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Lapszél
Mi közük a nemzethez?

Briliáns produkcióval büszkélkedhet Egervári Sándor, a magyar válogatott 
közelmúltban elköszönt kapitánya. Hároméves munkálkodásának gyümöl-
cse egyben súlyos kritika elődei tevékenységére: az elmúlt huszonöt évben 
nála jobb mérleggel egyetlen szövetségi edző sem rendelkezett, s az ezred-
forduló óta ő volt az egyetlen, aki a csoportkörben dobogóra tudta vezé-
nyelni fiait. 

 Bravó, Egervári! Bravó, mert ezt a pazar teljesítményt úgy érte el, hogy a 
hazai átlag meccsnéző három olyan félidőt tud talán emlékezetébe idézni, 
amikor irányítása alatt jól játszott a válogatott. Nem kimagaslóan, nem nem-
zetközi szinten – csak jól. Harmincnégy mérkőzésből három félidő, s ebbe 
a kategóriába tartozik az 5:3-ra elveszített hollandiai meccs is. Egervári per-
sze kitűnő sportember, mert mellbedobással megelőzte a Magyar Labdarú-
gó-szövetség döntését: állítólag már a hatodik gól után eldöntötte, hogy tá-
vozik posztjáról.  

 A képzőművészetben is járatos szakmai vezető – állítólag a Győrben al-
kotott fallikus képei iránt több jeles műgyűjtő és rangos galéria érdeklődik 
– azért még győztesen kerülhet ki ebből a nyolcas zakóból. Győztesen, ha a 
szombathelyi reteszként elhíresült, részben „saját tulajdonú” játékosait sike-
rül jó pénzért értékesíteni. Guzmicsnak Romániában, Devecserinek vélhető-
leg Hollandiában lesznek nagyobb esélyei, de azért célszerű lenne valamely 
közép-ázsiai országban is körülnézni. Minél messzebb, nehogy egy következő 
szövetségi kapitány látókörébe essenek!

 Egervári dicstelen győri szereplése és minősíthetetlen búcsúja persze már 
felveti a kinevezők felelősségét is - de nem ez volt az egyetlen hibájuk. Már az 
itthon lejátszott, 4:1-es végeredményt hozó holland meccs is bizonyította: a 
kapitány fél a győzelemtől. A tizenhat hátvéd mellé – ahogy a foci zsargon 
mondja - betolatta még a csapatszállító buszt és a nagymama konyhai kre-
dencét. Csak a csoda mentett meg bennünket akkor is a nyolcastól!

A történelem pedig arra tanít bennünket: ha félsz a győzelemtől, veresé-
get szenvedsz.

A magyar labdarúgásban persze nem Egervári az egyetlen, aki alkalmatlan 
tisztségére. Véber György, a Mezőkövesd edzője néhány évvel ezelőtt a siófo-
ki díszpáholyban – sörös pohárral a kezében – illuminált állapotban csaknem 
tettleg inzultálta az egyik helyi, hetven év körüli drukkert. Vendégségben! 

 Csak karcolgatjuk a felszínt, de ott is találunk meglepő dolgokat. Sisa Ti-
bor, a Diósgyőr egykori edzője így építette az egyik legnagyobb magyar te-
hetség önbizalmát: ne cselezz! Bacsa Patrik – a villámléptű cselgép - és a többi 
ifjú focista valószínűleg a hasonló tanácsok miatt torpannak meg a felnőttkor 
küszöbén. Még szerencse, hogy érkezett Tomiszlav Szivics, s megadta a bizo-
nyítás lehetőségét egy talentumnak. Bacsa Patrik ebben a szezonban már öt 
gólt szerzett az élvonalban – s remélhetőleg elfelejtett mindent, amit koráb-
bi „mestere” tanácsolt. 

 Nehezen jutok el a címben feltett kérdéshez, pedig ott van a lényeg! Az 
amszterdami vereség után feltettem a kérdést a barátomnak: láttad a mecs-
cset, láttad, hogyan adták meg magukat? Láttad, hogyan gyalázták meg a 
nemzetet?

 Pikírt, lemondó legyintés volt a válasz: mi közük ezeknek a nemzethez? 
Mikor láttál olyat, hogy a himnusz felhangzásakor valamelyik játékos szeme 
csak egy kicsit is párás lesz. Mit számít ezeknek a haza, mit számít nekik tizen-
ötmillió magyar? 

A kérdés azóta is motoszkál bennem – ki ad rá megnyugtató választ!

          Süli Ferenc

November 16-án sztárvendégek közreműkö-
désével rendezi meg az idei Diabétesz Világna-
pot az Alapítvány a Cukorbetegekért, a Veszp-
rém Megyei Diabétesz Egyesület, valamint a 
Vanderlich Egészség Centrum, Veszprémben.  A 
rendezvényen vendég lesz a DIAEURÓ 2013 Eu-
rópa bajnok focicsapata, a magyar diabétesz vá-
logatott edzője, Hevesi Tamás, a torna legjobb já-
tékosa, Czernai Gábor, valamint dr. Havasi Anett, 
a csapat orvosa és Béki János, a Diabetes páciens 
újság és a csapat menedzsere.

A világnapi programoknak a Pannon Várszín-
ház ad otthont 9 órától délután 1 óráig (Veszp-
rém, Dózsa György u. 2.). A délelőtt első felében 
a gyermekeknek is kedveskednek a szervezők. 
Családi gyerkőcprogramra, arcfestésre és báb-
színházi előadásra invitálják a kicsiket és nagyob-
bakat. A nap folyamán az is ki derül, ki lesz a „Di-
abétesz Világnap Hőse”. A szórakoztató progra-
mok mellett a rendezvény teljes ideje alatt vér-
cukor és vérnyomásmérés, ingyenes szűrővizsgá-
latok, valamint diétás és mozgás tanácsadás vár-
ja az érdeklődőket. Megismerkedhetnek többek 
közt a legújabb inzulin pumpa működésével. A 
világnap üzenetéről, a szűrés és a prevenció je-
lentőségéről, a szövődménymentes élet lehető-
ségéről Veszprém megyei szakorvosok tartanak 
előadást. 

 A program zárásaként Hevesi Tamás ad kon-
certet, majd mint minden évben, kék léggöm-
bök százai repülnek a magasba.  A rendezvényen 
az is kiderül majd, hogyan alakult a nagy veszpré-
mi szűrés – hányan vállalták, hogy az elmúlt két 
hónapban egyetlen kérdőív kitöltésével meg-
tudják, mekkora a kockázata annak, hogy cu-
korbetegek legyenek. Az összesítésből megtud-
hatjuk, mennyire egészségesek a veszprémiek. 
A „Nagy szűrés” résztvevői között a világnapon 
ajándékokat is kisorsolnak. 

Délelőtti gyermekprogramok:
9.00 – 11.00 JÁTÉKVÁR – Gyere, a játék vár! 

(családi gyerkőcprogram)
9.00 – 11.00  ARCFESTÉS, ahol belebújhatsz egy 

kedves, vagy akár egy félelmetes teremtmény 
bőrébe!
 Színpadi műsorok

9.30      Ludas Matyi: Mesetarisznya Bábszínház
10.00 VETÉLKEDÉS a „Diabétesz Világnap 

Hőse” kitüntető címért /játékmester: Tari Tibi
10.30   Hahota: Frici Bohóc családi műsora

„Óvjuk a jövőnket!”
Diabétesz Világnap Veszprémben
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Kínai vendégek a Balatonnál
Együttműködési lehetőségek a környezetvédelem és a turizmus területén

Bár eredetileg kelet-magyarországi meg-
hívásnak tett eleget a Lu Xinshe kormányzó 
által vezetett kínai Jiangxi tartomány delegá-
ciója, szakítottak időt arra, hogy villámláto-
gatást tegyenek a Balatonnál. A Balaton Fej-
lesztési Tanács 2007-ben írt alá Együttmű-
ködési Megállapodást a kínai Jiangxi tarto-
mány Hegyek-Folyók-Tavak Fejlesztési Hiva-
talával (Mountain-River-Lake Development 
Office) közös programok, projektek kezde-
ményezésére és megvalósítására a fenntart-
ható fejlődés elősegítése érdekében, külö-
nös figyelemmel a környezetvédelem és tu-
rizmus területére.

A magas rangú vendégek célja nem a 
magyar tenger látványosságinak megtekin-
tése volt: a vendégek elsősorban a tó vízmi-
nőségének megóvására tett eredményes in-
tézkedésekről kívántak személyes tapaszta-
latokat szerezni. A küldöttséget Molnár Gá-
bor, a Balatoni Integrációs Kft. igazgatója fo-
gadta, s tájékoztatta őket az elmúlt évtized 
környezet- és vízvédelmi beruházásairól.

A világ legdinamikusabban fejlődő gaz-
daságával büszkélkedhető országban éven-
te 10-12%-kal emelkedik a GDP, s bár e tren-
det több ponton veszély fenyegeti, még 
hosszú időn keresztül kifizetődő lesz a kínai 
vállalkozásokkal való együttműködés. A vi-
lág legnépesebb állama láthatóan jelentős 
erőfeszítéseket tesz a környezetszennyezés 
megállítására – a jelenlegi folyamat ugyan-
is negatívan befolyásolhatja a gazdasági jólét 
alakulását, sőt a GDP növekedését is.  

A Kína közepén elterülő Jiangxi tarto-
mány területe közel kétszerese hazánké-
nak: a százhatvanezer négyzetkilométeren 
azonban negyvenötmillió állampolgárt re-
gisztrálnak. A lakosság jelentős része koráb-
ban a mezőgazdaságból élt, ám az ezredfor-
duló idején óriási ipari beruházások kezdőd-
tek – napjainkban főként a repülőgépgyár-
tás, a színes fémek feldolgozása, a megúju-
ló energiához kapcsolódó beruházások és 
a bio-gyógyszergyártás nyújt kiváló mun-
kalehetőségeket az itt élőknek. A mindösz-
sze 3-4%-os munkanélküliségi ráta hű képet 
fest a gazdaságról, az aktív korúak elhelyez-
kedési lehetőségeiről. Lu Xinshe kormányzó 
a balatoni látogatás kapcsán elmondta: 

- Tartományunkban található Kína leg-
nagyobb tava, a Poyang. A tó körül ma még 
a mezőgazdaság dominanciája a jellem-

ző – a környezeti károk jelentős része is erre 
vezethető vissza. Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudatos tevékenységgel kiküszöbölhe-
tő, megelőzhető a környezet további szeny-
nyezése, ezért szívesen követjük az e téren 
előttünk járókat. Szeretnénk, ha a Poyang 
hasonló szerepet töltene be a tartomány 

lakóinak életében, mint Magyarországon a 
Balaton. Már most is élénk a tónál a hor-
gászturizmus, partja pedig kedvelt kirándu-
lóhely, számtalan étteremmel, szórakozási, 
rekreációs lehetőséggel. A háromezer-ötszáz 
négyzetkilométernyi vízfelület tehát mág-
nesként vonzza a turistákat, bár a tó – az 
éghajlati körülmények miatt - fürdésre al-
kalmatlan. A legnagyobb kihívást így is az 
idegenforgalom jelenti, hiszen biztosítanunk 
kell az egészséges ivóvizet, s meg kell terem-
tenünk a szennyvíztisztítás korszerű feltét-
eleit. Az ökológiai gondok, a vízvédelem mel-
lett a fenntartható turizmusra fogunk kon-
centrálni a feladatok meghatározása során. 
A balatoni tapasztalatok számunkra is kö-
vetendők lehetnek, hiszen tudjuk: követke-
zetes munkával, a tudomány által kijelölt 
koncepciót követve gyakorlatilag egy évtized 
alatt oldották meg a magyar tenger vízmi-
nőségének problémáit. Kollégáimmal együtt 
ezért volt különösen értékes és fontos a Ba-
latoni Integrációs Kft. munkatársaival tör-
tént konzultáció, ezért hallgattuk nagy fi-
gyelemmel Molnár Gábor igazgató ismer-
tetését az elvégzett beruházásokról. Szá-

munkra egyébként nem ismeretlenek a ma-
gyar szakemberek, hiszen a Poyang tó és a 
Balaton együttműködésnek hagyományai 
vannak, a közös munkának pedig csodála-
tos perspektívái. 

Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Kft. 
igazgatója szerint  a balatoni fejlesztések 

nem csak a környezetvédelmi szakemberek 
érdeklődését keltették fel: egyre több kül-
földi delegáció érkezik a magyar tengerhez 
azzal a céllal, hogy saját problémáikra meg-
oldási javaslatokat keressenek, kérjenek. A 
nemzetközi fórumok ugyanis kiváló lehető-
séget biztosítanak az eredmények ismerte-
tésére, s e téren nincs okunk szerénységre. 

- A Lu Xinshe kormányzó által vezetett 
delegáció konkrétumokra volt kíváncsi – ta-
pasztalatainkat örömmel megosztottuk ve-
lük, s reménykedem, hogy az  elmúlt évek-
ben felépített kapcsolatnak újabb lendüle-
tet ad a mostani találkozó. Az együttműkö-
dés keretében korábban is jártak már ná-
lunk kínai küldöttek – ők főként a vízminő-
ség javításáért tett intézkedéseinket méltat-
ták. Az együttműködés fontos fejezeteként 
rögzíthettük, hogy 2009-ben egy kínai kuta-
tó három hónapig tanulmányozta a Bala-
ton víz- és környezetvédelmét. Ez a látoga-
tás számunkra a szélesebb együttműködés 
lehetőségén túl egyben a közös munka elis-
meréséről is szól, amely pedig felbecsülhetet-
len érték!    

   Süli Ferenc
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Balatoni idegenforgalom
Nyolc havi mérleg: egymillió vendég

A Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi 
főosztálya elkészítette a balatoni turizmus-
ra, a szálláshelyekre vonatkozó, az év első 
nyolc hónapját elemző kimutatását. E szerint 
a vendégkör meghatározó részét változat-
lanul honfitársaink alkotják, s bár a 
külföldi turisták között még mindig 
dominánsnak minősíthető a német 
és osztrák jelenlét, számuk ebben a 
szezonban is visszaesett. A statiszti-
kai adatokat böngészve talán csak a 
laikusok számára okoz meglepetést, 
hogy a magyar tengerhez látogatók 
felét négy város – Hévíz, Siófok, Ba-
latonfüred és Zalakaros - szálláshe-
lyei fogadták. 

Az idei főszezonban a Balaton 
üdülőkörzetben működő közel öt-
száz kereskedelmi szálláshely nyolc-
vanegyezer férőhelyet kínált az ide-
látogatóknak. A szálláshelyeken augusztus 
végéig több mint egymillió vendég 3,6 millió 
vendégéjszakát töltött el. Külföldről és bel-
földről is többen érkeztek, mint egy éve, így 
a vendégek száma 32 és félezerrel, a vendég-
éjszakáké százhatezerrel nőtt. A javuló forga-
lom a balatoni szezon erősödésének köszön-
hető: idén július és augusztus hónapokban a 
tavalyinál mintegy 23,5 ezer fővel több bel-
földi vendég fordult meg a balatoni szállás-
helyeken. A külföldiek csupán a vendégkör 
negyedét adták, kétszázhetvennégyezer fős 
létszámukon belül a német (74 ezer fő), az 
osztrák (35 ezer fő) és az orosz (25 ezer fő) 

vendégek aránya volt a meghatározó. Né-
metországból és Ausztriából egyaránt keve-
sebb, Oroszországból viszont mintegy 40%-
kal százalékkal több vendég foglalt szállást a 
Balatonnál, mint egy évvel korábban.

A zalai partszakaszon az üdülőkörzet 
vendégeinek 30%-a szállt meg, a külföldiek 
közül a kínaiak, oroszok, ukránok és osztrá-
kok többsége a Balaton nyugati medencé-
jét kereste fel. Erre a partszakaszra az ország-
határokon túlról 3,7, belföldről pedig 2,7 ezer 
fővel több vendég érkezett, mint az előző év 
első nyolc hónapjában. A somogyi parton a 
külföldi vendégek száma alig változott, a bel-
földieké viszont huszonötezer fővel nőtt, a 
veszprémi partszakaszon pedig a tavalyihoz 
hasonló számú kül- és belföldi vendéget re-
gisztráltak.

A Balatonhoz érkező vendégek felét 

négy város – Hévíz, Siófok, Balatonfüred és 
Zalakaros – szálláshelyei fogadták. A két zalai 
településen a vendéglétszám elmaradt a ta-
valyitól (bár a vendégéjszakák száma így sem 
csökkent), Siófok és Balatonfüred forgalma 

ezzel szemben erősödött. 
Az üdülőkörzet vendégeinek 

kétharmada a szállodákat, valami-
vel több, mint egytizede a panzió-
kat és üdülőházakat vette igénybe, 
minden hatodik vendég - százhet-
venezer fő - pedig a kempingekben 
szállt meg. Ellentétben az elmúlt 
években tapasztaltakkal, az év első 
nyolc hónapjában a panziók növel-
ni tudták a forgalmukat. 

A balatoni szálláshelyek augusz-
tus végéig 34,1 milliárd forint brut-
tó bevételt értek el, ez az országban 
képződő kereskedelmi szálláshelyi 

bevételek 17%-a. Az összbevétel több mint a 
fele a felszámított szállásdíjból, 16%-a a ven-
déglátóhelyi forgalomból származott. Mind-
két bevételtípus magasabb volt az egy évvel 
korábbinál. 

A szálláshelyek közül a legmagasabb ki-
használtsággal a balatoni szállodák üzemel-
tek: 2013. első nyolc hónapjában átlagosan 
50%-os, ezen belül júliusban hatvanöt-, au-
gusztusban hetvenegy százalékos telített-
séggel. 

      Retz Tamás
         KSH Veszprémi főosztály

A balatoni kereskedelmi szálláshelyek január-augusztusi 
vendégforgalma, 2009-2013
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Zöld Balaton Fotópályázat és más 
környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

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

Mini sorozatunk első részében a víztakarékosság és a vízmegkötés elméletét jártuk körül.
Elmondtuk, hogy a Balaton környékén élő emberek számára fokozottan fontos a rendelkezésre álló víz mennyisége és minősége, illetve arra a következ-

tetésre jutottunk, hogy a vízminőségen magánemberként csak keveset tudunk mozdítani, ellenben a vízmegkötés és víztakarékosság területén igencsak ak-
tívak lehetünk.

Ha tisztában vagyunk néhány alapvető összefüggéssel, talán nagyobb késztetést érzünk arra, hogy segítsünk a környezetünkön, annál is inkább, mert ki-
adásainkat is csökkenthetjük.

Ha építkezés, jelentős felújítás előtt állunk, mindenképpen érdemes átgondolni egy olyan rendszer kiépítését, ami számol a szürkevíz felhasználásával. A 
felmérések szerint a napi vízfogyasztásunk csaknem felét a WC-öblítés, a mosás és az öntözés teszi ki. (Lásd a táblázat.)

Ha földalatti tárolóba vezetjük az esővizet, annak kiépítése viszonylag egyszerű, gazdaságos és nem igényel zöldfelület elvonást sem.
Előnyei:
•   Tetemes vízdíjköltséget (60-70 százalék) és értékes ivóvizet takaríthatunk meg. 
•   A víz mosásnál és takarításnál, továbbá öntézésnél is jól használható.
•   A gyűjtött mennyiséggel csökken a Balaton felszíni lemosódások miatti terhelése, kisebb kapacitású csapadékvíz rendszerre van szükség.
•   A lágy esővíz miatt a mosásnál mosószert spórolhatunk meg, és vízkőmentesítő adagolása szükségtelen a mosófolyadékba. 
•   Csatornázatlan területeken kombinálhatjuk a rendszert egyedi biológiai tisztítóval, melynek elfolyó tisztított vizét még öntözésre használhatjuk. 
•   Csatornázott lakóövezetben nemcsak a vízdíj egy részét spóroljuk meg, de a csapadékvíz felhasználásának arányában a csatornadíjat is megtakarítjuk.
Elkészült házak esetében már nem egyszerű utólag kiépíteni egy komplett rendszert, de lehetőségek itt is vannak. Az épület körüli növényzet, zöldfelület 

segít helyben tartani az esővizet, és érezhető vízmegtakarítást érhetünk el egy, az eresz alá helyezett hordóval is. Ne feledjük, az utóbbi években nálunk is elér-
hetővé váltak a nyugati országokban már régóta forgalmazott, előre gyártott – beton, acél, műanyag – csapadékvíz-tároló tartályok, ciszternák. 

Ezeknek segítségével jelentősen mérsékelhetjük a csapadékhiányos évszak (nyár) költségeit, nem érintenek a Balatonnál nem ismeretlen öntözési vízkor-
látozások, és nem utolsósorban elkönyvelhetjük magunkban, hogy mi is hozzájárultunk a Balaton környezetének megóvásához.

Ha sem a szürkevíz rendszer, sem az egyszerű esővízgyűjtés nem jöhet szóba - mert például lakásban lakunk – nem jelenti azt, hogy nem tudunk takaré-
koskodni a vízzel.

Víztakarékossági tippek mindenkinek:
•   Rendszeresen ellenőrizzük, ellenőriztessük le a csöveket és a csapokat. A szivárgások, csöpögések meghökkentő mennyiségű pluszfogyasztást tudnak eredményezni.
•   Ha már ivóvízzel kell öntöznünk, tegyük azt este vagy kora reggel, ilyenkor kisebb mértékű a párolgásból adódó vízveszteség.
•   Ne mosogassunk folyóvízben. 
•   Ha mosogatógépet, mosógépet választunk, figyeljünk a vízfogyasztásukra
•   Használjunk víztakarékos vécétartályt
•   Kádfürdés helyett zuhanyozzunk.
•   Használjunk a csapokon víztakarékos adagolókat (perlátor) és víztakarékos zuhanyfejeket
•   Amikor a bojlerünkön stb. beállítjuk a melegvizünk hőmérsékletét, vegyünk figyelembe, hogy keveréshez sok hideg víz is kell majd.
•   Ne feledjük, hogy a fürdőszobai mosdókagylóhoz és a mosogatónkhoz dugó is tartozik.

Víztakarékosság, vízmegkötés a gyakorlatban

Napi egy főre jutó átlagos ivóvízigény egy takarékos háztartásban:
 • Fürdés, zuhany 30 l/fő
 • Mosogatás 10 l/fő
 • Testápolás 9 l/fő
 • Főzés/ivás 4 l/fő
 • Tisztítás 5 l/fő
 • WC-öblítés 20 l/fő
 • Mosás 12 l/fő
 • Öntözés 5 l/fő
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tartását és fejlesztését. Vállalati közösségünk különleges értéket 
képvisel, melyet hiszem, hogy meg kell őrizni, s tovább örökíteni.”

Az FGSZ  immár Magyarország ötszörös, és Közép-Kelet-Európa 
háromszoros legjobb munkahelye.

A MOL-csoporthoz tartozó, siófoki székhelyű FGSZ Földgáz-
szállító Zrt. operatív feladatai ellátására hat regionális üzemet mű-
ködtet Gellénházán, Hajdúszoboszlón, Kápolnásnyéken, Kecske-
méten, Miskolcon és Vecsésen, üzemenként 75-100 fő munkavál-
lalóval. 

A Legjobb Munkahely Felmérés önkéntesen kitöltött munka-
vállalói kérdőívek komplex kiértékelésén alapszik.  Az országos szin-
ten több mint 800 főt foglalkoztató vállalat munkavállalóinak kö-
zel 96%-a mondta 
el véleményét mun-
kahelyéről. Az FGSZ 
e l kö t e l e z et t s é g i 
mutatója ezúttal – 
a tavalyi eredmény-
hez képest továb-
bi 1%-ot erősödve 
– 89% lett. Össze-
hasonlításképp az országos átlag 58%.  

A felmérés során idén 90 vállalat 35 000 munkavállalója és kö-
zel 400 felsővezetője fogalmazta meg véleményét munkahelyéről. 
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Ötödik alkalom-
mal állhatott fel a 
képzeletbeli dobo-
góra – s negyed-
szer annak legfel-
ső fokára - az FGSZ 
Földgázszállító Zrt. 
az Aon Hewitt Leg-
jobb Munkahely 
Felmérés versenyé-
ben, s ezzel ismét 
kiérdemelte a meg-

tisztelő Legjobb Munkahely címet a 250-1000 fő létszámú vállala-
tok kategóriájában. 

Az első helyezettnek járó díjat és oklevelet Fehér János vezér-
igazgató vette át Czomba Sándortól, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium foglalkoztatásért felelős államtitkárától, valamint Veres Ritától, 
az Aon Hewitt ügyvezető igazgatójától.

Fehér János, az FGSZ Zrt. vezérigazgatója a díj kapcsán úgy fo-
galmazott: 

„Egy vállalat igazi értékét az emberek jelentik. Azok, akik nap 
mint nap felelősséggel végzik munkájukat, munkahelyüket életük 
részének tekintik, és hozzátesznek a vállalat sikeréhez. Az FGSZ-nél 
ilyen emberek dolgoznak, akiknek ezúton is köszönetemet feje-
zem ki, hiszen mai sikerünk is közös teljesítmény. Országunk, régi-
ónk és egész Európa stabilitása múlik azon, amit energiabiztonság-
nak hívunk, és melynek hazai biztosításában az FGSZ kulcsszerepet 
játszik. Az FGSZ csapatának alkotó és felelős együttműködése az, 
amely szavatolja az ország energiabiztonságának folyamatos fenn-

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai felügyelete 
alatt megvalósuló Új Nemzedék Plusz ifjúságpolitikai projekt „Add 
hozzá magad!” elnevezéssel interaktív pályaválasztási roadshow-t 
indít. A fiatalok pályaorientációját támogató programsorozat cél-
ja a személyre szabott tanácsadás és a helyi lehetőségekhez igazí-
tott tájékoztatás, melyek a programmal párhuzamosan megnyíló 
megyei szintű Kontaktpont irodahálózaton keresztül is igénybe ve-
hetők.

 Az első, veszprémi állomás után 2013 végéig további hat régió-
központba látogat el a rendezvény, egyes helyszíneken a Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal Pályaválasztási Kiállításával szorosan együtt-
működve. 

 A rendezvénysorozatot 2013. október 25-én Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes nyitotta meg, aki több száz fiatal előtt el-
mondta: nem lehet letenni arról a célról, hogy az Európát bejáró, 
más országokat megismerő fiatalok hazajöjjenek és itthon tudja-
nak boldogulni. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatallal történő együttműködés kap-
csán Siklódi Levente, az Új Nemzedék Plusz projekt megvalósításá-

Az FGSZ ötödik éve Magyarország legjobb munkahelye

Kezdetét vette az Új Nemzedék Plusz interaktív
pályaválasztási roadshow-ja

ért felelős Zánka – Új Nemzedék Központ ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy az eredményes összefogásban kulcsfontosságú sze-
repet játszottak az olyan közös alapértékek, mint a közoktatásban 
tanuló fiatalok támogatása jövőképük kialakításában, illetve a pá-
lyaválasztáshoz szükséges orientálás.  

A minden megyeközpontban megnyíló Kontaktpont irodahá-
lózathoz hasonlóan az Új Nemzedék Plusz interaktív pályaválasztá-
si roadshow a fiatalokkal való élő kapcsolat és párbeszéd kialakítá-
sára törekszik. A programsorozat elsődleges célja a fiatalok közvet-
len, személyre szabott támogatása jövőképük kialakításában, vala-
mint az ifjúságot érintő legfőbb problémák mentén megvalósuló 
társadalmi párbeszéd elindítása. 

Az egész napon át tartó programok között szerepel önismere-
ti, vállalkozásindítással, továbbtanulással kapcsolatos tanácsadás, 
drámaszínpad, pályaorientációs vetélkedő, interaktív játékok, köny-
nyűzenei koncert valamint a helyszínről jelentkezik a Petőfi Rádió 
Kultúrfitnesz Live különkiadása. 

A programsorozat az év hátralevő részében Győr, Miskolc, Sze-
ged, Pécs, Debrecen és Budapest városába látogat el.
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Készül a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) fajmegőrzési terve
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.  a BE-NATUR című projekt kere-
tein belül nemzetközi és hazai fajmegőrzési tervek el-
készítésében is részt vesz. A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság szakmai partnerként segíti a munkát.

Jelenleg a kis kárókato-
na fajmegőrzési terv mun-
kaváltozata készült el és a 
Vidékfejlesztési Miniszté-
rium illetékes főosztályain 
van egyeztetésen.

 
Miért éppen a kis káró-

katona?
 A kis kárókatona telepe-

sen fészkelő vízimadár faj, 
melynek elterjedése jól kö-
rülhatárolható, csak Euró-
pa délkeleti részén és Közép-Ázsiában költ. A XIX. század 
második felében hosszantartó komoly állománycsök-
kenést szenvedett el ez a madár. Az állománycsökkenés 
okai a vizes élőhelyek csökkenése, szárazodás, a halászok 
által történő kíméletlen üldözés, beleértve a fészkelő he-
lyek közvetlen pusztítását voltak. Európai szinten a sérü-
lékeny kategóriájú faj a Birdlife International az európai 
fajok természetvédelmi besorolásában az I. kategóriába 
helyezte. A kis kárókatona szerepel a Berni Egyezmény 
2. függelékén, az Európai Közösség madárvédelmi irány-
elvének (2009/147/EC) I. mellékletében, a Bonni Egyez-
mény és az azt kiegészítő Afrikai-Eurázsiai Vándorló Ví-
zimadarak Védelméről szóló részegyezmény (AEWA) II. 
Függelékében is felsorolták.

Hazánkban 1954 óta védett, 1993 óta fokozottan vé-
dett a 13/2001 KöM rendelet 2. melléklete szerint ter-
mészetvédelmi értéke 100.000 Ft. A hazai populáció az 
európai állomány 5-10 %-a.

 
Néhány tény a fajról:
 A faj a XX. század első felére kipusztult hazánkból, 

spontán visszatelepedésének jelei az 1980-as évektől 
erősödtek, az 1980-as évek végén telepedett meg újra, 
és azóta egyre több területen fészkel.

A tojásrakás március vége és július eleje között kezdő-
dik. A lerakott tojások száma 2 és 8 között változik. Tojá-
sai ellipszis alakúak, zöldeskék színűek, amelyek felületét 
krétaszerű, fehér  réteg fedi. A kotlásban mindkét nem 

részt vesz. A fiókák 27-30 nap után kelnek ki a tojásból 
és 6-7 hetes korukban válnak repülőssé.

A kis kárókatona táplálkozásában kifejezetten méret 
specialista, nagyobb halakat nem fogyaszt, csak 10-12 
cm hosszúságú halakkal táplálkozik, és elsősorban se-

kély vizekben és magányo-
san szerzi zsákmányát. Táp-
lálkozási szokásaiból adó-
dóan tógazdasági kártéte-
le – ivadéknevelő tavak ki-
vételével – a nagy káróka-
tonához (Phalacrocorax 
carbo) képest elenyésző.

 
Feltételezhető, hogy a 

hazai költő állomány túl-
nyomó része a Kárpát-me-
dence be nem fagyó vize-

in telel, de nem zárható ki, hogy bizonyos teleken egyes 
madarak a Balkán-félsziget vagy az Al-Duna irányában 
elhagyhatják a Kárpát-medencét

Országos állománya  2011-ben 1.100-1.350 pár kö-
zött 2012-ben  690-940 pár között mozgott, melynek 
egy nagyon fontos részét a Balaton mellett fészkelők 
(Nagy-Berek, Kis-Balaton) tették ki, ahol az állomány 
300-500 pár között változott.
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A magyar áldozatvédő szervezet, a Fe-
hér Gyűrű Közhasznú Egyesület a nyugat-
európai áldozatvédő szervezetek mintá-
jára közel negyed százada jött létre, s im-
már huszonegy éve tagja az Európai Ál-
dozatvédő Szervezetnek. Elsőként alakult 
meg a kelet-európai országokban és első-
ként kapott meghívást az európai szerve-
zetbe, ahol több cikluson keresztül a vég-
rehajtó bizottságnak is tagja volt. Egyesüle-
tünk kezdeményezte, hogy február 22-én 
tartsák meg Magyarországon is az „Áldo-
zatok Napját. 

A közelmúltban a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület Az áldozattá válás meg-
előzése, áldozatsegítés című szakmai prog-
rammal eredményes pályázatot könyvel-
hetett el. A projekt ez év februárjában in-
dult és 2015 január végén zárul. Ez idő alatt 
három fő célt kívánunk megvalósítani a 
bűncselekmények megelőzése és az áldo-
zatok segítése érdekében:  a projekt végére 
az egyesület ismertsége és a szolgáltatása-
inak megismerése növekedjen, kialakuljon 
egy szakmai protokoll az ezen a területen 
tevékenykedő állami és civil     szervezetek 
között, valamint kiemelt feladat a bűncse-
lekmények megelőzésének segítése, az ál-
dozatok jogainak megismertetése. 

Ezzel szeretnénk elérni, hogy a bűncse-
lekmények által áldozattá vált személyek 
minél nagyobb létszámban jussanak el va-
lamelyik áldozatsegítő szervezethez, ahol 
segíteni tudnak nekik. Egy EU-s felmérés 
szerint ugyanis hazánk a huszonhét vizs-
gált ország között az utolsó helyen van. . 

 Segíteni szeretnénk a fiatalokon is, mert 
egy közelmúltban készült felmérés szerint 
az áldozattá vált fiatalok közel 50%-a rövi-
desen elkövetővé válik.

A Fehér Gyűrű országos illetőséggel az 
érdekképviselet mellett minden rászoruló 
áldozatának – valamennyi bűncselekmény 
típus esetén – segítséget nyújt, mely sem 
tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez 
nem kötődik. A huszonhárom éves műkö-
dés alatt 43.680 áldozat kereste fel irodáin-
kat,  a díjtalan jogsegélyszolgálatot pedig 
23.374 fő vette igénybe. Csaknem hatezren 
voltak azok, akik bűncselekményt követő-
en kerültek szorult anyagi helyzetbe - ré-
szükre az egyesület 191.285.737.-Ft érték-
ben adott segélyt. 

Az áldozatok védelmében
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

 Az egyesületnek hetvennégy tagja van, 
ebből nyolc jogi személy: közöttük van 
a Legfőbb Ügyészség, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, valamint több 
országos hatáskörű szervezet és önkor-
mányzat.

 Az Európai Unió Tanácsa 2001. március 
15-én elfogadott kerethatározatának vég-
rehajtása nyomán 2006. január 1-jén  lépett 
hatályba az Áldozatvédelmi Törvény,  és 
alakultak meg az állami Áldozatsegítő Szol-
gálatok, minden megyeszékhelyen és a fő-
városban – ezek a szervezetek hivatottak 
a bűncselekmények áldozatainak segítésé-
ről és az állami kárenyhítésről intézkedni. A 
2000-es évek elején a Fehér Gyűrű az unió 
kerethatározatának megfelelően megnyi-
totta idényjellegű irodáit a Balaton északi 
és déli partján is.

 Országosan 2002-től 4.237 külföldi ál-
lampolgár fordult segítségért az irodáink-
hoz,  2.026 fő sértett kapott támogatást 
43.718.410.-Ft értékben, és nyolcvanöt kül-
földi részére száznyolcvannyolc vendégéj-
szakát biztosítottunk étkezéssel.

 Jelenleg kilenc egész évben nyitva tar-
tó irodánk van – Budapesten, Kecskemé-
ten, Hatvanban, Gyöngyösön, Veszprém-
ben , Siófokon, Szekszárdon és Mohácson, 
zömmel az érintett települések rendőrka-
pitányságának épületében, de két szezoná-
lis irodát is működtetünk  Balatonfüreden 
és Abádszalókon. A 2012 novemberében 
elfogadott új EU-s irányelvek magyaror-
szági megvalósításától és a határozataiból 
adódó , átdolgozott Áldozatvédelmi Tör-
vénytől azt várjuk, hogy stabilizálja egyesü-
letünk anyagi helyzetét és az ország összes 
frekventált idegenforgalmi helyén állandó-, 
vagy időszakos irodát tudjunk működtetni.

 Irodáink munkájáról tudni kell, hogy a 
helyszínen intézik az ügyet és így megkí-
méljük a bűncselekmény áldozatait sok 
kellemetlenségtől és felesleges utazástól.

A segítségnyújtáson kívül mi is vég-
zünk ingyenes jogsegély szolgálatot - jelen-
leg két gyilkossági és egy emberkereskede-
lem ügyben járunk el. Ha szükséges, az álla-
mi szervekkel szemben is fellépünk, ameny-
nyiben érdeksérelem történt az áldozatok 
terhére.

 Szeretnénk, ha a minisztérium támoga-
tásán túl az idegenforgalomban érintett hi-

vatalok, biztosítók is nyújtanának részünk-
re támogatást, hiszen a rendőrség után mi 
vagyunk az ügyben eljáró szervezet – olyan 
intézmény, amely segíteni akar és tud is. 
Rajtunk is múlik, milyen szájízzel megy 
haza a külföldi turista, még akkor is, ha baj 
érte magyarországi tartózkodása alatt. 

Minden országban, minden idegenfor-
galmilag látogatott területen történnek 
bűncselekmények, de nem mindegy, ho-
gyan segítünk és hogyan beszélünk az ál-
dozatokkal. Ha látják a segíteni akarást, a 
megértést, a jó szándékot, azt mondják: 
ez bárhol előfordulhat velem, de jövőre is 
visszajövök, mert ha bajba jutok, itt bizto-
san segítenek nekem. Azt hiszem, ez kivá-
ló marketing az idegenforgalomban tény-
kedők részére, és ez alapján a támogatásu-
kat is kiérdemeljük.

 Nagyon jó példa erre Siófok városa, 
amely látva nehéz anyagi helyzetünket, 
már ötödik éve 3-3millió Ft-tal támogatja a 
helyi irodánk működését. A képviselő-tes-
tület tagjai úgy ítélték meg, hogy a tevé-
kenységünk is egyfajta szolgáltatás az ide-
genforgalom területén. 

A siófoki Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi 
iroda egész évben nyitva van, a hét minden 
napján vasárnap kivételével 12-18 óráig, Sió 
u. 12-20. alatt, a városi rendőrkapitányság 
épületében. Az elő– és utószezonban az 
iroda a Balaton melletti településeken civil 
szervezetekkel, egyesületekkel együttmű-
ködve tájékoztatókat tart a bűnmegelő-
zésről és az áldozatsegítésről.

A Fehér Gyűrű megújított honlapján el-
érhetők a magyar turisták részére azon eu-
rópai országok civil áldozatsegítő irodái, 
ahová segítségért fordulhatnak, ha bűn-
cselekmények áldozatává válnak az adott 
országban www.fehergyuru.eu , de a hon-
lapon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesü-
lettel kapcsolatos információk is mindenki 
számára elérhetők: az irodák nyitva tartása, 
címe, telefonszáma.

„Segítse egész évben anyagiakkal egye-
sületünket, hogy másokon is segíthessünk, 
mert lehet Ön is áldozat” – a mottónk vál-
tozatlan.

           Fügedi László elnök
       Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
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- Ez egy igazi gasztronómiai kuriózum, a kedvenceimmel - így vélemé-
nyezte a Keszthelyen első ízben tartott Burgonya és Gesztenye Fesztivált 
Cozombolis, alias Leonidász Péter énekes, az esemény kultúrprogramjainak 
sztárvendége. 

A szervezőknek az adta az ötletet, hogy 
a legnépszerűbb táplálék és a hasonlókép-
pen közkedvelt csemege, azaz: a burgo-
nya és a gesztenye egy élvezetes kapocs 
lehet a nyár és az ősz között. A vendéglá-
tói kínálat e két szereplőjének Keszthelyen 
való közös ünneplése akár házigazdai elkö-
telezettséget is jelenthet. Hiszen a magyar 
burgonyafajták léte a georgikoni nemesítő 
műhelynek köszönhető. A gesztenyének 
ugyan inkább csak a vad változata kötődik 
a várostörténethez, ám sehol nincs olyan 

októberi fesztivál, ahol ne kínálnák a különleges illatú, langymelegségével is 
jóleső finom sültgesztenyét. Miután elmúltak a hagyományos szüretünne-
pi programok, itt van hát az ősz hozta újabb kulináris élvezetek ideje. Leg-
alábbis ezzel a szándékkal indult el az új program, természetesen hagyo-
mányt is teremtő céllal.

A fákról ekkorra lehullnak már a levelek, elrepülnek az utolsó költöző 
madarak is. Ám ez az időszak még alkalmas arra, hogy vendéglátók a Ba-
laton üdülőtérségében mindig vágyott szezonhosszabbításnak teremtse-
nek lehetőséget mind több vonzó rendezvénnyel. Az alkalmi színpadon 
peregtek a kulturális bemutatók kicsik és nagyok szereplésével. Énekelt a 
gyenesdiási Napsugár gyermekcsoport, táncoltak a Goldmark Károly Mű-
velődési Központ mozgásművészeti kurzusának tagjai, bemutatót tartott 
a Dalos Kedvűek Klubja, volt bábszínházi előadás, rajzverseny, a Kreatív 
Kuckó pedig az alkotni vágyókat várta. 

A szórakoztatás mellett a burgonyán és a gesztenyén kívül is természe-
tesen bőséges ételkínálat, italválaszték várta a vendégkört. A sztárfellépő 
Cozombolis pedig az alkalomhoz illő, igazi vérpezsdítő koncertjével emelte 
a hangulatot, a jó zenét nagyszerű humorral is fűszerezve.

- A gesztenyét sütve szeretem a legjobban - osztotta meg ízlését is a kö-
zönséggel. - Gyermekkoromban azt hittem, hogy nyersen héjastól kell me-
genni, ahogy visszaemlékszem, akkor úgy nem ízlett. A krumpli is nagyon jó 
sütve, de igazából pürének készítve imádom. 

A fiatal művész beszélt arról is, hogy Keszthely minden évben egy ke-
rékpártúrázói célpontja, baráti társasággal. Szolnokról vonattal indulnak, 

aztán a partot elérve, 
körbekerekezik a Bala-
tont. 

- Ez a szép város a pi-
henő félút. A csodás él-
ményekért megéri teker-
ni - búcsúzott a viszont-
látásig a közönségtől, a 
várostól. 

                                                                                           
                 

              Horányi Árpád

Közel 150 gyermek és kísérőik vettek részt november 5-én 
a somogyvámosi Krisna-völgyben rendezett édességfesztivá-
lon. A rendezvény kapcsán betekintést nyerhettek a gyerekek 
a Krisna-tudatú hívők életébe, megismerkedtek a tehenészettel, 

ahol a kisborjakat kézből etethették . A templomban csoportos 
játék keretében halhattak Krisna születéséről, az édességfeszti-
vál hagyományáról, majd mindenki bőséges kóstolót kapott a 
finomságokból.

Senki nem tér haza éhesen erről a fesztiválról – mondta 
Kartika devi dasi. A Krisna-völgy kommunikációs referense, aki 
az esemény kapcsán szólt arról is, hogy eltökélt céljuk a világban 
egyre erősebben jelentkező szegénység, éhezés enyhítése. Pél-
daként említette a budapesti Blaha Lujza téri, valamint az egri 
és debreceni állandó ételosztásukat. Szeretnék elérni – jegyezte 

meg Kartika devi dasi, hogy központjaik 30 kilométeres körzeté-
ben ne legyen éhező és főleg ne a gyerekek között.

Pár napja a Govardhana puja – azaz az Édességhegy ünne-
pének helyszíne volt Somogyvámos, mely alkalomból az ország 
minden részéből édességeket hoztak a Krisna-tudatú hívek. 
Idén meghaladta az összehordott édesség mennyisége a 2 ton-
nát, melyet természetesen szétosztottak. 300 kilogrammot tar-
tottak meg az édességfesztiválra, melyet a Somogyvárról, Öreg-
lakról, Somogyjádról, Osztopánból, Visnyeszéplakról és a bara-
nyai Magyarmecskéről és Darányból érkezett gyerekek között 
osztottak ki.

Fesztivál burgonyával
és gesztenyével

Édességfesztiválra
invitálták a gyerekeket 
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Papp Dánielt Siófokon, az egész or-
szágban, sőt határainkon túl is nagyon so-
kan ismerték. A balatoni vendéglátás egyik 
„Nagy Öregje”,  mondhatni:  „Legendája” 
volt. November elején végleg búcsút intett  
szeretteinek, barátainak. Hatvankilenc éves 
múlt.

Siófokon karrierje akkor ívelt üstökös-
szerűen a magasba, amikor a nyolcvanas 
évek elején vállalkozásba kivette a Matróz 
Éttermet. Ez a „műintézmény” nyaranta ez-
reknek, az évek során tízezreknek jelentett 
életre szóló élményt, feledhetetlen pillana-
tokat. Dani személyisége, a vendéglátásba 
vetett hite (és szíve) élete utolsó percéig el-
kísérte.  Nem tört meg akkor sem, amikor 

Egy „legenda” elköszönt
a Matrózt „elveszítette”, hanem 
újra kezdett a belvárosban, az 
egykori Omnia presszóban, ahol 
előbb a Shanghai Éttermet lendí-
tette fel, majd átkeresztelte Dáni-
el Vendéglővé. Sokáig még ekkor 
is jól prosperált az egység, mert 
Dániel „szíve”, szaktudása és sze-
retete mindig átsegítette a hul-
lámvölgyeken. Számtalan kultu-
rális- és sporteseménynek adott 
helyet, illetve szponzorált. Az ő 
nevéhez fűződik például az im-
már hagyományos „Szilveszte-
ri futás” megteremtése, amikor 

kicsik és nagyok minden év utolsó nap-
ján vendéglője előtt indultak és ide is tér-
tek vissza az aktuális (2004, 2010, vagy épp 
2012) méter lefutása után. (A temetői bú-
csúztatásán Balázs Árpád, Siófok polgár-
mestere bejelentette: ezt a futást idéntől 
„Papp Dániel emlékfutás” néven rendezik 
meg).

Papp Dani (bácsi) legnagyobb örök sze-
relme azonban mindig is a labdarúgás volt. 
Amíg tehette, ő maga is focizott a baráta-
ival, de az 1980-as évek elejétől a Siófoki 
Bányász, majd jogutódjai egyik legjelentő-
sebb mecénása volt (még az utolsó évek-
ben is, amikor pedig már inkább ő szo-
rulhatott volna segítségre…). Számtalan-

szor hangsúlyozta: élete nagy élménye az 
volt, amikor 1984-ben a Siófoki Bányász 
NB II-es csapatként!!!  megnyerte a Magyar 
Népköztársasági Kupa küzdelmeit, majd a 
nemzetközi kupában is indulhatott. Ekko-
riban –és később is sokáig – Papp Dánielt 
sokan a csapat 12. emberének nevezték.

Hosszan tartó, súlyos betegség után 
hunyt el Papp Dániel. Nem váratlanul érte 
a halál, hónapokkal előbb tudta már, hogy 
napjai meg vannak számlálva. Barátainak 
több alkalommal is rendezett „búcsúestet”, 
sőt a halála előtti estén a kórházból haza-
kéredzkedve megünnepelte még egyik leg-
jobb barátjának születésnapját… majd visz-
szatért a kórházba, s néhány órával később 
örökre lehunyta szemét.

Dánielt nem kell siratni! Hisz örökre itt 
marad barátaival!

                                    Kép és szöveg:
        Gyarmati László

Bővítik a györöki golfpályát
A balatongyöröki golfpályán november 

elején lezajlott szezonzáró Forraltbor Kupa 
rendezése alkalmával jelentették be a léte-
sítmény rövidesen kezdődő bővítését. 

A működtető Golfclub Imperial Bala-

ton megduplázza a méretet: a 9 lyukú pá-
lyát a beruházás újabb ütemében 18 lyu-
kúvá építik ki. A fejlesztés indításáról szó-
ló programon részt vett Kovács Ferenc or-
szággyűlési képviselő, sport és turisztikai 

bizottsági alelnök, a Külügymi-
nisztérium részéről Mátrai Zsu-
zsanna, a tárca európai főosz-
tályának vezetője. Házigazda-
ként üdvözölte az eseményt 
Bíró Róbert, Balatongyörök pol-
gármestere. Elmondta: a telepü-
lés turizmusába új sportturisz-
tikai ágazatot hozott a golfpá-
lya, mely az egyetlen, ami a Ba-
latonhoz legközelebb találha-
tó. Ez által még messzebbre ju-
tott az üdülőtelepülés hírne-

ve. A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
továbbfejlesztés jól integrálódik Balaton-
györök jövőképébe, s beszélt azokról a be-
ruházásokról, amelyek a pályabővítéssel 
egyidőben indulhatnak részben önerőből 
illetve pályázati támogatások segítségé-
vel, valamint a turizmusban ugyancsak ér-
dekelt gazdálkodó szervezetekkel. Mind-
ezek közt szólt az élménysétány hamaro-
san kezdődő építéséről, a BakonyErdő Zrt. 
beruházásában megvalósuló zöldturiszti-
ka fejlesztésekről. 

    A pályán mozsárágyú elsütésével in-
dították el jelképesen a beruházási mun-
kálatokat, majd lezajlott az idei golfszezont 
záró verseny. 

                                     Horányi Árpád
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A Dunántúl és Burgenland legmagasabb hegycsúcsáról elnevezett 

határon átnyúló natúrpark a Kőszegi-hegységet és a hegység lába-

inál fekvő patakok tagolta vidéket foglalja magában. A hegycsúcs-

ra épült Írottkő-kilátó a térség szimbóluma, minden turista számá-

ra kihagyhatatlan célpont.

A tizenhat éve zajló tudatos fejlesztés eredménye egy olyan együtt-

működő térség, amelyben a táj szépségét, a természet közelségét 

aktívan, a vidék értékeire építő örökség- és ökoturisztikai vonz-

erők felkeresése közben élvezhetjük. Kőszeg mesébe illő belváro-

sa és a Jurisics-vár, a mezőváros Csepreg, Léka (Lockenhaus) felleg-

vára vagy Bozsok Sibrik-kastélya igaz történeteket és legendákat 

hirdet, míg Kőszeg-hegyalján és a Gyöngyös-patak völgyében ter-

mészetbe simuló települések, szőlőskertek és gyümölcsösök hívo-

gatják a vendéget. A természeti és kulturális kincseket 15 tanös-

vény ismerteti, a jelölt túrák, források, kilátó- és kiállítóhelyek, pin-

cék és vendéglők bejárása végtelen programot nyújt. A térség élő-

világát Kőszegen az Őrségi Nemzeti Park Bechtold Látogatóköz-

pontja, kézműves termékeit a Jurisics-vár kistornyában működő 

Natúrbolt mutatja be hitelesen. Páratlan természeti élményt nyújt 

a Holdfényliget Kalandpark Gyöngyösfalun és a fák titkait feltáró 

Lombkorona-tanösvény Óhodászon (Althodis). Természet és em-

ber harmonikus együttesének ünnepnapjai a Velemi Gesztenye-

ünnep, a Kőszegi Szüret, a Natúrpark ízei Orsolya-napi Vásár vagy 

a Szőlő Jövésnek Könyve ünnepségsorozata.

Határtalanul az Írottkő Natúrparkban
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Vas megyétől Szatmárig egyre gyakrabban ütközünk egy magyar fül-

nek talán még szokatlan fogalomba, egyre érzékelhetőbben jelen 

vannak: a natúrparkok. A gyakori megszólalás nem véletlen, a Magyar 

Natúrpark Szövetség tagszervezetei összehangoltan dolgoznak a par-

kok bemutatása és helyzetbehozása érdekében. Legutóbb október 

18-án Rácz Andrással, a Vidékfejlesztési Minisztérium természet- és 

környezetvédelemért felelős helyettes államtitkárával, Medgyasszay 

Lászlóval, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökével, valamint 

Mezőszentgyörgyi Dáviddal, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Kép-

zési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatójával írt alá együttműködési 

megállapodást Básthy Béla, a szövetség elnöke. A megállapodás cél-

ja a magyar natúrpark koncepció közös elkészítése, amely pontosít-

ja a natúrpark elnevezés használatának feltételeit, a fogalomhoz kö-

telezően kapcsolódó tartalmakat, tevékenységeket és megfogalmaz-

za a natúrparkok fejlődéséhez szükséges feltételeket. A natúrpark e 

szerint egy adott tájegység területén megvalósuló széles körű együtt-

működés a természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása 

és a vidék számára gyümölcsöző hasznosítása érdekében. A gyakor-

latban ez egyszerre jelent értékmentést, szemléletformálást, turiszti-

kai és helyi gazdasági célú fejlesztést. A modell Európában több mint 

50 éve működik, a natúrparkok száma meghaladja a kétszázat. Ma-

gyarországon a Vértesi, az Írottkő, a Pannontáj-Sokoró, a Cserhát, a 

Szatmár-Beregi, a Hét Patak Gyöngye és a Gerecse Natúrpark jogo-

sult a névhasználatra, de további tájszintű együttműködések előké-

szítése is zajlik. Egyediséget és növekvő összhangot, a harmónia élmé-

nyét kínálják látogatóiknak és saját lakosságuknak is.

Hazai natúrparkok az együttműködés jegyében
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Az országban összesen ötven, Somogyban három településen 
avatnak nyitott tanulási intézményeket. Ez utóbbiak között talál-
juk Balatonföldvárt, ahol október végén Halász János államtitkár 
jelenlétében mutatták be a létesítményt - néhány nappal később 
Füreden is megnyitotta kapuit a központ az érdeklődők előtt.  

 Holovits Huba, a déli parti város polgármestere az ünnepi cere-
mónián az esemény fontosságát méltatta: 

- A nyitott oktatási központ átadása a település életében jelen-
tős lépés, s egyben óriási megtiszteltetés. Annak ismeretében pedig 
különösen, hogy Somogyországban mindössze két helyen, Kapos-
váron és Csurgón nyílik hasonló intézmény. Ez tovább növeli Föld-
vár kisrégiós szerepét, s egyben az itt élő tizenháromezer ember szá-
mára újabb szolgáltatást nyújt. S bár a Balatontól távolabb élőket 
más gondok foglalkoztatják, mint a tóparti embereket, a központ 
remélhetőleg az ő problémáikra, tudásvágyukra is megnyugtató vá-
laszt ad. A projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a térség érintett la-
kói visszatérjenek a munkaerőpiacra. A nyelvoktatás, az informa-
tikai, pénzügyi, idegenforgalmi ismeretek átadása, a lakáskiadással 
kapcsolatos lehetőségek és kötelezettségek elsajátítása mellett spe-
ciális helyi igényeket is kielégíthet a 
központ – ez az a hely, ahol min-
den hasznos egyéni vagy csoportos 
kezdeményezés realizálódhat. Az 
intézmény ugyanakkor nem csak 
az oktatást, a képzést szolgálja – 
sajátos közösségi térként is funkci-
onál. Elmondhatjuk tehát, hogy a 
Széchenyi család egykori pihenő-
helye optimálisan hasznosul a köz 
javára.

Halász János, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium államtitkára ez 
utóbbi jelentőségét hangsúlyozta.

Nyitott tanulási központ Földváron és Füreden
 - A központok valóban centrális helyet tölthetnek be az adott ré-

gióban, hiszen az oktatási, kulturális és szociális funkciók együtt lesz-
nek jelen. S bár felnőttképzési feladatot töltenek be elsősorban, más 
szolgáltatásokkal együtt vesznek részt a települések életében. Azok 
számára jelentenek kapaszkodót, akik új készségeket kívánnak meg-
tanulni. Nyelvek, számítástechnikai, vagy speciális ismeretek – ban-
ki műveletek, pénzügyek – megszerzése egyaránt számításba jöhet. 
Távlatilag rendkívül fontosnak tartom, hogy mindig a helyi igények-
re alapozzák a tematikát – a programok ehhez megfelelő modu-
lokat, képzési blokkokat is ki tudnak dolgozni. Nem pusztán kép-
ző- vagy átképző központok tehát, hanem kulturális-közösségi terek 
is. Földvár e szempontból is modell lehet, hiszen ez a legendás épület 
ad otthont a helytörténeti gyűjteménynek.  

 Az államtitkár a nyitott oktatási intézmények szolgáltatásainak 
igénybevételét főként azoknak ajánlja, akik munkahelyet kívánnak 
váltani, esetleg a meglévő munkahelyen bizonyos tudás hiányá-
ban vannak. Ezeket az ismereteket itt megszerezhetik, frissíthetik a 
nyelvtudásukat, aktualizálhatják gazdasági ismereteiket.

 - A központok alacsony küszöbűek, azaz ide bárki bejöhet, in-
gyen tanulhat. Előnye továbbá, 
hogy nem iskolarendszerű, ba-
rátságos, a „tanulni mindig érde-
mest” sugalló intézmény. Ezért is 
karolta fel a kormányzat, s ezért 
kap a program az Új Széchenyi 
Terv pénzügyi fedezetéből kétmil-
liárd forint támogatást. Országo-
san száz munkahelyet teremtünk 
vele, s még legalább százötven ta-
nár számára nyílik oktatási lehe-
tőség.

       
           Süli Ferenc

Ropogós libacomb mellé újbor
Országszerte számos módon ün-

neplik Szent Márton napját. Libavacso-
ra szinte mindenütt van, de nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a bornak 
is Szent Márton a bírája. Ez a Balaton-fel-
vidéken, azon belül is a borairól méltán 
híres Ábrahámhegyen ennek az ünnep-
körnek talán a legfontosabb momentu-
ma. Ekkorra forr ki az újbor, és azt mond-
ják, Márton-napkor ebből érdemes kicsit 
felönteni a garatra, ugyanis az erre vonat-
kozó - és bizonyára tapasztalaton alapu-
ló - mondás szerint, aki ezen a napon az 
újbortól egy kicsit spicces lesz, az egész 
évre megmenekül a gyomorrontástól és 
a fejfájástól, mi több, a közérzete kifogás-
talan lesz egész évben. Talán éppen ezért 

sem mulasztották el Ábrahámhegyen 
megülni ezt a jeles napot, ahol a már ha-
gyományosnak mondható Márton napi 
libavacsorán az újborok kóstolására in-
vitálta a főszervező alpolgármester a he-
lyieket és a környékbelieket idén tizen-
egyedik alkalommal. Kovács József la-
punknak elmondta, kezdetben saját pin-
céjében ünnepeltek 15-20 fővel, de min-
den évben egyre több lett az érdeklődő. 
Így a helyi Muskátli Éttermet bérelték ki, 
de később azt is kinőtték, így kerültek a 
kultúrházba. Idén valamivel kevesebben 
látogattak el a jeles napra, de tavaly kö-
zel 130 fő vett részt a libavacsorán. A 
testvérváros Dobruska polgármestere, 
Tojnar Peter ugyan sokat utazott Cseh-

országból a Balaton-felvidéki településre, 
hogy részt vehessen a vacsorán, de talán 
tapasztalatból úgy gondolta: megéri a fá-
radozás.

A visszatérő vendégek szerint a jó 
hangulat mellett azért is érdemes részt 
venni a borvacsorán, mert a jó bor, a kö-
zös nótázások és a késő éjszakáig tartó 
beszélgetések egyre erősebb közösséget 
kovácsolnak. A vacsorák mindig kiváló 
hangulatban telnek, és nehéz úgy egyet-
len lépést tenni, hogy a vendégek poha-
rába ne tölteni valamelyik helyi boros-
gazda büszkeségéből, az újborból, ami-
nek színe ilyenkor még kissé zavaros, de 
zamatában nincs hiba.

        Mizsei Bernadett
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A Hévíz-Balaton Airport működésének 
elemzésével egyértelműen bizonyított a 
reptér térségi turizmusra gyakorolt kedve-
ző hatása. Ezt egy közelmúltban elkészített 
szakmai tanulmány alátámasztja. 

Hévíz önkormányzata alapoz erre a tu-
risztikai fejlesztési célú befektetései során. A 
Hévíz-Balaton Airport Kft. által elkészítte-
tett szakmai anyag számos felmérési ered-
ménnyel igazolja, hogy Hévízen tudatos tu-
rizmusfejlesztő munka folyik, aminek fon-
tos szegmense a repülőtér. A forgalmi ada-
tok és az abban mutatkozó tendenciák sze-
rint az utaslétszám idén év végére elérheti a 
26 ezer főt, jövőre már 32 ezer, az azt köve-
tő évre pedig 39 ezer utas prognosztizálha-
tó. A teljes forgalom fele jelenti a beutazást. 
A repülővel érkezők esetében a KSH ada-
tai szerint átlagosan 8,4 napos tartózkodá-
si idővel lehet számolni, ez idén így 109 ezer 

A repülővel érkező vendégek többet költenek
vendégéjszakát jelent. Hévízen az egymilli-
ót már tartósan meghaladó vendégéjszaka 
számban mintegy 10 százalékot tesznek ki 
a repülővel érkező turisták. 

Egyebek közt bizonyított, hogy a repü-
lőgépes közlekedési lehetőség 14 százalék-
kal növelte a régióba beutazó külföldi tu-
risták számát, s a légi úton érkezők kétszer 
annyit költenek, mint 
más vendégek. A fürdő-
város és régiója repülő-
vel való elérhetősége je-
lentősen hozzájárul ah-
hoz a célhoz, hogy már 
az utazás is a legkényel-
mesebb legyen, továb-
bá: újabb régiók legye-
nek a nyugat-balato-
ni térséghez kapcsolha-
tók, s növekedjen a ven-

dégek tartózkodási ideje. A tanulmány-
ban kimutatott, országos átlagokon és he-
lyi adatgyűjtéseken alapuló számok szerint 
Hévízen a turisták egy napra jutó költése 
12 ezer forint, ami úgy jön ki, hogy a repü-
lővel érkezők kétszer annyit költenek, mint 
az egyéb módon utazók. 

                                                          H. Á.

Nem emelkednek a horgászjegy árak
Kormorán-invázió, szabadságvesztés is járhat orvhalászatért

Jó hír a balatoni horgászoknak, hogy 
jövőre sem emelkednek a horgászjegyek 
árai, ugyanakkor szigorodnak a törvényi 
szabályozások – tudtuk meg azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet Füstös Gábor, 
a  Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója tartott november 
7-én. Az indoklás már kevésbé szívderí-
tő a pecások (a tavalyi összesítés szerint 
40 ezren horgásztak a Balatonon, ezek 
között persze akadt egynapos pecás és 
olyan is, aki nem kevesebb, mint 315 na-
pon át hódolt szenvedélyének) számára.

Mint a vezérigazgató fogalmazott: le-
hetséges, hogy sokan visszasírják majd a 
tavaly év elején bevezetett „szigorú” ba-
latoni horgászrendet. A most készülő 
halgazdálkodási törvény tervezete sze-
rint ugyanis várhatóan az új, törvényere-
jű szabályozás még a balatoni horgász-
rendnél is szigorúbb lesz. Épp ennek kö-
szönhető, hogy a zrt. úgy döntött: idén 
már negyedik éve változatlanul hagyja 
a horgászengedélyek árát. Annak remé-
nyében, hogy az életbe lépő korlátozá-
sok így talán nem csökkentik az értéke-
sítést. 

Az egyetlen változás januártól az enge-
délyek terén: a Nyugati-övcsatornára szó-
ló horgászjegy érvényes lesz a Kis-Balaton-
ra és a Fonyódi-árokra is. Eddig a Kis-Bala-
tonon csak az általános balatoni jeggyel le-
hetett pecázni 23 ezer forintért, a jövő év-
től elegendő lesz nyolcezer forintosat váltani. 
Jövőre várhatóan állami fogási naplót vezet-
nek be, de a zrt. úgy döntött: az akciós enge-
dély váltásának egyik fontos feltétele az lesz, 
hogy tulajdonosai balatoni fogási naplót is 
töltsenek ki. Azért, mert a hatékony halgaz-
dálkodás érdekében számukra nagyon fon-
tos, hogy továbbra is rálátásuk legyen a hor-
gászfogásokra.

A tájékoztatón kiderült: idén 3oo tonna 
pontyot kell a halgazdálkodási terv szerint a 
Balatonba telepíteniük. A vezérigazgató sze-
rint ezt a mennyiséget december közepéig 
kihelyezik a tóba, sőt szeretnék ezt 10%-kal 
még növelni is. Az idei gazdálkodásukat ked-
vezően befolyásolta a tavaszi vízeresztés, így 
a Sió-zsilipnél elhelyezett angolna-csapdáik 
jóvoltából többlet bevételeik is keletkeztek. 
Ezt az összeget haltelepítésre, a jövő évi hor-
gászjegy árak megtartására, valamint a siófo-
ki halboltjuk felújítására fordítják vissza.

Szóba került a „kormorán-invázió” is. 
A vezérigazgató elmondta: a vízi szárnya-
sok nagy csapatokban  lepik el a tavat és 
a tórendszereiket. Ezek a védett madarak 
rendkívül intelligensek, csapatokban, s szin-
te stratégiával rendelkezve halásznak, első-
sorban süllőre és gardára. Miután kiváló 
élőhelyre találtak a Balatonnál, gyakran kül-
földről, elsősorban Szerbiából, sőt az észa-
ki országokból (például stockholmi gyű-
rűzöttet is találtak már) ide látogatnak. A 
kormoránok naponta 40-50 dkg halat is el-
fogyaszthatnak, ezért folyamatban van az 
engedély arra, hogy a zrt. e madarakat a té-
len kisebb mértékben szelektálja.

A halőrzést is egyre jobb hatásfokkal vé-
gezhetik. Tavaly már szigorodott a rendé-
szeti törvény, s idén július 1-jétől pedig az 
orvhalászat már önálló bűncselekménynek 
számít. Így aki „…jogosulatlanul halászháló-
val vagy más halászati eszközzel – a hor-
gászatot kivéve – halfogásra irányuló tevé-
kenységet végez”, az a törvény értelmében 
két évig terjedő szabadságvesztéssel sújt-
ható.

  Gyarmati László
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Másfél évtizedes fennállását ünnepelte a gyenesdiási Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület.

A civil szervezet hathatós közreműködésével nemrég megújult 
Darnay-pincénél tartotta születés-
napi rendezvényét. 

- Ma immár megvalósult álmot 
jelent nekem e helyszín turisztikai 
szerepe - mondta Gálné Németh 
Ildikó, egyesületi elnök. - Személyes 
emlékek fűznek hozzá még abból 
az időből, amikor lepusztult álla-
pota miatt csak fantáziával lehe-
tett megidézni az évszázadokkal ez-
előtti fénykorát. Most, amikor a For-
rásvíz Természetbarát Egyesület képviseletében elmondhatom, hogy 
sokak segítségével ez az érték büszkén felmutatható, s a közösségünk 
másfél évtizedes munkájának egyik fémjele lett, ez nagy örömmel 
tölt el. 

Az elnök asszony tallózott a másfél évtizedes munkában, ami a 
Keszthelyi-hegység forrásvízeinek feltérképezésével kezdődött el. 
Majd a térségben több fasor felújítását kezdeményezték, s vettek 
abban részt, új zöldfelületek létrehozásának voltak a közreműkö-
dői. Fiatalok közösségi munkáját segítették Balatongyörökön a Ró-
mai forrás feltárásában. Keszthelyen részt vettek a vadgesztenyafa 
sorok kipusztult egyedeinek pótlásában - helyi természeti értékek 
védettség alá vonása is fűződik a nevükhöz. Számos esetben se-

Forrásvízi jubileum
gítették a keszthelyi székhelyű kistérségi társulás természetvédel-
mi munkáját, dolgoztak a parlagfű mentesítésben. Tájértékek-táj-
sebek felmérésével készítették el 48 településre kiterjedően az 

„öröm-bánat” térképet. Egyik leg-
nagyobb vállalkozásuk volt a 27 ki-
lométeres Darnay-Dornyai kilátó-
túraútvonal létesítése. Közremű-
ködtek a a „Cserszegtomaj zöldben 
gondolkodik ” program megvalósí-
tásában is. 

A működés 15 esztendeje alatt 
összesen 58 millió forint támoga-
tást nyertek pályázatokon terve-
ik megvalósításához. Az anyagi se-

gítséget a saját és partereik munkája többszörözte meg, a létreho-
zott értékekkel. A gyenesdiási önkormányzattal, a Zalai Dombhá-
taktól a Vulkánok Völgyéig Leader pályázati programmal együtt 
voltak részesei a Kárpáti korzó megépítésének, a Darnay-pince re-
konstrukciójának.

     Az egyesület rendszeres szervezője jelentősebb zöldprogra-
moknak. Aktivistáik, támogatóik száma évről évre növekszik. A ju-
biláló egyesület munkájáért Gál Lajos alapító elnök, ma a település 
polgármestere mondott köszönetet a hagyományokat, a termé-
szetvédelmet és a turizmust szolgáló nélkülözhetetlen tevékeny-
ségükért.

                                                                             H. Á.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
badacsonytördemici strand az elmúlt évek-
ben párját ritkította. Remélhetőleg nem ta-
lálunk több olyan fürdőhelyet a Balaton ré-
gióban, ahol ne lehetne lubickolni, a part-
ján napozni, focizni vagy éppen hideg sörö-
ket kortyolgatni. Tördemicen megtörtént ez 
a csoda, ám jövő év júliusától lekerül a he-
lyi strand a kuriózumokat feltüntető listáról. 

Volmuth Péter polgármester szerint ép-
pen elérkezett az idő a változtatásra, hiszen 
az állandó lakosok és villatulajdonosok meg-
elégelték azt az áldatlan állapotot, hogy tü-
zes nyári napokon felkerekedjenek, s a szom-
széd településeken – Szigligeten, Tomajon 
– hűsítsék magukat a magyar tengerben.

- Elképzelhetetlen állapotban volt a strand: 
fürdésre teljesen alkalmatlanná vált, hiszen 
az eliszapolódás mellett a dús növényzet sem 
tette lehetővé a nyílt víz megközelítését. Pályá-
zatainkat korábban elutasították, illetve tar-
talék listára helyezték. A Balaton Fejlesztési 
Tanács legutóbbi kiírásán azonban nyertünk, 

Tördemici áttörés
Jövőre ismét lesz saját strand

s így lehetőségünk nyílt a munkálatok meg-
kezdésére. Dolgoznak már a gépek, bontják 
az elhanyagolt partszakaszt, s minden feltétel 
adott ahhoz, hogy a jövő évi turisztikai fősze-
zon elején átadjuk a létesítményt. A kétszáz-
ötvenmillió forintos beruházás során nem 
csak a meder tisztul meg – felújítjuk, korszerű-
sítjük a régi, elhanyagolt kiszolgáló létesítmé-
nyeket, valamint parkolót is építünk. Ünnep 
lesz számunkra az avatás, hiszen a strand-
nak komoly tradíciói vannak és rangos ven-
dégei voltak. Közéjük tartozott a hegyen sző-
lőbirtokkal rendelkező Herczeg Ferenc író is, 
aki a korabeli strand felújításhoz anyagilag is 
hozzájárult. A hagyományok miatt is szorgal-
mazom, hogy a boldog békeidőket idéző für-
dőruhás megnyitóval köszöntsük az új fürdő-
helyet.

A strand gondjainak megoldása azonban 
csak részsiker a polgármester számára, hi-
szen közel két évtizede harcolnak a helybe-
liek az egykori munkásőr üdülő visszaszer-
zéséért. A badacsonyi hegy nyugati, Szigli-

get felé eső oldalán található az 1936-ban át-
adott menedékház, mellyel Rákóczi fejede-
lem halálának kétszázadik évfordulója előtt 
kívántak tisztelegni a turisták. Az építkezés 
ugyan egy évet csúszott, de az objektum tel-
jesítette küldetését: megfelelő oltalmat nyúj-
tott a megfáradt természetkedvelőknek. To-
vábbi sorsát már a kommunista diktatúra 
határozta meg – egészen a rendszerváltásig.

- Azóta próbálkozunk - a helyi civilekkel 
együtt – a község birtokába juttatni az épü-
letet, de a bürokrácia buktatóin nem tudunk 
átlépni. A közelmúltban is tárgyaltunk a va-
gyonkezelővel, de érdemi választ még nem 
kaptunk. Az önkormányzat jelenleg a falu-
házban nyaraltat alföldi gyermekeket, de az 
ideális pihenőhely számukra a menedékház 
lenne. De más funkcióra is alkalmas – itt al-
kotott hajdanán Tatay Sándor is. Hiszem, 
hogy a hely szelleme más alkotókat is magá-
val ragadna.

   Süli Ferenc     
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Az elmúlt évek eredményes pályázata-
inak köszönhetően látványos fejlesztések 
tanúi lehetnek a Zamárdiba látogatók. 
A legkedveltebb úti célpontok között is 
előkelő helyen szereplő település e beru-
házásoknak köszönhetően immár való-
ban méltó a városi rangra.

- Részben rajtunk kívül álló okok miatt 
korábban nem tudtuk megteremteni a di-
namikusan fejlődő turizmus által is meg-
kívánt infrastruktúrát, az esztétikus város-
képet. A Szántóddal folytatott perekből 
vesztesként kerültünk ki. Nem csak jogilag 
– anyagilag is! Ez a tény természetesen a 
lakosság hangulatára is rá-
nyomta bélyegét, ezért külö-
nösen fontos volt, hogy a vá-
rosi címet már az első kan-
didáláskor elnyertük. Meg-
győződésem: valamennyi 
Zamárdi polgárt örömmel 
és büszkeséggel töltötte el a 
hír – idézi fel a közelmúlt 
legfontosabb eseményeit 
Csákovics Gyula. 

 A polgármester szerint 
a költségvetés konszolidá-
ciója nyújtott alapot a sike-
res pályázatokhoz, hiszen csak így tudták 
biztosítani a szükséges önrészt. 

- Valamennyi település életében kor-
szakos jelentőségű, ha rangban előrelép. A 
képviselő-testület azonban tudatában volt 
annak: ha valóban a balatoni idegenfor-
galom egyik zászlóshajója kívánunk lenni, 
akkor fejlesztenünk kell. Így került sor a tó-
parti parkok, közterületek, játszóterek fel-
újítására, újak építésére, vizesblokkok kor-
szerűsítésére, parkolók kialakítására. Ezek-
re a munkálatokra hetvenkétmillió forin-
tot fordítottunk. Ennek az összegnek az öt-
szöröséből oldottuk meg a belváros reha-
bilitációját. A változás impozáns, méltó a 
címhez. A városháza százéves épületének 
emlékét most már csak a fotók őrzik: kí-

vül-belül átalakítottuk, modernizáltuk, s 
a környezetét is rendbe tettük Ez történt 
a fél évszázados kertmozival is, melybe is-
mét visszatért az élet, s többfunkciós kul-
turális létesítményként rendkívül látoga-
tott. Hasonló változáson ment keresztül a 
nyolcvanéves közösségi ház, amely a helyi 
civil társadalom és az amatőr művészeti 
mozgalom bázisa.

Csákovics Gyula elmondta: ugyancsak 
egy eredményes pályázatnak köszönhe-
tően – több mint százmillió forintból 
– az óvoda is bővül. A beruházás során 
emeletráépítéssel új csoport- és sport-

szobával egészül ki az intézmény, s így el-
kerülhetik a gyermekek rendelkezésére 
álló zöldterület csökkenését. 

- Zamárdi abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy napjainkban már nincse-
nek infrastrukturális problémáink. A bel-
területi utak állaga viszont korántsem 
meg felelő, ezért bevételeink jelentős ré-
szét a jövőben útépítésre kívánjuk fordí-
tani. Szerencsére idén is jelentős lesz az 
idegenforgalomból származó adó: eddig 
mintegy háromszázezer vendégéjszakát 
regisztrálhattunk városunkban. Örven-
detes, hogy a külföldiek száma a tavalyi-
hoz képest duplájára nőtt. Ebben megha-
tározó szerepe van a két nagyrendezvény-
nek – a Balaton Sound és a Nagyon Bala-

ton könnyűzenei koncertek tízezrével von-
zották a fiatalokat Zamárdiba. Az üdülő-
tulajdonosok – részben jogos – észrevéte-
lei, javaslatai alapján azonban változtat-
ni kívánunk a programok időpontján. El-
képzeléseink szerint – s erről már tárgyal-
tunk a szervezőkkel – június második felé-
ben kerülne sor a Balaton Sound-ra, míg a 
Nagyon Balatont augusztus 20-22. között 
rendeznénk meg. A csúcsszezonban tehát 
nem zavarná a nyaralókat, fürdőzőket a 
hatalmas tömeg, ám a városnak sem kel-
lene lemondani a bevételről. A módosítás-
ra valószínűleg csak 2015-től lesz lehetőség, 

hiszen a jövő évi szerződések 
zömét már megkötötték.  

A polgármester szólt ar-
ról is, hogy a város vezetése 
rendkívül élénk testvér-te-
lepülési kapcsolatokat ápol 
székelyföldi, német, lengyel 
és hazai partnerekkel. Ez 
utóbbiak közé tartozik Vil-
lány, amelynek borász kép-
viselői ezen a nyáron mutat-
koztak be először a zamárdi 
Rose fesztiválon – hatalmas 
sikerrel.

- A személyes kontaktusok pótolhatat-
lanok, ezért azt tervezzük, hogy ezekre az 
eseményekre meghívjuk majd a hozzánk 
közel álló települések amatőr csoportja-
it is – ezzel is nagyobb rangot adva prog-
ramjainknak. A hivatalos kapcsolatokat 
sem hanyagoljuk el – a közelmúltban a 
tízezer lakosú Ustrzyki Dolne kisváros ve-
zetői fogadtak bennünket, s a tárgyalások 
során szóba kerültek az aktuális fejleszté-
sek, a bevételi források, a hivatalok műkö-
dése, a hatósági osztályok tevékenysége. 
Minden ilyen jellegű találkozás megerősít 
a közmondássá nemesedett igazságban: 
lengyel – magyar két jó barát!

   Süli Ferenc

utár
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A közeljövőben ünnepli a balatonfüredi 
KOUKO-KAI megalapításának 20. évfordu-
lóját, melyre egy világrekord kísérlettel ké-
szülnek. Huszár Antal elnök szerint útjára 
kívánnak indítani egy, az egész világon egye-
dülálló eseménysorozatot.

- Hozzászoktunk már ahhoz, hogy min-
den nap meghirdetnek va-
lamilyen világnapot. A Föld 
világnapján egy napig sike-
rül az emberek figyelmét na-
gyobb százalékban a környe-
zetvédelemre összpontosí-
tani, de sajnos másnap már 
megy minden tovább, csak-
nem ugyanúgy! A sportok 
népszerűsítésére ott a Kihívás 
Napja, mely szintén 24 órás 
figyelmet szentel a sportoknak – kezdi az 
előzményekkel a sportszervezet vezetője. 

A KOUKO-KAI Sport- és Művészeti ese-
ménysorozata, Nemzeti Maraton névre ke-
resztelt világrekord felállításával ezt a figyel-
met kívánja az év 365 napjára kiterjeszteni! 
A programsorozat a KOUKO-KAI nemzet-
közi központjából, Balatonfüredről indul, 
ahol 48 órás non-stop sport- és művésze-
ti események mozgatják meg a város lakó-
it, élsportolók és elismert művészek közre-
működésével.

Negyvennyolc óra elteltével egy köze-
li, másik városban folytatódik ugyanennek 
a szellemében az eseménysorozat. A két 
várost az évszaknak megfelelő sportese-

Balatonfüredi Guiness-rekord kísérlet

A fehér bot napja jegyében
Hévízen, a Vakok és Gyengénlátók Világnapja alkalmával a 

látássérültek tájékozódását segítő, Braille terepasztal-térképet 
avattak.

A Festetics téren elhelyezett tájékoztató-informáló létesít-
mény a gyógytavat ábrázolja, Braille írással kiegészítve. Segítségé-
vel a látássérültek számára is jól érzékelhetővé, olvashatóvá vál-
nak az ott közzétett információk. Emellett is különlegességnek 
számít, hogy a valós domborzati viszonyoknak megfelelően a tó 
medre és a barlangforrás megjelenítése a kidolgozással ugyan-
csak tapinthatóvá, s láthatóvá válik mindenki számára.

Az asztalt a Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázati 
támogatással valósította meg. A tér új eleme pár nap alatt nagy 
népszerűségre tett szert, s nem csak a látássérültek körében. A 
dombormű úgy mutatja - rajzolja a tavat, ahogy az eddig csak 
légi felvételeken volt látható.

ménnyel kötik össze, futással, kerékpártú-
rával, kajakozással, nyíltvízi úszóversennyel 
és egyéb sport- és kulturális rendezvénnyel. 

- Az előzetes egyeztetések kapcsán már 
volt olyan V.I.P. tagunk, aki jelezte, hogy él-
sportolóként vállalkozik rá, hogy a teljes út-
vonalat végig kerékpározza az egy esztendő 

alatt. Ez megközelítőleg 10 ezer kilométeres 
táv lesz – folytatja Huszár Antal a nem min-
dennapos eseménysorozat beszámolóját. 

Az így bekapcsolódó települések foly-
tonossága hónapokig tartó eseménysoro-
zatot eredményez Magyarországon. Mivel 
a KOUKO-KAI tevékenysége nemzetközi, 
így az országhatárokon átívelő eseményso-
rozatot terveznek, a felvidéki, erdélyi és dél-
vidéki magyar lakta területekkel karöltve. 
Negyvennyolc órás váltásokkal, az így be-
kapcsolódó települések láncolata a terve-
ink szerint végül egy év elteltével, megszakí-
tás nélkül visszatér Balatonfüredre.

- Felméréseink szerint eddig soha nem ta-
pasztalt nemzetközi érdeklődésre számít-

hatunk, mely folytonos figyelmet biztosít a 
sportok és a művészetek iránt! Az esemény-
sorozat kapcsán természetesen a Guiness re-
kord-bejegyzéssel kapcsolatban is megtesz-
szük a szükséges lépéseket – büszkélkedik az 
elnök. 

A KOUKO-KAI ezen programsorozat-
hoz kapcsolódóan 20 mil-
lió forint támogatást ajánl fel 
a rendezvényhez kapcsoló-
dó iskolák és egyesületek tá-
mogatására, mely összeg to-
vább nőhet, amennyiben a 
várakozásokat felülmúló ér-
deklődést vált ki.

- Várjuk tehát a jelentke-
zését minden olyan oktatási 
intézménynek, egyesületnek 

és civil szervezetnek, élsportolóknak és művé-
szeknek, akik szívesen vállalnának szerepet 
ebben a világrekord kísérletben! Mindezt az 
egész országot lefedő képviseletünkkel, a ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünkre 
támaszkodva kívánjuk megvalósítani!

A nem mindennapos esemény egyúttal 
kiváló alkalmat biztosít arra is, hogy a hatá-
ron túli területeken is bemutassák a magyar 
sport kiválóságait, valamint a nemzeti kul-
turális értékeket.

Nem mellesleg azok a csoportok, ma-
gánszemélyek, akik a legtöbb aktív órát töl-
tik el, külön jutalmazzák, rendkívül értékes 
nyereményekkel. 

   Szendi Péter
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Korszerűsítették a balatonfenyvesi községházát

Fát ültettek
a fűzfői diákok

Lényegesen olcsóbb lesz a községháza üzemeltetése a hónap 
elején lezárult energetikai fejlesztésnek köszönhetően és azzal, 
hogy új fedést is kapott, szinte teljesen megújult az épület, mely-
re valljuk be, ráfért már a felújítás – mondta Lombár Gábor. Egy si-
keres pályázatnak köszönhetően tudták 
megvalósítani az 5,6 millió forint önerőt 
igénylő 37,5 millió forintos fejlesztést, 
melytől jelentős energia megtakarítást 
várnak – tette hozzá a településvezető.

A hivatal folyamatos működése mel-
lett, egy hónap alatt kellett a kivitelező-
nek elkészülni a munkálatokkal, mely-
nek keretében lábazati-, homlokzati- és 
födémszigetelést kapott az épület. Nyí-
lászárókat cseréltek az északi és keleti ol-
dalon, teljesen új fűtésrendszert építet-
tek be, a tetőre 41 darab villamos ener-
giát termelő napelem, valamint a meleg 
vízellátás biztosítására 1 darab napkol-
lektor került, ugyanakkor megvalósult 
a világításkorszerűsítés is. Pályázaton kí-
vül megerősítették a tetőszerkezetet és 
régi palafedésre cserepes lemezhéjazat 
került.

Márciusban indult, s az év végéig tart a Széchenyi terv ál-
tal támogatott „Öböl program”, avagy a fiatalok amatőr ter-
mészetvédő kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai je-
gyében elnevezésű sorozat, melynek keretein belül a fiatalok 
megismerkedhetnek a fotográfia, az előadóművészet, illetve az 
elektronikus sajtó rejtelmeivel.

A most félidején túli programot összekötötte a szervező 
fűzfői művelődési ház Novák László természetfotós színes elő-
adásával, egy izgalmas totójátékkal, végül pedig a Föld napjá-
hoz kapcsolódó faültetéssel.

A fűzfői és a környékbeli iskolások két fát is ültettek annak a 
reményében, hogy „unokáik is látni fogják”.

     /zatyipress/

Horváth Gábor a polgármesteri hivatal vezető tanácsosa el-
mondta, hogy a fűtés tekintetében 50-60 %-os, még a villamos 
energiafogyasztás terén 70 % körüli megtakarítással számolnak 
éves szinten.

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Siófokon a Pálinka fesz-
tivált. A város központjában a három nap során több ezren vettek 
részt a különböző kulturális és gasztronómiai programokon.
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Valahova tartozni kell
Varga Imre: kilenc évtized

Ott ült az őt ünneplő tömeg sűrűjé-
ben, mégis úgy tűnt, inkább repül – a szü-
letésnap miatt talán kicsit alacsonyabban, 
kicsit lassabban, mint egy átlagos kora es-
tén. Szálfa termete mellett szinte fel sem 
tűnt, hogy jobb keze ügyében egy vé-
kony bot jelzi az idő múlását. Nem, mert 
valamennyi jelenlévő tudta: olyan, mint 
egy mesehős. Ha elindul, hétmérföldes 

csizmájával hegyeket hág, kontinenseket 
lépdel át, s ha kisvártatva visszatér, moso-
lyogva nyugtatja meg aggódó rajongóit: 
édeseim, számomra a világ ti vagytok!

Fel-felröppen hát, hogy másutt is lás-
sanak csodát az emberek. Varga Imre al-
kotásokat Franciaországban, Belgium-
ban, Németországban, a skandináv álla-
mokban, Izraelben, Kubában, Spanyol-
országban. Lássanak deheroizált legen-
dákat, forradalmi gondolatokat, átmen-
tett tradíciókat, ellesett pillanatokat és 
elesett embereket. Merengőket, megfá-
radtakat, a muzsikával és a lírával gyógyí-
tó költőket. Kálmán Imre, Krúdy Gyula, 
Babits és Ady, s persze József Attila. Oda-
ülni mellé a rakodópartra, álmodozni, s 
együtt mondani vele: szeretlek, mint any-
ját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag 
vermek…

 Varga Imre alkotásaival beszélgetni 
kell – némán, de őszintén. Gyakran elég, 
ha csak a szem beszél, de ha kíváncsiak 
vagyunk a bronz és a krómacél melegére, 
ne fogjuk vissza a kezünket! A művek visz-
szasimogatnak bennünket!

  Varga Imrével is beszélgetni kell, hogy 
megtudjuk: mit jelent számára a haza, a 
tájhoz való kötődés. Mit jelent számára 

az ünnep, amikor barátok és ítészek mél-
tatják személyiségét és életművét, amikor 
dedikációkat kérnek tőle a Vivát VARGA 
címen megjelent kötetbe.

- Van egy obligát magatartás, amely 
egy ilyen eseményen nem a bírálat, ha-
nem a szeretet hangja. A jelenlévők nyil-
vánvalóan tudják, hogy hova jöttek és ki 
vagyok. A laudatiókat is úgy veszem, mint 

egy baráti gesztust, 
a dicséret pedig en-
nek kifejezője. Nem 
állítom, hogy vala-
mennyi méltatás 
az utolsó mondat-
részig igaz, azt vi-
szont biztonsággal 
érzékelem, hogy a 
jó szándék mon-
datja velük. A sze-
retetet pedig már 
nem tudom ele-
mezni - a szeretetet 

az ember egyben fogadja el. 
Fajsúlyosabb kérdés a kötődés. Vala-

hova tartozni kell! Hogy ez a hely, amihez 
tartozom, olyan-e, mint mondjuk Róma 
vagy Firenze, vagy olyan, mint Siófok – 
az odatartozás szempontjából közöm-
bös. Siófok a gyermekkorom területe volt, 
a siófokiakat név szerint ismertem. A Ba-
laton csak az éghajlatát határozza 
meg, de annak nincs személyisége, 
nem élő emberek tömege, de Siófok 
az! A szemem előtt fejlődött várossá. 
Számomra az emlékek, a Fő utcai 
családi ház jelenti az örök kötődést.

Szülővárosa pedig ápolja, óvja 
ezt a kapcsolatot. Balázs Árpád 
polgármester valamennyi siófo-
ki polgár nevében így köszöntöt-
te a kilencvenedik életévét betöltő, 
számos hazai és európai kitüntetés 
birtokosát:

- Az Úr sárból férfit, bordacsont-
ból nőt formázott. A biblia szerint 
az emberiség története és a szob-
rászat története együtt indult és 
együtt folyik. Az isten az embert tar-
totta fontosnak. Hogy az ember mit 
tart fontosnak, azt a szobrászat té-
maválasztásai, a meg formálás sajá-

tosságai 
jelzik. A 
kor tár-
s a d a l -
m á n a k 
f o n t o s -
nak tar-
tott ér-
t é k e i t 
l e g j o b -
ban a szobrászat jeleníti meg, küldetése az 
értékek manifesztálódása. 

Varga Imre vérbeli szobrász, mert pon-
tosan tudja, hogy mindennel és mindenki-
vel versenyezhet, csak a Teremtővel nem. 
Az istenadta természet, benne az ember-
rel a legcsodálatosabb, és csak utána jö-
het mindaz, amit az ember létrehozhat. 
Nem akarja túlszárnyalni az utolérhetet-
lent, hanem megmutatni, hogy érti az is-
teni mesterség ember által űzöttségének 
korlátait. 

Sokan vagyunk büszkék arra, hogy Var-
ga Imre ismert és elismert messze földön. 
Mégis igazán azzal adott sokat nekünk, 
siófokiaknak, hogy művei nemcsak szeb-
bé, de jobbá is teszik városunkat. Isten él-
tesse és tartsa meg őt közöttünk alkotó 
erőben, egészségben a lehető leghosszabb 
ideig.!

   Süli Ferenc
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Lőtér-történet a monográfiában

Újítások a Szegedy Róza Házban

Tízesek a célkörben címmel, a Csider-
völgyi lőtér 50 évéről szóló kötetként jelent 
meg a Gyenesdiás Nagyközség Monográfi-
ája kiadványsorozat 6. darabja. 

A könyv a BEFAG Erdész Lövészklub idén 
50 éves fennállása jegyében készült el, a tele-
püléstörténet utóbbi fél évszázadában talló-
zó olvasmányt a községházán mutatták be 
a minap.

- Csaknem minden évben ünnepelhe-
tünk egy jubileumot, ami azt jelenti, hogy bő-
ven van merítenivaló a településünk múltjá-
ból - mondta méltató beszédében Gál Lajos 
polgármester. - Most a sport előtt: egy siker-
történettel teli klubélet előtt tisztelgünk, mely-
ben több generáció ismerkedett a lősporttal, 
részesült tehetséggondozásban, hozott sikere-
ket, s vitte eredményeivel Gyenesdiás jó hírét 
a világban. 

A polgármester köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a lőtér mindenkori mű-
ködését biztosították, s hozzátette: általuk 
kiérdemelt, s hozzájuk méltó munkát vég-

Az elmúlt egy év során megújult a Ba-
laton-felvidék egyik legismertebb építésze-
ti emléke, a badacsonyi Szegedy Róza Ház 
szolgáltatás kínálata, amelynek köszönhe-
tően az irodalmi és bormúzeum több száz 
éves múltja összeforr a modern technika 
vívmányaival. A Széchenyi Terv turisztikai 
szolgáltatásfejlesztés pályázatának segítsé-
gével a már meglévő szolgál-
tatásokat több új elemmel 
egészítette ki a Szegedy Róza 
Ház üzemeltetője. Békássy Já-
nos elmondta, elsősorban az 
aktív turisztikai lehetőségek, a 
borvidék kínálata, valamint a 
hely nyújtotta kulturális érté-
kek iránt érdeklődő turisták-
nak szeretnének még több él-
ményt adni.

A projekt során több in-
teraktív elemet alakítottak 
ki, amely fejlesztések segítik, 
hogy a Szegedy Róza Ház a Badacsony-
hegy túra- és információs központjává vál-
hasson. A ház arculati megjelenése 2013 
első felében megújult és elkészült a webol-
dala (www.szegedyrozahaz.hu), ahol a mú-

zett a könyv megírásával Góth Imre Árpád. 
A szerző a monográfia-sorozatban már le-
tette névjegyét a település sporttörténeté-
nek megírásával, mely elnyerte az Ezüstge-
rely-díjat. 

A jubileum, s a kötet megjelenésének ün-
nepén a lőtér sportbe-
li, turisztikai, ifjúságne-
velési, környezeti szere-
péről szólt Varga Lász-
ló, a Bakonyerdő Zrt. ve-
zérigazgatója, Tóth Jenő 
klubelnök, Keczeli Zoltán 
főedző, létesítményve-
zető. A 320 oldalas kiad-
ványról méltató beszé-
det mondott dr. Iglódi 
Endre sporttörté-
nész, lektor, kiemelve, 
hogy az olvasmány 
nemzetközi szinten is 
sporttörténeti értékű. 

A szerző a tarta-

zeummal és borozóval kapcsolatos infor-
mációk mellett többek közt nagy felbon-
tású 360 fokos képek segítségével - virtuá-
lis séta keretében - lehet megcsodálni, mi-
ért érdemes személyesen is ellátogatni a 
házba. A weboldalon lehetőség van cso-
portosan és egyénileg is túraprogramok-
ra és borkóstolókra, valamint tárlatveze-

tésre helyet foglalni, aminek köszönhetően 
a Szegedy Róza Ház eddigi szezonális nyit-
va tartása kibővült egész éves nyitva tartás-
ra. Az oldalon helyet kapott egy túraszoft-
ver is, aminek segítségével a Badacsony-

ba látogató túrázók megtervezhetik kör-
nyékbeli kirándulásaikat. A bejárni kívánt 
útvonalakat akár saját GPS készülékükre 
is elmenthetik, akik pedig nem rendelkez-
nek saját GPS készülékkel, azok számára a 
Szegedy Róza Ház biztosít GPS bérlési lehe-
tőséget. A projektnek köszönhetően, a tu-
risták számára az eddig kevésbé ismert he-

lyi túraútvonalak és érdekes-
ségek is könnyen megismer-
hető váltak.

A Balaton-felvidék egyik 
legismertebb építészeti emlé-
két Mezőszegedi Szegedy Ig-
nác és neje, Rosty Katalin épí-
tette 1795-96-ban. Elsőszülött 
leányuk, Szegedy Róza Kis-
faludy Sándor költővel tör-
tént házasságával került be a 
magyar irodalomtörténetbe. 
Számos helyi pincészet bo-
rát kóstolhatják meg az ide lá-

togatók, amelyek közül különös figyelmet 
érdemel az ürmös bor, amelynek recept-
jét Szegedy Róza lejegyezte és maga is ké-
szítette.

       Mizsei Bernadett

lomban tallózva felidézte: az írás során maga 
is részesült abban az örömben, amit a lőtéri 
miliő sokaknak adott. Ezen élmények megis-
merését kapják az olvasók is. 

                                                          H. Á.



utár 2013. novemberKultúra

22

A festészet a természet valóságát és a 
képzeletet ötvözi emberi élvezetté.

Ennek gazdag tanúbizonyságát adják 
a Balaton körül szerveződő művésztábo-
rok. Nemrég a keszthelyi Balatoni Múze-
umban nyílt kiállítás a nyaranta hagyo-
mányos cserszegtomaji Művészek Sza-
bad Alkotó Közössége (MŰSZAK) idei 
táborában készült munkákból. Reziben, a 
napokban a természet őszi arca által ih-
letett Balaton Art közös-
ség tagjai ragadtak ecse-
tet, majd vonyarcvashegyi 
székhe-lyükön, a művelő-
dési házban vendégtárlat 
rendezésére hívták meg a 
kőszegi Csók István Festő-
kört. 

A múzeumi kiállítás 
egy hetes nyári munkában 
részt vevő, közel harminc 
alkotó munkájából ad íze-
lítőt. A látnivalók témát, 
stílust, technikát tekintve 
egyaránt színes tallózást 

Első ízben olvasható magyar nyelven John Henry Newman 
Gerontius álma című műve, amely azt feszegeti, mi történik az 
emberrel a halál után. Az írást a könyv fordítója, Somogyi György 
mutatta be Révfülöpön, az Evangélikus Oktatási Központban.

Az 1801-ben született, katolikus bíboros-teológus John Hen-
ry Newman műveit az angol irodalom remekei közé sorolják. 
Gerontius álma című írását Somogyi György fordította le.

– Feleségemmel együtt Newman-szentbeszédeket fordítottunk, 
és a szerzőben egy megrendítő, minden kor emberéhez szóló gon-
dolkodót fedeztünk fel – mondta el a fordító, hozzátéve, hogy 
Newman irodalmi hagyatéka nálunk mindmáig meglehetősen 
ismeretlen, a helyzeten csak másfél évvel ezelőtti boldoggá 
avatása javított valamelyest. Egyik, 1855-ben írt regényét 
akkor lefordították magyarra is, de azóta csupán Apológia 
című önéletrajzát. Newmant ifjúkorától foglalkoztatta az 
a kérdés, hogy mi lesz velünk a halál után, és a választ az ál-
mok közvetítésével kereste. A Gerontius álmáról kortársai 
úgy vélekedtek: hozzá fölemelő- és megszentelőerő tekin-
tetében csak Dante Isteni színjátéka mérhető. – A művet 
kívülről kellene tudnia mindenkinek, aki nem téveszti szem 
elől azt, hogy egyszer meghal. Ez pedig minden gondolkodó 
ember számára ajánlatos – véli Somogyi György.

A fordítás alapján E. Román Kata és Szoliva Gábriel 
OFM rendezésében – többek között Papp János, Nagy-
Kálózy Eszter, Blaskó Péter és Schnell Ádám közreműkö-

A természet festői arca

Utazás a szívünk mélyébe

engednek a nemzetközi összetételű mű-
vésztelepi tevékenységben, Ausztriából, 
Azerbajdzsánból, Hollandiából, Romá-
niából, Svédországból, Törökországból, 
Ukrajnából érkezett alkotók nyomán. Az 
összekötő kapocs idén Egry József volt, a 
találkozót ezúttal a Balaton nagy festőjé-
re emlékezve rendezték meg.

A Reziben idén második alkalommal 
szervezett tábor immár azt jelenti, hogy 

a településen ugyancsak sikerült megte-
remteni a festők hagyományos találkozó-
ját. 

- A Balaton körül a nyár a művészte-
lepek évadja, mi itt Reziben úgy gondol-
tuk, hogy nálunk az ősz tud igazán ihletet 
adni - mondta Tafotáné Cserép Gabriella 
táborvezető.  - A nyári táborok nagyobb 
létszámmal zajlanak, nemzetközi részvé-
tellel, amit mi elindítottunk, ez inkább szű-

kebb körű, kurzus jellegű. A 
vonyarcvashegyi kötődésű 
Balaton Art tag jainak egy 
közös kirándulása ez, 10-12 
fővel. Ideális hely ehhez itt 
a turistaház, amit így  ősz-
szel tudunk igénybe venni, 
hiszen nyáron a falusi ven-
déglátást szolgálja. De al-
kotói szempontból is ez az 
évszak kedvező: csodálatos 
színeket ölt ilyenkor a ter-
mészet, Reziben ez a lát-
vány egészen különleges. 

                              H. Á.

désével – hangjáték is készült. De nemcsak lelkünknek és fülünk-
nek, hanem szemünknek is kedveskedik: a fordító rendkívül kü-
lönleges tipográfiával látta el a művet. Illusztrációi segítenek az 
elmélkedésben, megteremtik a pokol mélységének sötétjét, a 
démonok világát, felvillantják előttünk az angyali kórus és Isten 
dicsőséges fényét. Barsi Balázs ferences házfőnök – aki Boldog 
John Henry Newman tiszteletére Sümegcsehiben templomot is 
építtetett – mindazoknak ajánlja a művet, „akiket érdekel az em-
beri élet lényege, akik képesek leszállni az élet felszínéről a szí-
vük mélyébe”. 
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Kevés a fiatal, utánpótlásképzésről nehéz beszélni

Továbbra is bíznak a fiatalokban

Pető Tamás szerint a Balatonfüredi FC 
a játék képe alapján lényegesebben előke-
lőbb helyezést foglalna el a tabellán, mint 
ahogy eddig azt az eredményei mutatják. A 
csapat számára az egyik legnagyobb gon-
dot az jelentette, hogy későn álltak ösz-
sze, ráadásul a helyi utánpótlásra sem lehet 
nagymértékben számítani. 

- A mezőny meglehetősen sűrű, egy-egy 
győzelemmel, illetve vereséggel több helyet 
előre lehet lépni és vissza. Mi tisztában vol-
tunk, vagyunk a képességeinkkel, ez a csapat 
sokkal többre hivatott, mint eddig azt ered-
ményeink igazolják. 

- Mivel voltál elégedett eddig és mivel 
nem?

- Ez egy nagyon összetett kérdés, vissza 
kell mennünk a nyári szezonig! A felkészü-
lésünk második hetében mindössze nyolc 
mezőnyjátékossal rendelkeztünk, utána 
volt négy hetünk, hogy csapatot alakítsunk 
ki. Nagy nehézségek árán sikerült játékoso-
kat igazolnunk, de a felkészülésünk utolsó 
hetében alakult ki a végleges keret. Úgy ér-

A Balatonfüredi KSE csapata, ahogy szokták mondani, eddig 
hozta a várt kötelezőt. Lapzártakor a tabellán az előkelő ötödik 
helyet foglalta el, ráadásul biztosan továbbjutott a Magyar Kupa 
következő fordulójába Pécsett, miután tizenhat góllal jobbnak 
bizonyult a hazai csapat ellen. Sótonyi László szerint az eddigi 
mérkőzésekből messzemenő következtetéseket nem lehet le-
vonni. 

- Egy szezont elsősorban akkor lehet értékelni, amikor befejező-
dött, de kétségtelen tény, hogy eddig jól teljesített a csapat, de ez 
még változhat, viszont igyekszünk azon lenni, hogy még tovább ja-
vuljon a teljesítményünk, amelyre úgy ér-
zem, van esélyünk.

- Az előző szezonhoz képest fejlődött 
a BKSE és ha igen, akkor miben látod ezt?

- A fiatalok rutint szereztek, megnőttek 
a variációs lehetőségeink, elég emberünk 
van a különféle posztokra. Taktikában, 
motiváltságban úgy érzem, előrébb lép-
tünk. Az idősebb és fiatalabb generáció 
szerencsére egy jó egyveleget alkot, amely 
folyamatosan kezd összeérni. Egymást ki-
egészítve, igazi csapatként funkcionálunk. 

- Tovább folytatódik a fiatalítás?
- Mindenképpen szeretnénk, de az idő-

sebb, tapasztaltabb játékosokra tovább-
ra is szükségünk van, hiszen nélkülük ez a 

zem, hogy mindezeket figyelembe véve nem 
teljesítettünk eddig rosszul, kevés gólt kap-
tunk, igaz keveset is rúgtunk. Reálisan néz-
ve a mérkőzéseket, kilenc ponttal gazdagab-
bak lehetnénk, és akkor a mezőny első felé-
ben tartózkodnánk. 

- A szurkolókat viszont elsősorban az 
eredmények érdeklik! Várható, hogy a ta-
bellán előrébb lép a BFC?

- Mindenképpen, hiszen az egyéni képes-
ségek alapján és csapat szempontjából is az 
első nyolcba várom a gárdát. Nagyon sok 
mérkőzést úgy veszítettünk el, hogy a balsze-
rencsénken múlott. A téli szezonban min-
denképpen erősítenünk kell a támadó pozí-
cióba, illetve a középpályára, rutinos játéko-
sokkal. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a mostani NB III minőségileg megfelel 
az előző szezon másodosztályával. 

- A helyi utánpótlásképzésre mennyire 
tudsz odafigyelni, várható, hogy a közeljö-
vőben egyre több tehetséges fiatalt építesz 
be a csapatba?

- Jelenleg két-három olyan játékos van 

az U19-es gárdában, akikre külön odafigye-
lünk. Sajnos több labdarúgóról nem beszél-
hetek, amely egyfajta kritika is. Én lennék a 
legboldogabb, ha egyre több saját nevelésű 
játékos kopogtatna a felnőtt csapat ajtaján, 
de egyelőre nem ez a realitás. Nem melles-
leg kevés a gyerek, ha az U19-es csapatból 
nagyobb hálóval merítenék, akkor félő, hogy 
a hétvégi bajnoki mérkőzésekre nem tudná-
nak kiállni. 

   Szendi Péter

rendszer nem működne. Próbálunk egy egészséges fiatalítást meg-
valósítani, szem előtt tartva a klub érdekeit. Úgy gondolom, hogy 
ebben egyedülállóak vagyunk az országban, talán még a PLER az 
a csapat, amely a saját utánpótlására épít.

- Apropó utánpótlásképzés! Hogyan értékeled a junior, ifi és 
serdülő csapatok eredményeit?

- György László és Igor Zubjuk kiváló munkát végeznek, az ered-
mények is ezt igazolják. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy 
ez egy lépcsőfok a játékossá válás útján, ne tulajdonítsunk túl nagy 
jelentőséget az eredményeknek. Fiatal korban az elsődleges szem-

pont: próbáljanak úgy felkészülni, hogy a 
későbbiek során profi mentalitású játéko-
sok váljanak belőlük. 

- Most, hogy a Veszprém vereséget 
szenvedett Szegeden, várható, hogy né-
hány év múlva ehhez a két csapathoz 
felnőjön mondjuk a Csurgó, a Tatabá-
nya, esetleg a Balatonfüred?

- Szerintem nem, hiszen ennek a két 
gárdának olyan anyagi bázisa van, me-
lyekkel az előbb említett alakulatok nem 
versenyezhetnek. Mi a jövőben is azt az 
irányvonalat szeretnénk képviselni, amit 
most. 

         Szendi Péter
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Októberben rendezte meg az immár ha-
gyományos őszi horgászversenyt a keszt-
helyi Gyermekbarát közösség. 

A Balaton-parton 12 csapat vetett hor-
got, hogy a kapás izgalmai mellett eltölt-
senek pár órát együtt a szabadban. A hor-
gászszerencse mindenkinek kedvezett: sok 
apró halacska került a szákokba arra az 
időre, míg eldőlt, hogy kik fogták a legtöbb 
halat, illetve mely csapat fogási eredménye 
nyomta a legnagyobb súlyt. A számlálás és 
mérlegelés után a kis pikkelyesek visszake-
rültek a vízbe. 

Vidáman telt a nap, a horgászélmények 
mellett erről gondoskodott a rendező kö-
zösség. Míg az értékelés megszületett, a 
gyermekek elfogyaszthatták a szervezők 
által kínált ebédet. Valamennyi pecázónak 
egy-egy tábla csoki járt jutalmul, a fődíj 
pedig: egy kerékpár, sorsolással talált gaz-
dára.

Kis horgászok nagy élményei


