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Vendégfogó
Sokan és régóta hangoztatják, a balatoni 

szezon 365 napos. Lehet rajta vitatkozni, ám 
túlzottan nem érdemes. Ugyanis ki-ki a maga 
adottságai szerint gazdálkodik az egy eszten-
dővel. Aki belekalkulálja a fakutyázást és a 
vízibiciklizést egyaránt, s lát (és talál is!) üzletet 
benne, övé a 365 nap. Kockázataival és lehető-
ségeivel egyaránt. Mások nem így gondolkod-
nak, megelégednek a 80-90 nappal, s a szerint 
alakítják áraikat.

Mindannyiuk esetében vannak azonban 
közös tényezők. Ilyen az időjárás, a vízszint és 
vízminőség. És a vendég. Legyen az bel- vagy 
külföldi. Őt (őket) meg kell találni. Kinek újra 
(de jók is a visszatérő vendégek!), kinek csak 
egyetlen alkalomra. És természetesen ki is kell 
szolgálni. Magas színvonalon, s ami legalább 
ilyen fontos, látható, érezhető, tapintható ven-
dégszeretettel.

A fenti gondolatok minden bizonnyal a 
vendéglátás valamennyi tankönyvében ott 
vannak, így aztán nem vethető e sorok írójának 
szemére, hogy vannak saját ötletei is. Megfigye-
lések azonban szép számmal akadnak.Internet-
ről, plakátokról, a sajtóból, tévéből, rádióból.

Ezek pedig a hirdetések, reklámok, ajánlatok. 
Előszezoni vagy utószezoni, hétvégi, ünnepi, 
programhoz kötöttek vagy éppen a nélküli-
ek. Naponta bombázzák vele a közönséget. 
Itt húsz, ott negyven százalék a kedvezmény, 
amott ezt vagy amazt a pluszszolgáltatást lehet 
igénybe venni. Klasszikus és bujtatott reklám-
fogások, s az esetek többségében (!) a valósá-
got takarják. Másképpen: tényleg azt kapja a 
vendég, amit beígértek neki. Az ablak valóban 
a Balatonra néz, a svédasztalos reggeli nem pár 
szelet felvágott két zsemlyével. 

Hol van már a „cimmerferis” vendégfogócs-
ka? Előtérbe kerültek a tisztességes, hiteles kí-
nálatok. Igaz, ezek is a vendég megszerzésére, 
megtartására irányulnak, de…

De látni kell azt is, hogy a végtelenségig nem 
csökkenthetők az árak, a vendéglátók vállát 
temérdek teher nyomja. Igaz, a sűrű fillér csak 
jobb, mint a ritka forint, de azért már eljöhetne 
az az idő, amikor bátran emelhet árat a borász, 
szállodás, panziós, hogy a bevételt még maga-
sabb színvonalú szolgáltatásba fektesse. 

Ehhez azonban egy széles, megerősödött 
vevőkör kell. Higgyünk abban, hogy eljön an-
nak is az ideje…

            Zatkalik

Keszthelyen tartott üléssel kezdte 
meg munkáját a Balatoni Közbizton-
sági Koordinációs Bizottság. Működé-
sét a korábbi évek gyakorlata szerint 
rendelte ez az idei nyári szezonra is az 
országos rendőr-főkapitány.  

A kiemelten bűnmegelőzési célú kö-
zös munka június 1-jétől szeptember 
15-ig tart, feladata a balatoni megyék 
parti, valamint Fejér megyében a Velen-
ce-tavi térségben működő rendőrkapi-
tányságok munkájának összehangolá-
sa. A koordinációs feladatokat ez évben 
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
látja el. A Helikon Kastélymúzeumban 
megtartott sajtótájékoztatón Papp 
Károly vezérőrnagy, országos rendőr-
főkapitány hangsúlyozta, hogy a nyári 
szezon közbiztonsága minden évben 
kiemelt feladata a rendőrségnek. En-
nek eredményeként az anyagi, személyi 
és technikai ellátottság mind a négy 
megyében megvan, garantálható a fel-

A Balaton közbiztonságért

Halmos Gábor a hajózás új 
vezérigazgatója

A Balatoni Hajózási 
Zrt. májusi közgyű-
lésén bejelentették, 
hogy Horváth Gyula 
vezérigazgatói meg-
bízása lejárt - a tulaj-
donosok képviselői 
ezért kezdeményez-
ték utódjának meg-
választását. A köz-
gyűlés megköszönte 
Horváth Gyula több 
mint tízéves sikeres 
vezetői munkáját, majd Halmos Gábor 
eddigi gazdasági igazgatót kérte fel a 
cég irányítására. Az új vezérigazgató 
megbízása két évig, a 2014-es mérleg 
elfogadásáig, ám legfeljebb 2015. május 
31-ig szól.

Halmos Gábor lapunknak nyilatkoz-
va elmondta: a Balatoni Hajózási Zrt. si-
keres, folyamatosan fejlődő vállalkozás, 
amely képes az utazóközönség egyre 
bővülő igényeit is kielégíteni. A tulajdo-

adatoknak megfelelő rendőri munka. A 
kapcsolatokat illetően biztosított a jó 
együttműködés a civil szervezetekkel, a 
polgárőrségekkel, az önkormányzatok-
kal. A Készenléti Rendőrség júliusban és 
augusztusban száz fő feletti létszámmal 
vesz rész a közbiztonság erősítésében, 
ezen felül a kiemelt rendezvényekkel 
összefüggő szolgálathoz további erősí-
tés is érkezik. 

Elhangzott még, hogy a koordináci-
ós bizottság munkája kiterjed a közúti 
csúcsforgalmak, illetve balesetek ese-
tén előforduló torlódások kezelésére. 
Az autópályák egyes szakaszainak ilyen 
helyzetben való elkerülésére terelőút-
vonalakat jelöltek ki. Több lehetséges 
megoldásra készített tervek alapján 
biztosítják a forgalom zavartalanságát. 
A Siófok-Kiliti reptéren helikopteres 
rendőrségi bázist működtetnek.

                         
   H. Á.

nos önkormányzatok 
a jövőre gondolva az 
osztalék egyharma-
dát nem vették ki, s ez 
megfelelő alap lehet a 
további korszerűsíté-
sekre, a szolgáltatások 
bővítésére. A meg-
újulás szellemében 
ebben a szezonban 
már menetrend sze-
rint közlekedik olyan 
átalakított vízi jármű, 

amelyen a turisták magukkal vihetik ke-
rékpárjaikat is, de számos, réteg igényt 
kielégítő kezdeményezéssel is találkoz-
hatnak a magyar tengerhez látogatók.

Az új vezérigazgató megerősítette, 
hogy folytatódik a Badacsony – Fo-
nyód közötti kompátkelő megépíté-
sének előkészítése, melynek megva-
lósításához uniós forrásokat kívánnak 
felhasználni. 

   Süli 
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Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács
Új lehetőség az érettségizettek, diplomások számára

A kereslet csökkenése, a kínálat bő-
vülése jellemezte az elmúlt években a 
tóparti turizmust – hangzott el a Balaton 
Fejlesztési Tanács Füreden megtartott 
ülésén. Horváth Viktória, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium helyettes államtitká-
ra szerint azonban már érzékelhető némi 
pozitív elmozdulás, ugyanis a legfrissebb 
forgalmi adatok szerint elértük a válság 
előtti mutatókat. 

 Az államtitkár felhívta a figyelmet egy 
rendkívül kedvezőtlen tendenciára: az 
ágazat jövedelem termelő képességét ta-
lán az igazolja legékesebben, hogy a honi 
szállodaiparban a bankok tulajdonjoga 
erősödik. Ez egyébként összefüggésben 
áll azzal a közismert ténnyel, hogy Ma-
gyarország az olcsó desztinációk közé 
tartozik. Az áldatlan állapoton csak úgy 
lehetne érdemben és gyorsan segíteni, 
ha a kínálati piacon egyre több termék 
jelenne meg. Az új szolgáltatások, szó-
rakoztató programok más téren is érez-
tetnék kedvező hatásukat: csökkenne a 
szezonalitás, s ezzel együtt emelkedhetne 
azon vállalkozók száma, akik az idegen-
forgalomban kívánják megtalálni szemé-
lyes boldogulásukat.

 A kormányzat is elkötelezett híve 
a honi forgalom fellendítésének, s ezt 
különböző ösztönzőkkel jelzi mind a 
munkavállalók, mind a vendéglátásban 
érintettek felé: a SZÉP-kártya ennek egyik 
ékes bizonyítéka. A sikerhez, a bevételek 
növeléséhez azonban nélkülözhetetlen 
az egészségügyi intézmények, a külön-
böző turisztikai szektorok együttműkö-
dése, hiszen napjainkban már számos 
célközönség érdekeit, érdeklődését kell 
harmóniába hozni. Az aktív szabadidő, a 
sport, az idősek pihenése, a rekreáció tér-
nyerése új dimenziókat nyitott az ágazat-
ban, s ma már ehhez megfelelő szlogen 
is társul. Az „Erőt adó Magyarország” a 
nemzetközi piacot kívánja megcélozni – 
a keleti nyitás jegyében. Az első jelek biz-
tatóak: erről főként a hévízi szállodások 
adhatnak meggyőző választ. A külön-
böző fesztiválok ugyancsak csalogatóak, 
s rendkívül örömteli a zamárdi Balaton 
Sound európai elismerése is – a hasonló 

kategóriájú rendezvények körében a kon-
tinens legjobbjának minősült az elmúlt 
évben. 

A magyar gasztronómia mestereinek 
sincs okuk szégyenkezésre, hiszen miat-
tuk is sokan keresik fel – főként a fővárosi 
– éttermeket. 

Az államtitkár előadása termé-
szetszerűleg a magyar tengerre fó-
kuszált – elhangzott, hogy hatásos 
propagandával, jó marketing mun-
kával a Balaton Európa legkedvel-
tebb családi pihenő tava lehet. Az 
édes, sekély és kiváló minőségű víz, 
az élet- és vagyonbiztonság adott – 
a várható fejlesztések pedig növelik 
a vendégek komfortérzetét. A régió 
vonzerejének növelése, a lakosság 
életkörülményeinek javítása érde-
kében a háttértelepüléseket egyre 
jobban be kell vonni a turizmus 
vérkeringésébe – ezzel megnyílik az út a 
helyi értékek bemutatása, s a helyi áruk 
értékesítése előtt is. A perspektíva tehát 
reménykeltő, hiszen a legfőbb feltétel, 
a pénzügyi háttér várhatóan adott lesz: 
hazánk a 2014-20 között lehívható uni-
ós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fogja fordítani, s ebből a turizmus is - gaz-
dasági súlyának megfelelően – részesedik 
majd. 

 Bóka István, a Balaton Fejlesztési Ta-
nács elnöke hozzászólásában az évekkel 
korábban megfogalmazott központi 
koncepció hibáira hívta fel a figyelmet: a 
széttagolt források a kis projektek meg-
valósítását tették lehetővé, az új tervezési 
ciklusban azonban már a nagy, integrált, 
húzó programok dinamizálják majd a 
gazdaságot, így annak számunkra egyik 
legfontosabb szeletét, a turizmust is. A 
testület ülésén természetesen aktuális, 
illetve régóta vajúdó témák is felszínre 
kerültek. Hidvégi József a déli parti ter-
málvizek jobb kihasználásra buzdított, 
s jelezte, hogy a balatoni bringa körút 
felújítása, befejezése is sürgető teendő. 
Szalóky Jenő szerint jogszabályban szük-
séges meghatározni, mely szervezet fele-
lős a régió turizmusáért – álláspontja sze-
rint nem szezonhosszabbításra, hanem 

új ciklus nyitására kell ösztönözni a helyi 
vállalkozásokat. 

 A tanácskozáson Fórizs Zoltán, a Mi-
niszterelnöki Hivatal munkatársa a Krea-
tív Foglalkoztatási Szövetkezeti Program 
régiónkban történő elindításáról adott 
tájékoztatást. A kezdeményezés célja 

a jelenleg munkanélküliként regisztrált 
érettségizettek és diplomások ismételt 
aktivizálása. A Balaton Kiemelt Üdülő-
körzetben jelenleg közel négyezer kö-
zépfokú végzettségű, valamint több mint 
hétszáz főiskolai-egyetemi oklevéllel ren-
delkező honfitársunk várja sorsának ked-
vezőbbre fordulását. 

A szövetkezeti formában megvalósuló 
munkahely teremtés célja a digitalizált 
kulturális, történelmi és idegenforgal-
mi értékek feldolgozása mellett olyan 
termékek és szolgáltatások létrehozása, 
amelyek közvetlenül hozzájárulnak a 
Balaton Régió gazdaságfejlődéséhez – a 
kulturális turisztika fejlesztése, Balaton-
imázs, hazai és nemzetközi viszonylatban 
is versenyképes szolgáltatások kialakítása. 

A program olyan szövetkezeti formát 
vizionál, amely alkalmas a tóparton élő 
diplomások, érettségivel vagy egyéb kö-
zépfokú iskolai végzettséggel rendelkező 
álláskeresők hosszú távú kreatív gazdasá-
gi területen történő foglalkoztatására – 
kiemelt figyelmet fordítva a régiót érintő 
média és egyéb turisztikai információs 
szolgáltatások fejlesztésére. A tervezet 
kétszázhúsz-kétszázötven személyt érint 
– az állástalanok mintegy negyedét. 

                                     Süli Ferenc
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Strandpiknikkel köszöntötte a szezont 
Gyenesdiáson a Nők a Balatonért Egyesü-
let zalai csoportja.

A közösség Vetőné Zeke Erzsébet, el-
nök vezényletével tekintette át az aktuali-
tásokat. A Balaton életéről fél évszázaddal 
ezelőtt megjelent újságcikkek idézetével 
arra világítottak rá, hogy a Balaton életével 
kapcsolatos aktualitások nagy időtávlat-
ban mit szem változtak: a legfőbb dolgok, 
amik a közvéleményt évtizedekkel ezelőtt 
foglalkoztatták, az akkor is a vízállás alaku-
lása illetve mesterséges alakítása, az isza-
posodás problémaköre és a szúnyogirtás 
helyzete. 

A Sió zsilipjének kezelését illetően szá-
mos érdekkülönbség került szóba, ami ma 
- akárcsak anno -, hajózási, strandüzemel-
tetési, déli parti telektulajdonosi körben 
forog. A szúnyogirtásról a vendégül meg-
hívott dr. Lázár János, a Balatoni Szövetség 
titkára beszélt. Megnyugtatóan hangzott, 
hogy a szükséges összegű anyagi fedezet 

Ki ne szeretne egészségesebben élni? A költői kérdés hal-
latán előkapjuk a világhálót, de az elérhető egészségügyi in-
formációk közül vajon melyiknek higgyünk? És akkor még 
nem is beszéltünk az egészségünket fenyegető kockázatokról, 
azok személyre szabott felméréséről, és hogy mit tehetünk 
ellenük. A Saneidos Innovációs Zrt. kutatás-fejlesztési cég 
„Preventissimo” néven dolgozott ki egészségállapot felmérő és 
életmódi tanácsadó rendszert: a kérdőíves felmérés tudomá-
nyos ismereteken alapuló kiértékelése személyre szabottan ad 
tanácsot, hogyan éljünk egészségesebben – állítja a rendszert 
kidolgozó cég vezérigazgatója, Náray Gábor Zsolt. 

Orvosok, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok és 
informatikai szakemberek magyar és nemzetközi szakirodalom 
alapján dolgozták ki az újdonságnak számító internetes eszköz-
rendszert. A Preventissimo vizsgálja a halálozásért és az élet-
minőség-romlásáért leginkább felelős kórképekre vonatkozó 
– életmódunkból, családi hátterünkből fakadó - kockázatokat 
és védőtényezőket. Ezek a betegségek a szív- és érrendszeri be-

Női piknik a Balatonért
rendelkezésre áll. Ez az előző évről maradt 
pénzzel együtt 80 millió forint, fele-fele 
arányban az önkormányzatok és az állam 
közös finanszírozásával. Utóbbi részt, a 
Magyar Turizmus Zrt-n keresztül nyújtja a 
közp onti 
k ö l t s é g -
vetés, a 
települé-
sek szer-
z ő d é s 
s z e r i n t , 
t e r ü l e t -
a r á n y o -
san fizetik 
a költség-
részt. Idén 
h á r o m 
a l k a l o m -
mal való 
b i o l ó gia i 
és hatszo-
ri kémiai Vetőné Zeke Erzsébet köszöntötte a résztvevőket

Egészségmegőrzés az interneten
Kutatás fejlesztési projekt eredménye lehet a jövő elektronikus 
egészségvédő programja

tegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, a daganatok közül az 
emlőrák, a prosztatarák, a vastagbélrák és a tüdőrák, valamint 
a demencia (elbutulás), a látásromlásért felelős bajok közül pe-
dig a zöld hályog, a szürke hályog és a sárgafolt-degeneráció.

A részletes állapotfelmérő kérdőív feltérképezi az egyéni 
kockázatokat, a táplálkozási szokásokat, a testmozgást és a lel-
kiállapotot is. A kérdőív kitöltése után egy táblázathoz jutunk, 
ami tartalmazza a válaszokat, színkóddal jelölve a kockázatok 
mértékét. Továbblépve eljutunk egyéni egészségtervünkhöz, 
ami arra is rámutat, mi az, amit életvitelünkben jól csinálunk, 
és mi az, amin változtatnunk kell. A rendszerhez tartozó tu-
dástárban edzéstervek, mozgásnaplók, ételkészítési tanácsok, 
és számos egyéb érdekes tudnivaló segíti az életmódváltást – 
mondta Náray Gábor Zsolt.

A rendszer kérdőívei a böngészőnk segítségével egyénileg, 
otthonról – akár több részletben is – kitölthetőek. Amennyi-
ben orvosi segítségre van szükség, akkor a kockázatfelmérés és 
a tanácsok megfelelnek az érvényes hazai és nemzetközi irány-

elveknek, és illeszkednek a házior-
vosi betegségmegelőző (prevenci-
ós) tevékenységekhez. 

védekezést terveztek. Mindkét eljárással 
történt már beavatkozás, a permetezések 
elrendelése szakmai előrejelzés alapján 
történik. 

                                         H. Á.
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A balatoni turizmus egyik nagy hiányte-
rülete a vízi túrázás. Hiába van meg a sok 
kikötő, vitorlás, a gyönyörű természeti kör-
nyezet, a műemlékek, a kiváló borok, gaszt-
ronómiai kínálat, az Adriához, vagy a francia 
folyókon, csatornákon zajló hajózáshoz ké-
pest nálunk alig van valami. Sokakat elriaszt-
hat, hogy vitorlással nem igazán szervezhető 
ilyen „garantált program”, mert sokszor na-
pokon át tartó szélcsendes időszakok nem-
hogy több napos, de akár egy-egy napra, né-
hány településre tervezett hajós kirándulást 
is könnyen meghiúsíthatnak.

Májusban egy WIA 265-ös elektromos 
hajóval kipróbáltuk, milyen egy igazi hajón 
alvó túrázás. A kormányos az egyik bátyám, 
Sándor volt, aki a balatoni mellett adriai és 
karibi tapasztalatokkal is rendelkezik a hajó-
vezetésben.

A Valton névre keresztelt hajó 7,9 méter 
hosszú, 2,45 méter széles, a tömege 1,7 ton-
na, a merülése 0,6 méter. Utazni 8 személy 
tud rajta, a kajütjében 3 fekvőhelyet ala-
kítottak ki, akár egy négyfős család is elfér 
egy kisebb gyerekkel. A hajót egy 48 Voltos, 
12kW-os elektromotor hajtja. Az általunk 
használt, rendelkezett orrsugárkormánnyal, 
elektromos horgonyemelővel, volt benne 
kémiai WC, hűtőszekrény, LCD TV, hifi be-
rendezés, fedélzet zuhany, sőt a kormányosi 
pad alatt még egy külön hűtő, hogy a Salánki 
féle hosszúlépéseknek.

A műszaki ajánlás szerint egy akkumu-
látor feltöltéssel, normál körülmények kö-
zött, takarékos, 5-8 kilométeres óránkénti 
sebesség mellett a jellemzően 6-14 órát tud 
közlekedni, tehát végig lehet menni vele 
hosszában a Balatonon. A töltéshez teljes le-
merítésnél is elég egy éjszaka, ilyenkor maxi-
mum annyit fogyaszt, mint egy komolyabb 
vasaló, vagy fűnyíró gép. 

A leghosszabb távolságot az első nap-

Elektromos hajótúra a Balaton körül
ra terveztük. Valton anyakikötőjéből, a 
Balatonfői Yacht Clubból május 7-én, ked-
den nyolc óra körül indultunk el. Alsóörsön 
megkávéztunk Hebling Zsolt polgármester-
rel.

Csopakon Steinhausz György kalauzolá-
sával megnéztük a Plul malmot, 
Kós Attila a Szent Donát Pincé-
ben bemutatta, mitől „Csopaki” 
az itt készített olaszrizling.

Késő délután a zánkai Új 
Nemzedék Központban tettük 
töltőre a hajót, nekünk meg 
Huszár Zoltán örvényesi pol-
gármester mutatta be a vízi-
malmukat.

Az első napon összesen 46 
kilométert tettünk meg, az 
óránkénti sebességünk 8-8,5 ki-
lométer között volt, ahogy a későbbiekben 
is. Az akkumulátorokból alig fogyott valami.

Szerdán Révfülöpön a helytörténeti gyűj-
teményben Miklós Tamás, a honismereti 
egyesület vezetője kalauzolt bennünket, a 
Kál-Vin Pincében Varga György segítségével 
a Balaton-felvidéki borok fontosabb jellem-
zőivel ismerkedtünk. Badacsonyban az Egry 
Múzeumot néztük meg. 

Az esti állomáshelyünk a Bahart szigligeti 
kikötője volt. Itt nagyon gondot jelentett, 
hogyan juthatunk el a falu központjába és 
a várba, végül a vacsorához kiszemelt Arany 
Patkó szolgálati autójával sikerült.

Másnap a keszthelyi hajókikötőben né-
hány órára álltunk meg, hogy a Balatoni Mú-
zeum új kiállítását megnézzük a tóról. Utá-
na egyenesen Fonyódnak vettük az irányt, 
hogy még napnyugta előtt megérkezzünk. 

Pénteken boglári, lellei megállókkal, sze-
mesi bekukkantással Balatonföldvárra ha-
józtunk. Földvárról mentünk másnap korán 
Füredre, hogy időben odaérjünk a vitorla-

bontó ünnepségre és az azt kö-
vető versenyre. 

Délután Tihanyba kirándul-
tunk, ahol a kikötőtől a Dottó 
kisvonat volt a helyijáratunk. A 
Babamúzeum, az apátság és a 
faluközpont megnézése után 
a füredi kikötőben töltöttük az 
éjszakát. Mivel az időjárás vasár-
nap reggelre nagyon elromlott, 
arra jutottunk, hogy Zamárdiba 

és Siófokra majd máskor hajózunk el, és a 
part vonalát szorosan követve visszahajóz-
tunk Balatonkenesére.

Az út során kiderült, hogy van egy meg-
felelő eszköz, ami kiválóan alkalmas több 
napos balatoni kirándulások lebonyolításá-

ra. Az óránkénti 8-8,5 kilométeres sebesség 
optimális volt még a leghosszabb távnál is a 
balatoni méretekhez.

A hajó könnyen kezelhető, nagyon jól bír-
ta a rosszabb időt is, a széltől, naptól üveggel, 
ponyvával  megfelelően védett fedélzeten 
még nehezebb viszonyok között is kellemes 
volt az utazás.

Technikailag rendben voltak a kikötők 
is, de néhány helyen negatív hozzáállást ta-
pasztaltunk, pedig inkább pozitív megkü-
lönböztetést kellene bevezetni a túrázóknál, 
hisz a mozgó, kiránduló vendég hozza a leg-
nagyobb hasznot.

Mi Bahart matricával hajóztunk. Ha ez 
nincs, jelentős összegeket kellett volna fizet-
nünk a kikötésért és a kiegészítő szolgálta-
tások használatáért. Szerencsés lenne, ha a 
különböző fenntartójú kikötők együtt ad-
nának ilyen bérletet.

A hajó persze nem csak ilyen nagy kirán-
dulásra lehet jó, horgászni, sétahajózni, fü-
rödni optimális közlekedési eszköz. Praktikus 
lehet mindazoknak, akik most ilyen célokra 
vitorlást tartanak, aztán vagy szabálytalan-
kodnak a belsőégésű motor indokolatlan 
járatásával, vagy nem tudják igényeik szerint 
használni a hajót.

Ezek a hajók jó lehetőséget biztosítaná-
nak arra is, hogy megfelelő kölcsönzői hát-
térrel az Adrián vagy akár a francia csatorná-
kon divatos kiránduló hajózás alakuljon ki.

   Kép és szöveg Győrffy Árpád
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Hamarosan lezárul az EULAKES program, amelynek célja, hogy ösztönözze és javítsa a közép-európai tavak 

fenntartható kezelését. A projekt kilenc partnerszervezet közreműködésével valósul meg négy ország négy 

tavát érintően: Olaszországban a Garda-tónál, Ausztriában a Fertő-tónál, Lengyelországban a Charzykowskie-

tónál, hazánkban pedig a Balatonnál. A 2010-ben indult program eddig elért eredményeiről Balatonarácson 

számoltak be a magyarországi szakemberek. Ismertették, az elmúlt három évben egyebek mellett elvégez-

ték a Balaton ökológiájának történeti vizsgálatát, kidolgoztak egy olyan monitoring rendszert, amely képes 

meghatározni a tavak alga koncentrációját, és éghajlat változási előrejelzéseket alkottak a jövőben várható 

hatásokról. A Balatont érintő veszélytényezők és kockázatok elemzése kapcsán sérülékenységi térképet is 

készítettek, különös tekintettel a vízmennyiség és vízminőség okozta kihívásokra.

Kutics Károly szaktanácsadó arra hívta 

fel a figyelmet, hogy jelenleg ugyan meg-

felelőnek mondható a Balaton vízszintje 

és vízminősége, ám 2050-re a hőmérséklet 

emelkedésének hatására jelentős lehet a 

párolgás a tavat illetően, így fel kell készül-

ni nagymennyiségű vízpótlására. Geletáné 

Varga Éva pedig rámutatott, a klímaválto-

zás a Balatont is jelentős mértékben érinti, 

hiszen hatására kipusztulhatnak egyes fa-

jok. Padisák Judit, a Pannon Egyetem pro-

fesszora hozzátette, néhány faj eltűnése 

felboríthatja a vízi élővilág teljes rendszerét, hiszen egy faj pusztulásával együtt funkciója is eltűnik. 

Az EULAKES program zárásaként olyan rendszert hoznak létre, amely támogatja a döntéshozókat az ég-

hajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos intézkedések kialakításában. Számos program mellett most a tuda-

tos nevelés jegyében a Balatoni Integrációs Kft. az EULAKES projekt partnereivel együttműködve az „Éghaj-

latváltozás hatása az európai tavakra. A vízkészleteink jövője” címmel nemzetközi oktatási versenyt hirdet 

általános és középiskolás diákoknak. A verseny arra ösztönzi a fiatalokat, hogy átgondolják, miként hat az 

éghajlatváltozás a tavakra, milyen változások várhatóak a jövőben, és milyen intézkedéseket kellene tenni a 

tavak megóvásáért.

Nemzetközi összefogás a tavak fennmaradásért
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VERSENYFELHÍVÁS
Az éghajlatváltozás hatása az európai tavakra

A vízkészleteink jövője

A Földünk éghajlata folyamatosan változik, ezt számos nemzetközi tudományos felmérés is igazolta. A mai gyerekek pedig kétség 
kívül az a generáció, akik majd felnőve felelősek lesznek a természeti erőforrások kezelésért a változó éghajlati körülmények között. 
Éppen ezért elengedhetetlen a diákok bevonása, amelynek első lépése érdeklődésük megragadása és környezettudatos szemléletük 
kialakítása.

A diákok szerepvállalásának növelése érdekében a Balatoni Integrációs Kft., az EULAKES projekt partnereivel együttműködve, az 

„Éghajlatváltozás hatása az európai tavakra. A vízkészleteink jövője” elnevezéssel nemzetközi oktatási versenyt szervez az 
általános és középiskolai diákok részére. A verseny arra inspirálja a diákokat, hogy átgondolják, miként hat az éghajlatváltozás a ta-
vakra, milyen változások várhatóak a jövőben, valamint milyen intézkedéseket kellene tenni a tavak megóvásáért.

A verseny az EU által támogatott „Eulakes – környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában” elnevezésű projekt partnereivel közö-

sen kerül megrendezésre Ausztriában, Lengyelországban, Olaszországban és Magyarországon. A verseny keretében a diákokat arra 
kérjük, hogy művészi készségeikre támaszkodva fejezzék ki véleményüket és elképzeléseiket az éghajlatváltozás hatásairól a Balatont 
érintően. Az értékelés során azonban előnyt jelent, ha a feldolgozott téma a projekt többi partnertavát is érinti, név szerint az olasz-
országi Garda-tavat, az osztrák-magyar határon fekvő Fertő-tavat, valamint a lengyelországi Charzykowskie-tavat.

A versenyben általános és középiskolai diákok vehetnek részt. Egyénileg, csoportban vagy akár osztály szinten indulva a gyerekek 

három korosztályban mérhetik össze tudásukat:

 • A Kategória: Általános iskola alsó tagozata (1 – 4. osztály)
 • B Kategória: Általános iskola felső tagozata (5 – 8. osztály)
 • C Kategória: Középiskolások (9 – 13. osztály)

A verseny keretében meghirdetett téma feldolgozásának a formája a gyerekek vers, rövid videofilm, fénykép montázs, rajz, képre-
gény, dráma, interjú, stb. 

A versenybe a Balatoni Integrációs Kft. honlapjáról (www.balatonregion.hu) letölthető jelentkezési lappal lehet nevezni. A pályamű-
vek beérkezési határideje 2013. június 30-a. 

A beérkezett pályaművek feltöltésre kerülnek a Balatoni Integrációs Kft. honlapjára. A pályaműveket egyrészt egy háromtagú zsűri 
értékeli majd kategóriánként az ötletek újszerűsége, a téma feldolgozásának eredetisége és tartalmi pontossága alapján, másrészt 
a nyilvánosság is szavazhat az általa legjobban ítélt munkára. A kategóriák és a közönség szavazás nyertesei értékes díjakban része-
sülnek. Ezen felül a kategóriák győztesei tovább jutnak a verseny nemzetközi fordulójába, amelyek közül kerül majd kiválasztásra az 
EULAKES oktatási verseny nemzetközi győztese! 

A versennyel kapcsolatban bővebb tájékoztatás az eulakes@balatonregion.hu e-mail címen kérhető!

EULAKES – 
Környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában
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A Be-Natur projekt megvalósításában 
hét ország területéről tizennégy partnerszer-
vezet vesz részt. A projekt által érintett intéz-
kedési területek a Natura 2000 hálózat részét 
képezik. Mi, európaiak ezt miért is hoztuk 
létre? Azért, mert fontos tisztában lennünk 
az élőhelyek működésével, és tudnunk kell, 
hogy azoktól a veszélyektől miként lehet 
megvédeni. Minden országnak oly módon 
kell cselekednie és az intézkedéseit meghoz-
nia, hogy biztosítsa a Natura 2000 élőhelyek, 
az ott élő állatok és növények fennmaradá-
sát.

A projektben hazánkat képviselő Bala-
toni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 
tartalmas kiadvánnyal és a tanulóifjúság 
számára hasznos, élmény dús programokkal 
kívánja a fiatalok érdeklődését, felelősségét 
a téma iránt felkelteni. A szervezet ezért 
kis-balatoni ismeretterjesztő látogatásra, 
természet közeli élményre invitálta a Bala-
ton régió tanulóifjúságát a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság szakvezetése 
mellett a meghívásnak közel ezer diák tett 
eleget Litér, Nemesgulács, Balatoncsicsó, 
Balatonfüred, Balatonalmádi, Révfülöp, Tab, 
Balatonfenyves, Balatonszemes, Siófok, Ba-
latonszentgyörgy, Marcali, Zalacsány, Hévíz, 
Keszthely és Csapi iskoláiból.

A folyók, tavak, valamint azok parti terü-
letei fontos élőhelyként szolgálnak, amelyek 
számos állatnak és növénynek adnak ott-
hont. Megfelelő helyszínt nyújtanak a sza-
porodáshoz, valamint védelmet és élelmet 
biztosítanak a vízben, vagy annak környékén 
élő, ott táplálkozó, illetve ott szaporodó ál-

BeNatur - elkötelezetten a vizes élőhelyek 
fennmaradásáért
Tanácsok és programok az ifjú nemzedéknek

latok számára. A sárral, homokkal, kaviccsal 
vagy sziklával borított partvonalakat a víz 
erejével szemben a nádas, a füves területek, 
illetve a partmenti fák védik meg. A veszé-
lyes vegyi anyagok és a partmenti növényzet 
pusztulása veszélyt jelent az ott élő állatfaj-
okra. A szennyezés, a növényzet pusztulása, 
az erózió, az invazív fajok megjelenése és a 
nem fenntartható vízhasználat káros az öko-
szisztémára, és ezáltal ártalmas az ott élő fa-
jok állapotára és fennmaradására.

A vízi növények többsége a partmentén 
nő, mivel a sekély vízben a fény könnyen át-

hatol.
Számos gerinctelen állat a vízi növé-

nyeken él, és azokkal is táplálkozik. Sok 
halfaj a partok mentén él, ahol renge-
teg növényt és gerinctelen élőlényt 
talál. A partközeli részeken megfelelő 
mennyiségű víz áll rendelkezésre a sűrű 
társulásokat alkotó vízkedvelő fák szá-
mára. A partmenti zöld növényzet pe-
dig oázis látványát nyújtja számunkra.

Számos módon szolgálnak ben-
nünket. Lehet rajtuk horgászni, fel-
kereshetjük kikapcsolódásképpen, 
hozzájárulnak a víz megtisztításához, 
fontos szerepet játszanak az éghajlat 

kialakításában és annak megtartásában, és 
még sorolhatnánk. Az emberi tevékenység, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
szennyezés, a földhasználati módok megvál-
toztatása, az intenzív mezőgazdasági terme-
lés, az építkezések, és a felelőtlen turizmus 
azonban erősen veszélyezteti ezeket az élő-
helyeket.

A nyárfák (Populus sp) és a fűzfák (Salix 
sp) galériaerdőket alkotnak a folyók men-
tén. A platánok (Platanus sp) a felszín alatti 
vizekből táplálkoznak a nagyon hosszú gyö-
kereiknek köszönhetően. A nád (Thypha 
sp) inkább a sekély vizet kedveli. A gyékény 
(Juncaceae) pedig a gyakran vízzel borított 
árterületen érzi jól magát. Míg a tündérró-
zsa (Nymphaeaceae) gyökerei a víz alján ta-
lálhatóak, a levelei és a virága a víz felszínén 
lebegnek.

Ha lemész a vízpartra, megtalálod bárme-
lyiket is?

A kifejlett szitakötők a víz felett repülő ro-
varokra vadásznak, míg a csíkbogár a víz alatt 

szerzi be élelmét. A vízisiklók békákkal táp-
lálkoznak. A békáknak pedig a szaporodás 
miatt van szükségük a vízre. A vidrák a víz-
ben élő halakat fogják meg. A fehér gólya és 
a gémek a vizes élőhelyeken található kisebb 
állatokra vadásznak. A jégmadár magasról 
alászállva fogja ki a halakat magának. Az erő-
sen veszélyeztetett kis kárókatona pedig a 
partmenti fákon pihen meg.

Amikor kint vagyunk a természetben, 
nem csak az a fontos, amit látunk, hanem az 
is, amit hallunk és érzékelünk.

Ülj le a parton egy papírral a kezedben. 
Rajzolj egy X-et a papír közepére, ez jelzi az 
aktuális helyedet. Maradj csendben és figyelj. 
Ha meghallasz valamit, rajzold le a papírra, 
hogy milyen hangra emlékeztet, és hogy 
hozzávetőlegesen milyen távolságból és 
honnan hallod.

El tudod képzelni, hogy hogyan fog ki-
nézni a vízpart tíz vagy száz év múlva? Ab-
ból kiindulva, amit most látsz, vajon mi fog 
megmaradni? Keress valakit, aki már régóta 
a környéken él, és kérd meg, hogy mutasson 
egy régi fotót a tájról.

Most már van elképzelésed, hogy hogyan 
fog kinézni a vízpart tíz vagy száz év múlva?

Mit tartanál meg a tájkép elemeiből? Van 
ötleted arra, hogy hogyan őrizd meg a kör-
nyezetet a mai állapotában vagy, hogy ho-
gyan javítsad azt?
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Éves konferencia a TOURAGE projektben

Hatszáz új munkahely 
létesül Lellén

A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. közreműködésével zajló, 
az időskorú turizmus fejlesztését célzó 
TOURAGE projekt keretein belül, május 
21-én megrendezésre került a második 
éves konferencia. Az első konferencia gra-
nadai helyszínét követően az idei évben 
Bulgária Burgasz nevű városa látta vendé-
gül a projektpartnereket, a szakértőket és 
a vendégeket. 

A tartalmas délelőtti plenáris konfe-
renciát követően a délután két tematikus 
munkacsoportban zajlott. Az egyik mun-
kacsoport az időskorú turizmus marketing 
eszközeivel foglalkozott, míg a másik cso-
portban a termékfejlesztés volt a téma az 
időskorú turisták számára. A projektben 
résztvevő dél-dunántúli jó gyakorlatok 
közül a konferencián, marketing témakör-

A rendszerváltás óta nem lehettünk tanúi olyan esemény-
nek, amikor több száz munkahelyet teremtő beruházás alap-
kövét rakták le a régióban. Áttörésnek is nevezhetjük tehát a 
május végi lellei eseményt, hiszen az orosz befektető által finan-
szírozott építkezés a következő év elejére közel hatszáz helybeli-
nek, illetve környékben lakónak biztosít munkalehetőséget. 

- A köztéri lámpákat gyártó új üzem építéséhez számos 
környezetvédelmi, jogi szabályozónak kellett meg felelni, ám 
a tavasz végére valamennyi szükséges engedélyt beszerezte a 
tulajdonos, akinek személyében rendkívül korrekt üzletembert 
ismertem meg. Az ünnepélyes alapkőletétel számára nem csak 
formalitás, gesztus - hosszú távra tervezi jelenlétét a térségben, 
s ennek meg felelően tervezi a gyár működését is. Év végén, de 
legkésőbb 2014 elején átadják a hétezer négyzetméteres üzem-
csarnokot, s már a termelés első szakaszában százötven-két-
száz alkalmazottat foglalkoztatnak – a dolgozók létszáma 
ezt követően meghaladja majd a félezret.. A létesítményben 
saját kutatóbázis garantálja, hogy a termékek mindig együtt 
haladjanak a kor vívmányaival. A beruházó tekintélyes nem-
zetközi kapcsolatainak köszönhetően az itt készített lámpates-
tek több kontinensre is eljutnak – tájékoztatott Kenéz István, 
Balatonlelle polgármestere.

ben Ferenczi Balázs a Harkány Turisztikai 
Egyesület külső szakértője tartott előadást 
az egyesület működéséről, marketing te-
vékenységéről 
és kapcso-
lódásáról az 
időskori turiz-
mushoz.

A résztve-
vők számos 
kérdés meg-
vitatásán túl 
betekinthet-
tek a projekt-
ben résztvevő 
partnerorszá-
gok turisztikai 
kínálatába is 
egy, a konfe-

rencia helyszínén megrendezett turisztikai 
kiállítás keretein belül, ahol a Balaton külön 
standon képviseltette magát.

BA
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Kis- és apró települések érdekvédelme
Önkormányzati szerkezetünk sok 

változáson megy keresztül, ez a kis- és 
aprótelepüléseket, falvakat érinti talán 
a leginkább. Beszélgetőtársunk Sallee 
Barbara humánökológus, a 300 lel-
kes, Szent György-hegy lábánál fekvő 
Hegymagas község polgármester asz-
szonya. 

- Aprófalu vezetőjeként milyen esélye-
ket és kihívásokat lát a rendszer változá-
sában? 

- Valós aprótelepülések, mint 
Hegymagas, sokszor az által maradnak 
kis létszámúak, mert természeti és gaz-
dasági adottságuk évek-évtizedek óta 
nem ad arra lehetőséget, hogy a város-
okba történő elvándorlásokat ellensú-
lyozzák, vagy éppenséggel, hogy az ed-
digieknél több beköltözőt vonzzanak. A 
változások ténylegesen nemcsak az ön-
kormányzati rendszer átalakulásában ér-
zékelhetőek, hanem gazdaságilag, társa-
dalmilag is. Valós esélyt látok arra, hogy 
javuljon a rendszer, azért is, mert a helyi 
érdekek elvileg jobban érvényesülhet-
nek, ha erre helyben több erő, energia 
marad és ha jobban megértjük az önkor-
mányzás, helyi önrendelkezés lényegét. 
Ez, véleményem szerint ma már a tele-
pülésfejlesztést érintő témákban szakér-
telemmel is kell, hogy párosuljon. Európa 
folyamatosan változik és ezeket a válto-
zásokat helyesen és időben kell kezelni, 
helyes válaszokat kell adni a kihívásokra. 
Kívánatos lenne, ha a vidék kulturális és 
természeti sokoldalúságának megőrzése 
nagyobb hangsúlyt kapna. Ehhez szük-
séges lenne, hogy erősítsük az érdekvé-

delmet és tudatosítsuk, hogy a kisebb, 
sokszor háttértelepülések sokat tesznek 
a térségbeli turizmusért. A turista nem 
egy-egy kiemelt, modernül felfejlesztett 
turisztikai célponthoz jön el kizárólag, 
hanem magáért a tájért, a térségünkben 
megélhető nyugalomért, szépségért, a 
falvak lakosságának vendégszeretetéért. 

Ennek gerincét az jelenti, ha 
jobb szolgáltatásokat nyúj-
tunk, még a most kialakult, 
remélhetően „karcsúbb”, 
hatékonyabb közös önkor-
mányzati hivataloknál is. A 
kis- és aprótelepüléseknek 
kiemelt szerepük van a táj-
kép és természeti értékek, 
mezőgazdasági struktú-
rák és az épített örökség 
megőrzésében is, sokszor 
viszont kevesebb anya-
gi háttérrel rendelkeznek. 
Hegymagas például tájvé-

dő település. Minden munkánk, igyekvé-
sünk arról szól, hogy az adott természeti 
és épített értékeket megőrizzük és meg-
tartsuk az emblematikus Szent György-
hegyhez tartozó tipikus struktúrát és 
kisugárzást. Ezzel ugyanis életminőség is 
párosul, mely manapság az elvárosiaso-
dott társadalomban nagyon is keresett 
„cikk”. 

- Ön a Lesencéktől- a Balatonig kistér-
ség nevében követi a Balaton Fejlesztési 
Tanács munkáját. Milyen tapasztalatok-
kal? 

- Fontos a párbeszéd a kisebb és 
nagyobb települések, a falvak és a vá-
rosok között, ezt szorgalmazom én is 
munkámmal. Minden összehangolt jó 
gondolat, cselekedet számít. Mint sok 
más térségben, a Balaton Régióban is 
elengedhetetlen a változások fenn-
tartható menedzselése. Főként, hogy 
a fenntarthatóság társadalmilag széles 
körben elfogadott elvének megvalósítá-
sa sokféle nehézségbe ütközik. A jelen-
legi társadalmi környezetben a kihívás 
a következő: Miként lehet egy térséget 
érdekeltté tenni a saját gazdasági, társa-
dalmi és ökológiai jólétében? Az itt élők, 
dolgozók, ide látogatók érdekeit hosszú 
távon figyelembe vevő megközelítés-

re van szükség. Amennyiben sikeresen 
szeretnénk a változásokat kezelni, ha el 
szeretnénk érni, hogy egy térség magára 
találjon és egyúttal a jövőjére is gondolni 
tudjon, akkor hosszú távú, tartós hida-
kat kell építenünk a résztvevők között, 
mégpedig minden szinten, generációkat 
áthidalva, a döntéshozókkal és az érin-
tettekkel közösen. Mi kis- és aprótele-
pülések azt szeretnénk, hogy vonjanak 
be minket a településeinket, környeze-
tünket, életünket, gazdaságunkat akár 
hosszú távon meghatározó döntésekbe, 
mégpedig ezek megvalósítása előtt, és 
hogy a döntéseket szakmai alapokra he-
lyezzék. 

A Balaton-felvidéken több száz út 
menti fát vágtak ki 2012 elején, erről 
önök nem (mint sok más település sem) 
kaptak előzetes értesítést. Nagy károk 
keletkeztek. Az Ön által szorgalmazott 
civil és önkormányzati érdeklődők vi-
szont azóta sikereket is értek el. 

Mi az egészséges út menti fák megőr-
zéséért és helyes kezelésért állunk ki. Azt 
is hangsúlyozom, hogy a beteg fákat ter-
mészetesen ki kell vágni, sőt, ezeket már 
korábban ki kellett vonna vágni, hiszen 
ezek akár balesetet is okozhatnak. 

A Hegymagason található kb. 50 fa 
kivágásáról minket, érintetteket nem 
értesítettek és ez így volt több más te-
lepülésnél is. De az is kiderült, hogy 
nem voltak előzetes független szakértői 
felmérések, hanem „vélemények”, ezek 
viszont azzal foglalkoztak, hogy egy fa 
mikor érett a vágásra, mikor értékesíthe-
tő a legjobban. Tehát nem azt a tudomá-
nyos faápolói megközelítést alkalmaz-
zák, mely az út menti, vagy parkok fáira 
vonatkozik. Az általunk is szorgalmazott 
szakmai felmérések kimutatták, hogy a 
kivágott fák legtöbbjei egészségesek, vi-
tálisak voltak. Az út menti fák ökológiai, 
talajmegtartó, mikroklíma javító, tájkép 
alakító és esztétikai értékeiken kívül a 
helyi jó közérzetet, egészséget, így a tu-
rizmust, gazdaságot is felértékelik, ezek 
alapját is képezik. Településünk számára 
kiemelten turisztikai értéket jelentenek, 
mellesleg lakosaink ültették. Így tehát, 
utalva az előbbiekre, a fáink kivágásával 
(és mellékesen a tuskók durva itt hagyá-
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Két bor végzett nagyarany minősítéssel 
Szőlősgyörökben

Húsz bor arany, hatvannégy pedig ezüst minősítéssel végzett 
a borversenyen.

Koltai Tamás 2012-es évjáratú Cabernet Sauvignonja és az 
Ikon Borászat  2009-es Cabernenet Franc bora egyforma pont-
számmal (19,12) kapta meg a nagy aranyat a versenyen, ahol 
egyaránt 4 aranyat vihetett haza a Bujdosó - és a  Garamvári 
pincészet. 

Százhuszonkilenc borral neveztek a borászok a balatonlellei-, 
a balatonboglári- és a szőlősgyöröki hegyközség közös borver-
senyére, aminek idén a szőlősgyöröki Szent Anna Borház adott 
otthont. Négy bizottság bírálta a borokat, melyek között  72 fe-
hér-, 35 vörösbor,  14 rozé, 2 siller, 3 gyöngyöző bor, 2 fehér- és 1 
rozé pezsgő szerepelt. 

Szinte minden pincészetnél volt arany és több ezüst minősí-
tés, de különösen jól szerepelt Szentpáli Antal, Légli Ottó, Légli 
Géza és a Szent Anna Borház – mondta Komáromi Ferenc bo-
rász, a rendezvény házigazdája.  A szakember kiemelte; már a 
besorolásnál érezhető volt, hogy sok jó és kiváló bor szerepel a 
versenyre nevezettek között.

- Egy nehéz, aszályos év volt a 2012-es. Teljes mértékben igaza 
van az idősebb borászoknak abban, hogy ha egy évjáratot érté-
kelünk, akkor egészen más számít jónak szőlészeti szempontból, 
mint pincészet terén – mondta Légli Ottó borász. A szakember 

bírálóként úgy vélekedett: jó évjárat volt 2012-es, de a lágyabb, 
kevesebb savval bíró illatos fajták bizony nagy kihívás elé állítot-
ták a gazdákat a csapadékmentes nyárnak köszönhetően, amit 
érezni is lehetett a borokon.

Buzássy László balatonlellei hegybíró úgy vélekedett, hogy je-
lenleg minden optimálisnak tűnik az ültetvényeken, a növényvé-
delemmel is jól állnak, szép termés van kilátásban annak ellenére, 
hogy szinte tavasz nélkül, a télből a nyárban találta magát szőlő.

sával), egy szakmailag megalapozatlan és 
nem kommunikált káros lépéssel gazda-
sági alapjainkat csorbították. Ez egy kis- 
és aprótelepülés számára, mely - mint 
Hegymagas - kimondottan a turizmusra 
épít, valós érvágás. 

Ezért, amikor a 71-es út menti, a táj-
képet meghatározó nyárfákon (több 
mint 440 fán) megjelentek a veres jelö-
lések, őket ezzel kivágásra ítélve, ismét 
faápoló igazságügyi szakértőt vontunk 
be, valamint az érdekelt civileket, önkor-
mányzatokat is. Közösen indítványoztuk 
hivatalosan is az indokolatlan fakivágá-
sok leállítását. Érvünk, hogy ezek a fák 
nemcsak erdőgazdasági szempontokat 
szolgálnak, amelyek a közútkezelő érvé-
nyesített, hanem minden egyes fa tájvé-
delmi értéket is képvisel és akár 150 évig 
is élhet. Az összefogás - úgy látszik - ha-
tékony volt, hiszen a 440 megjelölt 71-
es út menti fából ténylegesen csak 117 
fa beteg és veszélyes, a hatóságok végül 
csak ezekre adtak kivágási engedélyt. 
Ez akár - amennyiben a fák hosszú távú 
helyes kezelését is el tudjuk érni - majd 

sikertörténet is lehet, de főleg akkor, ha 
sikerül a fenti, teljes körű szemléletet 
gyökereztetnünk. 

- Milyen jövőképet lát a balatoni tér-
ség számára és ezt miként lehet megva-
lósítani?

- A térség jövőképe az egészséges 
életvitelre, a jó életminőség feltételeinek 
kialakítására és szakszerű vendégvárásra 
épülhet. Ehhez gazdasági, társadalmi és 
ökológiai egyensúly szükséges, amely fi-
gyelembe veszi a térség egységeit és te-
lepüléseinek adottságait és sajátosságait. 
Amit sokak hátrányként élnek meg, akár 
még a térség előnyére is válhat, így pél-
dául a természetileg még értékes, nem 
túlépített területek. Integrált fejlődésre 
van szükség és (nem egyformaság, ha-
nem) adottságuk és szükségeik szerinti 
érdekvédelemre, de egyúttal az egymás 
iránti felelősségvállalásra is a kistelepülé-
sek és nagyobb községek, városok részé-
ről egyaránt. Nagyon fontosnak tartom 
tehát, hogy minden szinten és fórumon 
szóvá tudjuk tenni azokat a témákat is, 
melyek kiemelten a kis- és aprótelepülé-

sekre is kihatnak, így például a minőségi 
vasútforgalom igényét, a háttértelepülé-
seket a Balatonnal összekötő bicikli utak 
vagy jó internet szolgáltatás hiányát, 
vagy a tájképünket gazdagító út menti 
fák védelmének ügyét. De fontosak a 
gyakorlati lépések is, mint például KERT-
falu programunk, mely a Szent György-
hegyi kisparcellás szőlő- és gyümölcs-
területek oktatás keretén belül történő 
művelésére irányul és melynek célja a 
tájkép megőrzése.

A fentről jövő szakszerűséget az alul-
ról jövő, az érintetteket bevonó megkö-
zelítéssel kell párosítani, amit mi például 
idén a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal 
szervezett Nyílt Fórumok keretén belül 
is szorgalmazunk térségünk érdekében. 

(A Nyílt Fórumok dátumai: 2013. jú-
lius 20 Badacsonytördemic, augusztus 
3. Badacsonytomaj, augusztus 17. Szent 
György-hegy. További információ a 
www.probadacsony.hu alatt).

        
         Töreky László
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Több helyi és országos média 
is foglalkozott a Nagyberek ma-
dárvilágával. 2011. májusában 
ökológiai szempontból rendkí-
vül sajnálatos módon, a termé-
szetvédelem fellépése ellenére 
végrehajtott drasztikus vízelve-
zetéses beavatkozásnak köszön-
hetően a Nagyberek és annak 
élővilága jelentősen megválto-
zott. 

A 2004-ben kivitelezett élő-
hely-rekonstrukció kezdetétől 
számítva 2011-re a legnagyobb 
vegyes gémtelep alakult itt ki. A 
területen fészkelt - közel 80 év 
után a Dunántúlon először - a fo-
kozottan védett batla (Plegadis 
falcinellus), valamint ezen kívül 
nagy számban több fokozot-
tan védett madárfaj is: bakcsó 
(Nycticorax nycticorax) 400 pár, 

kis kárókatona (Phalacrocorax 
pygmeus) 350 pár, kis kócsag 
(Egretta garzetta) 50 pár, nagy 
kócsag (Egretta alba) 40 pár, vö-
rös gém (Ardea purpurea) 30 pár, 
üstökösgém (Ardeola ralloides) 
5 pár, valamint 15 pár védett 

Újjáéled a Nagyberek madárvilága
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szürke gém (Ardea cinerea). Ez a 
2011-ben kialakult gémtelep az 
ország egyik legnagyobb ilyen 
jellegű fészkelőhelye volt.

Hogy milyen károk is kelet-
keztek 2011-ben igazából, azt a 
rákövetkező - a tavalyi -eszten-
dő mutatta meg, amikor is sem-
milyen telepesen költő gémféle 
és a fokozottan védett kis káró-
katona sem tudott a területen 
fészkelni! A többi gerinctelen és 
gerinces állatfaj- és egyedszáma 
is drámaian csökkent. 2012-ben 
nagyon szomorú látványt mu-
tatott a kiszáradt, üres, néma 
berek… 

Az állami természetvédelem 
azonnal hathatós intézkedések-
hez fogott. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság által 
készített természetvédelmi ke-

zelési terv, melyet 
az érintettekkel 
az Igazgatóság és 
a Vidékfejlesztési 
Minisztérium több 
körben teljes körű-
en egyeztetett, meg-
határozta a terület 
f e n n m a r a d á s á h oz 
szükséges minimum 
vízszintet is. A ter-
mészetvédelmi ke-
zelési tervet Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter idén hirdette ki a 9/2013. (II. 
20.) VM rendeletben (a Nagy-
bereki Fehér-víz természetvé-
delmi terület természetvédelmi 
kezelési tervéről). A jogszabály-
ban meghatározott területen 
tartandó minimum vízszintnek 

és a szerencsésen csapadékos 
télutónak köszönhetően a be-
rekben helyre álltak a lápi viszo-
nyok. A területnek semmilyen 
tápláló vízfolyása nincs, így csak 
a helyben esett csapadékból tud 
feltelni, ezért kiemelten fontos 
az állandó vízvisszatartás.

Az Igazgatóság folyamatosan 
nyomon követi a terület öko-
lógiai állapotát és felméréseket 
készít annak élővilágáról. Ezen 
munkák keretében 2013. má-
jus elején légi felvételeket ké-
szítettünk, melyeken nem csak 
a jó vízellátottság, hanem az 
újra éledő gémtelep is látszott. 
A légi felmérést „földi” szám-
lálás egészítette ki, mely alap-
ján elmondható, hogy idén újra 
több fokozottan védett madár-
faj fészkel: bakcsó (Nycticorax 
nycticorax) 120-140 pár, kis 
kárókatona (Phalacrocorax 
pygmeus) 80-100 pár, kis kócsag 
(Egretta garzetta) 40 pár, nagy 
kócsag (Egretta alba) 30 pár, 
vörös gém (Ardea purpurea) né-
hány pár, a védett szürke gém 
(Ardea cinerea) 15-20 pár. Bár 
ezen mennyiségek csak szűk 
egyharmadát teszik ki a két év-
vel ezelőtti állapotnak, rend-
kívül pozitív és örvendetes el-
mozdulást mutatnak a tavalyi 
állapotokhoz képest, és bizako-
dással tölthetnek el minden, a 
terület természeti állapotáért 
aggódó embert.

  Szinai Péter
  BfNPI
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A pályázat révén a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kí-
vánt adományozni azoknak a jellegzetes 
helyi feldolgozott mandula, száraz leven-
dula és gyógynövénytea termékeknek, 
amelyek a nemzeti park területén készül-
nek és előállításuk a természettel össz-
hangban történik.

A meghirdetett védjegy pályázaton há-
rom termék érdemelte ki a Balaton-felvi-
déki nemzeti parki termék védjegyet. Az 
országosan meghirdetett pályázattal a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és tíz nemzeti 
parki igazgatóság a helyi alapanyagokból 
a helyi munkaerővel előállított termékek 
piacra jutását, a természettel harmonikus 
gazdálkodást és a fogyasztói kultúra eme-
lését kívánja segíteni, ösztönözni. A véd-
jegyes termékek a következők: az „Édes 
álom” fantázianevű gyógynövény teake-
verék (Gyógynövénytúrák Kft); „Levendu-
lával töltött zsák - ajándéktárgy” (Tihany 
Tourist Kft); és a „Levendula virággal töl-
tött mézeskalács figurák” (Sárkány Atti-
la). Ezúton is gartulálunk a címet elnyert 
vállalkozóknak. 

A jövőben a védjegyes termékeket az 
igazgatóság látogatóközpontjaiban is meg 
lehet majd vásárolni. 

Az újabb pályázati kör ez év ősszel kerül 
meghirdetésre kibővített árú kategóriák-
kal.
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Népi hangszerek parádéja

Fesztivállal ünnepelte függetlenségét Fenyves

A cserszegtomaji önkormány-
zat és a Kék Balaton Citerazene-
kar idén nyáron első ízben rendez 
népi hangszeres fesztivált.

Szólistákat, együtteseket, 
hangszeres kísérettel éneklő nép-
dalköröket egyaránt várnak az 
augusztus 10-re tervezett ren-
dezvényre. A találkozót azzal a 
céllal szervezik, hogy a műfajt 
népszerűsítsék, s színesítsék az 
üdülőszezonbeli kulturális prog-
ramkínálatot. Ez módot ad arra, 
hogy a hagyományőrző muzsi-
kusok fellépési lehetőségei bővüljenek, egymást jobban meg-

Második alkalommal szervezte meg 
május 9 és 12 között a település önállóvá 
válásának napjához kötött Fenyővirág-
zás Fesztiválját a Balatonfenyvesi Turisz-
tikai Egyesület és a község önkormány-
zata. Számos koncert, gyermekműsor 
és sztárvendég várta az érdeklődőket a 
kertmozi, valamint a vele szemben lévő 
parkolóban felállított szabadtéri színpa-
don a négynapos rendezvény alkalmával.

 Idén sem volt kegyes hozzájuk az 
időjárás, ennek ellenére érezhetően nő 
az érdeklődés a számos színvonalas kul-
turális programot felvonultató fesztivál 
iránt, melyhez kézműves kirakódó vásárt 
is kapcsoltak – mondta a rendezvényen 
Tóth József, a Balatonfenyvesi Turisztikai 
Egyesület elnöke.

A cserszegi citerások gyakran szerepelnek a környéken

- Napra pontosan 22 évvel ezelőtt - 
május 12-én - népszavazáson döntött 
úgy Balatonfenyves lakossága, hogy 
önállóan kívánja intézni ügyeit, életét 
- mondta vasárnap délelőtt a szentmi-
sével egybekötött ünnepi közgyűlésen 
Lombár Gábor. A településvezető kö-
szöntőjében hosszasan so-
rolta azokat a fejlesztéseket, 
melyek már az önállóság ki-
vívása után valósultak meg a 
117 éves múltra visszatekintő 
Balaton-parti településen. 

Az ünnepségen, melyen a 
polgármester szólt a székely 
és a lengyel testvértelepülési 
kapcsolatuk eddigi eredmé-
nyeiről, hangsúlyozta az is-

koláik közötti szoros együttműködést. 
„Balatonfenyvesért” kitüntető címet ve-
hetett át Magyarfiné Kalmár Franciska a 
balatonfenyvesi általános iskola nyugdíj-
ba vonuló igazgatója, valamint Sánduly 
Lajos, a zeteváraljai általános iskola igaz-
gatója. 

ismerjék, a hagyományok ápolá-
sában tapasztalatokat cseréljenek, 
tovább szélesítsék repertoárjukat. 
A program a közös zenélés örömé-
vel együtt versengési fórumot is je-
lent, a produkciókat szakmai zsűri 
fogja értékelni. A nevezéseket má-
jus végéig várják.

A házigazda Kék Balaton Cite-
razenekar rendszeresen járja a kör-
nyéket, az országot fellépésekkel. 
A hangszeres folklór muzsika mű-
velése mellett fontosnak tartják a 
társegyüttesekkel való kapcsolatok 

szélesítését. Ennek egy új eseménye lesz a nyári fesztivál. 

Virágba borult az amúgy is virágos Csopak
Csopak az elmúlt évben első helyezést ért el a „Virágos Ma-

gyarországért” környezetszépítő versenyen, így bekerült a 2013. 
évi „Európai Virágos Városok és Falvak” versenyének döntőjébe. 

A Balaton-parti település tavaly novemberben nyerte el az 
első helyet a „Virágos Magyarországért” versenyben a községek 
között, így idén ők képviselik a magyar falvakat az európai meg-
mérettetésen. A nemzetközi zsűri várhatóan júliusban érkezik, 
hogy a falut megszemlélje.  

Az európai megmérettetésre készülve két új parkot alakí-
tanak ki, több száz fát, cserjét, több ezer levendulát ültetnek. 
Elsősorban a község klímájához illő, arra jellemző növények ül-
tetését támogatják. A fák közül a mandulafát, a cserjék közül 
levendulát, rózsát és egyéb nyáron virágzó cserjéket. 

A község vezetői nemcsak virágokban és fákban gondol-
kodnak, hanem telepítenek madárodúkat is. Elindult továbbá 
a „Virágos Csopakért” környezetszépítő program, amely a ma-
gánkertek, közterületek magas színvonalú megjelenését hiva-
tott elősegíteni.

Minden bizonnyal a nemzetközi szakemberek tetszését is el-
nyeri a nádasokkal övezett két parti öböl, a gyerekbarát strand, 
a lankás szőlősorok, a köztük megbúvó pincékkel. A településen 
fontosnak tartják természetesen a versenyt, de ami igazán szá-
mít, hogy az amúgy is elbűvölő Csopak tovább szépül ebben 
az évben. A munkálatok előreláthatólag közel 20 millió forintba 
kerülnek. 

     Szendi Péter
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Folyamatosan szépülnek Fonyód központi részei
Fonyód azok közé a települések közé 

tarozik, amelyeknek nem csak a saját pol-
gáraiért kell felelősséget vállalnia, hanem a 
városba érkező turistákra, azok igényeire 
is figyelnie kell. Esztendők óta töretlenül 
folyik a város fejlesztése, melyhez csak 
gratulálni lehet – mondta május 24-én 
Fonyódon, a megújult  Bacsák  tér ünne-
pélyes átadásán Móring József Attila or-
szággyűlési képviselő.

Lehel László alpolgármester a szalag-
átvágást megelőzően részletesen szólt a 
Fonyód Város Funkcióbővítő integrált fej-
lesztése – Fonyód városközpont fejlesz-
tésének környezetalakítása címen futó 
beruházásról. Az eddig elkészült közel 175 
millió forintos fejlesztéshez a város 133 
millió forint összegben nyert támogatást 
pályázat keretében a Dél-Dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Ügynökségtől (DDRFÜ). 

A munkálatok már 2011-ben kezdőd-

tek, de a terveket időközben költségcsök-
kentés miatt többször módosították. Új 
közbeszerzési pályázatot kellett kiírni, mi-
vel az első kivitelező felszámolási eljárás 
alá került. 

A beruházás kapcsán 42 parkolóhely, 
melyből egy akadálymentes, 760 m2 tér-
kő burkolat, egy 8 állásos kerékpártároló 
készült el a Blaha L. utcában, ahol 6 köz-
világítási kandelábert telepítettek. A Hu-
nyadi János utcában 100 méter hosszban 
épült járda és 14 új fát ültettek. Az Ady 
Endre – Gáz – Hunyadi utca közötti te-
rületen 44 parkolóhely került kialakításra, 
melyből 2 akadálymentes. 

Ugyanott ivókutat, köztéri játékokat, 
padokat telepítettek. Teljes mértékben 
megújult a Hunyadi János utca közvilágí-
tása, a 7-es számú főút déli oldalán 278 
folyóméter hosszban épült parkolósáv, 
a Dobó István, a Napsugár és a Vásártér 

között 158 folyóméter utat aszfaltoztak.
Az ünnepélyes átadás helyéül szolgáló 

Bacsák téren 72 parkolóhelyet alakítottak 
ki, melyből 2 akadálymentes, több mint 
1000 m2 kapott térkő burkolatot, 6 köz-
világítási kandeláber került kihelyezésre, a 
meglévők közül pedig 5 áthelyezésre. A 
teret igazán impozánssá teszi a közel 600 
m2-es virággal, dísznövényekkel beülte-
tett zöldterület.

Csik Ferencre emlékeztek a város napján
Számos rendezvénnyel ünnepelték 

a város napját június első hétvégéjén 
Keszthelyen, az események keretében 
emlékeztek Csik Ferenc olimpikonra, szü-
letésének 100. évfordulója jegyében. 

    A sétálóutca a hagyományokhoz hí-
ven idén is zászlódíszbe öltözött: a tértex-
tileket Péczeli Margit helybeli képzőmű-
vész készítette, aki kezdeményezője volt 
a szabadtéri kiállítás meghonosításának. 
A monumentális munkákkal a belváros 
évek óta minden nyáron egyedi arculatot 
ölt. A jelképes megnyitón képviseltet-
te magát a Balatoni Borbarát Hölgyek 
Egyesülete. Az alkotások egész nyáron át 
díszítik a belvárost. A programok közép-
pontjában Csik Ferenc olimpiai bajnok, 

úszó szerepelt, aki sportteljesítményének 
csúcsával az 1936-os berlini olimpián 100 
méteres gyorsúszásban aranyérmes lett. 
Idén lenne 100 éves. 

Életútjáról vetélkedőt tartottak, kiállí-
tást nyitottak, könyvet mutatnak be, sír-
jánál koszorúzással tisztelegnek. 

     A Balatoni Múzeumban rendezett 
emléktárlat elé írt sorok idézik az olimpi-
kon életrajzát: „Csik Ferenc Kaposváron 
született, 1913. december 12-én. Édes-
apja 1915 őszén az I. világháború szerbiai 
frontján vesztette életét. Kisdiákként, 11 
évesen kezdődött a keszthelyi kötődése, 
a városba anyai nagyszülőkhöz költözve 
hadiözvegy édesanyjával. A premontrei 
gimnázium jó tanulóinak sorában sza-
badidejébe belefért a festés-
rajzolás, a cserkészmozgalom-
ban való részvétel, a néptánc, 
a hegedülés és a sport is. A 
Yacht Clubban és a Törekvés 
SE-ben kezdett versenyszerű-
en úszni, emellett vitorlázott, 
teniszezett, télen korcsolyá-
zott és síelt. Érettségi után 
került Budapestre, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem 
orvosi karán tanult tovább. 

Keszthelyre továbbra is hazajárt hétvé-
geken és nyaranta. Gyakorló orvosként a 
fővárosban alapított családot, ám ottho-
nának akkor is gyermekkora és ifjúsága 
színhelyét tekintette.”

     A sportemberről, orvosról lánya, 
Csik Katalin írt könyvet. A kötet bemuta-
tóján a szerzőnek az édesapjáról készített 
domborművet adott át Túri Török Tibor 
helytörténetkutató, gyűjtő, szobrász, ki-
nek több neves személyről készített al-
kotása található a város közterületein. 
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Csik 
Ferenc posztumusz Keszthely város dísz-
polgára címet kapott.

                                              H. Á.
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Kérdezz-felelek a hőszivattyúkról

A Zöld Balaton az elmúlt időszakban két nagy kitelepülést bonyolított le: a kampánysátrunkat a gyenesdiási rügyfakadás ünnepen és a 
keszthelyi balatoni szezonnyitón állítottuk fel.  Az eseményeken jelen volt az alternatív energia szakértőnk is, aki a többek között a hőszivattyú 
elméletéről és gyakorlati használatáról adott információkat a szépszámú érdeklődőknek.  

A tapasztalatunk alapján az emberek még mindig nagyon keveset tudnak erről a fűtési módszerről, így a beszélgetésekből kiindulva kér-
dezz-felelek formába rendeztük a szerintünk legszükségesebb tudnivalókat.

Mi a hőszivattyú? - Egy viszonylag új technológia, amely a környezetünk hőmérsékletét kihasználva segít felfűteni a belső tereinket.
Ugye ez az, amikor nagyon mélyre fúrunk, és a Föld belsejének a hőjét használjuk? - Nem az, annak ellenére, hogy sokan ezt hiszik. A földből 

valóban lehet hőt kinyerni, de nem ez a lényeg.
Akkor mi a lényeg? - A hőszivattyú gyakorlatilag egy „fordított hűtőszekrény”, amely nem hideget, hanem meleget állít elő. 
Műszakilag nagyon bonyolult? - Első hallásra igen, de aki tudja, hogyan működik a hűtőszekrény, az a hőszivattyút is érti. Villamos energia 

segítségével összepréselünk folyadékot. Így hő keletkezik. Ez a hő melegíti fel az otthonunkat. Utána ezt a hűtőközeget párologtatjuk el egy 
hőleadó felületen, amely során hőelvonás jön létre. Ha valaki ismeri a hűtőkör-folyamatot, tudja, miről van szó. De nem szükséges megérteni, 
hiszen igazából többségünk a televízió esetében sem tudja, hogyan keletkezik a kép. Ettől még használjuk.

Milyen szerkezeteket építenek be? - Van egyszer egy szekrényszerű valami, amelynek nagysága és alakja különböző lehet. Ebben található 
a kompresszor, a vezérlés és hasonló szerkezetek. Ezen kívül szükséges egy hőleadó felület.  (A hűtőszekrény esetében ez az a rács, ami a gép 
mögött van, és mindig meleg. )  Erre többféle technológia létezik. Talajszonda esetén például lefúrnak a földbe, akár 50-100 méter mélyre. Ha 
talajkollektort használnak, akkor – a padlófűtéshez hasonlóan - csöveket rejtenek a földbe.  Fel lehet használni erre a talajvizet is, ekkor kutakat 
ásnak, illetve egyre népszerűbb a levegős megoldás is. Ez utóbbi úgy néz ki, mint a légkondicionáló kültéri egysége. 

Melyik megoldás a leg jobb? - A végeredményt tekintve árban nincsenek rettentő nagy különbségek. Hogy adott esetben melyik a legjobb, 
azt a szakember dönti el. A levegős előnye, hogy kisebb a helyigénye, ugyanakkor limitált a belőle kinyerhető teljesítmény. 

A hűtőszekrény áramot fogyaszt. A hőszivattyú is? - Igen, a hőszivattyú is árammal megy, így használatával megemelkedik a villanyszámlánk.
Ha több lesz a villanyszámlánk, akkor mi ebben a jó? - Mert még így is olcsóbb az üzemeltetése, mint a hagyományos fűtési technikák. A 

gázfűtéshez képest például 30-40 százalékos fűtési pénz megtakarítással számolhatunk.  Egy hőszivattyú üzemeltetése most kb. annyi, mint 
egy korszerű, szilárd tüzelésű kazáné. Viszont nagy előnye a kényelem.

Hogyan kalkuláljunk új építésű ház vagy fűtéskorszerűsítés esetén? - Mivel új és bonyolult technológiáról van szó, a hőszivattyú beszerelése 
költségesebb, mint a hagyományos rendszerek. Ugyanakkor 8-12 év alatt általában megtérül a befektetés.

Lehet mondani egy tájékoztató árat? - Egy 100 négyzetméteres családi ház esetén bruttó kétmillió forint körülire jön ki az átlagár.
Csak családi házban működik a hőszivattyú? - Nem, elvileg lakásban is megoldható.
A hőszivattyúhoz milyen fűtőtestek tartoznak? - Gyakorlatilag bármi lehet: radiátor, falfűtés, padlófűtés, légbefúvás és sok más, ami azt is 

jelenti, a hőszivattyú általában kompatibilis a már meglevő fűtési rendszerekkel.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más 

környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu
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A balatoni szezonnyitó rendezvények keretében ünnepelte 
fennállásának egy évtizedes jubileumát a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület.

Magyarországon elsőként jött létre 2003 tavaszán egy olyan 
települési szintű turizmusirányítási rendszer, amelyben a fe-
lelősség és a döntéshozatal a turizmus tényleges szereplőinek 
kezébe került: az egyesületet helyi turisztikai vállalkozói kör és 
az önkormányzat hozta létre. Számos területen értek el sikere-
ket, egyre biztosabb alapokra került a tagok érdekképviselete, a 
közösség mind eredményesebben munkálkodott a szakavatott 
turizmusmarketing megteremtésén. 

Az évforduló kapcsán számba vették a mérföldköveket. A 
szakmai kompetencia széles körű elismerését jelenti, hogy a pél-
daértékű megalakulás óta az ország legkülönbözőbb részeiről 
keresik meg az egyesületet, kérik ki véleményét és követik nyo-
mon aktuális tevékenységét. A hatékony szervezési munkának 
köszönhetően egyre többen ismerik fel a településen az össze-
fogás fontosságát, amiről a folyamatosan növekedő taglétszám 
is tanúskodik. A partnerség térségi és régiós szinten is fontos 
szerepet kap. Javult az egyesület működésének infrastruktúrá-
ja: a képviselet és az immár 11 éve működő Tourinform iroda 
tavaly új, tágasabb helyiségbe költözhetett, ahol kulturáltabb 
körülmények között tudják fogadni és kiszolgálni a vendégeket, 
együttműködő partnereiket.

A „Preventissimo” (GOP-1.1.1-09/1-2010-0104) egy internetes (e-Health) egészségügyi állapotfelmérő és tanácsadó eszköz-
rendszer, amit orvosok, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok és informatikai szakemberek bevonásával fejlesztett ki a 
SANEIDOS Innovációs Zrt. A kutatás-fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósult meg.  

A „Preventissimo”-ban a vezető halálokok (szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, rákos megbetegedések) 
mellett az életminőséget jelentősen befolyásoló problémák (demenciák, szemészeti kórképek) kockázati és védőtényezői kutatá-
sát végezték el.

A fő halálokok között élen járnak a krónikus nem fertőző betegségek, amelyek nem gyógyíthatóak, viszont megelőzhetőek 
lennének. A megelőzésben és a kezelésben is jelentős szerepet kap az életmód. A világháló tele van jó tanácsokkal, ezek egy része 
valóban hasznos, más részük viszont semmilyen bizonyítékon nem alapul.  

A „Prventissimo” kérdőívei részletes állapotfelmérést tesznek lehetővé, kérdéseket tartalmaznak az egyéni kórelőzményről, a 
családban előforduló betegségekről, az esetlegesen rendelkezésre álló vizsgálati eredményekről, a káros szokásokról, az étkezésről, 
a testmozgásról, és a lelkiállapotról. A kérdőív akár több részletben is kitölthető. A Preventissimo azonnali elemzést és tanácsot ad, 
a válaszok pedig megoszthatóak a háziorvossal és a kezelőorvossal is. A kockázatbecslés és a tanácsadás az érvényes magyar és 
nemzetközi irányelvekkel van összhangban, több szakmai fórum is vizsgálta és elfogadta.

A tanácsadó-rendszerhez tudástár is csatlakozik: itt orvosilag ellenőrzött cikkek olvashatók az egyes betegségekről, és azok 
megelőzéséről. Az életmódváltás kivitelezését gyakorlati útmutatók segítik. 

Saneidos Innovációs Zrt.
Cím: 1021 Budapest, Völgy u. 5.
Email: info@preventissimo.hu
Weboldal: www.preventissimo.hu

Tízéves a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
A marketing munkában kiemelkedő, hogy a település turiz-

musa is önálló arculatot kapott különböző márkaelemekkel, 
melyben egyebek mellett jelentős szerepű a település kedves 
szimbóluma, a „Bala Toni” teknősbéka figura is. Az aktív pi-
henési lehetőségeket, a családbarát szolgáltatásokat olyan 
programokkal erősítik, mint a „Hétpecsétes Hétpróba” - ez a 
települést bemutató interaktív játékos túrakínálata. Partner-
szolgáltatók biztosítják a „Garantált programok” elnevezésű 
heti rendezvényajánlót. A Gyenesdiás-kártya immár 2008 óta 
nyújt az egyesületi partnerszállásoknál helyet foglaló vendé-
geknek számos kedvezményt, köztük ingyenes strandbelépést. 
Sikeres a 3 nyelvű „Jó reggelt Gyenesdiás” napi hírlevelük, mely 
a vendégek naprakész informálódását segíti. Saját, családbarát 
minősítési rendszert vezettek be a partner szállás- és vendég-
látóhelyek körében. Mindettől aligha vonatkoztatható el az az 
eredmény, hogy a balatontipp.hu online szavazáson 2010-ben 
és 2011-ben a „Balaton régió legjobb strandja” címet nyerte el 
a Diási Játékstrand, s két éve a település megkapta a „Zala me-
gye legkedveltebb üdülőhelye” címet is. A marketingkommuni-
kációs trendeknek megfelelően az egyesület törekszik rá, hogy 
hatékonyan képviseltese magát a közösségi oldalakon. A vállalt 
feladatok költségeire pályázati forrásokból a tíz év alatt közel 
100 millió forintot nyertek el.

                                                                                               H. Á.
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A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA BALATONFÜREDEN

A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden című KDOP-4-2.3-2010-0005 azonosító számú projekt Balatonfüred Város 
Önkormányzata,  a Balaton Volán Zrt., a MÁV Zrt.  és a MÁV-Start Zrt. konzorciumi együttműködésében 547 millió forintos beruházásban 
jön létre. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 395 078 954 forint támoga-
tással valósul meg.

A projekt célja a közösségi közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése , intermodális, azaz a közúti közlekedés közötti átszállást 
elősegítő  közlekedési csomópont létesítése, a közösségi személyszállítás színvonalának javítása Balatonfüreden

A tervek alapján a mostani autóbusz indulóállások a vasútállomástól nyugatra kapnak helyet a busztároló álláshelyekkel együtt. A Volán 
jegypénztár átkerül a MÁV jegypénztár mellé, így egy közös és felújított helyiségben válthatják meg jegyeiket a vonattal és busszal utazók. 
A Volán forgalmi iroda is megújul, csakúgy, mint a jelenleg is meglévő nyilvános WC. A kettő között új átjáró épül, amely a már említett nyu-
gatra eső új, fedett autóbusz- pályaudvarhoz biztosít átjárást. A vasút és a Volán egyaránt fejleszti utastájékoztató rendszerét. A Castricum 
teret U alakban megkerülő út nyomvonala is jelentősen megváltozik. A behajtás a mostani helyen történne, a kihajtás azonban a jelenlegi 
vendéglátó üzletek mögött érne vissza a Horváth Mihály utcára. A beruházás során a sokat kritizált Castricum tér is teljesen megújulna. A 
területen új sétány alakulna ki nagyjából ott, ahol jelenleg a buszok indulási helye van, majd folytatódna a part irányába. A helyi járatok a 
megszokott helyre érkeznek és a megszokott helyről indulnak. A taxisoknak sem kell új helyet keresniük, a környezet azonban itt is meg-
szépül a díszburkolatnak köszönhetően. Több lesz a gépkocsi parkoló, hiszen a meglévők mellett 50 férőhelyes P+R parkolót alakítunk ki a 
vasútállomás északi oldalán a síneken túl, ahol gyalogos összeköttetés is kiépül az aluljáróhoz. 
A kiviteli terveket a VIA FUTURA-VADÁSZ Stúdió Konzorcium készítette, a kivitelezést a Mech – Vill System Kft végzi. A kivitelező a mun-
katerületet 2013. április 8-án vette át. A kivitelezési munkák befejezése 2014. január 18-a.

Balatonfüreden a különböző közlekedési módok összekapcsolása a gazdaság és az idegenforgalom regionális igényeit egyaránt szolgálja. A 
cél olyan barátságos és méltányos város megteremtése, amely elérhető közlekedési lehetőséget biztosít mindenki számára, kielégítve ezzel 
a társadalom különböző csoportjainak speciális szükségleteit is. A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedésbiztonság és 
az akadálymentesítés szempontjaira a fizikai infrastruktúra és a tájékoztatás terén egyaránt.

dr. Bóka István
polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata
Balatonfüred, Szent István tér 1.
www. balatonfured.hu
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A turisztikai marketing munkában, a városüzemeltetésben és a fejlesz-
tési irányokban egyaránt alapvető célként kezeli Hévíz önkormányzata a 
vendégszám növelését. A fürdőváros szálláshelyein eltöltött vendégéjsza-
kák száma már 2011-ben meghaladta az egymilliót, az emelkedő tenden-
cia immár folyamatot jelent.

 -  A 2011-es év mérföldkő volt, egymillió 52 ezer vendégéjszakával. Ezt 
is sikerült túlhaladni tavaly, amikor egymillió 82 ezer vendégéjszakát regiszt-
ráltak a város szállásadói - jellemezte a az utóbbi két év növekvő forgalmát 
Papp Gábor polgármester. -  A 2013-as évet most úgy látjuk, hogy ha az év 
eddigi hónapjaira jellemző tendencia marad, akkor reményeink szerint az 
egymillió 100 ezres határt is túl tudjuk lépni. A tényeknek és a terveknek 
megvannak az alapjai. Bebizonyosodott, hogy az elkezdett marketing te-
vékenység, a külkapcsolatok előtti nagyobb nyitás, a programkínálatok, a 
beruházások generálták, s generálhatják a jövőben is a kedvező számokat. 

A pozitívumok említése mellett a polgármester rengeteg további ten-
nivalót sorolt fel.

- Nagyon sok olyan terület van, ahol tovább kell erősítenünk a foga-
dóképességet. Ezek egyike a német piac, ahol ma stagnálást tapasztalunk. 
A javításhoz kiválóan alkalmas a reptér üzemeltetése, ami most az új terü-
letekről való vendégfogadáshoz adta 
meg a kellő lökést. Sajnos, Magyar-
ország politikai életéről a német saj-
tóban jelennek meg torzított hírek, 
ezek nem hatnak jól a gazdaságunk 
megítélésére, s így a turisztikára sem. 
A magyar kormányt sokhelyütt bí-
rálják az EU-val kapcsolatos vitákra 
utalva, egészen a szélsőséges kijelen-
tésekig, amik nem valósak. Ezeket 
kell ellensúlyoznunk, ami nem egy-
szerű dolog. Egyik célkitűzés, hogy 
a repülőtér forgalmába kerüljön be 
legalább egy német várossal a men-
terendszerű összeköttetés a charter 
járatok mellett. A német nyelvterüle-
tekről való vendégfogadásnak van a legnagyobb hagyománya Magyaror-
szágon és Hévízen is, erre építkeznünk kell. Fogadásukra sokkal felkészül-
tebbek vagyunk, sokkal többet tudunk számukra nyújtani, mint például 
tíz évvel ezelőtt. 

A Hévíz-Balaton Airport működtetésével kapcsolatosan a város veze-
tője ezúttal is kiemelte a gyógyüdülői és a balatoni régió turisztikai kínála-
tára való alapozást.

- Meggyőződésem, hogy a lehetőségek ismeretében át kell gondolni 
a Balaton, Hévíz és az egész Nyugat-Magyarország marketingjét. Számba 
venni: hol, miben tudnak összefogni a települések. Hogyan tudjuk ezt a 
piacot úgy felosztani, hogy a vendég az igényének megfelelő helyről meg-
kapja az ajánlásokat. Zalakarossal nagyon jó kapcsolataink vannak, ők 

egyértelműen felismerték, hogy miképp lehet együtt dolgozni. Ugyanez 
elmondható Sárvárról, ottani és hévízi közös tulajdonosi érdekeltségű szál-
lodák révén. Ilyen kapcsolódási pont lehet a Danubius, a Hunguest szállo-
dalánc, a régió több városában jelen lévő házaival. Mindez a jövőnek egy 
nagyon fontos ügye. 

Hévíz turizmusának példás alakulása motiváló lehet a nagyobb térségi 
együttműködésekre. 

- Városunk jó turisztikai adatokat produkált, tudunk eredményeket 
felmutatni, tudtunk olyan fejlesztéseket kitalálni és végrehajtani, amik hasz-
nálnak a térség turizmusának. Ezt kell erősíteni a régióban, ennek megfele-
lően változtatni a gondolkodásmódon. 

Az elért eredményekhez, a vonzerőért tett erőfeszítésekhez tartozik, 
hogy a Virágos Magyarországért Mozgalom tavalyi győzteseként Hévíz 
idén az európai virágosítási versenyben reprezentálja Magyarországot.

- Az arculat alakítása összefügg a fejlesztésekkel is. Ezek folytatásának 
egy nagy lépése most az egregyi városrész és a már bemutathatóvá tett 
római kori romkert összekapcsolása, ami a „Korok - Borok” elnevezésű 
programban valósul meg sétaúttal, sok új turisztikai elemmel. Környékbeli 
településekkel közös pályázat segítségével kezdődik el hamarosan a köz-

lekedési koncepciónk megvalósítása: 
városon belül 21 autóbusz megálló-
hely épül, s ez már a helyijáratú autó-
busz közlekedés infrastruktúrájának 
része lesz. Ebbe a forgalomba be akar-
juk kapcsolni majd a repülőteret, s 
több környékbeli település is, utóbbi 
a munkába járók közlekedését segíti. 
Továbbmenve modern, sétányok-
kal, zöldövezettel megtűzdelt része 
lesz a városnak a Széchenyi utcai au-
tóparkoló a jelenlegi funkciójával 
együtt, s meg fog valósulni a jelenle-
gi autóbusz pályaudvar áthelyezése 
is. A sportlétesítmények fejlesztései 
között most az önerős munkák men-

nek, ezek zöme a környezet rendezését jelenti. Stabil gazdasági pozícióban 
végezzük ezeket a feladatokat. Az európai virágosítási verseny szereplő-
jeként magánházak, szállodák és intézmények számára lehetővé tettük, 
hogy az épületek előtti közterületek díszítésére növényeket igényeljenek, 
melyeket az önkormányzat ingyenes bocsátott rendelkezésre. A felhívás-
ra több mint 60 magánszemély, illetve szálloda, intézmény jelentkezett. 
Mintegy 1,3 millió forint értékben adtunk növényeket. A város arculatának 
nemzetközi zsűrizésére július 9-én kerül sor. Ez egy 6 órás élő prezentáció 
lesz, magára erre a napra is nagyon jól fel kell készülnünk. Ez az esemény 
azért is fontos számunka, mert a szakmai értékelésből sokat tudunk tanul-
ni, s természetesen bízunk a jó minősítési eredményben.

                                                                                           Horányi Árpád

Hévíz tartja vendégmilliomos szerepét

Papp Gábor polgármester személyesen is részt vett 
a virágok kiosztásában
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Nívós produkciók, népszerű fellépők, 
professzionális szervezés és rend – a fel-
sorolás természetesen nem a fontossági 
mutatókat jelzi. Amit viszont az elmúlt 
évtizedek bizonyosan igazolnak – a Szi-
get fesztivál alapítói-ötletgazdái valós 
igényekre alapozták programsorozatai-
kat, s rendkívül körültekintően járnak el 
a legapróbb részletek modellezésében is. 
Bizonyára ennek köszönhető, hogy sze-
mélyükben korrekt partnereket találtak 
azok az önkormányzatok, melyek válto-
zatosabbá kívánták tenni kulturális, köny-
nyűzenei program ajánlataikat. Így törté-
nik ez idén Balatonvilágoson is, ahol a B 
my Lake fantázianevű eseménysor várja 
az elektronikus zene rajongóit. A helyszín 
már önmagában lenyűgöző: őshonos fák, 
vízpart, lágyan ringó vitorlások: mindaz, 
amiért oly kedvelt a hazai és külföldi tu-
risták körében a Club Aliga. A debütálás 
időpontja is sikerrel kecsegtet, hiszen a 
nemzeti ünnep kulturális, szórakoztató 
programjához kapcsolódik.

Balatonvilágos tehát fellép a fesztivál 
térképre, s ezzel túllépnek a helybeliek 
gondjain: jogos felvetés volt, hogy évente 
kevés vendégcsábító rendezvény kötődik 
a település nevéhez. A legjobbkor jött te-
hát a kormányzat szándéka, mely szerint 
augusztus 20-ai ünnepünk túlzott fővá-
ros-centrikusságát azzal kívánja oldani, 
hogy támogatja a Balaton régióban egy 
több rendezvényből álló programsorozat 
megszervezését. Ennek eredményeképp 
a közelmúltban a balatonvilágosi képvi-
selő-testület, a Club Aliga és a budapesti 
Fesztivál Kft. megegyezett abban, hogy 
a fővárosi Sziget Fesztivál vidéki helyszí-
neihez csatlakozva jelentős, szezonzáró 
könnyűzenei show-t rendeznek. 

A háromnapos eseményen hazai- és 
nemzetközi elektronikus zenei sztárok 

lépnek fel. Fontos szervezőelv, hogy első-
sorban nem a mainstream, nagy tömege-
ket vonzó előadók alkotják a programot, 
s a zenei kínálat mellett nagy hangsúly jut 
a látványvilágnak, egyedi dekorációnak.

Tervezett nemzetközi fellépők: 
RichieHawtin, Sven Vath, Ricardo Villa-
lobos, Modeselektor, Laurent Garnier, 
Lindström, Carl Craig, Miss Kittin, Guy 
Gerber, míg  a hazai előadókat Yonderboi, 
Carboonfools, Hot X, Andro és további 
dj.-k képviselik.

A rendezvényt a szervezők hagyo-
mányteremtő szándékkal tervezik útjára 
indítani, így Balatonvilágos községgel és 
a Club Aligával hosszú távú, harmonikus 
együttműködést kívánnak megvalósítani. 
A lakosság és az üdülőtulajdonosok ér-
dekeit figyelembe véve számos preventív 
intézkedésekre is kerül sor.  A gesztusok 
sorából csak kettőt emelünk ki: kedvez-
ményes belépőjegyek Balatonvilágos la-
kosainak valamennyi, a programsorozat 
részeként megrendezésre kerülő belé-
pőjegyes eseményre  - LGT Koncert,  Al-
sóőrs, Nagyon Zene Fesztivál, Zamárdi. 
A panaszok kiszűrésére, megalapozott-
ságára folyamatos zajmérés lesz az érin-
tett településeken a rendezvény ideje 
alatt - szakértő 
zajbrigád köz-
reműködésével 
- szükség esetén 
pedig gyors be-
avatkozást ígér-
nek a rendezők 
– azonnal csök-
kentik a zajkibo-
csátási szintet, s már a bejelentések hely-
színén kezelik a felmerülő problémákat.   
A hosszú hétvégére érkező hajótulajdo-
nosok számára külön parkolót alakítanak 
ki, s igény esetén a szervezők kisbuszok 

igénybevételével biztosítják a vendégek 
folyamatos szállítását. A kellemetlen-
ségek elkerülése érdekében a hajótulaj-
donosokat a szervezők a rendezvényt 
megelőzően értesítik az eseményről, a 
forgalmi rend változásáról.

A helyi lakosok és nyaralók számára 
a strandhoz, és a hozzá kapcsolódó ál-
landó vendéglátóegységekhez történő 
lejutás zavartalan lesz - ezektől a ren-
dezvényterületet elhatárolják. A fesztivál 
ideje alatt a strandolásért sem kell fizet-
ni. A szervezők a rendezvényt követően 
gondoskodnak valamennyi terület teljes 
körű kitakarításáról, a keletkezett szemét 
elszállításáról, az igénybevett területek re-
habilitációjáról.

A torlódások, közlekedési dugók el-
hárítására forgalomirányítási terv készül 
az önkormányzat bevonásával. A tervek 
szerint az autós forgalom már az M7-es 
autópálya balatonvilágosi lehajtójától irá-
nyításra/elterelésre kerül.

A fesztivál területén az őrző-védő, 
rendfenntartó feladatok elvégzésére a 
nagy tapasztalattal rendelkező IN KAL 
Security Kft.-t bízzák meg a szervezők, 
akik valamennyi a Sziget Szervezőiroda ál-
tal rendezett fesztivál biztosítását végzik. 

A partszakasz biztosítására a Zamárdiban 
már jól bevált vízimentő szolgálat segítsé-
gét veszik igénybe.

   Süli Ferenc

Új fesztiválhelyszín a Balatonnál
Nemzeti ünnepünkön debütál a Club Aliga
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Megnyílt a Kerámia és Gobelin Biennále

Szkíta fejedelmi sírok leletei

A napokban nyitották meg Keszthelyen a Balaton-part idő-
szakos nyári tárlatai közt idén is kiemelkedő Pelso IX. Országos 
Kerámia és Gobelin Biennálét. 

A Balatoni múzeumban rendezett kiállításon stílusban, meg-
fogalmazásban és technikában egyaránt sokoldalú művészi al-
kotás szerepel. Az alkotások erre az alkalomra kiírt pályázatra 
készültek, amit a szervezők „A római limes a Duna mentén” 
címmel hirdettek meg két évvel ezelőtt. Ezúttal 78 kiállító hozta 
el munkáit, köztük nagy létszámmal a Magyar Kárpitmű-
vészek Egyesületének tagjai. 

A bemutatót a házigazda intézmény a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületével, valamint a Képző- és 
Iparművészek Szövetségével karöltve szervezte. Létrejöt-
tét a művészeti közösségek mellett támogatta kormány-
zati résztől az Emberi Erőforrás Minisztérium, a Balaton 
Fejlesztési Tanács, továbbá Zala megye és Keszthely város 
önkormányzata.

      A látnivalók Gopcsa Katalin művészettörténész 
rendezésében kerültek közönség elé, aki így üzen a láto-
gatóknak: „A Pelso szó hívójel lett, melyre jönnek az al-
kotásaikkal fiatal művészek, s kiteljesedett életművel ren-
delkezők egyaránt. Kultúrtörténetünk megidézett gazdag 
korszaka így válik jelenünkké. A művek hidat képeznek a 
későbbi korok felé is. Textilesek és keramikusok hallatla-
nul sokféle anyag felhasználásával, technológiával idézik a 
témát, amely jelent őrtornyokat, erődítményeket, freskó-

Balatonszemesen, az Uradalmi Mag-
tárban a szezonköszöntő ünnepség kere-
tében nyitották meg az „Emberek arany-
ban - Fejedelmi sírok leletei a sztyeppe 
piramisaiból” című, egész nyáron nyitva 
tartó kiállítást. 

     Az eredetkutatás különleges érté-
keit felvonultató és értékében is szinte 
páratlan tárlaton a leghíresebb szkíta 
kurgánok kincsei tekinthetők meg. Az 
anyagot a tavasszal a keszthelyi Helikon 
Kastélymúzeumban mu-
tatták be. A látnivalók 
leletmásolatok, melyek 
az eredetiekkel azonos 
módon, aranyból készül-
tek, felbecsülhetetlen 
régészeti értékük mellett 
mintegy 250 millió forint 
értéket képviselnek. Egy 
látványos időutazást kí-
nálnak a lovas-nomád 
birodalom évezredes 

kultúrájának fénykorában.
    A kiállítás idézi a teljes feltárá-

si folyamatot is. A közönség meg-
ismerheti azt a tudományos mun-
kát, mely során a három-négyezer 
éves szerves leletek, fából, bőrből, 
és vászonból lévő temetkezési 
emlékek is „megelevenedtek”. Az 
aranyból, ezüstből készült szak-
rális tárgyak együttesét teljessé 
téve, egységes egészként mutatja 

be a kiállítás a 
sztyeppe urai-
nak, kultúráját, 
k é p z e t t s é g é t , 
gazdagságát. Mindezek, 
méret és anyagazonos 
reprodukciók, művészi 
rekonstrukciók segítsé-
gével hozzák közelbe azt 
a magas kultúrát, amely 
anno uralta a teljes eur-
ázsiai térséget. 

Az alkotások a kiírt pályázatra készültek 

kat mozaikokkal díszített villagazdagságot. Régi térképek őrzik 
a birodalom védőbástyáinak helyét, a Borostyánkő útvonalat. 
A művészek képzelete mindebből teremt műveket, élettel teli 
jeleneteket.” 

    A kiállítás megnyitója alkalmával hirdette ki a 2015-ben so-
ron következő tárlat témáját is: „Római kori istenségek” címmel. 
A rendezvényen került sor a munkák értékelésére és a díjátadá-
sokra is.       H. Á.

     Életre kelnek az 1996-ban feltárt 
Berel-i lovas temetkezés tárgyai, továbbá 
három díszpompában eltemetett ló teljes 
arany szerszámzata. A monumentális be-
mutató szimbóluma az 1967-ben feltárt, 
s azóta  „aranyemberként” ismert, Issyk-i 
vértezet, mely a Kazah államiság jelképe-
ként is szerepel. 

                                                  H. Á. 
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Együtt az egészségért - Füreden

Boglár: befektetés a jövőbe

Az egészséges táplálkozás, a mindenna-
pos testmozgás és a megelőző szűrővizsgá-
latok népszerűsítése áll a COOP üzletlánc 
„Együtt az egészségért!” 2013 programsoro-
zata középpontjában. A rendezvény kereté-
ben az előzetesen, a COOP üzletlánc által 
kiírt rajzpályázat Fejér megyei győztesét is 
kihirdették Veszprém megyében.

A COOP üzletlánc, a társadalmi felelős-

ségvállalást erősítő korábbi kezdeményezé-
seinek folytatásaként 2013-ban egy új ügy 
képviseletét vállalta fel. „Május 8-án útjára 
indítottuk az „Együtt az egészségért!” 2013 
elnevezésű programsorozatot, mellyel az 
egészség szerepét, az egészséges táplálko-
zást, a mindennapos testmozgást és a szű-

Jelentős turisztikai fejlesztések végére ért a 
szezon kezdetére Balatonboglár: népes pub-
likum előtt átadták a Boglári Buborék néven 
ismertté vált élményfürdőt és vizes játszópar-
kot. A kánikulai hőség felettébb kedvezett a 
stílszerű ceremóniának, ugyanis érthető lett 
a több száz érdeklődő felemás öltözéke. Míg 
a helyi lokálpatrióták elegánsan, a város napi 
ünnepségeknek megfelelő eleganciával hó-
doltak az eseménynek a Platán strandon, 
addig néhány tucatnyi ifjú hölgy és úr fürdő-
ruhában – esetleg laza pólóban - sorakozott 
fel a piros-fehér-zöld szalag előtt. 

Ők voltak azok, akik annak átvágása után 
elsőként rohamozták meg a csúszdákat, a 
medencéket, s óriási lelkesedéssel és hang-
zavarral igazolták a városatyák döntését: 
fejlesztések, új szolgáltatások nélkül kudarcra 

rővizsgálatokkal történő megelőzés fontos-
ságát kívánjuk fókuszba állítani” – mondta 
Markovics Gáspár, az Észak-Balatoni Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. 

A közel 2 hónapig tartó programsorozat 
fővédnökségét Balog Zoltán emberi erő-
források minisztere vállalta. Együttműködő 
szakmai partnerek: az olimpiai mozgalom 
hazai zászlóvivője, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB), az egészséges táplálkozás 
szakértője, az Országos Élelmezés- és Táp-
lálkozástudományi Intézet (OÉTI) valamint 
világviszonylatban is egyedülálló, orvosi 
szűrőkamionnal rendelkező Magyarország 
átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 
2010-2020. 

Nagyon fontos, hogy ezek a szűrőprog-
ramok országosak legyenek – jelentette 
ki Balatonfüreden az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának egészségügyért felelős 
államtitkára, aki először volt jelen a Magyar-
ország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ram körútjának egyik állomásán. 

Szócska Miklós a COOP által támoga-
tott sorozat kapcsán elmondta: egészsé-
günket alapvetően befolyásolja, hogy mit 

eszünk, iszunk. „Hosszabb ideig és egészsé-
gesen élünk, ha ezekre odafigyelünk”.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozás-
tudományi Intézet főigazgató főorvosa 
arról beszélt, hogy sok olyan programjuk 
van, amely a gyermekek egészségét szolgál-
ja és segíti. „Nem a cukros üdítő, hanem a 
víz. Minden nap fogyasszunk zöldséget és 
gyümölcsöt” – sorolta a jó tanácsokat Dr. 
Martos Éva, aki arról tájékoztatta az egybe-
gyűlteket, hogy Magyarországon minden 
harmadik felnőttet érinti a magas vérnyo-
más. „Ebben pedig a só fogyasztása kiemelt 
szerepet játszik.” Hangsúlyozta, hogy az 
OÉTI „Stop só!” programjában több olyan 
receptet ajánlanak, amellyel só nélkül is ízle-
tesek tudnak lenni az ételek.

Az Észak-Balatoni Zrt. elnök – vezér-
igazgatója kifejtette: a COOP üzletlánc a 
kistelepülésektől a nagyvárosokig az egész 
országot behálózza. A csoportnak azon-
ban nemcsak üzleti, hanem társadalmi fe-
lelősségvállalása is van. Markovics Gáspár 
közölte: idén az egészséget, az egészséges 
táplálkozást, valamint a szűrővizsgálatokat 
állítják a középpontba.

van ítélve a balatoni idegenforgalom.  
Mészáros Miklós, a város polgármestere 

az elmúlt évek beruházásainak összegzése-
ként elmondta: felújították és interaktív ki-
állításra alkalmassá tették a műemlék hajót, 
átadták a sétára, pihenésre alkalmassá tett 
Szent Erzsébet parkot,  turisztikai piacot 
hoztak létre, rekonstruálták a Kék kápolnát, 
a mellette lévő sza-
badtéri színpad pedig 
ismét alkalmas teát-
rumok fogadására. A 
Platán strand újabb, 
korszerű, multifunk-
cionális sportpályák-
kal bővült, de nem 
csak itt – a Várdom-
bon is lehetőség nyí-

lik kalandozásra, testedzésre a városnapon 
átadott szabadidőparkban.

A nap ezen fontos eseményeken kívül is 
tartogatott meglepetéseket: Balatonboglár 
képviselő-testülete számos polgárának te-
vékenységét honorálta különböző díjakkal, 
oklevelekkel, majd maga a polgármester is 
hasonló szerephez jutott – településének 

nevében ő vehette 
át az Örökségünk 
Somogyország kin-
cse című elismerést. 
Az utódokra hagyo-
mányozott örökség 
pedig nem más, mint 
a város szimbóluma: 
a gömbkilátó. 

  Süli
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Spirit of Balaton
24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra a Balaton körül

Vonzerőt növelő világbajnokság Földváron

Wossaláék sikere Ausztriában

Bár a várakozással ellentétben a Majthényi Szabolcs, Domo-
kos András páros a repülő hollandi hajóosztályban nem szerezte 
meg tizedik aranyérmét, a rendezők mégis elégedetten búcsúz-
hattak el vendégeiktől. A világbajnokságnak helyszínt biztosító 
Balatonföldvár polgármestere, Holovits Huba szerint a rangos ve-
télkedő egyaránt növelte a magyar tenger és a város presztízsét, 
turisztikai vonzerejét. 

- Egy világverseny mindig nagy élményt jelent – nem csak a 
résztvevőknek, hanem azoknak is, akik a rendezvény sikere érdeké-
ben a háttérben végzik munkájukat. A szervezőknek, illetve a föld-
váriaknak most is ez a szerep jutott. Ezúttal harmadik alkalommal 
rendezték meg városunkban a repülő hollandi világbajnokságot –
köszönet a lehetőségért a Spartacus Vitorlás Egyletnek. 

A település és az önkormányzat adottságainak megfelelően já-
rult hozza a verseny sikeréhez: díjtalanul biztosítottunk területet 
a hajók elhelyezéséhez, illetve anyagi támogatásban részesítettük 
a rendezőket. Nagy elismerés számunkra, hogy tizenkilenc or-
szág nyolcvanhárom hajóegysége nevezett, s ez közel százhetven 

Bravúrosan szerepelt a Wossala György, Wossala Kristóf, Né-
meth Péter egység a Soling hajóosztály nyílt ausztriai versenyén: 
számos amerikai, német és osztrák riválist megelőzve magabizto-
san utasították maguk mögé a népes mezőnyt. 

A többszörös világ- és Európa-bajnok Audi-Ramada Team a 
négy, meglehetősen erős szélben megrendezett futamból kettőt 
megnyert, s egy- egy alkalommal végzett a második, illetve harma-
dik helyen az Attersee-n rendezett rangos vetélkedőn – a dobogó-
ra másodikként egy osztrák, a harmadikra pedig egy német hajó 
legénysége léphetett. 

A Wossala György irányította egység szeptemberben hazai vi-
zeken komoly megmérettetés előtt áll: esélyesként indulnak a Bala-
tonalmádiban rendezendő Soling világbajnokságon. 

A Spirit of Balaton minden év júliusának 
első szombatján - ezúttal 6-án - megren-
dezett, 24 órás Balaton körüli kerékpáros 
élmény- és teljesítménytúra. Útvonala 
Balatonmáriafürdő főteréről indul az észa-
ki part irányába, majd a tó megkerülésével 
a déli parton tér vissza kiindulási pontjára. 
A Spirit of Balaton-ra a szervezők immár 
negyedik éve minden kerékpárost várnak, 
a részvétel teljesen ingyenes. Az esemény 
napja idén július 6-ára esik, a rajt reggel 8 
órakor lesz.

A Spirit of Balaton résztvevőit a kerék-
párút mellett felállított pecsételőállomások 

sportolót jelentett. Ha a kísérőket és a családtagokat is számítás-
ba vesszük, még pozitívabb a kép: már az igazi turisztikai szezon 
előtt több ezer vendégéjszakát könyvelhettünk el. Természetesen 
az ebből befolyó idegenforgalmi adó is fontos, ám a világbajnokság 
marketing és hírnév szempontjából is gyümölcsözőnek bizonyult. 

A nemzetközi szövetség vezetői és a versenyzők egyaránt elé-
gedetten nyilatkoztak a rendezvény végén, A Balaton megmutatta 
ezernyi arcát – változatos szélviszonyok közepette zajlottak a futa-
mok, izgalmas és váratlan végkifejlettel. Gyakran jöttek olyan erős 
fuvallatok, melyek a tavi versenyeken meglehetősen szokatlanok, 
de minden nap legalább egy futamot le tudtak bonyolítani. 

 Balatonföldvár ezen a nyáron még egy világversenynek a hely-
színe lesz: június végén kezdődik az Optimist hajóosztály nyílt 
Európa-bajnoksága. Az elnevezésből adódik, hogy valamennyi 
kontinens ifjú vitorlázóit várjuk a viadalra. Eddig kétszázötven ha-
jóegység jelezte indulási szándékát – a reklám érték tehát hasonló 
lesz a most befejeződött világbajnokságéhoz. 

      Süli  

várják, ahol a honlapról szabadon letölt-
hető és kinyomtatható pecsétkönyvbe 
összegyűjthetik az érintett Balaton-parti 
települések pecsétjeit. A tavalyi rendezvé-
nyen már 25 pecsételőállomás működött 
a Balatont körbekerülő kerékpárút mellett 
vagy annak közelében. 

A Spirit of Balaton-on nem csak 
Balatonmáriafürdőről, hanem bármely má-
sik pecsételőállomásról is el lehet indulni, a 
reggel 8 órai rajtnál későbbi időpontokban 
is, egyénileg és csapatban is. A túra hossza 
kb. 220 km, a tihanyi komppal rövidítve kb. 
150 km.

A Spirit of Balaton előzetesen regiszt-
rált résztvevőinek adatai, illetve az általuk 
küldött fotók és élménybeszámolók felke-
rülnek a rendezvény www.spiritofbalaton.
hu címen elérhető honlapjára. A honlapon 
sok más, a Balatonnal és a Balaton körüli ke-
rékpározással kapcsolatos információ is ta-
lálható, illetve lehet böngészni az előző évi 
rendezvényeken készült fotók és élmény-
beszámolók között. A szervezők sok szere-
tettel várnak minden kerékpárost a 2013-as 
Spirit of Balaton-ra, akár az egész Balaton-
körre, akár csak egy-egy rövidebb szakaszra 
csatlakoznak! 
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Átadták a Kinizsi kilátót
Egy újabb állomásához érkezett a 

mintegy 460 millió forint értékű „A 
jövő a kezünkben van” elnevezésű 
közjóléti beruházás sorozat. A HM 
VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság 
Zrt. 2013. június 7-én átadta a Kinizsi 
kilátót. A Déli-Bakony legmagasabb 
pontján, az 599 m magas Kab-hegy 
csúcsán létrehozott kilátó régi hi-
ányt pótol. A több mint 9 méter 
magas impozáns borovi fenyőből 
készült építményhez panoráma-
terasz is társul. A beruházás össz-
értéke közel 6,7 millió Ft. A Kinizsi 
kilátót Polgárdy Imre, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés alelnöke, vala-
mint Tengerdi Győző, a HM VERGA 
Zrt. vezérigazgatója adta át. A ren-
dezvényen részt vettek a régió közéleti 
szereplői, turisztikai szakemberei és a 
média képviselői mellett a Tótvázsony-
Hidegkút Önkormányzatok Általános Is-
kolájának és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményének diákjai. A megjelentek-

nek a HM VERGA Zrt. Hubertus Erdei 
Iskolájának vezetője bemutatta az egye-
dülálló értékekben bővelkedő tájegység 
flóráját, faunáját és geológiai értékeit. A 
jelenlévők a helyszínen iránytű és távcső 
segítségével fedezhették fel a vidéket és 

közben próbára tehették tájékozódási 
képességüket is. Az átadott létesítmény-
nyel egy új turisztikai attrakció nyílt meg 
a családok, túrázók, kerékpárosok, óvo-
dai és iskolai csoportok előtt.


