
utár2013. május

Interjú Korzenszky 
Richárddal 3. 7. 10.

Nemzetközi
tapasztalatcsere
Gyenesdiáson

Tihany -
nemzeti kincs

Fotó:
Csákovics Botond 

A nyár első üzenete:
hajókiállítás Lellén



utár 2013. májusAktuális

2

Lapszél
„...azért a víz az úr...”

Bár a fenti Petőfi-idézet egészen másra vonat-
kozik, mégis érdemes idecitálni, egyrészt azért, 
mert a Balatonról nem lehet úgy írni, hogy ne 
érintenénk valamilyen összefüggésben a vizét; 
másrészt meg azért, mert szegény költőnk egyre 
inkább csak az utcanév-táblákról köszön vissza 
reánk.

Ha a kora ősztől napjainkig terjedő időszakot 
nézzük csak, abba is belefér minden, ami a vízzel 
összefüggésbe hozható. Volt itt vízhiány, ám lett 
víztöbblet. Volt szárazulat, lett el(ki)öntés. Volt 
olyan természeti jelenség, aminőt ritkán tapasz-
talunk meg (jóllehet, a Balatonról tudjuk, ez a vi-
lág egyik leghosszabb lengésidejű tava): a keleti 
és a nyugati „végek” jelentős vízszint-különbsége.

Látványos volt a nagy esőzéseket követően 
az Almáditól hosszan elnyúló „vörös folyó”, meg 
a tóba beömlő megduzzadt patakok egész sora. 

Az olvadási szakaszt követően voltak ijesztő, 
vagy legalábbis némi aggodalomra okot adó je-
lenségek.

Elmaradt viszont a termés, ami után aztán 
aratni sem lehetett: számottevő jeget ugyanis 
nem volt hajlandó produkálni a 2012/13-as tél. 
Emiatt aztán a nádból is kevesebb kerülhet maj-
dan a Balaton-felvidéki házak, pincék tetejére (a 
jég vermeléséről már nem is merek írni a XXI. 
század elektromosság vezérelte világában).  

A nagyúr (Balaton a neve, s mint minden igazi 
uralkodónak, nincs utóneve – avagy nem hasz-
nál effélét) most kéjesen-kényesen terpeszkedik 
északtól délig, kelettől nyugatig, oda-odapaskol 
azoknak, akik száz esztendeje hol kisebb, hol na-
gyobb darabokat kívánnak lecsippenteni olda-
lából, s a maga módján előbb figyelmeztet, majd 
gorombábbá lesz, ha nem engednek a kérész-
életűek azoknak a hóbortjainak, amelyeket a Te-
remtő Természet mintegy tízezer évvel ezelőtt 
ajándékozott néki. Megelégelte, hogy itt is, ott 
is belebökjenek egy illegális csónakkikötőt, de a 
legjobban azt nehezményezte, hogy elkerítettek 
kecses testéből minden különösebb ok nélkül.

Végtére is: nem képes emberi logikával gon-
dolkodni, s ennek tanúbizonyságát adja. Ha 
tartós az aszály, hát vizének megvonásával, ha 
belepiszkítanak, hát annak minden következmé-
nyével. Így, ilyen szigorításai alapján képes csak 
közölni: legalább újabb tízezer évig köztetek ma-
radok, de csak akkor, ha az úr én maradok…

   
   Zatkalik András 

Balaton-törvény:
ésszerű módosítások

Nem átfogó változtatásról van szó, de ésszerűbb, betarthatóbb szabá-
lyokkal módosult a Balaton-törvény – mondta Bóka István országgyűlési 
képviselő Balatonfüreden tartott sajtótájékoztatóján.

Az önkormányzatok szabadabb mozgásteret kapnak a helyi zöldterü-
letek átsorolásánál az új erdőterületi szabályozásokkal. A zöldterületek 
beépíthetőségi aránya négy százalékról háromra csökken. Határidő-mó-
dosításokkal a kistelepüléseknek, - ahol még nem készült el - a rendezési 
tervek, szennyvízkezelési programok megoldására hosszabb idő áll majd 
rendelkezésre. Fellélegezhetnek a magáncsónakosok, horgászok, meg-
szűnnek a bírságolások, és horgászegyesületek kikötő-engedélyeztetési 
gondjai, amely várhatóan kedvez a horgászturizmusnak is – összegezte a 
fő változásokat Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke.

Nem lehet beépíteni, és csak vízgazdálkodási, mezőgazdasági és ter-

mészet-közeli övezetbe lehet sorolni ezt a 15 százalékot. A meglévő er-
dőhöz pedig nem lehet hozzányúlni.  A Balaton kiemelt üdülőkörzetben, 
zöldterületeknél a módosított törvény átsorolást tesz lehetővé. Az új 
zöldterületnek kapcsolódnia kell a meglévő zöldterülethez, azzal szerves 
egységet kell, hogy alkosson, és területe összességében nem csökkenhet. 
Sokan félreértelmezték, enyhítésnek vélték a zöldterületek beépítésére 
vonatkozó 4 százalékos korlátozás hatályon kívül helyezését – emelte ki 
Bóka István.

A balatoni magáncsónakosok, horgászok fellélegezhetnek, hatályon 
kívül helyezték azt a rendelkezést, mely szerint a nyilvántartásba nem 
kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített kikötőben tá-
rolható. Ez sem jelenti azt, hogy szabad a gazda, és mindenki ott tárolja 
a csónakját, kajakját, ahol akarja, az önkormányzatokkal egyeztetve a ha-
józási, halászati szabályzat, a nádasokról szóló jogszabály rendelkezése-
it betartva van lehetőség csak a kikötésre – hangsúlyozta Balatonfüred 
polgármestere. 

A Balaton-törvény fontos módosítása, hogy a kistelepülések lehe-
tőséget kapnak 2018-ig a szennyvízkezelési programokat elvégezni. A 
módosítás jelentősen meghosszabbítja a településrendezési tervek elké-
szítésének határidejét, így az előkészületi időben lehetőségük nyílik az 
alaposabb, átgondoltabb környezetvédelmi beruházásokra, melyek meg-
valósításhoz a 2014 után megnyíló európai uniós forrásokat vehetnek 
igénybe. 

       Kis Virág
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A Hit éve - Korzenszky Richárd tihanyi perjel gondolatai
A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. 

évfordulóján, 2012. október 11-én kez-
dődött, s 2013. november 24-ig, Krisztus 
király ünnepéig tart a „Hit éve”. Ennek cél-
járól, aktualitásairól és programjairól kér-
deztük „félidőben” Korzenszky Richárdot, 
a Tihanyi Bencés Apátság perjelét.

– Miért hirdette meg XVI. Benedek 
pápa a hit évét?

– A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 
50 évfordulóját ünnepeljük. A II. Vatikáni 
Zsinat új korszakot jelentett a katolikus 
egyház életében. A zsinatot meghirdető 
XXIII. János pápa és vele a zsinati atyák 
felismerték, hogy szükség van arra, amit 
olasz szóval „aggiornamento”-nak nevez-
tek: szükséges, hogy a megváltozott világ-
hoz más nyelven szóljunk. Nem az egyház 
tanításának megváltoztatásáról volt szó, 
hanem arról, amit ma „kommunikációs fe-
szültség”-nek nevezhetnénk, és ami – bár 
ötven év eltelt azóta –, még sok területen 
ma is tapasztalható. Megszólítani az em-
bereket, akiknek a leglényegesebb prob-
lémái nem változtak, amióta világ a világ. 
Hiába van elképesztő tempójú technikai 
fejlődés, az ember továbbra is választ keres 
az egzisztenciális kérdésekre: miért szüle-
tünk? Miért élünk? Mi az értelme a fejlő-
désnek? Hogyan lehetne békét teremteni 
ebben a nagyon is fenyegetett világban, 
amikor nem külső erőktől kell félnie az 
embernek, hanem önmagától: a világban 
tapasztalható feszültségek oka maga az 
ember, az ember birtoklás-vágya, az em-
beri önzés. 

– Milyen tényezők erősíthetik ma a hit 
iránti lelki igényt? 

– A világ csak a felületen változott meg: 
tökéletesebb a technikánk, felgyorsult 
a technikai fejlődés, összezsugorodott 
az évszázadokkal ezelőtt alig legyőzhe-
tő fizikai távolság. Az ismeretekhez bárki 
könnyedén hozzájuthat a számítógépek 
világában. Az ún. „adathordozók” világá-
ban nincs szükség az ismereteknek olyan 
fajta fejben tartására, mint évtizedekkel 
ezelőtt. De nagyon is tudnunk kellene, 
mire és hogyan használjuk fel az ismerete-
inket, a technikánkat. Döntési helyzetben 
vagyunk minden nap, és mindenkinek vá-
lasztania kell a jó és a rossz között. Sokszor 
a jó és a még jobb között. 

A tudás: hatalom. Ezt sulykolták belénk 
az ötvenes években. Igaz, a tudás hatalom. 
Az információ birtoklása hatalom. De ho-
gyan élek a tudással? Mire használom fel a 
birtokomban lévő anyagi és szellemi java-
kat? 

A tudomány választ ad a dolgok, ese-
mények, jelenségek „hogyan?”-jára. De a 
végső „miért?”-re nem tud választ adni a 
tudomány. A tudománynak sajátossága, 
hogy mér, összehasonlít. Az emberi élet-
ben azonban éppen a leglényegesebb té-
nyek nem mérhetők és nem hasonlíthatók. 
Nem lehet mérni az igazi szeretetet, a tiszta 
szerelmet, nem lehet mérni a hűséget, a ba-
rátságot. 

Az ember rá kell, hogy döbbenjen életé-
nek esetlegességére. Arra, hogy lehetne úgy 
is, hogy nem létezem. Egy magába gabalyo-
dó világban az ember egyre magányosabbá 
válik, egzisztenciális kérdései egyre éleseb-
ben vetődnek föl. A társadalmi szokások, 
hagyományok a változó világban sokak 
számára nem jelentenek semmit. Közös-
ségformáló és megtartó erejük elenyészik. 
Az ember pedig egyre magányosabbá válik, 
amikor azt tapasztalja, hogy a közvélemény 
előtt annak van értéke, ami pénzben kife-
jezhető, ami megvásárolható, ami eladható.

A kereszténység elsősorban az egzisz-
tenciális kérdésekre keresi és adja meg Jézus 
személyével és tanításával – örömhírével 
(evangéliumával) – a választ. Hogy igenis 
van értelme az életnek. Hogy az élet több, 
mint az eledel (vö. Máté evangéliuma 6. 
fejezet), a test több, mint a ruha, s hogy 
életét egyikünk sem tudja meghosszabbí-
tani. Ugyanakkor értelme van az önmagam 
odaadásának. 

– Mi a szerepe a családnak, mi az egy-
háznak?

– Amikor sokan arra gondolnak, hogy 
azért van annyi baj a világban, mert hi-
ányzott a kötelező hittan vagy erkölcstan, 
eszembe jut, hogy az ötvenes évek (vagy 
éppen a második világháború) borzalmait 
olyan emberek követték el, akik tanultak 
hittant… Nem azt állítom, hogy nincs szük-
ség világos és tiszta ismeretekre, hanem azt, 
hogy a közösségek megtartó erejét semmi 
nem pótolhatja. A gyermek a családban 
kell hogy megtapasztalja az értékrendet, és 
kell, hogy szüleiből sugározzék az élni aka-

rás és az élni tudás. A család szerepét nem 
tudja átvállalni semmiféle egyházi közösség. 
Ugyanakkor az egyház sem lehet „szolgálta-
tó” intézmény, ahol keresztelünk, esketünk, 
temetünk, hanem olyan közösség kell hogy 
legyen az egyház, amelyben a közös hit erő-
síti az egymásért való felelősségünket. 

Egész természetes, hogy ha mindazok, 

akik kereszténynek vallják magukat, köze-
lebb kerülnek Krisztushoz, aki meggyőző-
désünk szerint nem egyszerűen történelmi 
hős vagy jelenség, hanem élő valóság, akkor 
egymáshoz is közelebb kerülünk. A különb-
ségeink a felszínen maradnak. Ha el tudjuk 
fogadni egymást, már pedig ha Krisztust 
életünk Urának valljuk, egymást is el kell 
fogadnunk, hitelesebben fogunk tudni je-
len lenni ebben a világban, amely ugyan a 
gazdasági válságtól szenved, de minden vál-
ság mélyén valójában értékrendi, erkölcsi 
válság van. Egyformán éhezi és szomjazza 
mindenki az igazságot. 

Ha valaki valóban hűséges akar lenni 
kereszténységéhez, egész életében a „hít 
évében” kell hogy éljen. A kereszténység 
személyes ügy, hogyan kötődöm Krisztus-
hoz, Krisztuson keresztül az Istenhez, az 
Atyához. Személyes ügyeim megélésében 
természetesen segíthetnek a példaképek. 
Ahogyan ötven évvel ezelőtt XXIII. János 
pápa személye megmozgatta a keresztény 
világot, ugyanúgy meggyőződésem, hogy a 
nem Európából jövő Ferenc pápa, aki köz-
vetlenül megtapasztalta szegények és gaz-
dagok feszültségét, aki közvetlenül látta az 
emberek nyomorát, a maga közvetlen, ter-
mészetes emberségével új lendületet adhat 
az egyháznak. 

   Zatkalik



utár 2013. májusAktuális

4

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 „Ég-
hajlatváltozás 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 tavakra, 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 közösen 
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 olaszországi 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 képzelőerejére van bízva. A benyújtott pályamű lehet 
írásos fogalmazás, ének, vers, rövid videofilm, fénykép montázs, rajz, képregény, dráma, interjú, stb. 

A versenybe a Balatoni Integrációs Kft. honlapjáról (www.balatonregion.hu) letölthető jelentkezési lappal lehet nevezni. A pályaművek 
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 részesülnek. 
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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Így működik a napelem
A napelem  olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Sokan keverik a napkollektorral, 

pedig két különböző dologról van szó. A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát (20-25 év) 
vállalnak rájuk. Jelenleg úgy számolhatunk, hogy a villanyszámla 10 év alatt térül meg, és a rendszer kb. 30 évig megy. 

Egy családi ház napelemes rendszere alapvetően két módon üzemelhet:
1. Sziget rendszer
Ez esetben a napelemek által megtermelt energiát egy akkumulátorba vezetjük és itt tároljuk. A felhasználás során egy úgynevezett 

inverter alakítja át a tárolt egyenáramot váltóáramra, amely aztán felhasználható a szokásos háztartási gépek működtetésére. Ezt a 
módszert azokon a helyeken ajánlják, ahol nincs, vagy nehezen hozzáférhető a villamos hálózat

2. Hálózatra kötött rendszer
Itt a képződött villamos áramot az inverteren keresztül közvetlenül a villamos hálózatba juttatjuk és párhuzamosan üzemeltetjük a 

rendszerünket azzal. A megtermelt energia egy részét mi elhasználjuk, de a felesleget ez esetben nem akkumulátorokba, hanem a nagy 
rendszerbe tápláljuk, melyet egy speciális oda-vissza mérő villanyórával számolunk el. Az áramtermelést időszakonként elszámoljuk az 
áramszolgáltatóval.

Hogyan számoljunk?
1 KW napelem rendszer átlagosan 1000 KWh áramot termel meg egy évben
Magyarországon évente átlagosan 2200 napos órával számolhatunk
Egy átlagos családi ház áramszükségletét hazai viszonyok között egy 4-5 kW teljesítményű rendszer fedezi.
Mit mond egy napelem tulajdonos?

Egy napelem-rendszer tulajdonosával beszélgetett a közelmúltban a Zöld Balaton hírcentrum. A gencsapáti családi házban körül-
belül egy éve üzemel egy 4,3 kW-os rendszer. A tulajdonos vidáman válaszolgat kérdéseinkre, hiszen nagyon elégedett a napelemekkel. 
Mindeddig semmilyen meghibásodás nem történt, a termelés pedig szépen fedezi az elhasznált energia mennyiségét.  Karbantartási 
költsége nem volt, ilyesmire amúgy sem kell számítani túl gyakran, de azért érdemes 8-10 évente felülvizsgáltatni a napelemeket. A ház 
az elektromos hálózatra kötve működik és az áramszolgáltatóval éves elszámolásban állapodtak meg. Az előzetes ügyintézéssel viszont 
már nem elégedett, mivel azt túlságosan hosszúnak és bürokratikusnak tartja. Talán ez az egyetlen negatívum, amit a beszélgetések 
során hallottunk. 

Zöld Balaton Fotópályázat
és más 

környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu
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A Balaton déli partján szinte min-
den településen jelentős fejlesztések 
történnek, s vonzó programokat szer-
veznek a turisztikai szezonban. Össze-
állításunkban ezúttal Szárszóra, Lellére, 
Boglárra és Fonyódra látogatunk. 

Balatonszárszón már az év elején 
elküldték a nyaraló tulajdonosoknak a 
nyári programot: a cél az, hogy ennek 

A Balatoni Szövetség (BSZ) pályázatot hirdet a KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ elnyerésére a 2013. évi strandszezonra. A pályázatot a Magyar 
Turizmus Zrt. szakmai támogatásával hirdetjük meg.

Pályázat célja: A pályázaton résztvevő tavak (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tisza-tó) strandjainak és kikötőinek minősítése a hazai és 
nemzetközi előírások szerint.

Pályázhatnak: A felsorolt tavak mellett található strandok (üzemeltetőtől független szabad és fizető strandok)
Közforgalmú- és vitorláskikötők (csak deponálásra használt kikötők kivételével)

Az értékelő rendszer alapján a pályázók elnyerik a KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ 2013. feliratú zászlót, melyet a 2013. évi strandszezon időtar-
tamára jogosultak elhelyezni a létesítményben, és jogosultak hivatalos levelezésükben feltüntetni.

A pályázatot benyújtó létesítmények bírálata 2013. május 25-től történik, előzetes értesítés szerint.
Eredményhirdetés: 2013. június elején várható Balatonszemesen. A pontos időpontról és helyszínről a Szövetség külön értesítést küld.
A pályázaton a Kékhullám Zászló franchise kézikönyvnek megfelelő pályázók vehetnek részt. 
A jelentkezési lap jelen pályázati felhívás részét képezi, amely sokszorosítható.

Jelentkezési határidő: 2013. május 17.

Pályázat nevezési díja: Strandok esetében: 25.000 Ft/strand. Kikötők esetében: 35.000 Ft/kikötő.
A nevezési díjat a Balatoni Szövetség MKB Banknál vezetett 10300002-10535058-49020011 sz. számlájára át kell utalni.

A jelentkezési laphoz a pályázóknak csatolniuk kell a nevezési díj befizetését igazoló pénzügyi bizonylatot. Az összes, az adott szezonban 
a strand/kikötő üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket. Pld, vizimentővel, orvossal kötött megbízási szerződést stb. 
a helyszínen a bíráló bizottság tekinti meg.   A határidő után beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottságnak nem áll módjában elfogadni. A 
pályázók a jelentkezési lap beadásával egy időben jelezzék a strand nyitásának pontos időpontját.

Az értékelő rendszerben leírt táblák, eszközök, stb. beszerzése a pályázók feladata.

         Balatoni Szövetség

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ ELNYERÉSÉRE
STRANDOK ÉS KIKÖTŐK RÉSZÉRE 2013. ÉVI STRANDSZEZONRA

ismeretében szervezhessék vakációju-
kat. A Csukás Színház ezúttal is jeles 
rendezvényekkel várja a családokat, 
a rendkívül népszerű Sárkányfesztivál 
idén már kilenc napos lesz, s maradan-
dó élménnyel ajándékozza meg láto-
gatóit a József Attila Emlékmúzeum is. 

 A legfontosabb lellei hír ugyancsak 
a kultúrához kapcsolódik: augusztu-
si kezdéssel közel félmilliárd forintos 
pályázati forrásból átépítik, lefedik a 
szabadtéri színpadot, s új hangtech-
nikával, világítással látják el. A legfon-
tosabb beruházás azonban nem a tu-
rizmushoz kötődik: május 24-én rakják 
le annak a hatszáz főt foglalkoztató 
üzemnek az alapkövét, amely köztéri 
lámpatesteket gyárt majd.

Bogláron a Gömbkilátó szomszéd-
ságában már a szezonra elkészül a ka-

landpark, s a kápolnák mellett ismét 
rendeznek szabadtéri színházi elő-
adásokat – a kaposvári teátrum ezen 
a nyáron két alkalommal látogat el a 
tóparti városba. A megújuló Platán 
strand igazi családi szórakozóhely lesz 
– a Boglári buborék program már a 
nyárra befejeződik.

Fonyódon május végén adják át a 
megszépült, parkosított városközpon-
tot – a hajdani bíróság átalakított épü-
lete a jövőben kulturális célokat szol-
gál majd. A Balaton áruház átépítése 
ugyancsak e program része – néhány 
hónap múlva már vásárlókat fogad-
hat. A fürdőzök számára örvendetes 
eseményről is tájékoztatták lapunkat: 
a központi strandon fövenyes parttal 
fogadják a vendégeket.

    SF

Fonyódi játszótér
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„Learning for Lakes” nemzetközi 
tapasztalatcsere Gyenesdiáson

A közelmúltban rangos bajor és magyar résztve-
vőkkel rendeztek fórumot Münchenben – az ese-
mény létrejöttében meghatározó szereppel bírt 
az Észak-balatoni Polgári Klub. A kétnapos fórum, 
amelyet Partnerség az európai egységért – gazda-
sági konferencia a német-magyar diplomáciai kap-
csolatok felvételének 40 éves jubileuma alkalmából 
címmel hirdettek meg, kitűnő lehetőséget nyújtott a 
személyes és hivatalos kapcsolatok ápolására. S bár a 
találkozón természetesen a tudományos és szakmai 
előadások domináltak, a házigazdák némi ízelítőt is 
kaphattak a magyar kultúra követeitől. Osztatlan elis-
merés övezte Perényi János állatorvos-fotóművész és 
Felhősi István festőművész kiállítását, valamint a Sza-
xofon Quartett Sárvár koncertjét. 

Április 22-26. között Gyenesdiáson rendezték meg az 
EU Leonardo da Vinci programjának keretében a Learning 
for Lakes munkaértekezletet, melynek célja a nemzetközi 
tapasztalatcsere a tavak fenntartható használatával kap-
csolatban. 

    A rendezvény főszervezője Székely Erzsébet (Bala-
toni Civil Szervezetek Szövetsége) és házigazdája Gál 
Lajos, Gyenesdiás polgármestere volt. A munkaértekez-
let angol (Environment Agency, Lake District National 
Park Authority), német (Global Nature Fund), spanyol 
(Fundación Global Nature), lengyel (Stowarzyszenie 
Ekologicze ETNA) és magyar (Balaton- felvidéki Nemzeti 
Park, Nők a Balatonért Egyesület, Forrásvíz Természet-
barát Egyesület, Közép- Dunántúli Biokultúra Egyesület) 
szakemberek részvételével zajlott. 

A találkozó fő témája a tavak halászati felhasználása 
és a tókörnyéki mezőgazdasági gyakorlattal kapcsolatos 
tapasztalatcsere volt. A találkozón Füstös Gábor (Bala-
toni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.) tartott előadást a 
balatoni halászatról, majd Megyer Csaba (Balaton- felvi-
déki Nemzeti Park) mutatta be a régióban a nemzeti park 
által folytatott tevékenységeket. Ezt követően a külföldi 
partnerek ismertették a hallgatósággal a működési terü-
letükön tapasztalt problémákat és az általuk alkalmazott 
megoldásokat. 

     A résztvevők ellátogattak a Pannon Egyetem keszt-
helyi hallaborjába, ahol Bercsényi Miklós professzor és 
kollégái irányításával az ott folyó munkáról, kutatások-
ról értesültek. Majd megtekintettek két biogazdaságot, 
Salföldön ismerkedtek a természetvédelmi majorral, ellá-

togattak a Kis- Balatonhoz, az irmapusztai halastavakhoz, 
s részt vettek egy hajnali halászaton is.

    A találkozó végén a résztvevők összefoglalták ta-
pasztalataikat és megfogalmazták javaslataikat. Az angol 
résztvevők véleménye szerint a Balaton környéki termé-
szeti értékek nagy vonzerejűek, amit kedvelnek a brit tu-
risták, érdemes lenne kiterjeszteni a balatoni lehetőségek 
reklámozását az angol turisztikai körökben. A tapaszta-
latcsere alapján egy kiadványt készítenek, mely a tavak 
és környékük fenntartható hasznosításának lehetősége-
it, a tavak szempontjából fontos, emberi tevékenységből 
származó veszélyforrásokat összegezi. 

                                                                            Nédli Judit

Látogatás a keszthelyi hallaboratóriumban

Fotó: Magyari Máté
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A Madzslisz küldöttei Hévízen

Palacsinta fesztivál

Arab újságírók delegációja tett láto-
gatást a napokban Hévízen. A vendégek 
a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében 
érkeztek.

    Az utazásra már korábban felvett 

A balatongyöröki Hölgyklub idén másodszor rendezett 
gasztronómia napjának a palacsinta volt a főszereplője. 

A kedvelt édességgel jellemzett program tavaly debütált, 
de máris fesztivállá nőtte ki magát. Míg a színpadon a Pala-
csintás király története elevenedett meg, az asztalokon so-
rakozott a tavaszi ízeket és az ötletek sokaságát felvonultató 
kínálat. 

- Évek óta ott vagyunk Zalaapátiban a Fánkfesztiválon, 
ez hozta az ötletet, hogy mi is csináljunk egy gasztronómi-
ai ünnepélyt olyan étellel, miről a környékünkben még nem 
neveztek el rendezvényt - így Király Lászlóné, a Hölgyklub ve-
zetője. - A palacsinta az ötletbörze nyertese lett. Első ízben a 
húsvéti ünnepkörben tartottuk, az akkori siker arra inspirált 
bennünket, hogy idén önálló hétvégi rendezvényként tartsuk 
meg. 

Felsorolhatatlanul sokféle ízesítés, formázás mutatta az 
ötletgazdagságot, a részvevői kör pedig igazolta, hogy mi-

Az újságírók a legjelentősebb napilapok, a legnézettebb 
televíziós csatornák képviseletében érkeztek

Klubot alapítottak a balatoni üzletasszonyok

kapcsolat újabb lépése-
ként került sor. Tavaly 
novemberben, magyar-
országi tartózkodása so-
rán járt a fürdővárosban 
Abdallah as-Sejk, Szaud-
Arábia tanácskozó gyű-
lése, a Madzslisz as-sura 
elnöke. A szaúdi házelnök 
két napig tartózkodott a 
városban,  

Papp Gábor polgármes-
ter és Kepli József János al-
polgármester 

vetített képes előadás keretében 
mutatta be a megtekintésre ajánlott 
nevezetességeket. A prezentáció kö-
zéppontjában a Hévízi-tó, a turizmus és 
a gyógyászat állt. A vendég már akkor 

lyen messze jutott 
már el a fesztivál 
híre. Kapuvárról 
négyfős csapat 
érkezett a Szabad-
tűzi Lovagrend 
k é p v i s e l e t é b e n , 
volt Debrecenből 
érkezett, Tapolcán 
vendégeskedő ne-
vező is, aki a keszthelyi Margaréta Nyugdíjas Klubhoz csatla-
kozva jelentkezett a gasztronómiai vetélkedőre.  

A különlegességek közt találta a vendégkör a madártejjel 
töltöttet, a céklásat, ami a tésztának is színt adott. El is éne-
kelhették, hogy „Piros lett a palacsinta, nem sárga!” 

                 
                 H. Á.

Már harminc felett van a balatoni 
üzletasszonyok klubjának létszáma – a 
kezdeményező, főként rendezvényszer-
vezéssel foglalkozó Strausz Ildikó öt-
lete tehát termékeny talajra hullott. A 
szepezdi székhelyű szervezet célkitűzé-
sei között első helyen szerepel az infor-
mációáramlás felgyorsítása – e téren je-
lentős lemaradásban vannak nem csak 
a balatoni, de összességében a magyar-

elmondta: csodálatos városnak találja 
Hévízt. Érdeklődött a szállodakínálat és 
a gyógykezelések, valamint a befektetési 
lehetőségek iránt. A találkozón elhang-
zott: a két ország közötti együttműkö-
dés fontos része a közös kapcsolódási 
pontok erősítése, ezek között kiemel-
ten esett szó a turizmusról. Mindennek 
folytatásaként 

Szaúd-Arábia Médiatanácsa köz-
reműködésével utaztak személyes ta-
pasztalatszerzésre az újságírók a legje-
lentősebb napilapok és a legnézettebb 
televíziós csatornák képviseletében. 

     A vendégek a város vezetőinek ka-
lauzolásával ismerkedtek a gyógytóval, 
találkoztak a városmarketing-szakem-
berekkel. Élményeiket a honi médiáik-
ban teszi közzé. 

országi vállalkozások is. A programok 
meghatározása már az alapítók feladata 
lett, s nem meglepő, hogy az őszi-téli 
időszakokra több kirándulást is tervbe 
vettek a tagok.

- Kereskedő, szolgáltató, orvos, ku-
tyakozmetikus – széles és színes a palet-
ta a profilt illetően. Nem mondhatjuk 
ki tehát azt sem, hogy egy-egy szakmát 
csak nők képviselhetnek sikeresen. Az 

viszont tény, hogy a hölgyek másként 
vállakloznak – az üzleti életben sokkal 
kritikusabban viselkednek, mint a fér-
fiak. Ha előnyről lehet beszélni: talán 
nagyobb empátiával rendelkezünk, s 
bizonyos esetekben kiváló pszicholó-
gusként viselkedünk – fogalmazta meg 
alapállásukat Strausz Ildikó. 

          Süli
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Nosztalgiás városi ünnep
Várossá válásának 21. évfordulóját 

ünnepelte május 1-jén Hévíz, a jeles 
eseményt immár harmadik alkalommal 
nosztalgikus programok keretében ren-
dezték. 

Hagyományosan annak a polgári 
kornak a hangulatát idézték meg, amit 
a történelem emlékezete a boldog bé-
keidők évtizedeiként tart számon. Meg-
idézése a fürdőváros egyik legsikere-
sebb tavaszi eseménysorozatává vált a 
Festetics György Művelődési Központ 
szervezésében. Ezzel a 21. század híres 
gyógyhelye a múltjával együtt jelenik 
meg.

A „Boldog békeidők Hévize” című 
rendezvény az elindítása óta tömegeket 
vonz. Jelmezes felvonulók az első vi-
lágháború előtti kort idézték, régi idők 
szépségét hozták a modern 
Hévízre. Frakkban, zsinóros 
mentében, egyenruhákban, 
keménykalapban, cilinderben, 
sétapálcával finom urak, gá-
láns lovagok kísérik a női ele-
ganciát megjelenítő, bársony-
ba, fodrokba öltözött hölgyek 
sétájával Hévíz száz éve elin-
dult óriáskereke gördült végig 
az utcákon. Így vezették fel a 
május 1-jei város napi ren-
dezvényeket, benne a várossá 
válás évfordulójának ünnepét, 

melyen a lakosságot, a vezetést méltató 
beszédet mondott Németh Lászlóné 
fejlesztési miniszter. 

Papp Gábor polgármester a város-
napi köszöntőn visszautalt a jelmezes 
múltidézésre, mint mondta: attól a kor-
tól, amikor Hévíz elindult a polgári für-
dővárossá válás útján, a település nagy 
utat járt be. 

- A kis kénszagú mocsáros, lápos te-
rületből - hála gróf Festetics Györgynek, 
aki felismerte a gyógytó lehetőségeit -, 
már nemcsak Európa-szerte ismert für-
dőváros, hanem hazánk legnépszerűbb, 
leglátogatottabb vidéki gyógyüdülőhe-
lye lett - mondta Papp Gábor.  

Tavaly megdöntötték az eddigi tu-
ristaforgalmi csúcsokat: egymillió 81 
ezer vendégéjszakát tudhatnak magunk 

Rügyfakadás - tavaszünnep
Másfél évtizedes jubileum jegyében 

rendezték meg idén Gyenesdiáson a 
helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let szervezésében hagyományossá vált 
Rügyfakadás - tavaszünnep című prog-
ramot. 

     A tradicionális évszakköszöntő 
hagyományokat őriz, benne történelmi 
katonásdival, gasztronómiai versennyel, 
növénytani sétával, szórakoztató műso-
rokkal. Terepe a kedvelt kirándulóhely-
ként ismert erdei Nagymező, ahova a 
strandról indulva felvonult a III. Szegedi 
Honvéd Zászlóalj, hogy emléket állítson 
a hajdani harcászatoknak. A történe-
lemidézés szereplője volt a Gyenesdiási 
Huszárbandérium is. Csatajelenet-be-

mutatók után számos természeti prog-
ram: békés perceket jelentő lósimogatás, 
gyermeklovaglás, növénytani séta kínált 
kellemes tavaszi időtöltést. 

      Nagy attrakció volt 
idén is a főzőverseny, a 
Föld napja jegyében tar-
tott vetélkedő. Izgalmas 
versengés során választot-
ták meg ezúttal is a Nagy-
mező kődobó bajnokát, 
valamint sodrófahajító 
bajnoknőjét.  

      A rendező helyi 
Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület, mint minden 
évben, idén is előre meg-

határozott célra fordítja a két napos 
program bevételét, ezúttal az erdei tor-
napálya felújítása a cél. 

A jelmezesek nosztalgikus idők szépségét hozták

mögött, s egy olyan időszakban, amikor 
a gazdasági válság még mindig érezteti 
hatását az egész világban.

A város turizmusában érdekelt kör 
időben felismerte, hogy az új piacok 
előtti nyitásra nagy szükség van. A vá-
rosvezetés, felelősséget érezve a tér-
ség gazdasági helyzetéért, kézbe vette 
a sármelléki repülőtér üzemeltetését. 
Ma a Hévíz-Balaton Airportra rend-
szeresen érkeznek a német és az orosz 
charter járatok, s elindult a menetrend-
szerinti járat Rigából, amely megnyitja a 
légiközlekedés lehetőségét a skandináv 
és balti államok felől. 

A város nem csak a turisztika terü-
letén ért el szép sikereket. Egyebek kö-
zött, pályázati támogatással az egregyi 
városrész történelmi látványosságai és 

a gasztro-kulturális attrakciói 
lesznek felfűzve egy korokon 
átívelő tematikus sétaútvonal-
ra, a Virágos Magyarországért 
verseny hazai fődíjasaként 
idén a fürdőváros képviseli ha-
zánkat az európai virágosítási 
versenyben. 

A Deák téren zajló progra-
mok keretében városi kitünte-
tő címek, díjak átadására is sor 
került. 

                                       H. Á. 
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Kontrát Károly belügyi államtitkár 
fogalmazott így Tihanyban a Tihanyi Le-
genda projekt záró rendezvényén.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere 
hangsúlyozta, hogy a beruházás végén 
teljesen megújult a Mádl Ferenc köztár-
sasági elnökről elnevezett tér, s szintén 
a község központjában valósult meg a 
Kossuth Lajos utca és az Apátsághoz 
felvezető út közötti részen elhelyezkedő 
Borsos Miklós tér teljes átépítése.

A tér korábban parkoló volt, mos-
tantól a sétáló, városnéző turisták ké-
nyelmét szolgálja. A beruházás leglát-
ványosabb területe a Pisky sétány, ahol 
új támfalat építettek; új, kizárólag Ti-

Tihany a magyar nemzet kincse...
hany számára tervezett kandelábereket 
helyeztek el a panorámás sétányon. A 
Visszhang-dombi parkoló felújításával 

egy új rendezvénytér jött létre, 
így mára Tihany a XXI. század-
hoz méltó körülmények között 
tudja fogadni a turistákat, biz-
tosít kellemes lakókörnyezetet 
az ott élőknek. A polgármes-
ter mindenkinek köszönetet 
mondott, akik részt vettek a 
hat évvel korábban kezdődött 
projektben, de köszönetét fe-
jezte ki a községben élőknek 

is, akik türelemmel viselték az átépítéssel 
járó kellemetlenséget.

Kontrát Károly államtitkár hangsú-
lyozta, hogy Tihany a magyar nemzet 
kincse, Tihany gyarapodásával az egész 
magyar nemzet gyarapodott határon in-
nen és túl. A település gazdag történel-
mi múlttal és páratlan földrajzi fekvéssel 
rendelkezik, ami még jobban idevonzza 
a turistákat. Majd hozzátette: „…mint 
belügyi államtitkár mondom, célunk, 
hogy a Balaton régió az Európai Unió 
egyik legbiztonságosabb üdülőkörzete 

legyen. Tihanyba mindig jó jönni…”
Az ünnepségen jelen voltak Tihany 

testvértelepüléseinek küldöttségei, 
St. Florent Levieil (Franciaország) és 
Székelyudvarhely városokból.

(forrás: wwww.balton.vehir.hu)

   /zatyipress/
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Tisztán és hitelesen a Balatonról
Bíró Péter professzor előadása Alsóörsön

Megújult Balatonfüred turisztikai látnivalója,
a Lóczy-barlang

Nyertes uniós pályázatnak köszönhe-
tően számos Balaton-felvidéki természe-
ti érték újult meg az elmúlt két évben. 
Ilyen a balatonfüredi Lóczy-barlang is, 
amely mintegy nyolcmillió forint ráfordí-
tással lett biztonságosabb, rendezettebb 
és környezetkímélőbb. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója, Puskás Zoltán 
egy Balatonarácson tartott sajtótájé-
koztatóján elmondta: a nemzeti park 
területén az élettelen természeti értékek 
védelmével kapcsolatos beruházások 

még 2011-ben indulhattak el, s most fe-
jeződtek be. Az öt beruházási elem 24 
helyszínén nettó 128 millió forintból fej-
leszthettek a nemzeti park munkatársai.

A Bakony-Balaton Geopark csoport-
vezetője, a közelmúltban tevékenysé-
géért kitüntetésben részesült Korbély 
Barnabás elmondta: nemzetközi vi-
szonylatban is jelentős 
értékek birtokában va-
gyunk. Ilyenek például a 
megtisztított Káli-me-
dencei kőtengerek, a 
tapolcai tavasbarlang, a 
balatonedericsi Csoda-
bogyós-barlang, illetve 
a kétszázmillió évre visz-
szatekintő balatonfüredi 
Lóczy-barlang, ahol ki-
cserélték a rozsdásodó 
műtárgyakat, kőzetsta-
bilizálást végeztek a na-

gyobb biztonság érdekében, megújítot-
ták az elektromos rendszert.

Az élő és az élettelen környezet e ta-
lálkozásánál az állatvilágra is gondoltak: 
a barlang bejáratát védő ajtóra a dene-
vérek szabad ki-bejárását biztosító nyílá-
sokat vágtak.

   Zatkalik

Miközben az internetes oldalakon a 
leglehetetlenebb (ugyanakkor hitelron-
tó) cikkek jelennek meg a magyarországi 
vizekről (így a Balatonról is), a tó környé-
kén élők saját szemükkel láthatják azt a 
gyors ütemű tisztulási folyamatot, amely 
évek óta töretlenül tart.

Érdemes lenne felkutatni a „hite-
les” forrásokat (érdekes: ezek nem dé-
liek, nem keletiek, hanem nyugatiak!), 
„szaktekintélyeket”, s rákérdezni, ugyan 
honnan vették azokat a vízmintákat, 
amelyek alapján lesújtó véleményüket 
megfogalmazták, s tárták a világ elé. 
Többek közt ezért is volt hasznos meg-
hallgatni Bíró Péter akadémikus alsóörsi 
előadását a Balatonról.

A professzor ugyan nem tért ki az 
internetes véleményekre (könnyen le-
het, hogy a tudományos csatornákon a 
fentebb érintőlegesen jelzett szamársá-
gok azért csak kiesnek a rostán), ellen-
kezőleg: megcáfolhatatlan bizonyítékok 

egész sorát tárta hallgatósága elé a tó 
kiváló vízminőségéről. 

Az akadémikus beszélgetőpartnere 
ezúttal Kölcsei Márton nyugalmazott 
biológia-kémia szakos tanár volt, akivel 
egykor iskola- majd hallgatótársak voltak 
gimnáziumi és egyetemi éveik alatt.

A közérthető, ám a tudományossá-
got sem nélkülöző előadásában Bíró 
professzor 46 évnyi kutatómunkájáról, 
a Balaton-kutatás történetéről beszélt. 
Kiemelte azt a sikert, melynek eredmé-
nyeképp néhány évtized 
alatt sikerült az intenzív me-
zőgazdasági művelés káros 
hatásaitól (foszfor, nitrátok) 
megmenteni a Balatont.

A folytatásban a két nagy 
balatoni halpusztulás (1965. 
és 1975. évek) okairól, annak 
felszámolásáról esett szó, vé-
gül pedig a valamennyiünket 
érintő változó vízmennyi-

ségről, a tóban élő fajok összetételének, 
arányának változásáról, új fajok megje-
lenéséről hallhattunk érdekfeszítő gon-
dolatokat (érdekes, hogy míg 1940-ben 
kilencszáz ismert fajról tudott a kutatás, 
az 1990-es évekre kétezer körülire emel-
kedett számuk).

A professzor szívesen válaszolt a hall-
gatói kérdésekre, melyek a halakról, halá-
szatról, a nádasok állapotáról szóltak.

   /zatyipress/

Fotó: Zatkalik 
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Mi a geopark?

Ha természeti értékekről – illetve azok védelemről – esik 
szó, az emberek túlnyomó többsége ma is színpompás mada-
rakra, gyönyörű virágokat hozó lágyszárúakra gondol. Hogy 
mit lehet „szeretni” egy sziklafalon, egy útbevágáson, rideg és 
néma köveken?... A kőbe vésett táj, a talpunk alatt megbúvó 
és kibukkanó kőzetek, a fölénk magasodó sziklaszirtek nem 
csak az élő természeti értékek megjelenésének és megmara-
dásának egyik meghatározó „kiindulópontjai”, és nem csupán 
a geológiai léptékű idő folyásának „pillanatképei”. Saját identi-
tásunkat, kultúránkat is alapvetően alakította és alakítja az a 
földtani örökség, ami körülvesz minket mindennapjainkban, 
a helyben felhasznált építőanyagtól kezdve a mondákon, ver-
seken át a földrajzi elnevezésekig. A geoparkok a területükön 
található kiemelkedően gazdag földtani örökséget és a hozzá 
kapcsolódó tudományos eredményeket igyekeznek élmény-
szerűen, közérthetően bemutatni és jelentőségüket tudato-
sítani a helyben élők és a látogatók körében. Mindeközben a 
helyi közösségek bevonásával aktívan tesznek azért, hogy ezek 
az élettelen kincsek megmaradjanak és – elsősorban a „szelíd” 
geoturizmus révén – a helyi fenntartható gazdaság fejlődését 
is szolgálják. A geológiai értékek eladásához, károsításához 
egy geopark semmilyen körülmények között nem nyújthat 
segédkezet (pl. ősmaradványok, ásványok árusítása). A komp-
lex jelleget hangsúlyozva fontos kiemelni, hogy a geoparkok 
területén jelentős történelmi, kulturális és ökológiai értékek 
is vannak – nem véletlen, hogy mindkét hazai geoparkunk, a 
Bakony–Balaton Geopark és a Novohrad–Nógrád Geopark is 
magában foglal védett természeti területeket is.

Az UNESCO Földtudományi Tagozata 1997-ben hirdette 
meg geopark programját, majd 2000-ben elkötelezett francia, 
német, spanyol és görög szakemberek életre hívták az Európai 
Geopark Hálózatot (European Geoparks Network), amelynek 
napjainkban már 54 tagja van Európa 19 országában. A Ba-
kony–Balaton Geopark 2012-ben – komoly pályázat útján – 
vált a hálózat tagjává, egyúttal az UNESCO Globális Geopark 
Hálózatba is felvételt nyert. Az egyes geoparkok tagságának 
megalapozottságát – a magas színvonal biztosítása érdekében 
– négyévente felülvizsgálják. A geoparkok élő kapcsolatokat 
ápolnak társ-szervezetekkel, amely során kölcsönösen felhívják 
a látogatók figyelmét egymás földtani kincseire és tevékenysé-
geire.

A geopark tehát nem egy újabb, korlátozásokkal járó vé-
dett területi kategória, és nem (pusztán) földtudományi park, 
hanem szervezet, tevékenység és stratégia, amely az ember és 
a földtani örökség fenntartható kapcsolatát helyezi a közép-
pontba.

Programok a Bakony–Balaton Geoparkban az Európai 
Geoparkok Hetén

Ezt a célt szolgálja az Európai Geoparkok Hete is, amikor 
földtani örökségünk népszerűsítésére, védelmük fontossá-
gának hangsúlyozására minden tavasz végén, nyár elején az 
Európai Geopark Hálózat tagjai megszervezik programjaikat. 
A Bakony–Balaton Geoparkban 2013. május 18. és június 2. 
között képzett geotúra-vezetők kíséretében a geoturisták el-
töprenghetnek a bakonyi vadregényes szurdokvölgyek kiala-
kulásán, vagy éppen azon, hogy miért fehér az egyik, és miért 
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sötétszürke egy másik kőzet. A nemrég új világításrendszerrel 
és denevér-röpnyílással ellátott ajtóval felszerelt Lóczy-barlang 
mennyezetén tűzkőgumókat pillanthatnak meg, aztán rá is 
léphetnek az üreg fölé magasodó, a Tamás-hegyre vezető ös-
vény ferde rétegein. 

A kaptató után, a Jókai-kilátóból kipillantva jutalmul gyö-
nyörű balatoni panorámában lehet részük. A geotúrákon 
résztvevők választ kaphatnak arra is, hogy kitörhetnek-e újra a 
Balaton-felvidéki vulkánok. Utóbbiak történetét egy látványos 
film segítségével is megismerhetik, ha ellátogatnak a tihanyi 
Levendula Ház Látogatóközpontba, a geopark keleti kapujába. 
A Tihanyi-félsziget hazánk elsőként (1952-ben) kihirdetett táj-
védelmi körzete, több mint 15 éve a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park része, és a geopark kiemelkedően értékes területe, amely 
– főként földtani, vulkanológiai és felszínalaktani (geomorfoló-
giai) értékeinek köszönhetően – 2003 óta a megtisztelő Európa 
Diploma címnek is büszke birtokosa. A Levendula Házban ez-
zel a páratlan földtani örökséggel, a félsziget kimagaslóan gaz-
dag élő természeti értékeivel és a levendulatermesztés hagyo-
mányával kerülhetünk közelebbi kapcsolatba, ha átsétálunk a 
morgó-pöfögő salakkúp belsején, átkelünk a „mocsáron”, vagy 
betérünk a levendulát szárító lábas pajtába, vagy ha részt ve-
szünk egy foglalkozáson. Az Európai Geoparkok Hetén, má-
jus 18-án és 19-én a Levendula Házban a horvátországi Papuk 
Geopark szakemberei helyi termékbemutatóval és kóstolóval, 
geoturisztikai információs anyagokkal és egy rövidfilmmel mu-
tatják be geoparkjukat.

A geopark hét során kiemelt helyszín lesz az „Év földtani ér-
téke a Bakony–Balaton Geoparkban”, amely 2013-ban az Úrkú-
ti-őskarszt természetvédelmi terület. Az őskarszt tanösvényét 
korábban a pénzesgyőri Pangea Kulturális és Környezetvédel-

mi Egyesület hozta létre, tavaly pedig páratlan helyi összefo-
gással sikerült azt részben megújítani. 

Május 25-én „Több szem többet lát” címmel geológiai és 
botanikai túra indul Úrkúton: a négyórás program során a 
térség egyik természetvédelmi őre, a helyi mangánérc bánya 
üzemvezetője és egy képzett geotúra-vezető kíséretében és 
tolmácsolásában fedezhetjük fel a község határában megbú-
vó természetvédelmi területet és más földtani, bányászattör-
téneti, botanikai érdekességeket. A túra befejeztével is érde-
mes maradni még az erdőkkel körülvett, dél-bakonyi faluban, 
mert a kirándulást követően a Közösségi Házban megnyílik a 
Bakony–Balaton Geopark kulturális örökségét bemutató fo-
tókiállítás és a környék ásványaiból válogató tárlat. A kiállítá-
sok júniusban, a Nemzeti Parkok Hetén (2013. június 10-16.) 
is megtekinthetők lesznek; mi több, június 16-án az őskarszt 
sziklái között helyi kórusokat és a helyi általános iskola műso-
rát hallgathatjuk meg.

A geopark nebulói május 30-án Balatonarácson, a Perm 
és Triász földtörténeti kor határát látványosan bemutató 
kőfalnál játékos geofoglalkozáson vehetnek részt, a Bakony–
Balaton Geopark kőzetei segítségével rácsodálkozhatnak a 
geopark geológiai sokszínűségére, miközben megismerhetik 
a kőzetek kialakulásának történetét is. A „kihelyezett föld-
rajzóra” része egy totó is, majd egy geotúra a Lóczy-barlang 
érintésével a Koloska-völgybe és vissza. (A programsorozat 
részleteit a www.bakony-balaton-geopark.hu és a www.bfnp.
hu oldal közli.)

Bízunk benne, hogy sikerült az Olvasót a Balaton és a Bakony 
nemzetközileg is elismert geoparkjába, az Európai Geoparkok 
Hetére csábítanunk! Kellemes időutazást kívánunk!
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A városközpont rehabilitációja után szin-
te azonnal új beruházásba kezd a zamárdi 
önkormányzat. A település száznégymillió 
forintos pályázati forrásból felújítja, bővíti 
az óvodát. A beruházás során új csoport- és 
tornaszoba épül, ám a tervezés során gondo-
san ügyeltek arra, hogy a gyermekek számára 
továbbra is azonos nagyságú zöldterület és 
játszótér álljon rendelkezésre.

Csákovics Gyula polgármester elmond-
ta: Zamárdi vonzerejét a lakosság számának 
növekedése, az állampolgárok optimizmusát 
pedig a babák számának emelkedése jelzi. 
Mindkettő kellemes gondot jelent a város 
vezetésének.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával április végén in-
gyenes szakmai műhelymunkát tartottak Badacsonytördemicen. A találkozón 
szó volt arról, hogy miképp lehet a piacon egy termékkel megjelenni, hogyan le-
het üzemeltetni egy helyi termelői piacot, de a jelenlévők hallhattak előadást a 
badacsonyi borvidék jövőjéről, illetve a vidékfejlesztés lehetőségeiről is. 

Az élelmiszer-termelés, azon belül a minőségi, autentikus és hagyományos élel-
miszerek piaca folyamatosan bővül. A vásárlók egyre inkább előnyben részesítik 
azokat az élelmiszereket, amelynek nemcsak az eredete ismert, hanem akár maga 
a termelő is. A gazdapiacok, a termelői piacok növekvő száma jelzi, igény van arra, 
hogy a helyi termelők közvetlenül megjelenjenek termékeikkel - ne csak közvetí-
tőkön keresztül. 

Magyarországon a munkanélküliség több térséget súlyt országszerte: nincs ez 
másképp a Badacsony menti településeken sem, ahol igen alacsony a foglalkozta-
tottak száma. A legtöbb család mezőgazdasági munkából tartja fent magát, s bár 
lenne rá igény, a megtermett többletet nehezen tudják értékesíteni.  

A szervezők célja egy olyan műhely szervezése Badacsonytördemicen, mellyel 
a termelők aktuális információt és tudást kaphatnak, valamint a már gyakorló ter-
melők a jó példákat, gyakorlatokat bemutatják, így később a háztáji, jó minőségű 
terményeket egységes fellépéssel fair trade rendszerben tudják értékesíteni a pia-
con. Céljuk továbbá egy olyan piaci modell felállítása, amely a minőségi termelésre 
összpontosít a mennyiségi termeléssel szemben. A badacsonytördemici szakmai 
műhely során a termelők lefektették a saját hálózatuk működéséhez szükséges 
alapfeltételeket, melyben számos őstermelő és eladó vesz majd részt.

A Balatoni Hajózási Zrt. a keszthelyi Turisztikai Egyesület kezdemé-
nyezésére a balatongyöröki, a balatonmáriafürdői és a szigligeti ön-
kormányzatok támogatásával új hajójáratot indít májusban, illetve 
szeptemberben hétvégenként Balatongyörök – Balatonmáriafürdő 
– Szigliget (szombati napokon), és Balatonmáriafürdő – Balaton-
györök (vasárnapi napokon) útvonalakon, ezzel is segítve a balatoni 
szezon meghosszabbítását. 

Az új járat lehetővé teszi a kerékpárok szállítását is, mellyel Tár-
saságunk a környezetvédelmet is szem előtt tartva a kerékpárral 
érkező vendégeket is várja, így lehetőséget teremtve a Keszthelyi - 
medence körbetekerésére és a szigligeti vár könnyebb elérésére! Az 
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évről évre növekszik 
nemcsak a kompon, de a személyhajókon szállított kerékpárok szá-
ma is. Ezt figyelembe véve cégünk az idei évben az Akali vízibusz 
hajót átalakítás után alkalmassá tette kerékpárok szállítására. A ke-
rékpáros forgalom további fellendítése érdekében díjszabásunkban 
a felnőtt kerékpárjegy árát nem emeltük az elmúlt évhez képest, 
illetve bevezettük a kerékpárjegyet gyermekek részére is és a fent 
említett járatunkon akciós áron, 500.- forintért szállítjuk egységesen 
a kerékpárok darabját.

2013-ban is Mindenkit szeretettel várunk hajóink fedélzetén!
Velünk teljes a balatoni nyár!

www.balatonihajozas.hu
www.facebook.com/balatonihajozasizrt

Megújul, bővül
a zamárdi óvoda

Ingyenes szakmai műhely 
Badacsonytördemicen
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Második teljes szezonjához érkezett a kivül - belül teljesen megújult Vig Molnár 
Csárda, amely  Csopak gyönyörû üdülõövezetében, a 71-es fõút mellett, 
Balatonfüredtõl 3 km- re, Veszprémtõl 12 km-re kereshetõ fel.

AzAz épület az 1950-60-as években a vízimalomhoz lakásként tartozott. A malmok bezá-
rása után, 1971-ben kezdtek benne vendéglátással foglalkozni. Hosszú éveken át jól 
mûködõ, híres vendéglõje volt a gyorsan fejlõdõ településnek, - amely a növekvõ tu-
rizmusnak volt köszönhetõ – amíg hozzá nem értõ emberek az enyészet útjára nem 
juttatták. Az épület szinte teljesen lepusztult, elhanyagolttá vált.

Lock László családi vállalkozása 2011 tavaszán vásárolta meg az ingatlant, látva benne 
a szépséget és a szakmai kihívást. A fiatal vállalkozó családja csopaki születésû. Édes-
anyja, húga és öccse ugyancsak vendéglátós, hosszú évek szakmai tapasztalatával 
rendelkeznek. Erre támaszkodva, újragondolva a vendéglátás mai igényeit újították 
meg a napjainkra ismét népszerűvé vált csárdát. Ennek keretében megépült a nádfe-
deles, kellemes árnyékot adó lábas ház, 120 férõhellyel. A hozzá kapcsolódó búbos ke-
mencével, melyben kitûnõ házias ételeket készítenek egyéni és csoportos vendégeik 
részére. A belsõ étterem is megújult, ízléses, népies hangulattal. Itt egyidejûleg mint-
egy 70 vendéget képesek kiszolgálni. S természetesen eredeti szépségében, de 
korszerűsitve, ismét forog a jelképes vizi kerék.

A csárda ételkínálata megõrzi a híres magyar konyha jellegét, szem elõtt tartva az 
egészséges mai ember igényeit. Mindemellett választékos, a csopaki borvidék nem-
zetközi hirű borajánlatával, egyedi készitésű házi szörpökkel is bõvítik vendégeik 
gasztronómiai élményeit.

A Víg Molnár Csárda tulajdonosai és személyzete június 1. és augusztus 31. között 
minden nap 11 órától 23 óráig , szeptember 1. és május 1. között minden nap  12 órától  
22 óráig  várja kedves egyéni és csoportos vendégeit.
Fizetési lehetõségek: bankkártya, üdülési és étkezési csekk.

A Balaton északi partján nem hagyható ki:

Elérhetőség:

8229 Csopak, Kõkorsó út 1.
Telefonszám: +36/70/297-4200. 
Email: info@vigmolnarcsarda.hu 
Web: : www.vigmolnarcsarda.hu
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Jásdi borok a Teraszon
Nem a páratlan kilátás miatt építtette Ranolder János veszprémi püspök a birtok-központjának 
szánt klasszicista épületegyüttest a Csopak és Paloznak közötti völgy tengelyébe. Más szem-
pontjai voltak a püspökségnek: erről a területről származtak az előző évszázadokban a legfi-
nomabb csopaki dézsma-borok, tehát itt kezdtek birtoképítésbe. A kilátás csak a ráadás volt, 
amelyet élvezett a püspök rokona és építésze, Szentirmay József negyvennyolcas honvéd-tiszt, 
Bakonyi István a birtok hét gyermekes vincellérje a huszadik század elején és élveznek a mai 
birtokosok – Jásdiék is.

A nemrég az épületcsoporthoz épült Borterasz helyi vörös kővel burkolt egyszerű tömbje ugyan 
alig emelkedik a Kishegy szőlőiből, a világ minden tájáról érkező vendégei mégis ugyanezt a 
panorámát élvezhetik a hatalmas üvegajtókon keresztül. Akkor is amikor telente hó takarja a 
völgy szőlőit és jégvitorlások siklanak a tó jegén, akkor is, amikor az ősz sárgára és vörösre festi 
a völgy szőlőinek lombját és a párába vesznek a part körvonalai.

A panoráma mellett persze van más élvezet is. Az otthonosan berendezett teremben fehér 
abroszokon aranylóan vagy mély bordón csillognak a pince borai a poharakban, a tányérokon 
Árpás Laci sonkája, Dobossyék kecske sajtja. A borokról, a birtokról hozzáértőn és csöndesen 
beszélgetnek. Van, hogy a házigazda meghívja valamelyik borász barátját és a villányi Gere Atti-
lával beszélget a vendégeket is a társalgásba vonva bio-gazdálkodásról, máskor a tokaji Szepsy 
Istvánnal, az egri Lőrincz Györggyel hitről, családról és a borászat jövőjéről. Közben persze fogy-
nak a borok. Ilyenkor villányiak, tokajiak, egriek váltakoznak a csopakival.

Aztán májusban elhúzzák a nagy üvegajtókat, a vendégek kiülhetnek a lugas alá. A kóstolókon 
fogynak a virág illatú, zamatos, elegáns csopaki borok. A vendégek közül azok, akik még nem 
jártak itt, átsétálhatnak a kétszáz esztendős pincébe, ahol érnek az új borok. Nem nehéz elma-
gyarázni, hol található az út alatti Sáfránykert. A kerek, vörös homokkővel fedett Lőczedombot, 
hogyan kapcsolja a Ranolder által emeltetett fagytól, jégtől óvó kereszt a fehér köves Siralom-
vágó dűlőjéhez. Mindez itt terül el előttük. Ezeknek a borai vannak a poharukban. 

Megnyúlnak a zöld tőkék árnyai a vörös agyagon, a lemenő nap megvilágítja a Balatonon az Al-
sóörs vagy Füred felé húzó vitorlások fehér háromszögeit. Párás pohárból még egy korty szomj-
oltó csopakit…

Áraink:
Borkóstolás/pincelátogatás/ 3500 Ft-tól/fő-

Hidegtálak 2500 Ft/fő.
Csoportok számára igény szerint, de előzetes megbeszélés alapján meleg ételeket is 

készítünk, illetve komplett borvacsorákat készítünk.

Kiemelt ajánlat:
A Borterasz vendégei számára kívánság szerint megnyílik a 2000-ben a Balaton

legszebb pincéjének választott borászat kapuja is.

Elérhetőségünk:
8229 Csopak, Arany János u. 2.
Telefon: 06/30/733.0113
Fax: 06/87/446-452
Email: jasdiborterasz/t-online.hu
Web: www.jasdipince.hu
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A Nissan az elektromos autók 
nagy híve – e tényt a gyár kutatási, 
fejlesztési irányai is jelzik – fogal-
mazza meg a japán gépkocsigyártás 
zászlóshajójának számító óriáscég 
ars poeticáját Palkovics Péter. A Nis-
san Magyarország pr és marketing 
menedzsere szerint a kezdeti sikerek 
csak egy hosszú út első állomásai, hi-
szen számos megoldandó feladat vár 
még a tervezőkre.  

Tudatában vagyunk annak, hogy a 
közeljövőben az elektromos autó nem 
lesz még napi szinten használt, valódi 
utazó gépkocsi – a közeljövő inkább egy 
városi, elővárosi funkcióra predesztinál-
hatja. Ennek ellenére arra kell töreked-
nünk, hogy a városok közötti kisebb uta-
zásokat gond nélkül meg tudjuk ezekkel 
oldani. A modell nagyszerűsége többek 
között abban áll, hogy a belsőégésű mo-
torokkal szemben az üzemanyag költség 
radikálisan – ötödére, hatodára – csök-
kenthető, tehát a vételi ár gyorsan meg-
térül. Az előnyök hangsúlyozása során 
feltétlenül meg kell említeni, hogy az 
elektromos meghajtás miatt a mozgó, 
kopó alkatrészek kevésbé hibásodnak 
meg. A Nissan Leaf – amely 2011-ben 
debütált a piacon, s amely már megjele-
nésekor elnyerte az év autója kitüntető 
címet – mai „hatótávolsága” mintegy 
kétszáz kilométer, tehát az országhatá-
ron belül kitűnően hasznosítható. Gon-
dolni kell ugyanakkor arra, hogy maga-
sabb sebességi fokozatban, esetleg zord 
időjárási viszonyok közepette – vagy ép-
pen kánikulában légkondicionáló hasz-
nálatával – már megnő az energiaigény is. 

Díjtalan e-tankolás Siófokon
A Nissan nyitott más balatoni települések iránt is

A gyakorlatban tehát a Nissan 
elekromos autója egyetlen feltöltés-
sel 140-160 kilométer megtételére 
alkalmas. A turisztikai szezonban bi-
zonyára százezrek kelnek ismét útra, 
hogy felkeressék a magyar tengert – 
remélhetőleg sokan lesznek már kö-
zöttük Nissan Leaf tulajdonosok is. Ez 
a remény motiválta cégünk vezetőit 
akkor, amikor az első balatoni elekt-
romos töltőállomás helyszínéről dön-
tött: meggyőződésünk, hogy Siófok e 
téren is úttörő szerepet tölthet be. Az 
ország nyári fővárosának vezetői part-
nereink voltak céljaink megvalósításá-
ban: mindannyian a környezetkímélő 
közlekedés népszerűsítésében, ennek 
elterjesztésében vagyunk érdekeltek. 
Ezért is vennénk örömmel, ha más tó-
parti települések érdeklődését is sike-
rülne felkeltenünk.  

Az itt telepítendő töltőállomás jú-
nius elejétől várja az elektromos gép-
kocsival közlekedőket a település köz-
pontjában, a Városház téri parkolóban. 
Ez a berendezés lényegesen eltér at-
tól, amit az autó tulajdonosa otthon 
megszokott és használ – a lassú töltés 
ugyanis nyolc órát vesz igénybe. A Sió-
fokon létesítendő töltőhely nagyobb 
feszültséget, nagyobb kilowatt óra 

teljesítményt produkál, ezért harminc 
perc alatt a teljesen lemerült állapotú 
akkumulátort is képes nyolcvan szá-
zalékos töltöttségi szintre hozni – a 
végeredmény tehát az, hogy a jármű 
ismét alkalmas legalább százhatvan ki-
lométer megtételére. 

A helyszín kiválasztásában döntő 
szereppel bírt a belváros vonzereje: a 
bevásárlóközpont, a legendás, meg-
újult víztorony, az intim kávézók – az 
autók tulajdonosai a töltés ideje alatt 
mindezeket felkereshetik. Nem kell 
tehát a helyszínen várakozniuk, mert 
az állomás és a gépkocsi folyamato-
san kommunikál egymással. A jármű 
állandóan jelzi, hol tart a töltöttsége, 
mennyi áramra van még szüksége – 
baj tehát nem történhet. Akkor sincs 
gond, ha a gépjárművezető rutintalan 
e téren: az állomáson elhelyezett tábla 
jelzi, hogy a Nissan a segítségnyújtásról 
is gondoskodott. A hagyományos tan-
kolás után megszokott teendő ezúttal 
elmarad: nem kell felkeresni a pénztárt, 
mert a siófoki tankolás díjtalan.  

Úgy gondolom: a Nissan a siófoki 
töltőállomás létesítésével nemzeti kin-
csünk, a Balaton védelméhez is hozzá-
járul.
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Napfény, borok, Szent György-hegy
A Szent György hegyi Napok ren-

dezvénysorozat napfényes, kellemes 
tavaszi időjárással párosítva évről-évre 
remek program azoknak, akik szertik 
és értékelik vidékünk szépségét és a 
hegy jó borait. 

A rendezvény  a megelőző évek for-
gatókönyve szerint zajlott, azaz a hét 
elején  Nyári Ödön pincéjénél, a részt-
vevő települések polgármestereinek 
jelenlétében  nyitotta meg Lasztovicza 
Jenő országgyűlési képviselő. Beszé-
dében kiemelte, hogy a Szent györgy-
hegyi Napok legfőbb célja, hogy a helyi 
értékek, a gyönyörű tájegység, továb-
bá a térség kitűnő borai megérdemelt 
figyelmet kapjanak.

A megnyitó szónokai között volt 
Tóth János Zoltán, a rendezvény haj-
dani ötletgazdája is, aki a szervezők 
nevében köszöntötte a résztvevőket 
és bemutatta utódját,  Knollmájer Fe-

rencet, a Szent György-hegy hegyköz-
ség új elnökét. A köszöntőket hagyo-
mányosan borverseny követte, ahol 
Kulka Gábor nyugalmazott OBI igaz-
gató elnökletével ezúttal 127 nevezett 
borból 5 nagyarany, 13 arany, 62 ezüst 
és 29 bronzérem született.

A programsorozat csütörtökön 
folytatódott a népszerű ínyencvacso-
rával a Hotel Gabriellában. 

A gasztronómiai program  a meg-
előző évekhez hasonlóan most is a 
minőségi helyi borokkal párosítható 
ízeket helyezte középpontba. A Szent 
György-hegyi Napok borászati, sző-
lészeti témájú szakmai előadásainak 
a Széchenyi István Szakképző Iskola 
adott otthont pénteken, szombaton 
pedig a rendezvénysorozat legnépsze-
rűbb epizódja, a hegyi borutak bejárá-
sa vonzott sok száz borkedvelő embert 
a Szent György Hegyre. Raposkáról a 

Szent Mihály-, Hegymagasról a Szent 
György-, Kisapátiról pedig a Bazaltor-
gona borút indult el a kellemes időnek 
is köszönhetően szépszámú érdeklő-
dővel.  Vasárnap reggeltől a borlovag-
rendek, néptáncosok, huszárok látvá-
nyos felvonulása vonzott tömegeket 
Hegymagasra, majd a közeli Lengyel 
kápolnához, ahol szabadtéri szentmi-
se, és borszentelés  koronázta meg  az 
idei Szent György Hegyi napokat. 
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A 16 éve elhunyt Fodor Andrásra emlékeztek április 27-én 
Fonyódon a múzeumban.

Büszkeség tölti el szívünket, hogy Fodor Andrást, akit a 
város díszpolgárává fogadott, fonyódi költőnek vallhatjuk – 

Fodor Andrásra emlékeztek Fonyódon

Veszprém megye várkapitányai lóháton

hangsúlyozta a Kossuth-díjas költő emlékére rendezett zenés 
irodalmi délutánon köszöntőjében Hidvégi József polgármes-
ter. A településvezető a költő  Balaton-parti szellemi otthona-
ként jellemezte Fonyódot.

A rendezvényen jelen volt a költő özvegye, Sárika néni, vala-
mint a költő fia és menye is.

Fodor Andrásra emlékezve Czigány György író, költő ki-
emelte, hogy verseinek nagy része valóban Fonyódon szüle-
tett. Szólt arról, hogy Somogyhoz, a Balatonhoz ezer szállal kö-
tődő költő pártfogó alkat volt, segítette a fiatal tehetségeket.  
Kiemelte, hogy a költészet mellett a zene is jelentős szerepet 
játszott az életében.  Könyvet írt Bartókról és Sztravinszkijről. 

Mindig arra törekedett, hogy a testvérmúzsákat – zenét, 
költészetet, irodalmat, képzőművészetet összekapcsolva mu-
tassa be – hangsúlyozta visszaemlékezésben Czigány György, 
aki a költőhöz kötődő több személyes élményét is megosztot-
ta az érdeklődőkkel. 

               Márton László   

Az országban egyedülálló rendez-
vénynek ad otthont Nagyvázsony és 
Sümeg vára: Balassa Balázs, a Veszprém 
Megyei Várak Egyesületének elnöke két-
napos várkapitányi ülésre hívta a nyolc 
vár kapitányát. A kapitányok az alka-
lomnak megfelelően hagyományőrző 
ruházatot viselnek majd, s az etikettről 
a nagyközönség is tájékozódhat, hiszen 
mindkét napon nyilvános a program. 

Május 7-én délután a Kinizsi várban 
találkozik Csesznek, Csobánc, Somló, Sü-
meg, Nagyvázsony, Szigliget, Várpalota 
és Döbrönte küldöttsége. Érkezés után 
17 órakor közösen megtekintik a várat, 
majd 18 órakor megkezdődik a nyilvá-
nos várkapitányi ülés, melynek során az 
érdeklődők megfogalmazhatják és felte-
hetik a várakkal kapcsolatos kérdéseiket, 
ezt követően fegyver- és harcászati be-
mutató szórakoztatja az egybegyűlteket, 
majd vacsora zárja a napot.

Másnap reggel 10 órakor a várkapi-
tányok és kíséretük lóra szállnak és el-
indulnak Sümegre. A tervek szerint 16 
órakor érkezik a „lovascsapat” a városba, 
a bemutató térre. Itt a hét várkapitány 
köszönti a házigazdát, idős Papp Imrét 
és feleségét. Ezt követően 16.30 órakor 
ünnepélyes várkapitányi ülést tartanak, 

Fodor András özvegye, menye, fia és Czigány György

melynek keretében Döbrönte várát fel-
veszik az egyesület tagjai közé.  Késő 
délután sajtótájékoztatóra várják a vár-
kapitányok a média képviselőit, melyen 
ismertetik az idei év terveit, programjait, 
az egyesület közös munkáját. A kétna-
pos összejövetel a lovagi torna megte-
kintésével és közös vacsorával zárul.

A rendezvény üzenete, hogy a várka-
pitányok komolyan gondolják a hagyo-

mányőrzést, nem csak hirdetik, de min-
dennapjaiknak része is.

Veszprém megye várkapitányai sze-
retnék tudatosítani az emberekben, 
hogy váraik ismét élő várak. Közös mun-
kájuk eredményeképpen a várak újjáé-
pülnek, és történelmünk emlékhelyeivé 
válnak.

BALATON FM
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Látványgazdaság a majormúzeumban
Festetics György szellemiségének 

200 éves visszhangjaként idézi a ma-
gyar vidéket a keszthelyi Georgikon 
Majormúzeumban létesített élmény-
gazdaság.

      E látványgazdasággal bővülve 
nyitotta kapuit hagyományosan Szent 
György napon az agrár-gyűjteménytár. 
Az intézmény sikeres pályázatnak kö-
szönhetően, 192 millió forintos ráfor-
dítással végezte el a fejlesztést, amivel 
országosan is egyedülálló kuriózumot 
hoztak létre. A hajdani Festetics-ma-
jorban kialakított élménygazdaságot 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter avatta fel. A jeles alkalom jegyében 
elindították a múzeum birtokában 
lévő 100 éves Fowler gőzgépet, s az al-
kalomhoz illő módon fogták munkára: 
a vendégeknek a tűztérben szenesla-
páton sütöttek tojást. A különleges kí-
nálatért csakúgy, mint a fejlesztés sike-
res végrehajtásáért elismerését fejezte 
ki a tárca vezetője. 

    Az 1797-től 1848-ig mű-
ködött Georgikon Európa első 

agrárfelsőoktatási intézménye volt. 
A major biztosította a gyakorlati és 
kísérleti gazdálkodást. A képzés meg-
szűnése után is a korszerű agrárium 
színtere maradt 1945-ig az uradalom 
részeként, majd pedig termelőszö-
vetkezeti működéssel.  Fennmaradása 
1970-ben történt műemlékké nyil-
vánításának köszönhető, s annak a 
fejlesztő munkának, amit azóta, keze-
lőként folyamatosan végez a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum. 

    Az élménygazdaság megidézi a 
korabeli mezőgazdaságot a jellemző 
kultúrnövényekkel, őshonos haszon-
állatfajtákkal, oktatókerttel. Játszópaj-
ta számos kellékkel idézi a parasztgye-
rekek majorbéli életet. A környezet 
minden generáció számára a távoli 
múltat megelevenítő, átszellemült ki-
kapcsolódást nyújt. A múzeum a lát-
vány mindennapos kínálata mellett a 
nyáron bővülő hagyományőrző prog-
ramokkal is várja a látogatóit. 

   
  Horányi Árpád

A környezet átszellemült kikapcsolódást nyújt

Fazekas Sándor a vendéglátóval
szeneslapátról kanalazott rántottát

Poéták, ismét versíró pályázat!

Balatonfüred Város Önkormányzata ismét meghirdeti verspá-
lyázatát a Salvatore Quasimodo Emlékdíj elnyerésére. 

Valamennyi pályázó két, magyar nyelvű, kiadatlan, más pályá-
zatokon eddig nem díjazott és nem említett művel vehet részt. A 
pályamunkákat gépírással 5 példányban kérik eljuttatni május 31-ig 
a polgármesteri hivatalba (8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.).

A kettőnél több verset küldők pályázatát éppúgy nem fogadják 
el, mint a csak egy példányban küldötteket. A kiíró kéri, hogy vala-
mennyi beküldött példányon tüntessék fel a pályázó teljes nevét, 
címét, a borítékra írják rá: Quasimodo költői verseny.

A pályázat első díjas költeménye elnyeri a Quasimodo emlékdí-
jat, alkotója ösztöndíjban is részesül. 

A díjkiosztó a szeptember 7-én rendezendő nemzetközi költő-
találkozó keretében lesz az Anna Grand Hotel dísztermében.  

Párhuzamosan a Quasimodo költői versennyel az Írók Alapítvá-
nya, az Írók Szakszervezete, a Balatonfüredi Salvatore Quasimodo 
Alapítvány meghívásos pályázat formájában hirdeti meg a 10. 
Bertha Bulcsu Emlékdíjat a Balaton természeti és kulturális értékei-
nek, valamint a térség mai állapotának, sajátosságainak, gondjainak 
méltó irodalmi bemutatására.

Az öt – a meghirdetők által felkért – író egy kategóriában pá-
lyázhat: irodalmi publicisztika más pályázatokon még nem díjazott, 
nem publikált, maximum 3 hagyományos kéziratoldalon, 3 pél-
dányban. A beérkezés határnapja augusztus 1. A pályaműveket a 
polgármesteri hivatal művelődési osztályának (Balatonfüred, Szent 
István tér 1.) kell címezni. A borítékra kívülről írják rá: „Bertha Bulcsu 
Emlékdíj”. Az ösztöndíjak átadására szintén szeptember 7-én, a 
Quasimodo költőverseny díjátadó ünnepségén kerül sor.

A zsűri tagjai: Szakonyi Károly író, Mezey Katalin író, Cserép 
László (a díj titkára). 

     /zatyipress/

Salvatore Quasimodo 1961-ben beszédet mond
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Balszerencsésen kezdődött a bajnoki 
szezon a Gyarmati Ariel - Bibliák István pá-
ros számára. Az egri szezonnyitón műszaki 
probléma miatt nagy sebességgel falnak 
csapódtak, így a kiesett bajnoki pontok 

Átalakuló életmódunk egyik legbiz-
tosabb jele, hogy a nyaralás ma már nem 
azonos a semmittevéssel, a sörözéssel, a 
napozással. A Balatonhoz érkezők jelentős 
része az úszás mellett rendszeresen fut, ke-
rékpározik – és teniszezik.

A déli part egyik legszebb fekvésű léte-
sítménye a Széplak-Felsőn található Hotel 
Ezüstpart, melynek valamennyi szobájából 
pazar panoráma nyílik a magyar tengerre. 
A létesítmény tulajdonában lévő teniszpá-
lyákon csatázók kilátása persze nem ettől 
– inkább az ellenfél kiválasztásától függ. 
Koncz Árpád üzemeletető szerint honfitár-
saink nyaralásuk idején sem mondanak le 
kedvenc időtöltésükről.

Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy jó néhány évvel ezelőtt lehetőségem 
nyílt a két teniszpálya bérlésére – kiváló mi-

Féktelenül
Százötvennel ütköztek a domboldalnak

mellett veszélybe került a célul tűzött baj-
noki címük is. A siófoki pilóta sérülései mi-
att jó darabig nem ülhet versenyautóba, 
míg István, a navigátor szerencsésebben, 
könnyű sérülésekkel megúszta a kalandot.  

- Mintegy 140 - 150 körüli tempó-
val frontálisan ütköztünk, úgyhogy szinte 
csoda, hogy ennyivel megúsztuk a balese-
tet - nyilatkozta Gyarmati Ariel. - Az or-
vosaim 3 hónap felépülési időt becsültek, 
addig biztosan mellőznöm kell a verseny-
zést. Utána szeretnék mielőbb volánhoz 
ülni és a vissza lévő három bajnoki futa-
mot sikeresen teljesíteni. Bosszant, hogy 
az első helyről estünk ki, hiszen nem csak 
kategóriában, hanem abszolút értékelés-
ben is vezettük a rally 2-es mezőnyt. Most 
a mielőbbi felépülésem mellett az új autó 
építésére is koncentrálok, hiszen az előző 
totálkáros lett. Terveink szerint az augusz-
tusi Baranya Kupán fogunk visszatérni az 
új autóval. Így a hatból még három bajnoki 
futamot tudunk teljesítni, célunk továbbra 
is a versenyek megnyerése és kis szerencsé-
vel akár dobogón is végezhetünk az év végi 
összesítéskor.  Foto: Kollár Attila

A sport a nyaralás fontos része
Teniszvilág: amatőrök profi lelkesedéssel

nőségűek, még profi szinten is megfelelő 
játéklehetőséget biztosítanak. Ez utóbbiak 
közül természetesen kevesen keresnek fel 
bennünket, ám még ma is élénken él em-
lékezetemben az az ifjú orosz hölgy – talán 
Sapova lehetett ilyen kvalitású tizenöt éve-
sen – aki a saját edzőjét oktatta a támadó 
teniszből. Vendégeink nagyobb 
része a környékbeli nyaraló tu-
lajdonosokból tevődik ki – ők 
nem csak lelkes amatőrök, de 
elkötelezett teniszrajongók is. 

Meglepő, hogy a német ven-
dégek napjainkban már kevés-
bé hódolnak szenvedélyüknek 
a vakáció idején: Stefi Graf és 
Boris Becker fénykorában más 
módi járt körükben – szinte 
mindenki űzte ezt a sportágat. 

Napjainkban ugyanezt a lelkesedést vélem 
felfedezni cseh vendégeinknél. Meggyőző-
désem: ha a magyar élversenyzők nemzet-
közi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak 
majd, azt itt, a Balaton-parti teniszpályákon 
is érzékelni fogjuk.

               Süli
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RAMADA NYÁR 
Nyaraljon a Magyar Tengernél! Töltsön el egy felejthetetlen hetet

a Balaton partján, és élvezze a hagyományos balatoni
hangulatot saját strandunkon!

AJÁNLATUNK:

Szállás csodálatos balatoni panorámás szobában  •  Bőséges
büféreggeli vagy félpanzió   •   A Vital Club korlátlan használata:
úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő medence, 

jacuzzi, Kneipp-taposó, fi tneszterem, pihenőszoba  •  Saját balatoni 
strand (szállodánktól mindössze 5 percre), homokozó, röplabda pálya, 
sakk, játszótér  •  2 hektáros őspark nyugágyakkal   •   Ingyenes vezeték 

nélküli internet használat, szobaszéf  •  Animációs
programok gyermekeknek

Rendkívüli gyerekkedvezmények: 0-12 éves korig szülőkkel 
egy szobában 1 gyermek reggelivel gratis! 

A csomag ára kétágyas szobában 2013. 06. 23. – 09. 14.
Reggelivel: 12.500 Ft / fő / éjtől
Félpanzióval: 16.000 Ft / fő / éjtől

AKCIÓ:  7 = 6

+36 88 620 600 | reservation@ramadabalaton.hu | www.ramadabalaton.hu

www.facebook.com/RamadaBalaton 

Ramada... a Balaton másként
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Fodor Autó: huszonnégy éve a közlekedés élvonalában
Felnőtt a Clio - már nem csak a hölgyek vásárolják

 Jól megtervezett időpontban, a tavasz első támadásával 
egyidejűleg vonzó hétvégi programot hirdettek a Renault 
márkakereskedések. Az új autók iránt ellenállhatatlan vágyat érző 
sofőrök és a technikai újdonságokat kedvelők mellett főként a 
Clio-rajongókat szólították meg az invitációk.

A korábban elsősorban a hölgyek körében rendkívül népszerű 
típus 2013-ra teljesen megújult. A siófoki Fodor Autó Kft.-
nél bemutatott Clio gépkocsi talán csak a kerekek számában 
emlékeztetett az első szériára. Hamisítatlan francia dizájn 
kívül-belül, elegáns és sportos megjelenés, kényelem, 
biztonság, gyorsaság – ez utóbbihoz stabil karosszéria, 
s megfelelő számú légzsák járul. S mivel az autó hossza 
sem emlékeztet túlságosan az „ősmodellre”, az új Clioról 
elmondhatjuk: a kombi változat családi gépjárműként is 
megállja a helyét a versenytársak között. 

Fodor János elmondta, hogy az országos hírverés 
tovább erősítette a Renault-legendát: a márkához hűséges 
vásárlókon kívül is sokan „megsétáltatták” a Balaton 
fővárosában a Clio tesztautót, s csak elismerő szavakkal 
illették az új típust, amelyre öt év garanciát vállal a gyár. 
A már huszonnégy éve alapított cég tulajdonosa arra is 
felhívta a figyelmet: a márkakereskedés és szerviz számos 

2013. május

GAZDASÁGOS MOTOROK, AKÁR 3,6 L/100 KM VEGYES FOGYASZTÁSSAL
FEDÉLZETI NAVIGÁCIÓS ÉS MULTIMÉDIA RENDSZER
AKÁR 1380 LITERES CSOMAGTÉR

TERET AD A FORMÁNAK
ÚJ RENAULT CLIO GRANDTOUR 

www.renault.hu

5 ÉV / 100 000 KM RENAULT GARANCIA
5 ÉV COMFORT ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS
5-ÖSRE VIZSGÁZÓ AJÁNLATOK

A feltüntetett ajánlat 2013. május 1-től visszavonásig, kizárólag magánszemélyek számára érvényes. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” 
tartalmazza. **Az Assistance szolgáltatások nyújtását, terjedelmét és az egyes kedvezmények térítését a Renault Comfort Assistance szolgáltatás biztosítására vonatkozó érvényes általános biztosítási feltételek szabályozzák. Fedezett 
eseménynek nem tekinthető az autó mechanikus meghibásodása és a közlekedési baleset. Clio Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 6,3; CO2-kibocsátás g/km: 93 – 144. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás 
a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

* **

a RENAULT 
ajánlásával

FODOR AUTÓ KFT., 8600 SIÓFOK, FŐ ÚT 264., TEL.: 06 84 313 722, FAX: 06 84 313 550
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szolgáltatással várja ügyfeleit. A hitelügyintézés, a biztosítás 
mellett eredetiségvizsgálatot is végeznek, korszerű gépek segítik 
a szerelők és karosszéria-lakatosok munkáját, s természetesen 
műszaki vizsgáztatást is végeznek. S ha már vizsgáról van szó: 
a Fodor Autó Kft. minden hónapban – a jelentkezők számától 
függően – gépjárművezetői tanfolyamot indít A és B kategóriában. 
Az pedig már csak elhatározás kérdése, hogy Renault Clioval 
debütál-e az új jogosítvány-tulajdonos!


