két-
évente, utóbb pedig évente rendeznek tekintélyes ér-
deklődés közepette. 

A verseny „egyszerű”: a fentebb jelzett útvonalat mi-
nél hamarább meg kell tenni. Ám a verseny cseppet sem 
egyszerű: szelet kell fogni taktikusan, ravaszul, bójákat 
kerülni, figyelni az elöl és a mögöttünk haladókat, kon-
centrálni a vitorlás minden egyes porcikájára az utolsó 
pillanatig. Természetesen kikötés, külső segítség és mo-
tor nélkül (ezek „megfeledkezésből adódó” beindítását 
hőkamerák figyelték).

A befutót követő percekben „Farki”-nak csak tő-
mondatokra futotta a fáradtság és az öröm miatt, s ki-
jelentette: jövőre a „tucatot”, azaz a tizenkettedik Kék-
szalagot is megcélozzák.

             Zatkalik

Így ünnepeltek Litkeyék a parton

Az Evopro kibukkan a balatoni éjszakából
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Ez a nyár bővelkedik meglepeté-
sekben: a szinte állandóan huszonöt 
fok körüli víz-hőmérséklet ellenére 
csak harmadik nekifutásra sikerült 
megrendezni a kontinens egyik legna-
gyobb tömeget vonzó sportesemé-
nyét, a Balaton-átúszást. 

A „biztonság mindenek előtt” jel-
szó jegyében ezúttal is az úszófo-
lyosót biztosító önkéntesek százai 
segítették Szántó László főszervező 
munkáját. Az indulók száma megkö-
zelítette a hét és fél ezret – számos 
amatőr sportoló sokadszorra vágott 
neki az 5,2 kilométeres távnak. Az ese-
ményen szinte valamennyi korosztály 
képviselőivel találkozhattunk: Roland 
és Viktor tizenkét évesek, s egy bu-
dapesti szakosztályban vízilabdáznak, 
illetve úsznak. 

A sportdiplomáciai sikereket is fi-
gyelemmel kísérik, ugyanis az átúszás 
előtti napon dőlt el, hogy hazánk ren-
dezheti 2021-ben a vizes világbajnok-
ságot. Mint mondták: ők 2013 nyarán 
már arra a megmérettetésre készültek.

Balaton-átúszás: harmadszorra, sikeresen


