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Lapszél
A Balaton nagykövete

Vöröskereszt
elsősegélynyújtók
a strandokon

Közel háromszáz képzett vöröskeresztes elsősegély-
nyújtó vigyáz a strandolókra a Balatonon július 1. és au-
gusztus 22. között.

A Magyar Vörös-
kereszt idén hetedik 
alkalommal indította 
el Balatoni Elsősegély-
nyújtó Szolgálatát 12 
Balaton-parti település 
19 strandján. Az ön-
kéntesek minden nap 
délelőtt 10 és este 6 óra 
között látják el a vízben 
és vízparton szerzett sé-
rüléseket.

Tavaly két esetben is 
életet mentettek a kép-
zett elsősegélynyújtók 
– hangzott el július elsején Balatonlellén, a Napfény stran-
don tartott sajtótájékoztatón, ahol vöröskeresztes imi-
tátorainak segítségével megelevenedtek a leggyakoribb 
strandsérülések. A szolgálatot teljesítő önkéntesek tudják 
mi a teendő ájulás, sportsérülés, kagyló okozta vágás, hor-
zsolás vagy éppen szívmegállás esetén is.

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat fiataljai 2007 óta 
több mint 20 ezer sérülést láttak el. A szolgálat indulása 
óta négyszer történt közvetlen életmentő beavatkozás. 
Idén is lesz defibrillátor az elsősegélynyújtó önkénteseknél, 
melyekből hatot a Magyar Vöröskereszt, a többit a helyi 
önkormányzatok biztosítják a szolgálathoz.

A széplaki öregúr nem akart hinni a szemének: az 
évek óta szinte alig használt MEDOSZ – pályán min-
den reggel, azonos időben felharsant a sípszó, s másfél 
órán keresztül őrült tempóban száguldott a bőrgo-
lyó a két alapvonal között. Briliáns cselek, elképesztő 
technikai bravúrok, fülön, bokán táncoltatott játék-
szer – igazi örömfoci, korosztálytól függetlenül.

Még nagyobb lett a Puskás Öcsin, Bozsik Cucun 
felcseperedett rajongó csodálkozása, amikor a labdát 
kergető gyermekek és középkorú apák között egy if-
jút, egy igazi sztárt is felfedezett. A két csapatot hol 
magyarul, hol németül instruáló fiatalembernek lát-
hatóan nagy volt a tekintélye mindkét oldalon, s már 
az első  labdaérintése után látszott: ez bizony váloga-
tott szint!

 - Azannya – hívta ki az unokáját a kerítés mögül az 
öregúr - ez meg a Dárdai Palkó!

Palkó, vagyis Dárdai Pál, a 61-szeres magyar válo-
gatott nevéhez persze nem a nyár nagy átigazolása 
kapcsolódik – szó sincs arról, hogy az újjáalakuló 
Balatonújhelyi MEDOSZ alapembere lesz. A Hertha 
BSC csillagát, csúcstartóját ugyanis változatlanul szer-
ződés köti a berlini sportegyesülethez – a club után-
pótlás nevelésért felelős koordinátora. Dárdai Pál ma 
250 gyermek sorsának formálója, karrierjének ápoló-
ja. Félezer szülő issza szavait, félezer szülő szemében 
ő a legenda, az egyesület ikonja. Az egykori pécsi fiú, 
aki már második éve szervezi a német főváros patinás 
egyesülete kis focistáinak nyári pihenőjét a magyar 
tenger mellett. Tavaly csak néhány családdal érke-
zett, idén már közel tucatnyian jelentkeztek, jövőre 
pedig az előzetes felmérések szerint számuk meg is 
duplázódhat. A napirend persze kötött: reggel kilenc-
kor foci a szülőkkel, majd lángos – és palacsintaevés, 
üdítők, valamint egy korsó sör elfogyasztása, délután 
lábtenisz és szárazföldi fejelés, majd ez utóbbi megis-
métlődik, de már a vízben. 

 - A családok magánházakban találtak maguknak 
szállást Széplakon.  S mivel szeretem a visszacsatolást, 
tudom, hogy kedvesek, előzékenyek a lakáskiadók, a 
büfések. A z ételek kiválóak, a folyékony kenyér hideg, 
a víz meleg. Hihetetlenül jól érzik magukat itt német 
barátaim, s látom, hogy „tisztességesen” költenek is. 
Öröm számomra, hogy rendkívül jó véleménnyel van-
nak honfitársaimról, a balatoni vendéglátásról, melybe 
természetesen a helyi borok minősége is bele tartozik 
– mondja az ifjabb Dárdai, akit méltán tekinthetünk a 
Balaton berlini, „herthás” nagykövetének. 

    Süli Ferenc
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Szigort ígér, eredményt vár a Csopaki kódex
Nemzetközi viszonylatban is példaérté-

kű lehet az a kezdeményezés, mely Csopak-
ról indult, s az önszabályozás  - és önmér-
séklés - kiemelkedő példája. Ez a Csopaki 
kódex. A Szent Donát Pince pompás pa-
norámát adó teraszán Kovács Tamással, a 
koncepció egyik ötletgazdájával és a Cso-
paki kódex titkárával beszélgettünk a kez-
deményezésről.

- Honnan a borkódex ötlete?
- Hadd kezdjem messzebbről! A bor – 

túl azon, hogy ital – egy palackba zárt kul-
túra. Ám csak akkor tud kulturális értéket 
közvetíteni, ha termőterületéhez is kötőd-
nek kulturális hagyományok. Ilyen például 
a szőlőművelés hagyománya, továbbá az 
is, hogy az adott terület szőlőjéből milyen 
bort készítenek. A mennyiség sem elhanya-
golható. Sőt: épp a terület termőképessége 
limitálja a palackba tölthető literek számát. 
De ide lehet azt is sorolni, hogy milyen pa-
lackforma alakult ki azon a helyen. Kijelent-
hetjük: azok a borok, amelyek kulturálisan is 
közvetítenek valamit, drágábbak. Ez a világ 
minden jelentős termőhelyén így van. Saj-
nálatos, hogy a kommunista rendszerben 
óriásit vesztett a tekintélyéből a magyar 
bor. A rendszerváltás óta sem sikerült tel-
jes mértékben kiküszöbölni a csorbát, jól-
lehet egyre több a polcokon a valóban jó 
minőségű bor. Pedig az elmúlt húsz évben 
nagyon sok pénz került az ágazatba, fel-
bomlottak a nagy állami borgazdaságok és 
új, korszerű közép- és kisbirtokok jelentek 
meg. Jelentős technológiai megújulás tör-
tént, számos szőlőterületet újratelepítettek. 
Csakhogy szinte teljesen elveszett a már 
említett kulturális identitástudat. Kis túl-
zással mondhatnánk: elfelejtettük a hazai 
szőlő- és borfajtákat. 

- Miért nem jó ez? Vagy nem volt jó ez?
- A technológiát, a műszaki színvonalat 

tekintve persze hogy jó. A velejáró rossz, 
hogy nagyobb mértékben terjedtek el a 
nyugati szőlőfajták, mint az kívánatos lenne. 
Vannak olyan borvidékeink, melyek alapja-
ikban változtak meg és vettek át egy az egy-
ben már létező, és az eredeti hazájában sike-
res nyugati mintát. A magyar bor vesztett 
egyediségéből és a sokat javuló minőség 
ellenére sem versenyképes nemzetközileg. 

A hagyományos borvidéki arculatok és a 
hozzájuk köthető jellegzetes borfajták ero-
dálódtak. Egy példát hadd említsek: a rend-
szerváltozás táján még szinte egyeduralko-
dó volt Balatonfüred-Csopak környékén 
az olaszrizling, vagy Badacsony környékén 
az olaszrizling mellett, a szürkebarát, a kék-
nyelű - ezeket váltották a nyugati szőlők: a 
chardonnay, sauvignon blanc, cabernet-k 
(sauvignon és franc), merlot és még sok 
más fajta. Ennek következtében ma már 
sok helyen küzdünk az olaszrizlingért…

- Látható-e a fordulópont?
- A rendszerváltás óta folyamatosan zsu-

gorodik az ágazat, melynek egyik fő oka, 
hogy a magyar bor nemzetközileg nem 
versenyképes. A rendszerváltás hajnalán a 
gyenge minőség, napjainkban az egyediség 
hiánya az, ami lejtőn tartja a magyar bor-
termelést. Lassan körvonalazódik egy for-
dulópont, mely talán megállítja a folyama-
tot. Bíztató jel ugyanis, hogy újra kezdenek 
népszerűek lenni a magyar fajták, például az 
olaszrizling, a furmint, a kékfrankos vagy a 
kadarka.  A ’80-as évek végén 100-120 ezer 
hektárról beszélhettünk, amely mára 60 
ezerre zsugorodott. Megjegyzem, Ausztria 
majdnem ugyanennyi szőlőterülettel ren-
delkezik. 

- Ők lehetnének a minta?
- Ők egy jó és tanulságos példa. A világ-

örökség részét is képező Wachau vidékén 
működő termelői összefogás például inspi-
ráló volt számunkra a kódex írásakor is. Mi 
is egyedi, magas színvonalú borokat szeret-
nénk, amelyek magas áron állják meg a he-
lyüket a világpiacon. A Balatonfüred–Cso-
pak Borvidéken közel 900 hektáron terem 
az olaszrizling. Badacsonyban ez a szám 700 
hektár fölötti. A teljes északi part az összes 
hazai olaszrizling terület több mint felét je-
lenti.

- Mire képes Csopak, mire képesek a cso-
paki borászok?

- A Balatonfüred–Csopak Borvidéken 
belül Csopak körzet az, ahol szinte egyed-
uralkodó az olaszrizling. Bizonyos értelem-
ben a turizmus veszélyt jelent, a panorámás 
szőlőterületek igen kapósak, s fennáll a ve-
szélye a kivágásnak, hiszen építkezni is kell, 
ha már van egy gyönyörű birtokunk… Sze-

rencsére a Balaton törvény kellően szigorú, 
a jövőre nézve nem számolunk további 
drasztikus területcsökkenéssel. Csopak 
neve az idők folyamán összeforrott a sző-
lőfajtával. 2010-ben az összes borvidéknek 
– egy uniós 
szabályozás-
nak eleget 
téve – meg 
kellett újíta-
nia a termék-
leírását. Ez a 
d o k u m e n -
tum (számos 
egyéb meg-
kötés mellett) 
például azt is 
szabályozza, 
milyen szőlő-
fajták borára 
lehet ráírni a 
borvidék nevét. És most tudok válaszolni a 
bevezető kérdésére: akkor ült össze nyolc-
tíz termelő Csopak, Paloznak, Alsóörs, 
Felsőörs, Lovas térségéből, hogy megvitas-
sa, mit is lehetne tenni adottságaink jobb 
kihasználása érdekében. Kértük a hegyköz-
séget, hogy az új termékleírásba kerüljön 
bele, hogy a névhasználatnál Csopak csak 
olaszrizling lehet, s kapjon külön termékle-
írást Csopak.

- Ezek a borok miképp lesznek megkülön-
böztethetők? 

- Az a bor, amely a Csopaki kódex szel-
lemében, annak előírásait betartva készül, 
viselheti a Csopaki kódex védjegyét. A dűlő 
megjelölés nélküli borok ezüst, míg a dűlő-
sek arany besorolást kapnak. A kódex négy 
fő pillére a hagyomány, az eredet, a termé-
szetesség és a stílus. Arany fokozat esetén 
összesen 9 hónap minimum érlelés az elő-
írt, melyből legalább hat hónap hordóban 
és/vagy tartályban, illetve legalább 3 hónap 
palackban történik. A borokat egységesen 
burgundi palackba töltjük, első osztályú 
parafa dugóval, illetve fekete, selyemszínű 
kapszulával zárjuk le. A borok minden év-
ben egységesen Szent Iván napjának elő-
estéjén (június 23.) kerülnek forgalomba. A 
szabályozás mellé egy folyamatos és szigorú 
ellenőrzési rendszer is tartozik. 
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Zöld Balaton Fotópályázat
és más 

környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu

A balatoni háztartásokba kerül a Zöld ábécé
A közeljövőben mintegy 20 ezer Balaton környéki háztartásba jut el a Zöld Balaton- kampány kiadványa, a „Zöld ábécé”. 
A 24 oldalas füzet nem más, mint egy fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár. Olyan, ami elsősorban a Balaton-

part adottságait veszi figyelembe, ugyanakkor minden érdeklődő számára hasznos lehet.
„Arra törekedtünk, hogy egyensúlyt találjunk a tudományos pontosság és alaposság és a közérthetőség, a mindennapok 

gyakorlata között. Reméljük, hogy a Zöld ábécét forgatva Önök közül sokan ráébrednek arra, hogy a környezet védelme csak 
nagyon kis részben valami elvont eszme, szép filozófia, sokkal inkább odafigyelés, gondolkodás, felelősségérzet és a minden- 
napok gyakorlatának ötvözete. Ha tájékozottak vagyunk, tudjuk, miként lehet megváltoztatni életünket úgy, hogy azzal egy-
szerre szolgáljuk a saját magunk jól felfogott érdekét és a jövő generációit’ – írja az előszóban Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere.

Ízelítő a címszavakból:
Gázkészülékek tisztítása: akár 10 százaléknál is több energia fogyhat el akkor, ha nem fordítunk kellő figyelmet a gázkészülé-

keink tisztán tartására. A szennyeződés lehet akár a hőcserélő lamellái közötti, vagy beszélhetünk a belső vízkő lerakódásáról, 
az eredmény ugyanaz: hőszigetelő réteg keletkezik, ami rontja a készülék hatásfokát. 

Hőszivattyú: Olyan berendezésről van szó, amely az egyik oldalán hőt vesz fel, amit a másik oldalán – magasabb hőmérsék-
leten – pedig lead.

Hűtőszekrény, fagyasztó: bár a modern gépek már összehasonlíthatatlanul kevesebb energiát fogyasztanak, mint elődeik 
néhány évtizeddel ezelőtt, de 24 órás működésükkel még mindig a legnagyobb háztartási áramfogyasztók közé tartoznak. Ha 
újat veszünk, nagyon figyeljünk az energiaosztályra, hiszen hűtőszekrényt általában hosszú távra vásárolunk. Igyekezzük az ott-
hon hűvösebb szegletébe elhelyezni, ha többet üzemeltetünk belőlük, gondoljuk át, hogy mindig szükség van-e párhuzamos 
használatukra. (l. még: A-energiaosztályú háztartási gépek)

Ingatlanárak: Egy 2013 tavaszán publikált elemzés szerint a magyar ingatlanpiac végre eljutott odáig, hogy a házakban és a 
lakásárakban elismeri az energetikai felújítások költségét, így annak megtérülésénél már nemcsak az energiaszámlák, de a lakás 
értéknövekedését is figyelembe lehet venni.

Perlátor (vízrendező): Egy csapon percenként 10–15 liter vizet tudunk kiengedni, ám egy néhány száz forinttól néhány ezer 
forintig terjedő perlátorral ez a mennyiség 3–4 literre mérsékelhető, mivel a szerkezet levegővel dúsítja a vizet. A legjobbak 
azok, amelyeken percenként körülbelül két - három liter víz folyik át (felhasználástól függően).

A Zöld ábécé kiadvány – amelyben nyereményjátékot, hasznos táblázatokat, sőt egy hajtogatható balatoni zöld békát is 
tartalmaz –  ingyenesen letölthető a www.zold-balaton.hu weboldalról.
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A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködésben 11 db Natura 2000 
terület fenntartási tervének készítését 
végzi. 

Egyik tervezési terület maga a Balaton, 
amelynek teljes vízfelületén túl a parti sáv 
meghatározott ingatlanjai tartoznak ide, 
42 parti önkormányzat érintettségével. 

A tó mellett még 10 gyep-, berek 
és szántóföldi művelésű tervezési egy-
ségre készítenek fenntartási tervet az 
együttműködő partnerek. Veszprém 
megyét illetően Litér, Szentkirályszabadja, 
Királyszentistván, Veszprém, Balaton-

Natura 2000 fenntartási tervek - 
Együttműködés a tervezésben

kenese, Tótvázsony, Taliándörögd tele-
pülések érintettek. Somogy megyéből 
Ádánd, Balatonendréd, Balatonszemes, 
Balatonlelle, Látrány, Balatonboglár, Orda-
csehi, Lengyeltóti, Buzsák, Fonyód megha-
tározott ingatlanjaira terjed ki a tervezés 
nyilvános folyamata.

A tervek készítői az érintett önkor-
mányzatok, tulajdonosok, gazdálkodók, 
vagyonkezelők együttműködését kérik. 

A Balaton esetében fontos a tavon 
gazdasági tevékenységet folytató vállal-
kozások bekapcsolódása a munkába. A 
mezőgazdasági, vagy művelésből kivett 
háttér területek esetében nagyobb hang-

2013. július 26-28 között az I. RoSé Fesztiválon  Zamárdi testvértelepülése, Villány is bemutatkozik: neves villányi és balatoni borá-
szok, pálinkások, kemencés- és grillezett ételek, langallósok, fenséges étkek és nedűk, változatos programok várják az érdeklődöket: 

animáció, gyerekműsorok, felnőtt előadások, házibuli hangulatú utcabál a 60’-as 70’-es, 80-as’ évek zenéjével.  A fesztivál kezdő napján 
a felvonulást a Dolce Vita életérzéssel fűszerezve, Vespa motorosok és az Európa szerte híres Horse Evolution lovasai is színesítik. 

Délutánonként a német testvértelepülés, Malsch, zenekarának kisebbik fele is gondoskodik a jó hangulatról. Esténként - jó idő esetén 
meglepetés várja az idelátogatókat!  

2013. augusztus 3-án  I love Balaton 2., avagy Úszd át a Balatont kétszer! Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal a teljesítendő szakasz. A 
rajt a Zamárdi szabad strandon lesz, úszás közben pedig a csodás tihanyi kilátásban lehet gyönyörködni. 

További információ: www.ilovebalaton2.hu   
(rossz idő esetén)  2013. aug.10-én kerül megrendezésre.

2013. augusztus 8-11.   XIII. Balatoni Játszadalom több napos családi rendezvény, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a nekik 
való szórakozási lehetőségeket - várhatóan: animációk, játszóház,  ügyességi vetélkedő, hagyományőrzés, zene-és táncbemutató, játé-
kos tudomány-vetélkedő, ismét  megrendezésre kerül a Tréfás Vízi Járgányok Versenye, továbbá kiemelt program a Balaton Szívének 

megalkotása a „ Magyar Tengerben”  ld.www.zamardi.hu
2013. augusztus 17. Amatőr  Strandröplabda kupa kerül megrendezésre a Zamárdi, Kossuth L. utca végénél lévő 2 db felújított 

pályán
2013. augusztus   18-21. Nagyon Zene Fesztivál A Nagyon Balaton kiemelt rendezvénysorozat egyik helyszíne Zamárdi, ahol a 

Petőfi Rádió által képviselt zenei világ élő koncertek, fesztivál formájában is testet öltenek majd 70 óra koncert és buli a strandon. 
Ld:nagyonbalaton.hu/zamardi/

2013.augusztus 20-án Zamárdi Város helyi ünnepsége 
2013. augusztus végén Amatőr Kettesfogathajtó verseny helyi és környékbeli fogatosok versenye a Zamárdi, Kossuth L. utca végé-

nél található rendezvényterületen
Egész július, augusztusban: 

animáció, kézműves játszóház a szabad strandon több helyszínen, 
Zamárdi Séták Túravezetés,

Zenés est, utcabál ( kedd, péntek, szombat)

súlyt kap a magántulajdonosok, bérlők, 
kezelők, gazdálkodók részvétele. Környe-
zetvédelmi civil szervezetek, érdeklődő 
magánszemélyek is bekapcsolódhatnak a 
tervek készítésébe. A nyilvánosság bizto-
sítása érdekében helyi fórumok, terepbe-
járások kerülnek megtartásra a közeljövő-
ben, amelyre minden érintettet várnak a 
tervek készítői.

Látogassák meg a projekt honlapját, 
tegyék fel kérdéseiket, és küldjenek javas-
latokat a témát érintően.

http://natura2000.balatonregion.hu

Zamárdi programok: július - augusztus
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Szerencsés – s valószínűleg rendkívül sike-
res - életpályát futhat be az, akinek a hivatá-
sa és szenvedélye számos ponton találkozik. 
A sors kegyeltjei közé tartozik Jamrik Péter: 
villamos mérnök, okleveles közgazda, ipar-
jogvédelmi szakértő, „A” kategóriájú rádió-
távközlési vezető tervező, a Magyar Mérnöki 
Kamara, valamint a Mérnökakadémia tagja, 
a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. ve-
zérigazgatója, a „NOVOFER Alapítvány a 
Műszaki Szellemi Alkotásokért” létrehozója, a 
„Gábor Dénes Díj” alapítója. 

A diplomák száma, a tisztségek és elköte-
lezettségek jelzik, hogy Jamrik Péter valóban 
megküzdött környezete és a szakma promi-
nenseinek elismeréséért. S bár a gyökerek - és 
a napi munka – a fővároshoz kötik, szabadide-
jének jelentős részét a magyar tengernél tölti 
el immár hosszú évtizedek óta.

Gyermekként kötött kapcsolatot a Bala-
tonnal, s az első vitorlás élmények már elő-
revetítették egy tartós szerelem reményét. A 
Dragon hajóosztályban kétszeres magyar baj-
nok Jamrik Péter ma a csopaki Kereked Vitor-
lás Klub elnökhelyettese. A vitorlázás azonban 
nem csak az öröm forrását jelentette számára 
– a biztonságot is. A felelősséget a sportoló 
társak és a Balatonban fürdőzők élete iránt. 
Ez a mentalitása alapozta meg a vízimentéssel 
kapcsolatos tevékenységét, amelyet napjaink-
ban is végez a Magyar Vöröskereszt vízimentő 
oktatójaként, mentőhajó-vezetőjeként. 

Csaknem egy emberöltő telt el azóta, hogy 
a karitatív szervezet keretében kezdeményez-
te a vízimentés szervezett oktatásának elő-
készítését. Alapítója és támogatója az MVK 
Vízimentő Alapítványának, 1989-től - a közel-
múltban történt megszűnéséig - az Országos 
Vízimentő Szakbizottság tagja. A Balatonon 
létrejött Aquacaritas Egyesületben a mentés-
koordinációs feladatokat szervezte. 1996-tól 
a balatoni kormánybiztos meghatalmazottja-
ként foglalkozott a régió közbiztonsági fejlesz-
téseivel, az ORFK vezetőjének felügyeletével 
készítette el a balatoni rendőrkapitányságok 
műszaki fejlesztési tervét a balatoni kormány-
biztos számára – társadalmi munkában. A 
Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával 
megjelent első hazai vízimentő szakkönyv 
társ-szerkesztője és részben szerzője.

Munkájának, elképzeléseinek össze-

hangolása, megvalósítása a kezdetekben 
némi akadályokba ütközött - a „hivatásos” 
életmentők azonban rövidesen felfedez-
ték, hogy nemes szándékait megalapozott 
szakmai tudás és önzetlen segítőkészség 
táplálja. Egyértelmű volt, hogy személyé-
ben a legalkalmasabb embert választották 
a tóparti három megyei közgyűlési elnök 
által létrehozott Balatoni Régió Közbizton-
sági Tanácsadó Testület elnökévé – e fel-
adatkört négy választási ciklusban töltötte 
be – természetesen honorárium nélkül. 
Nevéhez kötődik a „Középtávú Közbizton-
sági Fejlesztési Program”, majd a „Legyen a 
Balaton Európa legbiztonságosabb tava!” 
szlogennel hirdetett „Komplex Vízbiztonsá-
gi Program” kidolgozása. Kezdeményezője 
volt az „EMESE” projektnek, amely a hazai 
vízi sürgősségi ellátás szakmai, technikai és 
szervezeti alapjait rakta le. Ennek 2008-tól 
működő egysége a Balaton Fejlesztési Ta-
nács támogatásával beszerzett RUPERT 
sürgősségi mentőhajó.

Jamrik Péter alapítója a „Balaton Régió 
Közbiztonságáért” díjnak, sőt 2011-ben 
személyes hozzájárulásával egészítette ki a 
díj forrását annak érdekében, hogy az a ko-
rábban megszokott módon és feltételekkel 
kiosztható legyen. S bár a Közbiztonsági 
Tanácsadó Testület 2010-ben megszűnt, a 
Balaton Fejlesztési Tanács folytatni kíván-
ta a megkezdett közbiztonsági fejlesztési 
programokat - így kapott felkérést Jamrik 
Péter a közbiztonsági tanácsosi feladatkör 
ellátására – szintén társadalmi munkában. 

A közelmúltban kidolgozta a Balaton 
Régió Közbiztonsági Együttműködési Prog-
ramját, a Balatoni Régió Készenléti Szolgála-
tok Koordinációs Központja 
működési modelljét, majd 
megbízást kapott a BFT Köz-
biztonsági Testülete vezeté-
sére is.

Rádiótávközlési vezető-
tervezőként is maradandót 
alkotott: a balatoni viharjelző 
rendszer rekonstrukciója, a ki-
egészítő viharjelző megoldá-
sok létrehozása, a „Balatrönk” 
közösségi rádiórendszer, a 
„Balatoni Információs Rend-

A biztonságos Balatonért
Háttérben, elkötelezetten: Jamrik Péter

szer” megtervezése és kiépítése, a „LIFE” 
Balatoni Monitoring Rendszer tervezése és 
kivitelezése, illetve az idén működésbe állt 
„Balaton-Navinfo” működési modelljének 
kidolgozása ugyancsak a kreatív mérnököt 
dicsérik.

A Híradástechnikai és Informatikai Tu-
dományos Egyesület TETRA, a készenléti 
rádiórendszerek szakosztályának – új nevén 
Rádiótávközlési Szakosztály - negyedszer 
újraválasztott elnöke, az előző ciklusban 
az egyesület főtitkár-helyettesi funkcióját 
is betöltötte. Ezzel kapcsolatos balatoni 
munkája az EDR, a hazai digitális készenléti 
rádiórendszer felhasználói csoportjainak – 
mentők, rendőrség, tűzoltóság, vízimentő 
szervezetek - régiós együttműködését 
megalapozó platform létrehozása.  

Széleskörű társadalmi-, civil tevékenysége 
elismeréseként a „Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje”, kitüntetést, a hazai innová-
ciós kultúra fejlesztéséért a „Jedlik Ányos-dí-
jat”, a korszerű rádiótávközlési technológiák 
elterjesztésében és fejlesztésében elért ered-
ményeiért a „Puskás Tivadar-díjat ” kapta. A 
Devecser-Kolontár vörösiszap katasztrófa 
mentési munkáiban szerzett érdemeiért a 
belügyminiszter „Rendkívüli helytállásért” 
kitüntető jelvényt, míg a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke az erre az alkalomra létre-
hozott – vörös üveggömb - kitüntető elis-
merésben részesítette.

S hogy a gének öröklődnek, arról a 
Jamrik családban is találunk példát: fia hiva-
tásos tűzoltó. Szabadidejében pedig - aktív 
vízimentő!

                                          Süli Ferenc 
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Sikeres tavaszt produkáltak a fűzfői focisták, de...

Jól pályázott a paloznaki önkormányzat
Fűtéskorszerűsítés a faluházban, ki-

állító terem felújítása a Szent József 

Házban, napóra építése a Millenniumi 
Parkban – ezek az idei beruházások 
Paloznakon, melyekre pályázati támo-
gatást kapott az önkormányzat. 

- Az idei év kétségek között indult, hi-
szen az önkormányzati törvény miatt 
sok változás történt az önkormányza-
ti rendszerben. Azonban a csökkenő 
pénzügyi lehetőségek között sem adtuk 
fel céljainkat – nyilatkozta lapunknak 
Czeglédy Ákos polgármester. Az idén 

ugyan nagyobb beruházást saját erőből 
nem terveztek a beadott pályázatok-

nak köszönhetően, 
mégis jelentős fej-
lesztéseket tudtak 
megvalósítani. 

A Faluház épü-
letének fűtés át-
alakításához több 
mint 3 millió fo-
rint támogatás-
sal, faaprítékos 
kazánt szereztek 
be, így a közterü-
leteken kitermelt 
faaprítékból biz-
tosítani tudják a 
fűtőanyagot. A 
vidékfejlesztési pá-

lyázatnak köszönhetően közel négy és 
félmillió forint támogatással, az év végé-
re kiállító teremmé alakítják át a volt is-
kola osztálytermét, ami méltó helyszíne 
lesz a paloznaki kiállításoknak. 

- Saját erőből kijavítottuk a balato-
ni kerékpárút hídjait, valamint térkö-
veztünk több mint 200 négyzetméter 
járdát és egy háromállásos parkolót a 
hivatallal szemben. Idén új köztéri mű-
alkotással tudtuk gyarapítani a falut. 

Ponori Thewrewk Aurél csillagász tervei 
alapján, Szabó László szobrászművész 
kivitelezésében, napóra készült a Millen-
niumi Parkba. A napóra elkészítését az 
NKA egymillió forintos támogatása tet-
te lehetővé. 

Ugyan kevesebb pénzt terveztek 
kulturális kiadásokra, azonban a támo-
gatásoknak és sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően gazdag programkínálatot 
sikerült nyújtani a helyieknek és a nyara-
lóknak. -A Meseközponttal közös máju-
si mesenapok után júniusban Tihannyal, 
Balatonfüreddel és Csopakkal közösen 
a Balatoni Hal és Borünnep rendezvé-
nyei, júliusban az Érdi Jógaegyesülettel 
a Jógahétvége, augusztusban a Homola 
Pincészettel a Jazz Piknik programjait, 
szeptemberben a Falunapokat tudjuk 
megrendezni. 

A kulturális programszervezésben 
igen aktívak a helyi egyesületek, így 
sok színes előadás - például Bereczky 
Loránd „Miért járt Amerigo Tot 
Paloznakon?”című előadása és számta-
lan zenei rendezvény, többek közt az 
Izlandi Samkor Reykjavikur kórus, vagy 
a Budapest Tokyo Ensemble fellépése 
színesíti a programkínálatot.

   Szendi Péter

A fűzfői labdarúgó csapat ugyan nem teljesítette a terve-
zett elvárásokat - miszerint az őszi szezonhoz képest négy 
helyet lépnek előre a megyei első osztályban - mégis eredmé-
nyes tavaszi szezonról beszélhetünk, hiszen a korábbi tizenhat 
ponthoz képest huszonhatot könyvelhettek el az idén.

Orosz Péter, a FAK elnöke télvíz idején még remélte, hogy 
a zöld-fehér alakulat a kilencedik helyről az ötödik helyig tor-
nássza fel magát, de az ellenlábasok némileg átírták a számítá-
saikat. –Jól kezdtük az idényt, hiszen egy sikeres téli felkészülés-
nek köszönhetően három mérkőzést zsinórban megnyertünk, 
így a célkitűzéseink reálisnak bizonyultak. Sajnos ezt követően 
„belefutottunk” egy négy mérkőzésig tartó nyeretlenségi so-
rozatba, és ez megpecsételte a sorsunkat – vázolta a tavaszi 
idényt a klub első embere. 

A csapat ezután hét mérkőzésen keresztül veretlen ma-
radt, ráadásul úgy, hogy öt találkozót megnyert, köztük a 
bajnok Úrkut ellenit is. Ami még örvendetes volt a Balaton-
partján, hogy a korábbi gólszegény találkozókat felváltották a 

gólgazdag mérkőzések. Közel hármas rúgott gólátlagot produ-
káltak, ezért is volt meglepő, hogy az utolsó bajnoki mérkő-
zésen már nem Gallai István, hanem az U19-es csapat edzője, 
Horváth Ferenc ült le a kispadra. 

Orosz Péter, a FAK elnöke nem kívánta kommentálni, hogy 
Gallai beadta a felmondását, elmondása szerint korrektül vál-
tak el egymástól, de hamarosan szeretnék megtalálni a vezető-
edző személyét. 

Meg nem erősített információink szerint erre a legnagyobb 
eséllyel Horváth Ferenc pályázik, aki sikeres évadot mondhat 
magáénak az utánpótlás csapatnál, hiszen a zöld-fehér gárda 
az előkelő negyedik helyet szerezte meg, csupán két ponttal 
leszakadva a második helyezett Devecsertől. A következő 
idényben a fűzfőiek a legjobb öt közé várják magukat, de nem 
tartják lehetetlennek, hogy a csapat végül a dobogón végez. 
Erre a játékosállomány, a körülmények és az anyagi háttér 
adott. 

     Szendi Péter
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Vizsgáztak a Balatonboglári borvidék borai
Két bor kapott nagyaranyat, 18 pedig arany minősítéssel végzett

A turisztikai szezon bővítése és a te-
lepülésre látogatók számának növelése 
is célja a MÁV és Balatonfenyvesi Turisz-
tikai Egyesület között június 22-én aláírt 
együttműködési megállapodásnak.

A Nagyberek területén kijelölt gya-
logos, kerékpáros és nordic walking tú-
raútvonalak, illetve a pálmajori turista 
pihenőház, valamint a kerékpárszállító 
kisvasúti kocsi ünnepélyes átadása alkal-
mával került sor az együttműködés írá-
sos rögzítésére.  Az ünnepségen Ungvári 
Csaba, a vasúttársaság vezérigazgatója 
kiemelte, hogy nyári idényben havonta 
több mint kilencezren utaznak a feny-
vesi kisvasúton. A MÁV reményei szerint 
ez a szám tovább nőhet, annak köszön-
hetően, hogy új szolgáltatásként mos-
tantól egy 38 ülőhelyes kerékpárszállító 

Összefogás, turizmusfejlesztés Balatonfenyvesen
kocsit is közlekedtetnek Balatonfenyves 
és Somogyszentpál között.  

A Balatonfenyvesi 
Turisztikai Egyesü-
let sikeres TDM-
pályázata tette lehe-
tővé a beruházást, 
melynek köszön-
hetően közel 53 ki-
lométer hosszban 
túraútvonal került 
kijelölésre, mely érin-
ti a Nagyberekben 
lévő Fehérvízi-lápot 
is, ahol hamarosan 
elkészül egy újabb 
turistaház. A túraútvonalakhoz eligazító 
és információs táblákat helyeztek ki. Az 
idei szezontól a Nagyberek csatornahá-

lózatán kétszemélyes kajakokkal és 
négyszemélyes kenukkal is várja a 
túrázókat az egyesület.  A vízi túrák 
ugyanúgy, mint a kerékpár-, nordic 
walking- vagy gyalogos túrák, csak 
vezetéssel vehetők igénybe. 

Tóth József, az Egyesület elnöke a 
rendezvényen kiemelte, hogy a tú-
raútvonalak kialakításában partnere 

Harminckét termelő 106 bora került 
a bírálók elé Balatonlellén a Garamvári 
Szőlőbirtok impozáns termében rende-
zett Balatonboglári borvidék borverse-
nyén: 54 fehér-, 39 vörösborról, 6 rozéról, 
4 fehér- és 1 rozé gyöngyöző borról, va-
lamint 2 pezsgőről mondtak véleményt 
a szakemberek.   

Jelenleg a magyar szőlő- és borágazat-
ban generációváltás folyik, melynek itt 
Balatonbogláron is tanúi lehetünk – je-
gyezte meg a borversenyen Kállai Mik-
lós. A Kertészeti Egyetem tanszékvezető 
professzora elmondta, hogy az országos 
borverseny kapcsán is felmerült, ami 
Balatonbogláron, hogy a jelenlegi anya-
gi helyzetre való tekintettel esetlegesen 
elmarad. 

Szerencse, hogy nem így történt, mi-
vel a balatonboglári versenyek eredmé-

nyei eddig is minden esetben iránymuta-
tóak voltak a magyar borászat számára. 
Egy nagyon szép, markánsan körülhatá-
rolható borstílus alakult ki az elmúlt év-
tizedekben ezen a területen, mely szer-
vesen illeszkedik az egész Balaton régió 
és a magyar szőlő- borágazat kínálatába. 

Négy bizottság bírálta a nedűket, 
melynek eredményeként 2 nagy-
arany, 18 arany, 56 ezüst, 27 bronz 
minősítés született. Három bor 
oklevelet kapott.

Egy igazán független és objektív 
bírálatot szeretnének a boraikról, 
ezért számos független szakértőt 
hívtak a Balatonboglári borvidé-
ki borversenyre. A Balatoni ré-
gió több pincészetéből, valamint 
Izsákról, Szekszárdról, Eszményről 
és Tokajból is érkeztek bírálók – 

mondta Bujdosó Ferenc, a Hegyközségi 
Tanács elnöke, aki megjegyezte azt is, 
hogy a  virágzáskori rossz idő nyomot 
hagyott a szőlőkben, különösen a mus-
kotályon. Ugyanakkor az idén telepített 
ültetvényekről elmondható, hogy na-
gyon szépen fejlődnek, jövőre már egy 
kevés termést is hoznak.

volt a TDM-szervezetnek a terület keze-
lője, a Hubertus Bt. is.

A túraútvonalak, illetve a turistaház 
avatását jelképező szalagot Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter vágta át, aki 
szólt a túrázás, kerékpározás, az egészsé-
gesebb életforma fontosságáról. 

Móring József Attila országgyűlési 
képviselő köszöntőjében úgy fogalma-
zott: sokan vannak, akik értéket terem-
tenek a Balaton környékén, azonban 
Balatonfenyves nemcsak az értékek, ha-
nem a hozzájuk vezető út megteremté-
sében is jeleskedett.
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A hévízi Szent András Reumakórház 
gyógyászati tevékenysége köré szervezett 
Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. Magyar-
országon a legjelentősebb olyan szolgál-
tató intézmény, amely az orvosi munka 
mellett jelentős egészségturisztikai tevé-
kenységet is folytat.

Ez a komplex kínálat a fürdőváros ki-
emelkedő vonzereje, a bel- és külföldi 
vendégforgalomban egyaránt. 

- Csodálatos kincset használunk, őr-
zünk, óvunk - mondta Kvarda Attila igaz-
gató, jellemezve azokat a feladatokat is, 
amik a leg fontosabb részei a napi mun-
kának. - A gyógytó látogatottságát éves 
szinten 800-900 ezer belépés jellemzi, a 
medencékkel együttes gyógyfürdőzői lét-
szám pedig eléri immár az egymillió 200 
ezer fős forgalmat. Napi átlagban 2-3 ezer 
közötti a tófürdőre belépők száma, ám 
csúcsforgalom idején 5 ezerre is emelkedik 
a látogatószám. 

A természet adta érték sokoldalúan 
érvényesül, ezt folyamatosan végzett fej-
lesztésekkel szélesítik. 

- Nagyon fontos, hogy családos, több 
generációt kiszolgáló pihenési lehetősé-
get kapjanak a tóra érkezők - folytatta az 
igazgató. - Jól ismert és kedvelt a tófürdő 
területén már korábban megépült gyer-

Hévízi vakáció a gyógytónál
mekmedence, melyben nem gyógyvíz 
van, hanem szokványos fürdővíz. Hőmér-
séklete viszont temperált, így hűvösebb 
napokon is ugyan-
olyan kellemes, si-
mogató, mint a tó 
gyógyvize, s számos 
é l m é n y e l e m m e l 
együtt nyújt stran-
dolási lehetőséget. 
Mellette lett kiala-
kítva egy árnyékolt 
játszótér, ahol nyáridőben animátorok is 
segítik a kicsik kellemes időtöltését. 

A felüdülést, a rekreációs hatást olyan 
természeti miliő adja, ami ugyancsak 
páratlan: a tavat körülvevő, mintegy 34 
hektáros erdő védelmet nyújt a széltől, a 
tóból szüntelenül párolgó víz tisztítja a le-
vegőt, a környezet a fizikális hatásokkal, a 
látvánnyal testi és lelki frissülést ad. A tó-
ban 20-30 perces tartózkodás ajánlott, fél-
órás parti pihenések tartásával összesen 
napi 1-1,5 órányi fürdőzés során már kifej-
ti a víz a gyógyhatást. A víz hőmérséklete 
a jellemző áramlások következtében a tó 
minden pontján szinte azonos, nyáron 
ez jellemzően 35-38 Celsius fokot jelent. 
Mindemellett kínálja a Hévízgyógyfürdő 
a regeneráló, vitalizáló szolgáltatásokat, 

ezek sorában is vannak újdonságok.
- Nemrég készült el a Lótusz teraszon 

az Illatoskert, mely színeivel is egy kü-
lönleges virágkom-
pozíció - említette 
Kvarda Attila. - To-
vábbi újdonság, hogy 
mostantól egyes 
terápiás szolgálta-
tásokat nem csak 
a kórházi kezelők-

ben, hanem megfelelő intimitás mellett 
a tóparton, is igénybe lehet venni. Ilyen a 
gyógymasszázs, az ugyancsak felfrissülést 
adó, új reaktivációs iszapmasszázs. 

A környezet adta kínálatra szervezett 
több program nyújt aktív kikapcsolódá-
si lehetőségeket. Ezek közt szerepelnek 
parkbeli fitness túrák, a természetvédelmi 
területen láptúrák. A napirenden lévő fej-
lesztések közt az igazgató elmondta még, 
hogy a tófürdőt látogatók kényelmét 
szolgálva jelenleg tart a beléptető rend-
szer korszerűsítése. Ezt most mindhárom 
kapunál egységesítik, északról a Deák téri, 
délről az új Festetics Fürdőház felőli és a 
nyugati oldalon a Dr. Schulhof sétányról 
nyíló bejáratnál. 

                                     Horányi Árpád
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Hévízi marketing balti és skandináv területen
Riga repülőtere és a Hévíz-Bala-

ton Airport közötti menetrendszerű 
légiforgalom erősítését célozva balti és 
skandináv országokban rendezett turisz-
tikai marketing találkozón képviseltette 
magát Hévíz.  

A fürdőváros részéről Papp Gábor 
polgármester és helyettese, Kepli József 
János vett részt. A balti programon a nyu-
gat-magyarországi régióból jelen volt a 
Hunguest és a Danubius szállodalánc, az 
alsópáhoki Kolping Hotel, a hévízi Hotel 
Európa, a Hotel Carbona a sárvári érde-
keltséggel együtt, a Magyar Turizmus Zrt. 
részéről Székely György, észak-európai 
képviseletvezető. A találkozókra a baltiku-
mi turisztikai szervezetek együttműködé-
sében került sor három egymást követő 
napon, Lettország, Észtország, valamint 
Litvánia fővárosában, kongresszusi köz-
pontokban. 

Papp Gábor a tárgyalások eredménye-
iről elmondta: az eddig kialakult kapcso-
latrendszereket tovább tudták erősíteni 
és bővíteni, az idén tavasszal elindult rigai 
menetrendszerű repülőutas összekötte-

tés jegyében. Igyekeztek továbbá olyan 
információkat szerezni, aminek ismereté-
ben erősíthető a balti régióban a nyugat-
magyarországi térség iránti érdeklődés, s 
felmérhetők az igények a vonzerő növelé-
séhez új szolgáltatási kínálatokkal, célzott 
programokkal. Rigában, Tallinban és Vilni-
usban tartottak prezentációkat, a Magyar 
Turizmus Zrt. standján külön asztalnál 
képviselték a fürdővárost, s találkoztak a 
magyar nagykövetekkel. Turisztikai szak-
mai és diplomáciai részről egyaránt szá-
mos segítőkészséget tapasztaltak.

A támogatás megmutatkozik abban, 
hogy milyen kiajánlásokat mely médiu-
mokban szerepeltessen Magyarország, 
illetve Hévíz. Kapcsolatot teremtettek 
a magyar gyakorlat szerinti Turisztikai 
Desztinációs Menedzsmentek 
munkájának megfelelő regi-
onális szervezetekkel, melyek 
önkormányzati, vállalkozói és 
egyéb privát szférát fognak 
össze, s kapcsolatban van-
nak a Riga és a Hévíz-Balaton 
Airport közötti menetrendsze-
rű repülőjáratokat közlekedtető 
airBaltic légitársasággal. Mind-
ezzel összefüggően az együtt-
működés immár arra is össz-
pontosul, hogy a külföldi utazást választó 
magyarok látogassanak a balti térségbe.

Ugyancsak az új piacok előtti mind na-
gyobb nyitás, a rigai járatok kihasználtsá-
gának további bővítése céljával képvisel-

tette magát Hévíz a skandináv országok 
turisztikai marketing szervezeteinek svéd-
országi találkozóján is. A Stockholmban 
tartott rendezvényen Visegrádi országok 
voltak jelen: Magyarország mellett cseh, 
lengyel és szlovák részvétellel. A program-
ban sor került a rigai menetrendszerű járat 
prezentációjára, a turisztikai, gyógyásza-
ti és gasztronómiai jellemzőkkel együtt. 
Tárgyaltak az airBaltic stockholmi veze-
tőjével, három magyar tulajdonban lévő 
utazási irodával vették fel a kapcsolatot. 

A rigai repülőjáratot közlekedtető 
airBaltic légitársaság gépeivel eddig Bu-
dapestet célozhatták meg a turisták. Ma-
gyarország kedveltségét mutatja, hogy 
tavaly a svédek hazánkban 242 ezer ven-
dégéjszakát töltöttek, ami 25 százalékkal 

több az előző évinél. Hévíz részesedésére 
biztató tendencia, hogy idén már az év 
első hónapjaiban további 30 százalékos 
növekedés történt. 

         Horányi Árpád

Idestova 41 év telt el azóta, hogy a Civic megjelent a Honda kí-
nálatában, és a modell sikere máig töretlen. Eddig megközelítőleg 
18 millió (!) példány talált gazdára a japán középkategóriásból, s 
menetelése tovább folytatód-
hat, hiszen a kilencedik generáció 
nem csak megörökölte felmenői 
legnemesebb tulajdonságait, ha-
nem tucatnyi jövőbe mutató fej-
lesztéssel érkezett a piacra. 

Az újítások egyik legfonto-
sabbja, hogy a típushoz rendel-
hető erőforrások között megje-
lent az Earth Dreams Technology 
motorcsalád legújabb tagja, az 
1.6 i-DTEC.

Honda Civic új, 1,6 dízel erőforrással
Az alumíniumblokkos dízel hajtómű kategóriájának 

legkönnyebb aggregátjaként lépett színre, minden eddi-
ginél hatékonyabb, gazdaságosabb és környezetkímélőbb 

üzemet garantálva a Civic 
vásárlóinak. Ennek bizony-
ságaként a hatfokozatú ma-
nuális váltóval felszerelt Civic 
1.6 i-DTEC 120 lóerős telje-
sítményével és 300 Nm-es 
forgatónyomatékával mind-
össze 3,6 l/100 km-es kombi-
nált fogyasztás áll szemben, 
a széndioxid-kibocsátás pe-
dig csupán 94 g/km.
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A Mura Magyarország negyedik legnagyobb folyója, mégis ke-
vésbé ismert a többihez képest, mert teljes hosszának a tizede, an-
nak is csak a bal partja érinti Zala megyét, hiszen határfolyó hazánk 
és Horvátország között. A második világháború után az akkori 
Jugoszláviával megromlott kapcsolat miatt szigorúan őrzött ha-
társáv volt. Ennek köszönhető, hogy megmaradtak a természetes 
élőhelyek, nem folyt intenzív gazdálkodás, nem cserélték le a ter-
mészetes erdőket nemesnyarasokra, nem lett beépítve az ártér és 
nem érzékelhetőek annyira az emberi tevékenység káros hatásai, 
mint más ártéri élőhelyeken. Ugyanakkor nagyon keveset tudunk 
az ártér korábbi természeti állapotáról, hiszen kutatók, természet-
járók sem jutottak el ide. Jelentőségét az is növeli, hogy a Mura 
Közép-Európa utolsó szabályozatlan folyói közé tartozik. Az árvízi 
töltések között a mai napig többé-kevésbé szabadon változtatja 
a medrét, a kanyarok külső ívén rombolja a partot, a belső íven 
zátonyokat, szigeteket épít. A zátonyokon szabadon érvényesül a 
szukcesszió, természetes úton jelenik meg rajtuk a növényzet és 
természetes élőhelyek alakulnak ki, elsősorban puhafás (fűz-nyár) 
ligeterdők. Az erős sodrású vízben és a lefűződött holtágakban, 
felhagyott kavicsbányatavakban eltérő igényű halak élnek, köztük 
igazi ritkaságokkal, endemikus, azaz bennszülött fajokkal. A ma-
gyar- és a német bucó, a felpillantó küllő, a kecsege, a leánykoncér 
a gyors sodrású szakaszokon él, a lápi póc, a réti csík és az aranyká-
rász a holtágak erősen feltöltődött, növénnyel sűrűn benőtt oxi-
génszegény vizeiben fordul elő, ahol más halfaj nem lenne képes 
megélni. Néhány évvel ezelőtt emelőhálóval - a Mura-mentén 
jellegzetes halászeszközzel – két méteres sima tokot is fogtak. A 
vizek zavartalanságát az is mutatja, hogy természetes úton (szom-
szédos országba történt telepítés után) megjelent a hód is a Mura 
mentén és 15 év alatt be is lakta az alkalmas élőhelyeket. Nyomait 
(kidöntött, megrágott fák, jellegzetes lábnyom) főleg a téli, kora 

tavaszi időszakban mindenfelé lehet látni. Magát az állatot ritkán 
lehet megfigyelni, alapvetően éjjeli állat, akárcsak a vidra, amely a 
hódnál még óvatosabb.

Az ártéren nehezebb kirándulni, mint más megismerésre csá-
bító területen, mert a dús növényzet, az embermagas csalán és a 
rengeteg szúnyog elrettenti még a legelszántabbakat is. Az utakról 
és töltésekről az igazi vízivilág csak korlátozottan látható. A leg-
kellemesebb és legromantikusabb mód a megismerésre a vízen 
történő közlekedés, a vízitúra. Testközelben lehet látni az élőhe-
lyeket, a víz munkáját, megtapasztalni erejét, megfigyelni olyan 
rejtett életmódú állatokat, amelyeket egyébként csak természet-
filmekben láthatnánk. A Mura vadvíznek számít, hisz elég gyors 
a sodrása, medrében zátonyok, fák vannak, de a hegyi folyóknál 
- ahol a klasszikus vadvízi evezést, a raftingot művelik - nagyobb és 
lassúbb. A Mura legnagyobb magyarországi mellékfolyója a Kerka, 
amelynek az alsó szakasza szintén vonzó lehet vízitúrázók számá-
ra, méretéből és vízhozamából adódóan elsősorban kenuval és 
kajakkal járható. A környék alkalmas egy vagy többnapos vízitúrák 
lebonyolítására, a Kerkáról indulva a Murán és akár a Dráván foly-
tatva.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Alsó-Szemenyén 
a Mura 45 fkm-nél a PaNaNet (Pannon Nature Network – egye-
dülálló osztrák-magyar hálózat, amely 4 nemzeti parkból, 6 bur-
genlandi és 4 nyugat-magyarországi natúrparkból, illetve ter-
mészeti területből áll) pályázat keretében vízitúra kikötőhelyet 
létesített. Kialakításra került kenuk, csónakok számára alkalmas 
kikötő, közvetlenül a parton sátorhelyek, padok, asztalok, csónak-
tároló épület, benne zuhanyzóval és WC-vel. A kialakított létesít-
mény személyautóval is jól járható úton, az M70-es gyorsforgalmi 
út Muraszemenyei lehajtójától 2 km-re érhető el. A jövőben a 
vízitúrázók, kirándulók, ide érkező turisták igényeit szolgálja.

Vízitúra kikötő a Mura-mentén
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Már minden jegy elkelt az idei 188. An-
na-bálra, a legolcsóbb belépő 50 ezerbe, 
a legdrágábbak 65 ezer forintba kerültek. 
A díszvendégekkel együtt ötszázan vesz-
nek részt a július 20-án rendezendő esten, 
melynek díszvendége ezúttal a város kul-
turális partnere, Szolnok lesz. Akik nem 
jutnak be a bálra, azok sem maradnak 
programok nélkül, sőt a bál egész heté-
ben több rendezvény várja az érdeklődő-
ket.

A tavalyi bál szépe, Bőr Viktória dél-
után fél hatkor lovashintón körbejárja 
a várost, ez lesz a bál felvezetése, majd 
18.30-kor megkezdődik a közönség ün-
nepélyes bevonulása a bál helyszínére. 

Az önkormányzat idén is minden 18 
éves balatonfüredi hölgynek meghívót 
küldött, várhatóan 15 füredi első bálozó 
lány vesz részt az esten, amelyet ezúttal is 
közvetít majd a Duna Televízió. Az Ope-
raház balettművészei táncolják a palo-
tást: ezúttal Nádasdy András koreográfi-
áját járják el a kertben a Magyar Nemzeti 
Balett szólistái. A bál szépét és két udvar-
hölgyét éjfélkor mutatják be, ők másnap 
délelőtt tíz órakor a Kisfaludy Színpadon 
is láthatók lesznek, majd lovashuszár kísé-
rettel sétakocsikáznak a városban.

Az Anna-bál hete egy különleges prog-
rammal kezdődik: Amrita Sher-Gila száz 
éve születettmagyar származású világhírű 
indiai festőművésznő kiállítása nyílik meg 
a Vaszary Villában július 15-én, hétfőn 
18.30-kor. Az indiai Frida Kahloként is 
emlegetett különös tehetségű és szép-
ségű, fiatalon tragikus hirtelenséggel el-
hunyt festőművésznőt a 20. század egyik 
legnagyobb modern indiai festőjeként 
tartják számon, aki Indiában új művészet-
szemléletet alapozott meg. 

A bálok történetében először idén 
hagyományteremtő szándékkal cigány-
prímás versenyt rendeznek. A Lavotta Já-
nosnak emléket állító versenyen minden 
klasszikus cigányzenei hagyományt mű-
velő 18 és 35 év közötti hegedűs indulhat.  
A nyilvános színpadi verseny július 16-17 
között zajlik majd a Kisfaludy Galériában, 
a legjobb produkciókból pedig gálakon-
certet rendeznek a Gyógy téren felállított 
nagyszínpadon.

Idén is megrendezik a szívkórház előtti 

téren felállított nagyszínpadon az Ope-
ragálát. Július 18-án Magyarország legna-
gyobb professzionális énekkara, a Magyar 
Állami Operaház Operakórusa lép itt fel, 
repertoárjukon a bicentenáriumukat ün-
neplő híres operaszerzők, Verdi és Wag-
ner népszerű kórusműveivel. Másnap, 
este nyolc órakor pedig négy fiatal éne-
kes (Keszei Bori, Mester Viktória, Brickner 
Szabolcs, Molnár Levente) lép az Ope-
raház főzeneigazgatója, Héja Domonkos 
irányításával a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara elé. A házigazda ezút-

tal is Ókovács Szilveszter, a Magyar Álla-
mi Operaház főigazgatója lesz. Az opera-
gálát a Duna Televízió is rögzíti.  

A bál és kísérőrendezvényei részletes 
programja a város honlapján a http://
balatonfured.hu/ oldalon olvashatók. A 
honlapon a bálról fényképes online tu-
dósítást is közölnek.

A kísérő rendezvények támogatója:

188. Anna-bál – Prímás verseny, opera gála, lampionos szívhalászat



utár 2013. júliusTelepülések

14

Többnemzedékes az alsóörsi kultúrapark
Több száz helybéli érdeklődő jelenlétében június végén nyílt 

meg Alsóörs legújabb látványossága, a Merse Leader Kultúrpark.
Bizonyára ma is élnek olyan idős emberek, akik a település kö-

zepéről, a Merse-kútról vitték az ivóvizet, vagy a közelben itat-
ták állataikat. A vízvezeték kiépítése feledésbe vonta a kutat, ám 
több évtized elteltével ismét a közösségé lehet. Alsóörs polgár-
mestere, Hebling Zsolt is egy régi álom beteljesülésének nevezte 
az avatás pillanatát.

A terület évtizedeken át gondozatlan nádas volt, a rajta átfo-
lyó patakocska pedig elválasztotta egymástól a két partot. Al-
sóörs rendezési tervét tíz évvel ezelőtt módosította a képviselő-
testület, majd egy kompromisszumos megoldás eredményeként 
a déli rész 15 ingatlantulajdonosa térítésmentesen biztosította a 
közösség számára a félhektárnyi területet. Ennek eredményeként 
Alsóörs központjában lakótelkeket tudtak kialakítani.

A most felavatott 8000 négyzetméteres közpark építésére pá-
lyázati úton 41 millió forintot nyert Alsóörs (15 millió forint volt 
az önrész), ám az építésnek még nincs vége, mert következhet 

a második ütem, amely 
már valóban a Merse-
kutat és közvetlen kör-
nyékét jelenti.

Bár a mostoha időjá-
rás lassította a kivitele-
zést, a határidőket tar-
tani tudták. Így készült el 
természetes anyagokból 
a park, benne a romanti-

kus kalandbozótos, az esőbeálló pavilon, a szalonnasütő, a ho-
mokos lábtengó pálya, a kosárpalánk, a mászófal, a függeszkedő, 
és a szánkódomb, melynek 
csúcsáról kellemes panorá-
ma nyílik az egész parkra. A 
park „többnemzedékes”: idő-
sebb és fiatal megtalálhatja a 
magának legideálisabb he-
lyet kikapcsolódásra, sétára, 
sportolásra, trécselésre. 

Kikövezett medret ka-
pott a Séd patak is, melynek 
partjára vízinövényeket tele-
pítettek.

A zöld amúgy is megha-
tározója a Merse parknak: területén 4850 növény díszlik az év 
minden szakában, a füvesítés 8000 négyzetméterre terjed ki, a 
szépen ívelt sétány összesen 500 négyzetméteres. 

A már említett második ütem sem várat magára sokáig, hiszen 
Alsóörs újfent sikeresen pályázott, s már idén elindulhat a kivite-
lezés a Merse emlékhellyel és egy játszótér kialakításával. Ennek 
befejeztével a Balatontól az erdőig létrejön egy „zöld tengely”.

Alsóörs új létesítményét Böjte Csaba ferences szerzetes és 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kontrát Károly 
avatta, majd színes műsor következett, melyet helyben készült 
gulyás és pogácsa tett emlékezetessé.

       Zatkalik

Tisztelt Színházszerető Közönség!

A Pannon Várszínház a nyári 
szezonban is elegáns környezetben, 
sajátos hangulatú helyszíneken várja 
Önöket szabadtéri színházi előadá-
saira. 

Az előadások hangulatát megsok-
szorozza a gyönyörű, mással össze 
nem téveszthető helyszín.

Balatonfüreden az Anna-bálok le-
gendás helyszínén, Anna Grand Ho-
tel exkluzív belső udvarán a Mediter-
rán Színházban, Sümegen a felújított 
barokk Püspöki Palota udvarán a Pa-
lota Színházban, Alsóörsön az Amfi-
teátrum és a Strand festői természeti 
környezetében.

Tisztelt színházszerető Hölgyek 
és Urak! Szeretettel várom Önöket 
ezeken a csodálatos szabadtéri hely-
színeken nívós, szórakoztató produk-
ciókkal, barátságos árakkal, egy elhi-
vatott társulat nevében.

      
  Vándorfi László
                      igazgató
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Dunabogdányi árvízkárosultak bobozhattak 
Balatonfűzfőn

Emlékezetes maradhat negyvenhat – többnyire ifjú – 
dunabogdányinak a június 22-i, szombati nap. A javarészt ár-
vízkárosultakból, a mentési munkálatokban segédkezőkből álló 
csapat egy napig lehetett vendége a balatonfűzfői Szabadidő-
park és bobpályának, melynek második bobpályáját többek 
közt ők avathatták.

A Kovács család saját vállalkozása évről évre bővült, s most 
érkezett el az ünnepélyes pillanat, amikor egy párját ritkító újabb 
pályát avathattak. Az első bobban 
a térség országgyűlési képviselője, 
Szedlák Attila ült, őt követte Fűzfő 
polgármestere, Marton Béla, majd 
Kálloy Molnár Péter színművész, 
aztán sötétedésig mindenki, aki 
hódolója az izgalmas játékoknak. 
Természetesen a bogdányiak, akik 
igazi VIP vendégek lehettek teljes 
körű ellátással. A hatéves Barta 
Bulcsú szüleivel érkezett. Elmond-

ta, nagyon élvezi a játékot, de helytállt az árvízi védekezésnél is. 
Neki jutott az a feladat, hogy a teherkocsiról leborított homokot 
a lapátolókhoz juttassa. Büszke arra, hogy az első homokzsák 
megtöltésénél is ott volt. A család házát nem veszélyeztette az 
ár, de az egyik rokon portáját csak az általuk és a településbeliek 
által emelt kisebb gát védte meg a súlyos károktól. 

A pálya ügyvezetője, Kovács Szilárd elmondta, a Magyaror-
szágon egyedüli páros pálya bevételét, mintegy 400 ezer forin-

tot ajánlják fel a Duna-menti tele-
pülés segélyezésére.

Örömmel vettem részt a prog-
ramon – mondta Kálloy Molnár 
Péter, aki családostul érkezett Fűz-
főre. Hozzátette: gyermeknek tud-
ja érezni magát, s boldogsága ket-
tős, mert a nagyon rászorulóknak 
is tud segíteni, s látja a bogdányi 
gyerekek felszabadult örömét.

           Zatkalik

Szárszói sikerek - és programok
A szárszói focisták diadalától volt 

hangos a közelmúltban Somogyország: 
a megye sportszerető közönsége némi 
meglepetéssel vette tudomásul, hogy a 
tóparti település labdarúgói magabizto-
san utasították maguk mögé a mezőnyt. 
Ehhez természetesen stabil háttér, meg-
szállott, elkötelezett sportvezetők, felké-
szült edző – de főként remek játékosok 
kellettek. S hogy ez utóbbiból sem volt 
hiány, arra bizonyíték: Pfeiffer Norbert 
Szárszóra hozta a gólkirálynak járó elis-
merést is. 

Dorogi Sándor polgármester – aki tár-
sadalmi munkában a megyei kézilabda 
szövetség elnöke – hallatlanul büszke az 
aranylábú fiúk teljesítményére:

- A csapat jóval népesebb somogyi vá-

jutalmazott író az év jelentős részét szár-
szói nyaralójában tölti. Nem túlzás: tele-
pülésünk legkedveltebb, legnépszerűbb 
egyénisége, aki közvetlenségével, humo-
rával – esetenként praktikus tanácsaival 
– formálója is a helyi közgondolkodás-
nak. Az iránta tanúsított tiszteletünket 
azzal is kifejezésre kívánjuk juttatni, hogy 
az egykori kertmozi épületében vonzó 
és nívós programokat szervezünk. Ezen 
a nyáron már helyszíne volt az ötödik 
alkalommal megrendezett nemzetközi 
kórustalálkozónak, könnyűzenei koncert-
nek, s törvényszerű, hogy a III. Sárkány-
fesztivál fontosabb eseményei is ehhez az 
intézményhez kötődnek. A július 27-én 
kezdődő programsorozat ötletét ugyan a 
legendás Süsü sárkány mesejátékból me-
rítettük, ám napjainkban már nem csak 
a legifjabbaknak szervezünk előadásokat. 
A rendezvény tíz napja alatt folklór együt-
tesek, pop- és rock zeneka- rok, neves szó-
listák szórakoztatják majd a remélhetőleg 
népes publikumot, ám abban bizonyos 
vagyok: a Süsü, a sárkány produkción 
nem találunk majd szabad székeket a 
színházban.

   Süli Ferenc

rosok prominens együtteseit megelőzve 
nyerte el a Somogy bajnoka címet. Má-
sutt talán kevesebb figyelmet és elisme-
rést kapnának a sikeres sportolók, de mi 
rendkívül büszkék vagyunk azokra, akik 
kimagasló eredményeikkel öregbítik lakó-
helyük hírnevét. 

Hálásak vagyunk azoknak is, akik 
önzetlenül szépítik településünket. Csak 
néhány példa a nemes gesztusokból: fel-
ajánlásokból épült egy fahíd a Csukás 
Színház mellett, s így szépült meg a leg-
forgalmasabb buszmegálló is. Örömteli 
– s remélhetőleg Szárszó presztízsét jelzi 
egyben -, hogy gazdasági téren is találunk 
gáláns partnereket. Így kerülhetett sor a 
Berzsenyi utca burkolatának felújítására 
– a kivitelező Bitunova Kft. új eljárásának 
köszönhetően mintegy harmincmillió fo-
rint maradt az önkormányzat kasszájá-
ban. 

 A polgármester elmondta: Csukás 
István személye és jelenléte meghatározó 
Balatonszárszó életében, a nevével fém-
jelzett színház pedig röpke két év alatt 
igazi kulturális centrum, a családok ked-
velt célpontja lett.

- A számos rangos díjjal, elismeréssel 
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Települések

RoSé Fesztivál
2013. július utolsó hétvégéjén Zamárdi Város Önkormányzata programot szervez:

 A rendezvény ideje: 2013. július 26. péntek 16.00-23.00 óráig
                             2013. július 27.szombat 16.00-23.00 óráig 
    2013. július 28. vasárnap 16.00- 22.00 óráig
A rendezvény helyszíne: 8621 Zamárdi, Kiss E. utcával párhuzamos a Kossuth L. utca végénél található füves rendezvénytéren felállí-
tott rendezvénysátor ( szabadstrand mögötti füves rész) 

A rendezvény programja mindennap 16.00 órától termelői és kézműves vásár ( méz, sajt, olivaolajos termékek, pálinka, sör, neves 
villányi és balatoni borok, üdítők, grill ételek, langalló, rétes, édességes, kürtős kalács, egyebek)

2013. július 26. péntek   16.00-19.00-ig Animáció (gyerekeknek, felnőtteknek)  népi játékok, kézműveskedés                                                                                                                           
 16.00-17.00-ig Zenés beharangozó, benne: Zenés testébresztő: Aerobik  Ágival / jó idő esetén/ 
 16.30 órakor Gyülekező a Városháza előtt ( 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) Horse Evolution (Lovasok), Laguna 
Mazsorett csoport  Iregszemcse, rockysok, Zamárdi iskola néptáncosai, zamárdi ovisok, Six Musikgruppe Malschból, VESPARÁDÉ ( 
Vespa motorok ) zászlók, stb. majd levonulás Zamárdi, Kossuth L. utcán a rendezvénytérre ( várjuk az együttvonulókat!)
 17.00-17.10.-ig Köszöntő, megnyitó
 17.10-18.00-ig Gyerekműsorok: Laguna Mazsorett Csoport Iregszemcse, Rock &Roll bemutató,  Zamárdi iskola nép- 
tánc csoportja, Zamárdi Város Napköziotthonos óvodásainak műsora 
 18.00-19.30-ig  Blechkraft Musikgruppe  Malschból (közben borvetélkedő, meglepetések)
 19.30-20.30-ig Bordalok és egyéb dalok Pörneki Anikó( Bel Canto Művészkávézó és Énektanoda Balatonföldvár) és 
Herold Sándor előadásában (közben tiszteletbeli Borlovagválasztás)
20.30-23.00-ig  HKG Zenekar fellépése (legismertebb hazai és külföldi slágerek)

2013. július 27. szombat   16.00-19.00-ig Animáció a gyermekeknek, felnőtteknek népi játék, kézműveskedés
 16.00-17.30-ig Blechkraft Musikgruppe  Malschból  (zenekar) fellépése
 17.30-18.30-ig  Hahota Színház: Mátyás király és az uzsorás c. előadás (gyerekeknek) 
 18.30-19.30-ig Hahota Színház: 4 komédia ( felnőtteknek) 
 19.30-20.00-ig Csizmadia Renáta (10 év) Európa-bajnok aranyérmes táncos  hastáncbemutató, Happyness Táncklub Siófok 
formáció, Csizmadia Renáta és  Cziglédszky Roland(10) duo angol keringő és jive, cha-cha-cha táncbemutató Csizmadia Renáta hastánc 
 20.00-20.30-ig Híres operettslágerek Pörneki Anikó és Krezinger Tibor (Bel Canto Művészkávéző és Énektanoda 
Balatonföldvár) előadásában 
 20.30-23.00-ig  the Freakend Zenekar fellépése (‚80-as, ‚90-es évek zenéivel) közben meglepetés

2013. július 28. vasárnap 
 16.00 órától kirakodó vásár
 16.00 órától Panka lufihajtogató bohóc, Szalci arcfestő gyerekeknek
 16.00-16.15  Kitelepülő borászatokról ismertető 
 17.00-17.30-ig Vándorok Táncszínház Pálfa előadásában Made in Hungária ( 13-19 év közötti gyerekek zenésműsora) 
 17.30-19.30-ig Blechkraft Musikgruppe  Malschból 
 19.30-20.00-ig Bordalok Csákovics Lajos és Herold Sándor előadásában
 20.00-21.00-ig Operettslágerek Virágh Józseffel 
 21.00-21.20-ig Asolar Tűzzsonglőr show  
 21.30-kor Zárszó

Az Önkormányzat a műsorváltoztatás jogát fenntartja! Az animációhoz nem tartozó programok, mint pl. arcfestés, lufihajtogatás, 
ugrálóvár, lufi, stb. térítés ellenében vehetők igénybe.

Támogatók: Horse Evolution, Asolar tűzzsonglőrök, Pörneki Anikó (Bel Canto Művészkávézó és Énektanoda Balatonföldvár)  Csákovics 
Lajos, Herold  Sándor, Krezinger Tibor, Villány Város Önkormányzata, Zamárdi Város Önkormányzata,  Zamárdi Tourinform Iroda, 
Közösségi ház és Városi Könyvtár, Zamárdi GAMESZ, Zamárdi Város Napköziotthonos Óvodája, Zamárdi Iskola, Zamárdi Közalapít-
vány, Zamárdi Polgárőr Egyesület és még sokan mások. 

Mindenkit nagyon sok szeretettel, jó kedvvel és sok jó nedűvel várunk!                                                                                                                                                                       
További információk:Tel: 06 84 348-400, 06 84 348-711.
Szervezők: dr. Dudás Anita, Erdős Lajos, Szabó Gábor
Email:titkarsag@zamardi.hu
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Térzenével, a megújult városköz-
pontban fogadták az ünneplő pub-
likumot az önkormányzati vezetők 
Balatonföldváron. A tradicionális ese-
ményen Holovits Huba polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta: a város-
napon a település összetartó közössé-
ge, múltja, jelene és jövője előtt tiszte-
legnek. 

- A történelmi folytonosság az, amely 
megtart minket lokálpatriótának, a vá-
rosért - politikusként, közéleti ember-
ként, egyszerű, hétköznapi polgárként 
- küzdő és dolgozó embernek. Soha ne 
felejtsük el, hogy minden itt élő munká-
jára, tehetségére és kitartására szükség 
volt ahhoz, hogy eredményeket érjünk 
el, előreléphessünk és mi, földváriak 
olyan rangot vívjunk ki magunknak, 
melyet mind megyei, mind országos és 
európai szinten egyaránt elismernek.

Elődeink példáját követve mindnyá-
jan igyekszünk a magunk lehetőségei és 

Balatonföldvár: városnap

Zamárdi ünnepe: kisváros - nagy szívvel

tudása szerint tenni a városunkért, ki-ki 
a maga módján. Tesszük ezt azért, mert 
hiszünk abban, hogy Földvár csak így 
fejlődhet és gazdagodhat, és így érez-
hetjük sikereit a magunkénak is.  

Néha bizony nem könnyű ez a küz-
delem, de mindig erőt meríthetünk a 
településünket alapító gróf Széchenyi 
Imre és testvére, Viktor munkásságá-
ból, akik 117 évvel ezelőtt a semmiből, 
az egykori Földvár pusztából építet-
ték meg, hozták létre a mára a Bala-
ton déli partjának gyöngyszemévé vált 
Balatonföldvárt. 

Az ő megújító, alkotó szellemiségük 
máig ható példakép számunkra, város-
vezetők számára, akik az általuk kijelölt 
utat követve egy dinamikusan fejlődő, 
folyamatosan épülő-szépülő kisváros 
képét és hangulatát kívánjuk mind a 
balatonföldváriak, mind az idelátogató 
vendégek számára kialakítani. 

A városunkért tenni akaró polgárok 

alkotják Balatonföldvár valódi értékét, a 
mai napon őket is ünnepeljük.A most 
átadásra kerülő városi kitüntetésekkel 
olyanok munkáját, tehetségét, tudá-
sát ismerjük el, akik már bizonyították: 
mindenekelőtt városunkért dolgoztak 
és dolgoznak.

A mi felelősségünk abban is áll, hogy 
nem pusztán hálásak vagyunk ezért, 
hanem úgy őrizzük, óvjuk az értékeket 
és tesszük ismertté őket, hogy hisszük: 
újabb és újabb sikerek születhetnek 
majd a kitűnő példák nyomán.

             SF

Öt évvel ezelőtt az akkori Önkormányzati Minisztérium épüle-
tében nyolc új magyar város vezetője mutathatta be lakóhelyét – 
közöttük volt Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. Az elmúlt 
fél évtized, a dinamikus fejlődés bizonyította: a település méltó 
volt az új státuszra.

 Június utolsó hétvégéjén a polgárok, a helyi villatulajdonosok, 
az itt nyaralók arról is meggyőződhettek, hogy az éppen befeje-
ződött fejlesztések jelentősen növelhetik a kedvelt nyaralóhely 
vonzerejét. Csákovics Gyula erről, s a település történetéről szólt 
ünnepi köszöntőjében. 

- Mi, akik itt élünk, régóta tudjuk, hogy Zamárdi egy jó hely. 
De számunkra sokkal több egy helynél, ahol jól érzi magát az em-
ber. Zamárdi nem egyszerűen a 
lakhelyünk, Zamárdi az ottho-
nunk. A Zamárdi a Balaton szíve 
nem csak egy üres szlogen; ami-
kor ezt kimondjuk, nagyobbat 
dobban a mi szívünk is. Akiket 
már megérintett a hely szelle-
me, azok értik, hogy miről be-
szélek. Mint ahogy értik és érzik 
azok is, akik sok munkával és 
még több lelkesedéssel össze-
állították a Zamárdi története 
képekben című kiadványunkat, 
amellyel teljessé vált a zamárdi 

trilógia, és amelyet most szeretettel nyújtunk át az öt éves város 
ünnepén minden Zamárdihoz kötődő barátunknak.

A városi cím elnyerésével megnyílt a lehetőség Zamárdi számá-
ra, hogy pályázhasson és a ranghoz méltó lakókörnyezetet való-
sítson meg - uniós forrásból európai színvonalat hoztunk létre. A 
pályázat keretében több mint 350 millió forint értékben elkészült 
és felújításra került a városháza, a félévszázados kertmozi, a nyolc-
vanéves Közösségi ház, a Szabadság tér, a Rákóczi utca, s a tóparti 
közösségi tér.

Egy turizmusból élő település esetében a felsorolt, megvalósult 
beruházások gazdasági potenciált erősítő fejlesztések. Ma, amikor 
egyre nagyobb kihívásoknak kell megfelelni, Zamárdi helyt áll! 

Zamárdi bebizonyította, hogy 
a válságban is tud fejlődni! A 
somogyi városok közül egye-
düliként nőtt a lakosság létszá-
ma az elmúlt tíz esztendőben. 
Zamárdi egy olyan település, 
amelynek van jövőképe!

Az ünnepi ceremónia után 
számos program szórakoztatta 
a közönséget: koncertek, népi 
kirakodóvásár, majd utcabál 
tette emlékezetessé a Város 
napját.

                        Süli Ferenc 
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Balatonszemes ebben az évben mint-
egy hétszázmillió forintos költségvetéssel 
gazdálkodik: a bevételek meghatározó ré-
szét – közel 15%-át - az idegenforgalmi adó, 
s az ehhez kapcsolódó állami forrás jelenti. 
Érthető tehát, hogy a képviselő-testület 
partneri együttműködést kér a szállástu-
lajdonosoktól, sőt Takács József, a település 
polgármestere szerint csak így biztosítható 
a település folyamatos fejlesztése.

- A két számadatból következik, hogy 
számunkra kulcskérdés a balatoni turiz-
mus prosperitása. A magyar tenger jó híré-
nek ápolásához, vonzerejének növeléséhez, 
a sikeres szezonhoz természetesen saját 
lehetőségeinkkel is igyekszünk hozzájárulni. 
Ezért is örülünk minden olyan kezdeménye-
zésnek, amely új közönséget céloz meg, s a 
várt bevételekkel gazdagítja a szemesi pol-
gárokat, közvetve pedig a helyi közösséget. 

A polgármestertől megtudhattuk: a 
nyár kellős közepén, július 26-28. között 
Balatonszemesen várja a rock-, metál- és 
punkzene rajongóit a Rock Beach Fesztivál.

A rendezvény 3 napja alatt 4 külföldi 
headliner fogja felszántani a színpadot. 
Pénteken a gothic metal egyik élharcosa, a 
brit Paradise Lost lesz a főszereplő. Szom-
baton a kortárs metál egyik legígéretesebb 
csapata, az elmúlt években jobbnál jobb 

Szemes, az új fesztivál helyszín
albumokkal jelentkező francia Gojira lép 
fel, hazánkban első alkalommal. Vasárnap 
pedig egy erős duplázás zárja a külföldi 
fellépők sorát, az amerikai trash-metal le-
genda, az Overkill, és a már számos kiváló 
koncertet adó Sabaton szórakoztatja a kö-
zönséget.

A külhoni bandák mellett a hazai fel-
hozatal is széles palettát ölel át, közel har-
minc magyar és határon túli együttes ad 
koncertet a három nap során. A teljesség 
igénye nélkül néhány fellépő: Depresszió, 
Subscribe, Alvin és a Mókusok, Road, Ró-
meó Vérzik, Nevergreen, Akela, Junkies, 
Prosectura.

A koncertek három helyszínen zajlanak 
majd: a Szalon Nagyszínpadon napi három 
koncert, köztük a külföldi fellépők várják a 
közönséget, míg a Fesztiválsátorban a ma-
gyar rock-élet színe-java játszik majd.

A fesztivál szinte baráti jegy- és bérlet-
árakkal várja a látogatókat. A július 15-ig 
tartó elővételi időszakban a 3 napos bérlet 
mindössze 7.900 forintba kerül, a napijegy-
hez pedig már 2.900 forintért is hozzá le-
het jutni. Az elővételi időszak után, illetve 
a helyszínen a bérlet 9.900 forintba, a napi-
jegy 3.900 forintba kerül majd, és a helyszíni 
jegyvásárlásnál a SZÉP-kártyát is elfogadják 
a szervezők.

A fesztivál területén külön kiépített 
kemping kerül kialakításra, ahol a feszti-
vál idejére ezer forintért lehet sátorhe-
lyet bérelni. Emellett a fesztivál webol-
daláról egy kattintással elérhető a helyi 
vendéglátók listája, akik szintén öröm-
mel várják a látogatókat.

Balatonszemes más kulturális prog-
ramjai is tárt karokkal várják a látogató-
kat. Az érdeklődők a Szkíta kiállítást és 
a szemesi élményfürdőt kedvezménye-
sen látogathatják, és ha egy kis nyuga-
lomra vágynak, csak fel kell pattanniuk 
az óránként ingyenesen közlekedő kis-
vonatra, és alig öt kilométer megtéte-
le után Rádpusztán számos esemény 
közül válogathatnak. A szervezők célja, 
hogy olyan program szülessen a Bala-
ton-partján, ahol évről évre találkozhat-
nak a rajongók a rock, metál,- és punk 
stílus meghatározó külföldi és hazai ze-
nekaraival.

A környezet, a szemesi miliő, a  jegy-
árak és a fellépők színvonala alapján 
reális célkitűzés, hogy a Rock Beach az 
ország legjobb hasonló stílusú rendez-
vényei közé emelkedjen, és néhány éven 
belül bekerüljön a legkedveltebb ma-
gyar fesztiválok elitklubjába.

              SF

Rendkívül gyorsan népszerű 
lett a hallgatók körében a Balaton 
rádiója, a Part FM. Számos ese-
ményre invitálják a tóparti keres-
kedők, vendéglátósok a stáb tag-
jait. Július elején Balatonbogláron 
a Platán strand vendégei kóstol-
hatták meg az itt működő étte-
remnek köszönhetően a francia 
ételkülönlegességekkel, míg a 
parkolóban a francia autógyárak 
elegáns márkái várták tesztveze-
tésre, ismerkedésre az érdeklődő-
ket.

A képen a rádió stábja.

Francia ételek, autók - és a Part FM
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Megújuló templomok Szabadiban
Közel harmincmillió forint, vissza nem térítendő tá-

mogatásban részesült a balatonszabadi katolikus egyház-
község a templom felújítására. Katona Tamás építész, a 
rekonstrukció tervezője az 1780-as években épített mű-
emlék kapcsán elmondta: a munkálatokat jövő év végéig 
kívánják elvégezni.

- A szabadi templom a felületes szemlélő számára el-
fogadható állapotban van, ám az alapos vizsgálatok so-
rán kiderült, hogy az egész tető héjazatát le kell cserélni. 
Ez természetesen együtt jár a csapadékvíz elvezetésének 
korszerű, ám hosszú távra szóló megoldásával, a csator-
narendszer kiépítésével. A sikeres pályázatnak köszönhe-
tően felújíthatjuk a homlokzatot és a tornyot is. Nehéz, de 
felemelő feladat vár a közeljövőben kiválasztandó kivite-
lezőre, hiszen ez utóbbi magassága megközelíti a harminc 
métert.

Katona Tamástól megtudhattuk: nem ez az első közös 
munkája Bara Adolf plébánossal – aki több településen is 
lelkészi feladatokat lát el -, hiszen korábban az ádándi ká-
polna és a nagyberényi katolikus templom felújításának 

pályázatánál is közös koncepciójuk vezetett sikerre.
A balatonszabadi reformátusok számára örömteli hír, 

hogy a siómarosi részen lévő templom ugyancsak pályá-
zati forrásból újulhat meg: az egyházközség huszonkét-
millió forintot fordíthat erre a célra.

A település sportegyesületének vezetői sem tétlen-
kedtek az elmúlt időszakban, s munkálkodásuk gyümöl-
cse most beérett. A focipálya felújítására benyújtott tíz-
millió forintos pályázatuk az első körös megmérettetésen 
jól szerepelt, s remény van arra, hogy a harminc százalé-
kos önrésszel együtt ez az összeg elég lesz egy „biliárdasz-
tal” minőségű játéktér megépítésére. Gulyás János elnök 
azonban a másik pályázatuk kapcsán már elmondhatta: 
100%-os támogatással, bruttó tizenkilencmillió forintból 
újítják fel az öltözőt. Ennek során kicserélik a nyílászáró-
kat, elvégzik a hőszigetelő munkákat, napelemeket he-
lyeznek el, s térburkolattal látják el a létesítmény környe-
zetét.

     Süli Ferenc
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Kortárs festő régi szellemiséggel
Benedek György kortárs festő és 

szobrász kiállítása nyílt meg a Bala-
ton-felvidéki Ábrahámhegyen, akinek 
tehetségét Munkácsy-díjjal és érde-
mes művészi kitüntetéssel ismerték 
el. Mesterei olyan híres művészek vol-
tak, mint Bernáth Aurél, a XX. századi 
magyar festészet kiemelkedő alakja és 
Kmetty János festő-grafikus.

A kiállítást  Berecky Loránd művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti Ga-
léria nyugalmazott főigazgatója nyi-
totta meg, aki szerint Benedek György 
művein egyértelműen és élesen érző-
dik a Bernáth-i örökség, hiszen az a 
szellemiség jelenik meg rajtuk, amely 
szerint a kultúra teremtőjének igé-
nyesen kell gondolkodnia, és választ 
kell adnia a világból érkező élmények-
re.  – Vázlatain és rajzain a dolgok 
lényege jelenik meg: leolvashatjuk ró-
luk, hogy melyek azok a súlypontok, 
azok a központi kérdések, amelyeket 

majd a szobrokon a plasztika 
nyelvezetén érzékeltet – tette 
hozzá. Kitért arra is, Benedek a 
második világháborúban eleset-
teknek emléket állító műveiben 
képes volt a valóságot úgy meg-
idézni, hogy a tönkretett, meg-
viselt, életüket áldozó emberek 
a maguk gyötrelmében is képe-
sek hőssé emelkedni. Ráadásul 
olyan kifejező plasztikai eszkö-
zökkel él, amelyeket mindenki 
megérthet. Megjegyezte, a mai 
magyar szobrászatban kevés 
olyan művész van, akinek hasonló ka-
rakter-érzékeltető, - megértő és -visz-
szaadó képessége van, mint Benedek 
Györgynek.

Benedek művészete dekoratív, 
majd expresszív jellegű. Az 1980-as 
évektől elsősorban szobrászattal fog-
lalkozik, kedvelt anyagai a fehérmár-
vány és a bazalt. A Bernáth Aurél Ga-

lériában látható  kiállításon – amely 
július 21-ig tekinthető meg –, szobrai 
mellett rajzait, vázlatait és a köztéri 
műveit ábrázoló fotókat is megcso-
dálhatják az érdeklődők. Benedek 
György kiállításával egy időben bemu-
tatták Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas 
és Magyar Örökség-díjjal kitüntetett 
festőművész egyházi vázlatait is. 
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Bár szerte az országban, s külföldön is 
voltak kiállításai, Kozma Imre balatonfüre-
dinek vallja magát. 1976-ban kapta meg a 
„Veszprém megyéért” Érdemérem arany 

fokozatát, majd 2005-ben a magyar kultú-
ra napján vehette át a Veszprém Megyei 
Közgyűlés akkori elnökétől, Kuti Csabától 
a Pro Comitatu Díjat. 

A nyolcvanéves művészt jubileumi ki-
állítással köszöntötte városa. A Balatoni 
Futár óvárosi otthonában kereste fel a 
mindmáig aktív festőt.

- Mit jelent Füred önnek?
- Füred és a fürediek az én közönségem. 

Szeretik a képeimet, én meg a füredieket. 
Itt születtem, ide jártam óvodába, is-
kolába. Élveztem a tanulást, jó tanuló 
voltam. Már akkor sokat rajzoltam, 
s erre fel is figyelt környezetem. Kö-
zépiskolába Székesfehérváron jártam 
gépipari technikumba. Ezekben az 
években a precizitást, a térbeli ele-
mek síkban szerkesztett megjelení-
tését sajátítottam el. Későbbi alko-
tói munkámat nagyban segítette az 
ottani fegyelem, pontosság. Amikor 

Az alázatot az idő sem tompítja

Fonyódi „Sirályok” Fenyvesen

technikusként végeztem, hazajöttem, s a 
hajógyárban kezdtem dolgozni. Később, a 
technológiai osztályra kerülve, a gyártás-
technológiát szerveztem. Csakhogy raj-
zolási igényeimet itt sem élhettem ki. Így 
előbb csak otthon rajzoltam, festettem, 
többnyire magamnak. 

Az ezerkilencszázhatvanas évek ele-
jén ismerkedtem meg Krieg Feri bácsi-
val. Kimentem a dombra, a régi nevén 
Méhmalató-dombnak nevezett helyre. 
Ott festett egy úr, akit távolról figyeltem, 
nem akartam zavarni. De végül felbáto-
rodtam és odamentem hozzá, elmond-
tam, én is szeretek rajzolni és festeni. 

A mai könyvtár helyén működő ha-
jógyári Vasas Kultúrházba jártunk rajzol-
gatni barátaimmal. Feri bácsi felvállalta kis 
csoportunk vezetését azzal, hogy szak-
körré alakulunk. Volt szép, tágas helyünk, 
odajártam én vagy hat évig. Végre szak-
ember vezetésével intenzív rajzolás, tanu-
lás folyt, úgy ahogyan kell. Amikor Krieg 
Feri bácsi elment Mongóliába, itt hagyta 
a szakkört, Bognár Zoltán vitte tovább a 
csapatot, amíg el nem szólította munkája 
Veszprémbe. Ekkor engem neveztek ki a 
szakkör vezetésére. Sok mindent elsajátí-
tottam mesterünk tevékenységéből, ok-
tatási módszereiből, és úgy éreztem, hogy 

jól vezetem a csoportot. 
Egy rövid fővárosi kitérőt leszámítva 

maradt füredi, örökös tiszteletbeli elnöke 
annak a Művészklubnak, mely visszatérte 
óta működik. 

- Hogyan folytatta művészi munkáját?
- Felnőtt és gyermek szakkörökben 

segítettem a vizuális látásmód és a művé-
szeti alapismeretek elsajátítását, felvételire 
készítettem fel fiatalokat. Közülük sokan 
már tagjai a klubnak. Olykor felkérésükre 
tárlataik megnyitását is elvállaltam Mind-
emellett művészeti vezetője vagyok az 
Óvárosi Művészkávézónak, ahol a mai na-
pig várom a betérőket, barátokat egy kis 
csevegésre.

- Mit tart ars poeticájának?
- Szépet és érthetőt adni az embe-

reknek. Szeretve embert és a világot, a 
láthatót és a láthatatlant, hitben élni és e 
szeretetet megosztani. A szeretetnek pe-
dig nincsenek korlátai. Bölcsebb vagyok 
koromnál fogva, rutinom is van, de úgy 
gondolom, az alázat vezérel most is, bár-
mikor is állok a festőállvány előtt.

- Milyen témákat dolgoz ehhez fel?
- Bibliai és klasszikus görög témákat, 

személyeket, de a tájképek és a portré is 
vonz. Örömmel mondom, hogy a képző-
művészeti lektorátus ezek közül válogatta 

ki a tárlat legszebb darabjait (köztük 
az Isten nevében, az Ember felett, az 
Ábel és az ájtatos királyfi, az Öreg ha-
lász és a tenger címűt).

A jubileumi kiállításon Bóka Ist-
ván polgármester köszöntötte a mű-
vészt, akinek pályáját Soltész Mária 
művelődésszervező méltatta alkalmi 
versével.

   Zatkalik

Örömmel adott helyet Balatonfenyves ennek a kiállításnak, 
melyen szemet és lelket gyönyörködtető munkákat láthatunk 
olyan művészektől, akik szinte köztünk élnek – mondta a 
fenyvesi taggal is bíró fonyódi Sirály-Art Képző- és Iparművé-
szeti Kör kiállításának megnyitóján Lombár Gábor polgármes-
ter.  A községháza nagytermében június 20-án nyílt tárlaton 
tizenhárom alkotó közel harminc munkája került bemutatásra, 
melyeket augusztus végéig munkanapokon 9 és 16 óra között 
látogathatnak az érdeklődők.
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Komolyzenei koncertsorozat Szentbékkállán

Leendő művészek munkája díszíti Zánkafürdő 
vasútállomását

Díszítő festő és alkalmazott grafi-
kus tanulók tették egyedivé a zánkai 
Új Nemzedék Központ területén lévő 
vasútállomást. Az ifjúsági centrumba 
vonattal érkezőket ezentúl már az állo-
máson is színes, fiatalos, lendületes kép 
fogadja.

A több mint 200 hektáron elterülő 
egykori úttörőtábor az elmúlt időszak-
ban számos fejlesztésen ment át, mely 

által az Új Nemzedék Központ a mai igé-
nyeknek megfelelő szállás- és szórako-
zási lehetőségeket kínál a látogatóinak. 
A központ területén lévő vasútállomás 
is bekerült a felújításon áteső épületek 
sorába, azonban más formában, mint a 
többi épület: a zirci III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény harmad-
éves díszítő festő és alkalmazott grafi-
kus diákjainak műve díszíti az állomás 
épületének homlokzatát. 

„Az Új Nemzedék Központ egyik ki-
emelt célja az, hogy a fiatalok igazi ott-
honra leljenek itt, és olyan élményekkel 
gazdagodjanak, melyek feledhetetlenné 
teszik az itt eltöltött időt. Szerettük vol-
na, hogy már az érkezés is emlékezetes 

legyen” – mondta Siklódi Levente, a 
Zánka – Új Nemzedék Központ ügyve-
zető igazgatója. „Mi is lehetne látványo-
sabb és tartalmasabb az állomás megje-
lenésében, minthogy a fiatal művészek 
munkái díszítik azt?”- tette hozzá.

A diákok egy héten keresztül alkot-
tak, a kreativitásuk szabadon szárnyal-
hatott az ifjúság, a Balaton és a jókedv 
témájában. A Zánkán töltött idő egyút-
tal a nyári szakmai gyakorlat ideje is volt 
számukra.

Az iskola igazgatónője, Balázsné 
Györek Zsuzsanna elmondta, hogy 
nem csak a diákok, hanem az őket se-
gítő tanárok is nagyon lelkesek voltak, a 
téma és a helyszín is közel állt hozzájuk. 

Egészen augusztus végéig minden szombaton neves mű-
vészek előadásában hallgathatják meg Szentbékkállán a ze-
netörténet leghíresebb műveit az oda látogatók. Elkezdődött 
ugyanis a IV. Nyári koncertsorozat a festői szépségű Balaton-
felvidéki falu Római Katolikus templomában. A rendszerint telt 
házas koncerteket követően hagyományosan egy környékbeli 
borosgazda kínálja frissítő nedűvel a közönséget.

Több mint tíz éve hallgathatnak itt magas színvonalú elő-
adásokat a komolyzenére nyitott emberek. Az első koncertet 
Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas kar-
mester, zongoraművész és zeneszerző, a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar főzeneigazgatója adta, amikor adományokból 
felújították a templomban található műemlékorgonát. Rend-
szeressé négy éve váltak az előadások: azóta neves művészek 
mutatják be tudásukat minden nyáron. A programokat hétről 

hétre Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikusok igazgatója és 
Birkás Balázs helyi gazdálkodó ismertetik.

A program egyedülálló a Káli-medencében, hiszen egész 
nyáron zajlik ez a kiemelt kulturális eseménysorozat. Keszt-
helytől Balatonfüredig számos településről érkeznek a hely-
színre, de kiránduló ma-
gyar és külföldi csoportok 
is gyakran nyaralásukhoz 
igazítják a színvonalas 
koncertet. A belépő hét-
száz forint. A részletes 
program az előadók név-
sorával együtt hétről hét-
re felkerül a község hon-
apjára.
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Gyerekek vették birtokba Siófokot

Művészettel a vadakról

Immáron nyolcadszor találkoztak Siófokon a Kálmán Imre ne-
vével fémjelzett fesztiválon bel- és külföldi gyermekek, akik tánc-
cal, dallal, zenével bizonyították, hogy nem lehet akadálya a barát-
ságok kialakulásának, ápolásának.

A „Csilla-
gok útja” VIII. 
Kálmán Imre 
Nemzetközi 
Gyermek- és 
Ifjúsági Fesz-
tivál részt-
vevői idén is 
elsősorban a 
szovjet utód-
á l l a m o k b ó l 
(Oroszország, 

Ukrajna) érkeztek, de természetesen a hazai művészpalánták is 
felléptek a világot jelentő deszkákon.

Az ember a mai életének mind gyor-
sabb sodrában egyre kevesebbet lát ab-
ból a harmonikus világból, aminek vala-
ha részese volt.

 Valaczki Erzsébet festő- és grafikus-
művész ihletője a természet, célja, hogy 
az erdő-mező miliőjéből megment-
sen, megörökítsen ritkán látható pilla-
natokat. A Csergezán Pál-díjas alkotó 
munkáiból Keszthelyen, a Helikon Kas-
télymúzeum vadászati múzeumi épüle-
tében nyílt kiállítás a minap. Rendszeres 
kiállításainak során, négy év után hoz-
ta munkáit ismét a világ vadélőhelyeit 

A színes bemutatkozás-sorozat főszervezője, Jakócs Ildikó el-
mondta, változatlanul nagy az érdeklődés a fesztivál iránt. Sajná-
latos viszont, hogy több ország fiataljait még nem sikerült meg-
nyerni, ám bizakodnak abban, hogy az elkövetkező esztendőkben 
újabb zászlókat is felvonhatnak az Ezüstparton. 

Elégedett volt a nemzetközi zsűri elnöke, Vajda Júlia Liszt-díjas 
operaénekes (Szegedi Nemzeti Színház) is a színvonallal, aki kíván-
csian várja, mikor is fedeznek fel a Siófokon fellépők közül valakit.

Erre többeknek van is esélye, hiszen például a veszprémi Kiss 
Réka nagydíjas lett mély gondolatiságú táncával. Első díjas lett a 
szintén veszprémi Kusnyér Anna és Lakner Roberta (Dal-Ma Mű-
vészeti Egyesület) igen kiművelt duettjével. Mindhárman nagy 
sikert arattak a Kálmán Imre Művelődési Központban rendezett 
gálaműsorban.

A táncokat értékelő Doktor László koreográfus (Makó) szerint 
is gazdagodott a fesztivál repertoárja. A művész szerint a hazai fel-
lépők legnagyobb erénye a magas színvonal volt.

     Zatkalik

imitáló keszthelyi múzeumi kör-
nyezetbe. A kiállítóhelyen a kép-
zőművészettel egészíti ki a vadon 
megidézését. 

      Az alkotásaira jellemző a 
technikai sokféleség, szívesen dol-
gozik szénnel, pasztellel, grafittal, 
olajjal egyaránt. Éles szemű meg-
figyelőképessége is tükröződik 
a munkákon, képei beszédesek, 
kiolvashatók belőlük a természet 
mondanivalói. Nem csupán téma-
ként kezeli a természetet, hanem 
munkáin keresztül védi is azt.

Tavaly indított, nemes kezdeményezést folytat a keszthelyi 
Helikon Kastélymúzeum: idén másodszor rendezik meg a Fes-
tetics Trófeaszemlét. 

Hagyományteremtést alapo-
zott meg a múlt évi program 
sikere azzal a miliővel együtt, 
amit a vadászati múzeumi kör-
nyezet tud nyújtani. A kiállításra 
több száz trófeát hoznak, a be-
mutatóra ezúttal is a vadászati 
múzeum épület parkjában kerül 
sor. Az események szeptember 
15-14-én zajlanak, sok kísérő-
programmal. Neves szakem-
berek tartanak előadásokat, 

Festetics Trófeaszemle
lesz solymászbemutató, valamint kulturális műsorok is gon-
doskodnak a kellemes kikapcsolódásról. A szakmai szereplők 

keresztmetszetet adnak a Nyu-
gat-Dunántúl erdeinek vadállo-
mányáról, azok értékéről. 

A tavalyi emlékek is vonzó-
ak az erdészek-vadászok és az 
érdeklődők számára egyaránt. 
Akkor mintegy ötszáz trófea 
lett bemutatva. A nagyságrend 
azt is mutatta, hogy hasonló 
méretű és jelentőségű trófea-
szemle Magyarországon az 
1971-es Budapesti Vadászati 
Kiállítás óta nem volt. 
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Boszorkányos Keszthelyi Nyári Játékok

Játék a múzeumban

Idén tizennegyedik alkalommal ren-
dezik meg a Keszthelyi Nyári Játékokat. 
A közönséget a Helikon Kastélymúzeum 
parkjában július 25-től augusztus 18-ig, 
14 estén át várja a kiváló előadássorozat. 

A szabadtéri színházi program immár 
tradicionális hordozója a város szülötte, 
Básti Lajos emlékének. Meghonosítása a 
Puskás Tamás - Básti Juli művészházaspár 
nevéhez fűződik, akik rendre olyan pro-
dukciókat hoznak, amelyekkel évről-évre 
megnyerik az üdülőrégió színházszerető 
lakóit és vendégkörét. A bemutatókat 
ugyancsak hagyományosan a Puskás 
Tamás igazgatásával működő budapesti 
Centrál Színház játéka jegyzi, sok ven-
dégművésszel. Idén a nyitónapon a Hét 
boszorka című koncertelőadás indítja 
a program, majd László Miklós, az ide-
haza és külföldön egyaránt jól ismert, 
múlt századi színpadi szerző Illatszertár 
című vígjátéka kerül színre összesen 13 
estén. Már a kezdet is igazi nyárba illő, 
sztárparádés hangulatemelő szórakozást 
ígér: Horgas Eszter és zenekara kísére-
tével Básti Juli, Falusi Mariann, Pokorny 
Lia, Tompos Kátya, Botos Éva, Ágoston 
Katalin lép színpadra, a produkcióban a 
Bozsik Yvette Társulat táncosai működ-
nek közre.

A keszthelyi Vidor Játékmúzeum utol-
érte korunkat: kiállítási tárgyak közé ke-
rültek a lego-építmények mai darabjai. 
Alkalmanként a készítőjükkel is találkoz-
hatnak a látogatók, s olyankor az elekt-
romos működésű eszközök egyikével 
játszani is lehet.

Ahogy az ember körülnéz, azt látni, 
legóból szinte minden megépíthető. 
Nyilván ennek köszönhető, hogy a már 
1930-as években ismertté vált játék nép-
szerűsége azóta is csak növekedett, sike-
ressé vált az egész világon, s vannak, akik-
ben felnőtt fejjel hobbiként megmaradt 
a legós építő szenvedély. Ilyen a helybeli 
Suszter Sándor, ki a bő kéttucatnyi lego 
építményének talált letéti helyet a múze-
umban.

Láthatóan népszerű a kikötődaru, 
amivel felügyelet mellet játszhatnak a 

Az Illatszertár a pesti teátrum el-
múlt évadbeli sikerdarabja volt, méltón 
a mű színházi világbeli életéhez. Azt is 
mondhatni, hogy a színre vitel az eredeti 
gyökereken történt: a darabot ugyanis 
elsőként 75 évvel ezelőtt, Kabos Gyula 
főszereplésével a Révai utcai, anno Pes-
ti Színház mutatta be, 
melynek utóda a mai 
Centrál Színház. A leg-
nemesebb, legszenve-
délyesebb, legtitokza-
tosabb érzelemről szóló 
fordulatos történetből 
Hollywoodban három 
filmet is forgattak, köz-
tük Tom Hanks és Meg 
Ryan főszereplésével A 
szerelem hálójában cí-
műt.

- Ezzel a múlttal is 
igen nagy kihívást, ne-
mes versengést vállal-
tunk - mondta Puskás 
Tamás, a darab rendezője. - A sikert az 
idén év elejétől tartott 50 előadás már 
igazolta, hasonló fogadtatás reményé-
ben folytatjuk a bemutatókat Keszthe-
lyen. Ez az elbűvölő történet különösen 
illik a kastélypark miliőjébe, itt ez a kör-

nyezet is főszereplő, nagyon sokat tesz 
hozzá a mi ügyünkhöz. A Hét boszorka 
és az Illatszertár is a szerelem, a szenve-
dély, a sorsszerűség körül forog. Nyár-
időre aligha található ennél jobb téma, 
minden reményünk megvan rá, hogy ezt 
a színházszeretők is így gondolják.   

A főbb szerepekben Kern András, 
Pokorny Lia, Stohl András és Simon Kor-
nél látható, játszik a darabban Borbás 
Gabi, Cserna Antal, Papp János és még 
sokan mások.

                                 Horányi Árpád

Hét boszorka - Básti Julival a színen

gyerekek, de természetesen a felnőttek 
is. A vitrinben számos hasonló érdekes-
ség vonja magára a figyelmet. A gépek jó 
része elektromos működésű vezetékes 
vagy távirányítós vezérléssel, illetve me-
chanikus úton.

Az egyébként hivatásszerűen pénz-
ügyi-gazdasági szakterületen dolgozó 
Suszter Sándor egyik büszkeségeként 
mutatta a 16 éves korában készített óri-

ás autódarut, amit másfél évig épített. A 
modell számos műveletre képes, amiket 
18 beépített elektormotor vezérlésével 
lehet végrehajtani. Több darab: teher-
gépkocsi, terepjáró készült abból a kész-
letből, amit 13 évesen a saját zsebpénzé-
ből vett, 30 ezer forintért. 

      -Legoklub tagként mindig ott va-
gyok az évente két alkalommal rendezett 
budapesti kiállításon, s részt veszek más 
országos lego bemutatókon is - mondta 
a 25 éves fiatalember. - Minden alkotó-
nak jó érzés, ha munkái nyilvánosság elé 
kerülhetnek, öröm a játékok iránt mutat-
kozó érdeklődést látni. 

      Vidor lego-szobája a játéképítők 
országos bemutatóin kívüli időben nyit-
va áll a látogatók előtt. 

                                             H. Á.
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Biztosított a kézilabda jövője

Bajnokcsapaté lett a sportöltöző

Ünnepélyes keretek között került sor június végén az alsóörsi 
Endrődi Sándor Református Általános Iskola, a Kézilabda Után-
pótlási Központ, a Magyar Kézilabda Szövetség, mint a Nemze-
ti Kézilabda Akadémia működtetője között az együttműködési 
szerződés aláírására.

A résztvevők mindegyike nagyra értékelte a szerződést, 
melytől a sportág hosszú távú élvonalbeliségét remélik. A meg-
állapodás célja, hogy a magyar kézilabdasport utánpótlás-neve-
lése hatékonyabbés és eredményesebb legyen, s hogy a Magyar 
Kézilabda Szövetség az iskolában végzett utánpótlásképző te-
vékenységhez folyamatos szakmai tanácsadást nyújtson.

Mocsai Lajos mesteredző szerint az utánpótlás kinevelé-
sében kiemelt szerepet játszik az alsóörsi központ, ahová az 
egész Kárpát-medencéből várják az ifjú tehetségeket. Véle-
ménye szerint az általános iskolai edzésektől a középiskolán át 
egészen az akadémiáig indokolt lehetőséget biztosítani a leg-
jobb sportolóknak.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Vetési Iván szólt 
azokhoz a fiatal sportolókhoz is, akik tanúi voltak a rendez-
vénynek. Ahhoz, hogy valaki a nemzeti válogatott mezét ma-
gára ölthesse, kemény munka és edzés, olykor lemondás vár.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúsá-
gért felelős államtitkára, Simicskó István a sportolás fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, mert csak edzett fiatalokkal számít-
hatunk egy egészséges nemzetre a jövőben.

Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt az éppen befejező-
dött tanesztendő kapcsán mondott köszönetet pedagógu-
soknak, edzőknek. Kijelentette: az önkormányzat lehetőségei 
szerint anyagilag is támogatja a jövőben az intézményt.

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Steinbach 
József beszédében utalt arra, hogy az egészséges és sportoló fi-
atalok a magyar nemzet leendő büszkeségei, azért is, mert erős 
hit áll mögöttük.

Az iskolafenntartó egyház nevében Rásky Miklós reformá-
tus lelkész elemezte az elmúlt esztendőt, melyet a „kispadról 
kellett átszervezni”, értve ezalatt az oktatást, a tantervet, a 
sportolók oktatását, edzését.

     Zatkalik

A labdarúgó-bajnokság végére készült el a gyenesdiási Kinizsi 
SK új sportöltözője. Avatása kettős ünnep volt, tekintve, hogy 
ekkorra a csapat bajnoki címet szerzett. 

Az épület 34 millió forintos beruházási költ-
ségére 70 százalékban a Magyar Labdarúgó 
Szövetség TAO-pályázattal vissza nem téríten-
dő támogatásként nyújtott fedezetet, a fenn-
maradó részt a helyi önkormányzat biztosítot-
ta. Gál Lajos polgármester elmondta, hogy a 
település vezetése kiemelt feladatának tekinti a 
sportélet támogatását a felnövekvő generáció 
egészségének megóvása és identitásának ápo-
lása érdekében.      

Az ünnepség alkalmával rendezték meg a 
XX. Szabó Ferenc kispályás labdarúgó emlék-
tornát, mellyel a résztvevő csapatok a Kinizsi 

SK fiatalon elhunyt sportköri elnöke munkássága előtt tiszteleg-
tek játékukkal.
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Tizedszer is „Mozdulj Balaton!”
Az idei nyáron kisebb jubileumához érke-

zett a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidő-
sport rendezvény sorozat. A helyi szervezők 
ebben az évben 16 Veszprém, 5 Zala és 15 
Somogy megyei strandon várják – általá-
ban szombat délutánonként – a szervezett 
keretek között sportolni szándékozókat. A 
programsorozat az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Sportügyekért Felelős Államtit-
kársága, 30 települési önkormányzat, három 
városüzemeltetési szervezet támogatásával, 
együttműködésével, és a Balaton Fejlesztési 
Tanács szervezésében valósul meg. Az évti-
zed tapasztalatairól, az idei előkészületekről 
és programokról kérdeztük Bartsch János 
programigazgatót. 

- Tíz éve milyen céllal indították útjára a 
programsorozatot?

- Elsősorban a sportolási feltételek javí-
tását, a meglévő pályák korszerűsítését, és 
a sportprogram kínálat bővítését szerettük 
volna elérni a programsorozat beindításá-
val. Összességében elmondható, hogy az 
elképzeléseink mára már valóra váltak. Ma 
már minden résztvevő strandon legalább 
egy-egy homokos terület rendelkezésre áll, 
a kialakított homokos játszóhelyeken több 
sportág űzésére is alkalmas pályák, pálya-
rendszerek jelölhetők ki. Napjainkban már 
30 strandon legalább 2 homokos pálya 
van, és 7 olyan strand is részt vesz a prog-
ramsorozatban, ahol a homokos területen 
nemzetközi méretű strandfoci pályát lehet 
kialakítani és ezen a területen – ha nem fo-
cira használják – akár 2 nemzetközi méretű 
strandkézilabda, vagy 4 strandröplabda pá-
lya is kijelölhető.

Az eszközparkot szinte teljesen lecserél-
tük a 10 év alatt (kapuk, hálótartó oszlopok) 
és minden strandra juttattunk vízben is el-
helyezhető sporteszközöket. A folyamatos 
igénybevétel, az esetenkénti nem rendelte-
tésszerű használat és karbantartás hiánya 
miatt az eszközök egy részét majd újra ki 
kell cserélnünk.

2004-ben 9, a következő évben már 20, 
majd az azt követő évben pedig 30 strand 
kapcsolódott be a programsorozatba, és 
ezzel együtt folyamatosan nőtt a szerve-
zett sportprogramok, és az azokon részt-
vevők száma is. Így jutottunk el napjainkig, 
például tavaly 36 résztvevő strandon, több 
mint 300 szervezett sportprogramon, több 
mint 25 ezer fő részvételét rögzítették a he-
lyi szervezők. 

Az évenkénti összesítések alapján első-
sorban a fiatal korosztály – 10-20 év közöt-
tiek – körében népszerűek a programok, és 
a sportágak között a foci – Magyarorszá-
gon vagyunk, hogy is lehetne más – és a 
strandröplabda a legnépszerűbbek.

– Hogy alakul az idei pontos menet-
rend?

- A tavalyi évhez képest lényeges válto-
zást idén nem terveztünk. A közelmúltban 
készítettük fel a helyi programszervezőket 
és elláttuk őket a szükséges információkkal, 
anyagokkal. 

Kilenc helyi programnap szervezését ha-
tároztuk meg számukra, ebből 7 alkalmat 
konkrétan is megadtunk. Július 7-e (szom-
bat) volt az első szervezett programnap, 
ahol a sportolni szándékozók igényei és pá-
lyák adta lehetőségek figyelembevételével 
kispályás foci, strandröplabda, strandkézi-
labda, tollaslabda, lábtenisz, petanque, vala-
mint a vízben űzhető sportágakban lesz le-
hetőség versenyek szervezésére, indítására. 
Egészen augusztus 17-ig 7 szombaton ez a 
menetrend, és ezen kívül a helyi szervezők 
még két, szabadon választott időpontot is 
megadnak majd. A programok egységesen 
13 órakor kezdődnek, de ettől elsősorban 
az UVB sugárzás miatt eltérhetnek a szer-
vezők. Jó tudni, hogy a hét többi napján 
a strandra látogatók és sportolni szándé-
kozók szabadon, kedvük 
szerint használhatják a pá-
lyákat. Augusztus 25-én, 
vasárnap, a hagyományok-
hoz híven, Vonyarcvas-
hegyen, a Lido strandon 
zárul az idei programsoro-
zat, ahol szándékaink sze-
rint minél több résztvevő 
strand egy-egy kispályás 
foci, strandröplabda és 
streetball csapata vesz 
részt a IX. „Mozdulj Ba-

laton!” Sporttalálkozón. A Sporttalálkozó 
strandröplabda tornáját az idén elhunyt 
lelkes balatonfenyvesi helyi programszer-
vezőről, Csiszár Gézáról nevezzük el, aki hat 
éven át segítette a munkánkat.  

- A Balaton mellett pihenők honnan 
szerezhetnek információt a programsoro-
zatról?

– Évek óta működtetjük honlapunkat 
(www.mozduljbalaton.hu), melyen a leg-
fontosabb tudnivalók (időpontok, sport-
ágak, strandok, helyi szervezők és elérhető-
ségük stb.) megtalálhatók, illetve az elmúlt 
évek film- és képanyaga is megtekinthető. 
A három megyei napilap az előző évek 
hagyományainak megfelelően a hétvégi 
sportajánlókban idén is közli a résztvevő te-
lepülések, illetve strandok listáját. A telepü-
lésekre több tízezer, magyar és angol nyelvű 
szórólapot is eljuttattunk, hogy minél több 
ember értesüljön a programsorozatról, 
Reméljük, az időjárás is kegyeibe fogadja a 
rendezvényeket, és sokaknak szerez örö-
met a részvétel. Nevezési díj továbbra sincs, 
akik jól szerepelnek, ezúttal is érmet kapnak 
majd minden egyes hétvégén. A szezonzá-
ró Sporttalálkozó legjobbjai pedig számos 
ajándékkal gazdagodhatnak. 

Az idei időpontok:
Július 6., 13., 20., 27.
Augusztus 3., 10., 17. + két programnap

Kezdési időpont: 13.00-tól (egyes helyszí-
neken a napok és a kezdési időpontok tekin-
tetében is lehetnek eltérések!) 

Augusztus 25., vasárnap,.Vonyarcvas-
hegy, IX. “Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozó 
(a programsorozatban részvevő strandok 
csapatainak részvételével) 
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A HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zrt. 2013. július 
9-én ”A jövő a kezünkben van” című közjóléti fejlesztéseinek 
keretében átadta a Vadalmási réti táborhelyet.

A HM VERGA Zrt. saját forrásait felhasználva igyekezett fejlesz-
tésével a táborhely komfortját emelni. A társaság a 60 m2 alapte-
rületű pergola megépítésével, az erdei bútorok kihelyezésével, a 
tűzrakóhely, továbbá a futballpálya létrehozásával még kellemeseb-
bé kívánja tenni a táborozók számára az itt eltöltött időt.A megva-
lósult beruházás értéke 4,5 millió Ft.

A Vadalmási réten a táborhelyet Kropf Miklós, a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalának vezetője, valamint 
Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt. vezérigazgatója adta át. A ren-
dezvényen részt vettek a régió közéleti szereplői, turisztikai szak-
emberei és a média képviselői mellett a Magyar Cserkészszövetség 
székesfehérvári cserkészei.

A bakonynánai községhatárban, ahol a Gaja patak áttör a Ró-
mai fürdő festői szurdokán, található a Vadalmási rét. A patakvölgy 
kiszélesedésével kellemes, hegyek által határolt tisztás alakult ki. A 
korábban kaszálóként használt területet a 90-es években a cserké-
szek vették birtokukba. Köszönhetően a kedvező adottságú tisztás-
nak, valamint annak,hogy a székesfehérvári cserkészcsapat a közeli 
ivóvízvezeték tulajdonosával megegyezve a szükséges vízellátást is 
megoldotta, a hely igen látogatott táborhellyé fejlődött. Nyaranta 

több turnusban, esetenként száznál is nagyobb létszámban tábo-
roznak itt cserkészek az ország minden részéről, ezért a HM VERGA 
Zrt. fejlesztése régi hiányt pótol.

A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfel-
fogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül 
célja még a magyar öntudat fejlesztése is. A HM VERGA Zrt. az 
egészséges életmódra törekvést támogatva a gyakrabban és szé-
lesebb körben fogyasztott húsoknál bizonyítottan egészségesebb 
összetételű és kedvezőbb élettani hatású vadhúsból készült étellel 
és gyümölccsel vendégelte meg az átadó ünnepségre érkezett 80 
főnyi cserkészcsapatot.

A jövő a kezünkben van
Új táborhely a Vadalmási réten


