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Lapszél
Eltűnnek a magánkikötők?

Mégsem kell pótolni
a vizet?

Az elmúlt szezon végétől sorra jelentek meg a híradások a Balaton víz-
szintjének csökkenéséről, s többen újra leporolták a tó feltöltésének ak-
táit. A csapadékosra fordult tél azonban ismét fityiszt mutatott, jelezvén: 
a természet erői még egy darabig erősebbek, s tán meggondoltabbak is 
az embernél. 

A vízügyi szakemberek folyton mérik a Balaton vízszintjét, s március 
6-án elégedetten dörzsölhették össze tenyerüket: a vízszint elérte, majd 
meg is haladta a 80 centimétert, ezáltal a minimális szabályozási szint fölé 
emelkedett pár centiméterrel. Igaz, a kívánatos plusz még egy jó férfi-
arasznyi lenne, de erre is megvan a remény.

Az év első két hónapjában a Balaton vízgyűjtőterületére átlagosan 171 
milliméter hó és eső hullott. Ez pedig több mint két és félszerese a sokévi 
átlagnak.

Egyre inkább bizonyosnak tűnik, hogy a strandszezon kezdetére a hőn 
óhajtott 100 centiméteres átlag meglesz, amely a hajózás számára is ide-
ális.

Hosszú távon azonban továbbra is megérdemli a tó a figyelmet, s a 
vízpótlás módját is kutatni kell.

        Z. A.

Olvasom: több mint nyolcszáz illegális létesít-
ményt kell felszámolni a Balatonon. Ezek partfeltöl-
tések, nádasba vágott bejárók, stégek. A Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság szerint a négyszázmilliót 
is meghaladják a munkálatok költségei, s valószínű-
síthető, hogy több évet is igénybe vesz a felszámolás. 
Csupán bejáróból 470-et, partfeltöltésből 370-et vet-
tek lajstromba a felmérés során. 

Elképesztően nagy számok, ám mindegyik mögött 
egyéni akció, engedetlenség, makacsság, „ki, ha nem 
én vagyiság”, önzés, ritkán pedig jóhiszemű tévedés 
rejlik.

Jól tudjuk, a Balaton ilyetén megcsonkítása nagyon 
régre nyúlik vissza. A szakember a megmondhatója, 
mivel okoztak nagyobb kárt: a feltöltéssel, a nádas 
folytonosságának megcsonkításával vagy a vascölö-
pök, korhadó stégek „telepítésével”. Tény: ott éktelen-
kednek, s vízről, levegőből jól látszanak, a szárazulat 
felől már kevésbé. Már csak azért is, mert sok végző-
dik-kezdődik magántulajdonban lévő ingatlannál.

Tanácsok, majd önkormányzatok, vízügyi szer-
vek, hatóságok többször voltak tehetetlenek, mint 
hatékonyak. Kiskirályok, pártharcosok, újgazdagok, 
nagyurak (és, ne felejtsük: örökösök!), horgászok és 
orvhorgászok, vízre vágyók (akár csónakkal, akár vi-
torlással) rombolták a közös kincset. Bátran kijelent-
hetem: tudatosan, szándékosan. Megszegték az ép-
pen fennálló társadalom szabályait, törvényeit. Persze 
azok is, akik szemet hunytak a feltöltés, a nádirtás, 
stégépítés ténye fölött. Cinkos és cinikus összefogá-
sok, engedélyezések, „oda nem pillantások” voltak 
ezek.  

Csakhogy ma 2013-at írunk! Úgy látszik, volt vala-
kikben hit, erő, tisztesség (bátorság?) ahhoz, hogy ha-
tárvonalat húzzon. Nincs innen tovább! Elismerés ne-
kik. Pokolian kemény munkájuk lesz. Az sincs kizárva, 
hogy kemény ellenállásba ütköznek, s rászorulnak a 
hatóság segítségére. Sőt: olyanok is lesznek, akik vas-
tag borítékkal kívánják fenntartani „ősi jussukat”. To-
vább megyek: olyanok is lesznek, akiknek érdekében 
„valahonnan fentről” „leszólnak”. Kívánom: találjanak 
süket fülekre! Várható, hogy a „kis” és a „nagy” bű-
nösök egymásra fognak mutogatni, méltányosságot 
kérnek, ügyvédhez szaladnak paksamétányi papírral, 
mely kizárólag az ő igazukat támasztja alá.

Persze nem vagyok naiv: a Balaton soha nem nye-
ri vissza a természet alkotta formáját, de hiszem: ez 
a felszámolás nem „leszámolás” lesz, hanem a rend 
eredménye. Azé a rendé, amelyre tízmilliónyian vár-
nak, szemben a fent említett alig ezernyivel…

    Zatkalik András Fotó: Zatkalik
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Mégsem kell pótolni
a vizet?

Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács
Hét év, hétezer milliárd forint uniós forrás

Új alapokra kell helyezni az európai uniós források elosztásá-
nak koncepcióját, mert az elmúlt ciklusban rossz hatékonysággal 
használtuk fel a rendelkezésünkre bocsátott rendkívül jelentős 
keretet – hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülé-
sén. A fórum egyik napirendi pontjának tárgyalásakor az is kide-
rült, hogy az Új Széchenyi Terv második évének mérlegét a tópar-
ti önkormányzatok eredményesnek minősíthetik: jelentős összeg 
jutott a központi büdzséből a régió beruházásaira.

 Ez utóbbi téma kapcsán megtudhattuk: a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben hatszázhatvan pályázatot találtak támogatásra 
méltónak a bíráló bizottságok, s ennek köszönhetően húszmilli-
árd forint jutott a régióba. A sikeres projektek közel egyötödét 
Siófok jegyzi, de jelentős a Keszthelyhez, Füredhez és Almádihoz 
kötődő tervek száma is. Az előterjesztésből kiderült, hogy nem 
csak az önkormányzatok – a vállalkozók is éltek a pályázati le-
hetőségekkel. A fejlesztések korábban az infrastruktúra – elsőd-
legesen az úthálózat - javításához fűződtek, idén viszont előtér-
be kerülnek a város-rehabilitációs programok. A turisztikailag is 
meghatározó jelentőségű beruházások közül kiemelkedik a Tiha-
nyi Legenda Projekt, valamint a keszthelyi tóparti sétány kiépíté-
se – itt rendezvényközpontot is kialakítanak.

 A testület ülésén a régió szempontjából reménykeltő előadás 
tanúi lehettünk. Horkay Nándor, a Nemzetgazdasági Tervezé-
si Hivatal elnöke a 2014-2020 tervezési időszak Balatont érintő 
fejlesztési lehetőségeiről tájékoztatta a grémium tagjait. Beveze-
tőjében az országos teendőkre irányította a figyelmet: e szerint 
a kormányzat a rendelkezésre álló források 60%-át gazdaság-
élénkítésre és munkahelyteremtésre kívánja fordítani. Az eddigi 
gyakorlattal ellentétben azonban nem csak pályázatok révén 
lehetne támogatást szerezni – a közszférában például szakpoliti-
kai kérdések dönthetnek. A gazdaság dinamizálása előtt célszerű 
kijelölni a nemzeti iparágakat, s a stratégiai feladatok egyidejű 
megfogalmazásával kell ezekre a jövőben koncentrálni. Az egész-
séggazdaság, a gyógyvízre épülő turizmus változatlanul prioritást 
kap, csakúgy, mint a zöld- és kék gazdaság. A tervezési hivatal 
elnöke elmondta: közel négyezer német cég tevékenykedik Ma-
gyarországon, s ők valamennyien stratégiai szövetségeseink.  

 A Balaton régió lehetőségeit elemezve Horkay Nándor ki-
emelte: indokolt a tájegység gazdaságának és területfejleszté-
sének újrastrukturálása. Ehhez jó alapot biztosítanak a készülő 
megyei fejlesztési tervek, melyek várhatóan részletesen tartal-
mazzák a magyar tenger partján élők igényeit, elvárásait. A hét-
éves ciklusban - uniós alapból - hazánknak juttatandó hétezer 
milliárd forint fogja az alapját képezni a megyei fejlesztési és fog-
lalkoztatási programok-
nak, s az integrált tele-
p ü l é s f e j l e s zt é s e kn e k . 
Az év végén záruló első 
ciklus számos tapaszta-
lattal szolgált a források 
felhasználása területén, 
ezért lesznek olyan pá-
lyázati kiírások, ame-
lyeknek a városok, he-
lyi közösségek lesznek 

a kedvezményezettjei – ők fognak 
dönteni a rendelkezésre álló pénzügyi 
keret „hasznosításáról”. Ez a lehetőség 
bizonyára kihat majd a humán erőfor-
rás fejlesztésre-képzésre, a társadalmi 
befogadásra is. 

Az elnök úgy látja: megyénként 35-
40 milliárd fejlesztési forrás felhaszná-
lásáról dönthetnek hét év alatt, míg a 
Balaton vonatkozásában ez az összeg 
elérheti a negyvenmilliárdot is. A kü-
lönböző minisztériumokkal történt 
egyeztetések során arra is fény derült, hogy az integrált fejlesz-
tések keretében számos tárca tervez különböző beruházásokat 
a tóparton. Mindent összevetve 2020-ig mintegy hatvan-het-
venmilliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a tóparton. 
Az elsődleges célok természetesen az idegenforgalomhoz kap-
csolódnak: a szabadidős programok és az egészségügyi turizmus 
feltételeinek javítása, a helyi termékek és a helyi pénz bevezetése, 
menedzselése, a kutatás- és intézményfejlesztés, a közösségi inf-
rastruktúra bővítése egyaránt a sürgető feladatok közé tartozik. 

 A témához hozzászólók általánosságban egyetértettek az 
új elosztási elvekkel, ám kritikai észrevételek is elhangzottak – a 
közelmúlt gyakorlata ez utóbbiak közé tartozott. Szalóky Jenő 
hangsúlyozta: amíg nem tisztázottak a döntési kompetenciák, 
addig organikus fejlődésről sem lehet beszélni. Indokolt és szük-
ségszerű, hogy a jövő fejlesztési elképzeléseinél a Balaton saját 
forrásokkal rendelkezzen, s meg kell nevezni azt a szervezetet is, 
amely mindezt szervezi és lebonyolítja. 

Gelencsér Attila, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke szerint 
tanulni kell a múlt hibáiból, hiszen a 2007-2013 közötti időszak-
ban rossz hatékonysággal használtuk fel a kohéziós pénzeket, az 
uniós támogatásokat. A radikális változás azonban csak a szerep-
lők mentalitásának változásával következhet be, különben 2020-
ban ismét csalódottságunknak fogunk hangot adni. 

 Az ülésen jelen volt a Magyar Vitorlás Szövetség képviselője 
is, aki fontosnak tartotta jelezni: a szervezet a Balaton Fejleszté-
si Tanács stratégiai partnere. Elmondta, hogy százharminc klub 
húszezer vitorlázó sportolója rajong a tóért, s ők minden évben 
– szinte valamennyi hétvégén - potenciális vendégek a tóparton. 
Álláspontjuk szerint a vitorlás élet fejlesztéséhez nélkülözhetet-
len a hazai, lehetőleg balatoni hajógyártás újraindítása – ezzel 
egyébként munkahelyeket is lehet teremteni.  

 A vitában elhangzott: a kerékpáros turizmus dinamikus nö-
vekedése miatt napi-
renden van egy Buda-
pest-Balaton bringaút 
építése, sőt – az elképze-
lések szerint hamarosan 
Bécsből és Pozsonyból is 
már két keréken lehet el-
jutni hazánk fővárosába, 
illetve a magyar tenger 
partjára.   

             Süli Ferenc

Horkay Nándor
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A tavalyi év során kevesebb szőlő ter-
mett, s az aszályos időjárás a következő 
esztendőkre is kihathat. A kormányzat 
ezért is határozta el, hogy az ágazatot 
8.5 milliárd forintnyi összeggel támogat-
ja. A pályázók elsősorban ültetvény-fel-
újításra, gépek, eszközök beszerzésére 
fordíthatják az összeget. Többek közt 
erről és a könnyített szőlészeti-borásza-
ti adminisztrációról tájékoztatta a sajtó 
képviselőit a közelmúltban Kovács Zol-
tán kormánymegbízott (Veszprém) és 
Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei 
közgyűlés elnöke.

A kedvező döntést a Vidékfejlesztési 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkára a Magyar Borte-
lepülések Szövetségének közgyűlésén 
jelentette be. Feldman Zsolt elmondta: a 
támogatásból több mint 22 millió euró 
lesz felhasználható a szőlőültetvények 
megújítására, és több mint 4 millió euró 

Segítség a szőlészeknek, borászoknak

Jelölt kiscsukák a Balatonban

jut majd a borászatok beruházási támo-
gatására.

A veszprémi fórumon Lasztovicza 
Jenő kifejtette: immáron két esztendeje 
folyik a szőlő- és borágazatban az ad-
minisztráció egyszerűsítése. Cél, hogy 
a szőlőtermelők és a borászok papír-
munkája kevesebb 
legyen, így a valós 
t e v é k e n y s é g ü k r e 
tudjanak összpon-
tosítani.

Jelentős előbbre 
lépés, hogy a tár-
ca biztosította a 
közvetlen termelői 
értékesítés lehető-
ségét, kedvezőbbek 
lettek a kisebb pin-
cészetek számára 
a minősítési díjak 
(továbbá nem kell 

A decemberi gyors lehűlés és lefagyás miatt néhány tételt 
már nem tudott kihelyezni a Balatoni Halászati Zrt. a Balaton-
ba  a telepítendő halak közül.  A kedvező, enyhülő időjárás a 
közelmúltban biztosított lehetőséget az elmaradás pótlására – 
írja a Balaton Vehír. 

Ezért március elején kezdhettek új életet  az 1-2 nyaras, átla-
gosan 40 dkg egyedsúlyú csukák a magyar tengerben. Decem-
ber során már hasonló méretű jelölt csukákat engedtek szaba-
don a Balaton nyugati medencéjébe, az északi part nádasai elé. 
A most kihelyezett 400 halból 350 kiscsuka a keleti medencébe 
került, szintén az északi part öbleinek nádszegélyébe.

Fotó: Zatkalik

A mostani telepítés érdekessége volt, hogy a hivatalos tár-
gyalásokon Magyarországon tartózkodó  Marcelo Crivella bra-
zil halászati és akvakultúra miniszter is „segédkezett” tihanyi 
látogatásakor 50 darab jelölt hal kihelyezésében.

A csukák jelölésével azokat a vizsgálatokat folytatják a halá-
szok, amelyek  a halak növekedésére, vándorlására és a vissza-
fogásuk sebességére irányulnak.

Ennek okán felhívják a horgászok figyelmét, hogy jelenleg is 
több halfaj jelöléses vizsgálata folyik tavunkban, és arra buzdí-
tanak, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően küldjék meg a 
jelölt hal fogására vonatkozó adatokat.

a kisebb mennyiségű bort előállítóknak 
a fővárosba utazniuk borminősítés cél-
jából, mert azt megoldhatják rugalma-
sabban, küldéssel), egyszerűsítették a 
melléktermék-lepárlás módját, valamint 
a sokat emlegetett „pincekönyv” vezeté-
sét is. 

A 2012-ben elfogadott hegyközségi 
törvény megteremtette a hegyközsé-
gi rendszer átalakításának lehetőségét, 
melyre egyre fokozottabb igény mu-
tatkozott. Könnyebb, rugalmasabb a 
hegyközségek alkalmazkodása a piaci 
körülményekhez. Megváltozik továbbá 
a hegybírók státusa (a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsához tartoznak majd), 
erősödik a termelőkkel való kapcsolatuk.

A Balatonnál és környezetében, ahol 
több borrégió is működik, különösen 
fontos, hogy a szőlészek és borászok tisz-
tában legyenek a változásokkal, hiszen 
azok kihatnak mind a turizmusra, mind a 
gasztronómiára, a borkultúrára.

            /Zatyipress/ 
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Ezek az energiaforrások nem is annyira idegenek a mindennapi életünktől, mint amennyire hinnénk. Elég csak belegondolni 
abba, hogy az ókorban napenergia segítségével gyújtották meg az olimpiai lángot, de ha valaki kertészkedik vagy zöldséget 
termel, az előtt sem ismeretlenek a fólia- és az üvegházak. Viszont a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben is használhatjuk 
őket.
Az ipari forradalom óta egyre nagyobb mértékben használjuk fel az úgynevezett fosszilis energiákat, azaz a szenet, a kőolajat 
és a földgázt, amelyekről már évtizedekkel ezelőtt kiderült, hogy káros hatásúak a környezetre (számlájukra írható egyebek 
mellett a levegő minőségének romlása, a savas esők megjelenése, a föld átlaghőmérsékletének emelkedése) és felhasználásuk 
nem lehet végtelen, hiszen kimerülőben vannak.
A megújuló energiákról sok információ eljutott már a lakossághoz, de nem tudatosult még eléggé, hogy alkalmazásuk milyen 
előnyöket jelent a mindennapokban. Pedig a gázzal történő fűtést nem csak a vegyes tüzelés használatával lehet részben ki-
váltani, hanem például a nap energiájának felhasználásával, az áramfogyasztás nem csupán nagyipari méretű szélerőgépekkel 
mérsékelhető, hanem kis, családok számára készült szerkezetekkel, a hőszivattyúk segítségével pedig nem kell annyi áramot 
felhasználni a hűtéshez.
Részben megalapozott előítéletek is élnek az emberekben a megújuló energiákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy sokba 
kerül a szükséges eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Nos, a költségek valóban magasak, ám mindez nézőpont kérdé-
se. Ha belegondolunk, hogy egy középkategóriás bőr ülőgarnitúra árán már megoldható a család melegvíz-ellátását lehetővé 
tevő napkollektor rendszer kiépítésének több mint a fele, akkor sokkal árnyaltabb a kép. Különösen, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett a befektetés után jóval kevesebb pénzt emészt majd fel a melegvíz-
ellátás.
Magyarország számára azért is fontos, hogy minél jobban kihasználja a megújuló energiák adta lehetőségeket, mert az ország 
fosszilis energiahordozókban szegény. Néhány példa: a szén nagy része napjainkra elfogyott vagy gazdaságtalan a kitermelése, 
a kőolajkészletek a hazai igényeknek csak a töredékét adják, azok is csak körülbelül tíz évre elegendők, a földgázkészletünk is 
mindössze az éves felhasználás 17–18 százalékát fedezi. Tehát valamit lépni kell.
A lehetőségeink nagyok. Épületeinkben óriási energia-megtakarítási lehetőségek rejlenek, egy dunaújvárosi cég panelépület 
üzemeltetése közben szerzett tapasztalatai szerint akár 80–90 százalék is lehet a spórolás mértéke. (A panelépület külső 
oldalait vastag hőszigeteléssel látták el, a pince födémen és a tetőn, speciális hőszigetelő-, légtömör, dupla, illetve tripla üve-
gezésű ablakok beépítésével, hővisszanyerős kiegyenlített szellőzés kialakításával, hatékony szabályozással. A korábbi távfűtés 
helyett a melegvízellátást, valamint a fűtési energia egy részét a tetőre és a homlokzatra szerelt napkollektorokkal oldották 
meg, emellett kicserélték a vízszerelvényeket is. Magyarországon megközelítőleg 800 000 iparosított technológiával épített, 
azaz panel épület áll. Több mint 2 millió ember él ilyen házakban. Ezek az épületek jellemzően igen rossz műszaki állapotban 
vannak, víz- és energiafelhasználásuk pazarló, így költségeik különlegesen magasak.) Ez azért figyelemre méltó, mivel egy 
tanulmány szerint hazánkban a családi házak esetében érhető el a legnagyobb megtakarítás, hiszen ezek 2–2,5-szer annyi 
hőenergiát emésztenek fel, mint a panellakások, tehát esetükben a megtakarítás még ennél is nagyobb lehet.

A fosszilis energiák zsákutcába visznek:
ideje más megoldások után nézni

Manapság a környezet védelme és a pénztárcánk kímélése sem képzelhető el a nap-, a szél vagy éppen a vízenergia, 
azaz a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül. Egy háztartás éves energiafogyasztásának háromnegyede a fű-
tésre és a melegvíz előállítására megy el, ezért nem mindegy, hogy a nap- vagy éppen a szélenergiával (hazánkban ezek 
a legjelentősebb megújuló energiaforrások) mennyi pénzt spórolhatunk.

2013/03/14
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Balatonakaraty-
tya önálló lesz

Rodostó turistaház -
korrajz és mementó
Tördemic igényt tart a létesítményreJelentős karácsonyi ajándékot kaptak 

Balatonakarattya lakói. A következő, tehát 
2014 őszén esedékes önkormányzati vá-
lasztások napjáig még Keneséhez tartozó 
településrész a fenti dátumtól önálló község 
lesz - a státusznak megfelelő jogosítványok-
kal. Udvardi Gábor, az akarattyai részönkor-
mányzat vezetője szerint elkerülhetetlen volt 
a válás, s a népakaratot az elmúlt év augusz-
tusában megrendezett népszavazás is hűen 
tükrözte. 

 - A radikális lépést, a két település kü-
lönválását a voksoláson résztvevők magas 
száma, s az elválást szolgalmazók meggyő-
ző aránya tette szükségessé. A településrész 
állandó lakosainak száma ugyan csak nyolc-
száz fő, ám az ingatlanok száma megközelíti 
a kétezer-ötszázat,  ez a nagyságrend pedig 
megfelel egy négy-ötezer lakosú kisvárosnak. 
Az önállóvá válás szükségességét azonban 
mégsem ezek a számadatok indokolják, ha-
nem az itt élők elégedetlensége. Főként az 
infrastruktúrával kapcsolatban nagyfokú az 
elégedetlenség: rengeteg az elhanyagolt út, 
közterület, s hisszük: nem így kellene kinéz-
nie a Balaton keleti kapujának aposztrofált 
településnek. Élhetőbb, esztétikusabb, gon-
dozottabb környezetre vágyunk, s jövő év 
őszén végre elindulhatunk az általunk kijelölt 
úton. 

Az elválást szorgalmazó részönkormány-
zatnak a választásokig  még meg kell egyez-
nie a szomszéd településsel a ma még közös 
vagyon megosztásáról, s a határterületek 
kijelöléséről. Az akarattyai polgárok békés 
átmeneti időszakot szeretnének, s perspekti-
vikusan a Kenesével közös hivatal működte-
tését is elképzelhetőnek tartják.

Kis apparátusunk lesz, ezért körjegyző-
ségben gondolkodunk: Kenese mellett Fűz-
fő, Papkeszi és Balatonfőkajár is számításba 
jöhet. Úgy tervezzük, hogy az óvodát válto-
zatlanul megtartjuk, s tovább működtetjük 
a közösségi házat és könyvtárt, esetleg lét-
rehozunk egy településgazdálkodási szerve-
zetet. Elsődleges feladatunk az infrastruktúra 
javítása, az utak rendbetétele. Előre tekin-
tünk: máris tervezünk, sőt elkészítettünk egy 
költségvetést is - e szerint Balatonakarattya 
2015. évi büdzséje 178 millió forint lesz, amely 
mintegy hetvenmillió forintnyi fejlesztési for-
rást is tartalmaz. 

                 S. F.

Ha a badacsonytördemici polgárok 
rebellisek lennének, s kevésbé bíznának a 
demokrácia játékszabályaiban, vélhetőleg 
egyetlen kurucos rohammal bevennék 
a település egyik legszebb fekvésű ingat-
lanát. Nem, ezúttal szó sincs tévedésről. 
Nem huszáros attakra gondolok, hiszen 
a kor, melynek emléket kívántak állítani a 
helybeliek, a Rákóczi-szabadságharchoz, 
annak dicső alakjaihoz kötődik. 

 Ha időrendben követjük a létesítmény 
történetét, első időpontként 1934-et je-
gyezzük fel: ekkor döntött úgy Tördemic 
közbirtokossága, hogy a Magyar Turista 
Egyesület kezdeményezésére a település 
páratlan panorámájú telkét jelképes örök-
bérletként adományozza egy menedékház 
felépítésére. A Rákóczi Ferenc halálának 
kétszázadik évfordulójára – 1935. április 
8-ra - tervezett átadás ugyan több mint 
egy évet késett, ám a száműzetésbe me-
nekült fejedelemnek és leghűségesebb 
híveinek így is méltó emléket állítottak a 
késői utódok, a nemzeti függetlenség, a 
szabadság tisztelői. Az avatáson népes 
vendégsereglet jelenlétében felszentelték 
az épületet, s a falán elhelyezett, a fejede-
lemre és hűséges alattvalóira emlékező 
márványtáblát. Azok neve olvasható rajta, 
akik halálukig kitartottak II. Rákóczi Ferenc 
mellett: Csáky Krisztina grófnő és férje, gróf 
Eszterházy Antal, gróf. Bercsényi Miklós, 
gróf Sibrik Miklós – s természetesen Mikes 
Kelemen, aki negyedszázaddal élte túl a 
szabadságharc vezérét. 

A Rodostó turistaház hetvennyolc 
éves története ma már korrajzként is ér-
telmezhető: arról tanúskodik, miként le-
het egy közösség 
által létrehozott 
értéket semmivé 
tenni, vagy éppen 
perifériális célok 
szolgálatába ál-
lítani. Vollmuth 
Péter,  Badacsony-  
tördemic polgár-
mestere indulatok-
tól mentesen, de 
rendkívül racioná-
lisan érvel amellett, 

hogy miért indokolt a Rodostó turistahá-
zat a helyi önkormányzat tulajdonába adni:

 - Bizonyára a legnemesebb, a legtisz-
tább szándék vezérelte a tördemici köz-
birtokosságot, amikor a turista egyesület 
részére díjtalanul átadta a területet. Ekkor 
még senki sem gondolt az újabb világégés-
re, s arra, hogy szinte közvetlenül a háború 
után betiltják az önkéntes polgári szerve-
ződések működését, vagyonaikat, ingat-
lanjaikat pedig elkobozzák. A Rajk László 
nevéhez köthető rendelkezés értelmében 
ez történt a Rodostó turistaházzal is, me-
lyet először a csepeli természetjáróknak 
ajándékoztak, majd a munkásőrök vet-
ték birtokukba. Kell-e mondanom: ezzel 
végképp kivonták a forgalomból ezt az 
egyedi ízléssel épített, magyaros bútorok-
kal berendezett, népszerű létesítményt. A 
helybeliek szomorúan vették tudomásul, 
hogy a rendszerváltás sem jelentett megol-
dást a tulajdonosi viszonyok megnyugtató 
rendezésére – a kilencvenes évek közepén 
még mindig egy veterán munkásőr őrizte 
az „objektumot”, amely 2006-tól nem fo-
gad vendégeket. 

 A Rodostó turistaház ma az államkincs-
tárhoz tartozik, de nem mondunk le arról, 
hogy ismét az érintettek, az adományozók 
utódai döntsenek jövőjéről, funkciójáról. 
Elképzeléseink szerint olyan pihenőhellyé 
kellene alakítani, ahol hátrányos helyzetű, 
szegény sorsú gyermekek, fiatalok üdül-
hetnének, s akik egyébként soha nem tud-
nák meg, mekkora érték a magyar tenger, s 
mennyi élményt tartogat e táj.

     
    Süli Ferenc 
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Rövidesen közel 450 millió forint értékű fejlesztés kezdődhet el 
Hévíz egregyi városrészében. 

    A sikeres EU-s társfinanszírozású pályázati támogatásról 
szóló szerződést a napokban írta alá Papp Gábor polgármester 
és Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség igazgatója.    A tervezett munkálatok költségét önerő 
nélkül, teljes összegben az elnyert pénzből tudják finanszírozni. 
A program bemutatása kapcsán Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, a megyegyűlés elnöke hangsúlyozta: Hévíz törekvéseinek 
és eredményeinek elismerését is jelenti a kiemelt intenzitású 
támogatás. Papp Gábor elmondta: a növekvő vendégforgalom, s e 
tendencia megtartása szükségessé teszi az attrakciók fejlesztését. 
Ezt az adottságaik mind jobb kihasználásával, a településtörténet 
bemutathatóvá tételével  igyekeznek teljesíteni. A fürdőváros 
mai híres szőlőskertjének területe már az I. század elején lakott 
volt, a régmúlt a római császárkor nyomai maradtak az utódokra. 
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Balatonföldváron a
legalacsonyabb a
munkanélküliség
Somogy megyében

Korok és Borok

A közelmúltban megjelent statisztikai kimutatások alap-
ján Somogy megyében mind a városok sorában mind az ösz-
szesített települési lista alapján Balatonföldváron a legkisebb a 
munkanélküliség. A város legnagyobb munkáltatója az elmúlt 
évben is az Önkormányzat és intézményei voltak /187 fő kistér-
séggel együtt/. A különböző közmunkaprogramok maximális 
kihasználása révén 23 fő kapott éves munkalehetőséget Föld-
váron. 

Balatonföldvár városvezetése külön köszönetét fejezi ki 
mindazon helyi és helyben működő vállalkozásoknak, akik 
nagymértékben hozzájárultak ezen eredmény eléréséhez. Az 
ezzel kapcsolatos köszönőlevelet a jövő héten kapják kézhez 
az érintettek.

A somogyi városok statisztikája (%)
Balatonföldvár  4,36
Zamárdi   5,18
Fonyód   6,47
Tab    6,83
Siófok   8,22
Marcali   8,31
Balatonboglár  9,77
Igal    10,03
Kaposvár   10,25
Nagyatád   10,29
Balatonlelle   11,03
Lengyeltóti   12,41
Barcs    16,26
Csurgó   17,95
Kadarkút   19,57
Nagybajom   22,13

Legalacsonyabb munkanélküliség (%)*
Balatonföldvár   4,36
Zamárdi   5,16
Balatonőszöd   5,54
Szántód   6,01
Balatonmáriafürdő  6,25
Nemeskisfalud   6,45
Fonyód   6,47
Tab    6,83
Balatonszemes   7,43
Kára    7,5
*2013. január 

A beruházás egy részének látványterve

Egregy a régészeti értékű hagyatékkal, panorámájának szépségével, 
a turisztikához kötődő grinzingjével egy olyan kuriózum, ami 
különlegességét tekintve a vendéglátásban méltó társa a Hévízi-
tónak. A terület fejlesztése a római kori romkert rekonstrukciójával 
már 2011-ben elindult, aminek révén a régészeti feltárási helyszín 
bemutathatóvá vált, s új létesítményekkel is kiegészült. Esztétikus 
park, kilátó és játszótér fogadja ott a látogatókat. 

    A „Korok és Borok - Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” 
című program számos új létesítményt foglal magába, ezek közt 
szerepel fűszerkert, játszótér, a római katona sírjának felújítása. Hévíz 
évezredeit bemutató múzeumi épületet is emelnek. Mintegy másfél 
kilométeren tematikus útvonalat építenek, interaktív információs 
fejlesztés segítségével pedig könnyebben lehet majd tájékozódni 
az egregyi városrészben. A tervben szerepel személygépkocsi és 
autóbusz parkoló, városnéző kisvonat megállóhely kialakítatása is. 
A munkálatok keretében az Árpád-kori templom állagmegóvására 
is sor kerül. A kivitelezés várhatóan egy esztendei munka lesz, a jövő 
évi nyári szezonra készül el. 

                                                                                           H. Á.
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Eltemették a telet Almádiban

Balatonszabadi:
takarékos gazdálkodás, jelentős fejlesztések

Két év alatt 110 millió forintot kíván 
Balatonszabadi önkormányzata energia-
takarékos beruházásokra fordítani. Ebből 
az összegből kívánják megoldani az óvo-
da és a polgármesteri hivatal átépítését, 
a nyílászárók cseréjét, illetve a szükséges 
berendezések beszerzését és felszerelését. 

Molnár Árpád, a település polgár-
mestere szerint ha a folyamatban lévő 
pályázatok eredményesek lesznek, egyet-
len választási ciklusban valamennyi ön-
kormányzati intézmény rekonstrukciója 
megtörténik.

 - A művelődési ház és az iskola átépí-
tése, a nyílászárók cseréje és az alterna-
tív energiaforrások beépítése után nem 
mondhatunk le az újabb fejlesztésekről, 
hiszen csak így tudjuk hosszú távon is ta-

karékosan működtetni oktatási és műve-
lődési intézményeinket. S bár az általános 
iskolára saját forrásból is jelentős összege-
ket költöttünk, úgy gondoltuk: az állami 
fenntartás és működtetés valamennyi 
érintett javát szolgálja.

Önkormányzatunk ettől függetlenül 
kiemelt figyelmet fordít az intézmény mű-
ködésére – ez különösen azért indokolt, 
mert településünkön a gyermeklétszám 
lehetővé teszi, hogy évről évre két párhu-
zamos osztályt indítsunk. A pedagógusok 
és a diákok ezt a gondoskodást azzal „há-
lálják meg”, hogy a megyei és az országos 
tanulmányi versenyeken, sportvetélkedő-
kön kiemelkedően szerepelnek, s növelik 
Balatonszabadi és az iskola jó hírnevét. 
Természetesen gondjaink is adódnak, hi-

szen a korábban a körjegyzőség részét 
képező Siójut önkormányzata e téren is 
felmondta a további együttműködést, s 
egyre nehezebben járul hozzá az iskola, 
óvoda és a gyermekek élelmezését biztosí-
tó konyha fenntartásához. 

Problémáink természetesen nem csak 
ebből adódnak: az idei 260 millió forintos 
költségvetésünk valószínűleg kevésnek bi-
zonyulna a feladatok finanszírozásához, 
ám a tavalyi 12 millió forintos pénzmarad-
vány reményt ad a túlélésre. 

A polgármestertől megtudhattuk: a 
háromezer lakosú település önálló bevé-
telei közül meghatározó az iparűzési- és 
gépjármű adó, s az önkormányzat mellett 
az oktatási intézmény, illetve az állam a 
legnagyobb foglalkoztató. 

A tél eltemetésével a 
strandszezon is megkez-
dődött Balatonalmádi-
ban. Az esemény hiteles 
tanúiként a Balatoni Futár 
is képviseltette magát.

Jégtörő Mátyás napján 
be kell fejeződnie a télnek, 
akárki is vezényli a játékot. 
Egy nappal korábban még 
bokáig érő hóban gázol-
tunk, ám egy gyors éjsza-
kai-délelőtti olvadás feke-
tén-fehéren bizonyította: 
a zord Tél tábornoknak 
visszakoznia kell. Az al-
mádiak tisztában is voltak 
ezzel, s mit sem törődtek 
az előző napok havas-je-
ges provokációival. Jó előre megszervezték hát a táncos-mókás 
télbúcsúztatót, melyet egy disznóvágással kötöttek egybe.

Egykoron alig akadt porta a községben (de különösen az akkor 
még szomszédos, mára már városrész Vörösberényben), ahol ne 
röfögött volna az ólban egy-két konnektor-orrú, mára a gyere-
keknek igazi látványosság, még akkor is, ha fel kell fogniuk, hogy 
a visító jószág rövid időn belül finom falatokká lényegül át. Ezt 
az élményt is megtapasztalhatta mindenki, aki a Vörösberényi 
Lovasegyesület – nyeregből földre szállt – tagjai precíz mun-
kálkodása folyamán végig tudta követni az elmúlás pillanatától 
a töpörtyűsütésig terjedő idő látványos mozzanatait. A tapasz-

talt böllér, Blaha Gábor fél 
szavakkal irányította csa-
patát, s munkájuk ered-
ményességét a jóllakott 
arcok és zsíros bajuszok 
fémjelezték. A kiporci-
ózott sertés számtalan 
formában (orjaleves, pe-
csenye, kolbász, hurka, tö-
pörtyű) gyorsan fogyott, 
már csak azért is, mert a 
kis vásárban egészséges 
oldószerek – pálinka és 
forralt bor – is szolgálták 
a jó emésztést.

A kikötő előtti sétá-
nyon délután kezdődött 
a téltemetés szertartása, 
melyet Czuczor Sándor 

nyugalmazott gimnáziumigazgató előadása vezetett be. A sok 
száz kíváncsiskodó nagy tapssal köszöntötte a rönkhúzókat, a 
hagyományos álesküvőt eljátszó diákokat, s a kiszebábot, „akit” 
máglyahalálra ítéltek. A szegény jószág a Balatonban végezte, ám 
vele távozott minden eddigi rontás, nyavalya, betegség. Mind-
eközben szólt a Kőris együttes talpalávalója, s az almádi tánccso-
portok táncba vittek ifjat, öreget.

Az eseményt megkoronázandó többen meg is mártóztak a Ba-
latonban, ezzel is jelezve, hogy a strandszezon megkezdődött…

     Zatkalik 
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Balatoni ökoturisztika Darnay-Dornyai Béla 
nyomán

A környezettel harmonizáló építészet 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a ter-
mészet miliőjét élvezni tudja az ember. A 
szépség, a gyönyörködtetés élményével 
értékeket ismertet meg, tudatosítja, hogy 
arra vigyázni kell. 

     Minél többen látják ezt, s érzik át, an-
nál több barátot, védelmezőt tud szerezni 
magának az élővilág. Egyre inkább ezzel a 
törekvéssel fejlődik a balatoni turizmus is, 
melyben a közvetlen tópart mellett mind 
nagyobb szerephez jutnak a térségi adott-
ságok. A Keszthelyi-hegység és a Balaton 
szomszédsága révén a Nyugat-balatoni 
régióban az erdőgazdálkodók és a turisz-
tikai szakemberek, valamint a települések 
összefogásával, sikeres pályázat révén ha-
marosan 313 millió forint értékű beruhá-
zás kezdődik el. A munkát a hajdani neves 
tájkutató, muzeológus Darnay-Dornyai 
Béla örökségének védelmével jegyzi a 
Bakonyerdő Zrt., mint programgazda, 
a támogatói kör pedig Gyenesdiás, Vo-
nyarcvashegy, Balatongyörök és Vállus ön-
kormányzata. 

     A tervről az önkormányzati veze-
tők részvételével együtt tartott sajtótájé-
koztatót Varga László, a Bakonyerdő Zrt. 
vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy elkö-
telezettek a közjóléti célú erdőhasználat 
mellett, szándékaik összhangban vannak 
a térségi települési elképzelésekkel. Az 
ökoturisztikai kínálat bővítése jelenleg is 

látogatott területeket érint, olyan fejlesz-
tésekkel, amik tovább növelik a vonzerőt, 
bővítik a látványosságot, szezonidőn kívül 
is igénybe vehető szolgáltatásokat nyújta-
nak. A vezérigazgató elmondta: részvény-
társaságuk stabil gazdasági helyzete bizto-
sítja a bővülő létesítmények fenntartását 
és jó színvonalú működtetését.

    Gyenesdiás nyugati szélén épül a há-
tizsákos, kerékpáros, lovas túrák kiinduló 
pontjaként kiállító- és rendezvényteret 
magába foglaló látogatóközpont. Gál La-
jos, a település polgármestere „nagymezei 
álom” megvalósulásaként beszélt a beru-
házásról, hiszen az erdei rendezvénytér és 
az onnan kiinduló kilátó-túraútvonal álta-
luk már régóta tervezett fejlesztésére ke-
rülhet sor. Vonyarcvashegyen a természet-
járók által közkedvelt erdőszéli Cseri-kapu 
újul meg. Erre Péter Károly polgármester 

reagált azzal, hogy a település sport- és 
családbarát vendéglátás iránt elkötelezett, 
ehhez szorosan illeszkedik a kínálatbővü-
lés.

Balatongyörökön a bélapi pihenő, s két 
kilátó újul meg, a programmal kapcsola-
tosan a közös érdekeket szem előtt tartó 
összefogást hangsúlyozta Bíró Róbert pol-
gármester. A sor a hegységbeli kis falucska, 
Vállus erdejének fejlesztésével zárul, ahol 
új tanösvény fűzi össze a kirándulóponto-
kat, s kilátó épül a Láz-hegyen.

Herczeg Béla polgármester arról be-
szélt, hogy a beruházás az üdülőövezeti 
háttértelepülés életében is nagy lépést 
jelent, közelebb kerülhet hozzájuk a turiz-
mus.  

    A nagy területet érintő ökoturisztikai 
munka várhatóan 2014 év végére készül el. 

                                 Horányi Árpád 

A leendő látogatóközponti épület látványterve

A leendő látogatóközponti épület látványterve
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Esélyteremtő köznevelésről tanácskoztak Lengyeltótiban

Gyenesdiás egy éve képekben

Megyén kívüli iskolák is képviseltették magukat március 1-én 
Lengyeltótiban az esélyteremtő köznevelés témájában rendezett 
dispután. 

Egy rogyadozó, omladozó épületet kell újjáépíteni úgy, hogy 
közben benne lakunk – utalt köszöntőjében a közoktatás, köznevelés 
terén történő átalakításokra Móring József Attila országgyűlési 
képviselő, hangsúlyozva, hogy a változások a jelen gyermekei, a jövő 
felnőttjei érdekében zajlanak.

Farkasné Szabó Ildikó, a KIK Fonyódi Tankerületének igazgatója a 
tanácskozáson kiemelte, hogy a tankerület célja az értékek megőrzése, 
megszabadítva azokaz az esetleges vadhajtásoktól. Szólt arról, hogy a 
tankerületben az intézmények átadása-átvétele zökkenőmentesen 

megtörtént, az érdemi munkában fennakadást sehol nem okozott.
Az idei rendezvény témájául a tehetséggondozást, a tehetséges 

gyerekek felismerését választották, ezért e köré szervezték az 
előadásaikat is – mondta el Gazdagné Fulmer Judit. A szervező Fodor 
András Általános Iskola igazgatója kiemelte, hogy 14. alakalommal 
rendezték meg a Fodor Napokat a településen, melynek első napján 
a névadóra emlékeznek. Olyankor rendhagyó irodalmi órákat 
tartanak, versmondó-, szépíró- és informatikai versenyt is szerveznek 
a diákoknak. A rendezvénysorozat második napja a pedagógusoké. 
Minden alkalommal egy szakmai konferenciát szerveznek, melynek fő 
témája az oktatás és nevelés kérdése – tette hozzá az igazgató.

Tízesztendős hagyomány szerint, fotókiállítás enged 
tallózni Gyenesdiás előző évi eseményei közt.

A községházán a minap - immár jubileumi jegyben- 
nyitott tárlat az üdülőtelepülés tradicionális és újonnan 
szervezett jeles programjait idézi képekben. A bemutató 
keresztmetszetet ad azokról a programokról, melyek egy éven 
át kínáltak szórakozást a vendégeknek. 

A látnivalók nyomán újra átélhetők az élmények, de 
megszólítják a felvételek mindazokat is , akik számára 
újdonságot jelentenek a település különféle eseményei. Számos 
rendezvény, közösségi élet, esemény, hangulat elevenedik 
meg a fotók láttán. Megidéznek sportrendezvényeket, 
avatóünnepségeket, tallóznak mindabban, ami hozzátartozik 
Gyenesdiás vonzerejéhez. 
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Nincs megállás Balatongyörök fejlődésében
A napokban ünnepelt Balatongyörök - közlekedésfejlesztő 

beruházással egy rég várt körforgalmú csomópont kiépítése 
készült el, s újabb fejlesztések indítását is bejelentették. 

Az avatással együtt annak is örültek, hogy megszűnt az 
a kellemetlenség, amit az építkezés elhúzódása miatt egész 
múlt szezonban átéltek az arra 
közlekedők. A közúti létesítmény 
átadásával egyidejűleg további 
két beruházás EU-s támogatásáról 
szóló szerződés aláírására került sor.

A 71-es főút és a településre 
vezető utak kereszteződésénél 
kialakított körforgalommal nem 
csak a járműközlekedés körülményei 
javultak, a gyalogosok számára 
járdaszigetek és gyalogátkelők 
kiépítésével biztonságosabbá vált 
az átkelés a település északi és déli 
része között. A község 2009-ben 
pályázott sikerrel: a 41 millió forint önrésze mellé 120 millió forint 
uniós és állami támogatást nyertek. A támogatásnak köszönhetően 
valósulhatott meg a beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-vel alkotott konzorciumi keretek közt. Az avatáson Bíró 
Róbert polgármester kiemelte, hogy remélhetően ezután nem 
csak a 71-es főútra való kihajtás lesz könnyebb, hanem a turisták is 
jobban betalálnak a faluba. A polgármester visszautalt arra is, hogy 
előre nem látható események, majd elismert pótmunkák miatt 
kétszer kellett módosítani az építkezés befejezési határidejét, majd 
hozzátette: a minőségi változás viszont immár feledteti a korábbi 
nehézségeket. 

     A település fejlődésében nem lesz megállás. A nyári szezon 
után veszi kezdetét a tóparti részén egy 200 millió forint értékű 
beruházás, aminek teljes költségét pályázaton nyert pénzből 
tudják finanszírozni. Az erről szóló támogatási szerződést a 
körforgalom avatási ünnepségével egyidejűleg írta alá Bíró Róbert 

polgármester és Breznovits István, 
a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési ügynökség igazgatója. 
A Balaton-parti közparktól szilárd 
burkolatú sétány vezet majd a 
csónakkikötőhöz és a zsibagyöpi 
településrészre. A területen 
korszerűsítik a közműhálózatot a 
már meglévő közterületi elemeket 
fejlesztik és felújítják. Senior és 
gyermek játszóteret létesítenek. 
A leglátványosabb rész egy új 
központi épület lesz, hajójegy- és 
strandpénztárral, vizesblokkal, baba-

mama szobával, egyéb szolgáltatásokkal. A sétány a Szépkilátónál 
található Római forrásig vezet, ahol ugyancsak területrendezésekre 
kerül sor. Tárbútorokat helyeznek ki, parkosítanak, a 
növénytelepítésekkel együtt gyógynövény szigeteket hoznak létre. 
A munkálatok idén tavasszal kezdődnek eszközbeszerzésekkel, az 
építkezés ősszel indul, befejezés 2014 júniusára várható.

    Továbbá, ugyancsak EU-s pályázati segítséggel a golfpálya 
szomszédságában, becehegyi partszakaszon pedig vitorláskikötő 
épül, 77 férőhellyel. A munkálatok idén indulnak, a befejezést a jövő 
évi vitorlásszezon kezdetére tervezik. 

                                                                                             H. Á. 

A körforgalom avatásának egy ünnepélyes pillanata

Hévíz új szállodája a Hotel Mirage

Hévíz vendéglátói alapoznak arra a 
tendenciára, miszerint a belföldi turizmus 
mellett szélesedik a nemzetköz forgalom, 
egyre nagyobb térségből új látogató körök 
célozzák a fürdővárost. 

    A napokban a Hunguest Hotels 
a harmadik szállodáját nyitotta meg 

a fürdővárosban. Egyelőre 
próbaüzemben, de már fogadja 
látogatóit az új négycsillagos Hotel 
Mirage, melyet egy régi épület 
teljes átalakításával, külső-belső 
rekonstrukciójával létesítettek. 
A belvárosban, a gyógytó 
közelségében található ház 
korábban a Hotel Panorámához 
tartozó szállodaként működött, 
majd hosszabb ideig használaton 

kívül állt. 
    A most befejeződött felújítással a 

Hunguest Hotels önálló gyógyszállójaként 
működik újra, impozáns megjelenéssel 
színesíti a városképet. A fejlesztésről Joós 
Adél, a szállodalánc hévízi házainak igazgatója 

elmondta, hogy az átalakítással, bővítéssel 90 
szobaegység áll a vendégek rendelkezésére, 
összesen 184 férőhellyel. A ház építészetileg 
kapcsolódik a Hotel Panorámához, s 
ez közvetlen, fedett átjárási lehetőséget 
biztosít a reumakórház téli fürdőjébe. A 
kórházban igénybe vehető kezelések mellett 
a saját gyógyászati részlegben is számos 
rehabilitációs lehetőséget kínálnak, az 
újabb wellness és gyógyászati részleg teljes 
felszerelése várhatóan egy hónap múlva 
készül el. 

      A próbaüzemet követően tovább nő 
a foglalkoztatottak létszáma, így a szálloda 
az éttermi rész működtetésével együtt 
összesen mintegy száz új álláshelyet is jelent 
Hévízen.              H. Á. 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2013-ban is színes ismeretterjesztő előadásokkal várják a 
nagyközönséget. Az ingyenes előadásokon a résztvevők betekintést nyerhetnek Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe, 

távoli vidékeken tett utazások szakmai tapasztalatait, élményeit hallgathatják meg.
Az előadások minden hónap első keddjén, 17:00 órakor kezdődnek, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban!

Április 2., 17:00
Mérges szépségek – egy veszélyeztetett hüllőfaj megmentése a Kiskunsági Nemzeti Parkban – Rózsa Anita előadása

Május 7., 17:00
Az év madara, a gyurgyalag – Wágner László előadása

Az előadásokon való részvétel ingyenes.
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ. Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 8.

Információ: 30/300-3091, 72/518-223
e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu

 www.ddnp.hu

„Kis természetvédők” programsorozat
Pecsétgyűjtés egész évben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 éves diákokat! A játék egy 
előadássorozat része, ahol a résztvevők rengeteg érdekességet tudhatnak meg

a természetvédelem gyakorlati tevékenységeiről, valamint a növényekről, a gombákról és az állatokról. Azok a gyerekek, 
akik a pecsétgyűjtő sorozat hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak el családjukkal (max. 5 fő) a Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2013-ban vagy 2014-ben. 
Kis orchidea szakértő

Minden, amit tudni érdemes Földünk egyik legnépesebb és legszínesebb növénycsaládjáról. Hazánk és a világ orchideacsodái.
 Időpont: 2013. április 10., 15 óra

Kis madárgyűrűző
Madárgyűrűzés megismertetése.
Időpont: 2013. május 15., 15 óra

Kis lepkeszakértő
A pillangók színes világa.

Időpont: 2013. szeptember 11., 15 óra
Kis nyomolvasó

Állatnyomok az erdőben, a mezőkön és a vízparton.
 Időpont: 2013. október 16., 15 óra

Kis hibernáció-kutató
Téli álmot alvó állatok és a hibernáció különböző típusai az állatvilágban.

 Időpont: 2013. november 13., 15 óra
Részvételi díj: 300 Ft/fő/alkalom

Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8.
Információ: Rózsa Anita, tel.: 30/377-3383, 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu

www.ddnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Klub 2013

Diavetítéses előadások kollégáktól nem csak kollégáknak
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Március 23.: Barlangász szakkör – Szakvezetéses túra az Abaligeti-barlang felszínén és a barlangban
A szakmai előismeretekkel nem rendelkező, de a barlangok iránt érdeklődő fiatalokat várjuk a programra. A program során 

bejárjuk az Abaligeti-barlang titkokat rejtő felszínét, és egy kibővített túra keretében magát a fokozottan védett barlangot is .
Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 11.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 2,5 óra. A részvételi díj: a barlangi belépőjegy 

ára.
 Április 6.: „A kisvasút nyomában” – túra kisvasutazással

A túrára kisvasúttal indulnak a résztvevők Mesztegnyőről, majd a búsvári állomásnál leszállva gyalogosan folytatják útjukat. 
A hajdani erdei vasút töltésén haladva megismerkedhetnek a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet erdeivel, halastavaival, 
valamint a múltbeli gazdálkodás nyomait is felfedezhetik. A résztvevők megcsodálhatják a természetes erdőtársulások tavaszi 

virágszőnyegét, és kis szerencsével rétisasokat is megpillanthatnak.
A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571

Helyszín, időpont: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 10.00 óra (Gyülekező: 9.30). A túra hossza, időtartama: 6 km, 6 óra. A 
részvételi díj: 500 Ft/fő + a kisvasút jegyára.

A Nemzeti Park Igazgatóság programjai

Április 13.: Tavaszi virágszőnyeg túra a Mecsekben és a Máré-vár megtekintése - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA 
Hamisítatlan tavaszi sétára invitáljuk a természetkedvelőket a Kelet-Mecsek vadvirágos erdei útjai mentén. A lombfakadást 

megelőzve tarka virágszőnyeg borítja a szürke bükkösök alját. A túra során érdekes információkat kapunk a hagymás növények 
életmódjáról, emellett kevésbé ismert fajok is bemutatásra kerülnek. A Máré-várban vártörténeti kiállítás és szakvezetés 

segítségével bepillantást nyerhetünk a viharos időket megélt épület múltjába.
Helyszín, időpont: Magyaregregy, Máré csárda, 10.00 óra

Túra hossza, időtartama: 5 km, 4 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő + a vár belépőjegy ára

 Április 20.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban
A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A látogatókat több 

szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők megismerhetik azokat a módszereket is , 
amelyekkel környezetünk védelme mindennapjaink részévé válhat. Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra

Információ a programokról, bejelentkezés csoportoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu

www.ddnp.hu
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A Balatonboglári Fotósok baráti Körének 
Balatoni Fények - Képek címmel rendezett 
kiállításával tizenhatodik alakommal nyitotta 
közösen Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyód a 
„Balatoni szél” névre keresztelt tavaszi fesztiválját. 

A kezdetektől közös programfüzetet 
jelentetnek meg erre az alkalomra, melyben 
mindhárom város valamennyi fesztiválprogramja 
szerepel. Közel félszáz programot kínál a fesztivál 
ideje alatt a három város.

Március 2-án Balatonbogláron a Lengyel 
Magyar Barátság házában tartott ünnepélyes 
megnyitón Mészáros Miklós Balatonboglár 
polgármestere a kamaszkorba ért fesztivál eddigi 

Kulturális összefogás, közös fesztivál
sikerei mellett a város napi dolgairól is 
szólt.

Elmondta, hogy megszületett 
a megállapodás a héten 
adósságátvállalás tárgyában, 
melynek köszönhetően a következő 
évtizedekben a város törlesztő 
részlete 60 százalékkal csökken. Szólt 
a Bogláron megalakuló Kézilabda 
Akadémiáról, melynek a héten 

megkezdődtek a felvételi vizsgái.
- Különösen nagy a jelentősége egy ilyen 

összefogásnak akkor, amikor 
a kultúra sok tekintetben 
mostohagyerek. Igen is ki kell 
mondani, hogy minisztériuma sincs 
már ennek a területnek, melyre 
egyre kevesebb figyelem, pénz jut. 
Sorra fogynak a támogatók, és a 
pályázati lehetőségek – mondta 
megnyitójában Somogyvári László.  
Balatonlelle város alpolgármestere 
úgy vélekedett, hogy a városok 

vezetőin, a kultúra területén dolgozókon van a 
sor, hogy őrizzék az értékeket, hagyományokat, 
melynek egy jelentős állomása a most nyíló tavaszi 
fesztivál.

A fonyódi zeneiskola növendékei, a balatonlellei 
Sotto Voce énekegyüttes is közreműködött 
amegnyitón, ahol a Balatont bemutató fotókiállítást 
Hidvégi József, Fonyód város polgármestere 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A képekről, 
a Balatonról illetve az azokhoz való emberi 
viszonyokról és az alkotókról Czöndör István 
evangélikus lelkész szólt a megnyitó zárásaként.
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Önálló hivatalt szeretnénk...
Interjú Kondor Gézával, Révfülöp új polgármesterével

Télűző Tapolcán

A révfülöpi 
képviselőtestület tavaly 
év végén döntött úgy, 
hogy feloszlatja magát. 
A közelmúltban a 
jogosult 1052 főből 
604-en vettek részt az 
időközi önkormányzati 
választásokon A független 
polgármesterjelöltek közül 
Kondor Géza szerezte meg 
a legtöbb, szám szerint 
257 szavazatot. Révfülöp 
új polgármestere bízik abban, hogy hivataluk a 
jövőben visszaszerezheti önállóságát.

- Polgármester úr, ön szerint milyen okok 
vezettek oda, hogy Révfülöp elvesztette központi 
szerepét és végül Kővágóőrs lett a mikrotérség  
hivatali központja?

- Az mellett, hogy szubjektív tényezők is 
nehezítették a megállapodást, Révfülöpnek 
a földrajzi elhelyezkedése folytán is erősen 
korlátozott volt a mozgástere. Keletre 
Balatonszepezd felé másik járás, délre a Balaton, 
északra, nyugatra a Káli medence települései 
veszik körül, melyeket tradicionálisan szoros 
kötelék köt egymáshoz, Kővágóőrshöz . A 
Balatonrendes-Ábrahámhegy –Salföld –
Révfülöp még megoldás lett volna, ám az 
ottani vezetők másképpen döntöttek. Csak 
gratulálni lehet Kővágóőrs polgármesterének, 
aki ezt az egységet meg tudta teremteni. Ezt mi 
tiszteletben tartjuk, és azon vagyunk, hogy mi, 
a tíz település erősítsük egymást, a közös hivatal 
ne elválasszon, hanem összekössön bennünket. 
Természetesen amint törvény adta lehetőség 
adódik, szeretnénk a hivatalunk önállóságát 
visszaszerezni. Ezt várossá válás előkészítésével, 
törvény módosítás kezdeményezésével 
próbáljuk elérni, mely esetleg lehetővé tenné a 
2000 fő alatti nagyközségeknek, kiemelt üdülő 
övezeteknek a saját hivatal működtetését, 
hiszen az év jelentős részében a nyaraló 
tulajdonosokkal többszörösére duzzad a 
lakosság, akiknek rendelkezésre kell állni.

- Meglátása szerint, jelenleg milyen 
Révfülöp település gazdasági helyzete, melyek 
legfontosabb megoldatlan, megoldásra váró 
problémái? 

- Révfülöp gazdasági helyzete szerencsére 

stabil, jelentős tartalékkal 
is rendelkezünk. Ennek 
megtartására törekednünk 
kell. A külső gazdasági 
körülmények gyorsan 
változnak, kivédésükhöz 
kell egy biztonságos háttér.

A legfontosabb 
teendőnk  a  közös 
hivatallal kapcsolatos minél 
előnyösebb megállapodás 
megkötése, a helyi 
kirendeltségen lehető 

legtöbb ügy intézését lehetővé téve, törekedve a 
meglévő hivatali létszám megtartására. Mindent 
elkövetünk, keressük a megoldást megérdemelt 
önállóságunk visszaszerzése érdekében.

- Talán néhány hét után is van már 
tapasztalata. Ön és az újonnan megválasztott 
testület között meg van-e a szükséges összhang?

- A polgármesterrel együtt hét fős testületből 
négyen visszakerültünk, három újonnan 
választott társunkkal egy pozitív gondolkodású, 
egységes csapatot választott a lakosság. 
Elmondhatjuk, hogy egy irányba húzunk, és 
biztos vagyok benne, hogy a testületi döntések 
és azok megvalósulása közti idő lerövidül.

- Mit tett eddig Révfülöp és mit tehet a jövőben 
annak érdekében, hogy turisztikai vonzerejét, jó 
hírét erősítse?

- Révfülöp turisztikai vonzerejének 
megőrzése érdekében az elmúlt két évben 
is folyamatosan korszerűsítette strandjait, 
közterületeit. Ezt a jövőben is tervszerűen 
folytatni kívánjuk. Kulturális életünket az 
eddiginél is színesebbé tesszük. Eddigi terveinket 
ötvözzük az új képviselők elképzeléseivel. A 
konkrét, reális lépések hívei vagyunk. 

Terveink között szerepel horgász csónak 
kikötő létesítése, a régóta vágyott vitorláskikötő 
megvalósításának előkészítése, az elkezdett 
közvilágítás fejlesztési program felgyorsítása, 
fedett szabadtéri színpad létesítése . Céljaink 
annyira egységesek, hogy polgármesteri 
program helyett, valójában képviselő testületi 
programról beszélhetünk. Célunk Révfülöp 
turisztikai vonzerejének fokozása, melynek 
lehetővé kell tennie a fiatalok itthon tartását, 
biztos megélhetését.   

                 Töreky László

Több százan szórakoztak jól és öltöztek 
maskarákba az immár hagyományos Télűző 
Maskarádé elnevezésű tavaszváró programon, 
Tapolcán február 23-án. 

A tavalyi siker szárnyakat adott a farsangi 
rendezvénynek, így idén sem volt meglepő a 
résztvevők viszonylag magas száma. Az ovisokból, 
szülőkből, pedagógusokból, fiatalokból és 
idősebbekből verbuválódott tömeg,- érdeklődők 
sokaságától kísérve -, a Pelion szálloda bejáratától 
kezdte meg útját, hogy az Ady Endre utcán 
áthaladva, végül a Fő téren, a Tanúhegyek 
Egyesülete által korábban megkezdett forralt 
bor főző rendezvény helyszínén- érjen célba. 
A megérkezőket Bognár Ferenc a szervező 
Tamási Áron Művelődési Központ igazgatója 
köszöntötte.

Beszédében a télűző farsang népi eredetéről és 
ezek újkori tapolcai felmelegítésének ötletéről és 
történetéről osztotta meg gondolatait. A hivatalos 
beszédet a farsangi álruhák, maskarák színpadi 
bemutatása, majd értékelése követte. Közben 
jól fogyott a finom farsangi fánk, nagy keletje 
volt remek forralt boroknak, a színpadon, pedig 
a Batsányi táncegyüttes ropta, így hamarosan a 
hangulat is tetőfokára hágott. 

Egyéb színes produkciók, előadások mellett, 
nem maradt el a rendezvény csúcspontja, a 
Kiszebáb égetés sem, amely népi elgondolás szerint 
a gondoktól, nyavalyáktól képes megszabadítani 
az abban résztvevőket.  

A tapolcai télűzés végeredményben sikeresnek 
volt nevezhető, hiszen a hideg és közlekedési 
gondokat okozó havazás a következő napokban 
szinte varázsütésre véget ért. 
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A Szent Mihály-domb védői
Ugyancsak gazdag programmal állították össze idei 

munkatervüket a vonyarcvashegyi Szent Mihály-hegy Védő és 
Vendégváró Egyesület tagjai.

     A civil szervezet évértékelő-évindító ülésen Pipics Lajosné 
elnök kiemelte, hogy a félszáz fős tagság nagy aktivitással vett részt a 

közösségi munkában. Erre építve, a tavalyihoz hasonló tartalommal 
állították össze ez évi programjukat.  Rendezésükkel sikeresen 
zajlottak le a hagyományos sport emlékversenyek, vendégül látták a 
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület képviselőit, segítő közreműködői 
voltak a Nők a Balatonért Egyesület víz napi rendezvényének.

Megrendezték a madarak és fák napját, amibe rajzpályázat 
hirdetésével vonták be a helyi általános iskolásokat és óvodásokat. A 
kulturális örökségvédelmi napok keretében idegenvezetéssel várták 

utár
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Nyári  panoráma -  még magasabbról

a látogatókat az emlékhelyen. Kirándulásokat, tanulmányutakat 
szerveztek köreikben, jó kapcsolatokat ápolva képviseltették 
magukat számos községi és társszervezeti eseményen, s néhány 
alkalommal a környező települések rendezvényein is ott voltak. 

     Látványos eredményt hozott a nyertes Leader pályázat, 
melynek segítségével 5 millió 
forint értékű beruházást 
tudtak lebonyolítani. Jelentős 
tájépítészeti munkát végeztek 
el az emlékhelyen, még 
vonzóbbá téve azt a turisták 
számára. 

Az egyesület az 
EU-s társfinanszírozású 
programban a vidéki örökség 
megőrzése címen jutott a 
pénzhez, melyből a tervek 
megvalósításának teljes 
költségét tudták fedezni, 
önerő nélkül. A zömmel 
parkosítást jelentő munkát a 
gyenesdiási Kertépítő Kft.-t 
végezte el. 

A kialakított új sétányon 
a temetőn átvezetően két 
irányból közelíthető meg 
a domb tetején található 
kápolna. Különböző 
pontokon padok, asztalok 
lettek elhelyezve. Ezzel 
együtt készült el a kápolna 
megvilágítására földbe 

süllyesztett reflektorrendszer is, amit két egyesületi tag, Schoblocher 
Mátyás és Söhn-Sebler Sybille felajánlásának kezdeményezésével 
indult adománygyűjtésnek és önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően valósulhatott meg. 

      Továbbra is számítanak patrónusaikra és a pályázati 
lehetőségekre - egyelőre a működésük támogatására nyújtottak be 
igényt. 

      H. Á. 



utár2013. március Települések

17

Zamárdi rozéban is tartja kiváló formáját
Villányiak és Hamvas Béla gondolatai a vendégek körében

Nem csökkent az érdeklődés a 
zamárdi bormustra iránt. A Szent Kristóf 
pincészetben harmadik alkalommal 
megrendezett eseményen ezúttal is 
legalább félszáz palack dugója pattant 
ki, s ugyanennyi üvegtulajdonos várta 
izgatottan a minősítők jelzőit. Csákovics 
Gyula polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta: a bor a barátság szimbóluma, 
s minden cseppjében benne van a gazda 
munkája, hite és tudása. A bor és a szőlő 
nem csak a megélhetés és az öröm forrása 
– esztétikailag is élményt nyújt, hiszen 
nincs annál szebb látvány, mint amikor a 
hajnal első sugarai megvilágítják a harmatos 
fürtöket.

Aki járt már hasonló eseményen, annak 
felesleges elmondanom: valamennyi flaska 
egy-egy tavalyi termést tartalmazott. A 
legjobbat! S ahogy nyíltak az üvegek, úgy 
lett egyre emelkedettebb és oldottabb a 
hangulat, melyben a szép és illatos borok 
mellett bizonyára szerepe volt a ceremóniát 
rutinosan levezénylő volt hegyközségi 
elnök, Tóth Imre Mihály elismerő szavainak. 

A helyi szőlősgazdák mellett ezúttal 
rangos vizitálók – a testvértelepülés 
küldöttei – is kóstolgatták a környező 
dombok ajándékát, a zamatos nedűket, 
az áttetsző rozékat. A villányi delegáció 
sem fukarkodott a dicséretekkel, s ezt 
nem az udvarias vendégek okán tették. 
Takáts Gyula, a vörösborok fővárosának 
polgármestere szerint ugyanis a borok 
megítélésénél mindig a helyi körülményeket 
kell előtérbe helyezni: az adott tájegységre 
jellemző éghajlatnak és a talajviszonyoknak 
meghatározó szerepük van a minőségben. 
S hogy a „hely szelleme” milyen hatással 
van a villányi borokra, arról a vendégek által 
hozott testes italok tanúskodtak.  

 - Megtiszteltetés számunkra, hogy 
Zamárdi vezetői erre a rangos, a helyi 
bortermelők körében oly fontos eseményre 
meghívtak bennünket – talán hasznos 
tanácsokat is tudunk adni. A testvérvárosi 
kapcsolat ugyan csak kétéves múltra tekint 
vissza, ám ezek a közös programok is jelzik, 
hogy nem pusztán egy dokumentum az 
együttműködési megállapodás. Villány 

lakói a szőlő- és a borkultúra mellett 
arra is büszkék, hogy a természet- és 
környezetvédelem területén is maradandót 
alkotnak. Zamárdi vezetőit és lakóit hasonló 
mentalitás jellemzi – törvényszerű volt, 
hogy előbb-utóbb egymásra találunk. 

Örömmel tölt el, hogy sok önkormányzati 
vezető, vállalkozó keres fel bennünket: a 
villányi bor és a turizmus összekapcsolásának 
lehetőségeire kíváncsiak. Titkok nincsenek, 
mert a szőlőtermesztés és borkészítés 
„tantárgynál” csak az alapokat lehet 
elsajátítani. 

Ha megkérdezné a villányi borászokat, 
szinte egyöntetűen vallanák: az időjárási 
és az előre nem látható körülmények 
szinte minden évben eltérő minőséget 
produkálnak. Városunkban egyébként 
a lakosság nyolcvan százaléka kötődik 
valamilyen formában a szőlőhöz, hiszen a 
kézi munkaerő még napjainkban is fontos, 
bár már nem olyan meghatározó, mint 
néhány évtizeddel ezelőtt. A szőlőnek, 
a bornak és a szakma művelőinek sokat 
köszönhet a település, hiszen az iparűzési 
adó fontos tételt jelent a település 
költségvetésében. Villány önkormányzata 
ugyanis még kellő időben felismerte, hogy 
a borturizmus meghatározó  lehet a város 
életében, s tudtuk azt is, hogy a jó hangulatú 

kóstoláshoz megfelelő miliő, korszerű 
létesítmények, elkötelezett borászok, kiváló 
vendéglátó-ipari szakemberek kellenek. 
Ha a szállás, az étkezés és a programok 
megfelelőek, a vendégek minden bizonnyal 
elégedetten távoznak tőlünk. 

A felbontott palackok számával 
arányosan nőtt a borhoz köthető 
anekdoták száma, majd félelmetes 
hatalmával kapcsolatosan természetesen 
előtérbe került a gyengébb nem is: 
szakértői vélemények szerint a kékfrankos 
kitűnő hatással van a hölgyek agysejtjeinek 
aktivizálására: számos empirikus kutatás 
igazolja, hogy mértékletes fogyasztása 
mélyen szántó gondolatokot indukál. 

A zamárdi bormustra megfelelő apropót 
kínál, hogy Hamvas Béla gondolatait 
megidézzük. Azt a fejezetet, melyben 
a szőlősgazda a három legöregebb és 
legtapasztaltabb ivót arról kérdezi: milyen 
borral illik megkezdeni a szalonnasütés 
emelkedett aktusát.

„A tavalyi muskotály remekül 
sikerült, szólt az egyik öreg. Fejbeszállós, 
mondja a másik. Az asszonyok túl korán 
megbolondulnak, ez a gazda véleménye. 
Sose lehet elég korán, veti rá a legbölcsebb.” 

                                                                                                            
     Süli Ferenc

A kép jobb szélén Csákovics Gyula, mellette Takáts Gyula, Villány polgármestere
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A Balaton déli partjának egyik legromantikusabb, legexponáltabb 
területén fekszik az a negyvenhét hektáros üdülőkomplexum, 
melynek tulajdonjogát 2007-ben szerezte meg egy külföldi 
befektető, s ahova nagyszabású fejlesztést álmodott meg., Az elmúlt 

években számos egyeztetés zajlott 
le a helyi önkormányzat, az illetékes 
építészeti hivatal és a beruházó között, 
ám eddig csak kis lépések jelezték a 
közös akaratot. A tulajdonos ebben 
az évben jelentős változásokban 
reménykedik, s ennek megfelelően 
magyar állampolgárt bízott meg a 
budapesti székhelyű cég irányításával 
– erre a közel két évtizedes jelenlét 

ellenére még nem volt példa.  
- Immár tíz éve dolgozom a Shikun & Binui Hungary csoportnál - 

eddig a pénzügyi terület felügyelete tartozott hozzám. Kinevezésemnek 
üzenetértéke is van, hiszen én jobban megértem a magyarországi 
folyamatokat, a helyi problémákat, mint a korábban funkcióban 
lévő vezetőtársaim – mondja Spiesz Botond ügyvezető igazgató, aki 
abban is bízik, hogy az év közepére elkészül a Club Aligára vonatkozó 
szabályozási terv, s ezzel végre új lendületet kaphat a beruházás. 
Tudatában vagyunk annak, hogy ez a vízparti ingatlan milyen 
fontos szerepet töltött be a település életében, s azt is tudjuk, hogy 
nem véletlenül került az ötvenes évek elején az akkor uralkodó párt 
tulajdonába. Nem ismeretlen számunkra az sem, hogy a viharos múlt 
miatt számos érzelem és érdek tört időközben felszínre, de ezek is csak 
szűrve jutottak el hozzánk. 
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Club Aliga: látható jövő

Szezonnyitó boros üzleti találkozó

A helybeliek és a Balaton szerelmesei a rendszerváltáskor joggal 
reménykedtek ugyanis abban, hogy az addig hermetikusan elzárt 
terület végre a köz tulajdonába kerül, de ezúttal is csalatkozniuk 
kellett. Az elmúlt több mint két évtized felemás állapotot hozott, 
hiszen csak részben nyílt meg a fürdőzni vágyó nagyközönség előtt a 
strand. A korábban lezajlott demonstrációk is azt igazolják, hogy sem 
az állandó lakosság, sem a nyaraló tulajdonosok nem elégedtek meg 
az akkori lehetőségekkel. 

A terület jövője a helyi politikai, gazdasági szereplőkön múlik, ám 
a fejlesztési koncepció kidolgozásához régiós egyetértés is szükséges. 
Örvendetesnek tartjuk, hogy a balatonvilágosi önkormányzat – 
némi módosításokkal – az eredeti fejlesztési koncepciót fogadta 
el. Ha a nyáron rendelkezésünkre áll a végleges szabályozási terv, 
megkezdődhet a konkrét fejlesztés, bár közismert – a vásárlás óta 
eltelt években a piaci helyzet megváltozott, s ez korántsem kedvező 
számunkra. A fejlesztő és az önkormányzat szempontjából látható 
jövőt kívánunk felvázolni, s őszintén hiszek abban, hogy 2013 
mérföldkőként vonul majd be a település történetébe. Örülök, hogy 
részese, s mintegy indikátora lehetek ennek a folyamatnak, az állami, 
az önkormányzati és saját cégem összefogásának. 

 Spiesz Botond elmondta, hogy a beruházás megkezdése, vagyis 
az építkezések során már számos munkahelyet teremtenek, ám a két 
évtizedre tervezett projekt végén mintegy másfélezer dolgozónak 
biztosítanak hosszú távra szóló megélhetést, s éves szinten több 
százmillió forint adó kerül a balatonvilágosi önkormányzat büdzséjébe 
is. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ezzel a beruházással a helyi 
ingatlanok értéke is emelkedik.

              Süli Ferenc

Mintegy nyolcvan érdeklődő és kiállító 
vett részt a Dél-balatoni Borút Egyesület 
és a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai 
Egyesület első alkalommal rendezett 
szezonnyitó borbemutatóján és üzleti 
találkozóján a földvári Főnix hotelben 
március 7-én.

A szervezők azt szeretné elérni, hogy a 
szállodákban, panziókban, éttermekben 
és más vendéglátóhelyeken elsősorban 
a térségben termelt borokat kínálják 
a vendégeknek, fogalmazta meg 
köszöntőjében a főszervező, Fekete Tamás, 
a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai 
Egyesület alelnöke.

Gádor Dénes, a társszervező Dél-
balatoni Borút Egyesület elnöke elmondta: 
ez a program is azt szolgálja, hogy a térség 
kínálatában a rangjához méltó helyet 
kapjanak a helyben termelt borok. 

A házigazda egyesület tagjai mellett a 
bemutatóra meghívták a Siófoki Fürdőegylet 
és Turisztikai Egyesület tagjait is. Hoffmann 
Henrik elnök, a Balatoni TDM Szövetség 
elnökeként is úgy vélte, 
hogy  a desztinációs kínálat 
megteremtéséhez az 
érintett partnerek hasonló 
együttműködésére lenne 
szükség a teljes balatoni 
térségben.

A rendezvényen 
több mint húsz kisebb-
nagyobb borász, borászat 
mutatkozott be a Zamárdi 
és Balatonboglár közötti 
térségből. A borbemutatót 
malac - és csirkevacsora 
zárta. A méretes szabadtéri 
sütőben grillezett húsokat 

Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, a 
rendezvény egyik fővédnöke, Gádor Dénes, Hoffmann Henrik és Fekete 
Tamás a megnyitón

Fotó: Antal Fülöp

az egyesület egyik tagja, Borbély László, 
ismertebb nevén, Sültmalacos Laci bácsi 
ajánlotta fel a részvevőknek.

   Antal Fülöp
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Dupla sikert „aratott” a közelmúltban Siófok azzal, hogy 
a városban dolgozó  két vezető is országos elismerést kapott. 
Zsuga János, az FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója az Év 
menedzsere, Fodor János, a Siófok Kézilabda Club ügyvezető 
igazgatója pedig az Év sportvezetője díjat vehette át.

Az „Év menedzsere 
2012” címet a Menedzserek 
Országos Szövetsége ítéli 
oda minden évben. Az üzleti 
élet szereplőiből, valamint 
hazai médiumok vezetőiből 
álló bíráló bizottság az 
üzleti eredményesség és 
hatékonyság, az elmúlt 
időszakban elért sikerek, a 
vállalati elismertség, továbbá 
a karizmatikusság alapján 
választja ki a győztest a jelöltek 

közül. Az FGSZ Zrt. első számú vezetője többek között olyan 
sikerek miatt érdemelte ki az elismerést, mint a társaság 130-150 
milliárdot elérő stabil nettó árbevétele, több száz új munkahely 
megteremtése, valamint az a 168 milliárd forint értékű fejlesztés, 
melyet az elmúlt években csapatával együtt valósított meg, 
s mely beruházások eredményeképpen 500 kilométernyi új 
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Kitüntetett siófoki vezetők

Új csarnok, korszerűbb körülmények

nagynyomású földgázszállító 
vezeték épült Magyarország 
ellátásbiztonságának növelése 
érdekében. Zsuga János a 
Budapesten megtartott XIX. 
Menedzserbálon vehette át a 
neki ítélt elismerést.

A Somogy Megyei 
Sportszövetség által alapított 
„Év sportvezetője” díjat a 27. 
Somogyi Sportgálán adták át 
a Kaposváron. A kitüntetést 
Fodor János az elmúlt nyolc évben végzett tevékenységével 
érdemelte ki. A Siófok KC ügyvezető igazgatója először 
támogatóként segítette a siófoki női kézilabdát, majd a klub 
vezetőjeként folytatta munkáját. Csapata az elmúlt évben 
sporttörténelmet írt, hiszen a lányoknak nemcsak az élvonal 
dobogós helyére sikerült felküzdeniük magukat, de a csapat 
a nemzetközi színtéren is megmérethette magát. A kézisek 
sikertörténete remélhetőleg a jövőben is folytatódik. Erre 
garanciát adhat annak az új csarnoknak a megépülése, amely 
a nyártól állandó, biztos bázisa lesz a felnőtt és az utánpótlás 
versenyzőknek.

      Gy. L.

Több, mint 95 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból – és a hozzá 
tartozó saját erőből – létesült új csarnok 
az igen dinamikusan fejlődő, siófoki 
Geotech-Group Kft. telephelyén. A cég 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél- 
Dunántúli Operatív Program keretén 
belül nyerte a pénzt, s valósította meg 
a beruházást, amelynek ünnepélyes 
avatására február 14-én került sor. 

Az ünnepi alkalommal 
Árvai András ügyvezető 
mutatta be a céget 
az érdeklődőknek. 
Elmondta, hogy fő 
profiljuk közé tartozik 
a bútoripari kellékek, 
és különböző lapanyag 
n a g y k e r e s k e d e l m e , 
valamint egyedi tervek 
alapján megvalósuló 
bútorgyártás. Céljuk, hogy 
a változó gazdasági és 

piaci körülmények között partnereik és 
ügyfeleik részére a versenyképes választék- 
és árpolitikán túl többet is nyújthassanak 
a folyamatos fejlesztések megvalósításával. 
A bútorgyártás terén az európai 
elvárásoknak is megfelelő profi lapra 
szerelt, illetve összeállított bútor termékek 
gyártása ma már nem valósulhat meg 
megfelelő technológiai és infrastrukturális 
háttér biztosítása nélkül. A cég a piaci 

elvárásokhoz maximálisan igazodva, a több 
mint 210 millió forint összköltségvetésű 
projektnek köszönhetően új ipari élzáró 
automatát szerzett be, és egy a modern 
kor igényeit minden szempontból 
kielégítő gyártócsarnok, raktár és iroda 
épületet épített. A projekt megvalósítása 
2011.04.04.-2013.01.21. közötti időszakban 
történt.

Az ünnepélyes megnyitón a nemzeti 
színű szalagot  Csepreghy 
Nándor fejlesztési 
programokért felelős 
helyettes  államtitkár vágta 
át, ünnepi beszédében 
fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy köszönet 
illeti a kezdeményezésre, 
fejlődésre kész és képes kis- 
és középvállalkozásokat, 
hiszen ők a motorjai a 
magyar gazdaságnak.
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Keszthelyen, a sétálóutca egyik kapualjá-
ban, nemrég elkészült állandó kiállításon 
kerámia makettek sora jeleníti meg a vá-
ros épített helytörténeti értékeit.
    Az épületek vitrinbe helyezett másait 
Túri Török Tibor magánmúzeum-tulajdo-
nos alkotta, akinek gyűjtő munkája révén 
a történelem számos nagy mérföldkövei 
közt lehet ma tallózni. A városépítészeti 
műalkotás „csokorban” ott találjuk a Fes-
tetics-kastély tornyát, a gimnáziumot, a 
plébániatemplomot. Látható a belvárosi 
„piros ház” néven emlegetett 18. század-
beli népi barokk épület, az ugyanilyen stí-
lusban készült Dongó ház, a Balaton-part 
két jellegzetes épülete: a Hullám Szálló és 
a Balaton Hotel sem hiányzik a sorból. 
    A legmonumentálisabb alkotás a Bakacs 
utca belvárosból nyíló sarkát jeleníti meg, 
egy korabeli nyelvezettel fogalmazott, de 
a város mai látogatóihoz szóló felirattal: 
„Urunk 1999. esztendején Túri Török uram 
által magyarviseletes babák, a honi lelkek 

Megidézett örökségeink

Belvárosi utcarészlet makettje

okulásán bemutattatott, s e helyütt mú-
zeum fundáltatott.” Ez egyben az elsőként 
létesített népviseletes babamúzeumba is 
kalauzol, ahol a magyarság viseleteit, kora-
beli öltözeteit közel félezer beöltöztetett 
babán mutatja meg. Számos tematikus 
gyűjtemény immár behálózza a belvárost, 
s a gyarapodás tovább folytatódik.  
A makettek vitri-
nében ugyancsak 
látható Liposits-villa 
hajdani belsejébe 
pillanthatunk be 
hamarosan. E ház 
eklektikus stílusje-
gyeivel 1910-ben 
épült, a helybeliek-
től kapott elnevezés 
dr. Liposits Elemér, 
volt keszthelyi főor-
vos emlékének szól. 
Egykori magánren-
delőjének ajtaja az 

által „nyílhat” ki, hogy lánya, dr. Liposits 
Andrea, aki maga is hosszú ideig dolgo-
zott a keszthelyi kórházban - a vérellátó 
osztályt vezette -, a megörökölt relikviákat 
bemutatásra felajánlotta Túri Török Ti-
bornak, aki hamarosan emlékmúzeumot 
létesít a hagyatékból. 
                                                          H. Á.

Huszonegyedik alkalommal adták át 
Balatonfüred legjobb sportolóinak és ve-
zetőinek a Balaton Szabadidő és Konferen-
cia Központban azokat a díjakat, melyek a 
2012-es év jutalmául szolgáltak. 

Bóka István polgármester örömét fejez-
te ki, hogy a tavalyi évben is kitettek magu-
kért a füredi sportolók, ráadásul a londoni 
olimpián is tovább öregbítették Balaton-
füred hírnevét olimpikonjaink. Elmondása 
szerint a sport turisztikailag is jelentős érté-
ket képvisel a város életében, elég ha csak 
a Kékszalag versenyt megemlítjük. Üdvö-
zölte azon infrastrukturális fejlesztéseket 
is, melyek az elmúlt évben jellemezték 
Balatonfüredet. Elég, ha csak a Lóczy Gim-
názium sportcsarnokáról, a Balatonfüredi 
Futball Club rehabilitációs központjáról 
és a műfüves pályák építéséről beszélünk. 
A város első embere említést tett arról is, 
hogy a Balatonfüredi Yacht Club pályázati 
támogatást nyert, melynek önrészét a vá-

Díjeső a sportcsarnokban
ros biztosítja. Az uszoda építésére tizenkét 
cég adta be a pályázatát, így várhatóan 
nagy lesz a verseny az árak tekintetében 
is. A polgármester örömét fejezte ki, hogy 
a Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Club 
több mint százmillió forintot nyert a társa-
sági adóból, itt már csak a jogi kérdéseket 
kell tisztázni. 

A polgármester köszöntője után az 
Acro Dance SE színvonalas műsorára ke-
rült sor. A díjátadásban Molnár Judit, a 
Humán Bizottság elnöke, Hári Lenke alpol-
gármester és dr. Bóka István polgármester 
segédkezett. 

„Balatonfüred Sportjáért” kitüntetést 
Benedek István kerékpározó kapta, aki 
évek óta sikeresen képviseli a várost. Pél-
damutató kitartással készül minden egyes 
versenyre, ahol kiváló eredményeket ér el. 
A tavalyi évben megnyerte a Magyar Kupa 
Futamot, valamint a Kínok Kínja Budapest 
Bajnokságot. Számos nemzetközi verse-

nyen is érmes helyezést szerzett. 
A sportvezetői/edzői kategóriában 

Sótonyi László munkásságát ismerték el, 
aki a 2009/10-es szezon közepén érkezett 
Balatonfüredre. Tavaly, a füredi kézilabda 
történetében először a csapat dobogón 
végzett, mellyel ismét kiharcolta a nemzet-
közi kupaporondon való indulást. 

Az idei sport díjátadó ízletes vacsorával 
és baráti beszélgetéssel zárult, annak re-
ményében, hogy jövőre ismét díjeső hull a 
sportcsarnokra. 

   Szendi Péter
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 A fényképezőgép csodákat képes 
megmutatni olyan környezetből, ahol 
a csodás látnivalók sokszor csupán egy 
exponálásnyi időre bukkannak fel. 
    A keszthelyi Helikon Kastélymúze-
um vadászati épületében a napokban 
nyílt kiállítás ritkán látható természeti 
pillanatokat tár a látogatók el. Az ér-
deklődők Polster Gabriella, fotóripor-
ter-újságíró felvételein keresztül tekint-
hetnek be az erdei vadak életébe.

A témát kedvelők a múzeumban im-
már harmadik olyan esemény alkalmá-
val kapnak ízelítőt a vadaktól ihletett 
művészetteremtésből, ami a házigazda 
intézmény és a Vadászati Kulturális 
Egyesület közös munkájának köszön-
hető. A múlt nyári trófea bemutatóval 
együtt a szakmai alkotóközösség kép-
zőművészeti pályázatán szereplő mun-
kákat mutatták be, majd a vadászfotók 
csoportos tárlatát rendezték meg.  
    Ezúttal Polster Gabriella önálló kiál-
lítással közvetít látnivalókat objektíven 
a vadakról. Pályája a Nimród szaklap-
nál kezdődött, majd alapítóként vett 
részt a Vadászati Kulturális Egyesület 
létrehozásában. Hozzáértés, türelem, 
szakmaszeretet, alkotói vágy, ami szük-
séges ahhoz, hogy a különös pillanat és 
az exponálás egybeessen. Ilyen esetek 
sokaságát láthatjuk. Nem csak fény-
képezőgéppel, hanem puskával is va-
dászik, bár fotóit nézve, róla ezt nehéz 
elképzelni. 

Művészeti hitvallása azonban egyér-
telműen fogalmazza meg a természet-
hez való kötődésének kettősségét: „Ha 
a puskám elsütő billentyűjét húzom 
meg, a pillanat megszakad, véget ér a 
vadászat. Ha a fényképezőgépem ex-
ponáló gombját kattintom el, a pillanat 
örökre megmarad, és tovább pereg.”  
     Ars poeticája: „A csak ritkán látható 
pillanatok  megmutatásával közelebb 
hozni az embereket  a természethez, a 
vadászat megismeréséhez, hogy ezál-
tal többek, s jobbak legyenek.”
                                                       H. Á.

Ritka pillanatok a vadonból
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Teniszfesztivál Veszprémben

Tanulságos őszi szezon, reményt keltő tavasz

A főváros után végre egy vidéki nagy-
városban is láthatják a sportkedvelők a 
teniszvilág igazi csillagait: március 30-án a 
Veszprém Aréna ad otthont annak a nagy-
szabású gálának, melyen a múlt és a jelen 
legragyogóbb egyéniségei villantják fel a 

A vártnál gyengébben szerepelt Balatonfűzfő csapata, de a baj-
nokság végére az ötödik hely megszerzése a cél. Orosz Péter elnök 
szerint régen látott felkészülésen van túl a csapat.

-2010 tavasza óta irányítom a klubot. Tanulságos időszakon va-
gyunk túl. Jobban nyomon kell követnem az edző munkáját, mert 
az eredmények fokozatosan romló tendenciákat mutattak – érté-
keli őszintén az őszi szezont a klub elnöke. – Hibásnak érzem ma-
gam abban, hogy későn hoztuk  meg a döntést az edző személyét 
illetően.

Orosz Péter önkritikát gyakorolt, ezentúl jobban odafigyel majd 
az edzői team munkájára, szinte napi kapcsolatban van Gallai Ist-
vánnal, aki kitűnő munkát végzett a tél folyamán. Négy potenciális 
edző jelöltjük volt, de Gallai hozzáállása a munkához, a focihoz 
történő hitvallása meggyőzte a fűzfői vezetőket, így hamarosan 
egymás kezébe csaptak. 

A fűzfői csapat a tizedik helyen áll az őszi szezont követően. Ki-
lenc pont a lemaradásuk az ötödik helyezett Alsóörssel szemben, 
így reális esély van arra, hogy a bajnokság végén az első ötben vé-
gezzen a FAK. – Amióta betöltöm az elnöki posztot, azóta a legke-
ményebb felkészülésen van túl a csapat. Optimista vagyok a jövőt 
illetően, képesnek tartom a gárdát, hogy az ötödik helyet megsze-
rezze. Erőnlétileg nagyon sokat léptek előre a fiúk, ez remélhetőleg a 
tavaszi mérkőzéseinken megmutatkozik. 

Sikerült megerősíteni a csapatot, olyan játékosok érkeztek, akik 
pozitív hozzáállásukkal, a munkához való viszonyukkal a vezetősé-
get megerősítették abban, 
hogy érdemes volt szer-
ződtetni őket. A felkészülé-
si mérkőzések jól sikerültek, 
a támadó szekciótól lénye-
gesebben többet vár az 
elnökség. Erre a játékosok, 
a körülmények adottak, a 
szakmai tapasztalat pedig 
Gallai Istvánt igazolja. Nagy 
játékos és edzői múlttal 
rendelkezik. Futballozott és 
dolgozott többek között 
Finnországban is. 

1978 és 1985 között a Pécsi MFC labdarúgója volt. Az élvo-
nalban 1978. augusztus 26-án mutatkozott be a Székesfehérvári 
MÁV Előre ellen, ahol csapata 1–0-s vereséget szenvedett. Tagja 
volt az 1978-as magyar kupa-döntős csapatnak, mely a Ferencvá-
rostól hosszabbítás után 4:2-es vereséget szenvedett. Az NBI-ben 
120 mérkőzésen szerepelt és három gólt szerzett.

Ősszel Őskün dolgozott. Csapatával az előkelő negyedik he-
lyen zárt. Az együttes jelentősen átalakult, élmezőnybeli tagságát 
ennek ellenére simán megtartotta. - A teljesen átalakított együt-
tes kitűnően teljesített a külső körülmények ellenére. Jól kezdtünk 
és csupán az első három helyezett ellen maradtunk alul. A jövő 
még bizonytalan – nyilatkozta korábban a sajtónak Gallai. A jövő 
olyannyira bizonytalan volt korábbi csapatánál, hogy elfogadta a 
fűzfőiek felkérését, mert tetszett számára a klub koncepciója.

Reálisnak tartja az ötödik hely megszerzését, bár nem lesz 
könnyű a kilenc pontos hátrányt ledolgozni. Jelenleg Alsóörs 25 
ponttal az ötödik helyen áll, míg a 10. helyezett FAK-nak tizenhat 
pontja van.

Igyekszik egy támadóbb szellemű, morálisan egységes csa-
patot kialakítani. Fájlalja azonban, hogy télen nem mindig volt 
megfelelő az edzéslátogatottság, reméli, hogy mindez tavasszal 
megváltozik. 

Ami örvendetes, hogy az U19-es csapat ősszel az előkelő ne-
gyedik helyen zárt, mindössze négy ponttal lemaradva a listaveze-
tő Alsóörstől. A tizenegy kapott góllal pedig a legjobb védelmet 

mondhatja magáénak a 
fűzfői alakulat. A klub első 
embere Horváth Ferenc 
munkáját is dicsérte, aki 
az őszi szezon utolsó mér-
kőzéseire leült a kispad-
ra. Morálisan már ekkor 
többet fejlődött a csapat, 
mely a korábbi edzőnél 
nem volt jellemző. Szécsi 
János munkáját megkö-
szönték, barátsággal váltak 
el egymástól. 

        Szendi Péter

sportág szépségeit. A tenisz népszerűsíté-
sét is szolgáló eseményen köszönthetjük 
a kilencszeres Grand Slam győztes Szeles 
Mónikát, a hosszú ideje a Top 10-ben ta-
nyázó Elena Dementievát, s a hazai tenisz-
élet rangos résztvevőit: Temesvári Andreát, 

Szávay Ágnest, Noszály Sándort, Kisgyörgy 
Gergelyt.

 A programot szervező Magyar Tenisz 
Szövetség a jegybevétel jelentős részét 
utánpótlás nevelésre fordítja. 
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Új sportcsarnok a kéziseknek

Felemásra sikeredett téli felkészülés
A tavalyi nem túl acélos szezont egy előkelő ötödik hellyel „fe-

jelte” meg ősszel az alsóörsi csapat. Zsebe Gábor reméli, hogy a 
bajnokság végén az első ötben végeznek és továbbra is bízik a te-
hetséges fiatalokban. 

- Milyennek ítélted meg az őszi 
szezont?

- Teljes mértékben teljesítet-
tük az elvárásokat, hiszen az első 
nyolc hely megszerzését tűztük 
ki célul, és végül az előkelő ötödik 
helyen zártunk. Korábban jellem-
ző volt a gárdára, hogy a kiesés 
ellen harcoltunk, ez szerencsére 
idén nem érvényesült. Bár megle-
hetősen sűrű a mezőny, de célunk, 
hogy a bajnokság végén az ötödik 
helyet megszerezzük.

- Az U19-es csapat meglehetősen jól teljesített, hiszen az első he-
lyen várják a folytatást. Tizenöt mérkőzésen 59-et rúgtak, huszon-
egyet kaptak, ez úgy gondolom példaértékű. Tervezed azt, hogy va-

Sportolók, sportbarátok, 
helyi és országos politikusok, 
helyi és országos sajtó orgá-
numok képviselői vettek részt 
azon az eseményen, amelyen 
sor került az újonnan épülő 
siófoki kézilabda edzőcsarnok 
alapkő letételére. Az esemény-
nek a háttérben „rajtra kész” 
földmunkagépek adtak méltó 
„aláfestést”.

Megoldódhat a siófoki női 
kézilabda sportág utánpótlásá-
nak fejlődése, ha elkészül az új 
munkacsarnok, amelynek alapkő letételé-
re  február 21-én került sor a siófoki Városi 
Sportcentrum területén. Eddig ugyanis 
utánpótlás csapataik csak nehezen jut-
hattak edzési lehetőséghez, s gyakran még 
este is edzeni kényszerültek – mert csak 
akkor volt számukra szabad tornaterem.  
Így – mint Fodor János, a Siófok Kézilab-
da Klub elnöke fogalmazott: Nemcsak az 
ellenfelekkel, de a megpróbáltatásokkal 
is meg kellet küzdeni a siófoki kézilabdás 
lányoknak. 

A klub célja nyílt titok: az új munka-
csarnok megépülését követően szeretnék 
Siófokot bázisként felrajzolni a magyar ké-
zilabda térképére.

A csarnok ünnepélyes alapkő letétele-
kor elhangzott: az összesen 367 millió fo-
rintos beruházás a társasági adó-forrásból 
(TAO) valósulhat meg Siófokon. Simicskó 
István, sportért és ifjúságért felelős ál-
lamtitkár arról beszélt, hogy a kormány 
a TAO-val kívánta ösztönözni a sportinf-
rastruktúra fejlesztéseket, valamint elő-

segíteni a gazdasági szereplők 
és a sportszervezetek közötti 
együttműködést. 

Balázs Árpád polgármes-
ter arról beszélt, hogy a város 
ingyenesen biztosította a te-
rületet a sportcsarnok meg-
építéséhez, valamint a városi 
sportcentrum meglévő létesít-
ményeit is átadta használatra a 
kézilabda klubnak.  

Az eseményen megjelent 
Vetési Iván, a Magyar Kézilab-
da Szövetség elnöke is, aki arról 

számolt be, hogy az elmúlt évben 10,8 
milliárd forint társasági adó-támogatást 
hagyott jóvá a szövetség, és ezek a pénzek 
jelentős segítséget nyújtanak az alulról 
történő építkezéshez a sportágban.

A siófoki sportolók és sportbarátok 
örömmel könyvelték el, hogy az ünnep-
ség alkalmával a Siófok KC NB 1-es csapat 
kapitánya, Bogdanovic Annamária újabb 
három évre szóló szerződést írt alá a klub-
bal.

           Gy.L.

lakit felhozol az utánpótlásból?
- Számítottunk rá, hogy jól szerepelnek, mindenképpen a do-

bogóra esélyes csapatról beszélünk. Folyamatosan próbáljuk be-
építeni a tehetséges fiatalokat a csapatba, de tudomásul kell venni, 
hogy más a miliő egy ifjúsági bajnokságban, mint a felnőtteknél. 
Képességeik alapján néhány fiatalnak már a nagy csapatban kelle-
ne játszaniuk, de sajnos még nem érettek erre. 

- Milyennek ítélted meg a téli felkészülést?
- Örültünk, hogy ismét indulhattunk a Füred Kupában, de saj-

nos az eredmények nem úgy alakultak, mint ahogy azt elterveztük. 
Felemásra sikeredett a felkészülésünk, de úgy vagyok vele, hogy az 
eredményeknek a bajnokságban kell jönniük, nem az edzőmérkő-
zéseken. Ami elszomorító, hogy füvön nem tudtunk edzeni, és ez 
a tavaszi szezon első néhány hetére is érvényes lesz majd. Sajnos 
mindez néhány játékos teljesítményén látszik is. 

- Nagy volt a jövés-menés a csapatnál?
- Szerencsére nem, Korcsmár István távozott Balatonalmádiba. 

Két új játékossal erősödtünk: Vass Ferenccel Gyulafirátótról és a 
tehetséges, agilis Bakai Ferenccel a veszprémi utánpótláscsapat-
ból. Úgy gondolom, sokat erősödtünk!
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Vespa, avagy az élet nem habostorta
Sokak szerint egy retró Vespa (Darázs) 

robogó a stílus maga. Persze csak azoknak, 
akiknek sok mindenből elegük van, ami 
mai. Csúcstechnika helyett „dolce vita”. 
Itt a tavasz, itt a nyár, Keszthely a mi 
Nápolyunk! 

Csatold fel a karodra nagyapád felhúzós 
Doxáját, vagy Rakétáját, rúgd be a Vespát, 
és irány a Balatonpart! Pémer Tamás 
Keszthelyen ilyesfajta igények kielégítésére 
is felkészítette üzletét. És most nem egy 
technokrata kereskedő szakbarbárt kell 
elképzelnünk, hanem egy olyan embert, 
aki a világot száz oldaláról szereti vizsgálni. 
Azt mondja, mostanában valamiféle 
ötvenes-hatvanas évekhez kötődő olaszos 
nosztalgia lengi körül ezt a robogótípust. 
Sokan keresik, talán mert a fejekben több 
mint egy egyszerű motorkerékpár. – Sok-
sok régi olasz film, mondjuk Federico Fellini: 
La dolce vitája Marcello Mastroiannival, 
Anita Ekberggel a főszerepekben… talán 
legegyszerűbben így lehetne megfogni azt 
az életérzést, amit egy régi Vespa nyújthat 
az arra fogékonyaknak - mondja. 

2013.február

Tomi nem csak javítja, felújítja, 
tuningolja őket, de valamiért szereti 
is. Szemem előtt indít be egy nyolc-
tíz éve üzemen kívül helyezett, hibás, 
ütött, kopott jószágot. Arcán mosoly, 
izgatottság, majd elégedettség. – Ezek 
a legszebb pillanatok, na, ez egy Vespa. 
És csodák csodája, a közel fél évszázada 
gyártott füstölgő olasz, iszonyú hangot 
árasztó rezonanciák közepette beindul. 
Ez-az valóban zörög rajta, de a motor 
hangja kiváló - állapítja meg. Én behúzom 
a nyakam, nekem bizony még eléggé 
csotrogánynak tűnik, de már kezdem 
kapizsgálni, hogy miről szól a dráma. Ha 
magyar sorsunkat akarnám jellemezni 
egy hazai filmes szlogennel, akkor azt 
mondhatnám: „az élet nem habostorta”. 
Ha a képzeletemben, az olasz filmek kissé 
görbe tükrében szemlélem az életet, akkor 
„ La dolce vita, Az édes élet”, pezsgő, 
mediterrán és legfőképpen szabadság, 
szerelem.  Ennyit a sztereotípiákról, amelyek 
behálózzák gondolkodásunkat még akkor 
is, amikor történetesen egy robogóra fáj a 

fogunk. És választásaink bizony sokfélék. 
Akiket a megmagyarázható, vagy éppen 
megmagyarázhatatlan nosztalgia és a régi 
gépek varázsa megfogott, azokat aligha 
lehet jobb belátásra bírni. Vannak ugyanis 
gyorsabbak, szebbek, megbízhatóbbak, 
erősebbek, korszerűbbek, de a rajongók 
szerint jobb nincs, mint egy öreg Vespa. 

És ha cserbenhagyna az úton, ha nyakig 
olajosan, vérző kézzel, kitartó rugdosástól 
fáradt lábbal próbálnánk újra életet lehelni 
az édesebb élet utáni vágyunk büszke 
közlekedési eszközébe? Hát kérem, az élet 
e téren sem habostorta. Ember küzdj, és 
bízva bízzál!  Na, de egy darázsban?

   Töreky László


