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Lapszél
A kétharmadtól a háromnegyedig

Patrióta kormány, lokálpatrióta szavazóbázis. A 
rendszerváltás óta hetedik alkalommal járulhattak 
az urnákhoz a magyar állampolgárok, hogy vok-
saikkal állást foglaljanak valamely párt vagy párt-
szövetség mellett. Aki a régióban az átlagosnál va-
lamelyest élénkebben érdeklődik a politika törté-
nései iránt, bizonyára konstatálta, hogy a magyar 
tenger partján élők csak ritkán favorizálták a balol-
dali aspiránsokat. Így volt ez április első vasárnap-
ján is, amikor mind az öt „balatoni” választókerü-
letben a FIDESZ – KDNP jelöltjeinek győzelméről 
tudósíthattak a hírügynökségek. Ha politológuso-
kat, szociológusokat kérdeznénk a személyes dön-
tések hátteréről, valószínűleg az okok között so-
rolnák fel a civil szféra erős jelenlétét, szervezett-
ségét a helyi közéletben, a tájhoz, a hagyományok-
hoz és a kulturális értékekhez való erős kötődést 
– vagyis mindazokat a belső mozgatórugókat, me-
lyeket a vesztesek oly ritkán tűznek zászlaikra.

Lapzártánk idején még tart a szavazatok össze-
számlálása. Nem tudhatjuk tehát, hogy az új kabi-
net kétharmados parlamenti támogatással alakul-
hat-e meg, afelől azonban nem lehetnek kétsége-
ink – a most lejáró ciklusban meghirdetett prog-
ramok, infrastrukturális fejlesztések folytatódnak. 
A Déli Vasút felújítása már ősszel megkezdődik, 
tovább épül a 8-as főút, befejeződik a veszprémi 
és siófoki kórház rekonstrukciója, új sportcsarnok 
épül Bogláron, s lesz forrás az oktatási és egészség-
ügyi intézmények működésére is. 

Az alapszolgáltatások biztosításáról tehát nem 
mond le az állam, s a balatoni vállalkozók abban is 
bízhatnak, hogy a régió beruházásait továbbra is 
kiemelten kezeli a kormányzat. A 2020-ig érvényes 
fejlesztési koncepciót még ebben a hónapban el-
fogadja a Balaton Fejlesztési Tanács, az uniós forrá-
sok pedig az anyagi hátterét adják a közösen meg-
fogalmazott célok megvalósításának

S ha már számok és arányok: a közelmúltban 
napvilágot statisztikai adatok arról tanúskod-
nak, hogy a magyar tengerhez látogatók három-
negyedét honfitársaink alkották. Ezen a tavaszon 
újabb akció készül meghódításukra, mely része a 
négy évszakos Balaton szlogen gyakorlati végre-
hajtásának.

Túl a választásokon hamarosan lecsillapodnak a 
kedélyek, s persze indul a turisztikai szezon is. Itt, 
a magyar tenger partján egyetlen pincér sem fog-
ja megkérdezni a vendéget, mely pártra szavazott. 

Ez viszont már: száz százalék!

    Süli Ferenc

A természetbarátok nagy tiszteletben tartott ünnepe a víz nap-

ja. A balatoni üdülőrégióban sokhelyütt köszöntötték ez alkalom-

ból a tavaszt.  

A Nők a Balatonért Egyesület több társszervezettel a tó körül ösz-

szesen 25 helyszínen rendezett programokat. Keszthelyen az „eső-

napon” zajlottak le az események. Szakmai ismeretterjesztő előadá-

sok mellett a Népek Tánca csoport adott műsort. A gyerekeket Tüsi 

bohóc szórakoztatta, a Szemfüles Egyesület kreatív játékokba avatta 

be a kicsiket, számos vetélkedő zajlott, s bemutatásra került a „A Ba-

laton könyve” című kötet harmadik kiadása. 

Vonyarcvashegyen a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró 

Egyesület, Balatongyörökön a Turisztikai Egyesület csatlakozott a 

Balaton-parti vízünnep szervezéséhez vízismereti teszttel, rajzver-

sennyel, a Balaton koszorúzásával. 

Gyenesdiáson, a Forrásvíz természetbarát Egyesület a víz napján 

az általános iskolában szervezett vetélkedővel több héten át tartó 

programsorozatot indított el. Hagyományosan, a keszthelyi Asbóth 

Sándor Szakközépiskolával és a zalai természetbarát szövetséggel a 

26. Lepke Túrát bonyolították le a Keszthelyi-hegységben 15, 25 és 

40 kilométeres útvonalon. Majd elkezdődtek az iskolai Öko-napok, 

március 25-én pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe jegyé-

ben a régi gyümölcsfajtákat népszerűsítő programokat tartották a 

községházán és a pásztorháznál. Április 16-tól a Zöld Hetek során az 

óvodásoké lesz a főszerep rajzversennyel, játékos vetélkedőkkel. A 

Föld napja jegyében pedig a zalai természetjárók napjának megtar-

tásával együtt kerül sor a nagyszabású Rügyfakadás - tavaszünnep 

családi programra április 26-27-én, a Nagymezőn. 

                                                                                                    H. Á. 

Vízünneppel köszöntött tavasz 
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Választások 2014: a polgárok a folytatásra voksoltak
A magyar tenger országgyűlési képviselői

Április 6-án az országgyűlési képvi-
selő-választáson a Balaton-parton is a 
FIDESZ-KDNP jelöltjei kapták a legtöbb 
szavazatot, s jutottak a magyar törvény-
hozásba. Witzmann Mihály kivételével 
valamennyien több cikluson át képvi-
selték már a tóparti polgárokat az or-
szággyűlésben. Összeállításunkban az 
életrajzi adatok mellett rövid interjúkat 
olvashatnak – ez utóbbiakat a választá-
sok éjszakáján adták munkatársainknak 
az újonnan megválasztott honatyák.      

Witzmann Mihály – Somogy 4. vk.
1977-ben szület-

tem Siófokon. Bu-
dapesten szerez-
tem mérnök-infor-
matikus diplomát, 
majd ezt követően 
a versenyszférában 
helyezkedtem el. A 
közélet mindig is érdekelt. A balatonlellei 
városvezetés munkáját képviselőként és 
bizottsági elnökként nyolc éven át igye-
keztem segíteni. 2010 októberében vá-
lasztottak meg a Somogy Megyei Köz-
gyűlés alelnökévé. Megyei alelnökként 
rendkívüli lehetőség volt számomra, hogy 
Somogyországot és a somogyi embereket 
még jobban megismerhettem. A 2013-as 
év újabb, jelentős fordulatokat hozott 
életemben. Januárban a Fidesz Somogy 
4-es Választókerületi Tanácsának döntése 
alapján, a Szövetség elnöke, Orbán Viktor 
miniszterelnök  a választókerület elnöké-
nek nevezett ki, majd júliustól a Nemze-
ti Fejlesztési Miniszter döntése alapján út-
ügyi miniszteri biztosként is szolgálhatom 
a somogyiakat. Tősgyökeres balatoni va-
gyok, így igen erős a kötődésem a magyar 
tengerhez. Apai ágon Balatonlellén élnek 
a rokonaim, az anyai szálak pedig Siófokra, 
Zamárdiba és Balatonendrédre vezetnek. 
Születésem óta kötődöm Somogyhoz. 
Itt jártam óvodába, iskolába, és itt nevel-
jük feleségemmel kisfiunkat, Marcellt, aki 
2011-ben született.

 - Önmagában fontos mérőszám: ha 
összeadjuk a második és harmadik he-
lyezettre leadott voksokat, személyemben 
többet kapott a FIDESZ-KDNP pártszövet-

ség jelöltje. Örvendetes, hogy az emberek 
éltek demokratikus jogaikkal és egyértel-
mű választ adtak a támadásokra, s arra a 
kételyre, hogy valóban volt-e kormányvál-
tó hangulat Magyarországon. A választás 
visszaigazolta: nem volt, s ez a legcsatta-
nósabb válasz a kétkedőknek. Valameny-
nyi választópolgáromnak köszönöm a bi-
zalmat, amely – tudjuk jól – törékeny do-
log, ám remélem, nem fognak bennem 
csalódni. Természetesen a jövőben is azért 
dolgozom, hogy az itt élők jobban élje-
nek és egyre több munkahely jöjjön létre 
Somogyországban. Rendkívül fontosnak 
tartom, hogy élénkítsük a gazdaságot és 
folytassuk a rezsicsökkentést.

Móring József Attila – Somogy 3. vk.
1968. októ-

ber 8-án szület-
tem Kaposvárott. 
Somogyváron élek. 
Nős vagyok, felesé-
gem Mihály Margit 
gyógypedagógus , 
két gyermekünk született: Máté Koppány 
(1999.), Álmos Botond (2005.). 1987-
ben érettségiztem a Ladi János Gimná-
ziumban Marcaliban. 1988-tól 1990-ig a 
Somogyvári Általános Iskolában képesítés 
nélküli tanító, majd négy évig gyermekfel-
ügyelő voltam a helyi általános és speciális 
szakiskolában. Közben 1993-ban a kapos-
vári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző 
Főiskolán, majd a Bárczy Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskolán diplo-
máztam. 1992-ben beléptem a Fidesz-
be, 2002-ig elnöke voltam a somogyvári 
csoportnak, 1999-2003 között a Somogy 
megyei szervezet alelnökeként dolgoz-
tam. 1994 óta minden országgyűlési vá-
lasztáson képviselő-jelöltként indultam 
a Fidesz megyei listáján.  1998 októberé-
ben Somogyvár polgármesterévé válasz-
tottak; önkormányzati tisztségemben 
2002-ben és 2006-ban is megerősítettek. 
2002-ben Szita Károly, Kaposvár polgár-
mesterének lemondását követően a me-
gyei lista 4. helyéről behívtak országgyű-
lési képviselőnek. A 2006. évi országgyű-
lési választásokon Somogy megye 4. vá-
lasztókerületében egyéni mandátumot 

szereztem és a KDNP frakció tagjaként 
kezdtem el dolgozni. 2005 óta vagyok a 
Kereszténydemokrata Néppárt tagja. Az 
Országgyűlés alakuló ülésén, 2006. május 
16-án a törvényhozás jegyzőjévé válasz-
tottak. A 2010-es választáson körzetem-
ben az első fordulóban sikerült mandátu-
mot szereznem.

 - Hetvenkét település alkotja válasz-
tókörzetemet, s a kampány során szin-
te valamennyi lakóhelyi közösséggel talál-
kozhattam. Sok tanulsággal jártak ezek 
a fórumok, beszélgetések, hiszen koráb-
ban számos feladatot közösen fogalmaz-
tunk meg. Ezek közül néhány: be kell fe-
jezni a dél-balatoni szennyvíz programot, 
s két fejlesztésre váró gyógyfürdővel – 
Csisztapuszta és Nagybajom – is nagysza-
bású terveink vannak, de az igazi feladatot 
a kistelepüléseket összekötő utak megépí-
tése jelenti. Ha ezeket sikerül megvalósíta-
ni, akkor nyugodt szívvel, elégedetten néz-
hetek a választópolgárok szemébe. Azon 
képviselők közé tartozom, aki örült a vá-
lasztókerületek átrajzolása kapcsán jelent-
kező új kihívásoknak, ugyanis jelentős kü-
lönbségek vannak a vízparti és a tótól tá-
volabb eső települések lakóit foglalkozta-
tó problémák között. Hiszem, hogy az el-
múlt tizenkét év parlamenti tapasztalata-
inak birtokában sikeres képviselői munkát 
végezhetek. 

Manninger Jenő – Zala 2.vk.
B u d a p e s t e n 

születtem 1955-
ben.  Édesapám 
dr.  Manninger 
Jenő balese-
ti  sebész volt , 
édesanyám dr. 
Túróc zy Er-
z sébet gimná ziumi tanár,  nyugdí-
jas .  E lső há z asságomból  két  felnőtt 
f iam van ,  Ádám,  aki  or vos és  Máté, 
szociológus vég zettségű sporto-
ló ,  vállalkozó.  Keszthelyi  kötődése-
met nag ybát yámnak köszönhetem, 
Manninger  Gusztáv Adolf nak ,  aki  a 
keszthelyi  Georgikon tanszékveze-
tő eg yetemi tanára volt .  198 0 -ban 
végeztem el  a  Budapesti  Műsz aki 
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Eg yetem építőmérnöki  karát ,  köz-
lekedésépítő sz akon.  Közéleti  tevé-
kenységemet Budapesten ,  a  fővárosi 
közg yűlésben kezdtem 199 0 -ben. 
A z a zt  követő ciklusban,  1998-ig  a z 
MDF f rakcióját  vezettem.  1998 .  jú-
l iusban felkértek a  Közlekedési  és 
Vízüg yi  Minisztér ium polit ikai  ál-
lamtitkárának . 

A polgár i  pártok minél  szorosabb 
eg yüttműködésének híveként 20 0 0 -
ben beléptem a Fideszbe.  20 02 .  áp-
r i l isban a  Z ala  meg yei  3 .  sz ámú 
(Keszthely  és  térsége)  választókör-
zet  Fidesz-MDF jelölt jeként nyertem 
eg yéni  mandátumot .  20 02 .  január-
tól  Keszthelyen ,  majd Gyenesdiáson 
élek .  20 03-ban eg y évig  Brüsszelben 
a z  Európai  Parlamentben dolgoztam 
meg f ig yelőként a  környezet védelmi 
bizottságban. 

A választásokon a Fidesz  f rakció-
jának közlekedési  programszóvivője 
voltam.  20 0 6 -ban már a z  első fordu-
lóban ismét képviselőnek választot-
tak kör zetemben.  A Parlamentben 
2010 -ig  a z  Európai  üg yek bizottsá-
gának tagja  voltam.  2010 .  tavasz án 
63 , 87% -kos eredménnyel  újra  képvi-
selőnek választottak .  2011.  év végé-
ig  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács el-
nöke voltam.  2010 októberében is -
mét meg választottak a  Z ala  Meg yei 
Közg yűlés  elnökének ,  íg y  ezt  a  f unk-
ciómat 20 0 6 óta látom el .

-  Úg y gondolom:  a voksolás  nem 
hozot t  váratlan végki fej letet ,  s  az 
ötven százalék körüli  eredmények 
a Balaton par tján nem jelentenek 
rossz  szereplést .  A z előzetes  várako-
zások is  arról  tanúskodtak ,  hog y a 
2010 -es  választások kiugróan kedve-
ző eredményét  a  FIDE SZ szempont-
jából  nehéz lesz  megismételni .  Ér zé-
kelhető volt ,  hog y a kisebb falvak-
ban lakók nag y várakozással  tekin-
tet tek a kabinetre  -  a  gazdaságilag 
hátrányosabb helyzetben lévő tele-
püléseken ezér t  némi passzivitást  is 
tapasztaltunk .

Remélem,  a következő nég y év 
olyan gazdasági  növekedést  produ-
kál  majd ,  hog y ezekben a térségek-
ben is  ér zékelhető élet sz ínvonal  ja-
vulást ,  je lentős  inf rastrukturális  fej-
lesztéseket  tudunk produkálni . 

Lasztovicza Jenő – Veszprém 3.vk.
1961. decem-

ber 21-én született 
Kiskőrösön. Vég-
zettsége: 1980-ban 
a budapesti Szent 
László Gimnázi-
umban érettsé-
gizett. 1986-ban 
szintén a fővárosban, a Kertészeti Egye-
tem növénytermesztő szakán szerzett 
diplomát. Politikai életútja: 1994 novem-
berében belépett a Fideszbe, 1998-tól 
pártja városi elnöke. 

Az 1998. évi országgyűlési választáso-
kon Veszprém megye 4. számú, Tapolca 
központú választókerületében szerzett 
mandátumot. 1998-2002-ben az idegen-
forgalmi bizottság alelnöke, de a terület-
fejlesztési bizottságban is tagságot vál-
lalt. 2002. április 7-én már a választások 
első fordulójában megvédte tapolcai vá-
lasztókerületi mandátumát. Az új Or-
szággyűlés megalakulásától, 2002. május 
15-től az idegenforgalmi állandó bizott-
ság elnökeként dolgozik.

A 2006. évi országgyűlési választáso-
kon Veszprém megye 4. választókerü-
letében egyéni mandátumot szerzett. 
2006. május 30-tól a sport- és turiszti-
kai bizottság elnöke. Jelenleg a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
az elnöke. 2010. április 11-től ismét egyé-
ni mandátumot szerzett Veszprém me-
gye 4.-es számú, Tapolca központú vá-
lasztókerületében. Nős, három gyermek 
édesapja.

- Az előző négy ciklushoz hasonlóan 
szeretném végezni képviselői munkámat, 
azaz tisztességesen képviselni választó-
polgáraimat a parlamentben. A válasz-
tókerület ugyan kissé megváltozott, át-
alakult a korábbihoz képest, hiszen Ajka 
és több község is hozzám tartozik már 
– ezeknek a településeknek a dinamikus 
fejlődését próbálom majd elősegíteni. 

Ezen túl az infrastruktúra fejlesztése és 
a munkahelyteremtés egyik leg fontosabb 
feladatom. Meglehetősen gyakran talál-
kozom az itt élőkkel, de megyei közgyűlé-
si elnökként is széles ismeretségi körre tet-
tem szert – ez most természetesen bővül-
ni fog. Meggyőződésem, hogy a jó embe-
ri kapcsolat a siker alapja, s remélhetőleg 
ez jellemzi majd a most kezdődő válasz-
tási ciklust is.

Kontrát Károly – Veszprém – 2. vk.
Kontrát Károly 

1956. április 12-én 
született a Veszp-
rém megyei Pá-
pán.1980 óta nős, fe-
lesége, Vas Zita főis-
kolát végzett, a pá-
pai Tarczy Lajos Ál-
talános Iskolában ifjúságvédelmi felelős. 
Mindkét gyermekük, Richárd (1981) és Nóra 
(1985) jogász. 1981-ben megszerezte diplo-
máját az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. 1990-ben 
belépett a Fiatal Demokraták Szövetségébe, 
nemsokára Pápán elnökségi tag lett. 1998 
óta a pápai csoport alelnöke, az országos 
választmány tagja. 1999-től a párt etikai bi-
zottságának többször újraválasztott tagja, 
2007-től elnöke. A 2006. évi választások ide-
jére megbízták a párt „Új Demokrácia Köz-
pontjának” vezetésével, amelyet a szavazá-
sok tisztaságának megőrzésére és a válasz-
tópolgárok minél nagyobb számban való 
részvételének elősegítése érdekében hoz-
tak létre. Ugyan 1994-ben és 1998-ban is or-
szággyűlési képviselő-jelölt volt, mégis szin-
te teljesen ismeretlenül került az Orbán Vik-
tor vezette polgári koalíciós kormányba, ez-
zel az országos politikába: 1998. július 14-től 
2002. május 27-ig a Belügyminisztérium po-
litikai államtitkára. 2002 tavaszán a Fidesz-
MDF közös megyei listájáról szerezte man-
dátumát. 2003-ban szülőfaluja, Nyárád köz-
ség díszpolgára lett. Jelenleg a Belügyminisz-
térium államtitkára.

- Már a kampányt megelőző időszakban 
is sok támogatást, számos biztató szót kap-
tam, s ezt a megelőlegezett bizalmat ezúton 
is szeretném megköszönni a választópolgár-
oknak. Úgy gondolom: az emberek azt is kife-
jezték voksaikkal, hogy milyen értékeket tar-
tanak fontosnak életükben. Azt is egyértel-
művé tették, hogy az eredmények közösek, 
s most ennek folytatására szavaztak. A vá-
lasztókerület egy része – Szepezdtől Keneséig 
– jelentősen érintett az idegenforgalomban. 
A turizmus fejlesztéséhez szükséges források 
előteremtése az egyik leg fontosabb feladata-
im közé tartozik majd, csakúgy , mint a te-
lepülési törekvések támogatása. Fontos az is, 
hogy belügyi államtitkárként a biztonságot 
helyezzem  előtérbe. A polgárokkal együtt 
azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a Balaton 
régió ne csak Európa egyik legszebb, hanem 
legbiztonságosabb üdülőhelye is legyen. 
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Régiónk kiemelt fejlesztési térség
Hét év fejlesztéseit, beruházásait előkészítő-segítő projekt indul

A hazai fejlesztéspolitikában - összhang-
ban az Európai Unió által nyújtott verseny-
képességi, felzárkóztatási célú támogatá-
sokkal - 2014-2020 között új fejlesztési idő-
szak nyílik. Erre a ciklusra országos szinten 
is fejlesztési terv készült: a parlament 2014 
elején elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 
– Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepciót  (OFTK).  A dokumentum – a 
kiemelkedő táji értékű térségek kapcsán - 
kitér a Balaton régió fejlesztésének országos 
szintű fontosságára. 

Az OFTK és az illeszkedő szakpolitikai stra-
tégiák az Európai Unió 2020-as időszakra vo-
natkozó fejlesztési céljaival összhangban ké-
pezik a jövő fejlesztési programjainak az alap-
jait. E rendszer részeként készíti el az EU-val kö-
tendő Partnerségi Megállapodáshoz illeszked-
ve a magyar kormány az ágazati és a területi 
alapon szervezett operatív programjait. Az or-
szágos szintű fejlesztési tervek és az operatív 
programok megalapozásához, illetve a prog-
ramok területi alapú megvalósítása érdeké-
ben készülnek el a különféle térségekben a te-
rületi tervek: megyékre, megyei jogú városok 
területére, illetve a Balaton térségére.

A Balaton térségében jelenleg folyik a jövő 
terveinek elkészítése:

• a térség hosszú távú fejlesztési koncepci-
ója, mely egyúttal megalapozza a Balaton tér-
ség rendezési tervének tartalmát is.

• a térség középtávú, 2014-2020-as prog-
ramozási időszakra vonatkozó stratégiai és a 
részletesebb operatív programja.

A fentieken túl a kormány kérésére el kell 
készíteni egy részletes dokumentumot, mely 
az operatív programoknak a Balaton térségé-
ben megvalósuló fejlesztési tervét és intézmé-
nyi keretét foglalja össze. Ez a tervdokumen-
tum Magyarországnak az Európai Bizottság-
gal a 2014–2020-as fejlesztési időszakra köten-
dő Partnerségi Megállapodása (PM) alapján 
készül el, miszerint: a Balaton térségben terve-
zett fejlesztések összehangolt finanszírozására 
a 2014–2020-as időszakban kísérleti integrált 
területi beruházási (ITB) programot kell készí-
teni és megvalósítani. 

A fenti feladatok megvalósítása érdekében 

az Államreform Operatív Program keretében 
a BFT 100 millió Ft támogatásban részesült a 
2014-20 tervezési időszakra vonatkozó terve-
zési folyamat támogatására, a szükséges terve-
zési dokumentumok kidolgozására.

A kidolgozásra kerülő fejlesztési dokumen-
tumok:

− Helyzetértékelés aktualizálása - A BFT 
2008-ban elkészíttette a régió területfejleszté-
si tervezéséhez kapcsolódó helyzetértékelé-
sét, azonban az eltelt időszak változásai, a vál-
ság hatásai, a megvalósult fejlesztések ered-
ményei szükségessé tették a helyzetértékelés 
aktualizálását. A felülvizsgálat másik indoka, 
hogy a dokumentumnak a fejlesztési szükség-
letek beazonosítását, az irányok meghatározá-
sát, az egyes fejlesztési irányokhoz kapcsolódó 
részletesebb elemzési tevékenységet a 2014-20 
időszakra vonatkozó országos és megyei do-
kumentumokhoz illeszkedve kell megvalósí-
tani.

− Koncepció elkészítése - A BFT 2008-
2009-ben elkészíttette a régió hosszú távú fej-
lesztési koncepcióját, azonban az eltelt idő-
szak változásai, a válság hatásai, a megvalósult 
fejlesztések eredményei, a 2014-20 időszak-
ra vonatkozó országos és megyei dokumen-
tumokhoz illeszkedés igénye, az új tervezési 
módszertan és metodika szükségessé teszik a 
koncepció felülvizsgálatát.

− Integrált területfejlesztési program elkészí-
tése – A célok eléréséhez szükséges konkrét 
intézkedések, feladatok meghatározása, a vég-
rehajtás módszertanának kidolgozása. 

− Uniós tervezési részdokumentumok el-
készítése - A feladat magába foglalja a 2014-20 
közötti uniós támogatási időszak operatív 
programjainak kialakításához részdokumen-
tumok elkészítését, valamint az abban foglalt 
projektcsomagok előkészítését és fejlesztését.

A feladat elvégzése két párhuzamos, egy-
másra épülő folyamatból áll: projektcsoma-
gok, illetve részdokumentumok készítése az 
ágazati operatív programokhoz. Az uniós ter-
vezési részdokumentumok elkészítése kereté-
ben a BFT javaslatot készít a térségi tervdoku-
mentumok alapján a kapcsolódó uniós finan-
szírozású operatív programok prioritásaihoz. 

– A munka keretében az elkészült kon-
cepció és stratégia környezeti, társadalmi, 
gazdasági hatásvizsgálata is megvalósításra 
kerül.

A tervezési folyamatba a BFT be kívánja 
vonni a régió fejlesztésében érintett szereplő-
it, a megyei és országos tervező intézmények 
szakértőit, a régiós szakmai szervezeteket, a 
lakosságot, a civil szférát, s a vállalkozókat.

A fejlesztési dokumentumok elkészítésé-
nek tervezett ütemezése:

A tervezési folyamat befejezési határideje 
2014. szeptember 30.

A tervezési folyamat részhatáridői (a pá-
lyázat előírása alapján):

Koncepció elkészítése 2014. április 30.
Stratégiai program elkészítése 2014. au-

gusztus 30.
A tervezési munka keretében eddig meg-

valósult tevékenységek:
A BFT felhatalmazása alapján a munka-

szervezet elkészítette a Helyzetértékelés ak-
tualizálását. A Helyzetértékelés tartalmazza 
a Balaton 2007-2020 közötti időszakra szó-
ló, a Hosszú távú Területfejlesztési Koncep-
ciója megvalósulását figyelő és elemző mo-
nitoring rendszer adatait, megállapításait. A 
Helyzetértékelést a munkaszervezet 2013. 
november 18-án megküldte a BFT tagjai és 
közel 80 szakmai szervezet számára. 

A beérkezett vélemények, a hiányzó terü-
letekre vonatkozó szakértői munkaanyagok 
beépültek a Helyzetértékelésbe.

A területi tervek (Koncepció, Stratégia) 
és OP részdokumentumok elkészítéséhez a 
szakértők kiválasztására év elején nyílt köz-
beszerzést írt ki a BFT munkaszervezete, a 
Balatoni Integrációs Kft. A közbeszerzés ke-
retében a tervezési dokumentumok kidol-
gozásának külső szakértői feladatait a Vital 
Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
és a National Development Consulting Zrt. 
konzorciumi munka keretében végzi. Jelen-
leg folyik a koncepció készítése. A koncep-
ció I. változatát április 18-i ülésén tárgyalja a 
Balaton Fejlesztési Tanács, majd ezt követő-
en kezdődik a koncepció társadalmi egyez-
tetése.
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Salföldi cserjeirtás: vegyes a fogadtatás

Folytatódik a közösségi közlekedés fejlesztése a Balatonon

Számos cserjét vágott ki a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park egy rekonstrukciós 
program keretében Salföld külterületén. 
Az intézmény szerint így áll helyre a terü-
let eredeti állapota. 

Felkerestük a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkot, hogy megtudjuk, milyen célból kel-
lett megválni a sokak által igen kedvelt bo-
rókás jelentős részétől. Petróczi Imre igaz-
gató-helyettestől megtudtuk, a Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) kere-
tében a Káli-medence több helyszínén vé-
geztek élőhely-rekonstrukciós munkálato-
kat, amelyek egyike a Csönge-hegy. Leszö-
gezte, az ehhez szükséges összes engedély-
lyel rendelkeztek, valamint erdészeti-ter-

mészetvédelmi szakértői tanulmány is ké-
szült. Mint mondta, a Csönge-hegyen ter-
vezett tevékenységek célja a táji értékek 
megőrzése volt. A területen lévő cserjék 
ugyanis eltakarták azokat a geológiai for-
mációkat, amelyek a közelben álló, foko-
zottan védett Salföldi Kőtengerben talál-
ható csodálatos kőkibúvásokhoz hasonló-
ak. A Káli-medence panorámájának eddig 
nem látható nézőpontú bemutatását egy 
– minden engedéllyel rendelkező – kilátó 
építésével szeretnék elérni. Petróczi Imre 
arra is hivatkozott, hogy a Csönge-hegy te-
rületén erőteljes cserjésedést, illetve az ide-
genhonos fafajok előretörését tapasztal-
ták. A célok megvalósításának elsődleges 
jellemzője a mozaikosság, a biológiai sok-
féleség fenntartása, a NATURA 2000-es 
csarabos élőhely ökológiai állapotának ja-
vítása. Az igazgató-helyettes megjegyez-
te, a különböző méretű, változatos alakú 
tölgyféléket és vadgyümölcsöket a tevé-
kenység nem érinti, épp ellenkezőleg: azok 
feltárása a cél. Kitértek arra is, hogy az in-
tenzíven cserjésedett terület kiváló vadbú-
vó az elszaporodott vadállomány számára. 

A tó déli partján futó nagykanizsai vas-
útvonal fejlesztése elnyerte a kormány tá-
mogató döntését, melynek értelmében 30 
milliárd forint áll rendelkezésre a most zá-
ruló időszakra előirányzott uniós források-
ból a munka mielőbbi megkezdésére. Vár-
hatóan szeptember elejétől veszik birto-
kukba a pályaépítő gépláncok a felújítás 
első ütemére kijelölt vonalszakaszt.

Ezzel párhuzamosan halad a déli parti 
településeken az utastájékoztató rendszer 
fejlesztésére elnyert pénzkeret terhére vas-
útállomások, kikötők és siófoki buszmeg-
állók elektronikus kijelzőinek közbeszerzé-
se, majd hamarosan a felszerelési munka is 
megkezdődik.

– A Csönge-hegyen a munkálatok alapve-
tő célkitűzése tehát az invazív, vagyis tájide-
gen fajok eltávolítása, a csarab telepek élő-
helyének javítása, valamint a meglévő, idős 
borókaállomány megfiatalítása – jelentet-
te ki Petróczi Imre.

A jövőt illetően megtudtuk: a munká-
latok az idén még több ízben megismét-
lődnek a feljövő sarjak leverésével, amely-
lyel a gyep regenerálódását és a megfele-
lő borókás szerkezet kialakulását segítik 
elő. A nemzeti park leszögezte, a védett 
növényeket nem távolítják el, sőt, azok el-
terjedésének elősegítése a cél. – A jelenle-
gi legnagyobb mérvű beavatkozás nyomai 
most feltűnőek, és soknak tűnhetnek, de 
néhány év múlva, a borókák, a cserjefoltok 
és a gyep regenerálódása után egy teljesen 
más, egészséges borókás és ligetes, fás lege-
lő képe alakul majd ki – hívta fel a figyel-
met Petróczi Imre. Hozzátette, a gyepve-
getáció megerősödése után a terület egy 
része legeltetésre is alkalmas lesz, addig vi-
szont folyamatos mechanikai cserjeirtásra 
van szükség.

     Mizsei Bernadett

A legnagyobb forgalmú siófoki busz-
megállókban, a jelentősebb vasútállo-
másokon és a legforgalmasabb öt kikötő-
ben találkozhatunk majd a következő sze-
zontól a színes monitorokkal, amelyek – a 
rendszer teljes kiépülését követően – ak-
tuálisan fogják mutatni a járművek érkezé-
si idejét és azonnal információval látják el 
akár több nyelven is az üdülőkörzetünkbe 
látogatókat.

Ugyanebből az uniós pénzből épült 
meg a balatonmáriafürdői vasút- és busz-
állomás felújított környezete. A települé-
sen ezen felül a környezetszennyezés-men-
tes autózás egyik fontos eleme, egy villany-
autó-gyorstöltő oszlop is létesül. Ezek a be-
ruházások jelentősen hozzájárulnak szere-
tett tavunk, a Balaton barátságosabbá té-
teléhez.
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A turizmus „kereszteslovagja”
„Aki dolgoztatni akar, annak előbb 

meg kell tanulnia dolgozni.” 
Lukács Ferencet, friss főiskolai diplo-

májával a zsebében e szavakkal fogadta 
első munkahelyén a hévízi bányászüdülő 
igazgatója 1974-ben. 

- Akkor nagyon haragudtam ezért a ki-
jelentésért - idézte az éppen 40 évvel ez-
előtti emléket, most frissnyugdíjasan. 

Azt, hogy főnöke elvárásainak mi-
ként tudott megfelelni, immár mérföld-
kövek jelzik Hévíz város turizmusában. 
„Pecsét” is került erre: 
a ma NaturMed Ho-
tel Carbona néven is-
mert gyógyszálló múlt 
év végén nyugalmazott 
vezérigazgatója márci-
us 15-e alkalmával álla-
mi elismerésben része-
sült. Áder János köztár-
sasági elnök aláírásával, 
a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitünte-
tést kapta. 

Munkájáról kérdez-
ve gyakran említi, hogy 
szerencsésnek tartja 
magát. Úgy érzi, pályá-
ján végigkísérte a sze-
rencse, de hozzáteszi: 
ezért is tenni kell, tudni 
kell vele élni. 

- A szerencse elkez-
dődött a Hévízre kerülésemmel, ami olyan 
hátteret jelent a turizmusnak, amely-
ben a volt bányászüdülőből létrejöhetett 
a négycsillagos superior NaturMed Hotel 
Carbona. Hévíz, maga a turizmus szeren-
cséjét jelenti. Ha itt nem volna vendég, ak-
kor nem létezne magyar turizmus. Speci-
ális helyzet a gyógytó híre, s a balatoni ré-
gióban való elhelyezkedése is különlegesen 
előnyös adottság.

Lukács Ferenc turisztikai pályára kerü-
lése a szakma számára is szerencse.   

- Ez inkább csak véletlen - igazít ki. - A 
régészethez vonzódtam, be is adtam a je-
lentkezésemet az ELTE-re. A franciata-
nárom azonban azt mondta apámnak: 
a Feri nem úgy néz ki, aki egész életében 
öreg serbliket akar keresgélni. Ez még nem 
tántorított volna el, hiszen keresztapám, 
aki ugyan hivatása szerint főmérnök volt 

az esztergomi szerszámgépgyárban, ré-
gészeti hobbija nagy hatással volt rám. 
De volt egy objektív ok is: régészeti szakot 
csak kétévente indítottak, s abban az év-
ben éppen nem indult első évfolyam. Ez-
után került képbe a Kereskedelmi és Ven-
déglátói Főiskola. Eredeti tervem szerint jól 
felkészültem magyarból és történelemből 
a felvételire, aztán a váltás miatt mate-
matikából és kémiából felvételiztem… 

Friss diplomával a hévízi bányászüdü-
lőbe való felvételi „vizsga” is jól sikerült. 

Féléves gyakornoki munka elég volt iga-
zolásul, hogy a dolgoztatással megpró-
bálkozzon: az igazgató a helyettesévé ne-
vezte ki.

- A munkakör sok tanulnivalót adott, 
de folytattam az iskolai tanulmányokat is, 
Pécsen szereztem jogi diplomát 1985-ben. 
Aztán egyre több változás következett az 
üdülő működtetésében, a szállodai ven-
déglátás 1987-ben indult el, osztrákok fo-
gadásával. 

A szakember pályaképe a mai Carbona 
arculatformálódásával együtt rajzolódik 
ki. A működési forma 1990-ben változott 
gazdasági társasággá, majd 1992-ben a tu-
lajdonos 22 bányászati cég közös vállala-
tának irányítójaként Lukács Ferenc vezér-
igazgatói rangot kapott. A részvénytársa-
ságként való működés pedig 1997-től da-
tálódik. 

- Komoly mérföldkő volt a szálloda éle-
tében a 2000. év, amikor magánszemélyek 
megvásárolták a szállodát. Az új tulajdo-
nosokkal együtt folytatott kreatív mun-
kának és a közel 6 milliárd forintos befek-
tetésnek lett az eredménye, hogy a szállo-
da a magyar egészségturisztikai palettán 
zászlóshajóvá vált. Büszke vagyok rá, hogy 
a Carbona elnevezés tőlem származik, a 
tulajdonosok által elfogadott lett. Ebben 
benne van az eredet, az egyediség. Nincs 
még egy ilyen nevű szálloda, ezért a világ-

hálón is mindenki a leg-
könnyebben rátalál. A 
NaturMed elnevezéssel 
a minden nyelven való 
jó közérthetőséget céloz-
va jelezzük a gyógyászat 
természetes módjai felé 
fordulásunkat. 

A gyógyszálló a jó 
működés révén, nagy-
arányú következe-
tes fejlesztések nyo-
mán, elismerések sorá-
val igazoltan a magyar 
gyógyturizmus vezető 
szereplője lett. Az utób-
bi évek fémjelei közt van 
az immár kétszer elnyert 
Magyar Termék Nagy-
díj, a 2012-ben kapott 
Európa Legjobb Spa-ja 
kitüntetés, a tavaly elő-

ször rendezett versenyben megszerzett 
Év Szállodája cím. A személyes vezetői ér-
demeket 1996-ban díszpolgári rang ado-
mányozásával ismerte el Hévíz város ön-
kormányzata, 1999-ben a Pro Turismo dí-
jat adományozta Lukács Ferencnek Or-
bán Viktor miniszterelnök, a Hévíz Turiz-
musáért díjat 2011-ben kapta meg. 

A volt vezérigazgató a munkától nem 
vonul vissza. 

- Nagyra becsült kollégámmal, Fekete 
Györggyel, aki a Danubiusnál hosszú időn 
át végzett kiváló munka után, ugyancsak 
nemrég vonult nyugdíjba, megalakítottuk 
a Hotelklasszik Tanácsadó Kft.-t. Ismere-
teinket, tapasztalatainkat szeretnénk to-
vábbra is jó célra hasznosítani, segíteni ott, 
ahol arra éppen szükség van - említette a 
munka folytatását Lukács Ferenc.

                   Horányi Árpád
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Horgásztavak a Balaton partján
A balatoni pecás ki van téve az idő-

járás viszontagságainak. A könnyen tá-
madó erős szél gyakran meghiúsítja az 
előre betervezett horgászatot. Azok-

ra az esetekre, amikor a Balaton alkal-
matlan a nyugodt pihenésre, jó szívvel 
ajánljuk a tó déli partjának több pont-
ján fellelhető, szélvédett horgásztava-
kat. A három ajánlott horgásztó mind-
egyike rendelkezik egyedi tulajdonsá-
gokkal, egy azonban közös bennük: a 
horgászok igényeinek megfelelően let-
tek kialakítva.

Csodálatos környezetben, a Töreki 
természetvédelmi területen találja ma-
gát az, aki a Cinege-völgyi horgásztó-
hoz érkezik. A tó Siófoktól alig öt kilo-
méterre, a Balaton szinte közvetlen kö-
zelében helyezkedik el, mégis elég tá-
vol ahhoz, hogy part-
ján a legnagyobb nyári 
nyüzsgésben is pihen-
tető megnyugvást ta-
láljon a horgász és akár 
az egész család. A Ci-
nege-patak völgyében 
épült völgyzárógátas 
tórendszer 12 hektáros 
tava a „régi 70-es” bala-
toni útról közelíthető 
meg , Balatonszéplak-
felső és Balatonszéplak-
alsó között a benzin-
kútnál déli irányba for-
dulva Siófok-Töreki 
felé. A tó vegyes népe-
sítésű, egyaránt kínál 
lehetőséget a „konyhá-
ra való” méret és a ki-

emelkedő izgalmakat adó nagytestű 
pontyok és amurok megfogására is , 
emellett horogra akadhat még kapi-
tális méretű dévér, kárász és compó is , 

de a ragadozó halakra vadászók 
csukát és süllőt is zsákmányol-
hatnak. Nemcsak a tó, de an-
nak környéke is számos lehető-
séget kínál a kikapcsolódáshoz. 
A vízi-, réti- és erdei élővilágot 
bemutató tanösvény, madár-
megfigyelő kilátó és megany-
nyi természeti kincs várja azo-
kat, akik a töreki Cinege-völgy-
be látogatnak.

A balatonszárszói Nádfede-
les Horgásztó kifejezetten ka-
pitális halairól híres . A 15-20 
kg-os zsinórszaggatóan vad 

pontyai mellett a sátorozási, stéges és 
csónakos horgászati lehetőségei miatt 
a „bojlis horgászok ” igényeit is kielé-
gíti .  A tó már több mint 20 éve nem 
volt lehalászva, így nem csak a pon-
tyoknak volt idejük megöregedni. Éj-
szakánként hallani a kapitális harcsák 
rablásait, és a horgászzsákmányból 
előkerülnek 4-5 kg-os süllők és csukák 
is . A horgásztó a Balatont kísérő 70-
es úttól délre terül el: Balatonszárszó 
és Balatonőszöd között várja azokat a 
horgászokat, akik a természet szépsé-
geiért is rajonganak, hiszen a tó a Szár-
szói-berek területén fekszik , így rend-

szeres látogatói a nyári ludak, a kócsa-
gok, a gémek és egyéb vízi madarak is . 
A tóparton az egész családot tartal-
mas kikapcsolódás várja őrzött par-
kolóval, büfével, vizesblokkal, felsze-
relt játszótérrel, tűzrakóhellyel, bog-
rácsállvánnyal illetve 20 fő befoga-
dására alkalmas nádfedeles szaletli-
vel, ami akár az eső elől is menekvést 
nyújt . A horgásztó a Balaton közvet-
len közelében terül el , a balatonszár-
szói szabadstrand pár perces sétával 
megközelíthető.

A buzsáki Ciframalmi Horgásztó 
a Balatontól kissé távolabb, de annál 
nyugodtabb helyen, egy madárfüty-
työs erdő szélén terül el . Jellegzetessé-
ge, hogy igen gazdagon van telepítve 
hallal ,  a „szedd magad” elve szerint rö-
vid idő alatt is nagy mennyiségű zsák-
mányra tehetünk szert. Egy átlagos 
horgászzsákmány néhány órás horgá-
szat után 10-15 pontyból szokott áll-
ni. A horgásztó kifejezetten alkalmas 
f iatalok tanítására, „beoltására” a hal-
fogás szeretetével. Emellett egy külön-
leges horgászati lehetőséget rejt ma-
gában. Szomszédságában terül el a 
Buzsáki Tógazdaság keltető háza, ahol 
többek között a csukaszaporítás is 
zajlik . A szaporításhoz már kissé öreg , 
8-12 kg-os anyahalakat rendszeresen a 
horgásztóba helyezik ki, ezért sokan 
járnak ide „életük csukájára” vadászni.



utár2014. április Aktuális

9

Menetrendi légijárat Sármellék - Moszkva között

Utak, járdák újulnak meg Földváron

Március végén elindult a menetrend sze-
rinti légiforgalom Moszkva és Sármellék kö-
zött. Az UTair légitársaság első járatát 23-án 
fogadta a Hévíz-Balaton Airport, 187 utassal. 

Ez alkalomból a repülőtéren tartott saj-
tótájékoztatót Papp Gábor, Hévíz város pol-
gármestere. Elmondta, hogy az orosz turiz-
mus jelentős növekedésével már akkor szá-
molt a város, amikor két évvel ezelőtt dön-
tött a repülőtér működtetésének felvállalá-
sáról. Az eredmény a Magyar Turizmus Zrt., 
valamint több utazási iroda partneri együtt-
működésének is köszönhetően mutatkozik. 
A polgármester kitért továbbá arra is, hogy 
a reptér nemzetközi közforgalma az orosz-
országi összeköttetésekkel bővül a legna-
gyobb mértékben. A menetrend szerinti já-
rat indításánál 136 fős gép szerepelt az ere-
deti tervben, azonban a chartergépek jel-
lemző töltöttségét alapul véve 220 férőhe-
lyes gép lett beállítva, mely heti egy alka-

A város történetének legnagyobb út, jár-
da építése, felújítása kezdődött meg a köz-
elmúltban - jelentette be Holovits Huba, 
Balatonföldvár polgármestere. Az ugyancsak 
rekordösszegű, másfélmilliárd forintos költség-
vetésből nyolcszázhuszonnégy-millió fordítha-
tó fejlesztésekre, beruházásokra. 

 - Egy kisváros számára az utak, járdák épí-
tésére költhető százhetvenhatmillió forint rend-
kívül jelentősnek mondható: ez a forrás tizenegy 
földvári utca tizenegyezer négyzetméter útjá-
nak, valamint háromezer-hatszáz négyzetmé-
ter járdának az aszfaltozását, felújítását, burko-
lását teszi lehetővé. A munkálatokat természe-
tesen úgy ütemezzük, hogy a hamarosan kez-
dődő turisztikai szezont is figyelembe vesszük, 
tehát a különösen exponált területeken felgyor-
sítjuk a kivitelezést. Bízom abba, hogy Földvár 
– ahogy korábban is – számos kormányzati 

lommal fordul az üdülőrégió és 
az orosz főváros reptere között. 
Papp Gábor beszélt továbbá arról, 
hogy a külügyi tárcától és a Ma-
gyar Turizmus Zrt.-től is kértek tá-
jékoztatást az orosz-ukrán állapo-
tok utazásokra való eseteges be-
folyásáról. Mindkét helyről egy-
értelműen megnyugtató választ 
kaptak, miszerint a konfliktushely-
zet turizmusra való hatásától nem 

kell tartani.
A gép fogadása alkalmával Palkó Lajos, 

a Magyar Turizmus Zrt. légiközlekedési ta-
nácsadója a következetes munka sikere-
ként szólt a Sármellék - Moszkva menetren-
di légiösszeköttetésről. Mint mondta: ez a 
város és a térség turisztikai piacának törek-
véseit dicséri, s ehhez marketing munká-
val minden segítséget igyekszik megadni a 
Magyar Turizmus Zrt.. Az orosz beutazás a 

múlt évben 30 százalékkal nőtt a hévízi tér-
ségben, mintegy 40 ezer vendég 300 ezer éj-
szakát töltött el a régió szálláshelyein, im-
már meghaladva az osztrák turizmus nagy-
ságrendjét. 

Ezúttal avatták fel a „Világhírű magyarok 
fala” arcképtablót, amit Kepli József János, 
Hévíz alpolgármestere mutatott be. Utalt 
rá, hogy svédországi példa adta az ötletet. 
A falra önkényes válogatással 14 portré ke-
rült a művészet, az építészet, a tudomány, 
a sport területének azon kiválóságai közül, 
akik valamilyen módon kapcsolhatók Hé-
vízhez. A sort Liszt Ferenc nyitja, s egyedü-
li élő személyként szerepel rajta Polgár Judit 
sakknagymester, aki 25 éve vezeti a sportág 
női világranglistáját, s kedves városa Hévíz. A 
kiállítás asszociál arra, hogy a reptér mennyi-
re fontos Hévíz városának, a fejlődési poten-
ciál zálogának tartják.                                                                

       Horányi Árpád

programhoz tud majd csatlakozni, s így újabb 
pénzügyi támogatásokhoz juthat. 

Witzmann Mihály, a körzet újonnan meg-
választott országgyűlési képviselője elmondta: 
örvendetes azt látni, hogy az önkormányzatok 
kijöttek abból a mély gödörből, melybe a szo-
cialista kormányok taszították őket. 

- A feladatokat drasztikusan, fo-
lyamatosan emelték, az ezekhez pá-
rosított finanszírozás mértékét pedig 
fordított arányban, de ugyanilyen 
volumenben csökkentették. Ennek a 
politikának az lett a vége, hogy a te-
lepülések kétharmada eladósodott. 
Ilyen gazdasági környezetben nem 
meglepő, hogy utak, járdák építé-
sére, infrastrukturális beruházások-
ra nem maradt pénz, nem maradt 
energia. Az önkormányzatok kon-

szolidálásával végre megnyílt az út a lakosság 
ilyen irányú igényeinek kielégítésére is. Somogy-
ban huszonhét szakaszon negyvenhat kilomé-
ternyi út felújítása kezdődött meg, s remélhető-
leg az új ciklusban tovább bővül az erre a célra 
fordítható forrás. 

         Süli
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Bejáráson győződhettek meg az érintettek afelől, hogy 
jól áll a balatonalmádi rendőrkapitányság új épületének 
kivitelezése. A 600 milliós kormányzati beruházásból lét-
rejövő objektum minden mai elvárásnak megfelel, s épí-
tészetileg is illik majd a fürdőváros arculatához.

Az almádi rendőrök az elmúlt évtizedekben több he-
lyen is „laktak”, ám igazán méltó helyre csak májusban 
költözhetnek. A háromszintes épület egyik érdekessé-
ge lesz a „zöldtető”, mellyel nemcsak a környezetet teszik 
szebbé, „zöldebbé”, de a benti klíma is kellemesebb lesz.

A bejáráson Kontrát Károly államtitkár és Keszey Já-
nos polgármester is elégedetten nyilatkoztak az építke-
zés üteméről.

Átadás előtt az almádi
rendőrkapitányság
új otthona

Szent György-hegyi
Napok: április 23 – 27

Lasztovicza Jenőre, a térség országgyűlési képviselőjére vár 
az a megtisztelő feladat, hogy április 23-án délelőtt megnyissa a 
XXII. Szent György-hegyi Napokat. Az öt önkormányzat – Ta-
polca, Raposka, Kisapáti, Diszel és Hegymagas - szervezésében 
zajló rendezvénysorozat vezérgondolata a helyi borok népszerű-
sítése, a kulturális, közösségi hagyományok ápolása. 

 A szerdától vasárnapig tartó események során a hegyi nedűk 
és ételkülönlegességek gazdái és készítői különleges élmények-
kel, ízvilággal ismertetik meg a résztvevőket. A programok között 
borutak bejárása, térzene, huszárok és borlovagrendek felvonu-
lása, folklór műsor egyaránt szerepel. A Szent György-helyi Na-
pok zárásának egyik emlékezetes színfoltja lesz Szarka Gyulának, 
a Ghymes együttes alapító tagjának a fellépése.

Balatoni hajózás:
előtérben a szolgáltatások minőségének javítása

Bár a szállított személyek száma, s az utas-
kilométer nem mutat lényeges eltérést két 
év adatainak összehasonlítása során, a Bala-
toni Hajózási Zrt. hetvenmillió forint nyere-
séggel zárhatta a 2013-as esztendőt. Halmos 
Gábor, a cég vezérigazgatója szerint e tény 
lehetőséget nyújt arra, hogy előtérbe kerül-
jön a szolgáltatások minőségének javítása. 

- A fejlesztésekhez megfontolt árpolitika 
társul – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
2014-ben a Balatoni Hajózási Zrt. nem ter-
vez áremelést. Döntésünk megalapozott szá-
mítás eredménye, s ugyanilyen előrelátás-
sal tervezzük mindennapjainkat is. Társa-
ságunk zászlóshajója, a Szent Miklós tíz éve 
került forgalomba, s az előírásoknak meg-
felelően megtörtént a műszaki felülvizsgá-
lata. A dokkban történt javítási időt arra 
is felhasználtuk, hogy a hajótesten esztéti-
kai, kényelmi szempontok szerint a kor igé-
nyeinek megfelelő átalakításokat is elvégez-

zünk. Hasonló elképzelések szerint történt 
meg a Helka motoros felújítása: a környeze-
ti ártalmak kiküszöbölése mellett kisebb fo-
gyasztású motor került beszerelésre, s ebben 
az esetben sem feledkeztünk meg a prakti-
kus, az utasok kényelmét szolgáló átalakí-
tásokról. Tavaly szeptember végén mutat-
tuk be a Horvátországban vásárolt Hunor 
és Magor névre keresztelt gyorsjáratú hajóin-
kat, melyek - negyven kilométeres sebesség-

gel - Siófok - Tihany - Füred útvonalon köz-
lekednek majd menetrend szerint. Talán új-
szerű lesz az utazóközönség számára, hogy 
egyetlen jegyre egész napos kirándulást fel le-
het építeni. 

Bevezettük a kedvezményes családi hajó-
jegyet is, mellyel a közös kirándulások élmé-
nyét szeretnénk erősíteni, de hasonló az üz-
leti filozófiánk a kerékpárok szállítása vonat-
kozásában is: a gyermekek ezt a szolgáltatást 
olcsóbban vehetik igénybe. 

A vezérigazgatótól megtudhattuk, hogy 
a környezeti terhelés csökkentése érdeké-
ben több vitorlás kikötőben napkollekto-
ros energia ellátást építenek ki, s bevezetik a 
szelektív szemétgyűjtést is. A balatoni hajó-
sok számára nagyszombaton jön el a várva 
várt nap: április 19-től a magyar tenger hét 
kikötőjében zúgnak fel a hajókürtök – indul 
a szezon! 

                       Süli
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Terjeszkedő Balaton
Március 15-én Zamárdi partmenti területein több helyütt kellett elrendel-

ni a védekezést, mivel a Balaton magas vízállása miatt a viharos északi szél kitolta a 
vizet a mederből és víz alá kerültek az utcák, illetve az ingatlanok. A zamárdi pol-
gárőrök és a városüzemeltetés dolgozói, valamint önkéntesek vettek részt a polgár-
mester vezetésével a védekezési feladatok ellátásában.

Csákovics Gyula polgármester véleménye szerint a déli parton sem a jelenlegi 
partvédőművek, sem a csapadékvíz elvezető rendszer nem erre a magas (125-130 
cm-es) vízszintre vannak méretezve. 

Ennél fogva erős északi szél esetén a partmenti területek rendszeresen víz alá ke-
rülhetnek.

Színvonalas oktatás, növekvő gyermeklétszám,
jelentős fejlesztések

2012 szeptemberétől a csopaki reformá-
tus egyház a fenntartója a helyi iskolának. 
Tislér Géza lelkésszel az elmúlt másfél évről és 
a jövőbeni tervekről beszélgettünk. 

- Másfél évvel ezelőtt új időszámítás kezdő-
dött az intézmény életében. Hogyan emlék-
szik vissza a kezdeti időszakra?

- Egy nagyon jól előkészített munka után 
egyáltalán nem féltem a változtatástól, a vál-
tozásoktól. Ahhoz, hogy egy ilyen konstellá-
ció megfelelően működjön, három tényező-
re volt és van szükség, jelen esetben az önkor-
mányzatra, az egyházra és magára az iskolára. 
Szerencsére a kezdetektől fogva együtt tud-
tunk működni.

- Amennyiben a helyi egyház nem vette 
volna át az iskolát, akkor Csopakon megszűnt 
volna a tanítás?

- A felső tagozat egészen biztosan egy 
szervezés folytán Balatonfüredre került volna 
át. Ezt semmiképpen sem akarta az önkor-
mányzat és persze a szülők sem! Másfél év-
vel ezelőtt 97 gyermek járt a csopaki iskolá-
ba, mára ez a szám százhúszra emelkedett, ez 
mindenképpen örömteli. 

- Mennyiben változott meg az elmúlt más-
fél évben az intézmény struktúrája?

- Minden hétfőt egy áhítattal kezdjük, 
10-15 perces elmélkedéssel. A gyerekekkel 
együtt énekelünk, imádkozunk, a hittanórák-
ra még nagyobb hangsúlyt fektetünk. Havon-
ta egyszer van családi istentisztelet, itt többek 
között a református hitű gyerekek szerepel-
nek a templomban vagy a Gyülekezeti Ház-
ban, mindig valami tematika alapján. Kis dol-
gokra próbálunk odafigyelni, fontos, hogy di-
ákjaink előre köszönjenek, tanulják meg az il-
lemet, megfelelő ruházatban járjanak. Tü-
relemre, szeretetre és a lelki békességre pró-
báljuk nevelni a gyerekeket. A régi, jól bevált 
módszereken egyáltalán nem változtattunk. 

- Sok minden történt az intézmény életé-
ben 2012 szeptembere óta. Mire emlékszik 
vissza a legszívesebben, mire a legbüszkébb?

- Ambrus Tibor polgármester közben-
járásának köszönhetően megújult az iskola 
udvara, megtörtént a térkövezés, így az eu-
rópai normáknak megfelelő környezetben 
tölthetik szabadidejüket a gyerekek az ud-
varon. Szívesen emlékszem vissza a meghitt 
és bensőséges évnyitókra és évzárókra. Kü-
lönösképpen a tavaly szeptemberi országos 

református tanévnyitó-
ra, mely tovább öregbí-
tette Csopak hírnevét. 
Nagyon pozitív vissz-
hangokat kaptam, ka-
pok a mai napig. Példát 
mutattunk azzal, hogy 
a csopaki intézmény-
ben rend és kulturáltság 
van, a pedagógusok és a 
gyerekek pozitív hozzá-
állását kiemelték a ven-
dégeink, akik az ország 
számos pontjáról érkez-
tek. Büszkék vagyunk arra is, hogy nemcsak 
az iskola épülete fejlődött, hanem az egyhá-
zé is, nevezetesen a kis gyülekezeti házat egy 
közösségi térré alakítottuk át. Tavasszal a re-
formátus szülőknek szeretnénk biztosítani, 
hogy alkalmanként összejöjjenek, beszélges-
senek egymással, kötetlen formában. Terve-
ink között szerepel az iskola tetőterének be-
építése, mely két-három éven belül megva-
lósulhat. A gyermeklétszám szerencsére jó 
irányban halad, hiszen néhány éven belül 

nem kizárt, hogy száz-
ötven diák tanul majd 
az intézményünkben. 

- Ha jól tudom, 
nem csak Csopakról és 
Paloznakról járnak az 
iskolába, hanem a kör-
nyező településekről is. 
Hogyan „reklámozzák” 
magukat?

- Túl nagy propagá-
lásra szerencsére nincs 
szükség. Paloznak és 
Csopak története több 

évszázada összekapcsolódik, itt egyben sze-
retném megköszönni mind a csopaki, mind 
a paloznaki önkormányzatoknak a támo-
gatását. Örömünkre szolgál, hogy Alsóörs-
ről, Lovasról, Balatonfüredről, sőt még Vesz-
prémből is járnak hozzánk gyerekek. Úgy 
gondolom, hogy ez sok mindennek köszön-
hető. A színvonalas oktatásnak, a kulturált 
körülményeknek és mindazoknak, amelyek-
ről most beszélgettünk. 

   Szendi Péter



utár 2014. áprilisTelepülések

12

Mennyiséghez társul a minőség

Hévíz a lámpás példa

Önerőből 64 millió forintos fej-
lesztést végzett el gyógyászati rész-
legében a Danubius Health Spa 
Resort Hévíz négycsillagos superior 
gyógyszálló. 

A ház immár közel negyven éve 
szolgálja a gyógyturizmust, a keze-
lői részlegben történt beruházás-
sal tovább javult a környezet ele-
ganciája, a relaxációs nyugalmat su-
gárzó miliője. Nagy Rita igazgató el-
mondta: a pihenést folyamatosan 
bővülő szolgáltatásokkal, a minő-
ség emelésével teszik mind kényelmeseb-
bé. Évente több ezer kezelést végeznek el, 
most a mennyiséghez igazodva, a minősé-
gen javítottak. A jó forgalmuk tette lehe-
tővé az újabb korszerűsítést, aminek révén 
a vendégeknek még magasabb színvonalú 

Országos program keretében elsőként, minőségben és a kivite-
lezés gyorsaságában is példa értékűen készült el Hévízen a közvilá-
gítás energiatakarékos korszerűsítése. 

Az önkormányzat a beruházásra az Új Széchenyi Terv EU-s 
társfinanszírozású pályázatán, a Környezetvédelmi Operatív Prog-
ramban a 168 millió forint költségű beruházáshoz 85 százalékos 
támogatást nyert. 

Papp Gábor polgármester elmondta, hogy a turisztikai szezon-
ra való felkészülés szempontjából is fontos kora tavaszi fejlesztést 
jól szervezetten, komoly technikai felkészültséggel végezte el a ki-
vitelező. Az egész város területét érintő munka mindössze 5 na-
pot vett igénybe. Az eredmény: jelentősen csökken a városüze-
meltetési energiaköltség, a működtetés környezetbarát, hozzá-
járul a város eleganciájához, kellemesebbé, hangulatosabbá teszi 
Hévíz esti fényeit. 

A szakmai prezentációval egybekötött bemutatón Csepreghy 
Nándor, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára világgaz-
dasági folyamatokkal való összefüggésben beszélt a fejlesztés je-
lentőségéről. A műszaki megoldásokra utalva mondta el, hogy az 
alkalmazott led fényforrások az utóbbi években a legtöbbet fej-
lődtek. Arra biztatta a városvezetést, hogy az energiahatékonysá-
got célzó fejlesztéseket továbbra is részesítsék előnyben. Erre a jö-
vőben is lesznek pályázható források, a város a költségmegtakarí-
tásokkal egyéb célokra több pénzt tud fordítani.

Összesen 855 lámpatestet váltottak ki, a város 5 díszlámpájá-
ban pedig a fényforrást cserélték. Az energiatakarékosságot nem 
csak maguk a lámpák alacsony fogyasztása, hanem azok fényára-
mának szabályozása is segíti. Az üzemeltetés során a korábbi rend-
szerhez képest csaknem 50 százalékkal csökken az energiafelhasz-
nálás, mindemellett két és félszeres erősségűvé vált a város megvi-
lágítása. Korábban az esti fény csaknem 3 százalékkal a szabvány 

ellátását, a személyzet számára pedig jobb 
munkakörülményeket tudnak biztosítani. 

Mindössze 3,5 hónapos átalakítási 
munkálatokkal készült el az új elektroterá-
piás és masszázs részleg. A korábbi, para-
vánnal elválasztott fülkék helyett modern 

berendezésű, a 4 csillagos superior 
minősítésnek megfelelő, szeparált 
helyeket hoztak létre. A 10 masz-
százskabin közül 3 zuhannyal ellá-
tott, 1 mozgássérült vendégeknek 
is kényelmesen használható, az új 
kezelőrészleg 8 kabinjából 6 elekt-
roterápiás, 1 mágnes terápiás és 1 
inhalációs. Az igazgatónő hangsú-
lyozta, hogy ilyen külsőségek közt 
lehet kialakítani a vendégkörrel 
olyan kapcsolatot, mely érzékelteti, 
hogy a ház az egészség szállodája: 

együtt adja mindazt, ami a test frissítésé-
hez, a lélek nyugalmát is adó relaxációhoz 
szükséges. 

A vendégek örömmel vették birtokba a 
saját fény-, hang- és hőmérsékletszabályo-
zóval ellátott tágas helyiségeket.

alatt volt, most ez közel ugyanilyen arányban a szabványértéket 
meghaladó lett. Elhangzott az is, hogy a megtakarítás mellett a 
karbantartási költségek mérséklődése ugyancsak jelentős, e tekin-
tetben az üzembiztonság, a tartósság révén a korábbi beavatkozá-
sok árának mindössze 20 százalékával lehet számolni. 

                                                                                                   H. Á.
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Kivitelezői szerződést kötöttek a fonyódi
fövénystrandra

Ünnepelt a bor zalai lovagsága

Döntés született a „Családbarát és 
vízisport célú fejlesztések Fonyód város ter-
mészetes fürdőhelyein” elnevezésű, DDOP-
2.1.1/D-12-2012-0012. azonosítószámú pá-
lyázat munkálatainak kivitelezéséről. A fej-
lesztés során 344.953.524.- forint uniós tá-
mogatásból valósul meg a Sándor-telepi 
strand rekonstrukciója, a bélatelepi kishajó 
kikötő korszerűsítése és bővítése, valamint 
a Kripta-villa funkcióbővítő rekonstrukciója. 

A strandberuházás részeként játszóte-
rek, sétányok, parkoló, közösségi épüle-
tek, sportpályák is épülnek. A tervek szerint 
nyárra elkészül a hosszan elnyúló, zöld fe-
lületű szigetekkel tarkított, homokkal borí-
tott sekély fövenyszakasz és a fürdővendé-

Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeum 
immár 15. alkalommal adott otthont a Da 
Bibere Zalai Borlovagrend éves ünnepi köz-
gyűlésének. 

A találkozón házigazdaként mondott 
köszöntőjében Pálinkás Róbert múzeum-
igazgató utalt arra, hogy az intézmény kü-
szöbön lévő rekonstrukciójában is szerepel 
a borral való kapcsolat. Beszélt arról, hogy a 
következő évben a kastélypince bormúze-
umi fejlesztésével, a Dr. Bakonyi Károly Em-
lékszoba létrehozásával már új miliőben ke-
rülhet sor a találkozóra.

A ceremónián Brazsil József nagymester 
az elnökségben történt személyi változá-
sokról tett bejelentést, majd a közösség il-
lően megemlékezett elhunyt társaikról. Saj-
nálatosan az elmúlt esztendő is hagyott szo-
morú nyomot, két tagtárs elvesztésével. A 

gek már az idén birtokba vehetik a déli part 
egyik leghosszabb  homokos strandját.

A beruházás jelenlegi szakaszában mély-
építési munkálatokhoz kapcsolódó kivite-
lezői szerződéskötésre került sor. A beru-
házást a Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. megbízásából a 
Közmű – Alagút Zrt. és a Balatoni Hajózási 
Zrt. konzorciuma valósítja meg. 

- A partvédőműveket elbontják és mö-
götte homokkal fedett lidót alakítanak ki a 
parti részen. Ez a törekvés segít visszaállítani , 
ha csak csekély hányadban is, a tó eredeti ál-
lapotát – hangzott el az április 2-án tartott 
sajtótájékoztatón, melyen Móring József 
Attila országgyűlési képviselő és Hidvégi Jó-

zsef polgármester köszöntötte a megjelen-
teket.

A várhatóan 2015 februárjában záruló 
projekt részeként sor kerül a Sándortelepi 
strand kiszolgáló épület funkcióbővítő fel-
újítására, továbbá a 63 férőhelyesre bővülő 
parkoló átalakítására. 

A strand fejlesztésével egyidőben meg-
kezdődik a bélatelepi kikötő korszerűsítése 
is, amely összességében 103 kishajó kiköté-
sére válik alkalmassá.

A Kripta-villa külső és belső felújítását 
követően az emeleti részen kiállító tér kerül 
berendezésre, mely élő műterem lesz inte-
raktív foglalkozásokkal, és alkalmas lesz kul-
turális rendezvények megtartására is.

szakmára kitekintő előadást tartott Brazsil 
Dávid borrendi tag, brüsszeli szakmai refe-
rens. 

A fiatal szakember „A tőkés befektetők 
hatása a magyar szőlő-bor 
ágazatra” címmel, a nem-
rég megvédett doktori ér-
tekezésében megállapított 
közgazdaságtudományi 
következtetéseit osztotta 
meg hallgatóságával. Mint 
körvonalazta többek közt, 
a magyar szőlő-bor ága-
zatba való befektetés egy 
lehetőség a vagyon társa-
dalmi elismertetésére.

A műsoros rendezvé-
nyen a közösség ezúttal 7 
új tagot fogadott soraiba, 

a szakma, a társadalmi, gazdasági és kultu-
rális közélet különféle területeinek képvise-
lői köréből.

             H. Á. 
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Egész nap szólt a rock Bogláron

Játszóparkkal bővült Fenyves

Az érdi Wedding’s Day nyerte a ti-
zenhetedik Légrádi Antal Tehetségku-
tató Rockfesztivált Balatonbogláron. 

Rock bandák és rajongóik töltöt-
ték meg a balatonboglári művelődé-
si házat, ahol tizenhárom zenekar tép-
te a húrokat és adott számot felké-
szültségéről a szakmai zsűri előtt. Még 
a szerbiai Horgosról is nevezett zenekar 
Balatonboglár város kiemelt rendezvé-
nyeként számon tartott tehetségkuta-
tóra, melyen minden amatőr együttes-
nek tizenöt perc állt a rendelkezésére, 
hogy bizonyítson és megtegye az első 
lépést a hírnév felé. A részvevő zenekar-
ok legjobbjai idén is a szponzorok érté-
kes felajánlásaival: hangszerekkel, hang-
technikai berendezésekkel és fellépési 
lehetőségekkel térhettek haza.

- A Nemzeti Kulturális Alapnak és a Nem-
zeti Művelődési Intézetnek köszönhetően si-
került a fesztivált biztonsággal megszervezni 
– mondta Szalai Tünde, a rendezvényt szer-
vező „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók 
Regionális Egyesülete programkoordináto-
ra. Kiemelte; különlegessége volt az idei te-
hetségkutatónak, hogy nagyon sok fiatal, 
zömében középiskolás zenész lépett szín-
padra. Véleménye szerint mindez az egyre 
feljebb ívelő hazai zeneoktatásnak és az új-
raéledő zenei kluboknak is köszönhető.  

Szalai Tünde szólt arról, hogy a közel 
30 fős szakmai stáb önkéntesként szerve-
zi és bonyolítja a rendezvényt. Több szak-
mai szervezettel is együttműködnek, így a 
boglári tehetségkutatón nevezési díjmen-
tességet élveznek a tatabányai Peron Tehet-
ségkutató és a paksi Jazz-Pop-Rock Tehet-

Március végén vehették birtokba az apróságok Balatonfenyvesen 
a több mint 2000 négyzetméteres játszóparkot, melyet a Fenyvesi 
utcában alakított ki az önkormányzat.

Az óvoda tőszomszédságában lévő kerítéssel körbe-
vett, kapuval zárható területre már 2013-ban 2,5 millió 
forint  értékben kihelyeztek 2 játékot. Idén LEADER pá-
lyázat segítségével nyerte el végső formáját a park: 3 mil-
lió forintos támogatásból és 1,4 millió forintos önrészből 
újabb 11 játék került telepítésre. Az egészen apró gyere-
kektől szinte valamennyi korosztály találhat kedvére való 
játékot, mivel a játszóháztól a hintákon, mászó váron ke-
resztül a drótkötélpályáig minden megtalálható a kultu-
rált parkban.

Farkas Tamás, a polgármesteri hivatal munkatársa el-
mondta, hogy a játékokat már használhatják a gyerekek, 
de az ünnepélyes átadás előtt még 4 padot is kihelyeznek, 
gondolva a gyermekeket kísérő szülőkre, nagyszülőkre. 

Ugyanakkor megtörténik a kerékpártámaszok telepítése is, mivel 
sokan kerékpárral keresik fel a játszóparkot.

ségkutató által delegált zenekarok. Hangsú-
lyozta, hogy a zenei találkozó mellett a fel-
lépő amatőr zenekaroknak lehetősége nyílik 
szakmai tapasztalatszerzésre is, mivel a szak-
tekintélyekből álló zsűri minden produkciót 
értékel és a további munkához is tanácso-
kat ad.

            Márton László

A XVII. Légrádi Antal Tehetségkutató 
Rockfesztivál díjazottjai:

1. helyezés:  Wedding’s Day (Érd)
2. helyezés:  Babel (Budapest)
3. helyezés:  Ricsaj (Balatonboglár)

Különdíjasok:

Field Street (Szőlősgyörök)
Vaktöltény Rokkbend (Páty)



utár2014. április Települések

15

Erdőgazdák az ökoturizmusért

Lovasi Esték 2014

Társadalmi igény mutatkozik arra, 
hogy a természet a lehető legnagyobb 
mértékben nyitott legyen a barátai előtt. 
Ezen felismeréssel lett a közjóléti fejlesz-
tések iránt is elkötelezett gazdálkodó 
szervezet a Bakonyerdő Zrt.

Mindennek tanúbizonyságát adja az a 
több mint 300 milliós beruházás, mely-
ben a Keszthelyi-hegység túraútvonala-
in található létesítmények felújítása, fej-
lesztése kezdődött el, pályázati támoga-
tással. A munkálatok első ütemének át-
adásán beszélt erről Varga László, a rész-
vénytársaság vezérigazgatója. Négy tele-
pülés: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Ba-
latongyörök és Vállus erdei határait érin-
tő munkálatokból a Bélapi pihenő néven 
ismert helyen létesített menedékházat, 
valamint az újonnan elkészült Bél Mátyás 

Ki gondolná, hogy már tizenöt éve annak, hogy a faluház 
nagytermében a Lovasi Esték előadássorozat elindult. Idén a 
központi témát az éltető víz adta. 

Legelőször Nováky Béla hid-
rológus mérnök, nyugalmazott 
egyetemi docens foglalta ösz-
sze gondolatait a Kárpát-me-
dence vizeinek múltjáról, jelené-
ről és jövőjéről. Földünkön igen 
nagy mennyiségben fordul elő, 
de a zöme emberi fogyasztásra 
alkalmatlan, a tengerekben, óce-
ánokban és a sarki jégben tömö-
rül. Magyarország területén óriá-

si felszín alatti vízkészletek találhatók. Ezek jelentős része ráadá-
sul termálvíz, melynek zömét fürdőzésre használjuk, egyes he-
lyeken üvegházakat, illetve lakóépületeket is fűtenek vele. Ezen a 
területen messze nem használjuk ki a lehetőségeinket. 

Ezután „Fenntartható vízgazdálkodás a mindennapi életben” 
címmel tartott előadást a faluház nagytermében Országh József 
nyugalmazott egyetemi tanár. Az előadás azokat az olcsó, egy-
szerű, de igen hatásos módszereket ismertette, amelyek segítsé-
gével egy falusi- vagy külvárosi család a vízhez és a szennyvízhez 
kötött költségeit a nullára csökkentheti, miközben a környezetet 
nem szennyezi, hanem javítja. 

Február közepén Vancsura Miklós címzetes egyetemi docens, 
a Magyar Fürdőszövetség ügyvezető elnöke, a Sárvári Gyógy- és 
Wellness Fürdő igazgatója „Magyarország gyógyvizei” címmel 
tartott előadást.  Több mint 30 éve van ezen a pályán, közel 20 
évig a Hévizi Kórház és Gyógyfürdőt vezette, az elmúlt 5-6 év-
ben minden jelentősebb fürdő fejlesztési projektben részt vett, 

és Batsányi kilátót avat-
ták, amelyek a 40 éves 
elődeik helyén épültek 
fel. Az erdei túraútvonal 
balatongyöröki kapuja 
újult meg ezzel, a hozzá 
közeli két kilátóval. Var-
ga László hangsúlyozta, 
hogy a fejlesztések szo-
ros összhangban van-
nak a települési elképze-
lésekkel, hozzájárulnak a 
turisztikai kínálat bővíté-
séhez. 

Az új létesítmények 
avatásán házigazdaként 
Bíró Róbert, Balatongyörök polgármeste-
re elmondta: a helyszínek az új létesítmé-
nyekkel egyéni kikapcsolódáshoz, közös-

ségi rendezvények megtartásához egy-
aránt jó körülményeket nyújtanak, fokoz-
va a természet adta élményeket.

így teljes rálátása van a magyarországi fürdőfejlesztésekre. Neki 
köszönhető a Hévízi tó megmentése, az ő javaslatára hagytak 
fel a bauxit bányászattal. Hazánkban az elmúlt években a für-
dőkre több mint 100 milliárd forintot költöttek, ezért azok szol-
gáltatásai szinte mindenütt nagyon magas színvonalat képvisel-
nek. A fürdők árbevételéből éves szinten 17-18 milliárdnyi forint 
kerül vissza az állami költségvetésbe és jelentős pénzt fizetnek 
a fürdők helyi adók formájában az önkormányzatoknak, emel-
lett a hazai fürdőkben közvetlen 7-8 ezer embert foglalkoztat-
nak, közvetve pedig 20-25 ezer ember megélhetéséhez járulnak 
hozzá.

Vigyázzunk a vízkészletünkre! Hívta fel a figyelmet GH Anon. 
A témával kapcsolatban bővebb információt a www.ghanon.hu 
weboldalon olvashatnak az érdeklődők, illetve a rendszeres bu-
dapesti előadásokon hallhatnak róla személyesen.

Csernai Balázs tapolcai plébános „A víz szerepe a Bibliában 
és a kereszténységben” című előadása zárta az idei Lovasi Esté-
ket. A rendezvény körüljárta, hogy mik azok a főbb események a 
Bibliában, ahol a víznek fontos szerepe volt. Mindez megalapoz-
ta a víznek, mint szimbólumnak a szerepét a keresztény világ-
ban. A vízhez való 
mai hozzáállásunk-
ban is megtalálhat-
juk azokat az ele-
meket, amelyeket 
a bibliai, illetve ke-
resztény hagyomá-
nyokból „örököl-
tünk”. 

Szendi Péter
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Kultúra

Iráni képek Arácson

Egy iráni utazás élményeit osztotta meg 
vetítettképes előadásán Sipos Árpád. A lo-
kálpatrióta ügyvéd évtizedek óta rója a vilá-
got. Száznál is több országot ismert meg, s 
a tapasztalatokról, emlékekről szívesen szá-
mol be kisebb-nagyobb körökben. Április 
elején a szépen felújított balatonarácsi nép-
házban gyűltek egybe a távoli tájak kedve-
lői.

A népházban íratlan szabályai vannak 
a politikamentes összejöveteleknek; a cél 
nem más, mint Balatonfüred ősi városrésze, 
Arács népszerűsítése, a hagyományok őr-
zése, bemutatkozási lehetőség biztosítása 
helyi művészeknek, alkotóknak.  

Az előadó egy kisebb magyar csoport 
tagjaként utazott a több évezredes múltú 
Perzsiába, ahonnan kellemes és maradandó 
élményekkel, no meg több száz diaképpel 
tért vissza.

Sipos Árpád történelmi bevezetővel 
kezdte beszámolóját, melyben kitért olyan 
világtörténelmi momentumra is, mint 
Hamurapi törvényei, a Pahlavi dinasztia, 
majd a Khomeini ajatollah társadalomfor-
máló szerepére. 

A sorozatos háborúk, a belső viszályok 
megviselték az országot, idegenforgalma 
nagyon lassan kezd ismét fellendülni, ezért 
aztán barátságosan 
fogadják az idegent, 
akinek illik a helyi 
szokásokat tiszte-
letben tartani (me-
csetekbe lábbeli nél-
kül lehet csak belép-
ni, a hölgyek máig is 
csadorban járhat-
nak, a metrón még 
férj és feleség sem 
utazhat egy kocsi-
ban stb.). 

A legnevezetesebb történelmi helyeken 
(Teherán, a világörökség részeként ismert 
Perszepolisz, Szusza, a Táblás-hegység stb.) 
készített felvételek is bizonyítják: van jövője 
a turizmusnak. Iránban nemcsak a történe-
lem után érdemes kutakodni, hanem a pá-
ratlan hangulatú bazárokban is megéri egy 
kis sétát tenni (a „kis” séta az összesen öt ki-
lométernyi teheráni bazárban már sporttel-
jesítménynek is elmegy).

Sipos Árpád ígéretet tett arra, hogy jö-
vőre a pápua új-guineai útjáról is beszámol.    

   Zatkalik

DanceStar Hungary - Siófok
Március 22-én rendezte meg az European Show Dance 

Union (ESDU) megbízásából a Siófoki Amatőr Művésze-
ti Egyesület a Tánc Világbajnoksághoz vezető magyarországi 
kvalifikációs versenyt, melynek a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pont adott helyet. 

Fekete Pálné, az egyesület elnöke, a rendezvény főszervező-
je elmondása szerint ez a rendezvény nem csak azért fontos 
a magyar táncosok számára, mert a horvátországi Porec’-ben 
a világ legjobb táncosaival léphetnek színpadra, hanem mert 
már itthon is értékelheti produkciójukat az állandó nemzet-

közi zsűri. A bizottság tagjai Braziliától, Afriká-
tól kezdve az európai országokban is válogat-
nak, nagyon szeretik Siófokot, a rendezés szín-
vonalával, a helyszínnel elégedettek voltak. 
Huszonegy tánciskola 585 táncosa 162 ko-
reográfiában küzdött meg a kvalifikáción, és 
a magas színvonalnak köszönhetően 77 pro-
dukció kvalifikáltatta magát a VB-re. 

Köztük a képen látható siófoki Harmony 
Dance TSE –„Two-Face” című koreográfiával, 
melyet Kincsesné Deim Tünde és Sikentáncz 
Cintia készített. 

Táncosok: Bimbó Panna, Harmath 
Dóra, Kelemen Debóra, Mányoki Berna-
dett, Mármarosi Flóra, Sikentáncz Cintia, 
Sikentáncz Loretta

  
    F.K.
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Péreli Zsuzsa: Örök erők szövedéke
Új időszaki kiállítás a KOGART Tihanyban

A KOGART Tihany idei első idősza-
ki kiállítása Péreli Zsuzsa képzőművész 
negyvenéves művészeti pályájáról nyújt 

átfogó képet. A magyar 
kárpitművészet megújító-
jaként számon tartott mű-
vésznek nyolc magyaror-
szági múzeum, valamint 
számos hazai és külföldi 
gyűjtemény őrzi alkotása-
it. A tihanyi a hetvenedik 
önálló kiállítása. 

Péreli Zsuzsa 1947-ben 
született Budapesten. Ti-
zennégy éves korától mű-
vészeti szabadiskolákban tanult rajzolni, 
a hatvanas években olajképeket, pasztel-
leket és grafikákat készített. 1968-ban is-
merkedett meg Tarján Hédi kárpitmű-
vésszel, akitől szőni tanult. Pérelit magával 
ragadta a technika, és ezután képei már 
szövőszéken születtek. 1969–1974 között 
végezte művészeti tanulmányait az Ipar-
művészeti Főiskolán. 1974 óta saját, Du-
nakanyarban lévő műtermében dolgozik, 

minden művét maga szövi.
A KOGART Tihany tár-

latán mintegy 30 kárpit és 
néhány akvarell nyújt be-
tekintést Péreli művészi vi-
lágába. A kiállítás központi 
műve, az 2010-2011 között 
szövött Axis Mundi, amely 
letisztult formavilágával és 
összetett szimbolikus je-
lentésével a művésznő ars 
poeticájának is tekinthető.  

A világtengelyt (axis mundi) leggyakrab-
ban életfaként ábrázolják a művészetben, 
amely mint a világmindenség tartószerke-
zete köti össze az emberi és a szellemi vi-
lágot. Péreli Zsuzsa az életre és halálra, az 
örök körforgásra, a folytonos megújulás-
ra utaló, a spiritualitás ősi igazságait egy-
aránt magába foglaló műveinek sorába 
illeszkedik az Aequilibrium című (2000-
2001) kárpit is, amelynek monumentális 
szárnyas angyala a földi és égi, a materi-
ális és éteri szférák közötti egyensúlyt ér-
zékelteti. 

Péreli Zsuzsa műveit az oldott festői-
ség, az érzelmi és gondolati gazdagság jel-
lemzi. A tihanyi kiállítás a főműveken túl 
a kárpitszövés folyamatáról készült fotók 
és dokumentumok bemutatásával, illetve 
életrajzi film vetítésével vezeti be a látoga-
tót a művész egyedi és sokszor műfaji ha-
tárokat is megbontó kárpitművészetének 
sokszínű világába.

A kiállítás megtekinthető: 2014. július 6-ig
Nyitva tartás: hétfő–vasárnap 10:00-18:00

KOGART Kiállítások Tihany | 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 10.

A költészet napja
Balatonszárszón

Április 11-én huszonhetedik alkalommal rendezték 
meg Balatonszárszón a Költészet Napját. A program-
sorozat József Attila szobrának koszorúzásával kez-
dődött, majd a költő nevét viselő művelődési ház-
ban és az oktatási intézményben színpadra léptek 
Somogyország legjobb ifjú versmondói. A rendezvény 
keretében nyitották meg Szőke György grafikusmű-
vész fotókiállítását.



utár 2014. áprilisKultúra

18

A kép a szellem alkotása
Minden képem rejt egyfajta üzenetet, 

de hogy kinek, mit üzen, az már a befo-
gadón múlik – mondta el lapunknak Tö-
rök László Balázs Béla-díjas fotográfus, akit 
nemrégiben választott rendes tagjai közé 
a Magyar Művészeti Akadémia. A salföldi 
Pajta Galéria tulajdonosa a művészetet ma 
már azzal is szolgálja, hogy számos kulturá-
lis rendezvénynek ad helyet az egykori pa-
rasztházból kialakított, étteremként is mű-
ködő képtárban.

- Nemrégiben a Balaton-felvidéki 
Salföldre költözött a feleségével, távol a 
nagyváros vonzáskörzetéből, ahol eddig 
éltek. Ez egyfajta visszavonulást jelent a fo-
tóművészettől, vagy éppen ellenkezőleg?

- Az ember élete és alkotói mivolta stá-
ciókból adódik össze. Ebben vannak inten-
zív időszakok, amelyek maghatározzák éle-
tünk útjait. Az ide költözés csupán egy so-
kadik stáció az életemben. Számos új lehe-
tőség nyílik meg így, hogy már életvitelsze-
rűen tartózkodom itt.

- Mit tekint feladatának ebben a stáci-
óban?

- Továbbra is alkotok, de itt nem könnyű, 
mivel elvont képeket készítek, az én mun-
káim előre elgondolt, és utólag elkövetett 
fotográfiák. A Káli-medence és azon belül 
Salföld viszont meghatározott értékekkel 
bír. Nagy kihívás megtalálni azokat a pon-
tokat, ahol az én fotográfusi gondolkodás-
módomat tovább vihetem.

- Hogyan kerültek erre a vidékre?
- Harminc éve vettük meg ezt a paraszt-

házat, azóta van közünk ehhez a kis ék-
szerdoboz faluhoz. A feleségem apostagi, 
én is falun nőttem fel, Csepregen töltöttem 
a gyermekkorom jelentős részét, így min-
dig ragaszkodtunk a vidékhez. Később Bu-
dapestre, majd Gödre kerültünk. Mikor el-
kezdtünk keresni egy nyaralót, minden-
képpen paraszti jellegű házban gondolkod-
tunk. Gyakorlatilag az elmúlt harminc év 
alatt itt töltött nyarak és a mostani életünk 
is a gyerekkorunk parafrázisa, újraélése szá-
munkra.

- Amikor megvásárolták a házat, volt 
már olyan elképzelésük, hogy valaha mű-
vészeti célokat szolgál majd az épület?

- Akkor még nem, csupán egy nyaralóra 
vágytunk. 1991-ben aztán megalapítottam 
a Pajta Galériát. Ezt megelőzte, hogy akko-
riban a híres budapesti Váci utcai Fotómű-

vészeti Galériát egyik napról a másikra be-
zárta a tulajdonos. Ez hatalmas hiányt je-
lentett az akkori fiatal fotós nemzedéknek. 
Természetesen valódi pótlásról nem lehe-
tett beszélni, hiszen ez nem a Váci utca, de 
a publikációs hiányt sikerült tompítani.

- Hogyan kezdett el fotózni?
- A Magyar Távirati Irodában tanultam 

meg a szakmát, ami egy kincsesbánya volt 
a tanulni vágyók számára. 1973-ban jött a 
fordulópont: A család című képemmel első 
helyezést értem el a Word Press Photo ver-
senyén. Akkor le is zárult a pályafutásom a 
távirati irodánál, mert az akkori kultúrpoli-
tika azt mondta: a kép a szocialista család-
modell széthullását jelenti, ezért az alkotó-
jával együtt el kell felejteni.

- Hogyan tudott érvényesülni ezek 
után?

- Két évig szabadúszó voltam, aztán 
1975-től az IPV Kiadónál dolgoztam közel 
20 éven át. Közben 1981-ben újságíró diplo-
mát is szereztem.

- Ki volt nagy hatással az életére, a mű-
vészetére?

- Több emberre tekintek mesteremként, 
de különösen Balla Demeter Kossuth-díjas 
magyar fotográfus, érdemes művész volt 
nagy hatással rám. Számos író és költő ba-
rátom is volt, akiknek sokat köszönhetek, 
például Balaskó Jenő és Zalán Tibor.  Sok-
szor próbáltam a költői képet összeegyezet-
ni a fotográfusi képpel, ezt szolgálta az Idé-
zetek című kiállításom is.

- Mi a közös pont a művészetekben, 
aminek köszönhetően ilyen tökéletesen 

össze lehet hangolni egy-egy művészeti 
ágat?

- Csoóri Sándor nem is választja el a köl-
tői képet a fotográfusi nyelvezettel meg-
alkotott képtől. Azt mondja: a kép legna-
gyobb értéke nem az, hogy igaz, és utólag 

elfelejthető, hanem az, hogy elképzelhető. 
Az elképzelhető kép semmivel sem keve-
sebb, mint a végiggondolható gondolat. Ne-
kem ez a hozzáállás egy verbális zászló volt 
egész életemben, nagyon magaménak ér-
zem.

- Van arra válasz, hogy miért jó fotóz-
ni?

- Nem azt a szót használnám, hogy jó, 
hiszen számos gonddal is járhat. Egy kü-
lönleges feszültségi állapotot ad az az idő, 
ami eltelik attól a pillanattól kezdve, hogy 
kitalálom, mit szeretnék fotózni, egészen 
addig, amíg megvalósul. Vagyis izgalmas 
a szándék és a teljesítmény közötti idő-
szak, hiszen előre nem tudhatom, sike-
rül-e megvalósítani, amit elgondoltam, és 
átjön-e az az üzenetet.

- Minden képével üzenni akar valamit 
vagy van olyan alkotása, ami önmagáért 
létezik?

- Fióknak egyetlen alkotó sem akar dol-
gozni, vagyis egyfajta üzenetem van, de 
hogy kinek, mit üzen, az már a befogadón 
múlik. Mindképp van olyan szándékom, 
hogy előhívjam az emberek gondolatait, 
egy művész dolga idáig tart.

- Milyen hozadéka van a fotóművé-
szetben a digitális technikának?

- Az analóg és a digitális fotózásnak is 
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A Balaton-part „öregedő” ifjú muzsikusai
Fennállása két évtizedében tallózott szí-

nes jubileumi rendezvénnyel a Zalai Bala-
ton-part Ifjúsági Fúvószenekar. 

Keszthelyen, a Balaton Színházban tar-
tott ünnepségen kiállítást nyitottak, be-
mutatták „Az első 20 év” címmel megje-
lent születésnapi kötetet, majd gálakon-
certet adtak. A dokumentumtárlatot az 
együttes munkáját kezdettől támogató dr. 
Hóbor Erzsébet, nyugalmazott helyettes 
államtitkár méltatta ekképp:

- Két évtized emlékei lenyűgöző élmé-
nyeket idéznek. A muzsika szeretete, a vele 
nyújtott öröm sokszínű pillanata jelenik itt 
meg. Ma minden látnivaló az első nagy pil-
lanatra emlékeztet: 1994 azon eseményére, 
amikor 18 gyermekkel létrejött a Zalai Bala-
ton-part Ifjúsági Fúvószenekar. 

A jubileumi kötetet bemutatva Cséby 
Géza, író-költő-műfordító, mint társszer-
ző „lapozott” szavakkal a képes olvasmány-
ba. A két évtized alatt 204 gyermek tanult 
a zenekarban. Társegyüttesi kapcsolatok, 
külföldi turnék, rangos versenyeredmé-
nyek, kitüntetések jellemzik az utat, benne 
53 külföldi szerepléssel. Mindennek során 
nemzetközi muzsikus megmérettetéseken 
kerültek világválogatott zenekarok közti 
versenyek dobogós helyeire, 3 alkalommal 
szereztek aranydiplomát, elnyerték Zala 
megye Nívódíját. Fellépéseik hozzátartoz-

nak a térség kulturális programjaihoz. Sa-
ját rendezvényekkel is rendszeresen színe-
sítik a zenei életet: hagyományt teremtet-
tek a nyári fúvószenekari találkozóknak, 
névadójuk régiójában nagy népszerűségre 
tett szert a Fúvósfarsang.

Az eredményekre, sikerekre való em-
lékezés mindig erőt, biztatást ad a mun-
ka folytatásához. Ez sugallja jogos optimiz-
mussal a jubileumi kötet címe is: „Az első 
20 év”.

A születésnapi est rengeteg emlé-
ket idézett az esztendőkből, amelyek so-
rán évről évre erősödtek a gyökerek, nö-
vekedtek a friss hajtások. Fejlődtek, beér-
tek a zeneszeretet gyümölcsei. Élmény lett 
az együtt muzsikálás, közösség kovácsoló-
dott, tovább erősödött a zene iránti von-
zalom, s kialakult a műélvezet nyújtásának 
igénye. Amiből pedig mindez fogant, Kiss 
Tamás alapító karnagy pedagógiája: a zené-
lés megkedveltetésére épített muzsikálás. 

A gálakoncert a mai 50 tagú együttes 
1159. fellépése volt. Hallhatta a közönség a 
30 tagú utánpótlás együttest is, előre vetít-
ve „Az első 20 év” folytatását.  A hangsze-
rek külön-külön is megszólaltak szólójáték-
kal, s kamaraelőadásban a Klarinét Kvar-
tett, valamint a Mélyrézfúvós Együttes ze-
néjével. Közel 3 órás műsor adott ismét 
újat, s engedett nosztalgiázni.  A koncert-

tel bizonyították, hogy a zenélés nem csak 
a fülnek szól. Az élőzene látvány is. A hang-
szeres tudás melletti előadói készséggel le-
het a muzsikát eljuttatni az ember szinte 
valamennyi érzékszervéhez. E képességet 
Kiss Tamás, alapító karnagy több mint 200 
gyermekben fejlesztette ki a 20 év alatt.

A zenekar alapítványi kuratóriuma kép-
viseletében Szabó László tiszteletbeli el-
nök és Németh Lászlóné elnök asszony 
többeknek elismerést adott át. A kitünte-
tettek közül szóló Balázs Árpád, Magyar 
Örökség-díjas zeneszerző, abba avatta be a 
közönséget, hogy Kiss Tamást 8 éves korá-
tól ismeri. Majd’ nagyobb volt akkor a kürt, 
mint a gyermek, de igen tehetségesen fúj-
ta. Zenei pályája mindmáig is megérdem-
li a szakmai figyelmet. Jött, hozott, adott, 
teremtett, s azóta eltelt 20 év. Az első 20. 

                                                                              
                                    Horányi Árpád

hatalmas lehetőségei vannak a mai na-
pig. Ha művész kezében van az eszköz, tel-
jesen mindegy, hogy milyen hordozóra ke-
rül a fotó, hiszen a kép a szellem alkotása. 

- Számos komoly díjat, elismerést ka-
pott már a munkásságáért, tagja a Ma-
gyar Művészeti Akadémiának. Mire a leg-
büszkébb?

- A legelső díjamra, a Word Press Photo 
elismerésére, mert azt nagyon fiatalon 
kaptam, így segített az elindulás nehézsé-
geiben. Hatalmas lendületet adott, hiszen 

utána mertem csak magamat komo-
lyan venni, tovább dolgozni. Önbizalmat 
adott, és megerősített abban, hogy érde-
mes tovább menni ezen az úton.

- Milyen programoknak ad otthont a 
Pajta Galéria a következő hónapokban?

- Április 19-én nyitjuk meg a Gábos 
Kálmán emlékkiállítást, ami a saját és 
kollégáim képei mellett egy külön szobá-
ban állandó kiállítás lesz. Május 8-10-ig 
rendezzük meg a Salföldi Akadémiai Na-
pokat. Közel 40 akadémikus jön el a Ma-

gyar Művészeti Akadémiáról, számos kul-
turális program lesz ebben a három nap-
ban. Június 20-22-én pedig megrendez-
zük a Salföldi Dalföld zenei napokat. Má-
sok mellett olyan híres zenészek lépnek 
fel, mint Harcsa Veronika, Ökrös Csaba, a 
Muzsikás együttes vagy a Dresch Quartet. 
Fellép Boka Gábor egy színdarabbal, és 
aki ellátogat hozzánk akkor, rendkívül ér-
dekes szakmai előadásokat is meghallgat-
hat.

       Mizsei Bernadett
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Mindenkinek el kell helyeznie önmagát 
a világban, és azt a szerepet vállalni, amiben 
igazán jó, hiszen ebben érzi majd magát a 
legjobban – mondta el lapunknak adott 
interjújában Kovács Barnabás zenész-bo-
rász. Demjén Ferenc és Rúzsa Magdi basz-
szusgitárosa az urbánus létforma elől a Ba-

laton-felvidékre menekül feltöltődni, és 
rockzenész létére azt vallja, a csend a leg-
csodálatosabb dolog a világon.

- Miért vágyik az ábrahámhegyi nyuga-
lomra egy olyan rockzenész, aki a legme-
nőbb budapesti zenekarokban játszik?

- Keszthelyen születtem, Ajkán nőttem 
fel, így a Balatonhoz való kötődés adott volt. 
Egy középiskolai barátom nyaralójában 
jártam Ábrahámhegyen először 1988 kö-
rül. Később ezek a látogatások rendszeressé 
váltak. 2005 januárjában vettem itt egy há-
zat, és azt éreztem, egyszer ide, a gyökere-
imhez akarok visszatérni meghalni. Meg fo-
gott a gyönyörű panoráma is, ami a házból 
kilépve elém tárul. Számomra ez az Olüm-
posz teteje. Bármikor jövök ide Budapestről, 
minden bajom elmúlik.

- A házzal együtt szőlőt is kapott az elő-
ző tulajdonostól. Kezdetben kényszerpálya 
volt a borászkodás?

- Városban nőttem fel, akkor azt gon-
doltam, mezőgazdasági munkát soha 
nem akarok végezni. De ha az ember a sa-
ját kertjét műveli, a saját szőlőjét metszi, és 
megihatja a munkája gyümölcsét, az meg-
fizethetetlen érzés. Magam sem gondoltam 
volna, de valójában azonnal élveztem ezt a 
munkát.

- Mikor kezdett zenélni?
- Az anyai nagyapám kórusban énekelt, 

az általa készített hegedűt máig őrzöm, va-
gyis a zenei indíttatás örökölt. Édesanyám 
hétévesen vitt el zeneiskolába, ott tanultam 
hegedülni, zongorázni, ütős hangszereken 
játszani. Később egy szombathelyi szak-
középiskolába kerültem, ott kezdődött el a 
„hosszú haj - hülye zene” korszak.

- Milyen hangsze-
ren kezdett el játsza-
ni?

- Billentyűs hang-
szerekre nem volt pén-
zem, és nem is von-
zott. Éreztem, hogy 
szóló- vagy ritmusgi-
táros alkat sem va-
gyok, de a ritmust és a 
mély hangokat élvez-
tem, úgyhogy vettem 
egy basszusgitárt.

- Milyen egy basz-
szusgitáros alkat?

- Egy rockzenekar 
tagjai nagyjából tipikus fazonok. A dobos 
általában megbízható, jó alkatú, alapvető-
en nyugodt, kicsit gyerekes, bolondos, jópo-
fa figura, pontos és megbízható. A gitáros 
már primadonna, kicsit bohémebb. Az éne-
kes szintén nem normális ember, nem is le-
het az, különben nem működne jól a zene-
kar. Náluk belefér az is, hogy kicsit hisztisek 
legyenek. A billentyűsök amolyan irányító 
típusok. A basszusgitáros pedig a zenekar 
szürke eminenciása: visszafogott, csendes, 
rá is jellemző a pontosság. A ritmusszekció 
mindig a tartópillér, ők képezik az alapot.

- Nem is vágyott soha arra, hogy átve-
gye kicsit a primadonna szerepét?

- Mindenkinek el kell helyeznie önmagát 
a világban, és azt a szerepet vállalni, ami-
ben igazán jó, hi-
szen ebben érzi 
majd magát a 
legjobban. Ne-
kem jó ez a felál-
lás.

- Hogyan érte 
el egy ajkai srác, 
hogy olyan le-
genda mögött 
játszhasson, mint 
Demjén Rózsi?

- Lassan és 
nagy szerencsé-

vel. A létrán fokonként léptem előre. A leg-
fontosabb lépés talán az volt, hogy felismer-
tem, ki vagyok én, és mire vágyom.

- Mennyi ideig elégíti ki az embert egy 
ilyen siker? Nem vágyik világhírnévre, vagy 
arra, hogy zenét írjon?

- A fehér ember tulajdonsága, hogy min-
dig többet akar, új célt tűz ki, ha elért vala-
mit. Én elértem, amit el tudok érni ebben az 
országban, nagynevű produkciókban ját-
szom, és ez büszkeséggel tölt el, szerencsés-
nek érzem magam. 15 évvel ezelőtt az ön-
megvalósítás utáni vágy erősebb volt. Két 
olyan zenekart sikerült létrehozni többed-
magammal, amelyek nagylemezt adtak ki. 
Ez volt az Akt és az Ízis, ahol zenét is írtam. 
Ma már más jellegű önmegvalósításra vá-
gyom: a szőlőben és a borban is gondolko-
dom, hiszen a zene mellett ez másik nagy 
szerelem.

- Milyen arányban van a szerencse, a 
szorgalom és a tehetség abban az útban, 
amit végigjárt?

- Mindenki kap valamilyen képességet, a 
kérdés, hogy felismeri-e azt, tud-e vele élni, 
és hogy tudja-e a választ arra: „ki vagyok 
én?”. A kitartás és a szorgalom mellett ter-
mészetesen szerencsére is szükség van, hi-
szen sok olyan zenész él az országban, aki 
bár tehetséges, még sincs munkája.

- Mit jelent a zene az életében?
- Már nem mondom, hogy mindent, 

mert a két gyermekem felülmúlta. Persze 
most is nagyon fontos: étel-ital, szellemi ki-
elégülés. Valójában akkor tudnám meg, 
mit jelent a zene számomra, ha eltűnne az 
életemből. Így már természetessé vált, meg-
szoktam. Abban biztos vagyok, hogy szük-
ségem van rá.
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Múltidézés felsőfokon

- Van olyan nap az életében, amikor nem 
hallgat zenét?

- Sok. Néha szükségem van a csendre, az 
a legjobb dolog a világon. Ez nem feltétlenül 
fizikai csendet jelent, hanem amikor képesek 
vagyunk hallani a világot, a természetet. Ha 
koncertezem, őrült hangerő vesz körül, így jó 
néha kiszellőztetni a fülemet.

- Mennyire fontos, hogy a gyermekei is 
foglalkozzanak a zenével?

- Egyáltalán nem. Az a fontos, hogy élnek, 
jól vannak, és hogy legyenek rendes emberek. 

A Balaton-felvidék dixieland zeneka-
ra – így is emlegethetnénk azt az együt-
test, amelynek tagjai egy kivétellel a magyar 
tenger környékéről származnak, és koncert-
jeikkel a 20-as, 30-as évek világát idézik. A 
Happy Dixieland Band-ben játszik pedagó-
gus és polgármester is, de ami közös ben-
nük: mind profi zenészek, és imádják, amit 
csinálnak.

– Egy gyermekkori álmom vált valóra ez-
zel a bandával, hiszen édesapám is nagy di-
xieland rajongó volt, s ennek köszönhető-
en már egész fiatalon beleszerettem ebbe a 
műfajba – mondta el lapunknak Babos La-
jos, a zenekar vezetője. A klarinétművész-ta-
nártól megtudtuk, a Happy Dixieland Band 
egy koncertfelkérés nyomán alakult 2011 
tavaszán a 20-30-as évek hangulatát idéz-
ve. A „Boldog Békeidők Hévíze” elnevezésű 
fesztiválra kerestek a közönség számára egy 
hangzásában és megjelenésében ezen  kort 
megidéző zenekart. Babos Lajos úgy tapasz-
talta, ez a műfaj nagy népszerűségnek ör-
vend hazánkban. – Külön öröm számunk-
ra, hogy a fellépéseinkre kilátogató közönség 
soraiban mindenféle korosztály megtalál-
ható. A zenekar színes és zeneileg változatos 
műsorpalettáján népsze-
rű dixieland, charleston és 
boogie-woogie dallamok 
szerepelnek, de helyet kap 
a nosztalgia is magyar és 
idegen nyelvű örökzöld 
dallamokkal, régi filmslá-
gerekkel, melyek napjaink-
ban reneszánszukat élik 
– mondta el Babos Lajos. 
Hozzátette, szerencsés-
nek érzi magát, hiszen a 
munkája egyben a hobbi-
ja is. – Pedagógia munkás-

Nem akarom meghatározni, hogy mit tart-
sanak fontosnak. Tény, hogy ha az ember a 
maga szintjén hallgatja vagy műveli a zenét, 
nagyon sokat tud adni, gazdagabbá válunk 
tőle.

- Milyen vágyai vannak még az életben?
- Szeretnék világot látni, megismerkedni 

emberekkel, ápolni a már meglévő kapcso-
latokat, több időt tölteni a gyerekekkel, és al-
kotni – nemcsak a zenében. A hosszú távú 
cél az, hogy megállapodjak itt. Szeretnék ön-
ellátóan élni, vagy legalábbis megtermelni a 

szükséges javakat. Van napsütés, víz, levegő, 
föld, és ha ehhez idő és munkaerő is párosul, 
annál szebbet nem tudok elképzelni.

- Miért élhetőbb ez e világ a nagyvárosi 
létnél?

- Őszinte. A szőlő nem hazudik. Itt nyuga-
lom van és csend. Valamikor az urbánus lét-
forma is szép lehetett, hiszen akkor még szó-
ba álltak egymással az emberek, és témájuk 
is volt. Nem rohantak. Ma már sajnos egé-
szen más világot élünk.

                 M. B.

ságom mellett, előadóművészként szinte be-
járhattam az egész világot, fantasztikus szín-
padokon csodálatos koncerteket tudhatok 
magam mögött, kiváló, neves művészeket 
köszönthetek barátomként – tette hozzá.

A zenekar hét főből áll, egy tagjuk kivéte-
lével mindenki a Balaton közeléből szárma-
zik, vagy itt él jelenleg is. A csapat Keszthe-
lyen vagy Hévízen próbál. A zenekar senki-
nek sem a fő állása, viszont a csapat tagjai 
egytől-egyig hivatásos, profi zenészek. Mű-
vésztanárként iskolákban tanítanak, előadó-
ként különböző klasszikus, valamint jazz ze-
nei formációkban közreműködnek. Ennek 
köszönhetően mindenki, napi szinten gya-
korol, vagyis hangszer közelben van. A ren-
geteg elfoglaltság ellenére is rendszeresen 
próbálnak.

A zenekar nemcsak hazánkban, külföl-
dön is egyre népszerűbb. A Happy Dixie-
land Band 2012 őszén egy belgiumi turnén 
vett részt, 2014 őszén pedig egy németor-
szági meghívásnak tesznek eleget.

Tóth Péter, Balatonederics polgármeste-
re is tagja a bandának. – Az életemben ter-
mészetesen a zene volt előbb, hiszen az ere-
deti foglalkozásomat tekintve ütőhangsze-

res művész-tanár vagyok – tudtuk meg a 
település első emberétől. A zenei életet pe-
dig nem ma kezdte: a győri zeneművészeti 
szakközépiskola után 1998-tól Ausztriában 
a grazi zeneművészeti egyetemen tanult, 
ahol kitüntetéssel diplomázott 2002-ben. 
Zenei-pedagógiai képzéseit kiegészíten-
dő a mester-pedagógus képzésen most 
utolsó éves a győri Széchenyi Egyetemen. 
A polgármesterség csak a 2010-es válasz-
tások óta lépett be az életébe. – Több ze-
nei formációnak is a tagja vagyok, ami 
eléggé megnehezíti a szabadidőm beosztá-
sát, hiszen zenélni vagy a munkaidőm le-
telte után, vagy a szabadidőmben tudok 
– mesélte Tóth Péter. Kitért arra is, hogy 
Balatonedericsen a Happy Dixieland Band 
két alkalommal lépett már fel, nagy siker-
rel. A polgármester abban bízik, hogy széle-
sebb körben is népszerűvé tudják tenni ze-
nekarukat és magát a műfajt.

Az együttes július utolsó hétvégé-
jén a JAZZmagas rendezvényen játszik 
Hegymagason. Előtte, július 4-5-én pedig 
megrendezik a Gyenesdiási Dixie Olimpiát. 
A szervezők fiatal, tehetséges amatőr zene-
karok, szólisták, énekesek jelentkezését vár-

ják klasszikus jazz, klasz-
szikus blues, dixieland, 
ragtime, swing stílusok-
ban hangszeres, énekes 
produkciókkal. A hely-
színen fellép a híres Mol-
nár Dixieland Band és a 
Happy Dixieland Band 
is. Az Olimpiára a zene-
kar honlapján keresztül 
lehet jelentkezni (www.
happydixie.hu).

    Mizsei Bernadett
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A Balaton Art tavasza
A téli nyugalomból bontakozó természet 

láttán az ember is átéli az élet megújhodását. 
A tavaszi friss levegő nem csak a tüdőt 

tisztítja, üdíti a lelket, s alkotói vágyat teremt. 
E kisugárzás ihlető ereje volt érzékelhető a 
vonyarcvashegyi Balaton Art közösség festő 
tagjainak a Reziben tartott, márciusi alkotói 
hétvégéjén. A Laky Demeter Turistaházban 
zajlott immár hagyományosan a három na-
pos találkozó.

Asztalnál, festőállványok előtt, ölbe vett 
rajztábla fölött készültek a művek. Vidám szí-
nek vegyülnek, hogy a táj szépségét, alkotóik 
örömét vigyék a nézők elé. 

- Rezi csodálatos hely, ahova még a tél is 
„kihoz” bennünket - említette Börner Ildikó, 
a közösség vezetője. - Idei programunkat egy 

januári táborral itt kezdtük. Azt pe-
dig már tavaly megtapasztaltuk, 
hogy milyen mesésen gyönyörűek itt 
az őszi színek. Nagyszerű lehetőség, 
hogy szélesebb körű művésztelep-
nek is hagyományt teremtett az ide-
valósi alkotótársunk, mostani házi-
gazdánk, Cserép Gabriella. Október-
ben lesz immár a III. Nemzetközi Fes-
tő Napok programja, amikor majd 
újra jövünk. 

A vendégségben tartott tava-
szi összejövetel egyben a negyedévet záró 
programjuk volt. Elmondták: a legközelebbi 
kiállításukat május 18-án nyitják Vonyarcvas-
hegyen, az Aranyhíd Horgászegyesület ta-
nyájának avatóünnepsége alkalmával. Ezzel a 

bemutatóik sora indul el az üdülőkörzetben, 
s vendégeskednek majd Kőszegen, Bécsúj-
helyen. Szeptemberben 15. születésnapját 
ünnepli a közösség, jubileumi kiállítással. 

          H. Á.

Kettős kiállítás a jubileum alkalmából
Fonyód várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmá-

ból két kiállítással ünnepelt március 14-én a Fonyódi Múze-
um.  Bemutatkozott a helyi amatőr művészeket tömörítő Si-

rály Art Képző- és 
Iparművészeti Kör. 
Kiállításuk aktua-
litása vitathatat-
lan. Fonyód város-
sá avatásának al-
kalmával rendez-
tek első alkalom-
mal egy olyan cso-
portos kiállítást az 
avatási ünnepség-

nek is helyet adó gimnáziumban, ahol a településen élő és 
alkotó valamennyi művész szerepelt munkáival.  Az egysze-
ri alkalomból hagyomány lett. Minden év márciusában a Ba-
laton-parti város Tavaszi Fesztiváljának nyitóeseménye lett 
a közös tárlat, melynek hatására alakult meg akkor még Si-
rály Alkotó Kör néven az amatőr művészek összefogása. A 
zömében festményeket felvonultató tárlattal egy időben 
egy fotókiállításnak is helyet adott a múzeum, ahol a több 
mint száz évet felölelő képanyag nem csupán a várossá vá-
lás óta végbement változásokat mutatta meg a látogatók-
nak. Az igazi kordokumentumnak számító fotókkal is büsz-
kélkedhető tárlat végigvezette az érdeklődőt hogyan válto-
zott az egykori falusi miliővel bíró település idegenforgalmi 
értékekkel büszkélkedő, pezsgő üdülővárossá.
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Húsvéti Maratonman Balatonfüreden
Több száz résztvevő 

vág neki az idei balaton-
füredi Maratonmannek, 
melyet kedvező időjárás 
esetén Húsvétkor bo-
nyolítanak le. A futók 
többféle táv közül vá-
laszthatnak. A rajt áp-
rilis 20-án vasárnap 11 
órakor lesz a Tagore sé-
tányon. 

Idén is többféle távon 
lehet indulni. A szerve-
zők gondoltak azokra 
is, akiknek a félmaraton 
és a teljes maraton meg-
erőltető lenne. Ők 6,5 és 
10,5 kilométereken bizonyíthatnak. Akik 
szintidőn belül teljesítik a távokat, azok 
pólót kapnak, a dobogósoknak termé-
szetesen érem és oklevél jár.

Akik pedig nem húznak futócipőt, 
szintén jól járnak, hiszen változatos 
programok várják a kicsiket és a na-
gyokat egyaránt. A kísérőket csalá-

di nap várja , a gyere-
kek szórakoztatásá-
ról Rudi bohóc gon-
doskodik , a versenyt 
bográcsparti zárja . 
Lesz feláll ított masz-
százssátor, így az el-
gémberedett izmokat 
szakemberek gyógyít-
hatják meg. A szerve-
zők tájékoztatása sze-
rint várhatóan a tava-
lyi ötszáz résztvevő-
nél is többen indul-
nak majd a szezon-
nyitó versenyen. A 
sportnap jó felkészü-

lés lesz a nyári Balatonman Fesztivál-
ra , melyre még több érdeklődőt vár-
nak a szervezők. 

   Szendi Péter

Új kerékpárút Füreden
Március utolsó napján adták át az óvárost a Balaton-parttal 

összekötő, több mint kétszázmillió forintból épített új kerék-
párutat Füreden - a városközpontból induló aszfaltcsík a parton 
csatlakozik a balatoni bringakörúthoz.

A Piros templom melletti Völgy utcából induló kerékpárút a 
Kéki-patak mentén keresztezi a Noszlopy-, illetve Köztársaság ut-
cát, majd a Fürdő- és a Horváth Mihály utcában folytatódik. Ez-
után éri el a Balaton-partot, ott csatlakozik a tóparti közlekedési 
infrastruktúrához, azzal párhuzamosan haladva. Az új útszakasz 
hossza két és fél kilométer. A kerékpárút kialakításával párhuza-
mosan a Kéki-patak környéke is megújult.

Bóka István polgármester az átadáskor elmondta: a beruházás 
értéke meghaladta a kétszázhúszmillió forintot, melyből százhet-
venkétmillió forint az uniós támogatás, közel húszmillió az ön-
erő, illetve huszonötmillió forint a pályázat által nem támogatott 
elem. Ez utóbbi két forrást Balatonfüred Város Önkormányzata 
biztosította.

A pályázat megvalósításában konzorciumi partnerként részt 
vállalt a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely 100%-os támogatási 
intenzitás mellett több mint négymillió forint Európai Uniós pá-
lyázati támogatásban részesült.

Az eseményen jelen volt Kontrát Ká-roly, a Belügyminiszté-
rium államtitkára, aki elmondta: a kormányzat kiemelten keze-
li a tóparti turizmus szempontjából is fontos bringakörút továb-
bi fejlesztését, a kerékpárosok számára a biztonságos közlekedés 
megteremtését. A tervek között szerepel az osztrák és magyar fő-
várost, valamint a Balatont Budapesttel összekötő utak építése is.
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Kirándulás kisdiákoknak
Közösségi programokkal szeretnék felhív-

ni a figyelmet az erdők értékeinek megóvásá-
ra a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. és 
a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatár-
sai. E koncepció jegyében április elején kirán-
dulást szerveztek kisdiákoknak azzal a céllal, 
hogy minél több gyerek ismerje meg az erdők 
törékeny szépségét és a környezettudatos er-
dőjárás alapszabályait. A két szervezet irányí-
tói évek óta közösen dolgoznak a természeti 
kincsek és a VERGA Zrt. által létrehozott köz-
jóléti létesítmények védelme érdekében. Az 
együttműködés a kialakított pihenőhelyek 
épségét és az élőhelyek megóvását szolgálja. 

A Kozmutza Flóra iskola diákjainak és ta-
nárainak szervezett kirándulás célja, hogy a 
felnövekvő generációval is megismertessék 
és megszerettessék az erdők világát, amely az 
egyik legfontosabb lépés a természeti értékek 
védelme érdekében.

 A Bakony közepén, ötvenezer hektárnyi területen gazdálkodó 
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 2013-ban nagyszabású köz-
jóléti programsorozatot indított útjára. A vállalat üzemi területé-
nek több pontját érintő beruházások között kilátók és tanösvé-
nyek felújítása, erdei iskolai fejlesztés, kiállítás és rajzverseny szerve-

zése egyaránt szerepel. Harmóniában a kormány „Bejárható Ma-
gyarország” programjával, a VERGA Zrt. közel félmilliárd forintot 
fordított ezekre a fejlesztésekre. A program változatlan lendülettel 
folytatódik 2014-ben is: új kilátókat, tanösvényeket és erdei pihe-
nőhelyeket létesít a vállalat.


