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Hévíz éve volt
A Balaton
olvasókönyve

Siófoki fények

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk

olvasóinknak!
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Lapszél
Ha elmúlik a karácsony...

De hiszen még el sem jött! – kaphatja fel fejét a Tisz-
telt Olvasó.

Bizony nem! Fogynak a napok, az órák, de velük 
együtt a türelmünk is. Miképp is fér bele időnkbe a be-
vásárlás, az ajándékok csomagolása, amiket gondosan el 
is kell rejtenünk, s csak az adott pillanatban a fa alá ten-
nünk. Mindeközben gazdasági szakember módjára kell 
figyelnünk bevételeink és kiadásaink mérlegét, melyről 
már az első üzletből kijövet kiderül: deficitesen indulhat 
a 2014. év első hónapja.

Mi lesz, ha elmúlik karácsony?
Nézzük a plakátok, az újságok hirdetéseit, a televízió 

minden csatornája ontja a reklámokat. Mert hisz kará-
csony előtt itt is, ott is akció van ám. Most kell besze-
rezni, ha törik, ha szakad. Így nevelődtünk, így lettünk 
árucikk-függővé a ránk szakadt nagy szabadsággal, a ke-
reskedelem hihetetlen választékával. Hitel erre, kölcsön 
arra, s máris a miénk a hőn óhajtott áru. Igaz, se nem 
jobb, se nem szebb, de még csak nem is tartósabb, mint 
a régi! De a miénk! Birtokoljuk nagy örömmel. Egy ide-
ig, aztán megy a kukába, a raktárba, a fészerbe, a pad-
lásra. Eltűnik, s egy idő után senki sem fog arra emlékez-
ni, hogy a „tárgy” köthető szent ünnepünkhöz, a kará-
csonyhoz. 

Mi lesz, ha elmúlik karácsony?
Az elcsendesedés, a magunkba szállás, a várakozás 

hetei ezek. Adventéi. Már látjuk a karácsonyfák zöldjét, 
érezzük az illatokat. Lopva figyeljük azokat, akik a temp-
lomból kijövet derült arccal bandukolnak hazafelé. Vala-
mi sugárzik róluk. Külsőre ugyanolyanok, mint mi ma-
gunk. Mi hát a különbség oka? Hitük, meggyőződésük, 
hagyománytiszteletük? Vagy ők már tudják, mi lesz, ha 
elmúlik karácsony?

Mi lesz, ha elmúlik karácsony?
Rendeződnek a Megváltó eljöveteléig belső gondo-

lataink? Felülvizsgáljuk-e a rohanásban szeretet fogalma-
inkat? Egy ajándék – egy szeretlek? Legalább az ünne-
pek alatt, aztán vissza a bűnös mókuskerékbe? Mi lesz 
a gyermek által telerajzolt papírlappal, Jézuskának írt le-
vélkével?

Lesz még időnk értelmezni Exupéry mondatát: „Sze-
retni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, ha-
nem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba.”?

Mi lesz, ha elmúlik karácsony? Eszünkbe jut a kará-
csonyfa alatt tett fogadalmunk szeretetről, békességről, 
toleranciáról? Mert ha nem, hiábavaló volt minden ro-
hanás, bevásárlás, listák pipálgatása, számlák összecsa-
tolása.

Mi lesz, ha elmúlik karácsony…
      

    Zatkalik

Siófok, a 45 éves város
December elejétől a karácsonyra készülnek a balatoni települések. Leg-

többjükben már a hó eleje óta folyamatosak az adventi események, a külön-
féle vallási-, népművészeti-, kulturális-, sport- és gasztronómia rendezvények.

Különösen jelentős az idei év Siófokon, ahol ezekben a hetekben ünnep-
lik, hogy a település 150 éve fürdőhely, valamint a várossá válás 45., évfordu-
lóját. A hivatalos ceremónia ünnepélyes programjait még november 29-én 
megrendezték, jóllehet a tényleges várossá válásra csak egy hónappal később, 
1968. december 29-én került sor azzal, hogy Siófok megkapta az Elnöki Tanács 
20/1968-as számú határozatát a várossá nyilvánításról (olvashatjuk a tíz évvel 
ezelőtt megjelent, „Siófok – a 35 éves város” című helytörténeti könyvből).

Az idei ünnepnap délelőttjén adták át a felújított Thanhoffer villát, s az épü-
let megkapta a „Somogyország Kincse” díjat is. Délután a városi virágosítási ver-
seny eredményhirdetésére, majd a város szülötte és díszpolgára, a 90 éves Var-
ga Imre Kossuth-díjas szobrászművész kiállításának megnyitójára is sor került.

A hivatalos városnapi ünnepségen Witzmann Mihály, a Somogy megyei 
közgyűlés alelnöke arra emlékeztetett: Darányi Ignác miniszter 1912-es siófo-
ki beszédében adott hangot annak a reményének, hogy mielőbb fürdőtele-
pek, üdülők, villák veszik körül a Balatont. Ma elmondhatjuk, hogy a minisz-
ter álma valóra vált. Sőt a jövő is bíztató, hiszen – az alelnök szerint -  a me-
gyei önkormányzat közreműködésével a következő évek soha nem látott fej-
lődési lehetőséget hozhatnak a megyének, a Balaton-régiónak. A Balaton, illet-
ve Siófok gazdasági, kereskedelmi és turisztikai adottságai révén zászlóshajója 
lesz a térségnek, utalt a 2014 és 2020 közötti uniós támogatási ciklusra, az on-
nan várt pénzekre.

Balázs Árpád siófoki polgármester ünnepi beszédében jó hírek sokaságát 
sorolta:  Nemrég írta alá a somi térségi hulladékkezelő központ 2,2 milliárd fo-
rintos korszerűsítésének támogatói szerződését; amely hosszú távra fenntart-
hatóvá teheti a rezsicsökkenést. A kézilabda klub pályázata révén több, mint 
800 millió forintos támogatással sportcsarnok épülhet. Még ebben az uniós 
ciklusban elindulhat a vasútfejlesztés, melyben egyebek között új közúti alul-
járó építése is szerepel. Jó úton van a déli tehermentesítő út előkészítése, va-
lamint  két új négycsillagos szálloda is épülhet, melyek új munkahelyeket te-
remthetnek.

A városnapon Siófokért érmet kapott Safar Ahmed sebész főorvos, Dimitrij 
Szkopincev orvos, valamint Treszl József vállalkozó. Az erre az alkalomra alapí-
tott „A 45 éves városért, a 150 éves fürdőért” elnevezésű kitüntetést huszan ve-
hették át.   

         Gyarmati László
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Jelentős közösségi közlekedési fejlesztések a Balatonnál
Interjú Dorner Lajos közlekedési szakértővel

Jelenleg a közbeszerzési kiírások összeállí-
tása és kisebb helyi munkálatok folynak ab-
ban a közel hétszázmillió forint értékű pro-
jektben, amelynek célja a balatoni közössé-
gi közlekedés fejlesztése, az utazók gyors és 
pontos tájékoztatása. Ez a legnagyobb ösz-
szeg, amelyet regionális operatív progra-
mok számára biztosított keretből hason-
ló feladatokra lehet fordítani Magyarorszá-
gon – tájékoztat a projekt egyik kidolgozója, 
Dorner Lajos. A Városi és Elővárosi Közleke-
dési Egyesület elnöki tisztét is betöltő szak-
ember reményei szerint a beruházások ta-
vasszal felgyorsulnak, sőt, optimális esetben 
már jövő év szeptemberében megkezdőd-
het a déli parti vasút teljes rekonstrukciója is.

- Néhány tóparti településen – így példá-
ul Balatonmáriafürdőn és Siófokon – már 
megkezdődtek a projekthez kapcsolódó 
munkálatok.  Ez azonban csak szerény ré-
szét képezi egy komplex, átfogó koncepció-
nak, melynek révén a balatoni vasúti háló-
zat teljes mértékben megújul.  Milyen konk-
rét elképzeléseik vannak?

Közel nyolc éve foglalkozunk a Balaton 
térségének közlekedésfejlesztésével, mos-
tanra kezd beérni a munkánk. A jelenlegi 
kormányzat szerencsére felismerte, hogy a 
Balaton e téren is kiemelt státuszt érdemel, 
hiszen az ország második legfontosabb de-
viza kitermelő helye. A turizmus meghatá-
rozó jellege miatt a közlekedés területén is 
európai szintű szolgáltatást kell kialakíta-
nunk. A ROP keretből most induló mun-
kálatok során a  költség nagyobb részét egy 
több nyelvű utastájékoztatási rendszer ki-
építésére fordítjuk. A legkorszerűbb infor-
mációs táblákat elsősorban azokon a vasút-, 
illetve a hozzájuk csatlakozó buszállomáso-
kon helyezzük el, ahol a legnagyobb forgal-
mat regisztráltuk. Az előkészületek során 
felmértük valamennyi érintett állomás for-
galmát – a célokat szakaszosan érhetjük el, 
a legjelentősebb utasforgalmat lebonyolító 
helyszínektől eljutunk majd a kisebb látoga-
tottságú közlekedési pontokhoz is. A forrá-
sokat igyekszünk úgy felhasználni, hogy a le-
hető legtöbb utas számára a legtöbb pozitív 
változást hozza. Hasonló ROP forrásokból 
valósul meg Balatonfüreden, Zalakaroson és 
Keszthelyen is beruházás, ezzel összességé-
ben több, mint két milliárd forintot tudunk 

a balatoni közösségi közlekedés fejlesztésé-
re fordítani. Ez azonban még mindig csak kis 
falat - a nagy az lesz, amikor végre el tudjuk 
kezdeni a vasútvonalak teljes felújítását is a 
Közlekedés Operatív Program (KözOP) ke-
retében. E témában 
már zajlik a közbe-
szerzési eljárás, s ha si-
keresen lebonyolódik, 
valamint a kormány is 
biztosítja a szükséges 
forrásokat, akkor 2014 
szeptemberében elin-
dulhat a rekonstruk-
ció.

- Ez már egy új fej-
lesztési időszakot, új 
uniós támogatások 
bevonását jelentheti…

Abban bízunk, 
hogy még a mos-
tani ciklusból is jut forrás a balatoni vasút-
vonalakra, és ún. szakaszolt projektként ez 
a munka egyből folytatható a következő,  
2014-2020 közötti időszakban is. Bízunk ab-
ban, hogy jól dolgoztunk az előkészítés so-
rán, így  a források elnyerésének nem lesz 
akadálya, tehát a balatoni közösségi közle-
kedés fejlesztésének meglesznek az anyagi 
alapjai. A munka alapját egyébként a Bala-
ton Fejlesztési Tanács által elfogadott közle-
kedési stratégia képezi, ennek a stratégiának 
az elemeit hajtjuk végre. A forgalomirányí-
tástól az utas-tájékoztatáson át a járatszer-
vezésig, a menetrendek kialakításáig szeret-
nénk egy olyan közlekedési régiót létrehoz-
ni, amelyre számos példát láthatunk több 
nyugat-európai országban, illetve ezek üdü-
lőövezetében. A Genfi- és a Bodeni-tónál 
ezek a közlekedési szövetségek nem pusz-
tán néhány megyét, hanem több országot 
ölelnek át – kiváló szervezettségüknek kö-
szönhetően a jelentős idegenforgalmat is 
eredményesen kiszolgálják.

 - Tízmilliárdokról beszélünk! Vajon meg-
térül valaha ez a jelentős összeg – ön hogyan 
látja: visszacsábíthatók még a vasúttól elpár-
tolt utazók?

 - Ahhoz, hogy a vasúti közlekedés von-
zó legyen, elsősorban a menetrendet kell 
betartani. Ennek egyik alapvető kritériuma 
a vasúti pálya rekonstrukciója, ez azonban – 

ahogyan említette - már több tízmilliárd fo-
rint nagyságrendű. Ha minden jól megy, jö-
vőre indulhat az építkezés, s a beruházás vé-
gén érezhetően csökken a menetidő. Csak 
két adat: Siófokra egy óra tizenöt perc alatt, 

Keszthelyre 2 óra 36 perc alatt juthatnak 
majd el az utasok a Déli pályaudvarról. Mi-
nél messzebbre kerülünk a fővárostól, annál 
jobban lehet érzékelni majd a menetidőn a 
pályakorszerűsítés hatását. Úgy gondolom: 
versenyképes menetidőt lehet majd kialakí-
tani a déli vasúttal közlekedők számára.  A 
döntő tényezőt azonban nem a gyorsaság, 
hanem a szolgáltatás megbízhatósága jelen-
ti.. Emlékezzünk csak: régebben az emberek 
a vasúthoz igazították óráikat! Tény, hogy 
ettől meglehetősen messzire kerültünk. Sze-
retnénk ismét elérni, hogy a vasúti rend-
szert megbízható szolgáltatásnak tekintsék 
az utasok. 

Olyan beruházásokat kívánunk megva-
lósítani, amelyek a menet- és a közlekedés-
biztonságot egyaránt növelik, miközben az 
emberek komfortérzetét javítják Ezért nem 
favorizáljuk mindenáron a sebességnövelést, 
ezért nem fog mindenhol zajvédő fal épül-
ni, ezért nem létesítünk mindenütt második 
vágányt – csak ott, ahol az feltétlenül szük-
séges és annak menetrendi előnye van, vagy 
a közlekedés biztonságát javítja

 Mindez a jelenleginél jóval kisebb zaj- és 
rezgésterhelés mellett valósul meg - az új 
vasúti pálya korszerű járművekkel egészen 
más minőséget fog jelenteni, mint amit nap-
jainkban megszoktunk. 

Balatonmáriai munkálatok
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Megválasztották Veszprém megye prímáit
A príma díjak országszerte egyre inkább 

felértékelődnek, hiszen a díjazottak jelölé-
se jóval korábban elkezdődik, szavazni le-
het rájuk a sajtóban megjelentek alapján. Mi-
vel több kategóriában is meghirdetik, széles 
a skála; s a tudománytól kezdve a képzőmű-
vészetig sok a jelölt, akiket szűkebb pátriájuk 
jól ismer. Jórészt ez a „társadalmasítás” tudja a 
prímák rangját adni.

Veszprém megyében immáron kilence-
dik alkalommal keresték, s találták meg a leg-

jobbakat. A méltó ünneplésre a megyehá-
za Szent István termében került sor, ahol a 
négy díjazott be is mutathatta munkásságát 
az érdeklődőknek. A köszöntőben elhang-
zott, hogy a Demján Sándor alapította díj cél-
ja nem más, mint a magyar értelmiség szelle-
mi erényeinek megőrzése, ugyanakkor a ha-
zai vállalkozó elkötelezettségének kinyilvání-
tása is a tudomány, a művészet, a kultúra és 
a sport iránt.

Idén az elismerést Ruttkay Gyula építész, 

Tamás Ákos, a Herendi Porcelánmanufak-
túra iparművésze, Trócsányi Gergely zenész 
(Hollywoodoo együttes), valamint Veress 
Gábor professzor, a balatonfüredi Állami Szív-
kórház főigazgató főorvosa érdemelte ki.

A Vállalkozók Országos Szövetségének 
(VOSZ) ügyvezető elnöke, Perlusz László a 
díjátadáson hangsúlyozta: „A Príma mozga-
lom stabil értékeket díjaz, s annak folytatása 
a jövőben is eltökélt szándék.”

   /zatyipress/

 A déli part egyik leglátogatottabb településén sikeres turisztikai sze-
zont zártak: a lellei szolgáltatásokat elsősorban a gyermekes csalá-
dok favorizálták, de sokan érkeztek a városba a színes kulturális kí-
nálat miatt is. 
 A programok helyszíne ugyan a következő nyárra kissé leszűkül, ám 
2015 nyarán már valóban XXI. századi körülményeket biztosítanak 
az intézmények. Kenéz István polgármester elmondta, hogy közel 
félmilliárd forintos pályázat forrásból rekonstruálják a művelődési 
ház épületét – a műemlékké nyilvánított hajdani kúria régi pompá-
jában fogadja majd a vendégeket. 

Lelle: félmilliárdos fejlesztés
A munkálatok várhatóan a következő év végén fejeződnek be, s a 
művelődési ház mellett lévő szabadtéri színpadot is érintik. Új né-
zőteret, öltözőket, vizesblokkokat alakítanak ki, a legkorszerűbb 
fény- és hangtechnikát építik, s a színpadot is lefedik. Az Afrika mú-
zeum féltett kincsei az átépítés után természetesen ismét látható-
ak lesznek
A polgármestertől megtudhattuk azt is, hogy befejezéséhez köze-
ledik – az átadás áprilisban várható – az új bölcsőde épület átadása, 
melyet ugyancsak pályázati forrásból valósítottak meg.
      Süli

Meggyőződésem: a fejlesztések után 
egyértelműen versenyképes lesz a vasúti 
közlekedés.

- Térjünk vissza a most futó ROP projekt-
hez – milyen érdemi változásokat érzékel-
hetnek majd az utazók?

A projekt érinti Siófok, Fonyód, 
Balatonföldvár, Zamárdi, Balatonlelle, 
Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy te-
lepüléseket. Az utastájékoztatási rendszer 
nem csak a vasúti, hanem az autóbuszos - és 
ami napjainkban kuriózumnak számít még - 
a hajózási információkat is tartal-
mazni fogja, feltüntetve az utasok 
számára az átszállási lehetőséget. 
Ezeket az információkat szeretnénk 
kiegészíteni olyan idegen nyelvű tá-
jékoztatási megoldásokkal, amelyek 
a nagy tömegű rendezvényekre ér-
kezők utazását is elősegítik. Ezeken 
túl néhány nagy forgalmú siófoki 
autóbusz megállóban is lesznek tá-
jékoztató berendezések, sőt a legje-
lentősebb balatoni hajóállomások-
ra szintén helyezünk ki ilyen táblá-

kat. Azokról a járművekről, ahol már van fe-
délzeti berendezés és onnan online adato-
kat lehet beszerezni, már az aktuális infor-
mációkat tudjuk megjeleníteni. Természete-
sen találhatók olyan járatok is, amelyek még 
e téren kevésbé felszereltek – ilyenek példá-
ul a hajók - ott egyelőre csak a menetren-
di adatokat tudjuk jelezni. A következő pá-
lyázati ciklus egyik legfontosabb eleme az 
lesz, hogy azokba a járművekbe is fedélzeti 
berendezést, flottakövető rendszert helyez-
zünk el, melyekben jelenleg még nincs. Ezek 

közé tartoznak például a Balaton Volán au-
tóbuszai is. Azok a települések, amelyek ki-
maradnak a most futó projektből, a folyta-
tásban természetesen sorra fognak kerülni. 
Mert itt is lesz folytatás, a 2014-20-as ciklus 
forrásaiból.

- A balatonmáriai fejlesztések  - úgy tű-
nik – egyfajta modellt is jelenthetnek a tó-
parti települések számára – ön hasonlókép-
pen látja?

 - Egyetértek a minősítéssel, hiszen itt 
egyszerre, azonos koncepció mentén újul 

meg a vasútállomás épülete, en-
nek teljes környezete, a parkolók, 
a centrumhoz vezető utak, mi-
közben pihenőhelyeket alakítanak 
ki modern köztéri bútorokkal. El-
mondhatjuk, hogy a máriai nem 
csak egy közlekedési beruházás 
lesz, hanem a település komplex 
fejlesztése is: a funkcionális elképze-
lések, a praktikum és az esztétikum 
így találnak egymásra. 

  
  Süli Ferenc

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Zöld Balaton Fotópályázat és más 
környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

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

Ha egy átlagembert megkérdezünk arról, szerinte otthon mit tehetünk a környezetvédelemért, nagy valószínűséggel a háztartási szeméttel kapcsolatos 
választ kapunk.

Mert amíg a globális felmelegedés, az esőerdők kivágása, a tengerek túlhalászása vagy a fukusimai atomkatasztrófa elvont, távoli problémák, addig a sze-
metesünk hozzánk tartozik, ha úgy tetszik, hatalmunk van felette. A környezetet szerető, a jövő iránt felelősséget érző ember számára egyszerűen jó érzés, ha 
elsétál és használja a szelektív gyűjtőt, úgy érzi – és joggal -, hogy valamit ő is tett egy jó úgy érdekében.

Ha még jobban szeretnénk magunkat érezni, figyeljünk oda például a csomagolásra is. Ha ugyanis megnézzük akár a saját szemetesünket, akár a már em-
lített gyűjtőkonténerek tartalmát, azt látjuk, hogy azoknak a javát az ilyen-olyan csomagolóanyagok teszik ki. Bár a csomagolást már 10 ezer évvel ezelőtt is is-
merték, szerepe csak az utóbbi évtizedekben nőtt meg jelentősen. Ha az idősebbek és a középkorúak visszagondolnak gyermekkorukra, egy olyan időszak-
ra emlékezhetnek, amikor még jóval kevesebb csomagolás vett körül bennünket.

Nem vitás, hogy a modern csomagolás könnyebbé teszi az életünket, legyen szó az élelmiszerek és az ipari termék védelméről, szállításáról vagy tartósí-
tásról, és valljuk be, sokszor elcsábulunk magától a külcsíntől is. De mindennek súlyos környezetvédelmi ára van: a gyárból rövid időn belül a szemétdombra 
kerülő irgalmatlan mennyiségű csomagolóanyag nem csak gigantikus pazarlás a pénzzel és az energiákkal, de nagyon megterheli környezetünket is. Termé-
szetesen már a szelektív hulladékgyűjtés is segítség, de azért a lényegen nem változtat. Gondoljuk csak végig: ettől még semmivel nem lesz kevesebb a sze-
mét, és bizony az újrahasznosítás is pénzbe, energiába kerül.  Mivel az nehezen képzelhető el, hogy a cégek maguktól „megjavulnak”, maradnak a törvényho-
zási eszközök – lásd a keretes írás -, illetve nekünk kell megváltoznunk.

Megváltozni mi sem tudunk egyik napról a másikra. De az nagyon is könnyen lehetséges, hogy a mindennapi életünkben odafigyelünk erre a problémá-
ra. Ne gondoljunk túl nagy dolgokra: kezdetnek elég, hogy amikor bevásárolni indulunk, viszünk magunkkal kosarat vagy textiltáskát, így mentve meg kör-
nyezetünket az újabb műanyag reklámtáskáktól.  Ha válogatunk a polcon levő termékekből, figyeljünk más szemmel a csomagolásra. Ne a legvonzóbbat vá-
lasszuk, hanem azt, amin legtakarékosabb, leginkább környezetbarát a csomagolás. 

Tudjuk, mindez csak apró cseppet jelent a környezetvédelemben, de minden tenger apró cseppekből áll össze.

A csomagolásnak ára van

Harc a műanyag zacskók ellen

Környezetszennyező hatásuk miatt minden eszközt bevethetővé tenne az Európai Bizottság a tagállamok számára a műanyagzacskók használatának visz-
szaszorítása érdekében - közölte a brüsszeli testület.
 2010-ben például 98,6 milliárd szatyor került az uniós piacra, többségük a most visszaszorítani kívánt vékony anyagból készült, amely akár parányi, mikro-
szkopikus darabokban évszázadokig keringhet a környezetben. Ez olyan, mintha minden uniós polgár évente 200 zacskót használna. A leginkább környezet-
barát nép ebből a szempontból a dán és a finn, akik évente átlagosan összesen 4 zacskót használnak, míg Lengyelországban, Portugáliában és Szlovákiában 
466 darab az évi „szatyor-fejadag”.
A magyar Országgyűlés 2011 közepén döntött a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény elfogadásáról. Míg a törvény hatályba lépése előtti időszakban 
jellemzően a nagy forgalmú, országos hálózattal rendelkező kereskedelmi üzletláncok óriási mennyiségben, ingyen adták a vásárlóknak a műanyagzacskó-
kat, addig ez a gyakorlat a múlt évtől megszűnt.  
2011-et megelőzően éves átlagban összesen mintegy 300 millió műanyag reklámzacskót használtak a magyarok. Ez a mennyiség mára jócskán 200 millió 
darab alá esett, ami egy főre vetítve kevesebb mint 20 műanyagzacskót jelent évente.

Folytatás következik.
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BE-NATUR Döntéshozói Kerekasztal megbeszélés, 
Brüsszel

2013. november 12-én került megrende-
zésre a BE-NATUR program döntéshozói 
kerekasztal megbeszélés Brüsszelben. Mivel 
az esemény a projekt ravennai partnerének 
(Province of Ravenna) szervezésében zaj-
lott, ezért a rendezvények Emilia-Romagna 
Régió brüsszeli Európai Uniós Irodájának 
konferencia-terme adott otthont. A ke-
rekasztal-egyeztetést Emilia-Romagna Ré-
gió brüsszeli Irodájának Igazgatója nyitotta 
meg. A megbeszélés a partnerség képviselő-
inek részvétele mellett többek között az Eu-
rópai Bizottság DG Environment (Környe-
zetvédelmi Főigazgatóság) részlegének kép-
viselője, valamint a BirdLife Europe Termé-
szetvédelmi Osztálya munkatársának rész-
vételével zajlott. 

A kerekasztal megbeszélés középpontjá-
ban a Natura2000 területek védelmének leg-
jelentősebb, legfontosabb akadályát jelentő 
problémák felvetése és az azok megoldására 
kínálkozó lehetőségek megvitatása állt. 

A problémák összefoglaló felvázolását kö-
vetően a projekt során kifejlesztett monito-
ring módszertan is bemutatásra került, mely 
a problémák súlyozását segíti. Az ezt köve-
tő kötetlen megbeszélés célja a bevezetőben 
felvetett problémák ismeretében a megoldá-
sok lehetőségeinek közösen történő megvi-
tatása állt. 

A kerekasztal-megbeszélés eredménye-
ként a partnerség további egyeztetések cél-
jából meghívást kapott a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőséghez.

A második ütemnél tart a városközpont rehabilitációja Balatonal-
mádiban. A program keretében folytatódik a járdaépítés, kibővítet-
ték az egyik legkedveltebb, leglátogatottabb játszóteret, s felújítot-
ták az egészségház előtti zöldterületet. A munkák tavasszal folyta-
tódnak - a posta melletti parkoló átépítését a turisztikai szezon kez-
detéig szeretnék befejezni. 
A város vezetése természetesen az infrastrukturális hiányok pót-
lását is napirenden tartja. Bár a csatornázottság szintje meghalad-
ja a kilencven százalékot, vannak olyan magasabban fekvő telepü-

Folytatódik a városközpont rehabilitációja Almádiban
lésrészek, melyek a japán hitelből megvalósuló beruházás során ki-
maradtak ebből. Ugyancsak komoly gondot okozott a csapadékos 
tél: a jelentős mennyiségű víz megbontotta a káptalanfüredi part-
falat – a munkálatokra a vis maior keretből nyolcvanmillió forintot 
biztosított az állam, a kivitelezésre pedig 2014 első felében kerül sor. 
 Az év elején járási központ címet kapott város a közelmúltban 
újabb létesítménnyel gyarapodott: átadták az egészségfejlesztési 
központot, amely tovább növeli Balatonalmádi rangját a régióban.
      Süli

Nagy érdeklődés közepette mutatták 
be a Veszprém megye gazdaságát repre-
zentáló TOP 100+100 című kiadványt az 
iparkamara új épületében. A kiadvány im-
máron heted ízben kerül a gazdasági élet 
szereplőinek kezébe.

A hagyományoknak megfelelően a 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara idén is vendégül látta a gazdasá-
gi élet kiemelkedő szereplőit. A cél nem 
más, mint az elmúlt év, illetve az idei eddi-
gi eredmények számbavétele.

A fórumra meghívott Navracsics Ti-
bor miniszterelnök-helyettes kijelentette: 
Veszprém megye jobban teljesít az orszá-
gos átlagnál, a megye vállalkozásai életre 
valóbbak az átlagnál. Hozzátette: Veszp-

Veszprém megye az átlag fölött teljesített
rém megye adottságai átlagon felüliek. 
Ennek ellenére az itt működő vállalkozá-
sok is megérezték a válságot, de megta-
lálták a kiutat, s maguktól képesek voltak 
talpra állni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke, Parragh László elmondta, a köz-
elmúltban nyilvánosságra hozta a kamara 
konjunktúra-felmérését, melyet három-
ezer cég válaszaira épített. Az elnök sze-
rint van ok a bizakodásra, amit a soká-
ig mélyponton lévő építőipar javuló mu-
tatói is igazolnak. Elemzésében Parragh 
László a magyar és a német gazdaság ösz-
szefüggéseire is utalt. A némethez viszo-
nyítva lassúbb fejlődés egyik oka a gaz-
daságpolitika kiszámíthatatlansága volt 

– mondta –, de az is, hogy a németek a 
strukturális reformokat már 2004-re vég-
rehajtották. A késés után most – muta-
tott rá – a magyar rendszer is ebbe az 
irányba tart.

A Veszprém megyei kamarai elnök, 
Markovszky György a kiadványban sze-
replő 100 + 100 vállalkozásról elmondta, 
hogy azok a megye árbevételének 75 szá-
zalékát adják, a maradék 25 százalék pe-
dig több tízezer kisvállalkozásból tevődik 
össze.

A toplista első helyén a Continental áll 
(az országos listán a 38.), a második a péti 
Nitrogénművek (országosan a 75.), a har-
madik pedig a Valeo (106.).

   Zatkalik
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Új hang, régi barátok
Egy év, ezernyi öröm

Egy évvel ezelőtt arra kér-
tük olvasóinkat, hangolják 
újra rádióikat, s mintegy su-
galltuk: ha megtalálták a 92,6 
és a 101,3 frekvenciákon su-
gárzó adókat, hosszú időn ke-
resztül nem lesz dolguk a ke-
resőgombokkal.  

  Egy évvel ezelőtt még 
csak reménykedhettek a Part 
FM és a Balaton FM rádiók 
munkatársai, hogy adásukat 
felfedezik majd az éterben – 
ma már szinte biztosak lehet-
nek abban, hogy első számú 

hírforrásnak minősülnek a magyar tenger partján.
- Számomra is meglepő a közönség, a hallgatóság reakciója. Mint-

ha régi ismerősök lennénk, oly gyakran és oly bizalmasan keresik ve-
lünk a kapcsolatot. Ezek a reflexiók, visszajelzések egyértelműen iga-
zolják az eredeti célok, a korábban megfogalmazott műsorpolitika 
helyességét. Egy évvel ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy a lokális rádió-
nak küldetése van – közösségépítő szerepet tölthet be, amennyiben 
témái, hangvétele, műsorstruktúrája befogadásra talál a régióban. 
Meggyőződésem: sehol az országban nem lehetett volna ilyen gyors 
áttörést elérni hallgatottságban. A Balaton egyedi atmoszférájára, a 
balatoni emberek sajátos mentalitására ugyanis a kívülállónak nincs 
receptora. Csak a balatoni lelkülettel felvértezett újságíró, rádiós tud-
ja igazán, miért fontos az itt élőknek a kenesei nádas, miért megyünk 
fel ezredszer is meghatódva a tihanyi kéttornyú templomhoz, melyik 
pincészetben legfinomabb a badacsonyi bor, mit jelent Siófoknak 
Kálmán Imre, Földvárnak Széchenyi Imre, Fonyódnak Zichy Béla, s 
hogy miért lehetett Füred a reformkor fővárosa – foglalja össze a rá-

diók, s egyben a kollégák hitvallását Kozma Ani.
A közelmúltban Siófok város ünnepségén kitüntetett ügyvezető 

szerint nem pusztán el-, hanem befogadták a rádiósokat a hallgatók, 
s szinte családtagként tekintenek rájuk.

- Ez lett a jutalmunk, s ez határozza meg kötelezettségein-
ket is. Sikerült a kereskedelmi rádiózás területén egy űrt betölte-
nünk, s ebben leg fontosabb szerepe talán a helyi híreknek van. 
Bebizonyítottuk, hogy a nagy víz nem elválaszt, hanem össze-
köt bennünket. A balatoni emberek igazi lokálpatrióták – tud-
ják, hogy minden tőlünk származó információ hiteles, s hogy csak 
együtt boldogulhatunk. A jó, az igaz, a szép és a fontos hírnökei – 
úgy is fogalmazhatnék – hangadói lettünk, s mi hosszú távon sze-
retnénk az irántunk megnyilvánuló érdeklődésnek eleget tenni.                                                                                                                                           
                 Süli Ferenc

Az  egyéves Part FM születésnapi 
ajándéka a város lakóinak.

Éppen egy éve, hogy megszólalt az éterben Sió-
fok legfiatalabb rádiója, a Part FM 92,6. Az év 

nagy részében informál, szórakoztat, munkatárs a
hétköznapokban, partner a fontos események
kommunikálásában. Az ünnepelt most maga 

nyújt át ajándékot hallgatóságának: a Part FM, a 
város önkormányzatának támogatásával fergete-
ges szilveszteri utcabállal köszöni meg a hallgatók 

egész éves figyelmét, hűségét.

Találkozzunk szilveszterkor Siófok 
belvárosában, a Fő téren!
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 Jeles tradíciókkal bír a fővárosban műkö-
dő Somogyiak Baráti Köre: évtizedek óta biz-
tosít találkozási fórumot azoknak a lokálpat-
riótáknak, akiket az élet hosszabb időre elsza-

kított a szülőföldtől. Van, akit a tanulmányok, 
másokat a szerelem, míg jelentős részüket az 
új munkalehetőségek, szakmai karrierek csá-
bítottak Budapestre. A gyökerek azonban 

Szárszói vendégek a Somogyiak Baráti Körében
közösek – az otthon maradt családtagok és 
ifjú koruk emlékei Somogyországhoz kötik 
őket.  

Az alapítók harminchárom éve fogalmaz-
ták meg a szervezeti kere-
teket, s a mintegy három-
száz főt számláló tagság 
ma is ennek szellemében 
tevékenykedik. Évente leg-
alább egy alkalommal ven-
dégül látják valamelyik so-
mogyi települést: így volt 
ez november végén is, ami-
kor Balatonszárszó mutat-
kozott be a budai Tető ga-
lériát zsúfolásig megtöltő 
házigazdák előtt. 

A tóparti település lakói nevében Doro-
gi Sándor polgármester köszöntötte a So-
mogyból elszármazottakat, hangsúlyozva: 
nagy megtiszteltetésnek tartja a meghívást. 

Felvillantva a község történetét, két fontos 
téma köré csoportosította a helyi hagyomá-
nyokat. József Attila kultuszának ápolását és 
a második világháború idején rendezett, út-
kereső találkozók emlékének őrzését a szár-
szóiak nemes kötelezettségként tartják szá-
mon. Hasonlóan fontos a Csukás István sze-
mélyéhez és alkotásaihoz köthető érdeklő-
dés fenntartása: az író nevét viselő nyári szín-
ház ma már a Balaton egyik leglátogatottabb 
kulturális intézménye. A vele készített riport-
film bemutatásakor gyakran csattant fel taps, 
jelezve, hogy Csukás István szellemisége szá-
mos jelenlévőt megérintett.

 A Somogyiak Baráti Körének estjén a szár-
szói amatőr művészeti csoportok is ízelítőt 
adtak felkészültségükből: néptánc bemuta-
tó, kórusművek, népdalok és versek jelezték, 
hogy a vendégek számára is rendhagyónak és 
rendkívül fontosnak minősült ez a találkozás.

            süli   

Fasorújítás Ábrahámhegyen
Várhatóan fel kell újítani a 71-es út men-

tén található ábrahámhegyi fasort egy most 
elkészült vizsgálat szerint. A civilek úgy vélik, 
faápoló szakvéleményét is ki kellene kérni.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2012-ben 
jelezte, hogy Balatonederics és Zánka kö-
zött, a 71-es út mentén ki kell vágni az álta-
luk rossznak minősített fákat, mert azok bal-
esetbeszélyesek lehetnek. Tavaly Badacso-
nyig jutottak el a munkálatokkal, most ke-
rülnének sorra az Ábrahámhegy külterüle-
tén található fák. Az Ábrahámhegyi Önkor-
mányzat ezért felkérte Móczár Béla kertész-
mérnököt, parképítési és zöldfelület fenn-
tartási gyémántkoszorús igazságügyi szak-
értőt, hogy készítsen szakvéleményt a tele-
pülés közterületén található 69 fáról. A je-
lentés szerint a 71-es számú út mentén talál-
ható fák mindegyike balesetveszélyes, a fa-
sor anyaga erősen elöregedett, szakmai kife-
jezéssel vágásra érett. Ezen felül a gyökérze-
tük a fák elhelyezkedése miatt hiányos, mert 
a fák részben rézsűben, illetve a vízelvezető 
árokban is állnak, így egyik oldalról a gyö-
kérzet jelentős mértékben hiányzik. Az ágak 
egy része szárad, és a közút fölé hajlik, letöré-
sük pedig bármikor bekövetkezhet. Szerinte 
a fák kiültetése eleve hibásan történt, mert 
nem vették figyelembe a várható méretet, 

és így az elmaradt ritkítás miatt a túl sűrű ül-
tetés következtében a fák zavarták egymás 
fejlődését, ami hozzájárult minőségromlá-
sukhoz, az öregedés felgyorsulásához. Mó-
czár Béla egyebek mellett arra is kitért, hogy 
jellemzőek a rejtett hibák is. Ilyen például a 
törzsön belül a pudvásodás, amikor a kéreg 
és a háncs ép, ott nedvkeringés történik, de 
a fa belső része elhal. A kertészmérnök szak-
véleménye végén megjegyezte, javasolja a 
fasor azonnali cseréjét, figyelembe véve a 
termő táj igényeit, lehetőségeit. Ilyen lehet 
például az erre a vidékre jellemző mandula-
fa, „aminek tavaszi virágzása szinte mediter-
rán környezetet biztosít, korán oda vonzza a 
látogatókat, termése pedig jelentős értéket 
képvisel, és munkalehetőséget is nyújt, érté-
kesítése megoldott”. A civilek szerint azon-
ban alaposabb vizsgálatra lenne szükség. – 
Olvasva az elkészült jelentést, sajnálattal ál-
lapítom meg, hogy ismételten nem faápoló 
szakvéleményét kérték ki, és nem alkalmaz-
tak ez irányú szakszerű tudományos felmé-
rési módszereket – nyilatkozta lapunknak 
Sallee Barbara humánökológus. Hegymagas 
polgármestere számos esetben hangoztatta 
véleményét a fakivágásokkal kapcsolatban, 
és az egyik közösségi portálon csoportot 
hozott létre a fák, kiemelten az út menti és 

a parkban található fák védelme és a faápo-
lás társadalmi tudatosítása érdekében. – Fel-
adatnak érzem, hogy országszerte nagyobb 
hangsúlyt fektessünk az út menti fák ápolá-
sára, és amennyiben szükséges, gyógyítására 
– mondta el Sallee Barbara. Fontosnak ne-
vezte, hogy egyúttal azokat a múltból ránk 
háruló nehézségeket, amelyek a faápolási 
feladatok sok éves elhanyagolásából adód-
nak, végre orvosoljuk. 

Győriványi Dániel, a fakivágást és -pót-
lást végző Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
munkatársa elmondta, a felújítást folyama-
tosan, több ütemben végzik. Ám két öreg fa 
közé nem előnyös új fát ültetni, így többet 
kell egyszerre egymás mellett kivágni, hogy 
10-20 méter terület szabaddá váljon. – Va-
lójában az összes fa vágásra érett állapotban 
és korban van, szakmailag nem lenne tehát 
gond azok kivágásával, de humán szempon-
tokat figyelembe véve megpróbáljuk lassíta-
ni a folyamatot – tette hozzá. Megjegyezte 
azonban, hogy ez nem csupán rajtuk múlik, 
hiszen az időjárási viszonyok, a szárazság és 
az egyre jellemzőbb viharok felgyorsíthatják 
a folyamatot. A jelenlegi tervek szerint ezen 
a télen egyetlen fát sem vágnak ki, hacsak 
váratlan kár nem következik be.

  Mizsei Bernadett
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Keszthelyen novemberben elkezdődött a térségi befogadó szennyvíztisz-
tító telep kapacitásbővítő és korszerűsítő munkálata. 

A fejlesztés közel 2,7 milliárd forint ráfordítással valósul meg állami beru-
házásban, a Környezetvédelmi Operatív Program csaknem 1,8 milliárdos tá-
mogatásával. Az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a keszthelyi vá-
rosházán rendezett fórumon ismertette a műszaki tartalmat és az építés üte-
mezését a térségben érintett 17 településről megjelentek körében. 

A beruházás a Balaton kiemelt üdülőkörzetét érintve, több szempont-
ból is hasznára válik a térségnek: a felszíni vizek minősége és tisztasága javul, 
a Balaton szennyezettségének mértéke csökken, a helyi élővilág védelme és 
az egészségesebb körülmények kialakítása a környezet minden szereplőjé-
nek körében érzékelhető lesz, az emberrel együtt. Az EU-s követelmények-
nek megfelelő tisztítómű jön létre, mely környezetbarát módon fog üzemel-
ni. Biztosítja a szennyvíz iszap kezelést is olyan eljárással, amivel hasznosítható 
lesz a bioenergia. A működés a jobb hatásfok mellett gazdaságosabbá is válik. 

Várhatóan egy év múlva megkezdődhet a próbaüzem, a teljes üzembe 
helyezés tervezett időpontja 2015. március vége. 

„Látott hal”-nak nevezik Tihanyban a gar-
dát, ugyanis a tó fölé emelkedő Visszhang-
dombról figyelték egykoron a többezres 
halrajokat a halászok segítői, akik aztán jel-
zésekkel irányították a hálójukat feszítő tár-
saikat. A közös munka minőségétől függött 
a zsákmány mennyisége is.

Szennyvíztisztító beruházás

Támogatás a tanulóknak

Teltházas volt a gardafesztivál Tihanyban
- ropogósra sült a „látott hal” -

 A tizen-
két éve fel-
élesztett, s 
f e s z t i v á l l á 
avatott ha-
lászat ma 
már három-
napos hét-
vége, látvá-
nyos prog-
r a m o k k a l 
fűszerezett . 
A hagyo-
mányoknak 

megfelelően a kifogott halat az újborral 
együtt megáldotta az apátság főperje-
le, Korzenszky Richárd, majd megkezdő-
dött a garda sütése.

Kovács Istvánt csak „Kokó”-ként isme-
rik a településen, akinek tudását megsü-
vegeli mindenki. A Balatoni Futárnak el-

mondta: legalább hetvennégyszer kell 
beirdalni a megtisztított hal mindkét ol-
dalát, aztán ízlés szerint lehet sózni, pap-
rikázni. Ám az sem mindegy – hangsú-
lyozta –, hogy melyik felével forduljon a 
szigorúan szőlővenyigéből rakott parázs 
fölé: előbb „élivel”, hadd folyjon ki a sós 
lé, aztán egyik, majd másik oldalával. Tíz-
tizenöt perc elteltével kész a vesszőre 
húzott hal, amit pár percig még be is kell 
takargatni, aztán kerülhet asztalra némi 
bor kíséretében…

Az idei gardália is bővelkedett kul-
turális programokban, vendégcsaloga-
tó rendezvényekben. Tetszést avatott a 
borrendi avatás éppúgy, mint a halász-
léfőző verseny, illetve a helybéli és ven-
dég fellépőkkel folyamatosan „frissített” 
színpad. 

   
   Zatkalik

Több mint 2,5 millió forinttal támogatja a jövő évben a felsőok-
tatásban tanuló hévízi fiatalokat az önkormányzat.

Hévíz minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz, melynek lényege, hogy 
a felsőoktatási intézményekben tanulók kérelem beadásával ön-
kormányzati támogatáshoz juthatnak, mely állami támogatással 
kiegészülve havi rendszerességgel „jövedelemhez” juttathatja a fi-
atalokat.

A jövő évre vonatkozó támogatási kérelmeket ez év november 
15-ig kellett leadni, a testület azokat a közelmúltban zárt ülésen bí-
rálta el. 

Az adott időpontig összesen 54 pályázat érkezett a képviselő-
testület elé, a képviselők kétezertől ötezer forintig terjedő havi tá-
mogatásban részesítették a tanulókat.

     Süli Ferenc
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Hévíz önkormányzata számos olyan fejlesz-
tést indított el, amelyek korszerűsítés révén gaz-
daságosabb városüzemeltetést, egyben jobb la-
kossági és turisztikai szolgáltatást eredményez-
nek, s mindemellett a térség idegenforgalmá-
ra és a környezetgazdálkodásra tekintettel is ki-
emelt jelentőségűek. 

Az infrastrukturális, kulturális, sport és egyéb 
célra történő ráfordításokat részben önerőből, 
valamint pályázati támogatással finanszírozza 
az önkormányzat. A beruházásokról Papp Gá-
bor, Hévíz város polgármestere Manninger Jenő 
országgyűlési képviselővel, a Zala Megyei Köz-
gyűlés elnökével közös év végi értékelő sajtótá-
jékoztatón beszélt. 

A közvilágítás energiatakarékos átalakításá-
nak 186,5 millió forintos költségére kiemelt tá-
mogatást nyert az önkormányzat, a beruhá-
zás a Környezetvédelmi Operatív Programban 
a megítélt segítség melletti 30 milliós önrésszel 
valósul meg. A műszaki tartalom a csaknem 
ezer közterületi lámpatest több mint 90 száza-
lékának cseréjét, a többiek korszerűsítését je-
lenti, éves szinten nettó 5,7 millió forint energia-
költség megtakarítást eredményezve. Ugyan-
csak energetikai korszerűsítési céllal költ a város 
a Bibó-gimnáziumban aktuális feladatokra. Pá-
lyázaton elnyert 42,7 milliós segítséggel, 7,5 mil-
liós önrésszel, továbbá a támogatási összeg ter-
hére el nem számolható kiegészítő költségekre 
biztosított 7,8 millió forinttal építészeti és épü-
letgépészeti munkákat végeznek el. A fűtőtes-

2013 Hévíz éve: 1,1 milliárd forinton felüli beruházások  
teket hőszabályzóval látják el, 4 szolár sík-kollek-
tort telepítenek a használati meleg víz előállítá-
sára. Több villamossági korszerűsítésre is sor ke-
rül, külső falszigetelést kap a tornaterem. 

A Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 
pályázattal utófinanszírozáshoz jutott a város a 
magyar dal napja idén 3. alkalommal való meg-
rendezésének kiadásaira. A nívós program közel 
6 millió forintos költségének 30 százalékát kapta 
hozzájárulásként a város. Ugyancsak a BFT pá-
lyázatán sikerült elnyerniük a Szentlélek temp-
lom környezetének zöldfelületi rehabilitációjá-
hoz szüksége 7 millió forint felének anyagi fede-
zetét. 

A templom szomszédságában álló ingat-
lanon korábban ötletszerűen lettek elhelyez-
ve fák, köztéri alkotások. A cél ezek összekap-
csolása volt kertépítészeti terekkel oly módon, 
hogy a városközpont arculatát tovább javítsa 
az új zöldfelület. Ugyanakkor fontos szempont, 
hogy az esztétikai elemek mellett a terület a vá-
roscentrum jól használható részévé váljon pa-
dokkal, pergolákkal. A tér névadója Árpád-há-
zi Szent Erzsébet ott lévő szobrának jobb ki-
emelésére nagy felületű rózsaágyások készül-
tek a sekrestyébe vezető út mentén. A támoga-
tott beruházás mellett a belváros e részének fej-
lesztésére parkoló létesítéssel, nyilvános mellék-
helyiség építésével önerőből csaknem 50 millió 
forintot költött az önkormányzat. 

A város egy másik, ugyancsak kiemelten for-
galmas részében, ahol óvoda működik, játszó-
tér, lakótelep és garázssor van, s ott találhatók 
a sportpályák is, az önkormányzat mintegy 30 
millió forint önerővel végzett újfelújítást idén 
ősszel. Az építési munkák mellett szintén sor 
került a környezet zöldfelületi rehabilitációra is, 
melyben figyelmet szenteltek az Entente Florale 
európai virágosítási verseny szemlebizottsága 
ajánlásainak. A játszótér már korábbi rekonst-
rukciójával együtt így a lakóövezetet érintő be-
ruházás teljessé tétele történt meg. Mindennek 

során a Semmelweis és a Vörösmarty utca kö-
zötti szakaszon megépült a régóta hiányzó jár-
da, a játszótér mellé kerékpár tároló került, to-
vábbá fákat, s cserjéket ültettek. Példa értékű 
körültekintő előkészületet és lebonyolítást je-
lentett, hogy a munkálatok idején a közlekedés 
könnyítése érdekében a Korányi utca zárt végét 
ideiglenesen megnyitották, a Park utca Vörös-
marty és a Kossuth utca által határolt szakaszán 
pedig az átadásig ingyenessé tették a parkolást. 

A látvány csapatsport fejlesztését szolgá-
ló 50 milliós kiadásra is nyert forráskiegészítést 
a város: a támogatásért benyújtott pályázat 
38,5 milliót hozott a büdzsébe. Mindez elősegí-
ti, hogy az elkezdett utánpótlás-nevelés, a sza-
badidősport kiszélesítése jó úton haladhasson 
tovább. Elismerést nyert ezzel a klub elszántsá-
ga is, ami az utóbbi 3 év munkáján, s a tapasz-
talatokon keresztül bizonyítva lett. Az önkor-
mányzat fontosnak tartja a fiatalok egészséges 
életmódra nevelését, igyekszik támogatni a klu-
bot, ezt elősegítendő célozták meg a pályázati 
forrást. Eredményeként sor kerülhet az élőfüves 
pálya felújítására, a karbantartásokhoz gépeket 
szereznek be, s hangosító berendezéseket is fel-
szerelnek. Továbbá gyógyászati eszközöket vá-
sárolnak a sportolók esetleges sérüléseinek ke-
zeléséhez. 

A városháza mélygarázsában 10 milliós pá-
lyázati forrásból és félmilliós önerővel kerékpá-
rosok számára létesítenek zuhanyzót, öltözőt, 
az épület előtt pedig kerékpár tárolót alakítanak 
ki. A beruházási összegből beszereznek 10 új bi-
ciklit, a kerékpározás ösztönzését, népszerűsíté-
sét célzó programokat is szerveznek. 

Jövő év május végére fejeződik be az egregyi 
városrészben a Korok és borok sétaút számos 
látványelemet magába foglaló beruházása kö-
zel 450 milliós ráfordítással, melyhez 127 milliós 
önrészt biztosított a város. 

 
                                             Horányi Árpád
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Új irodák a körzeti megbízottaknak

Aktívak a siófoki hölgyek

A zalai Balaton-part két háttértelepülésén önkormányza-
ti segítséggel javultak a közbiztonsági munkakörülmények: 
Alsópáhokon és Cserszegtomajon kaptak újonnan kialakított iro-
dát a körzeti megbízottak.

Fülöp Valter rendőr ezredes, Zala megye főkapitánya mind-
két helyszínen kiemelte, hogy a közbiztonságért hivatásszerűen 
dolgozók társadalmi segítséggel tudják eredményesen teljesíte-
ni a követelményeket. A köszönet hangján szólt arról, hogy eb-
ben az együttműködésben újabb lépést tettek az önkormányzat-
ok. Alsópáhokon az iroda avatásával együtt a helyi polgárőrség a 
szolgálat ellátását segítő gépkocsit vehetett át, amit az országos 
szövetség adományozott. A gépjárművet a megyei szervezet kép-
viseletében Horváth Róbert elnök adta át. 

Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere hangsúlyozta: a 
körzeti megbízotti működé-
si területen a gyarapodások 
révén van mit őrizni. Fontos, 
hogy a közbiztonság elvár-
ható szintű fenntartásához 
szükséges feltételek megle-
gyenek. Mindennek kapcsán 
a folytatódó munkákat illető-
en szólt a közterületi kame-
rarendszer további fejleszté-
séről, ami a főutak keszthelyi 
és hévízi irányú forgalma te-
kintetében is kiemelt jelen-
tőségű.

- Az önkormányzati segítség elismerés és elvárás is - fogalmazott 
Györei Zsolt rendőr zászlós, körzeti megbízott. - Az újonnan kiala-
kított székhelyiroda most Felsőpáhokról Alsópáhokra való áttelepí-
téssel a működési területem központjába került, ez is számottevő 
előnyt jelent. Öt éve látom el itt a körzeti megbízotti feladatokat. Eb-
ben a munkában nagyon fontos a közvetlen kapcsolat a lakossággal, 
a települési vezetőkkel. 

Cserszegtomajon Bartha 
Gábor, a község polgármeste-
re büszkeségről és megnyug-
vásról beszélt, ami a település 
vezetését most eltölti, hogy a 
bűnözés településtől való tá-
voltartásáért újabb lépést tud-
tak tenni. Beke Tamás főtörzs-
őrmester, körzeti megbízott 
így kommentálta az új szék-
helyiroda adta jobb lehetősé-
geket: - A szomszédos Reziben 
szolgálatot teljesítő Bujtor 
András főtörzsőrmester kollégámmal szoros együttműködésben 
dolgozom, ehhez a közös munkához is sokkal jobb körülményeket 
nyújt az újonnan kapott iroda. A polgárőrökkel való kapcsolattar-
tás feltételei ugyancsak kedvezőbbek lettek. Jóleső érzés tapasztal-
ni, hogy az önkormányzat áldoz arra, ami segíti a rendőri feladatok 
ellátását, eredményességét. Ez igényességet, elvárást és elismerést is 
jelent. 

                                                                                Horányi Árpád

Nem múlik el olyan hónap, 
hogy a Nők a Balatonért Egyesü-
let siófoki csoportjának tagjai ne 
hallatnák hangjukat, ne jeleznék: 
készek tenni szűkebb környeze-
tükért és a Balatonért. Deveczné 
Orosz Márta, a közösség irányí-
tója elmondta: a környezetvé-
delmi, városszépítő programok 
mellett fontosnak tartották azt 
is , hogy a városi ünnepségeken 
együtt jelenjenek meg. 

- Tartalmasnak ítélhetjük a 
2013-as évet, hiszen a közérdeklő-
désre számot tartó eseményeken 
csoportunk tag jai mindig nagy 
számban jelentek meg. Több 
olyan előadást is szerveztünk, melyeket 
az adott téma leg jobb művelői, szakér-
tői prezentáltak. Így a Téli esték sorozat 
keretében vendégünk volt többek között 
Bíró József, a hajózási cég legendás terve-
zőmérnöke és Pécseli Péter vízügyi mér-

nök. Az áprilisi Víz világnapja „összehoz-
ta” a tó körüli aktív hölgyeket – a kü-
lönböző települések csoportjai közösen 
vettek részt a Vízparti Balcsi parti prog-
ramjain, a magyar tenger megkoszorú-
zásán. 

A Nők a Balatonért Egyesület 
ebben az évben két alkalommal 
is Siófokon tartotta küldöttgyűlé-
sét: bízom abban, hogy jó házigaz-
dák voltunk. Sokat tettünk az esz-
tétikus városkép kialakításáért – a 
konkrét munkálatokon túl részt 
vettünk a virágosítási verseny mi-
nősítésében, szerveztük a Te szedd! 
szemétgyűjtő akciót és a parlag fű-
mentesítési munkákat. Szakmai 
jellegű kirándulást is szerveztünk: 
megismertük a Fonyódi Környe-
zeti Tanácsadó Iroda tevékenysé-
gét, majd ellátogattunk a Kis-Ba-
latonra. 

A közelmúltban jelen voltunk 
a város adománygyűjtő adventi vásárán, 
majd a legkisebb általános iskolai tanu-
lóknak kedveskedtünk műsorral és aján-
dékokkal a Mikulás napi ünnepségeken.  

                                                                                                      
   Süli Ferenc
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Számos izgalmas túrával, kézműves foglalkozással és a télen 

is nyitva tartó látogatóhelyeinkkel várjuk az érdeklődőket a 

téli hónapokban is. Dörgicsére, Felsőörsre, Zala megyébe és a 

Keszthelyi-hegységbe várjuk a kirándulni vágyókat. Sőt, most 

nem csak a Mikulástól lehet kívánni... December 29-i „Kívánság 

Túránk“ útvonalát a beérkező levelek közül fogjuk kiválasztani.

Kicsiknek és nagyoknak kínálunk kellemes időtöltést karácso-

nyi játszóházainkban. A résztvevők karácsonyi ajándékokat, 

asztaldíszeket, karácsonyfadíszeket és képeslapokat készíthet-

nek a téli időszakban is minden nap nyitva tartó Bivalyrezervá-

tumban. 

15 bemutatóhelyünk közül 6 télen is nyitva tartja kapuit. Érde-

mes ellátogatni Tihanyba, a Belső-tó partjára, ahol a Levendula 

Ház interaktív kiállítása, teázója és ajándékboltja is várja a láto-

gatókat! A pénteken és hétvégén nyitva tartó Pannon Csillag-

da felejthetetlen élményben részesíti az égbolt szerelmeseit. Az 

állandóan kellemes hőmérsékletű Csodabogyós-barlang ove-

rallos barlangtúráit a vállalkozó kedvűeknek ajánljuk. Megújult 

E-boltunkban pedig akár ötletes és hasznos karácsonyi ajándé-

kokra lelhetnek szeretteik számára.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ezúton is békés, 

boldog karácsonyt és természetjárásban gazdag új évet kíván a 

Balatoni Futár minden kedves olvasójának!

Télen is várja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park!
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Karácsonyi szöszmötölés a Bivalyrezervátumban

Kápolnapuszta, 2013. december 14.

+36 30 6640404 

Szerzetesek Világnapja geotúra

Dörgicse, 2013 december 15.

Jelentkezés: +36 20 962 3378

Túra a Biodiverzitás Védelmének Világnapján

Misefa, 2013. december 29.

Jelentkezés: +36 30 406 7977

„Kívánság geotúra” a beérkező levelek alapján

2013. december 29.

Jelentkezés: +36 20 962 3378

Újévi geotúra Felsőörsre, az Év Földtani Értékéhez

Nosztori pihenő, 2014. január 4. 

Jelentkezés: +36 20 962 3378

Holdfénytúra a Tátikára

Zalaszántó, 2014. január 17.

Jelentkezés: +36 30 491 0063

A részletekről és nyitva tartó bemutatóhelyeinkről tájékozódjon 

honlapunkon! www.bfnp.hu

Programok:
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A természet szépségeihez vezet

Nyertes pályázatok, újabb beruházások Balatonszabadiban

Szent Erzsébet szobra

A téli Balaton nyújtotta örömök-
höz is hozzájárul az a fejlesztés, ami 
november közepére készült el Keszt-
helyen. 

A Helikon strand és a Halászcsár-
da közötti partszakaszon, valamint a 
Városi strand terültén épült ki közel 
fél kilométeres hosszúságú sétány.  
Az új létesítmény nem a szezonidő-
től, csupán a mindenkori időjárás-
tól függően nyújtja a természet él-
vezetét. A munkáról Ruzsics Ferenc 
polgármester és Manninger Jenő or-
szággyűlési képviselő tartott sajtó-
tájékoztatót. Elmondták: a város a Balaton Fejlesztési Tanács pá-
lyázatán elnyert 15 millió forinttal és az önrésszel együtt összesen 

A névadó szobrát 
avatták Erzsébet-nap 
alkalmával Keszthe-
lyen, a Szent Erzsébet 
téren. 

 „Az ember, kit az 
emlékezet fenntart, a 
jövőnek is tud adni.”  
- hangzott el az ava-
tóbeszédben, idézve 
Szent Erzsébet szegé-
nyek segítésével, be-

Bár az eredeti tervek szerint még 
ebben az évben megkezdődtek vol-
na Balatonszabadiban a beruházások, a 
munkálatokra csak jövő évben kerül sor. 
Egy sikeres, összevont pályázatnak kö-
szönhetően felújítják az óvodát és a pol-
gármesteri hivatalt. A százhúszmillió fo-
rintos támogatás kellő fedezetet nyújt 
arra, hogy mindkét épület korszerű szi-
getelést kapjon, kicseréljék a nyílászáró-
kat és a villamos vezetékeket, valamint 
napelemeket helyezzenek el a tetőzeten 
– ez utóbbi a melegvíz ellátást is biztosítja 
majd. Hasonló építkezésen már túl van a 
helyi sportegyesület – megtörtént az öl-
töző épület teljes felújítása, míg a focipá-
lya játékterének talajcseréjére, a gyepsző-
nyegezésre tavasszal kerül sor. A sport-
vezetők kérésének eleget téve a képvise-

21,6 milliós ráfordítással valósította 
meg a beruházást. A színes, dekora-
tív burkolatú sétány mellett pado-
kat, szemétgyűjtő edényeket helyez-
tek el, s a Halászcsárda közelében ki-
alakítottak egy szenior-játszóteret 
is. Elhangzott, hogy a lakókörzet-
ben működő Helikon Liget Egyesü-
let számos közjót szolgáló önkéntes 
területrendező munkáját is kieme-
li, s még élvezhetőbbé teszi a sétány. 
Újabb tervben szerepel az építke-
zés folytatása, a Városi strandon vár 
még elvégzésre nagyobb munka. A 

BFT újabb pályázatában, s az azon való sikeres szereplésben bíznak, 
kedvező esetben a fejlesztés már a tavasszal tovább folytatódhat. 

tegek istápolásá-
val jellemzett élet-
rajzát. A köztéri al-
kotást a városban 
immár számos he-
lyen megtalálható 
munkáiról ismert 
szépmíves Túri Tö-
rök Tibor készítette, 
s adományozta in-
gyen, a közjót szol-
gálva.

lő-testület egy edzőpálya kialakítá-
sára alkalmas területet biztosított a 
labdarúgóknak.

 Molnár Árpád polgármester el-
mondta: korábban felvetődött az 
óvoda bővítése is - ezért megvásá-
rolták a szomszédos telket -, ám a 
születési számok tükrében ez nem 
aktuális.

- A település költségvetése szűkös-
sé teszi az önkormányzat mozgáste-
rét, ezért új megoldásokat keresünk – 
többek között a közfoglalkoztatás te-
rén is. Gyümölcsfákat telepítettünk, s 
tervezzük egy zöldséges terület kiala-
kítását is. Ha jól szervezzük a mun-
kát, e téren szinte önellátók lehetünk 
- nyilatkozta Molnár Árpád.

   Süli

A megjelenésében is egyedi mű speciá-
lis eljárással készült kültéri kerámia, anyaga 
magas hőfokon égetett, gránit keménysé-
gű. Felületét patinahatású réteggel „öregbí-
tette” a mester. Ahogy az alkotó fogalma-
zott: „Erzsébet arca, mint Árpád-házi, fen-
séges, s mint szent, alázatos. Tekintete ba-
rátságos és biztató.”

A szobrot Túri Török Tibor és Csótár 
András, a városi önkormányzat kulturá-
lis és oktatási bizottságának elnöke leplez-
te le. 
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Alig múlik el olyan hónap, amikor ne érkez-
ne örvendetes hír Balatonföldvárról. Ebben a 
választási ciklusban – a gondos és előrelátó 
tervezésnek köszönhetően – számos közte-

rület újult meg, a város folyamatosan képes 
növelni turisztikai vonzerejét, miközben a szű-
kebb régióban is egyre meghatározóbb szere-
pet kap.

A legújabb beruházás a városháza előtti 
teret érintette - ennek köszönhetően egysé-
ges arculat fogadja a Balatonföldvárra érkező-
ket. A munkálatok során közel kétezer-nyolc-
száz négyzetméteren cserélték le a térburko-
latot, stabil, esztétikus támfalrendszert építet-
tek, felújították a szökőkutat, a zöldterülete-
ket és a település patinájához méltó térbúto-
rokat is elhelyeztek a város centrumában. Az 
önkormányzat - saját forrásból - mintegy har-
minc-
ötmillió forintot fordított a rekonstrukció-
ra, így a korábbi beruházásokkal együtt száz-
tízmillió forint értékű fejlesztés fejeződött be 
2013 novemberében.

A munkálatok azonban folytatódnak, hi-

Földvár lendületben:
megújuló városközpont, interaktív kiállítás és kilátó 

szen a sikeres kandidálások révén újabb jelen-
tős beruházások kezdődhetnek meg a közel-
jövőben. A Balaton Fejlesztési Tanács pályá-
zatán nyolcmillió forintos támogatást nyert 
el Balatonföldvár a Kvassay sétány és a Fesz-
tivál tér felújítására. A hajóállomás épületétől 
induló, ezerkétszáz méter hosszú Kvassay sé-
tány a város egyik dísze, ékessége, a tópart ta-
lán legszebb sétahelye - a Balaton melletti te-
lepülések között szinte kuriózumnak számít 
gyönyörű platánsorával. A Kvassay sétány és 
a Fesztivál tér területén megtörtént az elhasz-
nálódott gyöngykavics borítás cseréje és tö-
mörítése, valamint a felszíni csapadékvíz el-
vezetését is megoldották. A kapcsolódó zöld 
területek ugyancsak megújultak, korszerű, ké-
nyelmes padok és hulladékgyűjtő edények 
kerültek elhelyezésre. A beruházás teljes költ-
sége tizenhatmillió forint, melynek felét az ön-
kormányzat biztosította.

A beruházás befejezését követően a város 
jövő évi terveiben helyet kapott az említett 
területrészek közvilágításának cseréje és kor-
szerűsítése is.

A földvári kronológiában kiemelkedő 
szerepe van december elejének is, hiszen 
Holovits Huba polgármester ekkor írta alá a 
magaspartra tervezett „Interaktív hajózási ki-
állítás és kilátó” építés támogatási szerződését.

Balatonföldvár - történetének legnagyobb 
beruházására - csaknem négyszázhetvenöt-
millió forint pályázati támogatást nyert el. A 
közbeszerző céget a képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén már kiválasztották, s ezzel meg-

kezdődött az a folyamat, melynek során a kü-
lönböző megvalósítási blokkok kivitelezőit 
megbízzák a munkák végrehajtásával. Janu-
árban - a tervek szerint - létrejön a város első 
100%-ban önkormányzati tulajdonú cége, a 
Balatonföldvári Fenntartó és Szolgáltató Kft. 
E gazdasági társaság feladata lesz az október-
ben megnyíló turisztikai komplexum üzemel-
tetése.

Hévíz jegén
Hévízen a korcsolyázás kedvelői ezen a télen is olyan lehetőséghez 

jutnak, amit korábban csak tartósan kemény hideg hozott meg a Ba-
latonon. 

A fürdővárosi műjégpályát a Mikulás-váró program jegyében nyi-
tották. A csarnok 3 éve immár önkormányzati kezelésben működik a 
helyiek, környékbeliek és a vendégek nagy örömére, téli sportolási al-
kalmat és látványosságot nyújtva. A korábbi gyakorlat szerint a helybe-
liek, a hévízi iskolában tanuló diákok, valamint a városban élő nagyszü-
lők bárhol lakó unokái ingyenesen használhatják a jégpályát, s a ked-
vezményes látogathatóság is jelentős körre terjed kik. A nyitva tartás a 
jellemző szabadidőkhöz igazodik: hétvégi napokon, az ünnepek alatt 
és a téli iskolai szünet idején egész nap várja a látogatókat a létesítmény.  
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Éppen egy évszázada áll Balatonfüred egyik 
legimpozánsabb épülete, a szívkórház, ahol 
hazai és külföldi jeles személyiségek gyógyul-
tak, ápoltak kulturális és művészeti kapcsola-
tokat. Az évfordulón nagyszabású ünnepség-
gel, könyvbemutatóval emlékeztek a hazai szív-
gyógyászat kimagasló értékű fellegvárára.

Az Anna Grand Hotel dísztermében (az egy-
kori Kúrszalonban) Balog Zoltán miniszter (Em-
beri Erőforrások Minisztérium) mondott beszé-
det, melyben kiemelte: „a füredi szívkórház pél-
dája abban erősít meg bennünket, hogy érde-
mes őrizni a folytonosságot. Magyarország jö-
vője múlik azon, hogy amit elődeink a múltunk-
ban elértek, azt őrizzük meg és vigyük tovább, 
amit tönkre tettek, azt viszont állítsuk helyre. 
Azért vagyunk itt együtt – kormányzat, önkor-

Kétnapos konferenciának adott otthont a Hotel Ramada Balatonal-
mádiban. A fórumon a magyar média „fenegyerekei” és „sztárcsinálói”, 
továbbá a közmédia, kereskedelmi csatornák vezetői, a nyomtatott, az 
online sajtó képviselői találkozhattak az immáron negyedik Média Kor-
rektúra Konferencián.

A rendezvényt Karas Mónika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság (NMHH) elnöke nyitotta meg. Érdekes téma volt az első napi: „Ösz-
sze lehet-e rakni a hírekből a mai magyar valóságot? Vagy még most is lé-
tezik egy elhallgatott Magyarország?” címmel. Az interneten is követhe-
tő eszmecsere elsősorban a közmédia és a kereskedelmi csatornák kép-
viselői között zajlott, de a hallgatóság is megtalálta a véleménynyilvání-
tás formáit. 

A te anyád! című – ugyancsak aktuális – szekcióbeszélgetésen a gyű-
löletbeszéd és az útszéli hang mindennapiságáról folytak parázs viták. 

Évszázados épületben a jövő gyógykórháza

Két napon át csak a médiáról…

mányzat, képviselők, szakmai vezetők –, hogy 
továbbra is meglegyen ez a biztonságérzet.”

Kontrát Károly belügyminisztériumi 
államtitkár a szívkórház régiós szerepéről,
Bóka István polgármester pedig a kultu-
rális kapcsolatok jelentőségéről beszélt.

Az évfordulóra megjelent Akkor és
most című kötetet Veress Gábor profesz-szor, 
az intézmény főigazgató főorvosa mutatta be.

A bemutatót emlékezetessé tette a Reform-
kori Hagyományőrzők tánca, Balatonfüred Vá-
ros Vegyeskarának dalösszeállítása, valamint 
Murányi László versmondása.

A könyv a Balatonfüred Városért Közalapít-
vány kiadásában jelent meg.

   /zatyipress/ 

Bemutatkozott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) új vezetője, Szabó László Zsolt megbízott vezérigazgató, s a di-
gitális világról Marchart Pál, a Vodafone vezérigazgató-helyettese beszélt. 

A konferencián látható volt a svéd közszolgálati televízió hazánkról 
szóló elhíresült filmje is. Az egyik fórumon etikai (pl. az öngyilkosság hír-
értéke) kérdéseket is feszegettek, majd egy pódiumbeszélgetésen a Tv2 
(Simon Zsolt vezérigazgató), az RTL Klub (Kolosi Péter programigazga-
tó), a Story és a Best (Ómolnár Miklós főszerkesztő), a Class FM (Csiszár 
Jenő műsorvezető) képviselői a sztárság-celebség-„sztárcsinálás” kérdés-
körét járták körül Zsolt Péter médiaszociológus, és a beszélgetést vezető 
Barabás Éva segítségével.

Befejezésül ismert médiaszemélyiségek (pl. Vujity Tvrtko) számoltak 
be legutóbbi világjáró élményeikről.

     /zatyipress/

Tízéves születésnapját ünne-
pelte a közelmúltban a Csopa-
ki Nyugdíjas Klub a helyi műve-
lődési házban, mely zsúfolásig 
megtelt. 

A jelenlévőket legelőször 
Guáth Imre, a klub elnöke kö-
szöntötte, egyben visszatekin-
tett az elmúlt tíz évre, mely meg-
lehetősen mozgalmas volt, hiszen 
harminc kirándulást szerveztek, 
de háromszor eljutottak külföldre is. Méltán büszkék lehetnek 
arra is, hogy saját énekkarral és tánccsoporttal rendelkeznek, a 
község több rendezvényén felléptek már, nagy sikert aratva. 

Nem mellesleg a Csopaki Nyugdíjas Klub már tizenkét alka-
lommal szervezte meg a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjas 
Találkozót, ahol az ország területéről eddig 72 klubot és közel 

Tízéves a Csopaki Nyugdíjas Klub
hatezer nyugdíjast láttak vendé-
gül az elmúlt időszakban.

Ambrus Tibor polgármester 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
fontosnak tartja a közösség al-
kotó erejét segítő csoportokat, 
egyben megköszönte az egyesü-
let eddigi munkáját, majd hosz-
szú életet és boldog ünneplést 
kívánt. 

Némethné Jankovics Györgyi 
elnök, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsé-
ge nevében átadott egy jubileumi emlékplakettet. A jelenlévők 
ezek után a Veszprémi Petőfi Színház színművészeinek, Módri 
Györgyi és Szeles József színpadi produkcióját nézhették meg.

     Szendi Péter
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Magyar Értéktárba került a badacsonyi kéknyelű
Felvételt nyert a nemzeti értékek sorá-

ba, avagy a Magyar Értéktárba a badacsonyi 
kéknyelű szőlő, illetve bor. A Hungarikum 

Bizottság közelmúltban Ópusztaszeren 
megtartott kihelyezetett ülésén – elő-
terjesztés alapján – öt tétellel bővítette a 
hungarikumok gyűjteményét, öt erre java-
solt értéket pedig beemelt a Magyar Érték-
tárba. A badacsonyi kéknyelű az első olyan 
érték Veszprém megyében, mely nem a tör-
vény erejénél fogva, hanem a hungarikumok 
védelméről szóló törvényben lefektetett 
előterjesztési-ajánlási rendszerben, gyűjtő-
munka által került a hungarikum piramis 
ilyen magas fokára. 

A kéknyelű ügyét elsőként a hat bada-
csonyi borászt tömörítő Badacsonyi Kör ka-
rolta fel. A kör nevében Laposa Bence bo-
rász tett ajánlást az egész világon egyedül-
álló, különleges szőlőfajta, illetve bor Veszp-
rém Megyei Értéktárba és Magyar Értéktár-
ba történő felvételére. A Hungarikum Bi-
zottsághoz aztán a Badacsonyi Kutató Inté-
zet előterjesztése is megérkezett, így a hatá-
rozatot kettős jelölés alapján fogadhatták el, 
melyet példaértékűnek neveztek. 

„Az első, és követendő példa, ahogy Ba-
dacsonyban a borászok és a kutatóintézet 
ugyanazt tartotta értéknek, és közösen tet-
tek valamit azért, hogy ez az érték méltó he-
lyére kerüljön” – hangzott el a bizottság ülé-
sén a döntés indoklásában. A Hungarikum 
Bizottság tagjai megjegyezték, a kéknye-
lű esetében nem kérdéses a mögöttes tar-
talom, mely ugyanakkor még nem kellő-
képp feltárt. Kevesen tudják, hogy a kéknye-
lű nem csak egy szőlő, nem csak egy bor, 
hanem évszázados nemzeti tradíciót, tar-
talmat hordoz magában. Ez az a feladat, ami 
még hátravan, feltárni, feldolgozni és megis-
mertetni az országgal és a világgal a kéknye-
lű történetét. A hungarikum törvény végre-

hajtó szerve arról is biztosította az ajánlókat, 
hogy egy ilyen célt szolgáló programot min-
den eszközzel támogatni is fognak. 

Horváth Zsolt Veszprém 
megyei országgyűlési képvi-
selő, a Hungarikum Bizott-
ság koordinátora örömét fe-
jezte ki, amiért Badacsony-
ba elértek az első hívó szavak, 
és akadtak, akik szívügyüknek 
tekintették a hegy legbecse-
sebb értékét, és meg is tet-
ték, amire első körben a tör-
vény lehetőséget adott. „Az 
ünneplés után viszont jöhet a 

munka. A bizottság elismerte, hogy ennek a 
szőlőnek és a belőle készülő bornak hagyo-
mánya, számtalan különlegessége, sőt törté-
nete van. Legendák kapcsolódnak hozzá, de 
ez egyelőre csak egy szűk réteg előtt ismert. 
Az, hogy mindenki megismerje, és ez az el-
ismerés ismertséggel is járjon, egy közös-
ség feladata. Ha pedig lesz olyan közösség, 
amely ezt a programot, avagy missziót ma-
gára vállalja, annak az élére áll, akkor lesz iga-
zán eredménye és értelme ennek a döntés-
nek” – fogalmazott Horváth Zsolt. 

A Badacsonyi Kör már a hungarikum tör-
vény elfogadása előtt is kiemelt feladatának 
tekintette a badacsonyi borok, köztük a va-
lóban világraszóló kéknyelű elismertetését 
és megismertetését. Laposa Bence, az aján-
lás előterjesztője azt mondta, megtisztelte-
tés, ha ez után nem csak saját meggyőző-
désből, hanem kvázi felhatalmazással, egy 
tisztán kirajzolódott cél irányába folytathat-

ják majd ezt a munkát, melyben a jövőben 
szorosan együtt kívánnak működni a Ba-
dacsonyi Kutató Intézettel. „Ha a folyamat 
végére érünk, talán az sem lesz elérhetet-
len, hogy még egy lépcsőt feljebb léptetve, 
a hungarikumok gyűjteményében köszönt-
hessük a Badacsony borát” – fogalmazott a 
Laposa Birtok borásza, a Badacsonyi Kör ala-
pítója. 

Májer János, a Badacsonyi Kutató Inté-
zet igazgatója emlékeztetett, a 90-es évek-
ben majdnem eltűnt a fajta a termelésből, 
de szerencsére voltak borászatok, melyek 
felvállalták, hogy foglalkoznak a kéknyelű-
vel. Ma hála a termelőknek, a borlovagrend-
nek és a hegyközségnek, betölti méltó zász-
lósbor szerepét. Májer Jánostól megtudtuk, 
az elmúlt évek során is folytak kutatások, 
tisztázták az ősi magyar eredetet. Kifejlesz-
tettek egy új fajtát, a rózsakőt, mellyel köny-
nyebb a beporzása. A közelmúltban pedig 
a vírusmentesítését is sikerült megoldani. A 
Badacsonyi Kutató Intézetnél most is folyik 
külön kéknyelű kutatási program. Az igaz-
gató szerint szakmai körökben egyre ismer-
tebb a kéknyelű, ami köszönhető olyan or-
szágos hírű rendezvényeknek is, mint a tíz-

éves múltra visszatekintő kéknyelű borver-
seny, vagy a kéknyelű virágzásának ünnepe. 
„Külön öröm, hogy a fiatal borászok is fon-
tosnak tartják a kéknyelű ügyét, és még to-
vább örökíthetik ezt az értéket a következő 
generációknak” – fogalmazott Májer János. 

  forrás: Pannon Média
           /zatyipress/
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Ambrus Tibor polgármester rövid köszön-
tőjét követően Karli Imre r. őrnagy, a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosz-
tályvezetője ismertette a rendőrségi statiszti-
kákat. Elmondta, hogy míg 2012-ben egész év-
ben 54 esemény volt a településen, 2013-ban 
november 26-ig mindössze 28. A sikeres év el-
képzelhetetlen lett volna a helyi településren-
dészet hathatós közreműködése nélkül – tet-
te hozzá. A nyári időszakban veszélyforrás a te-
lepülésen áthaladó 71. számú balatoni főútvo-
nal és a 73. számú útvonal csopaki keresztező-
dése. Itt előbb-utóbb a közlekedést figyelő tér-
kamerák felszerelése lenne indokolt – fogalma-
zott a rendőrségi szakember. Majd hozzátette, 
hogy az érintett útszakaszokon továbbra is je-
len lesznek a rendőrség sebességmérővel felsze-
relt autói.

Ambrus Tibor polgármester vetítéssel egy-
bekötött beszámolójában a települést értékelő 
beszédében kiemelte, hogy a 2013-as évben a 
település költségvetési főösszege várhatóan el-
éri a 786,3 millió forintot. A kötelező és önként 
vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítette és 
teljesíteni fogja a település az év végéig. 2013-
ban mintegy 119,3 millió forint állami támo-
gatás érkezik a településre, év végéig mintegy 
178,0 millió forint helyi adóbevétellel számol-

Csopak idén is díjakat gyűjtött
nak. Ebből a legnagyobb mértékben a nyaraló 
tulajdonosok 87,0 millió forinttal járulnak hoz-
zá a helyi adókhoz, a helyi vállalkozók mintegy 
75,0 millió forintot fizetnek be a kasszába. A no-
vember 26-i működési mérleg szerint a telepü-
lés bevétele 539,4 millió forint, amíg a kiadási ol-
dalt 499,0 millió forint terheli, ebben az esetben 
is mintegy 40,0 millió forint többlet jelentkezik, 
amit év végéig biztos, hogy nem fog elkölteni az 
önkormányzat – tette hozzá a polgármester.

A Csopaki Református Általános Isko-
la esetében ebben az évben az önkormány-
zat 42,0 millió forinttal járul hozzá a költségek-
hez. Az iskola, a fenntartó és a szülők között 
példás együttműködés alakult ki a bekövetke-
zett fenntartói változások ellenére – emelte ki 
Ambrus Tibor.

2013-ban a községi strand nettó árbevétele 
elérte a 87,0 millió forintot, 44,5 millió forint ki-
adás mellett. A nagy sikert Ambrus Tibor a ki-
váló időjárással, a strand és a település prog-
ramjaival indokolta. Az önkormányzati vagyon 
is emelkedett 2013-ban, elérte a 2913,3 millió 
forintot. A település érdeke, hogy vagyonával 
gazdálkodjon és csak olyan beruházást, fejlesz-
tést támogatnak, amely a településnek bevételt 
jelent. Ilyen a 2014 májusától „teljes gőzzel” mű-
ködő volt ifjúsági tábor is. A 2013-as sikerek kö-

zött megemlítette a polgármester az Entente 
Florale Europe versenyen elnyert második he-
lyezést, a 2013. Legkedveltebb Üdülőhely első 
helyezését (a megyei napilap felmérése szerint) 
és a Tiszta és virágos Veszprém megyéért, a ka-
tegóriájában elért első helyezést (holtverseny-
ben Alsóörssel), valamint a Balatonfüred–Cso-
pak Borvidék legkedveltebb borvidéki telepü-
lése lett Csopak (ötszázan koccintottak egy 
időben a településen).

2014-ben három könyvet szeretne meg-
jelentetni az önkormányzat: a Csopak című 
könyvet, amelyet tíz évvel ezelőtt adtak ki, ki-
egészítve Steinhausz György helytörténész XI. 
fejezetével, a csopaki hegyközségi könyvet, és 
elsősorban a helyieknek szóló, fotókkal gazda-
gon illusztrált „helyi értékeket” bemutató kiad-
ványt.

Nagy vihart kavart a teremben a Dunántú-
li Regionális Vízmű által végzendő fúrások híre, 
mely szerint több településen mintegy 100-150 
méteres mélységből, karsztvízzel próbálják pó-
tolni a jövőben a vízszükségletet a Balaton he-
lyett. Balogh Balázs alpolgármester ígéretet tett 
a felmerült problémák ellenőrzésére, majd az 
azt követő tájékoztatásra.

  /forrás: balaton.vehir.hu/
                 /zatyipress/
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Megrendezték a X. Forralt Bor Főző-
versenyt Badacsonytördemicen december 
7-én, amelyre 25 csapat jelentkezett. A ver-
senyt a badacsonyi PE AC Szőlészeti és Bo-
rászati Kutatóintézet képviselői nyerték. A 
szervezet munkatársa, Brávácz Károly el-
mondta, a fahéjon, a szegfűszegen, a szeg-
fűborson és a narancson kívül semmi kü-
lönleges hozzávalót nem használtak. Így a jó 
forralt bor titka talán abban rejlik, hogy iga-
zi badacsonyi szürkebarátból készül, az ösz-
szetevőket pedig tökéletes arányban adják 
hozzá.

Málik Zoltán borász, a zsűri elnöke örö-
mét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
versenyen induló csapatok legtöbbje nem 
vörösbort használt, hanem fehérborral káp-
ráztatta el a zsűrit és a vendégeket, hiszen a 
badacsonyi borvidék a fehérborok hazája.

Vollmuth Péter polgármester a rendez-
vénnyel kapcsolatban kiemelte, célja az, 
hogy Borbála és Luca nap között az em-
bereket kimozdítsák otthonukból, és le-
hetőséget teremtsenek arra, hogy a helyi-
ek és az ide látogatók megkóstolhassák az 
új borokat. Az idei versenyt a helyi kötődé-
sű Herczeg Ferenc író, szőlősgazda emléké-
re rendezték. A polgármester a faluházban 
megrendezett kiállításon mesélt az író éle-
téről. Vollmuth Péter elmondta, Herczeg 
1926-ban vásárolt Lábdihegyen birtokot. 
Ezzel a festői szépségű vidékkel kötött élet-

Forralt bor és tisztelgés
re szóló találkozás úgy kezdő-
dött, hogy egy Balaton-körüli 
kiránduláson elromlott az au-
tója. A kényszerű pihenőnek 
köszönhető, hogy most itt – 
az akkori Nemestördemicen 
– bemutathatják a 150 évvel 
ezelőtt született írófejedelem 
élete egy boldog szeletének 
ránk maradt emlékeit, amellyel 
az író előtt szeretnének tiszte-
legni a falu polgárai. A kiállítá-
son Herczeg személyes tárgyai 

is megtalálhatók, amelyek tovább bővül-
nek: a Badacsonytördemic Községért Ala-
pítvány segítségével megvásárolják a háló-
szoba bútorait is. Vollmuth Péter Herczeg 
Ferenc nagyságára emlékezve kitért arra is, 
hogy bárki örömét lelhe-
ti írásaiban, aki egy kicsit is 
szeret olvasni, mert rend-
kívül jó emberismerő volt. 
Nem a gazdag dzsentri vi-
lághoz tartozott, hanem a 
földön járó emberek közé. 
– Herczeget jobb- és bal-
oldalról is támadják, mi-
közben nem hovatarto-
zásuk, bőrszínük vagy po-
litikai nézetük alapján ítél-
te meg az embereket, csu-
pán azt nézte, ki jó, és ki 
rossz ember – tette hoz-
zá a polgármester. Ki-
tért arra is, hogy a bánsá-
gi Versec városában szü-
letett író szegedi dajkájá-
tól hallott ugyan magyar 
szavakat, de a német ajkú 
Herczog családban nem 
tanult meg magyarul. Hat 
éves koráig, a temesvári 
gimnáziumig csak néme-
tül beszélt. A vegyes nyel-
vű temesvári iskola után 
1876-ban a színmagyar 
Szegedre került a piarista 
gimnáziumba. Írói pályája 
gyorsan ívelt felfelé, ünne-
pelt író, színműíró, meg-
becsült Tisza - párti képvi-
selő, lapszerkesztő vált be-
lőle. Élete végéig konzer-
vatív világnézetű maradt, 

a zajos ünneplést kerülte, de a maga válasz-
totta társaságot nagyon kedvelte. Erről is 
tanúskodnak a kiállításon látható tárgyak: 
nemcsak magának és a szűk családi körnek 
tartott fent evőeszközöket, poharakat, min-
dig felkészült szélesebb vendégfogadásra is.

A rendezvényre legalább háromszázan 
látogattak el a helyiek közül és a környe-
ző településekről. A kézműves játszóház-
ban a Mikulással és a segédeivel már dél-
előtt 10 órától karácsonyfadíszeket, mézes-
kalácsot készíthettek a kicsik. Népi játéko-
kat és táncot is tanulhattak Szabó Csabától, 
a Tördemic Néptáncegyüttes művészeti ve-
zetőjétől. A versenyt zenés-táncos esttel és 
a forralt borok késő éjszakáig tartó kóstol-
gatásával zárták.

   Mizsei Bernadett

Brávácz Károly a polgármesterrel

A Balatonfenyves és Somogyszentpál között menetrend 
szerint közlekedő kisvonat első vagonját és a mozdonyt öl-
töztette ünneplőbe a helyi nyugdíjas egyesület, hogy ezzel is 
színesebbé tegyék a karácsonyvárás időszakát.  -Az idei al-
kalom az első, de mindenképpen hagyományt szeretnének 
teremteni – hangsúlyozta Jánosházi Katalin.  Az Ezüstfenyő 
Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, hogy december 3-a 
egyfajta „nulladik” nap volt, amikor az egyesület látta vendé-
gül a helyi gyerekeket. Reggel az óvodások, délután a kisisko-
lások szálltak a Mikulásvonatra , ahol almát, csoki mikulást 
osztott a Télapó a gyereknek a közel másfélórás utazás alatt, 
akik verssel, énekekkel köszönték meg az ajándékot. A fel-
díszített szerelvény december 4-től az év utolsó napjáig na-
ponta menetrend szerint közlekedik, melyen érvényes me-
netjeggyel lehet utazni.

Mikulásvonatként közlekedik
a balatonfenyvesi kisvonat
decemberben 
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Ünnepi ízek
Karácsony az év legszebb ünnepe, 

ilyenkor az asztalra is csak jól megválasz-
tott ízek kerülhetnek. Az ehhez kapcso-
lódó böjtös ételt, a mákos gubát a leg-
több helyen elkészítik. 

A tradicionális édesség házi válto-
zatát ismertette Mezei Lászlóné Erzsi-
ke az „Ízőrzők” című televíziós sorozat 
Komlóskán készített epizódjában. En-
nek a kelt tésztának nagy előnye, hogy 
akár napokkal előbb is elkészíthetjük, ka-
rácsonykor csak leforrázzuk, majd össze-
keverjük pirított vajjal és cukros mákkal. 

Mákos bobajka
Hozzávalók: dupla adag tésztához: 1 

kg liszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 1 to-
jás, só, 6 dl tej, 12 dkg margarin, fél dl 
étolaj. A tetejére: 15 dkg vaj, 20 dkg da-
rált mák, 15 dkg porcukor.

Egy dl tejbe cukrot, csipetnyi sót teszünk, belemorzsoljuk az 
élesztőt, meglangyosítjuk, és megvárjuk, míg megkel. A marga-
rint kevés tejjel felolvasztjuk, majd a többit is hozzáöntve át-

melegítjük. 
A lisztet 

tálba tesz-
szük, bele-
ütjük a to-
jást, a felfu-
tott élesz-
tőt, és a va-
jas tejet. Ezt 
laza tész-
tává össze-
d o lgoz zuk . 

Amennyiben szükséges, még kevés langyos tejjel pótolhatjuk 
a folyadékot. 

Alaposan, felfelé húzogatva dagasszuk a tésztát, hogy jó 
sok levegő menjen bele, és szépen kidolgozott, hólyagos ala-
pot kapjunk. Az étolajat is beletesszük, és még egyszer átgyúr-
juk. Konyharuhával letakarjuk, majd langyos helyen addig pi-
hentetjük, amíg kétszeresére szaporodik.

Lisztezett gyúródeszkára borítjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
és csíkokat vágunk belőle. Ezeket rúddá megsodorjuk, majd 
másfél centis kis darabkákra, bobajkákra vágjuk. Kizsírozott 
tepsibe hézagosan tegyük, hogy sülés közben tudjanak kicsit 
dagadni. Előmelegített sütőben, kb. 15 perc alatt zsemleszínű-
re sütjük. Megvárjuk amíg kihűl, majd nagyobb tálba tesszük.

A vajat egy láboskában felhevítjük és kevergetve addig süt-
jük, míg barnás színűre változik az alja és kellemes illata lesz. A 
darált mákot porcukorral összekeverjük. 

Egy nagyobb fazékban vizet forralunk. A kihűlt bobajkákat 
ebben átforgatjuk, szűrőkanálban lecsepegtetjük és azonnal 
tálba szedjük. Összekeverjük a pirított vajjal. Ízlés szerint cuk-

rozott mákkal fogyasztjuk. Készíthetjük túróval, dióval vagy 
párolt káposztával is.

Az ünnep közeledtével minden évben rajtam is kitör a mé-
zeskalács-készítő láz. Előfordult, hogy megfogadtam, hogy 
most kihagyom, hiszen a sok más sütemény mellett ki foglal-
kozik majd az egyszerű mézeskaláccsal? Aztán egyszer csak azt 
vettem észre, hogy megint kilószámra gyúrom az illatos, fű-
szeres tésztát. Általában valamilyen újdonságot készítek, ami 
egyben ajándék is a család tagjainak. Így készült már mézes-
kalácsból karácsonyfadísz, üdvözlőlap, adventi koszorú, sza-
loncukor, torta, fenyőfa, mesebeli házikó is. Már év közben fi-
gyelek, gyűjtöm az ötleteket, hogy aztán december közepén 
újra nekiállhassak valami érdekeset alkotni, amivel meglephe-
tem a szívemnek legkedvesebbeket. Az idei ünnepre már nyá-
ron kitaláltam, hogy mi készül majd, most festett adventi asz-
tali díszt készítettem.

  
      Róka Ildikó
                    Fotó: Móczár István
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Szerencsésnek mondhatják magukat 
azok a diákok, akik a siófoki zeneiskolá-
ban sajátítják el a zene nyelvezetét, egy-
egy hangszer virtuóz kezelésének tech-
nikáját. Szerencsésnek, mert az intéz-
mény vezetői más művészeti ágak befu-
tott, vagy útkeresés közben lévő fiatal te-
hetségeinek alkotásaival is megismertetik 
őket. Ez utóbbiak között található a Ba-
laton fővárosában született Kovács Edi-
na. Akvarelljei a somogyi emberek lelké-
nek finom rezdüléseiről, sajátos techni-
kával készített fotói pedig egy kísérletező 
kedvű, a tradíciókon bátran átlépő mű-
vész hitvallásáról tanúskodnak. 

Kovács Edina – bár a születési doku-
mentumok alapján csak harminc tavaszt 
számlálhat – közel két évtizede él a rajz, 
a festészet bűvöletében, s alkot szenve-
délyesen - ma már pedagógusi munká-
ja mellett. Alkalmazott grafikus szakmá-
ját Székesfehérváron, a Tóparti Gimná-
zium és Művészeti Szakközépiskolában 
szerezte 2000-ben, öt évvel később pedig 
átvehette oklevelét a Kaposvári Egyetem 
Művészeti Főiskolai Karán, mint rajz – vi-
zuális kommunikáció szakos tanár. Egé-
szen fiatalon (Hrívnák) Hetényi Zsuzsa és 
Démuth Pál buzdították, inspirálták alko-
tásra, a középiskolában pedig Kovács Ár-
pád festő-, és Végvári Beatrix grafikusmű-
vész avatták be a szakmai rejtelmekbe. 
Szép emlékeket őriz a főiskoláról is, ahol 
Takács Zoltán, Országh László, Sörös Jó-

A szépség esztétikája – a szépség vitalitása
Kovács Edina siófoki kiállításához

zsef és Rónai Gá-
bor grafikusművé-
szek már az önál-
ló arculat és kez-
deményezés báto-
rítói voltak.

- Kamaszko-
rom óta részt ve-
szek különbö-
ző alkotótáborok 
- Nagyatád, Szál-
ka, Balatonföldvár 
– munkájában, így 
elég fiatalon meg-
ismerkedtem az 
akvarell festészet 
szépségeivel, amely 
később legkedve-
sebb technikámmá vált. Balatoni em-
berként a tájképfestészet áll legközelebb 
hozzám, talán ebben tudom legjobban 
megvalósítani azt a szellemiséget, amit 
számomra a művészet jelent. A termé-
szetben való alkotás egyébként is mindig 
inspirált, ezért nem meglepő, hogy szá-
mos új képpel gazdagodtam egy-egy al-
kotótábor végére.

A főiskola óta koncepcióm a finom 
áttűnések, tükröződések megjelenítése, 
amelyet remélhetőleg szépen tudok áb-
rázolni tájképeimen is. Témám ezért ál-
talában a vízpart és környezete: a termé-
szet színei, formái és csendes atmoszférá-
ja hatnak rám leginkább alkotómunkám 

során. 
Sokszor hallottam isme-

rőseimtől, hogy miért nem 
dolgozom olajjal, mint a 
többi festő. 

Sajnos egyik legnagyobb 
hibám - ám lehet, hogy eré-
nyem is - türelmetlen va-
gyok. Magamat egyébként 
azzal oldom fel a kritika alól, 
hogy temperamentumom 
az akvarell technikában tud 
igazán kibontakozni. Amit 
a szemlélő láthat: gyors, 
lendületes, tiszta színekkel 
megalkotott, és egy kicsit 
–esetlegességéből adódó-
an –tökéletlen is.

 Természetesen nem csak az akva-
rell tölti ki művészi ambícióimat - rég-
óta foglalkozom az emberi test vetüle-
ti megjelenítésével, a női forma ezúton 
történő torzítási, absztrahálási lehető-
ségeivel és ennek kompozíciós megol-
dásaival. 

Az emberi alakzat leolvashatósági 
határait kutatva eljutottam egy olyan 
ábrázolási formáig, amely már szin-
te absztrakt, de még megmutatja az 
eredeti alak jellemzőit, és megmutat-
ja saját elképzeléseimet. Az áttetsző-
ség problémáit rétegek alkalmazásával 
érhettem el, amely összetett kompozí-
ciót eredményezett és igazodott mű-
vészi kifejezési technikámhoz. Kezdő 
fotósként persze elképzelni sem tud-
tam, hogy ez irányú tevékenységem-
mel ugyanoda jutok majd el, ahová fes-
tészeti kísérleteimmel. 

 Az alkotás folyamatában mindig is a 
határértékeket kerestem. Azt a pontot, 
amely még biztosítja számomra a képi 
megjelenítés lehetőségét, de már újfaj-
ta értékek és lényegek felé vezet. Eddigi 
kísérletezésem három fázist ölel fel, és 
egyre összetettebben vizsgálja a nőisé-
get és az áttetszőség fogalmát. Minden 
szakasz újabb és újabb kérdésekre ke-
resi a választ, amelyek ott rejtőznek va-
lahol a képek vizuális jelentésvilágában. 

                                    Süli Ferenc
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Természetben születő művészet
Szívmelengetően kedves embe-

rek, barátságos otthon, meghitt nyuga-
lom: ez várja azt, aki betér Lanczkor Gá-
bor balatonhenyei otthonába. A Sziveri-, 
Faludy-, Junior Prima-, Gundel- és számos 
ösztöndíjjal kitüntetett költő még csak 32 
éves. Már négy verseskötete és egy regénye 
jelent meg, de ír színdarabokat is, és dolgo-
zik a második regényén. Székesfehérváron 
született, Szombathelyen és Szegeden élt, 
de Veszprém megyében kötött ki, és jelen-
leg is itt alkot.

- Hogyan került a Káli-medence egyik 
legszebb falujába, Balatonhenyére?

- A feleségemmel sokat nyaraltunk a kör-
nyéken. Abban biztosak voltunk, hogy va-
lahol a Káli-medencében szeretnénk há-
zat venni, és végül itt találtuk meg a szá-
munkra meg felelő otthont. Tetszett, hogy 
Balatonhenye egy végtelenül csendes zsák-
falu, ahol nyugalom van, és körülveszi az 
embert a természet. Télen különösen cso-
dálatos, amikor alig járnak erre. Tavaly két 
napra elzárt minket a hó a túlvilágtól.

- Nem ijedtek meg? Nem érezték azt, 
hogy elegük van a vidéki életből?

- Egyáltalán nem, sőt, éppen ellenkezőleg: 
védettséget éreztünk. Élveztük a helyzetet.

- Segít ez a környezet az írásban?
- Természetesen igen. Ez a falu rendkívül 

inspiratív, sokszor az itteni természeti szép-
ségekből veszem a modellt az írásaimhoz.

- A Vissza Londonba című kötete ver-
seit a National Galleryben és a Tate Mo-
dernben látott képek ihlették. Miért fest-
ményekről írt? Nem volt elég az íráshoz az 
idilli környezet és a saját élettapasztalatai?

- Ezek valójában nem képleíró versek, 
nem a műalkotásokat írják le, hiszen a sa-

ját tapasztalataimat szőttem a sorok közé. 
Vagyis a festmények csak felidéztek bennem 
egy saját élményt.

- Mikor jött rá, hogy a gimnáziumban 
született verseknek lesz folytatásuk, és 
nem csak egy, az élet értelmét kereső ka-
masz szárnypróbálgatásai voltak az első 
művek?

- Nehéz lenne meghatározni egy konk-
rét pontot, mert ez inkább egy folyamat 
volt. Olyan ez, mintha egy ember azt akar-
ná meghatározni, hogy az alma melyik pil-
lanatban válik éretté. Azt meg tudnám 
mondani, hogy mikor jelent meg az első ver-

sem, az első kötetem és 
az első regényem, de ezek 
már száraz életrajzi ada-
tok. Valahogy belecsöp-
pentem ebbe a világba, hi-
szen nem jártam író, köl-
tő találkozókra a gimnázi-
umi éveim alatt, és kima-
radtak a megyei irodal-
mi fórumok, - amelyeknek 
egyébként hatalmas létjo-
gosultságuk van -, és rög-
tön az országos lapokba 
kerültem.

- Azt fel tudja idézni, 
miért kezdett el írni?

- Ezt talán ugyanolyan nehéz meghatá-
rozni, mint azt, hogy mikortól éreztem, hogy 
az írás az én utam, hiszen ez egyszerűen az 
önkifejezés eszköze. Az, hogy egy asztalos el-
készít egy gyönyörű asztalt, aminek nem 
csak a funkciója fontos, nem sokban külön-
bözik attól, ha valaki verset ír.

- Az önkifejezés mellett mennyire fon-
tos, hogy tetsszen az olvasóközönségnek, 
amit ír?

- A verseknél nem kerül annyira előtér-
be a visszajelzés fontossága, hiszen egyrészt 
nem találkozom közvetlenül az olvasóval, 
másrészt a költészet egy igazán intim műfaj. 
A színdaraboknál már fontosabb a közön-
ség elismerése, hiszen a bemutató során az 
alkotó azonnali visszajelzést kap.

- A magyar irodalom nagyjairól tud-
juk, hogy sokszor küzdöttek anyagi nehéz-
ségekkel. Mi a helyzet a kortárs költőkkel: 
őket is „éheztetjük”?

- Ez csupán az ember igényeitől függ. Mi, 
itt Balatonhenyén szerényen élünk, nincs is 
annyi lehetőség a költekezésre, mint példá-

ul Budapesten. Azt semmiképp sem mond-
hatjuk, hogy dúskálunk a földi javakban, de 
megvan mindenünk, amire szükségünk van.

- Mi a különbség a régi nagy költők és a 
ma alkotó művészek között?

- Szerintem nincs nagy különbség, egye-
dül a nézőpont. Valamikor Ady Endre vagy 
Petőfi Sándor is kortárs költők voltak, akik 
szerkesztőkkel veszekedtek, és élték a hét-
köznapi életüket. Aztán persze egy hosszú 
kiválasztódási folyamat után csak a leg job-
bak művei maradnak fent az utókornak.

- Sokan emlékeztetik önt arra, hogy a 
rendszerváltozás után lett felnőtt, és úgy 
tűnik, mintha ezt a szemére vetnék, és azt 
éreztetnék önnel, hogy túl fiatal még, ke-
veset tapasztalt, ami kihathat a műveire is.

- Az idősebb korosztály talán tényleg fur-
csán tekint a mi generációnkra, hiszen a szo-
cializmusban születtünk, de a vadkapitaliz-
musban nőttünk fel. A diktatúra nyers érze-
te valóban kimaradt az életünkből, de nem 
hiszem, hogy ettől kevesebbek lennénk. Ne-
héz megküzdenünk például azzal, hogy so-
kan elvárják a mai íróktól, itassa át a politi-
ka a műveiket. Én ezzel nem tudok mit kez-
deni. Ugyanakkor az elvárás valahol érthető, 
hiszen a történelmünket tekintve a politikai 
események, forradalmak folyamatosan át-
szőtték az irodalmat, így hozzászoktunk ah-
hoz, hogy a művészek a mindennapi politi-
kai élet eseményeiről is véleményt alkotnak.

- Van egy saját rock zenekara is, a 
Médeia fiai. A zene milyen szerepet játszik 
az életben?

- Már gimnazista koromban is aktívan 
gitároztam, aztán az egyetem alatt, Pesten 
és a külföldi ösztöndíjaim idején ért egy cso-
mó más élmény, így valahogy elmaradt a 
zenélés. A feleségem, akivel öt éve vagyunk 
házasok, komolyzenész, így erős impulzuso-
kat adott, hogy újrakezdjem, Ebből lett há-
rom éve a Médeia fiai, ami, úgy érzem, olyan 
energiákat is felszabadít bennem, amiket az 
írás nem.

- Milyen változást hozott az életébe a 
kislánya, aki másfél évvel ezelőtt született 
meg?

- Egyszerre semmi sem változott meg, és 
megváltozott minden. Lujza kitöltötte azo-
kat a réseket az életemben, amiket eddig 
észre sem vettem.

       Mizsei Bernadett
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A keszthelyi Balatoni Múzeumban mutatták be november 26-
án a Nők a Balatonért Egyesület gondozásában újonnan meg-
jelent „A Balaton könyve” című kötet immár harmadik kiadását.

     A könyvről részleteiben beszélt Szauer Rózsa, a NABE el-
nöke, hangsúlyozva, hogy az olvasmány mindazoknak szól, akik 
a Balatont még jobban szeretnék megismerni, s kiemelte a diák-
ifjúságot. 

- Mi úgy gondoljuk, hogy a Balaton mellett élő gyermekeknek 
sokkal több ismeretet kell átadni a tóról annál, mint amennyit az 
iskolában ma tanítanak. Nem csak a vízről, a környezetről való 
tudnivalókra gondolok: a regékre, a történelemre, a hely szelle-
mére, amik az embert balatoni polgárrá teszik - mondta. 

A civil szervezet zalai csoportjának elnöke, Vetőné Zeke Erzsé-
bet utalt rá, hogy már az első kiadás összeállítása során is a régió 
jeles szakembereit kérték fel szerzőként, s hasonlóképpen neves 
szaktekintélyek végezték az egyes fejezetek lektorálását. Szólt ar-
ról is, hogy a tartalom most új fejezettel bővült, mely az éghajlat-
változással és a vízháztartási szélsőségekkel foglalkozik. Az e té-
makörben szereplő írás Kravinszkaja Gabriella, a Közép-dunántú-
li Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének munkája, a lektorálást 
pedig Anda Angéla, a Pannon Egyetem Georgikon Kara tanszék-
vezető professzora végezte. 

A NABE a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhe-
tően adhatja kézbe a kötetet mindarról szólóan, amit a Balaton-
ról tudni érdemes és kell: legyen szó természeti és gazdasági érté-
kekről, nevezetességekről, vagy a miliő által ihletett képzőművé-

A Balaton olvasókönyve 

Szűrés hölgyeknek, szervezett beutazással

szeti, irodalmi alko-
tásokról. A bemu-
tatón elhangzott, 
hogy a szerzők és a 
szerkesztők két ki-
emelt szempontra 
tekintettel alkották 
meg a kötetet: ez 
az átfogó kép nyúj-
tása volt, valamint 
az, hogy iskolai ol-
vasókönyvként tantárgyközi használatra is alkalmas legyen. Az 
olvasmány számos földrajzi, biológiai, irodalmi, történelmi tud-
nivalót tartalmaz.  A mintegy 250 oldal terjedelmű ismeretanya-
got közel félezer kép gazdagítja, teszi szemléletesebbé, az illuszt-
rációk közt sok archív felvétel, természetfotó és műalkotást be-
mutató kép látható. Az egyesület a Balaton-parti települési isko-
lák könyvtáraiba is juttat a kötetekből. Elhangzott, hogy a tarta-
lomra akár önálló Balaton tantárgy is épülhet. 

Az eseményhez kapcsolódva Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere ajánlotta a jelenlévők figyelmébe az önkormányzat által 
pályázati segítséggel megjelentetett Zöld ábécé kiadványt, vala-
mint a településen működő Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
által ugyancsak nemrég elkészített természeti értékfeltárót, mely 
4 részes füzetsorozatként jelent meg.

      H. Á.

Az utazás megszervezésével és ingyenes lebonyolításával já-
rul hozzá a hévízi önkormányzat ahhoz, hogy a Nemzeti Nép-
egészségügyi Program keretében szervezett emlőszűrésre az 
érintett 45-65 év közötti hévízi hölgyek eljutását biztosítsa. A 
szűrés azokat érinti, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kap-
tak. 

- Önkormányzatunk a Zalaegerszegi Mammográfiai Labor-
ban történő szűrővizsgálatra való csoportos utazáshoz a köz-
lekedési eszközt térítésmentesen biztosítja a jelentkezők részére 
– tájékoztatott Papp Gábor polgármester. - A személyre szóló 
meghívón kívül felhívással fordultunk a Forrás Újságban, a város 
honlapján és az orvosi rendelőben az érintettekhez, annak érde-
kében, hogy minél többen vegyenek részt a szűrésen. A védőnői 
szolgálat munkatársai személyesen is felkeresték az érintetteket 
és tájékoztató anyagok átadásával, személyes meggyőzéssel nép-
szerűsítették a szűrőprogramot.

Az eddigi adatok szerint a szervezett beszállításra 63 hölgy je-
lentkezett. A mammográfiás vizsgálat ugyan nem feltétlenül kel-
lemes, ám nem is fájdalmas, hasznossága pedig vitathatatlan, 
ugyanis segítségével már körülbelül két évvel a csomó kitapintá-
sa előtt felismerhető az emlőrák, ily módon az esetek döntő ré-
szében teljesen gyógyítható. 

Azok, akik nem tartoznak a fent említett korosztályba, szeret-
nék mégis megnyugtatni magukat, a háziorvostól kérhetnek be-
utalót vizsgálatra. Akik pedig már az érintett korosztályhoz tar-
toznak, nagyon fontos, hogy éljenek a lehetőséggel, főként, ha az 
utazás is szervezetten történhet.

- Az átvizsgáltsági adatok azt mutatták, hogy azokon a telepü-
léseken a legmagasabb a szűrésen részt vevők száma, ahol a behí-
vottak személyes meggyőzése után buszos szűrésszervezésre kerül 
sor, ezért is tartottuk fontosnak, hogy önkormányzatunk megszer-
vezze a buszos beszállítást – mondta a polgármester. 
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Számos szép régi szokás kötő-
dik a karácsonyhoz hazánkban, 
amelyet Pákay Viktória néprajz-
kutató segítségével gyűjtöttük 
össze. Maga a teljes karácso-
nyi ünnepkör, amely advent első 
napjával veszi kezdetét és víz-
keresztig tart, gazdag volt kü-
lönböző maszkos alakoskodó 
és dramatikus szokásokban, va-
lamint jósló- és varázsló csele-
kedetekben. Ez az időszak igen 
fontos volt a falusi ember éle-
tében, mert egyrészt az adven-
ti időszakban fel tudott lélek-
ben készülni Jézus születésének 
ünnepére, másrészt különböző 
hiedelemalapú cselekedetekkel 
igyekezett befolyásolni például a 
jövő évi termést, vagy megtudni, 
melyik lánynak ki lesz a jövendő-
belije. A téli időszakban, a mezei 

Őseinktől kapott örökség
munkák szünetében több idő ju-
tott a társas érintkezésre is, ami-
nek színhelyei a fonó, a dörzsölő 
vagy a disznótor volt.

A karácsony a kereszténység 
egyik legnagyobb ünnepe, Jé-
zus születésének napja, amely-
hez számos népszokás és hiede-
lem kapcsolódott.  Karácsony vi-
gíliája (december 24.) a készülő-
dés jegyében telt, sokáig szigo-
rú böjtös nap is volt egyben. A 
karácsonyi asztal, az arra vagy 
köré helyezett tárgyak, az elfo-
gyasztott ételek különös, mági-
kus jelentőséggel bírtak a falu-
si ember életében. A karácsonyi 
abroszt használták később ve-

tőabrosznak, vagy sütőabrosz-
nak, hogy bő legyen a termés, és 
a kenyér is szépen keljen. A ga-
bona és más magvak a követ-
kező év bő termését biztosítot-
ták, az asztal alá helyezett szal-
mát az ünnep elmúltával az álla-
tok alá tették, vagy megetették 
velük, hogy egészségesek legye-
nek. Szokás volt még gazdasági, 
háztartási eszközöket is az asztal 
alá helyezni, hogy jól menjen ve-
lük a munka.

A karácsonyi ételek is szimbo-
likus jelentéssel bírnak, például a 
szentelt ostya, a mézbe mártott 
foghagyma, dió, alma a család 
egészségét biztosította. A vacso-
ra böjtös ételekből állt, de sokat 
és sokfélét ettek, hogy a követ-
kező évben is elegendő élelmük 
legyen.


