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Lapszél
Köd borul a Balatonra...

Újabb kerékpárút Tihanyban
Visszavonhatatlanul itt az ősz. A parti sé-

tányokat vastagon beborítja az avar a szín-
skála legszebbjeivel; a tóra egyre sűrűb-
ben ereszkedik le a köd, a sétálókat ráérő-
sen bandukolók váltják föl, bezárnak a ven-
déglátóhelyek. Legalábbis többségük. Aztán 
szép lassan csak nekünk, balatoniaknak ma-
rad minden. Nem kell sorban állni, idegene-
ket méricskélni, a programokon is jobbára is-
merős arcok gyűlnek össze. Még az sincs ki-
zárva, hogy egymásra találunk. Szomszéd 
köszönti a szomszédot, boltos és presszós a 
betérőt, kirándulót a pince gazdája.

Őszre megváltoznak a távolságok is: kis-
településekről hamarabb érünk a városok-
ba, nincs harc a parkolókért, bevásárlókocsi-
kért. Igaz, a messziség el-eltűnik, s a Bakony, 
a Badacsony, a Kőröshegy, a Tihanyi-félszi-
get csak annyit enged magából megmutatni, 
amennyit az alászálló ködök engednek.

Ennek az elcsöndesedésnek van valami 
egyedi bája, vonzereje: megjelenik az a ma-
gány, amelyre vágytunk. Nem a félelem, a 
mogorva egyedüllét magánya, sokkal inkább 
a csend vágyása, a harmónia közeledtének 
érzete. Szeretik is ezt sokan, s a partokra, pa-
dokra, horgászstégekre kitelepülők elenge-
dik a tekintetet, a gondolatot, s nem zavar-
ja őket semmi. Egyfajta relaxálás, feltöltődés 
is ez. A néma hallgatás, a tompább fények, a 
kövekre loccsanó víz kiszippantják belőlünk 
a nyár fáradalmait.

Költők, írók, festőművészek és zeneszer-
zők sokadalmát ihlette meg a balatoni ősz, 
csakhogy ők szavakba tudták önteni azt, 
amit éreztek; mi, egyszerű halandók csak 
érezzük, s legnagyobb bánatunkra nem na-
gyon tudjuk átadni másnak az élményt. 
Ezért is esik jól a magány az ősz Balatonján.

Ám a köd takar is, akárcsak a nemsoká-
ra lehulló hó. Elfedi a sebhelyeket, jótéko-
nyan titkol, mibennünk pedig feléledhet a 
felelősség érzete, a mulasztás miatti önvád. 
Mert bizony vannak el nem végzett, be nem 
fejezett dolgaink, s nem nagyon mondhat-
juk: „Ej, ráérünk arra még!” Mert április-má-
jusig két nagy ásítás, nyújtózkodás között 
lesz mit terveznünk, tennünk, kijavítanunk, 
ha ráérősebb tempóban is. A köd ugyanis 
felszáll…

        Zatkalik

Egy uniós pályázat részeként átadták a tihanyi kerékpárút újabb sza-
kaszát. A fejlesztés részeként 2,8 km új aszfaltcsíkot építettek ki a rév-
től az újságíró üdülőig. 

Szemerkélő esőben avatták fel a tihanyi kerékpárút hálózat legújabb 
szakaszát október első hetében.  A Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, a Bencés Apátság perjele és a község polgármestere közö-
sen vágták át a nemzeti színű szalagot. Tósoki Imre köszöntőjében el-
mondta, a beruházást egy 100 % -ban finanszírozott uniós pályázat ré-
szeként valósíthatták meg. A „Sétálj és bringázz Tihanyban” című pro-
jektre 350 millió forintot nyertek el. Ennek keretében épülhetett meg a 
bringa út, három fedett kerékpár tároló, és ennek részeként szépülhet 
meg a közeljövőben a hajóállomás környéke is. A teljes beruházás vár-
hatóan a jövő tavasszal fejeződik be, akkor készül el egy szervizpont a 
kikötőnél, és az ott fekvő park teljes felújítása. Megújulnak a zöld felü-
letek, sétányt alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást és megújulnak 
az utcabútorok is.

Ismét egy turisztikai attrakcióval gazdagodott a Balaton térsége és a 
település - mondta avatóbeszédében Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára.  A politikus reményét fejezte ki, hogy 
sikeresen folytathatják a pályázatok megvalósítását a helyiek, és hogy 
mindig lesznek további fejlesztési elképzeléseik.  Az államtitkár azt is ki-
emelte, hogy ezzel a beruházással tovább nőtt a biztonságos kerékpár-
utak száma, és azt, hogy Tihany becsatlakozott a balatoni és az orszá-
gos bringa útvonalakba. A félszigetre érkezők jobb tájékoztatása érde-
kében a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában egy, 
az okos telefonokra készített applikációt is bemutattak. Ez a program a 
gyalogosan vagy kerékpárral elérhető nevezetességeket mutatja be egy 
térképes felületen.

A szervezet internetes oldaláról már letölthető a program amin a 
most felavatott útvonal is szerepel.  Az avatóünnepséget követően a 
résztvevők kerékpárok nyergében bejárták az új útvonal egy szakaszát. 
A most átadott 2,8 kilométeres aszfaltcsíkkal együtt már három kerék-
páros útvonal készült el Tihanyban. Öt évvel ezelőtt a 71. számú utat, és 
az ott futó balatoni bringa kört kötötték össze a faluközponttal, 2010-
ben pedig az északkeleti bejárótól a hajóállomásig tartó szakaszt adták 
át. A tervek között újabb útvonalak is szerepelnek, így például Sajkodot 
is összekötnék a településközponttal.   
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Modell lett a Balaton
Fehérorosz vendégek a magyar tenger partján

Idén húsz százalékkal 
nőtt a Fehéroroszországba 
irányuló magyar export, 
Budapest és Minszk kö-
zött közvetlen repülőjárat 
indult, s további konkrét 
tervek születtek a kétolda-
lú kapcsolatok erősítésére. 
A kormányközi gazdasági 
vegyes bizottság budapes-
ti ülésével párhuzamosan 
ötfős küldöttség érkezett 
a magyar tenger partjára, 
hogy megismerkedjenek a 
turisztikai lehetőségekkel, s 
felkeressenek néhány – honfitársaik szá-
mára is - vonzó úti célt. A delegációt Sió-
fokon, a BFT székházában Molnár Gábor, 
a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszer-
vezetének vezetője fogadta, aki tájékoz-
tatást adott a régió gazdaságáról, a turiz-
mus meghatározó szerepéről, s a fejlesz-
tési elképzelésekről. A kötetlen beszélge-
tés végén a külföldi vendégek elsősorban 
a közös munka lehetséges perspektíváit 
vázolták fel lapunk munkatársának. 

 Alexander Juskevics, Minszk megye 
kormányzó-helyettese szerint a két or-
szág közötti együttműködés sikere a re-
gionális kapcsolatok intenzitásán múlik. 
Mint fogalmazott: a fővárost is magában 
foglaló területi egység három és fél mil-
lió lakosa potenciális partnere lehet a ma-
gyar utazásszervezőknek. 

- Számos hasonló vonást vélek felfedez-
ni a Minszktől százötven kilométerre fek-
vő, nyolcvanezer négyzetméter vízfelületű 
Naracs-tó és a Balaton között. Mindket-
tő gyorsan megközelíthető a fővárosból, 
ám nálunk még rengeteg infrastrukturá-
lis tényező hiányzik ahhoz, hogy minden 
igényt kielégítő kínálatról beszélhessünk. 
Nyitottak vagyunk a magyar beruházók-
kal szemben: örömmel lennék jelen példá-
ul egy ötcsillagos, Balaton névre keresztelt 
szálloda megnyitóján. 

 Azonosságot látok abban is, hogy a 
Naracs-tó egy nemzeti park része, s mint 
megtudtuk, a Balaton régióban ugyan-
csak fontos szerepe van a természeti kin-
cseket, építészeti emlékeket őrző szer-
vezetnek. Kézen fekvő tehát e téren is az 
együttműködés, csakúgy, mint az idegen-

forgalom területén: a magyar befektetők 
mellett tehát magyar turisztikai szakem-
bereket is várunk. Meggyőződésem, hogy 
szép jövő vár e kapcsolatra, mint ahogy 
abban is biztos vagyok: magánember-
ként is hamarosan ellátogatok a Bala-
tonhoz.

 Ljubov Maximova, a Sport és Turiz-
mus Minisztérium munkatársa úgy látja: 
a két érintett szaktárca 2016-ig érvényes 
megállapodása kiváló keretet biztosít 
a hatékony együttműködéshez, hiszen 
olyan fontos területeket ölel fel, mint az 
információcsere, a delegációk rendszeres 
látogatása, a tapasztalatcsere, az idegen-
forgalom fellendítése. 

- Országaink egyaránt érdekeltek az if-
júsági és szociális turizmus fejlesztésében, 
a befektetők bevonásával pedig számos 
lehetőséget tudunk kihasználni. A ma-
gunk részéről szorgalmazzuk a régiók és 
a nemzeti parkok közötti együttműkö-
dést, a turisztikai, önkormányzati szak-
emberek rendszeres találkozóját. Nagy 
ívű terveink vannak a lakosság egészsé-
gének megóvására, a rekreációs lehetősé-
gek javítására, s ennek egyik formája le-
het a kölcsönös érdeklődés népeink kul-
túrájának, természeti szépségeinek meg-
ismerése iránt, vagyis az aktív turizmus. 
Őszintén hiszek abban, hogy a jövő év-
ben Minszkben rendezendő jégkorong vi-
lágbajnokságra számos magyar szurkoló 
érkezik majd vendégségbe hozzánk, s ők 
elhozzák Magyarországra jó hírünket. A 
sporteseménnyel kapcsolatos turisztikai 
ajánlatunkat máris megtekinthetik az 
interneten: a drukkerek, a családok és a 

VIP látogatók számára kü-
lönböző ajánlatokat dol-
goztunk ki. 

E témával kapcsolódik 
beszélgetésünkbe Larisza 
Hmelnyickaja, egy minsz-
ki utazási iroda igazgató-
ja is. Hangsúlyozza, hogy 
a világbajnokságra már tel-
jesen felkészültek a szer-
vezők, s meggyőződése, 
hogy felejthetetlen prog-
ram részesei lehetnek a 
belarusz fővárosba látoga-
tók. 

- Irodánk már húsz éve szoros kapcso-
latot ápol a magyar utazásszervezőkkel, 
így számunkra nem okozott különösebb 
meglepetést ez a látogatás. Tudtuk, hogy 
Magyarország szép, s hogy a magyar em-
berek értenek a vendéglátáshoz, a turiz-
mushoz – szívesen tanulunk tőlük e té-
ren is. A vízum bevezetése ugyan módosí-
tott némileg a látogatók számán, de nap-
jainkban ismét folyamatosan nő az ér-
deklődők száma: 2002 óta négyszeresé-
re emelkedett. Ebben az évben csak az 
én utazási irodám szervezésében három-
százan érkeztek a Balatonhoz – a füredi 
Marina és Annabella szállókban felnőt-
teket, a széplaki Ezüstpart hotelben pe-
dig gyermekeket helyezünk el, de sokan 
jönnek vállalati szervezésben is. Tudjuk 
azt is, hogy a horvát tengerpartra utazó 
honfitársaink is gyakran megállnak a Ba-
laton mellett – lám, a tranzit jellegnek is 
van előnye! Hévíz neve is jól cseng orszá-
gunkban, sokan szeretnének ott megpi-
henni, igénybe venni az egészségügyi szol-
gáltatásokat. Rengeteg információnk van 
Magyarországról: reklámfilmeket vetíte-
nek nálunk, sőt szállodai újságokban is 
gyakran találkozhatunk a balatoni turiz-
mus vonzó képeivel. Bízunk az együttmű-
ködés sikerében: tanulni akarunk a ma-
gyaroktól e téren, s a fejlesztések szem-
pontjából egyfajta modellként tekintünk 
a Balatonra. Jelenlegi látogatásunk gyü-
mölcse: látjuk, hogyan lehet megvédeni 
és a turisták számára „tálalni” a nemze-
ti értékeket. 

   Süli Ferenc    
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Együttműködési megállapodást kötött a Kö-
zép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság balato-
ni kirendeltsége és a régióban működő Vízi 
Polgárőr Egyesület. A munkakapcsolat dek-
larálására az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
és az Országos Polgárőr Szövetség korábbi 
megállapodása nyomán került sor. Cél a Ba-
laton a környezetének védelmében a közös 
feladatok koordinálása, végrehajtása. Az er-
ről szóló nyilatkozatot vízügyi részről Pécseli 
Péter szakmérnök, a polgárőrség képviseleté-
ben Bozsóky Ferenc elnök írta alá.

Polgárőrökkel
a Balatonért

Kiadta az első víziközmű működési en-
gedélyeket a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal (MEKH). Október 
elején országos szinten 14 szolgáltató, kö-
zöttük a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
kapott engedélyt a további működésre. A 
MEKH ünnepélyes átadó keretében nyúj-
totta át a társaságoknak az erről szóló do-
kumentumot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló tör-
vény értelmében a jövőben csak az elő-
írt feltételeknek megfelelni tudó vízművek 
végezhetnek víziközmű szolgáltatást. Ar-
ról, hogy mely szolgáltatók felelnek meg az 
előírásoknak, a Magyar Energetikai és Köz-

mű-szabályozási Hivatal dönt a benyújtott 
működési engedély kérelmek alapján. A Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt. 2013 májusá-
ban nyújtotta be kérelmét, a sikeres elbírá-
lás alapján továbbra is fenntarthatja víziköz-
mű-szolgáltatói tevékenységét.  

 „Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal alkalmasnak ítélte Társaságunkat a víz-és 
csatornaszolgáltatási feladatok folytatására. 
A Társaság a döntés értelmében megújítot-
ta működési engedélyét. Feladatunk, hogy 
a fogyasztók számára továbbra is biztosít-
suk a magas szintű szolgáltatást.” – mondta 
Winkler Tamás, a DRV Zrt. vezérigazgatója.

Elsők között kapott működési engedélyt a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 A DRV Zrt. szolgáltatási területe fo-
lyamatosan bővül, Dombóvár és továb-
bi 18 környező település víziközmű-szol-
gáltatásának október 1-jei sikeres átvéte-
lével együtt jelenleg az ország hat megyé-
jében, összesen 349 településen lát el vízi-
közmű-szolgáltatási feladatokat, több mint 
hétszázezer fogyasztó ellátását biztosítva.

A balatoni polgárok is adakoztak
- három éve történt a vörösiszap-tragédia -

A vörösiszap-tragédia harmadik évfordulóján kilencszer kon-
dultak meg a harangok Kolontáron. Mindegyik kondulás az ott 
elhunytak tiszteletére szólt. Devecserben egész napos program-
mal emlékeztek a három évvel ezelőtt történtekre. 

2010-ben az egész ország megmozdult, így a balatoniak is. 
Gyűltek az adományok, gyerekeket táboroztattak. Ma már alig 
látszik valami a helyszíneken. Egy házat Kolontáron örök memen-
tóként meghagytak, a többi helyén csak táblácskák jelzik: itt csa-
ládok éltek… 

A súlyos természeti-ipari katasztrófa helyszínén a túlélők és a 
szemtanúk álltak néma csöndben az évfordulón a kolontári em-

lékműnél. Mécseseket gyújtottak, koszorút tettek a márványtáb-
la elé, ezzel is nyomatékosítva: nem felejtenek a helybéliek.

Az egyik túlélő, Fuchs István megrendülten idézte vissza az 
eseményt: – Szörnyű pillanatok tanúja voltam. Éppen a kazán-
házban tartózkodtam, amikor megpillantottam a hömpölygő 
áradatot. Feleségemnek odakiáltottam, hogy meneküljünk az 
emeletre. Onnan néztük a borzalmas történéseket. Édesanyámat 
hívtam, de már nem tudta felvenni a telefont, mert az áradat pil-
lanatok alatt elsodorta őt is, házát is. Testvérem, fiam háza is az 
enyészeté lett…

      Z. A.
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Szeretem szép mesterségemet
Reich Károly Emlékpark avatás Szemesen

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket. Örö-
mömre szolgál, hogy elfogadták meghívá-
sunkat és együtt emlékezünk meg közsé-
günk híres szülöttjéről, Reich Károlyról, illet-
ve együtt lehetünk részesei a művész tiszte-
letére felállított emlékhely átadásának és ré-
szére posztumusz Balatonszemes Díszpol-
gára cím adományozásának. Megtiszteltetés 
számomra, hogy körünkben üdvözölhetem 
Reich Gábor urat. Balatonszemesen évek 
óta hagyomány, hogy az általános iskolában 
megrendezik a Reich Károly rajzversenyt. 
Baranyainé  Luki Ildikó pedagógus  időt, 
energiát nem sajnálva évről évre színvona-
las rajzversenyt szervez és segíti az ifjú tehet-
ségek kibontakozását. Köszönöm a tanárnő 
elhivatottságát és minden pedagógusnak a 
közreműködését, akik támogatják őt. 

„Szeretem szép mesterségemet, a nekem 
mindig örömet adót, mely élteti a hitet ben-
nem, hogy kapott képességemmel jó ügyet 
szolgálok.”

Írta ezt Reich Károly, a magyar grafika vi-
lághírű nagykövete. Mi, balatonszemesiek 
szintén valljuk ezt, és minden igyekezetünk-
kel azon dolgozunk, hogy tudásunkkal, ké-
pességeinkkel a község értékeit megőrizzük 
és Balatonszemes fejlődését, értékteremté-
sét szolgáljuk és az utókor számára megőriz-
zük.

A mai nap emiatt is méltó alkalom arra, 
hogy egybegyűljünk itt a parkban és ünnepi 
megemlékezés keretén belül felavatjuk a Pirk 
Ambrus tervező által megálmodott emlék-
helyet.

Reich Károly 1922. augusztus 8-án szü-
letett Balatonszemesen, szegény paraszt-
családból. Rajzkészsége már gyerekkorában 
megmutatkozott. Ezt példázza első sikere, 
amikor is tizennyolc évesen elnyerte a Han-
gya Szövetkezet ösztöndíját. Ezt követően 
Budapestre került, az Iparművészeti Főisko-
la grafikai osztályára, de 1944-ben a háború 
miatt nem kerülhette el a katonaságot. Csak 
három évvel később Konecsni György tanít-
ványaként szerzett diplomát. Első megbíza-
tását az Ifjúsági Könyvkiadónak köszönheti, 
amely az Anyám tyúkja c. vékonyka kötet il-
lusztrálására kérte fel. Ezután megrendelései-
nek se szeri, se száma nem volt.

    Több mint 400 könyv őrzi rajzait. Reich 
Károly nemcsak illusztrátor, hanem három 
önálló kötet birtokosa is, amelyek mind-
egyikét több nyelvre is lefordították. Élete 
delétől aztán sorra kapta a rangos elismeré-
seket: Kossuth- és kétszeres Munkácsy-dí-
jas. A plakátkészítés sem kerülte el figyel-
mét, munkáiból gyűjteményes tárlatnak ad 
otthont településünkön a Reich Károly Em-
lékkiállítás. 

S bár a művész 1988 januárjában eltávo-
zott az élők sorából, kikerülhetetlen grafi-
kusi eredetisége, mely példamutató érté-
kű az akkori és a mai pályatársak számára 
is - emlékezete, céltudatossága megmaradt 
azokban, akik vették a fáradtságot és szívós 
ügybuzgósággal létrehozták a róla elneve-
zett emlékalapítványt, sőt még egy baráti 
kört is alapítottak. S bár Reich Károly már 
nem él közöttünk, velünk maradnak mes-
terien helytálló, kincset érő alkotásai, me-
lyekből az érdeklődő az Emlékházban be-
pillantást nyerhet a művészetben megtér-
ni kívánó alkotó lelkivilágába. Hiszen a me-
sék és Reich Károly illusztrációi együtt szol-
gálják nemesebbé törekvő énünk kiteljese-
dését, hogy megértsük a művész célját. Egy 
grafikusét, aki 
hitt a mese való-
ságában. 

K ö s z ö n ö m 
Pirk Ambrus táj-
építő -ter vező -
nek, hogy a köz-
ség jeles szülött-
jének az emlé-
kére létesített 
méltó emlékhe-
lyet  a községhá-
zával szembeni 
parkban álmod-
ta meg, mely azért is szerencsés választás, 
mert az itt meglévő növényállomány által 
már korábban kialakult egy félkör alakban 
határolt gyepes „tisztás”, melybe beleillik az 
iparművész által tervezett alkotás. A köz-
ponti helyszín érzékelteti a művész nagyra-
becsülését, a település lakosságának tiszte-
letét is. 

Természetes kőanyagból, süttői mész-
kőből valósult meg  a  feslő virágbimbót 
idéző csobogó, melynek vize  az életet adó 

forrást – szimbolikusan a művészet forrását 
-  idézi fel  és a mögötte épülő emlékfal, me-
lyen a művész által készített alkotások, raj-
zok jelennek meg. 

Reich Károly kiemelkedő, példaértékű 
munkájával és egész életművével hozzájá-
rult Balatonszemes jó hírnevének terjeszté-
séhez és a település szellemi értékeinek gya-
rapításához: művei Amerikától Európán át 
Japánig világszerte megtalálhatók.

Könyvillusztrációival, gyermek,- és ifjúsá-
gi könyvekben megjelent grafikáival kultu-
rális és művészi értékeket teremtett a tele-
pülésen, mellyel nemzedékek vizuális kultú-
ráját és képzeletvilágát formálta.

A képviselő-testület tiszteletét és nagy-
rabecsülését fejezi ki azzal a díjjal, amelyet 
a mai napon  a grafikusművész  halálát kö-
vetően utódjának, Reich Gábornak szeret-
nék átadni.

A képviselő-testület döntése alapján a 
település által adományozható elismeré-
sek közül a legrangosabb tiszteletet és kö-
szönetet kifejező elismerést, posztumusz 
Balatonszemes Díszpolgára címet adomá-
nyoz Reich Károly grafikusművésznek. 

A kitüntetés nagyságát, szépségét és ér-

tékteremtő – értékhordozó tulajdonságát 
nem maga a díj neve hordozza önmagában. 
A kitüntetés valódi értékét az az életút, te-
vékenység, kitartó szorgosság és példamu-
tató aktív és tevékeny életpálya jelenti, ami 
Balatonszemesen is értékeket teremtett.

Takács József polgármester ünnepi kö-
szöntője.

Elhangzott Balatonszemesen, 2013. szep-
tember 27-én. /Rövidített, szerkesztett válto-
zat/
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A Balaton Fejlesztési Tanács februári ülé-
sén fogadta el a 2013. évre vonatkozó fejleszté-
si forrásigényét. A határozat alapján a BFT elnö-
ke egyeztetést kezdeményezett a Miniszterel-
nökséggel és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
ummal, melynek eredményeként a közelmúlt-
ban kétszázhúszmillió forint támogatást nyert 
el a régió. A forrás egyik kiemelt felhasználási te-
rülete a Balaton és a kiemelt üdülőkörzet köz-
biztonsági- és vízbiztonsági feladataiban jelen-
tős részt vállaló szervezetek támogatása. Erről 
kérdeztük Jamrik Péter közbiztonsági tanácsost, 
a BFT Közbiztonsági Testület (BFT-KT) elnökét.

 - Megnyugodott a BFT döntését követően?
 - A BFT döntése számomra nem volt kérdé-

ses. A forráshiány okozta problémák azok, ame-
lyek okán ideges voltam, de ezt a kormányhatá-
rozat megismerése alapvetően megszüntette. A 
BFT minden tagja pontosan ismerte azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket az érintett szerveze-
tek ebben a szezonban tettek annak érdekében, 
hogy az idegenforgalomban dolgozók, valamint 
a vendégek biztonságban érezhessék magukat 
úgy a parton, mint a vízen és a vízben.

 - Új kihívásokkal is szembe kellett nézniük?
-  Látni kell, hogy a gazdasági helyzet okoz-

ta forráshiány rányomja a bélyegét a költségve-
tési szervek finanszírozási lehetőségeire is. Tehát 
már a szezon kezdete előtt látni lehetett, hogy 
néhány területen nem csak a szükséges fejlesz-
tések szenvedhetnek késedelmet, de a működé-
si költségek, dologi kiadások terén is adódhatnak 
gondok. Ugyanakkor a szervezetek kapacitásá-
nak egy részét a dunai árvízi védekezésben való 
részvétel az adott időszakban leterhelte, amely-
nek szintén voltak költségei: elegendő csak a túl-
órákra gondolni. Ez alapvetően a rendőrség, a 
katasztrófavédelem és a vízimentők személyi ál-
lományát érintette, de a szezon elején az eszkö-
zök átcsoportosítása is újabb – nem várt – fel-

A Balaton közbiztonságáért
A kormányzat is hozzájárul a költségekhez

adatot jelentett. A rendezvény-naptárak átte-
kintése során arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a kiemelt nagyrendezvények mellett jelen-
tős számban megnövekedtek a helyi- és önkor-
mányzati szervezésű programok, amelyek min-
den esetben igénylik a fokozott biztonsági jelen-
létet, s akkor még nem beszéltünk a Kormány 
által kezdeményezett augusztus 20-ai rendez-
vény-csokorról, amelyben kulcsszerepet adtak a 
Balaton régiónak.

- Hogyan készültek fel a nyári feladatok ellá-
tására? 

- A tóparti emberek talán nem érzékelik, 
hogy a hazánkban egyedülálló közbiztonsági 
koordinációs szervezet, illetve tevékenység segí-
ti e feladatok jobb ellátását. A korábbi időszak 
hasonló célú tevékenységétől eltérően a mostani 
választási ciklusban a Balaton Fejlesztési Tanács 
vállalta fel a Közbiztonsági Testület létrehozását 
és működtetését. A KT már összetételében és 
feladatkörében is bővebb. A KT tagjai a megyei 
rendőr-főkapitányságok képviselői, a katasztró-
favédelemi-, tűzoltási szervezetek képviselője, az 
OMSZ mentésirányítási szakértője, a Meteoro-
lógiai Obszervatórium vezetője, a vízügy és a vi-
harjelzés üzemeltetéséért felelős szervezet képvi-
selője, valamint a vízi rendészet és a vízimentés 
vezetője. Szakértőként munkánkat segíti még a 
polgárőrségek, valamint Vitorlás Szövetség de-
legáltja is.  E szervezeten belül három póluspon-
tot alakítottunk ki, amelyek egy-egy szakterület 
koordinációját végzi. Ezek a rendészeti-, a vízbiz-
tonsági- és a rendkívüli helyezetek póluspontjai, 
vagy más szóval: munkacsoportjai. Mindezek 
mellett az ORFK által felügyelt Balatoni Közbiz-
tonsági Koordinációs Bizottság is szakmai mun-
kaprogramja alapján tevékenykedik.  Ezekben a 
koordinatív szervezetekben már a szezon előtt 
elkezdődnek az előkészítő munkák, amelyek az-
tán alapját adják a forrásigényt is eredményező 
tervezésnek.

- Mely szervezetek lettek az idei támogatá-
sok kedvezményezettjei?

- A Közbiztonsági Testület először a szakmai-
specifikus igényeket gyűjtötte össze, majd ennek 
alapján készítettük el a szakmai- és területi tá-
mogatási javaslatunkat. Ezt a részt vevő szerve-
zetek vezetői érdemi viták során még alakították 
úgy a szakmai-, mind a területi arányok elérése 
érdekében. Ezt elfogadta a Testület, majd a BFT 
munkaszervezete is. Idén – figyelembe véve a ta-
valyi támogatási felosztás, illetve felhasználás ta-

pasztalatait is – az alábbi támogatási progra-
mot kívánjuk megvalósítani a 40 millió forint fel-
használásával: a régió három megyéjének rend-
őr-főkapitánysága, valamint katasztrófavédelmi 
igazgatóságai, a Balatoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság, a Megyei Polgárőr Szövetségek, az 
Országos Meteorológiai Szolgálat, a megyei tűz-
oltó szövetségek, a Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálata, a RSOE, OKF (Viharjelző) és az 
Országos Mentőszolgálat.

- Mi történik a szervezeti támogatásoktól 
független tízmillió forint forrással?

- Tavaly intézkedési tervet dolgozott ki a KT 
annak érdekében, hogy hosszú távon a meder 
megtisztítása a veszélyes tárgyaktól megtör-
ténhessen, illetve a mederrel kapcsolatban lévő 
szervezetek munkatársai megismerjék ezek ve-
szélyeit, felkészülhessenek az azokból fakadó 
problémák kezelésére. Ötmillió forintot tervez-
tünk a képzésre, a felkutatást és kiemelést segítő 
kisebb eszközök beszerzésére. Maga a program 
több százmillió forintot igényel, azonban tudo-
másul vesszük, hogy a kezdeti lépéseket a jelenle-
gi lehetőségek mellett tudjuk megtenni. 

 2003-ban kezdődött a balatoni monitoring 
rendszer kiépítése. A rendszer jelentős szerepet 
játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízmennyisé-
gi, időjárási adatainak gyűjtésében, rögzítésében, 
lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésé-
re, az időjárási és egyéb változások esetén bekö-
vetkező szcenáriók felállítására.  A vízbiztonsági 
igények okán is szükséges műszaki háttér fenn-
tartása, a rendszer eszközeinek műszaki állapo-
ta, és a technológiai fejlődés ugyanakkor a rend-
szer műszaki és felhasználói oldali fejlesztését te-
szi szükségessé.

 - Miként használhatják fel a támogatott 
szervezetek a számukra megítélt forrást? 

- A fejlesztési forrás utófinanszírozás kereté-
ben biztosítható. A forrás felhasználásának ha-
tárideje: 2013. december 10. Ez azt jelenti, hogy 
a támogatott fejlesztéseket ez év, azaz 2013. no-
vember 15-ig meg kell valósítani és 2013. decem-
ber 10-ig a támogatást ki kell fizetni. A határidő 
kötött és fontos, mert a Balaton Fejlesztési Ta-
nács is elszámolási kötelezettséggel tartozik az 
érintett minisztériummal szemben. A forrás ke-
retében a döntést megelőző időszakban meg-
valósult tevékenységek is támogathatók, azaz a 
2013. január 1-jétől  felmerült költségek számol-
hatóak el.

   Süli Ferenc
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A Balatonkenesei Közművelődési Intézményben tavaly 
ősz óta egymást érik az Új Széchenyi Tervnek köszönhető-
en a jobbnál-jobb pályázati lehetőségek. Jelentős számítás-
technikai fejlesztés fejeződött be a könyvtárban, majd „Élő 

könyvtár- élő 
város” cím-
mel könyvtári 
foglalkoz áso-
kat, könyvtári 
rendezvénye-
ket, irodalmi, 
h e l y tö r t én e -
ti előadáso-
kat és olvasó-
köröket szer-
veztek.

-Ezzel egyi-
dejűleg zaj-
lott a „Múze-
umpedagógi-
ai tevékeny-
ség megvaló-
sítása” című 
pályázati tá-
m o g a t á s s a l 

megvalósuló projektünk, mely lehetőségeket kínált az isko-
lás tanulók és nagyközönség részére egyaránt. Múzeumi so-
rozatokkal, múzeumi szakkörökkel, családi napokkal értük 
el, hogy a Tájház egyre ismertebbé, látogatottabbá váljon 
- büszkélkedett Győrfi H. Marianna intézményvezető. 

Nagy várakozással tekintettek a „Kreatív iparral” kapcso-
latos pályázat keretében megvalósuló foglalkozássoroza-
tok elé. Előadóművészettel, fotózással, kézművességgel és 
újságírással ismerkedtek meg a tanulók. -Az első félév le-
zajlott, reméljük, hogy sikerült ezen területek alapjait úgy 
megismertetni, megszerettetni a csoportokkal, hogy majd 
a pályaválasztáshoz érkezve hasznát tudják venni. Novem-
bertől pedig újabb 60 gyermek részesülhet ezekből a lehe-
tőségekből.

A most induló „Mese és színház” projektnek a térségben 
kilenc partner iskolának és óvodának kínál havi és heti szak-
köröket, témanapokat a címben is jelzett körben. Lesznek 
tánc - és illemtanórák, önismeret fejlesztő programok, me-
seszakkörök, mesenapok, színházi előadások és budapesti 
színházakba is el tudják vinni a gyerekeket. 

A fenti pályázatok azokat a közművelődési területeket 
támogatják, melyek hiányt szenvedtek az elmúlt években az 
intézményben. Sok- sok helyi szakember bevonásával, szín-
vonalasan igyekeznek a lemaradásokat pótolni.

   
     Szendi Péter

Vacsorával és kulturális programmal köszöntötték 
idén is az Idősek Napja alkalmából Siófokon a nyugdí-
jasokat az önkormányzat és a Siófoki Fürdőegylet szer-
vezésében. A hagyományos rendezvényre a Beszédes is-
kola tornacsarnokában került sor, ahol több mint hat-
száz idős ember hallgatta meg Balázs Árpád polgármes-
ter köszöntőjét. Az est díszvendége Witzmann Mihály, 
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke volt, aki a térség 
f ideszes országgyűlési képviselő-jelöltjeként számtalan 
településre ellátogat, s ismerteti a hallgatósággal pártja 
és kormánya idősekkel kapcsolatos elképzeléseit.

       Gyarmati 

A feledés homályából nem csak a régiségeket gyűjtő szen-
vedélyével igyekszik kiemelni a múltat a keszthelyi magánmú-
zeumairól ismert Túri Török Tibor. Egyre több helyen látha-
tók a helytörténeti kötődésű szobrászmunkái, ezek nyomán 
nemrég betyárportré domborművek kerültek a fenékpusztai 
400 éves Vámház vendéglő falára. Idézik, hogy az épület a 19. 
században már a maihoz hasonló funkciót töltött be mozgal-
mas élettel, ami anno többek közt kapcsolódott Nádi Jancsi 
és Patkó Jancsi betyár híréhez. A legenda szerint egyikük se-
besülten keresett ott menedéket, a másikat pedig azon a he-
lyen fogták el a perzekutorok. A két relieffel nekik állított em-
léket az alkotó.

Mese és színház
- közművelődési programok a tanórán
kívüli nevelés szolgálatában

Idősek köszöntése
Siófokon

Jancsi betyárok
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Ha Balaton és turizmus, a legtöbb em-
bernek a parti nyaralóhelyek, az egyre fej-
lettebb, számos szolgáltatást nyújtó stran-
dok jutnak eszébe. Azonban a parttól tá-
volabb eső települések rengeteg kincset 
rejtenek, és éppen csendességükkel, egy-
szerűségükkel lehetnek különlegesek az 
erre látogatók számára. Balatonhenye új 
polgármestere, Kovács Csaba ebben látja 
a kis falvak jövőjét.

- Milyen nehézségekkel találkozott, 
amikor az időközi választásokat követően 
átvette Balatonhenye irányítását?

- Sok kistelepüléshez hasonlóan szem-
besülnöm kellett azzal, hogy itt is igen kar-
csú az a költségvetés, amiből gazdálkodha-
tunk. A legnagyobb nehézséget a falugond-
noki szolgálat jelenti, amelyre az év vége 
felé egyre kevesebb pénz jut, így azt kény-
telenek voltunk átszervezni. A szolgáltatá-
sok természetesen nem maradnak el, csak 
mindent összehangolunk, és egyetlen út-
tal számos segítséget próbálunk elintéz-
ni, hogy csökkentsük az üzemanyagköltsé-
get. Például a betegszállítást és a bevásár-
lást igyekszünk mindig egy fuvarral véghez-
vinni.

- Akkor fejlesztésekre egyáltalán nem 
marad pénz?

- Fejleszteni csak pályázatok segítségével 
tudunk. Az első és leg fontosabb, hogy az 
elődöm által elindított csatorna beruhá-
zást befejezzük, hiszen Balatonhenye nyílt 
karsztvíz bázison fekszik.

Október harmadik hétvégéjén a Balaton őszi hangulatát min-
denki megcsodálhatja a VIII. Szigligeti Süllőfesztiválon. A hagyo-
mányőrző rendezvény helyszíne természetesen a Balaton part, 
ahol halételekkel, helyi ételkü-
lönlegességekkel várják az érdek-
lődőket. Október 19-én, szom-
baton délelőtt 11 órakor indul 
a Nordic Walking túra a strand-
bejárattól. Délután 14:00 óra-
kor tartják az ünnepi megnyitót, 
majd a Gyöngyvirág Tánccso-
port, a jazz zenét játszó Geiger 
„Csúr” Tamás és együttese jazz 
trió, valamint a Kinizsi Tánc-
együttes lép fel Cigánytáncok 

Balatoni turizmus, másképp

Süllőfesztivál Szigligeten

- A település lakosainak több mint fele 
hatvan éven felüli. Milyen lehetőségeket 
lát a munkateremtésre, a városba költö-
zött fiatalok visszacsá-
bítására?

- Balatonhenye a Ká-
li-medence egyik leg-
szebb csücske. Zsákfalu, 
ezért rendkívül csendes, 
nyugodt település. így 
főként a zöld-, más né-
ven a bakancsos turiz-
musra szeretnénk épí-
teni. Az ide látogatók a 
pihenés mellett megis-
merkedhetnének az ősi népi mesterségek-
kel, a mezőgazdasági munkálatokkal, vagy 
éppen az állattartás szépségeivel és nehéz-
ségeivel. Ezzel fellendülne a helyi turizmus, 
ráadásul a nagyrészt szépkorú lakosság is 
megélhetéshez jutna. Hosszú távon azt re-
mélem, a munkalehetőség miatt a fiatalok 
visszatérnek Balatonhenyére. Nem titkolt 
célom az is, hogy ezzel a programmal ér-
téket mentsek, hiszen nem szabad hagyni 
kárba veszni azt a hatalmas tudást, amivel 
szüleink, nagyszüleink rendelkeznek.

- Mikorra valósulhatna meg ez a min-
denki számára hasznos együttműködés?

- Természetesen ez egy hosszú távú terv, 
a ciklusból hátra lévő bő fél év ugyanis arra 
lesz csak elég, hogy befejezzük a folyamat-
ban lévő ügyeket. A Vas megyei Oszkóval 
nyertünk egy Leader pályázatot, aminek 

köszönhetően a településünk néhány lakó-
ja elutazhat egy tábor keretében Oszkóra, 
ahol már működik egy hasonló projekt.

- Mi lesz a balatonhenyei tó sorsa? Az-
zal van tervük?

- Az állam egy magánvállalkozó-
nak adta használatra. De nagyon szeret-
nénk majd visszanyerni a település szá-
mára, megtisztítani a nádtól, és egy pihe-
nőhelyet kialakítani. Nem strandot aka-
runk létrehozni, hanem egy olyan varázsla-
tos környezetet, ahol mindenki kipihenhe-
ti magát. Tervezzük azt is egyébként, hogy 
– szintén pályázati segítséggel – a szom-
szédos Monoszlóval kialakítjuk a két tele-
pülést összekötő kerékpárutat. Elengedhe-
tetlen, hogy a kerékpárútvonalak ne a fő-
utak mentén, hanem a falvakat érintve 
haladjanak, hiszen ez a falusi turizmust je-
lentős mértékben segítené.

       Mizsei Bernadett

című előadásával. Este a Törköly Együttes kápráztatja el a kö-
zönséget autentikus népzenével, majd a HELIOS zenekar húzza 
a talpalávalót. Másnap a Vonyarci Fúvószenekar lép fel, majd a 

Törköly Együttes játszik különle-
ges dalokat a borról.

Mindkét napon reggel 9 órá-
tól kézműves vásár várja a Szig-
ligetre látogató vendégeket. A 
gyermekeket animációval és a fa-
lun át közlekedő kisvonattal káp-
ráztatják el. Aki viszont sétaha-
jókázásra vágyik, megteheti a 
BAHART együttműködésével.

  Mizsei Bernadett
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A Harley Davidson motoros találko-
zók tízezres vendégseregéhez szokott al-
sóörsieket is meglepte az a 20-25 ezres tö-
meg - egyes becslések szerint a 30 ezret 
is meghaladta – amely augusztus 18-án 
egyidejűleg ellepte az Európa kempinget 
a Locomotiv GT esti koncertjén, amely-
re a fővárosból külön zenevonat is hozta 
a rajongók egy részét. A Nagyon Balaton 

rendezvény sorozat keretében, a magyar 
rock történelem legnagyobb hatású szu-
per groupjának koncertje kapcsán az ér-
deklődök már kora délután benépesítet-
ték szinte az egész települést. A nyaraló-
házak kiadó szobáit- tulajdonosaik szemé-
lyenként egy éjszakára az 5 ezer forintot is 
elkérték, - az utcákat, a parkolókat, ame-

Külön zenevonat hozta a rajongókat

Zene délen, északon
Aligai, alsóörsi emlékek

lyekben soha nem látott mennyiségű gép-
kocsi tömörült össze. Megteltek a ven-
déglők is. Így szép summájú plusz idegen-
forgalmi adóbevételhez jutott a helybeli 
önkormányzat is.

Az egész napos rendezvény fő attrakci-
óját, az esti koncertet megelőzően, a Ba-
laton vize mellett számos program várta 
az érdeklődőket. A kemping több pont-

ján utcazenészek léptek 
fel, lelkes artistanöven-
dékek is bemutatókat 
tartottak, míg az LGT 
klasszikusai,- az örökifjú 
Karácsony János, Pres-
ser Gábor, Somló Ta-
más, Solti János - igazi 
csemegeként már dél-
utántól nyilvános hang-
beállást és próbát tar-
tottak, hogy minél za-

vartalanabb három és félórás koncerttel 
térjenek vissza a Balatonhoz, 32 év eltel-
tével./!/ Egyúttal az egykori, a fővárosi sza-
badtéri tabáni rendezvények  hangulatát is 
szerették volna megidézni. A domboldala-
kat két hatalmas tribün felállításával igye-
keztek Alsóörsre varázsolni, míg a köztük 
levő placcra fűben üldögélőket képzel-

tek el, akik a délutáni napsütkérezés után 
azonban állva, szinte egymáshoz tapad-
va élvezték a banda népszerű dalait. Így a 
tabáni filing igazán nem jött be, de – kü-
lönösen az első órában – annál önfeledt-
ebben csápolt, énekelt, tapsolt a hatal-
mas tömeg. Lehetetlen volt libabőr nél-
kül meghallgatni az ismert slágereket, a 
Kék asszonyt, az Álomarcú lányt, a Min-
denki-t, a Szentimentális rock and rollt, a 
Nem adom felt, az Embertelen dalt, az El-
felejtett szót, a Szólj rám, a Neked írom a 
dalt, hogy csak néhányat említsünk, a há-
romtucatnyi nótából, amelyeknek hatását 
csak fokozta a káprázatos színpadi, s világí-
tástechnikai megoldások sokasága.

A feledhetetlen élményt csupán az ár-
nyékolta be, hogy a rendezvényhez kap-
csolódó helyszíni vendéglátás igencsak hi-
ányos volt, éhüket a borsos áru belépő-
jegy-tulajdonosok csak a magukkal hozott 
elemózsiából enyhíthették, s szomjukat is 
csupán egy - két kioszknál. A koncerttől 
történő távozás sem volt egyszerű, a gép-
kocsik még éjjel 1 órakor is csiga-tempó-
ban sorjáztak ki Alsóörsről.

 Szöveg és fotó:
 Andrássy Antal és Süli Ferenc

Ez a nyár igazán bővelkedett programokban, s mivel a zene 
élvezete, befogadása nem feltételez nyelvtudást, egy turisztikai 
régióban a legkézenfekvőbb megoldás a vendégek szórakozta-
tására. Örömteli, hogy a már hagyományos fesztivál helyszínek 
mellé újak is bekapcsolódtak. S bár már a szüret időszakát éljük, 
talán érdemes felvillantani néhány forró pillanatot a zenés emlé-
kekből – képben és szövegben.

 Fekete Barnabás szerint sikeres szezont zár Balatonvilágos, s 
ebben komoly szerepet kapott az első alkalommal megrende-
zett Be my Lake fesztivál.

- Az augusztus huszadikához, nemzeti ünnepünkhöz kapcso-
ló rendezvénysorozat arról is tanúskodott, hogy településünk je-
lenlegi turisztikai potenciálja sem volt kellőképpen kihasználva. 
A könnyűzenei programok jelentős tömeget vonzottak a Club 
Aligába. S bár volt némi fenntartás – esetenként talán némi féle-
lem is – az állandó lakosok körében, ma már egyértelmű: kultu-
rált, jól megszervezett esemény, nagy létszámú vendégsereg nö-
velte településünk hírnevét. Meggyőződésem, hogy mindaz, ami 
a clubnak jó, helyi szintre is áttevődik. Különösen a szállásadók, a 
vendéglátóhelyek, az üzletek jártak jól – az érdeklődés miatt né-

hányan éjszaka is nyitva tartottak.
A tapasztalatok alapján joggal remélhetem, hogy a rendez-

vénynek lesz folytatása, hiszen a Club Aliga varázsa valószínű-
leg nem csak a vendégeket, hanem a szervezőket is megfogta. 
Tudomásom szerint több tóparti település irányítója kifogásol-
ta, hogy nem kerültek be a Nagyon Balaton rendezvénysorozat 
helyszínei közé: én örülök, hogy Világos, Aliga a kiválasztottak 
között szerepelt. 
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Emlékszem, amikor a 70-80-as évek-
ben még arról szóltak a híradások, hogy 
a Balaton vízminősége évről évre egyre 
romlik, s hogy ez mekkora csapás a ma-
gyar idegenforgalomra és környezetvé-
delemre. Bizony, akkoriban már a nyár 
elején is meglehetősen zavaros volt a tó 
vize, s nem véletlenül, hiszen a tó kör-
nyéki szennyvizeket a tóba engedtük, a 
házaknál meglévő szennyvíz derítőkből 
szétszivárogtak a szennyező anyagok a 
talajba, megfertőzve ezzel a felszín alat-
ti ivóvizeket, a családi házak fúrt kútjait. 

Akkoriban bizony nem sokan gon-
dolták, hogy ez a folyamat alapvetően 
megváltoztatható. Aztán – szerencsé-
re – nagyot fordult a kocka, s nagyot for-
dult a mi szemléletünk is. A mindenko-
ri döntéshozók is felismerték a vízszeny-
nyezés tarthatatlanságát, s elkezdődött 
a Balaton vízminőségének helyreállítása 
sok-sok milliárd forintos beruházások-

Bár egyre több helyütt lehet érdekes, olykor izgalmas aluljárók-
kal találkozni, a veszprémiek „rátettek egy lapáttal”: a nagy város-
átépítés egyik szürke elemét, a Budapest út alatti térséget tették 
szebbé, színesebbé Szilágyi László punk művész alkotásainak fel-
használásával.

A fiatalon elhunyt művész igazi fenegyereke volt a megyeszék-
helynek: polgárpukkasztó külsejével, stílusával, de főképp rendha-
gyó festményeivel megannyi rajongót, s ugyanannyi ellendrukkert 
teremtett maga körül.

Az aluljárót eleve úgy tervezték, hogy ott köztéri galéria is le-
gyen, meg számos információ a kulturális életről, programokról. 

Tovább javulhat a szennyvíz-helyzet

Képes aluljáró Veszprémben

kal. Először a közvetlen tóparti települé-
sekben épült ki folyamatosan a szenny-
víz elvezető hálózat, amely a tó egész 
vízgyűjtőjének területéről „kiszállította” 
az egyébként már megtisztított szenny-
vizet is, majd a későbbi években, évtize-
dekben a háttértelepülések jó részén is 
kiépülhetett a szennyvízelvezető háló-
zat. A folyamat meghozta az eredményt: 
a tó vize egy ideig nem romlott tovább, 
majd lassan elkezdett javulni. Az utób-
bi évtizedben már nem csak a tó köze-
pén, de – ha nem is a főszezonban, de 
ősztől tavaszig – a part közelében is ivó-
víz tisztaságú a tó, s ezt nagy-nagy öröm-
mel tapasztalhatjuk mi, balatoni embe-
rek. Csakúgy, mint az ide látogató hazai 
és külföldi turisták. 

Végre valami, ami valóban a jó irány-
ban mozdult el, s halad tovább. Mert a 
fejlődés és fejlesztés nem áll meg! 

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés 

és Tisztítás Megvalósítását Célzó Ön-
kormányzati Társulás nemrégiben arról 
adott hírt, hogy a Balaton vízminőségé-
nek védelmét szolgáló fejlesztésekre az 
Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében a Ko-
héziós alapból és hazai központi költ-
ségvetési előirányzatból 2,7 milliárd fo-
rint  vissza nem térítendő támogatást 
nyert el. Ennek keretében több háttér-
település (Látrány, Visz, Somogybabod, 
Somogytúr és Gamás) szennyvízkezelé-
sét megoldják úgy, hogy Somogytúron 
szennyvíztisztító telep is épülhet. Így 
2015 nyarától az öt településen összesen 
csaknem 1500 háztartást köthetnek rá a 
rendszerre.

Szennyvízvezeték építés jelenleg is 
zajlik például Ádándon, ahol az építők a 
legtöbb utcában már a vezetékek bete-
metését és az utak helyreállítását végzik. 

         Gyarmati László

Ma már nemcsak a biztonságosabb közlekedés okán térnek a „föld 
alá” a helybéliek, de találkozók, beszélgetések színhelye is a galéria.

A Szilágyi-reprodukciókat, valamint a róla készült dombormű-
vet (Zeke László képzőművész rendhagyó munkája) csakhamar 
birtokba vették, s megkedvelték a veszprémiek.

     Zatkalik  
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Közel két év telt el azóta, hogy a kor-
mány a helyi önkormányzat tulajdonába 
adta a hajdani Széchenyi villát. A szerényen 
csak Kulipintyóra keresztelt épület történe-
te sokáig egybeforrt a legendás család nya-
ralásaival, ám a közösségi tulajdon vad baj-
nokainak akarata hosszú évtizedeken ke-
resztül állami fenntartást eredményezett. 
A ház Balatonföldvár egyik emblematikus 
épülete, a települést alapító Széchenyi Imre 
öccsének, Széchenyi Viktornak, az egykori 
Földvárpuszta tulajdonosának villája, ahol 
fia, a híres író, Afrika-vadász Széchenyi Zsig-
mond gyermekéveit töltötte. 

A villában az elmúlt időszakban külső és 
belső felújítási munkákat végeztek. Kicse-
rélték a burkolatokat, modernizálták a fű-
tési rendszert, akadálymentes vizesblok-
kokat alakítottak ki, korszerűsítették a vil-
lamos- és vízhálózatot, valamint az épület 
homlokzatát is felújították. Az épület kör-
nyezete is átalakult: új kerítést és térkő bur-
kolatot készítettek. A kert teljes pompájá-
ban azonban csak a jövő év tavaszára ké-
szül el. Balatonföldvár Város Önkormány-
zata saját forrásból eddig 40 millió forintot 
költött a Kulipintyóra.

Az egykori villa A Balaton királynője cím-
mel egy helytörténeti kiállításnak is otthont 
ad, mely azt a célt hivatott szolgálni, hogy 
bemutassa és felidézze Balatonföldvár pa-
tinás múltját és jelenkori eredményeit. A 
tárlat korabeli dokumentumok, fotográ-
fiák, filmfelvételek alapján idézi meg a vá-
ros hangulatát - a kiállítás megvalósulásá-

Két balatoni sportrendezvényen vett részt idén nyáron jóté-
kony céllal 

Jonathan Knott, Nagy-Britannia budapesti nagykövete.
A diplomata a magyar és a brit vízimentőkért indított gyűjté-

si akciót, amire a Magyar Úszás Napja jegyében 2,5 kilométeres 
táv teljesítésével, valamint a Balaton átúszáson való rajtolással irá-
nyította rá a figyelmet. Kezdeményezése sikeres volt, több mint 
kétmillió forint adományon osztozhatott egyenlő arányban a ha-
zai és a brít vízimentők közössége. Jonathan Knott, a Vizimentők 
Magyarországi Szakszolgálatának szezonértékelő sajtótájékozta-
tóján adta át a támogatási összegről szóló adománylevelet Bagyó 
Sándor elnöknek, s beszélt a jótékony célú úszásának tapasztala-
tairól. Elmondta: célja volt, hogy a küldetésének országában pél-
dát állítson a brít gyakorlatnak, miszerint nagy erőfeszítéseket 
igénylő, nemes célt szolgáló munka támogatására kihívások vál-

Földvár, a Balaton királynője

Nagykövet a vízimentőkért

hoz számos helyi polgár 
tevékenyen hozzájárult.

 A Kulipintyó októ-
ber elején történt átadá-
sán Holovits Huba pol-
gármester mondott kö-
szöntőt. Felidézte a Szé-
chenyiek érdemeit, tet-
teiket, s szólt az utódok 
kötelezettségeiről is: 

 - Egy komoly törté-
nelmi hagyományok-
kal rendelkező, releváns 
magyar család egyko-
ri nyaralójának udvarán állunk most, ahol 
mind a família, mind Balatonföldvár múlt-
ját megidézzük. Tesszük ezt azért, mert hisz-
szük, hogy dinamikusan fejlődő kisvárosunk 
jövője csak és kizárólag a múlt integrálásá-
val, a hagyományok őrzésével és fenntartá-
sával teremthető meg. Napjainkban külö-
nösen nagy szükség van a közösségi terekre, 
a közösségi és a közös élményekre. Két évvel 
ezelőtt Magyarország Kormánya meghall-
gatta a földvári emberek kérését és a vá-
ros egyik emblematikus épületét, az egykori 
Széchenyi villát, a Kulipintyót önkormány-
zati tulajdonba adta. Örömünk kettős volt, 
hiszen egy történelmileg kiemelten fontos 
épületet nyert vissza településünk és egyben 
lehetőséget kapott egy helytörténeti kiállí-
tás megalapozására. 

Mi, földváriak tudtuk, élnünk kell ezzel 
a lehetőséggel, s a Széchenyiek örökségét 
szem előtt tartva, a Kulipintyónak méltó 

helyet kell ismét elnyernie Földvár ünnep- 
és hétköznapjaiban egyaránt. Az épület tel-
jes körű felújítása megtörtént, majd a szép 
formát tartalommal igyekeztünk megtöl-
teni. 

Ennek egyik eleme A Balaton királynő-
je című kiállításunk, amelynek nemcsak az 
a célja, hogy bemutassa ennek a fürdőhely-
nek a megszületését és virágkorát, hanem 
arra is sarkallja a földvári polgárokat és az 
itt nyaralókat, hogy tevékeny részesei le-
gyenek ennek a megismerésnek. 

A tárlat egyben gondolatébresztő jelle-
gű is: szeretnénk kérni minden földvári la-
kost és Földvárt szerető embert , hogy a jö-
vőben osszák meg velünk múltbéli élmé-
nyeiket, írott vagy fényképes emlékeiket, 
mert hisszük, hogy csakis így válhat teljessé 
Balatonföldvár múltjának feltárása és meg-
őrzése.

            SF

lalásai is segítik ráirányítani a közfigyelmet. A köszönet hangján 
szólt Bagyó Sándor arról, hogy az adományból tovább tudják ja-
vítani a munkájuk eredményességét befolyásoló körülményeket. 
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A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya, valamint a Magyar Turizmus Zrt. közösen 
írt ki pályázatot „Az év ökoturisztikai létesítménye 2013” cím elnyerésére. A pályázat célja az volt, hogy az 
ökoturisztikai létesítmények a kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján mérettessenek meg. A pályá-
zat nyerteseit ezért – a vendégbarátság jegyében – a Turizmus Világnapján, szeptember 27-én hirdették ki hi-
vatalosan. 

A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, 
önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhattak ökoturisztikai lá-
togatóközpont és tanösvény kategóriákban. A pályázatra az ország különböző tájairól összesen 16 db pálya-
munka érkezett, amelyeket a pályázat lebonyolításban közreműködő szervezetek egy-egy delegáltjából álló 
szakmai munkacsoport bírált el. Az előzetes értékelés során a bírálóbizottság vizsgálta, hogy a létesítmények 
mennyire felelnek meg az ökoturizmus alapelveinek, vagyis pontozták többek között a természeti-kulturális 
erőforrások fenntartható használatát, a résztvevők számára nyújtott autentikus élményeket, a terület értéke-
inek alapos és élményszerű megismertetését, illetve a létesítmény tudatosan oktató és szemléletformáló sze-
repét is. A második fordulóba jutott pályázatokat helyszínbejárás során értékelték, a látogató- és családbarát 
jellegük figyelembevétele alapján. 

DÍJAZOTTAK
Látogatóközpont kategóriában
helyezést ért el a Nyugat-magyarországi Egyetem által üzemeltetett soproni Ligneum Látogatóközpont
helyezett a kölkedi Fehér Gólya Múzeum (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság)
helyezett a celldömölki Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont (Kemenes Vulkánpark)

Tanösvény kategóriában
helyezést ért el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett csopaki Pele-körút tanös-

vény
helyezett a békéscsabai Lischka Lipót tanösvény (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület)
helyezett az őriszentpéteri Rezgőnyár tanösvény (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)
A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommuniká-

ciós tevékenységük során kiemelten kezelik. A két kategória győztese korlátlan ideig használhatja „Az év 
ökoturisztikai látogatóközpontja 2013” és „Az év ökoturisztikai tanösvénye 2013” címet.

„Az év ökoturisztikai létesítménye pályázat”
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Nemcsak Sopronban, de Csopakon is jó ökoturistának lenni. Az év ökoturisztikai tanösvénye pályázat nyer-
tese a Pele-körút tanösvény, amely egy 1,5 hektáros parkban található, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság központjában (Csopak, Kossuth u. 16). 

Lakókörnyezetünk zsugorodó zöld foltjaiban már csak az emberhez alkalmazkodó élővilág szereplői ma-
radhatnak fenn. Az interaktív tanséta elsősorban a környezetünkben észlelhető, nyomot hagyó állatvilág be-
mutatására törekszik. Pl. milyen rágcsáló, rovarevő és ragadozó emlősállatok találják meg élőhelyeiket és hagy-
ják ott nyomaikat egy kertvárosi, vagy falusi környezetben. Az ösvény bemutatja még patakjaink szennyezett-
ségének indikátorait, a makrogerinctelen élővilágot, harmincféle fás szárú és lágyszárú növényt, valamint föld-
történeti tipegőjével bepillantást enged a Balaton-felvidék elmúlt félmilliárd évének földtörténeti eseménye-
ibe is.

Az ösvény jelképe a kertjeinket és padlásainkat is jól ismerő nagy pele, mellyel ritkán találkozhatunk első-
sorban éjszakai életmódja miatt.  A kalandozás helyszíne az Angolkisasszonyok egykori üdülőjéből 2005-ben 
kialakított Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központjának parkja (Csopak, Kossuth u. 16). A tanös-
vény szabadon látogatható! A sétához szakvezetés igényelhető, illetve az igazgatóság honlapjáról (www.bfnp.
hu) külön feladatlap is letölthető. 

Az elmúlt években sok iskolás és óvodás csoport látogatott meg bennünket. A tansétához biztosított 1,5-
2 órás szakvezetés három részből áll: 1. rövid előadás a nemzeti park természeti értékeiről, 2. tanösvény bejá-
rása, 3. és talán a legnépszerűbb elemből, a területen áthaladó kis patak élővilágának megismeréséből. A víz 
mintavétele után általában hat-nyolc féle szabad szemmel is jól látható gerinctelen állattal tudunk találkozni 
pl. látványos vízi skorpióval, a víz tisztaságát jelző kérészekkel, vagy laposférgekkel. Az élő állattal való találko-
zás az egyik leghatékonyabb módja a környezeti nevelésnek - mondta el Somlai Szilárd, az igazgatóság okta-
tási szakreferense.

Különösen örülünk a díjnak, hiszen egy hat évvel ezelőtt saját forrásból és sok társadalmi munkával meg-
valósított tanösvényről van szó, ami úgy látszik, jól állja a sarat az újonnan létesített tanösvényekkel szemben 
is.  Igazi kihívás ezen létesítmények infrastruktúrájának hosszú távú fenntartása. Hozzáteszem még, hogy idén 
tripláztunk az első hellyel: 2011-ben a tihanyi Levendula Házzal, tavaly a bakonybéli Pannon Csillagda Láto-
gatóközponttal álltunk fel a dobogó csúcsára ezen ökoturisztikai megmérettetésben. Így talán elmondható, 
hogy munkánkkal jó úton járunk a környezeti nevelés és az ökoturisztika területén - jegyezte meg Puskás Zol-
tán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója.
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Műsorral kezdődött szeptember közepén a balatonfenyvesi 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület és a Balatonfenyvesi Turiszti-
kai Egyesület által szervezett már hagyománynak mondható 
balatonfenyvesi szüreti ünnepség. 

Kora délután Bordalok csendültek fel a Balatonfenyvesi Nép-
dalkör előadásban a kertmoziban, majd Török Alexandra nép-
dalcsokrát követően magyar nóta és operett válogatásokat 
hallgathatott a közönség Palotás Ágnes előadásában. A műsor 
után egy rövid bor, illetve szőlőkóstolást követően indult el a 
látványos felvonulás. Közel 100 fő szállt fel a hintót követő foga-
tokra a kertmozi előtt és vonult végig a település számos utcá-
ján.  Az előre egyeztetett megállási pontokon a nyugdíjas egye-
sület viseletbe öltözött Kiscsónak Táncegyüttese szórakoztat-
ta közönséget. A Zenepavilonnál ért véget a felvonulás, ahol 18 
órától utcabál várta az érdeklődőket.

Többet árthat, mint gondolnánk, ugyanakkor több benne a ha-
szon, mint hinnénk. Ez a hulladék.

Számos példát láthattunk (például balesetek vagy sztrájkok 
idején), miként is okozhat már-már visszafordíthatatlan környe-
zeti, egészségügyi és egyéb károkat a háztartásokból, üzemekből 
kikerülő hulladék. Éppen ezért kulcsfontosságú, miként is kezelik 
a hibásan csak „szemét”-nek nevezett hulladékot. Nem véletlen, 
hogy uniós csatlakozásunkat követően nekünk is el kellett fogadni 
számos előírást, szabályt, törvényt.

Mi, a Balatonnál élők ma már természetesnek vesszük, hogy 
szennyvíz nem kerül a tóba. Hasonlóképp gondolkodunk a csa-
padékvíz-elvezetésről, s nem állunk tétován a szelektív gyűjtőszi-
getek előtt. Az óvodások is tudják – szoktuk mondani, ám a hely-
zet azért nem annyira rózsás, legalábbis a fegyelmünket illetően.

A téma rendkívül szerteágazó, hiszen külön oldalakat lehetne 
írni levegő-, föld-, világűr- (!), vízszennyezésről, vegyszerekről, veszé-
lyes üzemek, atomerőművek hulladékairól. Hasznosíthatókról és 

Látványos felvonulás, 
bordalok, nóta
és operett

A hulladék nem szemét
(sajnos) hasznosíthatatlanokról. Most azonban csak az észak-ba-
latoni térséggel, annak is szilárdhulladék-kezelésével foglalkozunk, 
miután az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhul-
ladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökétől, Czaun Jánostól 
engedélyt kapott lapunk (és a bennünket kísérő Regina Televízió), 
hogy meglátogassuk a Királyszentistván határában működő tele-
pet.

(Minthogy a technológiai sort nem szakembereknek írjuk, ta-
lán megbocsátható, hogy nem illetjük gépkönyvi nevükön a hét-
köznapi ember számára csodagépeket.) 

Első meglepetésünket a kémények hiánya okozta. A magyará-
zat egyszerű: nincs égetés. Helyette azonban van európai színvo-
nalú kezelés. Leegyszerűsítve: a teherautókon érkező települési szi-
lárdhulladék (előválogatást követően) egy óriási csarnokba kerül, 
ahonnan percei már meg vannak számlálva. A rakodógép „mege-
teti” az első óriásgépet, amely – lekörözve minden guberálói szak-
tudást – az összes fémet kiválogatja. Ez pedig már haszon, akár-
hogy nézzük is! Megjegyzendő, hogy a műanyag és a papír sem 
kerüli el a sorsát. Felaprítva, tömörítve, kezelve újrahasznosítható 
(különleges konténerekben szállítják a feldolgozóhelyre).

Azért az emberi szemnek is van feladata, mert a soron dolgo-
zó azonnal „kiszúrja”, ha rendellenes tárgy kerül a szalagra. A vágó, 
aprító masinák teszik a dolgukat, ráadásul a vártnál kisebb zajjal.   

Odébb rázógépek szelektálnak méretre, majd újabb helyiség-
be kerül a még mindig szilárd, de igen apró hulladék. Itt 12, eme-
let magasságú kazetta adja meg a végső döfést: három héten át 
– levegő, víz és hő hozzáadásával – „érlelik” csaknem humuszfi-
nomságúra az egykori krumplihéjat, csirketollat, kidobott csoko-
ládét, s minden egyebet, amit a háztartások meguntak. A keletke-
zett anyag ugyan nem alkalmas mezőgazdasági felhasználásra, de 
bőven elegendő a már valóban hasznosíthatatlan hulladék lefedé-
sére. Ezen a hatalmas területen folyamatosan dolgoznak a munka-
gépek, így levegőbe, talajba semmiféle káros anyag nem kerülhet 
(többrétegű szigetelés, működő szondák gondoskodnak legalább 
20 éven keresztül környezetünk védelméről).      

A hulladékkezelő ma már 100%-os üzemmel működik, rend-
szeresen látogatják szakemberek, akik hasonlót szeretnének tele-
píteni az ország más pontjain. Apró érdekesség, hogy az elmúlt év-
ben keletkezett tűz a pusztítás mellett nem is lebecsülendő hasz-
not is hozott: Királyszentistvánra telepítették Magyarország leg-
korszerűbb berendezéseit.

A társulás 158 észak-balatoni település hulladékgondjait oldja 
meg hosszú időre (a helyszínen készült filmet a reginatv.hu olda-
lon megtekinthetik).

     /zatyipress/



utár2013. október Települések

15

Szezonzáró, halünneppel

Pályázatokat várnak a kistelepülések
Interjú Fábián Gusztávval

Teljes balatoni programmá szélesedett 
Vonyarcvashegyen a szeptemberben má-
sodik alkalommal rendezett pontyfesztivál.

A „Ponty így jó” néven tavaly indított 
ősz eseménysorozathoz csatlakozott idén 
a Pannon Egyetem Georgikon Kara, a most 
debütált „Holnap halnap” című esemény-
nyel, amit a hal élelmezési szerepének nép-
szerűsítése céljával szerveztek. Akváriu-
mokban tartott élő halak kiállítása mu-
tatta be a balatoni halakat. A téma adta, 
hogy társuljon a Balatoni Halgazdálkodási 
Zrt. is szakmai ismeretterjesztő előadások-
kal, fórumot vezetett a rendezvényen Füs-
tös Gábor, a cég vezérigazgatója. Továbbá a 

Nehezen boldogulnak a kevés állandó lakossal bíró falvak. Hi-
ába jelentős a turizmus, fejlesztésekre kevés pénz jut, hiszen a 
kiírt pályázatok legtöbbje csak a nagy lélekszámú települések-
nek kedvez. Fábián Gusztávtól, a Balaton-felvidéki Salföld pol-
gármesterétől megtudtuk, saját erejükből leginkább csak az ut-
cák szépítésére futja.

- Számos kistelepülés panaszkodik arra, hogy kevés a szá-
mukra is elérhető pályázat, így nem jut pénz a fejlesztésekre. Ez 
Salföldön is nehézséget jelent?

- Valóban könnyebb a helyzetük a közepes és nagy községek-
nek, városoknak, hiszen képesek kifizetni az önerőt, ami nekünk 
már egy-két millió forintos tétel esetében is lehetetlen. Ezért ab-
ban bízunk, hogy a jövőben ebben lesz változás. Szükségünk len-
ne például egy játszótérre. De mivel kizárólag az európai uniós fel-
tételeknek meg felelően építhetnénk fel, esélyünk sincs arra, hogy 
ezzel örvendeztessük meg az itt élő gyerekeket és az erre járó turis-
tákat. Hiszen egy öt-hat mászókából, hintából álló játszótér 12-15 

sporthorgászok részvételével teljesült ki az 
összefogás: bográcsos halászlét készítettek 
az egyetem színeiben működő Georgikon 
Horgászegyesület képviselői, a helyi Arany-
híd Horgászegyesület pedig a rendezvény 
keretében tartotta meg a hagyományos 
őszi pecázó versenyét. 

     A szezont a település a jó szomszéd-
ság jegyében a Balatongyörökkel közösen 
tartott Szent Mihály napi búcsúünnepség-
gel zárta szeptember végén. 

A rendezvényt az „Itthon vagy - Szeret-
lek Magyarország” program részeként szer-
vezték. 

millió forintra rúg, amelyből az önrész akár másfél millió forint is 
lehet.

- Mire tudnak így költeni?
- Sokat foglalkozunk a falu szépségével, ezen belül is a virágosí-

tással, hiszen rengeteg turista fordul meg nálunk. Az önkormány-
zat igyekszik a közösség összetartására is időt és pénzt fordítani, 
így amikor csak lehetőségünk van rá, kirándulunk vagy színház-
ba megyünk.

- Hogyan zárult Salföldön a csatornázás ügye, amelynek az 
országos sajtóban is volt visszhangja, hiszen anyagi ér-
dekeltséggel vádolták a csatornázást támogatók egy 
részét?

- Valóban komoly feszültséget keltett ez az ügy. Még 
mindig nem zárult le, hiszen nem nyertünk egyetlen pá-
lyázaton sem. Leginkább egyedi építésű szennyvíztáro-
lók kialakítására kiírt pályázatokon szeretnénk nyer-
ni, mert a Települési Szennyvízkezelési Programunkban 
a szakértő mérnökök erre tettek javaslatot. A csatorná-
zás természetesen nem ördögtől való, azonban képtele-
nek lennénk fenntartani. Hiába nyernénk rá támoga-
tást, az esetlegesen felmerülő költségeket, javításokat ne-
künk kellene állni.

- Három éve vezeti a Káli-medence egyik legszebb 
települését. Mit tapasztalt, előny vagy hátrány egy 
ilyen kis lélekszámú, alig több mint ötven állandó la-

kossal rendelkező falut vezetni?
- Nehézséget talán az okoz, hogy ilyen kistelepülések esetében 

a polgármesterek csak tiszteletdíjat kapnak, vagyis nem végezhe-
tik fő állásban ezt a hivatást, ha fenn akarják tartani a családju-
kat. A plusz foglalkozás pedig önkéntelenül is a falura fordítandó 
időből vesz el. De valójában sem előnyöket, sem hátrányt nem ér-
zek, hiszen a mi munkánk egyszerűen egy szép és nemes szolgálat.

    Mizsei Bernadett
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Független igazságügyi szakértőt kért fel a Tapolcai Járásbíró-
ság a káptalantóti termelői piac sorsának ügyében az ügyész-
ség kérésére. Azt szeretnék megtudni, hogy valóban történt-e 
természetkárosítás a Liliomkertben. Döntésüket azzal in-
dokolták, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tósága nem lehet egy személyben a sértett képviselője és 
igazságügyi szakértő.

Mint arról beszámoltunk, a Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park szakvéleménye alapján 3,75 millió forint bírságot 
szabott ki a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatósága. Egye-
bek mellett azt kifogásolták, hogy a területen nem gaz-
dálkodnak, a termőtalaj tömörödik, nagy a zaj, a por, sok 
a reklámfelület, és a védett terület tájképi egysége meg-
bomlik a piaccal.

Korábban arra hivatkozva akarták bezárni az öt éve 
működő, 220 családnak megélhetést biztosító piacot, 
hogy a terület szántó, vagyis mezőgazdasági besorolású, 
így kereskedelmi tevékenység nem folyhatna rajta. A hatósági 

végzés arra kötelezte Harmathy 
Ildikót - akire összesen 5,3 millió 
forint bírságot szabtak ki az el-
múlt években -, hogy 2012. no-
vember végéig bontsa le a te-
rületen álló bódékat. Történt 
mindez annak ellenére, hogy a 
Liliomkert kereskedelmi övezet-
té való átminősítését már 2007-
ben a község önkormányza-
ta elindította, de az átminősítés 
hosszú folyamata 2008 novem-

Tovább folytatódik a harc a piacért
berében félbeszakadt valamiért, az érintetteket azonban erről 
senki nem tájékoztatta. Miután Harmathy Ildikó a nyilvános-
sághoz és a döntéshozókhoz fordult, a Vidékfejlesztési Minisz-

térium arról biztosította, hogy minden előírást betartva segí-
ti a terület mihamarabbi átminősítését kereskedelmi övezetté.

A Liliomkert tulajdonosa szerint ez a harc túlmutat saját pi-
acán, ezért most ombudsmanhoz fordult, mert szerinte az új 
földtörvény sérti az egészséges élethez való jogot és figyelmen 
kívül hagyja, hogy a természeti erőforrások védelme, fenntar-
tása, valamint a jövő nemzedékek számára való megőrzése az 
állam és mindenki kötelessége. Harmathy Ildikó szerint a tör-
vényben semmi nem garantálja a magántulajdonú és/vagy 
-használatú természeti erőforrások, jelen esetben a termőföld 
olyan irányú felhasználását, amelynek célja az egészséges élet 
biztosítása és a természeti értékek maximális védelme.

Harmath Ildikó

Újabb megtiszteltetés érte Bala-
tonfüred Kulturális Nagykövetét, dr. 
Sipos Árpádot. 

A lokálpatrióta ügyvéd szeptember kö-
zepén vehette át a Balatonvin Borlovagrend 
Balatonfüred—Csopak Egyesülettől diplo-
máját.

A Magyar Borrendek Országos Szövet-
ségének (MBOSZ) alelnöke, Koczor Kál-
mán nagymester és Biró Mária MBOSZ fő-
titkár aláírásával átadott elismerés szövege a 
következő: „A Balatonvin Borlovagrend dí-
szes és nagy becsben tartott zászlójának a 
közönség részére való bemutatása és meg-
őrzése céljából  a tiszteletreméltó nagyta-
nács által rám ruházott felhatalmazással 
élve Zászlónk őrzője, fehér kesztyűs zászló-
tartó címmel ruházom fel”.

A borok kedvelőinek nevében is gratu-
lálunk!

/zatyipress/

Diploma a borlovagoknak
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Buda Mátyás Manó közönségdíjas

Települések

„Hévízió - Lássuk, hogy Te hogy látod!” címmel írtak ki video pá-
lyázatot Hévízen. Az alkotói versenyre 13 pályamű érkezett, ame-
lyeket egy hónapon keresztül mintegy tízezren tekintették meg az 
interneten.

A Hévízt bemutató videopályázatra készített munkákat a zsű-
ri a minap a Városi Könyvtárban megtartott eredményhirdetésen 
értékelte, ahol le is vetítették az alkotói versenyre készített filmeket. 
A pályázat ötletéről és az elkészített alkotásokról egyaránt nagy el-

ismeréssel szólt a zsűri el-
nökeként Kandász And-
rea, a TV2 csatorna műsor-
vezetője, az Utazás nagy-
követe. Beszélt arról, hogy 

érzelmileg is megérin-
tették a nem csak ob-
jektívvel, hanem szívvel 
készített filmek. 

- Zalai kötődésem, 
Hévíz iránti vonzal-
mam okán is szívesen 
vettem részt a pályáza-
ti alkotások értékelésé-
ben. Szinte spirituálés 
élmény volt az ismert 

Hévízió kamerával és szívvel

Kőbe vésett jövő
Ismét Alsóörsön táboroztak a kőfaragók

Az előző évieknél nehezebb témát kap-
tak a tizenkettedik alsóörsi kőfaragó tábor 
alkotói: a jövőt kellett vöröskőbe álmodni-
uk. Ebben az esztendőben is (akárcsak ko-
rábban) profik és amatőrök is kezükbe ve-

hették a vésőt és a kalapácsot. Szintén régi 
hagyomány, hogy a tábor végeztével árve-
résre is sor került, s egy alkotás a vendéglá-
tó települést gazdagította.

Az „alapanyag” most is a permi vöröskő 
volt, melyet egykor bő-
ven termeltek ki Alsóör-
sön és környékén. Mára 
azonban nemcsak meg-
drágult, hanem hiánycikk 
a kő. Ennek ellenére min-
den táborozónak terme-
tes darab jutott.

Az első időkben még 
az amfiteátrum volt az 
„alkotóműhely”, majd a 
kultúrház, végül pedig 
a Balaton-part. A közös 
bennük a szabad terület, 
melyet Isten kék ege fed 
mindössze. Nagy előnye, 
hogy a strandolók, mó-
lón sétálók percről percre 
figyelemmel követhették, 
miképp is alakul az élette-

len kődarab szoborrá. Persze ez hátrány is 
annak, aki a magányt kedveli. Az eső ellen 
idén egy mívesen felállított jurta adott ott-
hont. 

Az alkotók ugyan kevesebben vol-
tak, mint korábban, de volt köztük prágai, 
felsőörsi, győri és budapesti is. Idén is lát-
hattuk Zbiskó László Baltazárt, aki kecskét 
faragott, mondván, ez a jövő állata: ha kell, 
gyepet nyír, ha kell, tejet ad…

Baran György Élet és a halál elnevezé-
sű szobra a halál alakját akarta megmintáz-
ni, hiszen – mint mondotta – az az egyet-
len biztos pont az életünkben. A másik alak 
egy nőt ábrázol, minthogy a világ (de fő-
képp a férfiak) szemében a nő maga az élet. 
Eszerint valahol ellentétek, s azok a jövő-
ben is lesznek…  

A kőszobrász tábor szellemi atyja Both 
Gábor alsóörsi vállalkozó, aki szintén vésőt 
és kalapácsot fogott, s domborműve egy 
zablarózsa lett. 

Érdekes, hogy az árverés során vala-
mennyi munka gazdára talált.

   /zatyipress/

fürdővárost a pályamunká-
kon keresztül látni - mond-
ta.  

A bírálatban a pályáza-
tot kiíró szervezetek képvi-
seletében részt vett Partics 
Andrea, a Hévízi Televízió 
ügyvezetője és Lajkó Fe-
renc, a Hévíz Turisztikai 
Desztinációs Menedzs-
ment Egyesület (TDM) 
elnökségi tagja. 

A közönségdíjat, a 
TDM által felajánlott 80 ezer forint jutalommal az internetes sza-
vazások alapján Buday Mátyás Manó nyerte, aki a Hotel Panorá-
ma tetejéről forgatta filmjét. 

- Kisdiák korom óta ismerem, szeretem Hévízt - így a nyertes. - 
Ezt az érzést tudtam a fotós-videós hobbimmal a Hévízió pályázat 
révén összekapcsolni. E lehetőségének közönségdíjasként most 
még jobban örülök. 

A zsűri döntése alapján a 100 ezer forintos fődíjat a hévízi kötő-
désű, Budapesten élő Kardos Nikolasz kapta, aki egy másfél éves 
kisfiú hévízi sétájával mutatta be a fürdővárost. 

      Horányi Árpád
Kandász Andrea zsűrielnök
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A Balatonszentgyörgy-Keszt-
hely között megépített vasútvonal 
megépítésének 125 éves jubileu-
mát ünnepelték a minap a keszthe-
lyi állomáson. 

A vasúti tisztviselők és vendége-
ik Balatonszentgyörgyről különvo-
nattal érkeztek Keszthely állomásra 
szeptember 27-én, ahogy az anno, 
1888-ban történt ugyanezen a na-
pon, a szárnyvonal avatásakor. A la-
kosság, az utazóközönség nagy ün-
nepe volt a megemlékezés. 

- A munkám sok utazással jár - mondta a vendégek soraiban 
Nyárádi Zoltán. -  Keszthelyen vonatra szállva Fonyódra és Siófok-
ra megyek gyakran. Vasutas barátaim hívtak meg erre a jubileumi 
ünnepségre. 

- Szép ez az ünnep - így Major Ferenc. - Fotózom szinte minden 
mozzanatát, két okból is: mert a fényképezés a hobbim, s kötődöm a 
vasúthoz. Itt dolgozom, a MÁV Vasútőr Kft-nél, vagyonőrként.

- Engem különösen mélyen, személyesen érint ez a jubileum - fo-
galmazott Márvány János nyugalmazott állomásfőnök - Akárcsak 
tegnap lett volna, úgy él még bennem a centenáriumi ünnep is. Most 
az akkor történtek járnak a gondolataimban. Örülök, hogy én ezt is 
megérhettem, az előttem volt állomásfőnökök közül sajnos már sen-
ki nem él. Rájuk is emlékezem most. 1965-ben kerültem ide,1983-ban 
lettem állomásfőnök, s 2006 decemberi nyugdíjba vonulásomig töl-
töttem be ezt a tisztet. Sok minden őrzi itt a múltat. Amerre csak né-
zek, az életem emlékeit látom. 

A Balaton-parti közlekedéstörténelem nagy fejezetének jeles év-
fordulóján dr. Kövér István vasúttörténész beszélt azokról az előz-
ményekről, amelyek hosszú időn át tartó próbálkozásokkal vezet-
tek odáig, hogy az akkor kétezer körüli lélekszámú mezőváros be-
kerüljön a vasúthálózatba. A fővárossal a Balatont összekötő vas-
út építésénél a déli oldal bizonyult gazdaságosabbnak, s ez megpe-
csételte akkor Keszthely sorsát. Majd tervek sora készült arra, hogy 
Keszthelynek vasútállomása legyen. Erre számos elképzelés elle-

Balatonszentgyörgy - keszthelyi vasútjubileum
hetetlenülése után, a Reischl Ven-
cel városbíró által 1886-ban létre-
hozott Vasútépítő Részvénytársa-
ság, a lakosság és a Festetics csa-
lád támogatása teremtett esélyt. 
Parlamenti döntéssel Baross Gá-
bor közlekedési miniszter 1887 vé-
gén adta ki az engedélyt a Balaton-
szentgyörgytől vezető egy vágá-
nyos gőzvontatású vasútvonal épí-
téséhez, Keszthely végállomással. 
Mai szóval élve a „beruházás” 225 
ezer forintból valósult meg. Ebből 

két mozdonyt is vásároltak, azok a mecénás család iránti tisztelet-
ből György és Tasziló nevet kaptak, s két-két kocsit vontattak. 

A napjainkban lakás célú használatot szolgáló régi vasútállomá-
si épület funkcióját a jelenlegi 1903-ban vette át, amikor a Tapol-
ca-Keszthely vonal megépült. Majd 1909-ben, a MÁV észak-bala-
toni vonala elkészültével Keszthely immár csomóponti szerephez 
jutott.

- Keszthelyt a vasút indította el a fejlődés útján - mondta ünnepi 
beszédében Ruzsics Ferenc polgármester, méltatva az évfordulót. 
Majd a város vasúttörténetével kapcsolatos személyes élményeit is 
megosztotta az ünneplőkkel, s figyelmükbe ajánlotta a nosztalgia 
kocsik, szerelvények megtekintését. 

Manninger Jenő országgyűlési képviselő a vasútközlekedés jö-
vőjét azzal vázolta, hogy a vonattal való utazás mellett egyre job-
ban szólnak a MÁV fejlesztései. Ezt támasztotta alá most a jubile-
um jegyében megvalósított beruházás: wifi hálózathoz való csatla-
kozás lehetőségét kapta az utazóközönség. Ez szimbolikus példája 
is annak, hogy a vasút jövője épp olyan, mint a történelme: mindig 
meg tud felelni a kor követelményeinek. Ebben a folyamatban tal-
lózó történelmi dokumentumkiállítás nyílt a váróteremben. 

Az állomásépület falán a város és a MÁV által elhelyezett jubile-
umi emléktáblát Ruzsics Ferenc és Kiss Gábor vasúti tisztviselő lep-
lezte le.  

     Horányi Árpád

Ismét beérett a füge
Fügét mutatnak a lányok, ám nem olyat…
Immáron másodjára is beérett a füge a Balaton-felvidéken. A medi-

terrán csemege szereti a napos, szél- és fagymentes helyeket, s pár éve-
sen a bokor már „bőkezűen” ontja gyümölcsét. A piacokon drágán le-
het megvásárolni a fügét, ráadásul (gyors romlása miatt) éretlenül.

A legfinomabb kissé „szottyosan”, héjától sem kell megválni, apró 
magjai nyugodtan fogyaszthatók. Finom párolva és fűszerezve húsok 
mellett, s ha nagyon nagy a termés, bor, pálinka, dzsem is készülhet be-
lőle. Lefagyasztva sem veszít zamatából.

Juliska és Rozika zsenge koruk ellenére évek óta nagy fogyasztói a fü-
gének.

      Zatkalik
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Jubileumi kiállítás, ismét bor folyt a Sár-
kányos kútból, sokan csatlakoztak a szü-
reti menethez – ezek jellemezték többek 
között az idei paloznaki falunapokat.

A színes programsorozat az idén 20 
éves Paloznaki Hímzőkör jubileumi kiál-
lításával kezdődött. A helyi csoport szá-
mos kitüntetést kapott ezen időszak alatt. 
A megnyitón a katolikus és a református 
templom részére adták át a kör tagjai által 
hímzett terítőket, templomi díszítéseket. 
A Hímzőkör által alapított „Örökség díjat” 
ezúttal Szente Zsolt önkormányzati kép-

Paloznaki vigadalom

Állatkerti születésnap Veszprémben
Csimpánzköszöntőre invitálta a veszprémi állatkert a sajtó munkatársait. 

viselő és Hernádi Péter, a Paloznaki Civil 
Egyesület elnöke vehette át. Praznovszky 
Mihály muzeológus, irodalomtörté-
nész nyitotta meg a három napos ren-
dezvénysorozatot. Közvetlen hangulatú 
megnyitója után Czeglédy Ákos polgár-
mester átadta az önkormányzat kitünte-
téseit. Idén Dr. Balogh Emil háziorvos és 
Tóth Gáborné volt jegyző vehette át a 
Paloznakért kitüntetést. A díjátadón köz-
reműködött a Paloznaki Kórus, Szabó La-
jos karnagy vezetésével.

Szombaton az időjárás is a kegyeibe fo-
gadta a paloznakiakat. 
Délelőtt a Tájház udva-
rán a csopaki óvodá-
sok néptánc műsorát él-
vezhették, majd a Franz 
Kapelle Együttes zené-
jét hallhatták a gulyás-
főző verseny résztve-
vői és az érdeklődők. 
Az ebéd végeztével a 
Boombatucada Együttes 
dobszavára kezdődött 
a szüreti felvonulás, me-

lyen ismét minden hely elkelt a kocsikon. 
A Sárkányos kútból ismét bor folyt, ez jó 
hangulatot teremtett a felvonulóknak. Al-
sóörsön rengetegen várakoztak a Merse 
Parkban ahol rétessel, süteménnyel kínál-
ták a paloznaki felvonulókat, viszonzásul 
paloznaki bort és pogácsát kóstolhatták 
az alsóörsiek.

A Paloznakon maradtakat a Szó - Kép 
Műhely színészei szórakoztatták, majd a 
felvonulók visszaérkezésekor a Légierő Ze-
nekar adott színvonalas koncertet. A Rá-
kóczi utcában Szabó László szobrászmű-
vész, „Varázsgömb” szobrának avatására 
került sor. A Fő téren pedig Bihari Gellért 
humorista szórakoztatta a közönséget. 
A napot hajnalig tartó utcabál zárta. Va-
sárnap a délelőtti búcsúi szentmise után 
a Faluházban köszöntötték az idén szüle-
tett gyermekeket és szüleiket. Este az „Itt-
hon vagy - Magyarország szeretlek” prog-
ramsorozathoz csatlakozva tűzet gyújtot-
tak a Milleniumi Parkban, melynek fényeit 
a templomra vetítették.

   Szendi Péter

Tjobbe, a legfiatalabb veszprémi csim-
pánz ugyanis betöltötte 10. évét, s ahogy 
ez ilyenkor dukál, meg is kellett méltó-
mód köszönteni. Ajándékai között sok-
sok gyümölcs és egy labda is volt. Előbbit 
megosztotta pajtásaival, utóbbit szaksze-
rű használatba vette.

Nagy örömmel vetette magát szüle-
tésnapi tortájára. Csakhogy önzése odá-
ig fajult, hogy a tévések, fotósok hadának 
„hátsó fertályát” volt hajlandó megmutat-
ni, miközben a torta fogyott, jó kép meg 
nem nagyon sikeredett...

A születésnap ak-
kor „kerek”, ha az ün-
neplők is kapnak va-
lamit. Így esett meg, 
hogy ugyanolyan 
tortát kaptunk, ami-
nőt Tjobbe: rizsből, 
mézből, gyümöl-
csökből készültet. 
Bár fogyasztási se-
bességünk, s étkezé-
si kultúránk némileg 
eltért „oldalági” ro-
konunkétól, az ered-
mény ugyanaz lett: 
üres tálca.

Tjobbe 2010 ta-
vasza óta lakója a 
veszprémi állatkert-
nek, s hamar ked-
venccé lett. 

              Zatkalik
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A nyári nagy „ingatlanturista-invázió” 
után, szeptembertől megélénkült a bala-
toni ingatlanpiac. Legalábbis ezt állítja több 
t é r s é g b e -
li ingatlan-
iroda. Az 
egyik legje-
l entő s eb b 
balatoni in-
g a t l a n o s 
cég vezető-
je például 
azt mondja: 
soha nem 
adtak még 
el egy hó-
nap alatt ennyi ingatlant, mint most szep-
temberben.

No, de mi is a helyzet a kínálati, illetve a 
keresleti oldalon?

Rengeteg az eladó lakás a tóparti város-
okban (főként Keszthelyen, Siófokon és Fü-
reden), de házak, nyaralók, telkek is szinte 
„minden utcában” kínálják magukat meg-
vételre. A látszólagos bő kínálat ellenére na-
gyon sok kereső ügyfél arról panaszkodik, 
hogy az eladó ingatlanok közül mégis rend-
kívül nehéz választani. Egyik túl kicsi, má-
sik túl nagy,  túl távol van a víztől, vagy túl-
zottan „felújítós”, a másik „csont új”, de mi-
ért kék a csempe, miért nem fehér, … és vég 
nélkül lehetne sorolni az érveket. Az biz-
tos, hogy a nyárvégi hetekben a legtöbben 
a partközeli ingatlanokat keresték az ország 
más tájairól, sőt külföldről is. Nem egy olyan 
kereső „köröz” a Balcsinál, akinek a szeme 
sem rebben, ha meghallja a száz, vagy száz-
ötvenmilliós árat. Ugyanakkor sokan 8-10 
millióért szeretnének „nem felújítós”, jó álla-
potú nyaralót, lehetőleg víz-közelben. Nos, 
ilyen „csak a mesében” van, főként ennyi 
pénzért. Esetleg harminc-negyvenmillióért 
azért már akad pár figyelemre méltó. Érde-
kes, hogy a „lakáspiac” teljesen kettős arcu-
latú. A vízparti társas üdülőházakban példá-

Őszre megélénkült a balatoni ingatlanpiac
ul egy 40-50 m2-es lakásért – főként, ha ba-
latoni panorámás – elkérnek 20-30 milliót 
is, míg egy belvárosi 50 m2-es lakás (mond-

juk használ-
tan, de fel-
újítva!) 10 
millió alatt 
is megsze-
rezhető.

A szak-
e m b e r e k 
szerint a 
balatoni in-
gatlanpiac 
őszi élén-
külése bi-

zalomkeltő ugyan, de hosszabb távú javu-
ló tendenciát még nem biztos, hogy jelent. 
A tapasztalat még mindig az, hogy a ve-
vők nagy része készpénzzel fizet, hitelt nem 
akar felvenni. Márpedig, amíg meg nem 
élénkül a hitelpiac, addig alapvető változás-
ra az ingatlanpiacon sem igen lehet számí-
tani. Sokan várják a „csodát”, de leginkább 
egy esetleges újabb pályázati lehetőséget, 
amilyen a tavasszal is volt, hogy a vállalko-
zások telephely vásárlásra kapjanak kedve-
ző hitelt, valamint vissza nem térítendő tá-
mogatást. Ha egy ilyen pályázat kijönne, bi-
zonyára pozitívan hat-
na az eladásokra.

S, hogy a kereső 
ügyfelek hol keresnek? 
Természetesen még 
ma is sokan vannak, 
aki saját maguk róják 
az utcákat, róják a jel-
képes köröket, fürkész 
szemmel figyelik a kü-
lönféle ingatlant kíná-
ló internetes portálo-
kat, de a komolyabb 
vevők ezzel nemigen 
bibelődnek, hanem 
felkeresik valamelyik 

ingatlanos céget – nem egyszer többet is -, 
s várják, hogy „szolgálják ki” őket. A külföldi 
tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy egyre 
többen veszik igénybe a közvetítőket. Még-
hozzá a „Jó” közvetítőket. Méghozzá azért, 
mert náluk rendkívül bő a választék, ott hi-
telt, biztosítást, energia tanúsítási bizonyít-
ványt, gyors és korrekt ügyvédi munkát is 
igénybe vehetnek. 

Egy ismerősöm nemrégiben azt kérdez-
te tőlem: hány ingatlaniroda működik Sió-
fokon, vagy a Balatonnál? Nem tudtam rá 
válaszolni, s azt hiszem, más sem válaszol-
na könnyedén. Se szeri, se száma ugyanis az 
egy-két-három személyes vállalkozásoknak, 
s igazán profi módon viszont csak kevesen 
dolgoznak. A korábban már említett ingat-
lanos cég vezetője mindenesetre azt vallja: 
még a legnagyobbaknak is előre kell mene-
külniük, folyamatosan kell fejlődniük, új és 
új kínálattal előrukkolniuk, mert ha „megáll-
nak”, akkor lemaradnak.  Márpedig manap-
ság a piacon csak úgy lehet fenn maradni, 
ha kínálatuk folyamatosan bővül, ha mun-
katársi gárdájuk létszámban és szaktudás-
ban is folyamatosan fejlődik, s minél több 
ügyfelüket tudják színvonalasan és korrek-
ten kiszolgálni.

             - Gy L -
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Nem egy szokványos tárlatmegnyi-
tón vehetett részt az, aki szeptember 
27-én ellátogatott a fonyódi Feng Shui 
Galériába, a városhoz kötődő és sokat 

ott tartózkodó divatfotóiról is ismert 
művész kiállításának megnyitójára.  Egy-
kori tanítványai szóltak a fotográfus-
ról a megnyitón, felelevenítve egy-két 
jelentősebb közös élményüket.  Baricz 
Kati mindig is szereti meglepni az em-
bereket, sikerült neki most is. Nem a ki-
állítótérben zajlott jól felépített meg-
nyitón több alkalommal is érezni lehe-
tett, hogy valami meglepetéssel készült 
a művész, mivel jelezték, hogy kivétele-
sen csak az állandó tárlaton áthaladva 
lehet bejutni az időszaki kiállításra.

Többen megtorpantak, amikor az ál-
landó kiállítást felvonultató terembe 

Baricz - képek Fonyódon

A festészet ünnepe Keszthelyen

léptek. Székekre rakott életnagyságú fe-
kete-fehér képekről fényképezőgéppel, 
vagy objektívvel takart ruha nélküli fér-
fiak néztek szembe a belépővel. 

- Realista vagyok, a képeim ma élő 
embereket ábrázolnak. Ezek nem akt-
fotók, pusztán emberek vannak rajta a 
maguk gyönyörűségében, úgy megmu-
tatva, amit én tudok. Fantasztikus fé-
nyekkel, ami nagyon nagy munka. Fér-
fiakat mutatok be több korosztályból 
az itt kirakott képeken, melyek csak a 
megnyitó napján láthatók. Pontosan 
azért akartam ezeket a képeket itt meg-
mutatni, mert ez a galéria annyira sok-
rétű és színes, hogy ebben a közegben, 
az állandó kiállítással a háttér-
ben valóban megmozgatja a 
lelket, gondolatokat, érzelme-
ket – fogalmazott Baricz Kati.

A fotóművész elmond-
ta, hogy úgy gondolja, sokan 
vannak, akik első pillanatban 
rá sem mernek igazán nézni a 
képre, de kell hogy szembesül-
jenek ezekkel a képekkel ah-
hoz, hogy befogadóbbak és 
saját magukkal szemben is elfogadób-
bak legyenek. Bizonyára sokukban fel-
merült a kérdés, hogy vállalták volna-e, 

hogy egy szál fényképezőgépbe „öltöz-
ve” Baricz Kati kamerája elé álljanak? – 
tette fel kérdést. Kiemelte, hogy a foto-
gráfia olyan, mint a tükör, éppen ezért 
ezen a kiállításon vizsgáznak a képeken 
szeplők, akik nem modellek, hanem ci-
vil emberek, vizsgázik a fotós és vizsgá-
zik a néző is. 

A másik térben, az időszaki kiállítá-
sán, mely egy hónapig látogatható -a jö-
vőt hordozó gyermektekintetek néznek 
szembe a falakról a nézőre. Gyermek ar-
cok szigorú tekintete megállásra és el-
gondolkodásra készteti a látogatót.  - A 
képek analóg, hagyományos fekete-fe-
hér technikával készültek, mert a téma 

örök, és mindig aktuális. Örök, mert az 
átörökölt génekről, a jövőről, az élet kör-
forgásáról szól - jegyezte meg az alkotó.

A tradíciókon országos művészeti fesztivállá növekedett 
magyar festészet napja Keszthelyen is immár hagyományos 
ünnep.

Ennek otthont adva a Balatoni Múzeum olyan őszi prog-
ramsorozat részese lett, melyben számos helyszínen mint-
egy háromszáz alkotó kétezer műve kerül kiállításra.  „Az 

arc epifáni-
ája” címmel 
nyílt tárla-
ton Buk-
ta Nor-
bert fes-
t ő m ű v é s z 
és tanítvá-
nyai sze-
r e p e l n e k : 
G a n t n e r 
D á n i e l , 
Szücs Do-
m o n k o s 

festőművész, valamint Pattantyús Márton grafikusművész 
mutatja be alkotásait. 

- A magyar festészet napja országszerte alkalmat ad a kor-
társ művészet meg jelenítésére - mondta Péczeli Margit kép-
zőművész, a tárlat kurátora.  

Nagy öröm, hogy ennek Keszthelyen is sikerült hagyo-
mányt teremteni, a 12 éve elindított programhoz idén im-
már a 8. alkalommal csatlakozott a város. A kiállítások ku-
rátoraként eddig az idősebb generációt képviselő, ismert al-
kotókat hívtam, most mester és tanítványai munkásságá-
ban tallózhat a közönség. A téma és a feldolgozás közös: az 
arc megjelenítése, monumentális alkotásokkal. 

A kiállítás filozofikus címéből következően, szubjektív ér-
zéseit kifejező tárlatvezetést tartott dr. Gájer László, római 
katolikus plébános. Az arckifejezésekkel megjelenített érze-
lem és értelem kapcsolatáról, a létezés művészet által való 
feltárásáról beszélt. Az árnyaltan figurális művek a felfedez-
hető portrékon élethelyzeteket jelenítenek meg. 

A látnivalók az év végéig várják az érdeklődőket. 
                                                                            H. Á.
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Egy aranyat és három bronzot hoztak a lellei
ökölvívók Somogynak

Öt balatonlellei sportoló indult a Ring 
SC Kaposvár-Siófok színeiben a budapes-
ti Jégszínházban megrendezett serdülő 
országos ökölvívó bajnokságon, ahol 58 
egyesület 179 versenyzője szállt ringbe. A 
lelleiek leggyengébb teljesítménye is egy 
magyar bajnoki 5. hely lett, ami már em-
lítésre méltó eredmény. Hárman magyar 
bajnoki bronzérmet szereztek, 
egy sportolójuk magyar bajno-
ki címmel tért haza.

Magyar bajnok, azaz arany-
érmes lett Petrovics Mátyás, 
bronzérmet szerzett Varga At-
tila valamint Dévényi Dominik, 
aki a versenyben két alkalom-
mal is vesztett mérkőzést fordí-
tott meg. Szintén bronzérem-
mel végzett Kertész Dávid, aki-
nek nagyon ügyes megoldásai 
vannak, de a szorító és rutin hiánya miatt 
nem tudott a harmadik helynél feljebb vé-
gezni – mondta Farkas József, a Lelle Fitness 
és Küzdősport Egyesület elnöke, az ökölví-
vók edzője. Hozzátette, hogy a most érmet 
szerzett sportolók között vannak olyanok, 
akik májusban kezdték az ökölvívást, az ő 
bronzérmük azért is csillog kicsit szebben.

2009 óta létezik az egyesület, 2010-ben 
kezdték meg a versenyzést és már ab-

ban az évben komoly eredményeket ér-
tek el. A Diákolimpián négy indulójukból 
egy ezüst-, kettő pedig bronzéremmel tért 
haza. Még abban az évben a korosztályos 
Magyar Bajnokságon szereztek egy bronz-
érmet. Onnantól szinte minden évben vol-
tak kimagasló teljesítmények – összegezte 
a múltat Farkas József.

A sportszakember elmondta, hogy éves 
szinten átlagban 30 versenyen indulnak az 
egyesület sportolói és szinte minden nagy 
versenyre jut egy kimagasló eredmény. Va-
lamennyi korosztályban van kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó versenyzőjük és min-
den korosztályos Magyar Bajnokságon 
ringbe tudnak küldeni olyan  sportolót, aki 
a legjobb négy közé várható, még a lányok 
között is. Az egyesület szempontjából a 

2012-es évet siker évként értékelte. Akkor 
a junior Magyar Bajnokságon egy ezüst- és 
egy bronzérmet, a Diákolimpián egy ezüst-
érmet szereztek ökölvívóik. 

Az idei év áprilisától jött létre egyesü-
letük és a Ring SC között egy fúzió, mely-
nek legfőképpen anyagi okai voltak. Nem 
igazán bírta már az egyesület finanszíroz-

ni a sportolóinak a részvételét 
különböző versenyeken.  Mi-
vel Balatonlellén nincs szorító, 
így az olyan szakmai edzésekre, 
melyhez ennek feltétele elen-
gedhetetlen, eddig is Kaposvár-
ra utaztak.

Sok embert vonz ez a sport-
ág, sokan megpróbálják, de mi-
vel teljes fegyelmet, nagy mun-
kabírást és tűrőképességet kö-
vetel, így 80 százalékos a lemor-

zsolódás – jegyezte meg az egyesületi ve-
zető, majd hozzátette; örömmel fogad-
ják a fiatalok jelentkezését, igaz, korhatár-
hoz kötötten. Fiúkat már 10 éves, a lányo-
kat viszont csak 12 éves kor betöltése után.  
Balatonlellén évi 30-35 az, aki újonnan pró-
bálja ki ezt a sportágat, közülük hatan - 
nyolcan maradnak.

  Márton László
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Az idei rangos vitorlásversenyek megkoronázásaként szeptem-
ber végén a Balatonalmádi előtti vízterületen rendezték meg a sport-
ág Soling hajóosztályának világbajnokságát. Az eseményt felfokozott 
várakozás előzte meg, ugyanis a hozzáértők a Wossala György irá-
nyította csapat diadalát várták. Talán csak a legendás kormányos fo-
galmazott visszafogottabban, mert tudatában volt annak, hogy há-
zigazdaként, a Magyar Vitorlás 
Szövetség társelnökeként szá-
mos külső körülmény elvonhat-
ja figyelmét a versenytől. Sejté-
se beigazolódott, hiszen - bár az 
utolsó napig esélyük volt dobo-
góra állni – a kilencedik helyen 
végeztek. 

 - Nem tagadom, van némi 
hiányérzetem, mert hazai pá-
lyán végre – több ezüst és bronz 
után – a dobogó legmagasabb 
fokára szerettünk volna lépni. A 
végeredmény azonban mégsem 
teljesen lehangoló, hiszen egyet-
len sportember számára sem je-
lenthet kudarcot, ha egy világ-

Magyar világbajnokok a Soling hajóosztályban
Litkeyék a csúcson

bajnokságon a legjobb tíz között végez. Számomra most az a legfon-
tosabb, hogy csak pozitív visszajelzéseket kapok a résztvevőktől. Ez 
a garancia arra, hogy a jövőben is ellátogassanak hozzánk a sportág 
legjobbjai, s hogy a vitorlás köztudatba belevésődjék a magyar tenger 
neve. Örömteli volt Litkey Farkasék remek szereplése – ilyen debütá-
lásra csak ritkán találhatunk példát a sporttörténelemben. 


