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Lapszél
Lecsendesült...

„Elszállt a nyár, hol van ma már…” – énekel-
te egykor a szép dalt Koncz Zsuzsa.

Elszállt, bizony, s lassacskán elővehetjük 
melegebb gönceinket. Előtte azonban nem 
árt visszalapozni naptárunk áprilisi, májusi ol-
dalaihoz. Mit is írtunk akkor bele? Milyen ter-
veket, számokat? Nemcsak a családok, ha-
nem a vállalkozók, kisebb és nagyobb cégek 
vezetői.

Mi valósult meg, s hogyan? És minek az 
árán? És mi nem valósult meg? És minek a ká-
rán? Okok, okozatok, következmények. Meg 
összehasonlítások a 2012-essel. És a korábbi-
akkal. Ki dörzsölheti elégedetten két kezét, s 
ki az, akinek „lehúzták a rolót”? Ki kit és mit se-
gített; ki kinek és miért „tartott be”, hogy nya-
ra emlékezetesebb legyen?

Avagy ki legyint, s „Veszett már több is 
Mohácsnál!” felkiáltással újra megfogadja: 
nem adja fel, mert el kell jönnie az ő idejének 
is. Legyen ő büfés, szállodás, kölcsönzős, ta-
xis, szobakiadó, idegenvezető vagy bárki más. 
Egyszóval: akinek a Balaton a kenyéradója. 
Szárazulaton vagy éppen a hullámok hátán.

Mert ez a Balaton nagy úr ám! Nem is 
fukarkodott kincseivel idén: visszatükrözte 
a forró napot, adott tiszta vizet, selymes ho-
mokpartokat, halat. És csak ritkán volt mér-
ges, akkor is talán csak azért, hogy figyelmez-
tessen. Párszor igyekezett elvenni is: életeket, 
emberi sorsok irányítását magához rántani. 
Nincs okunk és jogunk megfeddni érte: mi, 
emberek voltunk a vétkesek…

Lecsendesült, s most bizonnyal azokat vár-
ja, akik ezt az arcát kedvelik. Mert szép ez bi-
zony. Afféle szeretetreméltó nagyapós. Várja a 
halk szavúakat (elege is lehetett a ricsajból), az 
andalogni vágyókat. Mi pedig – felütvén ka-
lendáriumunkat – egy csendes hajókázást, 
bandukoló túrát jegyzünk be, miközben tisz-
tában vagyunk azzal, hogy sorban állás nélkül 
kaphatjuk a sült halat, az aranyló bort, s nem 
bosszankodunk, ha a „Zárva” tábla miatt egy 
kicsit többet kell gyalogolnunk.

Lecsendesült a Balaton, s talán magunk 
is egy csöppet. Értékelünk, fejet csóválunk, 
újabb ígéreteket teszünk, de egyről nem 
mondunk le, mi, balatoniak: egy új nyárról, 
melyhez ismét a Balaton fogja a kenyerünket 
felkínálni…         

        Zatkalik

Országos tanévnyitót
tartottak Csopakon

A Magyarországi Református Egyház központi évnyitót tartott Csopa-
kon. Az ünnepség Bölcskei Gusztáv református püspök, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének istentiszteletével kezdő-
dött. 

A rendezvényen 81 intézmény képviseltette magát hazánkból és hatá-
rainkon túlról.

A bizonytalanságot és az örömöt hangsúlyozták az országos refor-
mátus tanévnyitó beszédei a csopaki református templomban. „Mit is 
üzenhet nekünk Isten Igéje most ennek az új tanévnek a kezdetén, amely 
nem mindenütt ujjongó örömkiáltás közepette kezdődik el, mert sokféle 
bizonytalanság és még ismeretlen tényező vesz körül bennünket?” – tette 
fel a kérdést Bölcskei Gusztáv.

Tislér Géza csopaki református lelkész és Ambrus Tibor, a település 
polgármestere hangsúlyozták: egy évvel ezelőtt határozták el közösen a 
szülőkkel, hogy létrehozzák a református általános iskolát. Az eltelt egy 
év bebizonyította, hogy jó döntést hoztak akkor. Továbbra is kiemelke-
dő és színvonalas az oktatás Csopakon, ráadásul a gyerekek létszáma is 
emelkedett. 

„Minden bizonytalanságunk, időnkénti kétségeink ellenére is örömün-
nepre gyűltünk ma össze” – kezdte tanévnyitó beszédét Huszár Pál fő-
gondnok, Reményik Sándor erdélyi költő, két verse után. Mint mondta, 
mintegy 40 ezer diák kezdi az új tanévet a református iskolákban. A Zsinat 
világi elnöke kiemelte, hogy a tudás mindig felelősséggel jár. Utalt arra is, 
hogy minden szülő és egyháztag azt várja, hogy a keresztyén nevelés ré-
vén szellemi-lelki felvértezettség birtokába jussanak a református iskolák 
diákjai.

Hagyományosan, az ünnepség keretében adták át a Makkai Sándor-
díjat. Minden évben két határainkon innen és egy határainkon túli pe-
dagógus részesül a díjban. Az egyházi oktatási intézményekben végzett 
kiemelkedő munkájáért Bohátka Sándorné, Soós Katalin és Kató Levente 
kapta idén a nívós elismerést. 

A tanévnyitó végén Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat 
kuratóriumának elnöke száz csomag iskolakezdési ajándékot adott át tíz 
iskolának. Az országos tanévnyitó ünnepséget Steinbach József dunántúli 
püspök áldása zárta.

      Szendi Péter
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Uniós támogatással jelentős közlekedési fejlesztések a Balatonnál

A Balaton Fejlesztési Tanács korábbi 
határozatának megfelelően Bóka István, a 
testület elnöke egyeztetést kezdeménye-
zett a Miniszterelnökséggel és a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériummal, melynek 
eredményeként a központi büdzséből 
kétszázhúszmillió forint forrást biztosítot-
tak a régió számára. A testület augusztusi 
ülésén a grémium tagjai döntöttek arról, 
mely feladatok finanszírozására lehet ezt 
az összeget felhasználni. A határozat ér-
telmében vízparti és egyéb közösségi te-
rületek fejlesztésére százhuszonkétmillió, 
közbiztonság – vízbiztonság fejlesztésére 
ötvenmillió, kiemelt rendezvények támo-

Balatoni Integrációs Kft.
Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1
Telefon: +36 (84) 317-002, 
E-mail: bftkht@balatonregion.hu
Honlap: www.balatonregion.hu

Közel hétszázmillió forint uniós, illetve állami támogatással kezdődtek meg azok a beruházások, melyek több tóparti tele-
pülést érintenek. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében című nyertes pályázatnak köszönhetően MÁV 
épületek  - és a környező közterületek – újulnak meg, buszmegállókat, buszfordítókat építenek, s a régió nagyobb vasút- és 
hajóállomásain egységes utastájékoztató rendszer segíti majd a közlekedők eligazodását. A projekt kedvezményezettjei 
a Balatoni Integrációs Kft., a MÁV Zrt., Siófok Város Önkormányzata, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és a 
Balatoni Hajózási Zrt. 

A konzorciumi formában történő fejlesztések egységes koncepciót tükröznek: a projekt megvalósítása során a hatszázhetven-
hétmillió forint pályázati forrásból – többek között - 2 vasútállomás rekonstrukciója történik meg Balatonszentgyörgyön és  
Balatonmáriafürdőn, és megújul Fonyódon az állomás peronrendszere. Az épületek felújítása során természetesen a belső terek 
is modern arculatot kapnak, sor kerül akadálymentesítésre, s a P+R parkolókat térfigyelő kamerákkal látják el. Szentgyörgyön a 
vasúti csomópont mellett buszmegállót alakítanak ki, s itt is – csakúgy, mint Máriafürdőn, Fonyódon, Siófokon, Lellén, Földvá-
ron és Bogláron – utastájékoztató rendszert építenek ki.
Az év végére Siófokon is korszerűbbé válik a közösségi közlekedés. A fejlesztés során elsősorban az autóbusszal közlekedők érzé-
kelhetik majd városszerte a körülmények javulását azáltal, hogy számos megállót korszerűsítenek, több buszfordulót, buszöblöt 
alakítanak ki, illetve utastájékoztatási rendszereket építenek. A Balaton nyári fővárosában az utasokat interaktív táblák is segítik 
a tájékozódásban. 
A balatonmáriafürdői vasút- és buszállomás teljes környezete megújul a projekt megvalósítása során. A rekonstrukció érinti 
majd a megállók, fordulók fejlesztésének megvalósítását, útpálya felújítást, új parkolóhelyek- és kerékpárút építést, egyedi terve-
zésű utcabútorok elhelyezését, távközlés védelembe helyezést és zöldterület fejlesztést.
A hajóval közlekedők számára is jelentős beruházások történnek: Siófokon, Fonyódon, Füreden, Tihanyban és Badacsonyban a 
hajókikötők területén korszerű utastájékoztatási rendszert építenek ki. 

Pályázati források a BFT napirendjén
gatására negyvenmillió forint áll rendelke-
zésre.  

A fejlesztési forrás utófinanszírozás ke-
retében biztosítható. A forrás felhaszná-
lásának határideje: 2013. december 10. Ez 
azt jelenti, hogy a támogatott fejlesztések 
befejezésének határideje ez év november 
15-e, a támogatást pedig december 10-ig 
kell kifizetni a kedvezményezetteknek. /A 
pályázati felhívást lapunk 8. oldalán talál-
hatják meg!

A tanács ülésén megtárgyalták a kö-
zösségi közlekedés javításáról szóló előter-
jesztést is. Dorner Lajos szakértő arról tá-
jékoztathatta a tagokat, hogy a nyolc éves 

előkészítő munka eredményeként már a 
közeljövőben megkezdődik a déli parton 
a vasúti pálya rekonstrukciója. A munká-
latok során állomásépületeket újítanak fel, 
kerékpártárolókat építenek, s mindenütt 
nagy figyelmet fordítanak a biztonságos 
közlekedésre. A tervek szerint Lepsény és 
Zamárdi-Felső között két vágányon köz-
lekedhetnek majd a vonatok, de új megál-
lók kijelölésére is sor kerül. Elhangzott: az 
északi parton is rendkívül indokolt a vasúti 
pálya korszerűsítése – a munkálatok el-
végzéséhez uniós források is rendelkezésre 
állnak majd.  

   Süli Ferenc
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Különleges élmények – különleges gyer-
mekeknek elnevezéssel folytak a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében érdekesnél ér-
dekesebb rendezvények a zánkai Új Nem-
zedék Központban.

Az augusztus közepéig tartó program-
sorozat igazi érdekessége mégsem a sokféle 
játék, kikapcsolódás volt, hanem az, hogy 
olyan gyerekeknek szervezték, akik külön-
leges nevelési igényeik miatt nehezen illesz-
kednek be a többségi társadalomba. Őket 
döntő többségében önkéntesek „vették vé-
dőszárnyaik alá”. Magunk is megtapasztal-
hattuk, hogy valóban akadnak nehezebben 
kezelhető fiúk vagy lányok, ám a szép szó, 
a határozottság, az elhivatottság csodákra 
képes. 

Az ország különböző pontjairól érkezett 
gyerekek többek közt élőcsocsó bajnokság 
(a bábok helyett gyerekek kerültek a mére-

7 csoda élménytábor Zánkán
tes rudakra, amiket 
aztán szintén a tá-
borlakók mozgat-
tak), sárkányhajós 
balatoni kincsva-
dászat, tábori lagzi 
résztvevői lehettek. 
Ezzel is igazolva a 
szlogent: „A 7csoda 
élmény t áb orb an 
minden megtörtén-
het”.

A program vendége volt a Magyar Vö-
röskereszt főigazgatója, Kardos István, aki 
a hátrányos helyzetben élők integrációja 
fontos állomásának nevezte a zánkai ren-
dezvényt. 

Az Amerikai Egyesült Államok nagy-
követségének kultúrattaséja, Dmitrij 
Tarakovszkij (Dmitri Tarakhovsky) szerint a 

Tanévkezdés konferenciával
Az Észak-Dunántúlon dolgozó intézményvezetők zánkai szak-

mai konferenciájával kezdődött meg a tanév, amely számos válto-
zást hoz diáknak, pedagógusnak egyaránt. Ilyen például a délután 
4 óráig tartó, kötelező iskolai munkanap, újabb tantárgyak beveze-
tése, a pedagógus életpálya módosítása stb.

A konferencián az Új Nemzedék Jövőjéért Program minisz-
teri biztosa, dr. Mihalovics Péter,  és Marekné dr. Pintér Aranka, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke ismertette a 
2013/14-es tanévre vonatkozó központi elvárásokat.

       Z. A.

tengerentúlon már jól ismert integrálódási 
programnak kiemelkedő a szerepe ott, ahol 
sokan élnek nehéz körülmények közepette. 

A harmadik alkalommal rendezett tá-
bornak voltak visszatérő vendégei is, így 
például a nagykanizsai Simon Kornél, aki 
családja hátrányos anyagi helyzete miatt 
utazhatott Zánkára. A fiúnak elsősorban az 
esti bulik tetszettek, meg a mindennapos 
balatoni fürdőzés.

A budapesti Musztafa Amina még óvo-
dás, de pillanatok alatt megbarátkozott az 
új körülményekkel. 

A 7 csoda élménytábor vezetője, Kakuk 
Timika önkéntesként vállalta az emberpró-
báló munkát, s ha kellett, maga is beállt a 
játszók közé. 

A tábort meglátogatta a Nemzetkö-
zi Vöröskereszt Európai Zónairodájának 
szervezetfejlesztési delegáltja, Branimir 
Knezevic is. Ott volt továbbá Ambrózy 
Katalin, a Cargill HR menedzsere, Barabás 
Éva, az RTL Klub Fókusz című műsorának 
vezetője.

   Zatkalik
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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

A szélenergiáról szóló cikkünk első részében arra hívtuk fel a fi-
gyelmet, hogy ne tévesszenek meg minket a csendben és fensége-
sen pörgő szélturbinák. Igaz, hogy a szél önmagában olcsó és tiszta 
energia, de a helyzet ennél bonyolultabb.

Mielőtt nagyon beleéljük magunkat egy, a kertünk végében 
surrogó szélkerékbe, ami majd vidáman 
megtermeli a háztartási energiánkat, 
mindenképpen beszéljünk egy komoly 
szakértővel. Mi is azt tettük.

„A szélenergia kereskedelmi felhaszná-
lásának számos olyan aspektusa van, ami 
miatt érdemes lehet belevágni akár több 
száz millió forintos beruházásba is, de la-
kossági szinten szinte mindenkinek azt 
javasoljuk, hogy más alternatív megoldá-
sokban gondolkodjanak” – mondja Szán-
tó Loránd, a Zöld Balaton partnerének, a 
Panenerg Klaszternek a munkatársa..

„Az emberek általában szeretnék tud-
ni, hogy a befektetett pénzük mennyi idő 
múlva térül meg, és lakossági szélgenerátorok esetében erre a kér-
désre nagyon nehezen tudunk válaszolni. A korrektség - és a későbbi 
csalódás elkerülése miatt – mi az éves minimumokkal számolunk, 
azokkal az értékekkel, amik a legrosszabb szeles években fordulnak 
elő. Ez viszont 25-30 éves megtérülést jelent, amit csak a legelszán-
tabbak tudják bevállalni” – fűzi hozzá a szakember, hozzátéve, hogy 
az otthoni szélgenerátoros rendszerek ára jelenleg ötmillió forint kö-
rül kezdődik.

A szélenergia befogása (2): Mit mond a gyakorlatról a szakember?

A szélturbinával előállított áramot – a napelemekhez ha-
sonlóan – inverterek segítségével be lehet kötni az elektro-
mos hálózatokba, illetve működhetnek szigetszerűen is: azaz 
saját akkumulátorokat töltünk fel a megtermelt elektromos 
energiával.

Ez utóbbi megoldás elméletileg 
megoldhatja például egy áram nél-
küli présház vagy tanyaépület prob-
lémáját, de a gyakorlat azt mutatja, 
ebben az esetben is jobb megoldás 
a napel„Az a gond, hogy a Kárpát-
medencében fekvő Magyarország 
nem egy szeles hely. Ahhoz, hogy a 
turbinák elinduljanak, tapasztalatunk 
szerint kb. 5 m/sec erősségű szélnek 
kell lennie, az áramtermelés pedig 7 
m/sec körül indul be. Ez a szélerősség 
bizonyos helyeken 50 méter magas-
ság felett már megvan – ott építik a 
hatalmas szélkerekeket a nyugati ha-

társzélen -, de a lakossági generátorokat általában ennél jóval 
alacsonyabb magasságba szerelik” – mondja Szántó Loránd, 
aki úgy véli, minden alternatív energiás beruházás előtt célsze-
rű nagyon alaposan tájékozódni. Sok esetben ugyanis hosszú 
távon a drágább bizonyul olcsóbbnak, de olyan is van – mint 
például a szélenergia -, amely első pillantásra rokonszenves-
nek tűnik, a gyakorlat azonban már közel sem olyan vonzó.
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A diákok környezettudatosságának növelése, a diákok figyelmének felhívása és szerepvállalásuk növelése érdeké-
ben, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, az EULAKES projekt partnereivel együttműködve, az „Éghajlat-
változás hatása az európai tavakra. A vízkészleteink jövője” elnevezéssel nemzetközi oktatási versenyt szervezett. A 
játék és szórakozás mellett a verseny fő célja a diákok ösztönzése volt, hogy utánajárjanak és átgondolják miként hat 
az éghajlatváltozás a tavakra, milyen változások várhatóak a jövőben, valamint milyen intézkedéseket kellene tenni a 
tavak megóvásáért.

A verseny az EU által támogatott „Eulakes – Környezeti Kihívásokkal küzdő tavak Európában” elnevezésű projekt 
partnereivel közösen került megrendezésre egy időben Ausztriában, Lengyelországban, Olaszországban és Magyaror-
szágon. A verseny keretében a diákokat arra kértük, hogy művészi készségeikre támaszkodva fejezzék ki véleményüket 
és elképzeléseiket az éghajlatváltozás okozta hatásokról, problémákról a Balatont érintően, valamint tegyenek javas-
latokat azok kezelésére és megelőzésére. A téma feldolgozásának a formája a gyerekek képzelőerejére volt bízva. Az 
értékelés során előnyt jelentett, ha a feldolgozott téma a projekt többi partnertavát is érintette, név szerint az olaszor-
szági Garda-tavat, az osztrák-magyar határon fekvő Fertő-tavat, valamint a lengyelországi Charzykowskie-tavat.

A versenyben a diákok egyénileg vagy csoportban indulva három korosztályban (általános iskola alsó tagozatosai, 
felső tagozatosai és középiskolások) mérték össze tudásukat. A verseny hazai fordulójába összesen 66 pályamunka ér-
kezett be, többek között számos rajz, festmény, mozaik, fotó és fotómontázs, valamint levél és mesék formájában. A be-
érkezett pályamunkák megtekinthetők a Balatoni Integrációs Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.balatonregion.
hu). A nemzetközi győztes a partnerországok nyertes munkáiból kerül majd kiválasztásra egy nemzetközi zsűri által. A 
nyertesek a projekt olaszországi záró konferenciáján kerülnek majd kihirdetésre 2013. szeptember 19-én.

A beérkezett pályázatokat ezúton is köszönjük. Bízunk benne, hogy a gyerekek munkái nem csak a diáktársaik, ha-
nem a felnőttek figyelmét is felhívják az éghajlatváltozás okozta problémákra, és ösztönzőleg hat, hogy tegyünk együtt 
vizeink védelméért!

EULAKES - Nemzetközi oktatási verseny

A szallas.hu internetes portál munkatársai elkészítették a 
nyári hónapok foglalási listáját. E szerint a kánikulában tovább 
erősödött a magyar tenger vonzereje, hiszen a tíz legnépsze-
rűbb között öt tóparti várost is találunk. Szigetvári József ügy-
vezető a Balaton kiemelt turisztikai szerepét a víz minősége 
mellett a gazdag programkínálatban, a kirándulásra csábító 
tájak lenyűgöző szépségében látja.

A felmérésből kiderül: honfitársaink napjainkban már nem 

Nyári mérleg: első a Balaton
Siófok a listavezető

a hosszabb - egy-kéthetes - pihenést favorizálják. Szíveseb-
ben töltenek el egyszerre azonos helyen három-négy napot, 
s a kedvelt rendezvények idejére ismét visszatérnek a Balaton 
mellé.

A tizes listán egyébként Siófok az első, Füred a harmadik, 
a negyedik helyen Lellét, az ötödiken Zamárdit találjuk, míg 
Boglár a kilencedik a rangsorban.

      SF
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Mi történt a Csizma sarkában?
Be-Natur projekt nemzetközi konferencia

Napjainkban az egyik legfontosabb és legsürge-
tőbb kihívás szembenézni a nemzetközileg is jelen-
tős következményekkel járó biológiai sokféleség 
pusztulásával - mind az élőhelyek, mind pedig a fa-
jok tekintetében.

A Madár- és az Élőhelyvédelmi Irányelv a környe-
zet védelmét szolgáló szigorú jogi szabályozás ré-
szeként biztosítja az alapvető eszközöket az Európai 
Unió természeti örökségének a megóvásához. 

A BE-NATUR projekt célja a Natura 2000 terüle-
tek kezelésének javítása, különös tekintettel a vizes 
területekre vonatkozó uniós jogi előírások betartá-
sára, egyrészt egy Közös Nemzetközi Stratégia ki-
dolgozásán és megvalósításán keresztül a Natura 
2000 hálózatok hatékonyabb kezelése érdekében; 
másrészt pedig Közös Nemzetközi Kezelési Tervek 
kidolgozása és megvalósítása által a projektpartne-
rek területén lévő élőhelyek és az ott élő fajok meg-
óvása érdekében. A projekt elsősorban a tengerparti 
és sótűrő növényzettel borított élőhelyek, a tenger-
parti homokdűnék és szárazföldi dűnék, az édesví-
zi élőhelyek és erdők, a meszes lápok, mészkedvelő 
üde lápok, a fehér gólya, a kis kárókatona, és a mo-
csári teknős megóvására összpontosít. A két és fél 
éve indult projekt záró rendezvénye és a nemzetközi 
konferencia az olaszországi Puglia régió területén va-
lósult meg Torre Guaceto védett terület térségében. 
A Balaton Régiót a Balatoni Integrációs Kft. és a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselte. 
A konferencián különös hangsúllyal kerültek bemu-
tatásra az eddig elért eredmények a tengerparti és 
sótűrő növényzettel borított élőhelyek, tengerparti 
homokdűnék megőrzése, az adriai tokhal védelme 
vagy például a parlagi vipera megőrzésére tekintet-

A 2.220 hektáron elterülő Torre Guaceto védett tengeri terület Olaszország dél-keleti részén, az Adriai-ten-
ger déli partján helyezkedik el. A védett terület a partvonal mellett 50 m szélesen, Apanitól Punta Penna Grossáig 
8 km hosszan terül el. A védett területet a Carovigno és Brindisi önkormányzatok, illetve a World Wildlife Fund 
(WWF-Italy) nonprofit társaság alkotta konzorcium kezeli. A Torre Guaceto mindamellett, hogy védett tengeri 
terület, a vizes élőhelyet magába foglaló része (1.200 ha terület) állami természetvédelmi rezervátum is egyben, 
továbbá nemzetközi fontosságát a Ramsari Egyezmény is kimondja.

tel. Szinai Péter zoológiai – ökológiai szakreferens a 
magyarországi gyakorlatokat mutatta be a Natura 
2000 területek kezelése terén - különös tekintettel a 
Balaton Régióra.



utár 2013. szeptemberAktuális

8

Magánemberként vagy cégként devi-
zahitelt vett fel, s nincs reménye a szaba-
dulásra? Magyarországon ma sok százezer 
embert érint e probléma, amelynek mér-
séklésére ugyan történtek már tétova kí-
sérletek, de igazi megoldás mind a mai na-
pig nem született. Az esetek nagy részében 
egyértelművé vált, hogy a hitelesek csak 
magukra számíthatnak, amely azonban 
szakmai segítség nélkül teljes sikertelenség-
hez, sőt akár vagyonvesztéshez is vezethet.

A „Mentőöv devizagarancia Szövet-
kezet” arra szövetkezett, hogy az adósok 
érdekét teljesen egyedi, átfogó módon 
képviselje az erőfölényben lévő bankokkal 
szemben. Teszi mindezt olyan szintű szak-
maisággal, amely jogi úton képes a jogsér-
tések korlátozására.

A program nem ígérhet biztos ered-
ményt, azonban azt igen, hogy a benne 
dolgozó, elkötelezett szakemberek minden 
lehetséges eszközzel korlátozni fogják a 
bankok – ma már a legtöbb szakértő sze-
rint is - jogszerűtlennek gondolt mozgáste-
rét, így megvédve az emberek otthonát és 
gépkocsiját.

A „Mentőöv devizagarancia Szövetke-

Mentőöv devizahiteleseknek
zet” szolgáltatásain keresztül átfogó elem-
zést kérhetnek az irodáinkat felkereső ügy-
felek, ahol a devizahiteleik miatt kialakult 
problémáikat szakemberek segítségével 
tudják kielemezni, ami után segítséget kap-
nak az esetleges továbblépésekkel kapcso-
latban.

Szolgáltatásunk mindenki segítségére 

lehet, akit végrehajtás, árverezés fenyeget, 
hitelszerződését felmondták, de akár azok 
számára is fontos lehet, akik már elveszítet-
ték vagyonukat, vagy annak jelentős részét. 
Természetesen minden hitellel rendelkezőt 
ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, ezért 
szakembereink rendelkezésre állnak olyan 
esetekben is, ahol még érvényben lévő 
szerződésekkel kapcsolatosan lenne szük-

séges meghozni a megfelelő döntéseket a 
jövőre nézve.

Az eddigi, közel egy éves tevékenysége 
során a program szakmai stábja bizonyítot-
ta, hogy felkészültségénél fogva alkalmas a 
vállalt feladat magas szintű ellátására. 

A „Mentőöv devizagarancia Szövetke-
zet” az elmúlt egy év során az ország kü-
lönböző városaiban nyitott már irodákat. 
Kaposváron a Zárda u. 13. sz. alatt nemré-
giben az ország 30. irodája nyílott, de azóta 
a megye nagyobb városaiban is ott vannak 
már: Nagyatádon, Marcaliban, Csurgón. A 
dél-balatoni térségben elsőként Siófokon 
kaphatnak tájékoztatást a devizahitelesek 
a szövetkezet szolgáltatásairól. Cím: 8600 
Siófok, Batthyány Lajos u. 2/b. fsz. 1. Tele-
fon: 06/84-311-569 és 06/20-4233858

A program szervezői minden egyes ré-
gióban folyamatosan tartanak ingyenes 
tájékoztató előadásokat a devizahitelek ká-
rosultjainak lehetőségeiről, amiről bővebb 
felvilágosítást a fenti elérhetőségek egyikén 
kaphatnak.

Mentőöv devizagarancia Szövetkezet

A Balaton Fejlesztési Tanács 2013. szeptember 2-án
pályázatokat hirdet az alábbi témákban:

1. téma: Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése
 • „A”pályázati cél: Parti sétányok, települési zöldterületek kialakítása, fejlesztése
 • „B” pályázati cél: Partvédőművek fejlesztése

2. téma: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása
 A támogatás célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2013-ban megvalósuló/megvalósult, a belföldi és külföldi ven- 

 dégek részére egyaránt turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása, hagyományőrző programok, kulturális,  
 sport stb. események létrehozása, valamint a már korábban is megrendezett programok színvonalának emelése.

A pályázatok beadási határideje: 2013. október 2.

A pályázatok bírálatára két alkalommal kerül sor.
 1. bírálat: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 14. napig beérkezett pályázatok részvételével
 2. bírálat: a pályázati felhívás megjelenését követő 15. nap és a pályázati határidő vége között beérkezett pályázatok  

     részvételével

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentáció letölthető a www.balatonregion.hu honlapról,
a Pályázatok/BFT pályázatok/2013 oldalról.
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A kisvasút nagy napja Balatonfenyvesen
A tulajdonos és a település is erősítené a 

gazdasági vasút turisztikai szerepét.
Az ingyen vonatozás, kézműves vásár 

és számos kulturális- és sportrendezvény 
mellett a vasút szerelmesei kéregjegyeket 
vásárolhattak, valamint betekinthettek a 
kulisszák mögé is. Kísérővel ezen a napon 
bárki megtekinthette a 60 éve épült javító-
műhelyt, vontatási épületet.  A különvona-
ton korhű ruhában dolgoztak a kalauzok, 
az ingyenes jegyekkel, melyek még képes-
lapot is tartalmaztak külföldre szóló vonat-
jegyet és balatonfenyvesi hétvégi üdülést 
nyerhetett egy-egy szerencsés utas.

A 117 esztendős Balatonfenyves létezé-
sének több mint felét a gazdasági vasúttal 

töltötte, remélhetőleg így 
marad ez a jövőben is – 
mondta szeptember 7-én 
a 16. kisvasúti napon kö-
szöntőjében Lombár Gá-
bor. A település polgár-
mestere szólt arról, hogy 
a gazdaság kiszolgálására 
épült vasútnak ma már 
egyre inkább a turisztikai 
szerepe a jelentős, ugyan 
vannak még kiaknázatlan 
lehetőséget e téren. Vé-
leménye szerint fontos 
lenne, hogy a ma már hagyományos szep-
tember első szombatján megrendezésre 
kerülő kisvasúti napon újra helyet kapjanak 
a hajtányok, melyek komoly tömeget von-
zottak a településre.

A közszolgálati feladatként rend-
szeres személyforgalmat bonyolító 
balatonfenyvesi gazdasági vasút egy éve 
része a MÁV-Startnak, máris eredményes-
ségről számolhat be – mondta megnyitó-
jában Schulek Tibor, a MÁV-Start értékesí-
tési koordinációs vezetője. Kiemelte, hogy 

Augusztus végén, szeptember elején ti-
zennyolcadik alkalommal rendezték meg 
a magyar borok útja rallye-t, s az itinerek 
idén immár tizenharmadik alkalommal 
kalauzolták a versenyzőket a Balaton kör-
nyéki pincékhez. Változatlanul elismerésre 
méltó tehát a tóparti szőlősgazdák, szak-
emberek tevékenysége – ez a rendezvény 
sikerén, a jelentkezők magas számán is le-
mérhető.

Az etyeki „bemelegítő” kóstolások után 
a közel kétszáz versenyző útja a balatoni 
pincészetekhez vezetett: Lellén, Boglá-
ron, Kéthelyen, Badacsonytördemicen és 
Zamárdiban tartottak rövid pihenőket 
és bormustrát. Ez utóbbi településen egy 
éjszakát is eltöltöttek a résztvevők - őket 
Csákovics Gyula, a város polgármestere 
köszöntötte. 

A Rád-pusztai kulturális és idegen-
forgalmi centrumban Fekete Zoltán fo-
gadta a vendégeket. A létesítmény egy 
sikeres pályázatnak – a felhasználható 
összeg megközelíti a félmilliárd forin-

szélesíteni kívánják a turisztikához kapcsol-
ható kínálatukat, melynek első lépéseként 
a nyáron stratégiai megállapodást kötöttek 
a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesülettel. 
Az idei szezontól kerékpárszállító kocsit 
csatoltak a szerelvényekhez az egyre nö-
vekvő kerékpáros turizmus igényeinek ki-
szolgálására, ugyanakkor a megbízhatóbb, 
kiszámíthatóbb szolgáltatás érdekében egy 
teljesen felújított mozdonyt állítottak szol-
gálatba Balatonfenyvesen.

         Márton László

tot - köszönhetően 
teljesen megújult. A 
pince rekonstrukciója 
mellett rendezvényház 
épült, folyamatban van 
a lovaspálya átépítése 
is. Az évente ötven-
hatvanezer látogatót 
fogadó komplexumot 
nagy számban magyar 
családok keresik fel. A 
tulajdonostól megtud-
hattuk: a projekt befe-
jezésével újabb mun-
kahelyek jönnek létre. 
Badacsonytördemicen 
a Borbély családi pincé-
szet látta vendégül a bo-
rút résztvevőit. A pazar 
panoráma mellett a ver-
senyzők figyelmét természetesen főként 
az olaszrizling, a szürkebarát és a kéknyelű 
kóstolgatása kötötte le.

A három napos program végén vala-

A Balatonhoz vezetett a magyar borok útja

Tördemicen, a Borbély családi pincészetben - középen 
Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere

mennyien megerősítették Hamvas Béla 
tézisét: a borok általában ott élvezhetők 
maradéktalanul, ahol termettek.  

               Süli
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Megkezdődtek az építkezések a füredi uszodánál

Erősíteni a magyar közösségek identitását

Helyet ad a borászat a kultúrának

Több mint háromezer négyzetméter alapterületű, háromszin-
tes uszoda épül Balatonfüreden. A munkálatok közel 1 milliárd 
forintból valósulnak meg, a Balaton Konferencia és Szabadidő 
Központ szomszédságában. Előreláthatólag jövő év végén átadják 
a sportkomplexumot.

Létrehoztak egy köz-
alapítványt, Balatonfü-
red Vízilabda Sportjáért 
Alapítvány címmel. Az 
uszodát ők építtetik az 
önkormányzat egy hek-
táros területén. A több 
százmillió forintos beru-
házáshoz 352 millió forint 
támogatást nyertek. A 
munkálatok nemrégiben 
megkezdődtek, a tervek 
szerint jövő év végére át-
adják az uszodát. 

Egy hét szakmai képzést tartottak Ba-
latonalmádiban, a nyugati szórványban 
magyar nyelvet tanító pedagógusok ré-
szére. Kilenc országból, 28 pedagógus vett 
részt azon a módszertani képzésen, melyen 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
is előadást tartott, A nemzet fennmaradása 
a kultúra függvénye címmel.

A kormány célja az, hogy a szórványban 
élő magyar közösségek megőrizzék iden-
titásukat, a magyar nyelvet és a magyar 
kultúrát, valamint kötődésüket Magyar-
országhoz - mondta Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes Balatonalmádiban, a 
nyugati szórványban magyar nyelvet tanító 
pedagógusok módszertani továbbképzé-
sén. Előadásában kiemelte, mára a magyar 

A sportkomplexumban egy 25 és egy 33 méter hosszú meden-
ce lesz. További jó hír, hogy lesz wellness részleg szaunával, gőz-
kabinnal és pezsgőfürdővel, továbbá egy színvonalas vendéglátó-
egység is. 

Balatonfüred lassan 
tehát sporthatalommá 
növi ki magát, legalábbis 
a sportlétesítményeket 
illetően, hiszen az uszoda 
a sportcsarnok mellett 
épül, pár száz méterre 
pedig megtalálható a Ba-
latonfüred FC csapatának 
minden igényt kielégítő 
futballstadionja, beleértve 
a rekreációs központot is. 

         Szendi Péter

világnemzetté vált, hiszen a világ számos 
pontján találkozhatunk honfitársainkkal. 
Véleménye szerint a nemzet nagyban függ 
a kultúrától.

Navracsics Tibor úgy véli, hogy a magyar 
bel- és nemzetpolitika az elmúlt húsz év-
ben, elsősorban a Közép-Európában talál-
ható tömbmagyarságra koncentrált, mivel 
a rendszerváltás után ezekben az államok-
ban a nemzetiségeknek sok helyütt csor-
bultak az alapvető jogai. A tömbmagyarság 
is kezd szórványmagyarsággá válni, a sajná-
latos demográfiai folyamatok és az újabb 
kori kivándorlások miatt. A miniszterelnök-
helyettes szerint Reményik Sándor Temp-
lom és iskola, közel kilencven évvel ezelőtt 
íródott verse a mai napig aktuális. 

Rendhagyó módon, az 
alkotó által tartott tárlat-
vezetéssel nyílt meg au-
gusztus 31-én a kéthelyi 
AX Borászat impozáns 
épületében Orosz Lajos 
festőművész kiállítása. A 
Niklán élő és alkotó mű-
vész, aki tagja a Magyar 
Alkotóművészek Orszá-

gos Egyesületének, a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti 
Társaságok Szövetségének, a Kapos Art Egyesületnek, nagy átélés-

sel vallott alkotásainak születéséről, az őt inspiráló dolgokról, festé-
szetének korszakairól. Tizenkilenc alkotás került a falakra az oszlo-
pokkal tagolt hatalmas térben, ahol néhány ízlésesen elhelyezett 
hordó és pár palack bor emlékeztette a látogatót, hogy mégis csak 
egy borászat területén van. Mindezt kicsit sem tolakodó módon. 
Kellemes félhomály uralta a teret, ahol a speciális megvilágításnak 
köszönhetően éltek a képek és a színek. 

Nagyon örülök, hogy ez a hely van, szurkolok az itt dolgozóknak, 
hogy sikerüljön keresztül vinniük mindazt, amit elterveztek, mert 
itt egy művészeti centrum képe kezd körvonalazódni – mondta a 
művész a tárlatvezetést követően. Megjegyezte, hogy ilyen szép és 
ilyen adottságokkal bíró helyen még nem volt kiállítása. 

Az egyhetes szakmai képzésen a kultú-
ra közvetítés nehézségeiről, a kétnyelvű-
ség gyakorlati kérdéseiről, a magyar, mint 
idegen nyelv tanításainak módszereiről is 
tanácskoztak. A programszervező szerint 
szükség van az ilyen jellegű konferenciákra, 
melyet tizenharmadik alkalommal tartot-
tak meg ebben az évben.

Idén 9 országból - Kanada, Svájc, Finnor-
szág, Németország, Spanyolország, Auszt-
ria, Lengyelország, Románia, Svédország - 
28-an vettek részt az egyhetes programban.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott továbbképzés középpontjá-
ban a magyar nyelv ápolása, az identitás 
megőrzése állt. 

    SzP
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Biztos lábakon áll az almádi költségvetés

Idén is „belecsaptak” a lecsóba Szárszón

Elfogadta a képviselő-testület Ba-
latonalmádi első féléves költségvetési 
teljesítéséről szóló beszámolót. Stabil 
büdzsé és biztos gazdálkodás jellemzi 
a várost, likviditási gondok nem me-
rültek fel. A testület az értéktár bizott-
ság összetételéről és annak működé-
séről, valamint a város lakásotthon 
helyzetéről is szavazott. 

Jól alakul balatonalmádi idei költ-
ségvetése, derült ki abból a beszámo-
lóból, melyet egyhangúlag elfogadott 
a város vezetése. A bevételi és kiadási 
oldalak időarányosan teljesültek. A 
pénzforgalmi bevétel csaknem 822 
millió forint volt, mely a módosított 
előirányzathoz képest 47 százalékos 
teljesítést mutat. Tavaly mindez négy 
százalékkal kevesebb volt, így Keszey 
János polgármester is elégedetten 
nyugtázta az első félévi büdzsét. 

A beruházásoknál a 416 millió forint 
módosított előirányzattal szemben a 
teljesítés eddig 79 millió forintot mu-
tat. Mindez annak köszönhető, hogy 
a fejlesztések jelentős része a második 
félévben realizálódik vagy valószínű-
síthetően a következő évre áthúzódik. 

A helyi adók bevételei időarányo-
san teljesültek. Jó hír, hogy az épít-
mény-, a telek- és az iparűzési adók 
magasabbak az előző év azonos idő-
szakához képest. 

Még a június végi ülésen döntött az 
önkormányzat a települési értéktár bi-
zottság létrehozásáról. Felkérte egyút-
tal Bálint Sándort, a Humán Bizottság 
elnökét, hogy készítsen javaslatot an-
nak összetételéről, illetve működési 
rendjére vonatkozóan. 

Az öt tagú bizottságnak Gráfik Imre 
etnográfos, múzeológus az elnöke, 
tagjai még: Fábiánné Sáray Anna, a he-
lyi könyvtár vezetője, Kovács István és 
Schildmayer Ferenc helytörténészek, 
valamint Bálint Sándor önkormány-
zati képviselő, a Humán Bizottság el-
nöke.

A korábbi négy év tapasztalataiból okulva idén nyár végén is 
megrendezték Balatonszárszón az immár ötödik lecsófesztivált. A 
rossz idő ellenére szép számmal neveztek be csapatok a főzőver-
senyre. A hangulat emelkedésével az idő is jobbra fordult. A ver-
senyzőket és a lecsó elkészültét várókat mazsorett táncosok, fú-
vószenekar, a gyermekeket bohócok  és Fenyvesi Béla muzsikája 
szórakoztatta. A zsűri elnöke az idén is Balatonszárszó díszpolgára, 
Csukás István volt, aki a  tőle megszokott szellemességgel nevezte el 
a csapatok munkáit. Megfőzték a „Sárkány leheletet” „Betyárbajusz 
rezgetőt”, a „Tüzes darázscsípést” , a „Tündércuppantást”  .. és még 
lehetne sorolni.

A különdíjat  a felvidéki Dunaszerdahelyről érkezett csapat vihet-
te haza, melyet csülkös lecsójukkal érdemeltek ki. Így búcsúzott az 
idei nyár Balatonszárszón.

A Vörösberényi Általános Isko-
la tantestülete több esetben jelzett 
problémát a városban működő Lakás-
otthonnal kapcsolatban. 

A gyermekek egy része sok esetben 
lehetetlenné teszi egy- egy osztály-
ban a hatékony pedagógiai munkát, 
rontva ezáltal a többi gyermek tanu-
lási lehetőségeit, sok esetben rendőri 
intézkedés is történt. A testület úgy 
határozott, hogy létre kellene hozni 
egy olyan otthont a megyében, ahol 
a fiatalok megkaphatnák mindazt a 
gondozást és ellátást, mely segítséget 
nyújt számukra.
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Ma már számos magyar és külföldi látogató keresi az 
egyes régiók biotermékeit, a helyi termék-előállítókat, a te-
lepülések kézműves mestereit, azokat a termékeket, ame-
lyek hagyományos értéket képviselnek. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken 
működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó 
szervezetek támogatása, 
eladásra szánt termékeik 
megbecsülésének növelése, 
piaci lehetőségeinek bővíté-
se érdekében kezdeményez-
te a Nemzeti Parki Termék 
védjegy életre hívását a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium. 
A védjegy a vásárlók és fo-
gyasztók számára garanciát jelent, hogy a termék, szolgál-
tatás az adott régióból származik, környezetkímélő módon 
előállított, jó minőségű, és az adott területhez közvetlenül 
kapcsolódik.

A védjegy nem titkolt célja, hogy a természeti erőfor-
rások fenntartása és vé-
delme mellett hozzájárul-
jon a térségi ökoturizmus 
minőségi fejlődéséhez, a 
helyi termékek megismer-
tetésével, a helyi gazdasági 
lehetőségek kiaknázásával, 
a falusi önfoglalkoztatás 
fejlesztésével. A védjegy bevezetésétől a környezettudatos-
ság növelését, a térségi, természetvédelmi, vidékfejlesztési 
és gazdasági együttműködések erősítését várja a szaktárca, 
a védjegyrendszer működtetésében kulcsszerepet játszó 
nemzeti park igazgatóságokkal együtt. 

A védjegyhasználati jogosultságának odaítélése a nem-
zeti park igazgatóságok által meghirdetett pályázatok 
útján történik. Az elismerő címre pályázó termékekkel 
kapcsolatosan alapvető elvárás, hogy elsősorban helyi 
nyersnyagokból készüljenek, és ne tartalmazzák tájidegen, 
illetve termőhelyidegen növény vagy tájidegen vadon élő 
állat származékát. Kiemelt szempont, hogy a termék minő-
ségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával 
jól reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajá-
tosságait, továbbá a pályázó a tevékenységét, a helyi hagyo-
mányokra és helyi sajátosságokra, a térség munkaerő kíná-
latára alapozva végezze. Természetesen elengedhetetlen, 
hogy a termék, szolgáltatás megfeleljen a hazai és európai 
uniós követelményeknek, és illeszkedjen a fenntartható fej-

NEMZETI PARKI TERMÉK VÉDJEGY
lődés elvéhez. A védjegy használati jogának odaítélésekor 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a pályázó tevékenysége 
mintaértékű legyen más termelők, szolgáltatók részére. 

A Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer országos fej-
lesztése az elmúlt időszakban jelentős lendületet vett. Ez 
év tavaszáig a nemzeti park igazgatóságok közül 8 írt ki pá-

lyázatot a védjegy használati 
jogosultság megszerzésére, 
melynek eredményeként im-
máron 70 gazdálkodó több 
mint 150 terméke tudhatja 
magáénak ezt a címet. Ter-
mészetesen a pályáztatásnak 
és ezáltal a termékkör bővü-
lésnek nincs vége, hiszen 3 

nemzeti park igazgatóság esetében jelenleg is folyamatban 
vannak pályázati eljárások. 

A védjegyrendszer működtetése során a természetvé-
delmi szakterület további lehetőségekhez (promóció, meg-
jelenés, árusítási lehetőség, stb.) kívánja juttatni a termé-

szetvédelmi oltalom alatt 
álló területekhez, értékek-
hez kötődő, azok védelmé-
vel összhangban készített 
termékek, szolgáltatók elő-
állítóit. 

A Magyar Nemzeti Par-
kok Hete 2013 rendez-

vénysorozatot követően a tíz nemzeti park igazgatóság 
védjegyjogosultjai közös őszi megjelenésének a 76. Orszá-
gos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár ad otthont 2013. au-
gusztus 18-tól. Az igazgatósági standoknál az érdeklődők a 
különleges ízvilágú és minőségű termékek közül többet is 
megkóstolhatnak, valamint megismerhetik a védjegyet el-
nyert szolgáltatásokat. 

A védjeggyel ellátott termékekkel már a világhálón ke-
resztül is megismerkedhetnek az érdeklődők. A www.
nemzetiparkitermek.hu weboldalon a védjegyrendszer be-
mutatásán túl megtalálhatjuk az igazgatóságok aktuális pá-
lyázati felhívásait, a termékekről szóló képes ismertetőket is.

A nemzeti park igazgatóságok megannyi szállal kapcso-
lódnak a működési területükön gazdálkodókhoz, alkotók-
hoz. A védjegyrendszer életre hívása a térségi szereplőkkel 
való együttműködés erősítésének újabb fejezete. A védjegy 
fel akarja hívni a figyelmet arra is, hogy a természet védelme 
milyen rendkívüli értékek megőrzéséhez, előállításához já-
rul hozzá.
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LEVENDULÁVAL TÖLTÖTT ZSÁK (DÍSZTÁRGY)
(TIHANY TOURIST KFT – KÜSZ MARIANNA – WWW.TIHANYTOURIST.HU – INFO@TIHANYTOURIST.HU – 

+36 20 9754162)

Az elsősorban turizmussal foglalkozó tihanyi cég a Tihanyi Családi Szabadidőpark bemutató és oktató kertjében 
termesztett gyógy- és fűszernövényei felhasználásával készíti levendulával töltött zsákját. A 40 gramm szárított nö-
vényt tartalmazó ajándéktárgy zsákja hazai gyártású lenvászonból helyi munkaerő segítségével készült. Az összké-
pet a levendula színét tükröző, a díszítéssel harmonizáló saját festésű fagomb tesz teljessé.

LEVENDULA VIRÁGGAL SÜTÖTT MÉZESKALÁCS FIGURÁK
(SÁRKÁNY ATTILA – NEMESVÁMOS, KOSSUTH 30. – SARKANY.ZS.RITA@GMAIL.COM – +36 20 6695951)

Sárkány Attila 2012-óta foglalkozik díszített mézeskalács készítéssel. Az ajándéktárgyon Balaton-felvidéki és 
levendula motívumok találhatók. A dísztárgy érdekessége, hogy tésztája szárított levendulavirágot tartalmaz.

KÉZMŰVES GYÓGYNÖVÉNY TEAKEVERÉKEK
(GYÓGYNÖVÉNYTÚRÁK KFT.– ZÁNKA, IFJÚSÁG ÚTJA 24/B. – TAKÁCS TAMÁS
WWW.GYÓGYNÖVÉNYTÚRÁK.HU – INFO@GYOGYNOVENYTURAK.HU – +36 30 9523541)

A Gyógynövénytúrák Kft. a korábbi családi tradíciókat tovább folytatva elsősorban a gyógynövény ismertetéssel, 
bemutatással, és gyógynövénytermékek készítésével foglalkozik. A zánkai manufaktúra részben termeszti, részben a 
Balaton-felvidékről gyűjti a növény alapanyagokat. A kézzel válogatott gazdag keverékek, Takács Ferenc kertészmér-
nök-gyógynövényszakértő receptjei alapján készülnek. A mindennapi fogyasztásra összeállított „élvezeti teák” és a 
speciális alkalmakkor fogyasztandó keverékek, harmonikus íz, hatás és a figyelmes kézi feldol-
gozásnak köszönhetően tetszetős megjelenésűek. 

NEMZETI PARKI TERMÉKEK A BALATON-FELVIDÉKRŐL 
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Látványos lovasbemutatókkal színesítve zajlott le Gyenesdiáson 
a Nemzeti Vágta előrendezvényei sorában immár negyedik alka-
lommal megtartott Festetics Futam. 

A Festetics lovas hagyományokat is felelevenítve, sok kísérőren-
dezvénnyel együtt kínált programot a rendezvény. A térség nagy 
lovas eseményére Gyenesdiás önkormányzata és a keszthelyi He-
likon Kastélymúzeum gazdaszerepével került sor, a Faludi síkon, 
ahol anno a híres fenékpusztai ménes lovait trenírozták. A törté-
nelmi tradíciókra emlékezve mondott köszöntőt Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, házigaz-
daként Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, társrendezői részről 
Pálinkás Róbert múzeumigazgató. Mint elhangzott: a Nemzeti 
Vágta 19 előfutamának sorában a Festetics-verseny történelmi 
helyszín, ahol a lovaskultúra tradíciókra épül, s ma a régió turisz-

Történelmi helyszínen

Hattyúztak a madarászok

tikájában jelentős szerepet tölt be. Mindezt jól reprezentálta a két 
napos eseménysoroztat, Varga Zoltán rendezésével. 

Bevonva a környék lovardáit, a lovas sport hagyományőrzőit, 
a nyitóprogramok a múzeumkertben zajlottak: huszár- és fogat-
felvonulás, lovasbemutató nyújtott látványosságot, s szakmai 
előadások is elhangzottak. Majd az idén felújított gyenesdiási pá-
lyát fogathajtó versennyel avatták fel, azután pedig telivérfutam, 
díjlovaglás, díjugratás, western-forgatag, szabadidomítás, huszár 
karusszel bemutató váltotta egymást.  A vendégszereplők közt 
voltak lovas kaszkadőrök, bajvívók, solymászok. Élő képekben azt 
is megtekinthette a közönség, hogy miként válik valaki lovassá, s 
minden korosztály számára lehetőség nyílt különféle lovas ver-
senybe való nevezésre is. Hölgy lovasok szálltak dámanyeregbe, s a 
nézők közt is voltak, akik korabeli kosztümökben érkeztek. 

Mindez vezette fel a Nemzeti Vágra 
előversenyét jelentő Festetics Futamot, 
melybe idén 11 településről neve-
zők ülték a hátasokat. A döntő körön 
Szentlőrinc versenyzője, Arató Barna 
győzött, másodikként ért célba a Szig-
liget színeiben indult Dévényi Péter, 
harmadik lett a gyenesdiási Baráth Hen-
rietta, aki azt őt megelőzőkkel együtt, a 
futam házgazda településének delegált 
versenyzőjeként lehet jelen a Nemzeti 
Vágta mezőnyében. 

  Horányi Árpád

A balatoni üdülőrégióban nem csak 
a vendéglátók, a természetvédők is arra 
törekednek, hogy minden olyat megmu-
tassanak a turistáknak, ami a térség vonze-
rejéhez tartozik: látványt, kikapcsolódást, 
szórakoztató programot nyújt, ismereteket 
gazdagít. Megmutatja a környezet szépsé-
gét, értékeit, beavat azok vé-
delmezésébe.

A minap az elterjedt büty-
kös hattyúk állományának 
felmérését is jelentő bemu-
tató zajlott több helyszínen, 
ezek egyike volt Keszthely, a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület balato-
ni körútja során. 

Nils Holgersson csodála-
tos utazására emlékeztetett a 
madarászok ténykedése. Igaz, 
nem vadludakon repkedtek, 
hanem hattyúkat ejtettek 
rövid időre fogságba, ami a 

természettudományos munkájukhoz tar-
tozik.     

A „Hattyú road show” néven tartott 
program sok érdeklődőt vonzott. A ma-
darászok a hajókikötői móló környékén 
fogtak be jó néhány nagytestű szárnyast, s 
jegyeztek fel róluk több adatot, frissítették 

a madarak nyilvántartását. Mindeközben a 
közönség is sok mindent megtudhatott a 
vizek méltóságteljes fehér lúdféléiről. Töb-
bek közt azt, hogy így nyár végén váltják 
tollazatukat, s ilyenkor nem tudnak repülni, 
ez könnyíti a befogást. Testközelből lehe-
tett látni, hogy a szárnyaik kiterjesztett fesz-

távolsága eléri a két métert, a 
mérlegelések pedig igazolták, 
hogy súlyuk átlagosan 14-16 
kilogrammot nyom. 

A rendezvényen az érdek-
lődők megsimogathatták a 
hattyúkat. Ezt az állatok nyil-
ván jó néven vették, hiszen 
oldotta a stresszes helyzetet, 
amit a pár perces fogságuk 
láthatóan kiváltott belőlük. 
A szakemberek elmondták: 
sem a hálós, sem a hurkos 
befogás nem okoz az állatnak 
fájdalmat. 

                                H. Á.
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Strandsportolók találkozója

Nemzetközi verkli fesztivál

Vonyarcvashegy adott otthont az idén 9. alkalommal rende-
zett Mozdulj Balaton tömegsport program záróeseményének. A 
nyárvégi találkozót a Lidó strandon tartották, a megnyitón több 
mint 30 település képviseletében érkezett résztvevőt köszöntöt-
tek a házgazdák, az esemény támogatói. 

Streetball, strandröplabda, strandfoci, petanque, kosárra dobás, 
kapura rúgás és hasonló játé-
kokkal zajlott le a szezonvégi 
sportprogram. A hagyomá-
nyos tömegsport rendez-
vényt a fővédnökség képvi-
seletében köszöntötte Kiss 
Norbert, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma sportért 
és ifjúságért felelős helyettes 
államtitkára. A támogató 
Balaton Fejlesztési Tanács el-
nökségének megbízottjaként 

Ha az időjárás nem ellenzi, sikeresek a 
balatoni szezonhosszabbító programok. A 
még maradó, és a kései vendégek szórakoz-
tatását célzó hagyományos rendezvények 
mellé kerülnek újdonságok: Keszthelyen a 
verklisek nemzetközi találkozója debütált 
szeptemberben. 

A belvárost szinte ellepték a kintorná-
sok, előzetesen csaknem 60-an neveztek, 
de a rendezvény kezdetén is érkeztek még 
további zeneládás szereplők. Az ötlet a 
svájci illetőségű, Gyenesdiáson letelepe-
dett Hansjörg Surbertől származott, aki 
két évvel ezelőtt Keszthelyen létrehozta a 
Zeneautomata és Fonográf múzeumot, 
családi gyűjteményből. A verkli fesztivál 
rendezésének kezdeményezését négy civil 
szervezet karolta fel: a Térségi Vállalkozók 
Klubja, a Keszthelyi Turisztikai Egyesület, a 

vett részt Szalóky Jenő, Gyenesdiás nyugalmazott polgármestere, 
aki beszédében visszatekintett az immár hosszú hagyománnyá 
vált esemény alapítására. Elmondta: a kezdet 2003-ra nyúlik visz-
sza, amikor vészesen leapadt a Balaton vize, az így megnövekedett 
szárazulatot a labdajátékok tereként kezdték szervezetten hasz-
nosítani több strandon. A vízállás örvendetesen rendbe jött, de a 

strandi sportolási kedvet nem 
mosta el. Pályák létesültek, a 
sportközösségekben új szak-
osztályok alakultak. 

A sport jegyében ma már 
tradíció a résztvevő strandok 
nyárvégi vetélkedése. Házi-
gazdaként Péter Károly pol-
gármester örömét fejezte ki, 
hogy az eseménynek otthont 
adhattak.

                                 H. Á.

Sétálóutcai Kereskedők 
Egyesülete és a Balatoni 
Borbarát Hölgyek Egye-
sülete. Hansjörg Surber 
több évtizedes nemzet-
közi kapcsolatai révén 
mozgósította a lehetsé-
ges résztvevői kört. Leg-
többen Németországból 
jöttek, Magyarországról 3 
fő nevezett, továbbá sváj-
ci, francia, lengyel és cseh 

szereplői voltak a két napos hétvégi prog-
ramnak. 

      Olyan hangulatú eseménnyel színe-
sedett a programkíná-
lat, ami jól illeszkedik a 
város történelméhez, a 
polgárosodás korához, 
amikor a keszthelyi ut-
caképeket ma is meg-
határozó házak épültek. 
Nagy látogatottság iga-
zolta a múltidézés von-
zerejét. Jól érvényesült 
az a szándék, hogy a 
turisták szeptember be-
köszöntével a Balaton-
partról ne el, hanem fel, 
a belvárosba költözze-
nek. A muzsikus kaval-

kád kiegészült táncos és egyéb színpadi 
produkciókkal, mindehhez kirakodóvásár 
társult borosok, pecsenyések kínálatával 
együtt. Sikeres volt az a cél is, hogy magát 
a közönséget is mind jobban bevonják az 
eseményekbe: kosztümős versenybe lehe-
tett nevezni. Ezzel elérték, hogy a járókelők 
közt többen öltöttek a verklik korszaka, 
a múlt század 20-as 30-as éveinek divatja 
szerinti viseleteket. A jelmezeseket díjazták, 
s közönségszavazatok alapján ugyancsak 
értékes jutalmakban részesültek a zené-
lők, a játékuk és a hangszerek szépségének 
megítélése szerint. 

                                         Horányi Árpád
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Harcsafesztivállal zárták a szezont Fonyódon

Egy uniós pályázatnak köszönhetően 
indult a testvértelepülési gyerekek egyhe-
tes táboroztatása, melynek lehetőségével 
partnereink is éltek. Akadtak ugyan olyan 
évek, mint az idei, amikor önerőből finan-
szíroztuk az egyhetes tábort - mondta 
Lombár Gábor, Balatonfenyves polgár-
mestere a csoportok számára szervezett 
sportnapon.  Ma már valamennyien úgy 
gondolják, hogy nem maradhat el a prog-
ram, mely egy jelentős kapcsolódási pontja 
lett a lengyelországi Zduny és Sulmierzice 
települések, az erélyi Zeteváralja, valamint 
Balatonfenyves általános iskolás tanulói 
számára azért, mert éppen nincs pályázati 
lehetőség – vélekedett a településvezető.  
Hét éve már, hogy nyaranta minden isko-

Székely és lengyel gyermekcsoportok
a fenyvesi iskolában

la 25 gyermekkel képviselteti magát a ta-
lálkozón, melynek helyszíne forgószínpad 
szerűen változik - idén augusztus közepén 
Balatonfenyves fogadta a diákokat. 

- A magyar kultúrában a hetes szám sok 
mindet jelent, mely számunkra csak jót ho-
zott – mondta a táborzárón Sánduly Lajos, 
a zeteváraljai Jókai Mór Általános Iskola 
igazgatója. Jó választás volt a somogyvári 
bencés apátság területére szervezett láto-
gatás, mivel Szent László személye összekö-
tő kapocs a magyar, a lengyel és a székely 
emberek között – jegyezte meg az erdélyi 
intézményvezető. A programok keretében 
valamennyi diák és kísérője ellátogatott 
a balatonboglári Lengyel – Magyar Ba-
rátság Házához, ahol a lengyel delegáció 

részéről Leszek Kulka és 
Sztaniszlaw Szcotka - 
Krotoszyn járás vezetői 
- helyeztek el koszorút az 
egykori lengyel líceum fa-
lán lévő emléktáblánál. 

A számos program 
mellett jutott idő bőven 
a gyerekeknek a strando-
lásra is, amihez a jó idő 
adott volt – tette hozzá 
Lombár Gábor, aki ki-
emelte; érezhető, hogy a 
helyi szervezetek, civilek 

közül is egyre többen támogatják a kezde-
ményezést.  A nyugdíjas egyesület 8 tagja 
500 palacsintával lepte meg a gyerekeket, 
a turisztikai egyesület pedig külön progra-
mokkal kedveskedett a táborozóknak.

Nem szabad szó nélkül elmenni amel-
lett sem – hangsúlyozta Fenyves polgár-
mestere, hogy azokban az években, ami-
kor a község tölti be a házigazda szerepét, 
mint idén – a település Szent István napi 
ünnepségén a székely gyermekek adnak 
lélekemelő irodalmi műsort.

          Márton László

Kegyes volt az idő, szinte nyári napsü-
tésben rotyogtak a kondérok a Fonyódi 
Harcsafesztiválon. Szeptember 6-8 között 
szervezték meg nyárzáró rendezvényként 
a gasztronómiai és kulturális eseményt, 
melyen az érdeklődők száma többszörö-
sére rúgott a szervezők által vártnál. Öt 
helyszínen kínáltak programokat a há-
rom nap alatt. Pénteken a kikötőben 400 
liter ingyen sört osztottak ki a szervezők.  
Fő attrakció volt a fonyódi halastavaknál 
szombatra szervezett harcsákból készült 
ételek versenye, ahol több száz liter ha-
lászlevet fogyasztottak a vendégek. Har-
csa ide vagy oda, azért 180 liter szarvas 
pörkölt is tányérokra került a másfélszáz 
hektáron elterülő festői szépségű hor-

gász tórendszer területén, ahol a színpa-
don egymást váltották az előadók. Ezen 
a napon a fonyódi kikötő és horgászpark 
között folyamatosan ingyen szállította az 
érdeklődőket a városnéző kisvonat.  Csó-
nakos túrán is részt vehettek az érdeklő-
dők a természetvédelmi oltalom alatt álló 
horgászpark területén, melynek kapcsán 
megismerkedhettek a berek élővilágával 
és a tórendszerrel. Késő délutántól a ki-
kötőben is programok várták az érdek-
lődőket. A zenei produkciók mellett volt 
harcsabajusz verseny, lampionos felvonu-
lás és tűzijáték is. A vasárnapi zárónapon 
sétahajózást, helytörténeti sétát, temp-
lomi koncertet, a Latin magic műsorát és 
máglyagyújtást kínáltak a szervezők.
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Megújulhat a Festetics - kastély parkja

Györöki őszköszöntő

Nagyszabású parkrekonstrukciót cél-
zott meg a keszthelyi Helikon Kastély-
múzeum. A Festetics örökség ápolására 
az intézmény közel negyedmilliárd forint 
költségű rekonstrukcióra nyújtott be pá-
lyázatot. 

A tervezet a gyűjteményes növényker-
tek és védett történeti kertek megőrzését 
és helyreállítását foglalja magába. A kétfor-
dulós pályázaton az első kört már sikerrel 
vette az intézmény: 12,7 millió forint támo-
gatást kaptak a rekonstrukció előkészítő 
munkálataira. A nemrég zárult munkasza-
kaszban elvégezték a részletes geodéziai 
felméréseket, növénykataszter készült, ré-
gészeti feltárási munkák zajlottak. Mindez-
zel együtt elkészültek a második forduló-
hoz szükséges dokumentumok: az építési 

engedélyes tervdokumentáció és a részle-
tes megvalósíthatósági tanulmány. 

    Pálinkás Róbert igazgatója elmondta: 
a második fordulóra kidolgozott csaknem 
250 millió forintos projekt - amelynek meg-
valósításához százszázalékos támogatást 
remélnek - a veszélyeztetett, vagy a már tel-
jesen eltűnt kertépítészeti elemek helyreál-
lítását kívánják megvalósítani a kastélypark 
mintegy nyolc hektáros területén. Ezek 
közül kiemelkedik a hercegnői kamarakert, 
a tó és a hídja minden részletében pontos 
rekonstrukciója. 

      A keszthelyi kastélypark az ország 
csekély számú, nemzetközi jelentőségű 
történeti kertjeinek egyike, amely a jelenle-
gi szétszabdalt formájában is párját ritkítja 
változatosan és gazdagon kialakított részle-

tei, a széleskörű ismertsége miatt egyaránt. 
Az egzotikus növényfajok gyűjtésének és 
hazai elterjedésének szempontjából, s a 
kertépítészeti különlegességeket jelentős 
magyar és külföldi kerttervezők alkotó 
munkásságát illetően is kiemelkedő jelen-
tőségű területről van szó. Az előkészített 
projekttel műemléki, művészettörténeti, 
kerttörténeti és kertépítészeti szempont-
ból is az 1885-89 között megvalósult álla-
pot lehető legpontosabb helyreállítására 
törekednek a fenntartók.

      A beruházás keretében a nyolchek-
táros területen több száz idős fa ápolását, 
újak ültetését, cserjék, rózsák, talajtakaró 
és évelők telepítését, valamint gyepesítést 
tervez a kastélymúzeum.                                                               

                                          Horányi Árpád

A tradicionális őszi rendezvények idejét élve Balatongyörökön tizen-
egyedik alkalommal rendezték meg a szüreti és halászléfőző fesztivált. 

A program a Szüreti-kupa futballmérkőzéssel kezdődött, majd a 
gasztronómiai kínálatra versenyben készültek a hajókikötői móló mel-
letti sétányon a bográcsozók. A helyszínre zenés jelmezes felvonulás ve-
zette a vendégsereget a faluközpontból. Harmonikaszó mellett várták 
kóstolóra a közönséget, a gyermekeket Rudi bohóc szórakoztatta, majd 
ünnepélyes keretek közt hirdették ki a szakácsok versenyének eredmé-
nyét.

Bíró Róbert polgármester ugyancsak a hagyományokhoz híven, a 
rendezvényen köszöntötte a „Virágos Balatongyörökért” mozgalomban 
részvevőket, s osztotta ki a zsűrizéssel odaítélt díjakat. 

A vendéglátás során a 
halászlé mellett ízes pe-
csenyéket is lehetett kós-
tolni hűs györöki borokkal 
együtt. Kézműves kirakodó 
vásár nyújtott látványossá-
got, a szórakoztató műso-
rokban vendégszerepelt a 
cserszegtomaji Gyöngyös 
népdalkör, majd operett me-
lódiák csendültek fel Szűcs Péter Pál és Lázin Beatrix előadásában. 
Az utcabálon pedig a Casino együttes szolgáltatta a talpalávalót. 

Települések
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Az Ábrahámhegyi Bornapokon öt na-
pon át öt pincészet borait kóstolhatták 
meg a helyszínre látogató vendégek. A ren-
dezvényen mások mellett fellépett Péter 
Szabó Szilvia a Nox együttesből, valamint 
Török Ádám és a Mini.

Hagyományos rendezvényünk célja, 
hogy aki augusztusban Ábrahámhegyre 
látogat, megtalálja számára a megfelelő 
programot és jól érezhesse magát ezen a 
vendégszeretetéről híres tele-
pülésen – mondta el megnyi-
tó beszédében Vella Zsolt. A 
polgármester ismertette, egy 
évtizede fogtak össze a helyi 
borászokkal, és azóta jelentős 
rendezvénnyé nőtte ki magát 
az Ábrahámhegyi Bornapok. 
Mint fogalmazott, a hegyek 
és a Balaton ölelésében meg-
rendezett eseményen csa-
ládok és baráti társaságok is 
megtalálhatják a számukra 

Ismét renge-
teg embert csa-
logatott utcára a 
„Lesencéktől a Bala-
tonig” Szüreti Fesz-
tivál, amelynek idén 
Lesencetomaj adott 
helyet. A tizenkilen-
cedik alkalommal 
megrendezett fel-
vonuláson Raposka, 
Hegymagas, Szigli-
get, Balatonederics, 

Lesencefalu, Nemesvita, Lesencetomaj és Lesenceistvánd vett részt. Idén 
Uzsa település lakói Kovács Károly polgármester halála miatt nem vonul-
tak együtt a menetelőkkel.

Lesencetomajra maskarába öltözött emberek érkeztek a legkülönfélébb 
járműveken: traktoron, pótkocsikon, átalakított Trabanton és kismoto-
rokon. De felbukkantak a menetben huszárok, népviseletbe öltözött fiatal 
lányok, asszonyok és borlovagok is. A legkiválóbb termelői borok kóstol-
gatása mellett a résztvevőket egész napos műsorral várták, miután megál-
dották a híres szőlőharangot.

A rendezvény tökéletes párosítása a hagyományoknak és a mai modern 
világnak. Talán éppen ennek köszönhető, hogy minden korosztály megje-
lent a helyszínen, és egyértelműen észrevehető volt: ez a fesztivál nemcsak 
a települések, hanem a generációk kapcsolatát is mélyíti.

„Kóstolni szabad, sőt kötelező!”

Huszárok és traktorok
egy menetben

megfelelő szórakozási lehetőséget. - Szí-
vet melengető érzés, hogy minden évben 
egyre többen látogatnak el ide, amit az is 
bizonyít, hogy szinte egyáltalán nem lehet 
szálláshelyet találni a településen ezekben 
a napokban – jegyezte meg Vella Zsolt. A 
vendégektől azt kérte, vigyék minél mesz-
szebbre az ábrahámhegyi borok jó hírét, és 
kijelentette: „kóstolni szabad, sőt kötelező”.

A bornapokon a helyi borászatok mesz-

sze földről híres nedűit kóstolhatták meg 
a látogatók: felsorakozott az A’Capella 
családi borműhely, a Barna pincészet, a 
Kovács Pincészet, Molnár Gergely Csalá-
di Pincészete, és meghívott vendégként 
Badacsonyörsről a Varga Pincészet.

A rendezvényen Oszvald Marika adott 
operett műsort, majd egy musical elő-
adást és egy retro partyt követően Török 
Ádám és a Mini állt színpadra. Másnap 

este fél 8-kor Somogyi And-
rás humorista műsorát néz-
hették meg az érdeklődők, 
majd a Chili Zenekar lépett 
fel. Szombaton a zsibvásár és 
a főzőverseny után a Kükapu 
Néptáncegyüttes, később pe-
dig a Nox énekesnője, Péter 
szabó Szilvia állt színpadra, 
majd – ahogyan vasárnap is 
a Borkirálynő választás után – 
utcabállal zárult a nap.

Murcival mulat
a magyar

Idén október 5-én rendezik meg a 
hagyományos Murcifesztivált Ábrahám-
hegyen A Jó Lacibetyár vezetésével. A 
gyülekezőt délután egy órára hirdette 
meg a város önkormányzata a strand 
előtti térre. Innen indul a kisvonat és a 
lovaskocsik, körbejárva a falu egy részét. 
A menetet a cseh testvérváros, Dobruska 
fúvósai és mazsorett csoportok kísérik. A 
menetben részt vevőket a helyiek portá-
juk elé kiállva pogácsával, zsíros kenyérrel, 
pálinkával és persze murcival kínálják. A 
murci a bor must utáni állapota, vagy 
erjedésben lévő vagy félig kierjedt, kissé 
zavaros újbor. Azonban ez senkit sem za-
var: itt évről-évre minden erre járó szíve-
sen megkóstolja ezt a nem mindennapi 
italt. Már hagyományosan a menet min-
dig visszatér a strandra, ahol Vella Zsolt 
polgármester köszöntője után hajnalig 
mulathatnak a résztvevők.
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Európa Almádiban - szoborpark és kitüntetés
Szoborparkot avattak Szent István ün-
nepén Balatonalmádiban. A negyvenkét 
szobor az Európai Unió országaiból érke-
zett a Szent Erzsébet ligetbe, ám rövide-
sen ez a szám ötvennégyre bővül.

Európa részesei és alakítói vagyunk – 
mondta a Belügyminisztérium politikai 
államtitkára, Kontrát Károly, aki beszédé-
ben azt is hangsúlyozta, hogy a Kézfogás 

Európa Szoborpark nemcsak a balatoni 
térséget erősíti és gazdagítja, hanem Ma-
gyarországot és Európát is, hiszen itt Euró-
pa képzőművészetének színe-java jelenik 
meg, s ezáltal Balatonalmádi a balatoni 
térség képzőművészeti központjává válhat.
A fenti gondolatot erősítette meg Balaton-
almádi polgármestere, Keszey János, aki 
az idegenforgalom fellendülését is reméli 
a szoborparktól. Hogy ez megvalósuljon, 

évente egy-egy szoborfel-
ajánló ország kultúráját, 
hagyományait, gasztronó-
miáját mutathatja be két-
három napos rendezvény 
keretein belül – önkor-
mányzati szervezésben.
A szoborpark létesítéséhez 
a város önkormányzata 
pályázaton (még 2011-
ben) 35,6 millió forintot 
nyert, melyhez 14 millió 
forint önrészt biztosított. 
A műalkotásokat nemcsak 
uniós országoktól, hanem 
testvértelepülésektől és 
kortárs magyar művészek-
től térítésmentesen kapta 
Almádi, sőt: voltak, akik a 
szállítási költségeket is vál-
lalták. A parkban osztrák, 
belga, bolgár, finn, szlovák, 
szlovén, francia, német, 
spanyol, sőt: unión kívüli, 
svájci szobor áll már.

Ünnepi beszédet mondott a Pannon 
Egyetem korábbi rektora, a Herendi Por-
celánmanufaktúra igazgatósági tagja, Gaál 
Zoltán, aki rámutatott: javul az emberek 
kapcsolatának minősége ott, ahol értéke-
ket hoznak létre. A professzor arról is szólt, 
hogy 1902-re nyúlik vissza egy szoborpark 
ötlete.  Akkor azt Sebestyén Gyula kez-
deményezte, s most a projekt művészeti 
koordinátora, Veszeli Lajos festőművész 
valósított meg.
A szoborparkot Meixner Etelka tervező-
művész herendi porcelánszobrának lelep-
lezésével adta át a nagyközönségnek Kont-
rát Károly, Keszey János és Simon Attila, a 
manufaktúra vezérigazgatója.
Az ünnepségen vehette át a város önkor-
mányzatának Óvári Ferencről elnevezett 
díját Veszeli Lajos, aki elévülhetetlen érde-
meket szerzett szervező tevékenységével.
A balatonalmádi gyökerű, ma Olaszor-
szágban élő Berzsenyi Balázs szobrászmű-
vész az első azok sorában, akik egy éven át 
mutathatják be alkotásaikat a szoborpark 
másik felében. 
A kiállított szobrokat egy természetes 
anyagokból kialakított ösvényen köze-
líthetjük meg, talapzatuk is természetes 
anyag, s földbe süllyesztett megvilágításuk 
révén este is megcsodálhatók. Díszkivilágí-
tást kapott a park évszázados platánsora, 
kialakítottak egy pódiumot, egy kerékpá-
ros pihenőhelyet, s egy ivókutat is.
   /zatyipress/    

Keszthelyen,  Vollein Ferenc gyermekművész 21. önálló kiállí-
tását nyitották a minap a Balaton Színházban, Fényfürdőzők cím-
mel.

 Az általános iskola idén 8. osztályos diákjának ezúttal kö-
zönség elé került munkái a nyári balatoni élmények hatására 
születtek. A tárlatot Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör című 
régiós irodalmi folyóirat főszerkesztő-he-
lyettese ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe. Amint arról szó esett, az alkotó új 
törekvéseit is tükröződnek a látnivalókon: 
a színek árnyalatai mellett a fények játéká-
nak és rezonanciájának átélését mutatva. 
Mindez markánsan jelenik meg a címadó 
festményen. Az ifjú alkotót különleges 
kapcsolat fűzi Keszthelyhez és közvetlen 

Gyermekalkotások tükrében a Balaton
környékéhez, a Balatonhoz. Az év egy jelentős részét a vonyarc-
vashegyi műterem-lakásában tölti, alkotásainak zöme ott szüle-
tik. Közel három és fél éve nyílt meg az első  jelentős tárlata, akkor 
Ablak a világra címmel, ugyancsak a Balaton Színházban. Tavaly a 
város támogatásával adhatta ki A színek varázsában című, önálló 
színes képkatalógusát. 

Vollein Ferenc a 20 képes kamaratár-
lat egyik darabját, a Balaton téli örömeit 
élvező korcsolyázókat ábrázoló fest-
ményt a tárlatrendezés támogatásáért 
a városnak adományozta. A következő 
években  az ország különböző pontjain 
és külföldön mutatkozik be, a környék-
ben legközelebb 2-3 év múlva lehet 
majd számítani újabb kiállítására.
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Hatodik alkalommal rendezték meg a Révfülöpi Zenei Napo-
kat, ahol a hazai blues élet jeles képviselői koncerteztek a Fülöp-
kertben. A négy nap során több alkalommal is a színpadra lépett 
Benkő Zsolt (gitáros, zenekarvezető, elismert bluesgitár-oktató, 
megannyi kurzus vezetője, avatott dalszerző) Geg Blues-varieté 
című műsorával, valamint a nemrégiben alakult Benkő-Tomor-
Móré Trióval. Benkő első zenekarát 14 éves korában alapította 

barátjával, Ferenczi Györggyel. Neve a blues műfajában megke-
rülhetetlen. Ezt támasztja alá, hogy az 1996-ban megjelent Első 
Magyar Blues Könyv külön fejezetet szentelt neki, amit csupán 
gitárosként rajta kívül csak egyetlen zenésztárs (Tátrai Tibor) ér-
demelt ki.

Szólókoncertet adott Lee Olivér rendkívül tehetséges énekes-
gitáros, aki 2010-ben megnyerte a Sony Music által szervezett 

„Az év legjobb új gitárosa” versenyt. 
Fellépett Tóth János Rudolf zene-
kara, a Meeting Point Band. Tóth 
János (gitáros, zeneszerző, énekes, 
a Kőbányai Zenestúdió tanára) a 
70-es években tűnt fel a Bergendy 
együttesben, évekig a Hobo Blues 
Band szólógitárosa volt, és számos, 
a blues-rock műfajban híres éne-
kes.

A blues zene gyökerei az XIX. 
századi afro-amerikai népzenében 
kereshetők, a gospel, a jazz, a soul 
mindebből a zenéből ered. A ren-
dezvény látogatottsága idén is ha-
talmas volt.

Zalán Tiboré a Quasimodo Emlékdíj
Kétszáz költő négyszáz 

verssel jelentkezett az idei 
költők versenyére, melyet a 
Nobel-díjas olasz poétáról, 
Salvatore Quasimodoról ne-
veztek el. A XXI. alkalommal 
Balatonfüreden rendezett 
verseny díjkiosztó gálaest-
jén Zalán Tibor vehette át a 
város polgármesterétől, dr. 
Bóka Istvántól az emlékdíjat.

Zalán Tibor a Kései Ber-
zsenyi esték című költemé-
nyével bizonyult a legjobb-
nak, míg a különdíjat Aczél Géza, az Alföld 
c. folyóirat főszerkesztője kapta. Zalán 
nemcsak költőként, íróként, színműíró-
ként, hanem tanárként és dramaturgként is 
maradandót alkotott, de eddig még nem 
próbálkozott a Quasimodo pályázattal.

Oklevelet kapott beküldött verséért: 
Bognár Anna, Dukai Nagy Ádám, Flóri-
án Róbert Szabolcs, Géczi János, Gyimesi 
László, Lanczkor Gábor, Matyikó Sebes-
tyén József, Oláh András, Oravecz Péter, 
Papp Imre, Tóth László, Zsávolya Zoltán.

A 2013. esztendőt a Magyarországon 
az olasz, Olaszországban a magyar kultúra 
éveként tartják számon, s ehhez kapcso-
lódtak a balatonfüredi programok is. A köl-
tők versenyének rangos kísérő programja 
volt két tárlat a Vaszary Villában (Piero 
Gauli és Aligi Sassu olasz képzőművé-
szek), a nagyközönség megismerkedhetett 
Arnaldo Dante Marianacci Caffé Hungaria 
című kötetével, továbbá Simin Behbahani 
Janus Pannonius-díjas perzsa költőnő 
könyvével.

A hagyományoknak meg-
felelően idén is sor került faül-
tetésre az olasz ligetben, ahol A. 
D. Marianacci ültetett fát. 

A díjkiosztó előtt 
Quasimodo Tagore sétá-
nyi emlékfájánál az Olasz 
Kultúrintézet igazgatója, dr. 
Gina Giannotti mondott 
beszédet, majd a résztvevők 
(köztük a költő fia, Alessandro 
Quasimodo színművész) meg-
koszorúzták a mellszobrot. 

Az Anna Grand Ho-
tel dísztermében tartott gálán Alessandro 
Quasimodo és Lukács Sándor színművészek 
magyar és olasz nyelven adták elő a fő- és 
különdíjas verseket. Ugyanezen a fórumon 
vehették át a Bertha Bulcsu-díjakat is a meghí-
vásos publicisztika-pályázat indulói (Csontos 
János, Cs. Kovács Márta, Tóth László) is. 

A rendezvény a Mendelssohn Kamaraze-
nekar muzsikálásával ért véget: magyar, illetve 
magyar vonatkozású darabokat hallhattunk 
tőlük.

    /zatyipress/

Neves előadók Révfülöpön



utár2013. szeptember Kultúra

21

Óriáskócsag veszélyben
- látványos madármentés -

Lehet, hogy a Kis-Balatontól, de az is, hogy 
valamelyik észak-balatoni nádasból tévedt 
el az az óriáskócsag, melyet Nemesvámos és 
Balácapuszta között vett észre Szondi Gergő 
hivatásos vadász. 

A fokozottan védett madár sérültnek lát-
szott, s csak néha-néha röppent fel. A vadász 
értesítette a csopaki székhelyű Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parkot, és a sajtó is csakhamar 
megjelent a helyszínen. Sőt: sikerült megelőz-
nünk a szakembereket, s a békésen sétálgató 
állat minden egyes tollát külön-külön lefotóz-
nunk. Ám a kócsag egy idő után úgy döntött, 
levegőbe emelkedik. 

Az időközben konvojjá nőtt sajtós menet 
Veszprémfajsz határában érte utol a madarat, 
amelyet aztán Szinai Péter zoológiai-ökológiai 
szakreferens Simon Pál természetvédelmi őr 
segedelmével pillanatok alatt befogott. Csak-
hamar kiderült: az állat végzetesen lefogyott, 
begye üres volt. Bár a természetvédők nem 
nyilatkozhattak, azt azért megtudtuk, az „eléhe-
zés” határán van. 

A százezer forint eszmei értékű kócsag 
ezután autóban tette meg a számára szo-
katlan utat Csopakig, ahol szakszerű ellá-
tásban részesült. Felépülésében csak biza-
kodni lehet.

       Zatkalik 

Feltáplálás után szabadon engedik
a kócsagot

Visszapillantó
Mögöttünk már a nyár, amire
most két fotóval emlékezünk.

Kinőtte magát a fűzfői gombócfesztivál, 
ezért a szervezők most azon munkálkodnak, 
miként lehetne a rendezvényt időben és térben 
hosszabbra nyújtani. Képünkön a gombócvá-
laszték töredéke…

Alsóörsre ismét betörtek a törökök. Augusztusban a strandon lát-
hattunk izgalmas jeleneteket a tatai Pálffy Kompánia jóvoltából. Volt 
ott gyermekek fogságba ejtése, kardos-puskás közelharc, s happy end: 
a gyermekek kiszabadítása. A rendezvény nemcsak szórakoztató, de 
tanulságos is volt: kirándulhattunk a múltba, korhű öltözeteket láthat-
tunk, este pedig a község kocsmája előtt zenei (köztük török) csemegét 
kaptunk a Szelindek együttes előadásában. A „Török világ Alsóörsön” 
sikere egyértelműen jelzi: jövőre is lesznek hasonló programok.

      Z. A. 
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Gyula-koncert bemele-
gítéseként a négy fiatal 
lányból verbuválódott 
Cherry Bomb együttes 
ejtette ámulatba a kicsi, 
de annál elkötelezettebb 
közönséget. Amely totál 
elismeréssel tapsolta a 
„vad zenét” játszó amazo-
nokat. A siker  a rendkívül 
élethűen előadott muzsi-
kán túl a szólógitáros személyének is volt köszönhető, Máté Éva 
ugyanis Földvárról (és Szárszóról) származik, itt élt, nevelkedett, s 
ezen a napon sokan kimondottan az ő kedvéért látogatták meg 
a „kultkikötőt”.

Kultúra
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A balatonföldvári „kultkikötőben” szeptember első hétvé-
géjén két napos rockos hétvégével búcsúztatták az idei nyári 
szezont. Szombaton négy, pénteken három kemény zenét pen-
gető „banda” lépett fel . Az első napi Dinamit, majd Deák Bill 

„Földvárock” és a kemény lányok

Somogyi amatőr zenekarok versengtek Niklán
Második alkalommal szervezték meg 

augusztus utolsó napján Niklán Somogyi 
Jazz Pop Rock Fesztivál néven az amatőr 
együttesek versenyét. Tizennégy zenekar 

mérette meg magát a rendezvényen, ahol 
egységesen húsz perc állt rendelkezésére 
minden zenei formációnak arra, hogy meg-

mutassa hol tartanak, mire képesek. 
Jazz kategóriában a budapesti Nagyszín-

pad zenekar bizonyult a legjobbnak, Rock 
kategóriában a balatonboglári  Field Street 

zenekar végzett az élen.  Pop kategó-
riában maximális pontszámmal sze-
rezte meg az első helyet a kaposvári 
Bean Cereal gitárduó, akik a kategória 
fődíja mellett különdíjként egy zenei 
menedzsmenti szolgáltatást is nyer-
tek, amely magába foglalja három 
professzionális hangfelvétel és egy 
videoklip elkészítését, valamint to-
vábbi marketingszolgáltatásokat.

Szakmai zsűri előtt való megmé-
rettetésre ad lehetőséget a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium által támogatott 
rendezvény a fiatal zenekaroknak – mond-
ta Hársházi Szabolcs. A főszervező szerint 

kiemelten fontos, hogy már a kezdeti lé-
péseknél korrekt szakmai iránymutatást 
kapjanak a zene iránt elkötelezettséget érző 
fiatalok .

A zsűri értékelését és a díjkiosztót köve-
tően a rendezvény fővédnökségét is vállaló 
Éliás Gyula zeneszerző, énekművész kon-
certje zárta a fesztivált, melynek vendége 
volt még Csányi István szaxofonművész. 

Szeptember elején idén is több ezer 
érdeklődő volt kíváncsi Badacsonyban a 
szüreti felvonulásra, mely a jó badacso-
nyi borok ígéretével kecsegteti a szőlők 
és borok szerelmeseit. A felvonuláson 
helyi, környékbeli népi hagyományőrzők 
mutatták be felkészültségüket, valamint 
– természetesen – az ország különböző 
tájairól érkezett „borlovagok” is tisztele-
tüket tették az ország egyik leghíresebb 
borvidékének idei „szezonnyitóján”.

Badacsonyi szüret
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Csaknem kilencvenen a Cika Kupán
Negyvenhárom páros, azaz csaknem kilencven teniszező 

játszott az idei Cika Kupa teniszversenyen, amelyet augusztus 
végén Siófokon, a Hotel Magistern és a Városi Sportcentrum 
pályáin játszották. A „névadó” és főszervező Juhász „Cika” 
László ezúttal nemcsak a sportolásról gondoskodott, hanem 

a gasztronómiai élményeken túl igen színvonalas kulturális 
„étekről” is. A Diana Étteremben tartott vacsorán ugyanis 
Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész adott olykor vidám, 
máskor inkább elgondolkodtató „stand up comedy”irodalmi 
műsort. 
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Szépek, színesek, szórakoztatóak – talán kissé szószátyá-
rak is. Már megjelenésükkel is érzékeltetik, hogy különleges 
ajándékai ők a Teremtőnek. Alkalmazkodóképességükre 
jellemző, hogy tulajdonosaikra családtagként tekintenek, s 
ébrenléti állapotban környezetüktől jelentős érdeklődésre 
tartanak igényt. Kitűnő hangutánzásuk számos frivol viccet 
ihletett, ám az is tény: a tanultakat megfelelő időben és alka-
lommal tudják interpretálni. Mindig a napszaknak megfele-

Madárral az élen: Papagájvilág Alapítvány
lően köszöntik a gazdit, s a hangoskodókat kellő tapintatra 
nevelik.  

Az elmúlt évben létrejött Papagájvilág Alapítvány a veszé-
lyeztetett papagájfajok megóvását, a felelősségteljes tartás 
meghonosítását tűzte ki célul – ennek érdekében programo-
kat, konferenciákat szerveznek, saját gondozású kiadványokat 
jelentetnek meg. Az alapítvány – hazai és nemzetközi kapcsola-
tain keresztül - részt kíván venni a fajmegőrzési kutatásokban, s 

álláspontjuk szerint ezek eredményeinek 
publikálásával az otthoni madártartás 
kultúráját is emelhetik. Tekintettel arra, 
hogy hazánk lényeges tranzit ország az 
illegális állatkereskedelem tekintetében, 
a kuratórium a hivatalos szervezetekkel 
együttműködve tanácsadással és az el-
kobzott, illetve lefoglalt madarak hosszú 
távú elhelyezésének biztosításával, eset-
legesen tenyészetbe állításával szeretne 
hasznos munkát végezni. 

 Az alapítók az első diadalt máris el-
könyvelhették: elnöknek az egyik leg-
eredményesebb magyar sportolót, a 
világbajnok bokszolót, Erdei Zsoltot si-
került megnyerniük.   

    SF


