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Lapszél
Jó hírek hordozója

Az újságírói hivatás egyik legszebb ajándé-
ka az ismerkedés lehetősége. A balatoni régió-
ban számos olyan közéleti személyiség találha-
tó, akinek véleményére mindig figyel a közélet, 
ám most mégsem róluk kívánok írni. Szigetvá-
ri József nevét valószínűleg csak kevesen isme-
rik a magyar tenger partján, bár a figyelmes rá-
dióhallgatók talán emlékeznek a vele készített 
interjúkra. 

Szigetvári József a szállás.hu szolgáltató cég 
ügyvezetője, s időről időre szívesen válaszol az 
általam feltett kérdésekre. Afféle burkolt köz-
vélemény kutatás ez: mennyire népszerű a la-
kosság körében a Balaton, hányan kívánják el-
tölteni a magyar tenger mellett szabadságu-
kat, s ha már szállásfoglalásról esik szó, mely 
településeket részesítik előnyben. Ez utób-
bi kapcsán összeállítható egy Top 10-es rang-
sor, amelynek hallatán minden érző balato-
ni szív kissé hevesebben kezd dobogni. A sor-
rend így kezdődik: első Siófok, harmadik Bala-
tonfüred, s azután – évszaktól függően - hall-
hatjuk Zamárdi, Lelle, Boglár, Keszthely, ese-
tenként  Balatonmáriafürdő nevét. Nem szá-
mít ritkaságnak, ha a legkeresettebb települé-
sek közé csak három-négy, az ország más ré-
szein lévő fürdőváros kerül be.

Honfitársaink fokozott érdeklődése a Bala-
ton iránt azért is megnyugtató, mert ez év ta-
vaszán meglehetősen váratlan támadás érte a 
tóparti turizmust. Az úszók vírusfertőzése és a 
lokális halpusztulás ürügyén – vélhetőleg üzle-
ti megfontolások alapján – indított offenzíva 
azonban nem érte el célját. A statisztikai ada-
tok arról tanúskodnak, hogy a magyar lakosság 
változatlanul a balatoni nyaralást, pihenést fa-
vorizálja, s ezzel egyben a tóparti vállalkozáso-
kat is életben tartja. Szigetvári József a közel-
múltban azt nyilatkozta: a harmadik negyedév-
re vonatkozó előfoglalások 10-15%-kal haladják 
meg az elmúlt évit. 

Tavaly, nyár végén megkérdeztem a szállás.
hu igazgatóját, hol kívánja eltölteni azt a né-
hány napot, melyet rendkívüli leterheltsége 
megenged. – Természetesen a Balaton mellett, 
ha találunk szabad szálláshelyet – válaszolta 
mosolyogva.

Ha idén esetleg gondjai lennének e téren, bi-
zonyára sokan segítenének neki. A jó hírek hor-
dozói ugyanis megkülönböztetett bánásmó-
dot érdemelnek.   

          Süli Ferenc    

Takarója a csillagos ég
Több éve már, hogy készü-

lődött az útra. Pedig 63 éve-
sen még nem feltétlenül kelle-
ne! Egészsége azonban megrom-
lott, s bár egy ideig úgy tűnt: ta-
lán kigyógyult a kórból, a „Nagy 
Manitu” elhívta őt is az „Örök 
Vadászmezőkre”. Matyikó Se-
bestyén József az „utolsó mohi-
kánok egyike” volt, aki még hitt 
a szóban, főként az írott szóban, 
s akinek élete volt a költészet, a 
művészetek ezernyi arcú világa.

Hosszú évtizedeken át tanul-
mányozta szeretett városa, Sió-
fok történetét, de a tópart több 
más településén is otthonosan 
mozgott, főként ha kiállítás meg-
nyitóról, író-költő-olvasó talál-
kozókról volt szó. Rendszeres vendégei voltunk például a szárszói köl-
tészet napi megemlékezéseknek, s gyakran beszélgettünk arról, hogy 
itt, a Balaton partján mennyire szükség lenne egy eddigieknél hatéko-
nyabb kulturális összefogásra. Éveken át volt a Kálmán Imre Emlék-
ház vezetője, ahol sorozatosan igen színvonalas képzőművészeti kiállí-
tásokat is szervezett. Azt tervezte, hogy az évek során  ajándékba ka-
pott képekből egyszer majd komoly állandó tárlatot hozhat össze…

Verseket, tanulmányokat írt, publikált, könyvei jelentek meg, hely-
történeti könyveket állított össze… amíg bírta erővel. Ismert embe-
rekkel rendszeresen levelezett, többek között Habsburg Ottóval, 
Faludy Györggyel, Szondi Lipóttal, Juan Gyenessel, Illyés Gyulával, 
Borsos Miklóssal, vagy a szintén siófoki kötődésű szobrász-zsenivel, 
Varga Imrével. (Vasra vert fohász című versgyűjteményét például Var-
ga Imre alkotásai színesítik). Többek között tagja volt a Siófoki Alko-
tók Körének, valamint a Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális Egyesü-
letnek is .

Írásai 1974 óta jelentek meg különféle lapokban. Elkészítette a sió-
foki köztéri szobrok személyi kateszterét, írt könyvet a zsidóság helyi 
történetéről, valamint Kálmán Imréről is . 

- Siófokon minden korban éltek olyan személyiségek, akik a szelle-
mi élet mindenesei voltak. – vallotta egy helyütt -. Az elődeim között 
tartom számon Lukács Károlyt, aki jogot végzett tanárként dolgozott, 
de a halászat és a hajózás történetét is kutatta, s helytörténeti mú-
zeumot alapított. Zákonyi Ferenc főjegyzőként, a Veszprém megyei 
Idegenforgalmi Hivatal vezetőjeként is sokat tett a Balatonért, majd a 
turizmus területén tette le a névjegyét, s a tó környékének szakértő-
jeként fejezte be életművét. Együd Árpád pedig néptáncot tanított, 
énekkart vezetett, népköltészetet gyűjtött s muzeológusként is dol-
gozott. Ismertem őket, tanultam tőlük. 

Most, hogy az út véget ért, a sötétségben nem maradt más, mint 
megtért elődeihez, s miként egy versében is megfogalmazott: takaró-
ja lett a csillagos ég!

     Gyarmati László

Varga Imre rajza
Matyikó Sebestyén

Józsefről
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Idén ismét a bál közönsége adhatta 
le szavazatait a legszebbnek tartott 15 
hölgyre, majd a Horgas Eszter, Halasi Ti-
bor, Ókovács Szilveszter, Gömbös Ló-
ránd és Schiffer Miklós alkotta zsűri vá-
lasztotta ki közülük a legszebb hármat: a 
18 éves balatonfüredi Sulák Martinát, a 
nyíregyházi Lukács Rékát, s a budapesti 
Szóráth Sarah kisasszonyt.

A bál a hagyományoknak megfele-
lően folyt: a Vaszary Villától vonuló pá-
rok – miután a hölgyek nyakába kerül-
tek az egyedi porcelánszívek – az ér-
deklődők sorfala közt érkeztek meg az 
Anna Grand Hotel parkjába. A nyitó pa-
lotást a Mendelssohn Kamarazenekar 

kíséretében a Magyar Állami Operaház 
balettművészei táncolták (koreográfia: 
Jellinek György). 

A bál fővédnöke, Trócsányi Lász-
ló igazságügyi miniszter bevallotta: 
elsőbálozó, s könnyebben vállalja egy 
parlamenti beszéd megírását, mint a báli 
köszöntőt. Hozzátette: Balatonfüred egy 
ideál, mely nemcsak őrzi és védi az örök-
ségét, hanem kamatoztatja is.

- A füredi Anna-bál számunkra ünnep 
– mondta Bóka István polgármester –, 
mely kibírta az idők megpróbáltatásait, 
s képes megújulni évről évre. 

Görgényi Ernő, Balatonfüred kulturá-
lis partnerének, Gyula városának polgár-
mestere a két település kulturális part-

Balatonfüreden maradt az aranyalma
Sulák Martina lett a 189. Anna-bál szépe

nerségét emelte ki (a szerződést pár hét-
tel korábban írták alá a felek).

A Kiss Ernő-díjat, melyet a Balatonfü-
redért legtöbbet tevő férfiúnak ítélnek 
minden évben, a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. vezérigazgatója, Simon Atti-
la vehette át. 

A tradicionális keringővel megkezdő-
dött, majd hajnalig tartott a bál. A köny-
nyű, báli vacsorát ezúttal is herendi ét-
készleteken szolgálták fel.

Miután ki-ki leadta voksát a legszebb-
nek tartott leányra, megkezdődött a be-
mutatkozás, melyet minden esetben el-
ismerő taps kísért. Éjféltájban meg is szü-
letett a zsűri döntése, majd a sajtósok 

hada faggatta a legszebbeket.
- A tízes a szerencseszámom 

– mondta Sulák Martina, a pá-
pai református gimnázium ta-
nulója –, a huszonnégyestől egy 
kicsit féltem, de most már ez is 
az, s lehet, hogy meg játszom a 
lottón. A budapesti Táncmű-
vészeti Főiskolán szeretnék to-
vábbtanulni, hiszen Pápán meg-
kaptam az alapokat. Ruhámat 
az internet segítségével válasz-
tottam, kerültem a habos-ba-
bos formát, egy letisztult, egy-
szerű formát sikerült találnom. 

Martina a barátjával érkezett 
a füredi Anna-bálba, s nem szá-
mított arra, hogy beválasztják 
a legszebbek közé, s az aranyal-
mára nem is gondolt…

Az első udvarhölgy Nyíregyházáról 
érkezett, de fü-
redi kötődései is 
(nagyszülei élnek 
a városban) van-
nak. Lukács Réka 
éppen ezért sű-
rűn látogat a Ba-
laton-parti vá-
rosba. A Buda-
pesti Gazdasági 
Főiskolán nem-
zetközi gazdál-
kodást tanul. A 
második udvar-
hölgy, a 19 éves 
Szóráth Sarah az 

elmúlt évben ugyanezen a bálon ugyan-
ilyen „helyezést” kapott. Ő a Budapes-
ti Corvinus Egyetemen kommunikáció 
szakon tanul, ráadásul sportol is az MTK 
Budapest csapatában.

A bál szépei Viktória-, Rothschild- és 
Apponyi-mintás herendi vázát kaptak 
ajándékba. Az aranyalma és a kék bár-
sonyszalag természetesen a bál szépéé 
lett.

A bálozók között találkozhattunk 
Rost Andreával, Jakabos Zsuzsanná-
val, Haumann Petrával, Litkey Farkassal, 
Freund Tamással.

A számos kísérőrendezvény közül a 
legnépszerűbb a lányok sétakocsikázása 
a bál másnapján. A város számos pontját 
érintő hintózás nemcsak a hölgyeknek, 
de a nézőknek is szép élmény maradt. 

  
          kép és szöveg: Zatkalik
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Jóllehet kétszer is el kellett halasztani, a 
harmadszorra megrendezett, sorrendben 
immár 32. Pek-Snack Balaton-átúszás most 
is azt bizonyította: hatalmas az igény a ren-
dezvényre! Versenysportolók és amatő-
rök, fiatalok és idősek, hazaiak és külföldiek 
egyaránt jegyzik, várják az eseményt. Töb-
ben egész évben erre készülnek, hogy év-
ről-évre bebizonyítsák elsősorban önma-
guknak: képesek megtenni ezt a nem cse-
kély, 5,2 km-es távot! 

A szervező bizottság elnöke, Szán-
tó László maga sem számított arra, hogy 
a harmadszori halasztás ellenére ilyen so-
kan, méghozzá 7258-an elrajtolnak a rév-
fülöpi rajthelyről. Mint ismeretes, az át-
úszások történetében volt már arra példa, 
hogy több mint tízezren úszták át a tavat, 

Újra bizonyított a 32. Pek-Snack Balaton-átúszás!

Közönségcsalogató programok a Siófoki Nagystrandon

de erre csak abban az esetben lehet számí-
tani, ha mindjárt az első meghirdetett al-
kalommal kedvező az időjárás, s a Balaton 
vízhőmérséklete is eléri a 24-26 fokot.

Idén a harmadik „nekifutásra” a víz hő-
mérséklete ideális felé közelített, így sem-
mi sem akadályozta meg, hogy a 26 fokos 
víz megteljen a próbázók tömegeivel. Elő-
ször vett részt a népszerű szabadidős ren-
dezvényen a korábbi olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok ökölvívó, Kovács István, a Ma-
gyar Honvédség ezúttal is egy több száz 
fős Úszó Erőddel képviseltette magát, va-
lamint idén először nemcsak átúszásra, ha-

Az elmúlt években több százmillió fo-
rintos fejlesztések valósultak meg a Siófo-
ki Nagystrandon. A felújítással párhuza-
mosan számos új szolgáltatás is elérhető-
vé vált: közlekedő utak épültek a mozgás-
korlátozottak részére, valamint vízbe jutást 
segítő lift is létesült. A gyermekes családok 
körében gyorsan népszerű lett a homokos 
partszakasz, valamint az aktív kikapcsoló-
dást segítő játékok. A felnőttek számára óri-
ás sakk, strandröplabda-, strandfoci pályák 
épültek. Augusztus első hétvégéjén itt ren-
dezték az MLSZ Nemzeti Strandlabdarúgó 
Liga bajnoki döntőit, pár nappal később pe-
dig a strandlabdarúgó Európa-bajnokság se-
lejtező mérkőzésein tapsolhattak a nézők. A 
sportrendezvények látogatása mellett ter-
mészetesen minden létesítményt igénybe 
vehetnek a strandvendégek is. 

A siófoki strandokat üzemeltető Bala-
ton-parti Kft. vezetői, dolgozói számára a 
városlakók és az ide érkező turisták pozitív 

nem „átgyaloglásra” is sor került. Ugyanis a 
honvédség búvárai staféta-szerű váltásban, 
gyalogolva tették meg az 5,2 km-es távot.

- Nagyon örülök annak, hogy az idei 
rendezvényünk is ilyen jól sikerült – foglal-
ta össze a tapasztalatokat Szántó László 
-. Külön köszönet illeti meg főszponzorun-
kat, szponzorainkat és azokat a segítőin-
ket, akiket felsorolni is nehéz lenne, szeren-
csére annyian voltak, s akik nélkül valóban 
nem tudnánk megtartani ezt a nagy sza-
bású eseményt.

        
        Szöveg és fotó: Gyarmati László

visszajelzései a legfontosabbak – jól tudják 
ugyanis, hogy egy balatoni nyaralás sikere 
múlhat szolgáltatásaik minőségén. S hogy e 
téren sincs gond, azt az is jelzi: a vendégszám 
az elmúlt években folyamatosan emelke-
dett. E tény részben annak is köszönhető, 
hogy a Siófoki Nagystrandon évek óta nem 
emelkedtek a jegyárak.

A Balaton-parti Kft. kiemelt státuszát 
erősíti: Siófok tizenhét kilométeres partsza-
kaszát ápolja, gondozza, s 
teszi alkalmassá a vendé-
gek fogadására. Vannak 
exponált, rendkívül láto-
gatott partszakaszok, me-
lyeken egy-egy hétvégén 
több tízezren strandolnak. 
Főként az Aranypart nép-
szerű a vendégek körében, 
de az újhelyi és a sóstói 
fürdőhely is rendkívül lá-
togatott. 

A vendégek nyugodt pihenését, az esz-
tétikus környezetet ötven fős személy-
zet biztosítja - ez a létszám a főszezonban 
megduplázódik. Siófokon kiemelt feladat a 
fürdőzők biztonságának garantálása: a vízi 
mentők és az elsősegélynyújtó szolgálat 
húsz fővel látja el feladatait. 

Siófok város strandjait – a díjtalanul lá-
togathatókat is beleértve – nyaranként át-
lagosan egymillió vendég keresi fel.



utár2014. augusztus Aktuális

5

Kiemelt, országos jelentőségű projekt-
ként kezeli a kormányzat a dél-balatoni 
szennyvízhálózat kiépítését, sürgeti meg-
valósítását, s ennek megfelelően biztosít-
ja a kivitelezés fedezetéül szolgáló tizen-
nyolcmilliárd forintot. A koncepció ugyan 
már közel egy évtizede megszületett, ám 
az akkor regnáló kabinet elsősorban kam-
pány kérdésként kezelte a beruházást. Az 
események 2012 januárjában gyorsultak fel, 
amikor a társulás elnöki tisztére Hidvégi Jó-
zsefet, Fonyód polgármesterét kérték fel. 

- Kezdetben huszonkét település je-
lezte részvételi szándékát, ám az évek mú-

Nemzetközi összehasonlításban előkelő 
helyen áll a Balaton mind víz-, mind környe-
zetvédelmi vonatkozásban. A minősítés tol-
mácsolója Székely Erzsébet, a másfél évtize-
de alakult Balatoni Civil Szervezetek Szövet-
ségének elnöke, aki számos hazai tanácsko-
zás mellett rangos nemzetközi fórumokon is 
képviseli a magyar tenger mellett élőket. 

- Valóban ez a két vonulat erősödött fel te-
vékenységünkben, ám az irány nem új kele-

Szennyvízberuházás: szeptemberi munkakezdés

Civilek a Balatonért: azonos vezérelv

lásával Marcali és Nagybajom önálló útra 
lépett. Két község pedig a külterületi érin-
tettség miatt vált ki a társulásból, ugyan-
is a kevésbé lakott részek szennyvízháló-
zatának kiépítését nem lehet uniós forrás-
ból megvalósítani. A probléma megoldá-
sa egyébként azért sürgető, mert csatorná-
zottság hiányában az érintett településeken 
nem adható ki építési engedély. Fejlesztések, 
beruházások, építkezések hiányában pedig 
vegetálás, visszaesés vár a régióra. 

- A társulás elnöke elmondta: a 
somogytúri agglomerációban már lezajlot-
tak a közbeszerzések, Karád térségében – 

ahol szennyvíztisztító is épül – megtörtént 
a kivitelezők kiválasztása, s minden aka-
dály elhárult az őszi munkakezdés elől. A 
kéthelyi tisztítómű fejlesztésének előkészí-
tése ugyancsak a közbeszerzési eljárás stá-
diumában van. A projekt legnagyobb ér-
tékű beruházása az  ötmilliárd forint felet-
ti költségvetésből megépülő siófoki tisztí-
tómű, amely Szemestől Világosig fogadja a 
szennyvizet. Hidvégi József úgy látja: a pro-
jekt zárása – az akadozó hatósági engedé-
lyezési eljárások ellenére – a tervezett idő-
ben, 2016 végén megtörténhet.

   Süli Ferenc 

Tíz nap a város szimbólumának számító siófoki vízto-
rony árnyékában, tíz nap a régió legjobb borászainak tár-
saságában – hangulatos, látványos, szórakoztató progra-
mok kíséretében. A második alkalommal megrendezett 
Part FM Borparton esténként sok százan – hétvégeken 
néhány ezren – kötöttek ki, hogy a víz mellett a környe-
ző dombok levével is közelebbi kapcsolatot találjanak. A 
régió népszerű rádiójának műsorvezetői több alkalom-
mal a helyszínről jelentkeztek, hogy a remek hangulatot 
megosszák a hallgatókkal, s hogy aktivitásra, a borpart 
felkeresésére csábítsák őket. 

Part FM Borpart -
siófoki zenekarokkal,
balatoni borokkal

tű – elődeim határozták meg célkitűzésein-
ket, s az idők folyamán mindig alkalmazkod-
tunk a kihívásokhoz. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hiszen a szövetség elnökségének 
tagjaként 2007 óta közelebbi rálátásom lehet 
a hazai és nemzetközi trendekre. S mivel több 
tóparti szervezettel – a Balaton Fejlesztési Ta-
náccsal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, 
az MTA Tihanyi Limnológiai Intézetével – 
napi kapcsolatban vagyunk, ismerjük a régió 

problémáit, s az ezek-
re adandó alternatív 
válaszlehetőségeket 
is. A civilek megbe-
csültségét jelzi, hogy a 
döntési folyamatok-
ba is bevonnak ben-
nünket. Vezérelvünk 
a megalakulás óta 
sem változott: a fenn-
tartható tógazdálko-
dást kell előtérbe he-
lyeznünk, vagyis az 
itt élő emberek, vál-
lalkozások gazdasá-
gi tevékenységét kell 
harmóniába hozni a 
Balaton természetes 
adottságaival. Ennek 
szellemében – sok 
más európai állam-
hoz hasonlóan – az 
ökoturizmust favori-
záljuk, s e téren kivá-
ló partnernek bizo-
nyul a nemzeti park, 
a Balaton Fejlesz-

tési Tanács, a Magyar Madártani Egyesület 
Dél-balatoni Csoportja és a Somogyi Termé-
szetvédők Egyesülete. Számunkra egyértelmű, 
hogy a nagyvilág gondolkodó polgárai a meg-
újuló energiaforrás-
ok és a fenntartha-
tó fejlődés mellett 
tették le voksukat. 
Nekünk, balatoni 
civileknek tehát az 
a feladatunk, hogy 
ilyen irányban be-
folyásoljuk az em-
berek gondolkodá-
sát – el kell érnünk, hogy ez a szemlélet be-
épüljön a mindennapos gyakorlatba. A kü-
lönböző fórumokon kinyilvánított állásfogla-
lásaink nyitott fülekre találnak a döntéshozók 
körében – tudják, hogy jelentős a társadalmi 
bázisunk.  

- A tóparti civilek szövetségének elnök 
asszonya elmondta azt is, hogy az Élő tavak 
világhálózatának rendezvényein megtartott 
előadásokból kiderült: a Balaton a jó álla-
potban lévő állóvizek csoportjához tartozik, 
mert a helybeliek okosan és megfontoltan 
gazdálkodnak a csodás természeti kinccsel.

- Ha figyelembe vesszük például, hogy a 
Balatonnal azonos nagyságú Bodeni-tavon 
ötvenezer kishajó szeli a hullámokat, s hogy 
Afrika és Ázsia számos országában már re-
ménytelen vállalkozásnak tűnik a tavak tu-
risztikai célú hasznosítása, azt mondhatjuk, 
hogy vízminőség, vízvédelem terén jól állunk. 
S ebben - minden valószínűség szerint – felfe-
dezhetjük a civilek akaratát is.    

   Süli Ferenc
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Ismét pályázati forrásból fejlesztik a 
partvédőműveket Balatonmáriafürdőn, 
s több fontos beruházásra is sor kerül az 
egyre látogatottabb településen – nyi-
latkozta lapunknak Galácz György pol-
gármester.

 Az elmúlt év őszén a 
központi strandon befeje-
ződött a partvédőmű re-
konstrukciója.

Most Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányza-
ta ismét jelentős pályáza-
ti forrást tudhat magáé-
nak. A Balaton Fejleszté-
si Tanács által „A vízpar-
ti és egyéb közösségi terü-
letek fejlesztésének támo-
gatására” meghirdetett  pá-
lyázati kiírásra ezúttal sza-
bad strandjaink partvédőmű fejleszté-
sére nyújtottunk be pályázatot, majd a „ 
Balatonmáriafürdő szabad strandi part-
védőművek rekonstrukciója” című pá-
lyázatunkról is  nyertes támogatói dön-
tés érkezett.

A pályázatban vállalt munkák kivi-
telezése 2014. szeptember – november 
hónapban valósul meg. A beruházás ke-
retében a Szabadság-,  a Hullám -, az Őr-
ház -, a Polgár utcai, továbbá a zagyté-
ri és a hajóállomási strand helyszíneken 
található kőszórásos partvédőmű kerül 
bazalt terméskővel megerősítésre, vala-
mint geodéziai mérés igénybevételével 
az elrabolt területek jogi partvonalának 
helyreállítása, földfeltöltéssel mintegy 
470 méter hosszúságban. A kivitelezési 
munkák összköltsége meghaladja a 8,4 
millió forintot 50 %-os támogatási in-
tenzitás mellett. 

- A központi strand is megújult, Kék-
hullám zászlóval gazdagodott. 

Nem csak a partvédőmű, hanem a 
teljes központi fizető strandunk meg-
újult, szolgáltatási színvonala is jelentős 
mértékben emelkedett, köszönhetően 
szintén nyertes MVH pályázatunknak. 
A kiépült járdákkal, színpadtérrel, új zu-
hanyzókkal, ivó kutakkal és öltözőfül-
kékkel nagy volumenű fejlesztés való-
sult meg. 

A beruházás keretében az ősz folya-
mán még több zöld növényzettel gaz-

Sikeresen pályáztak Balatonmárián
dagítva, tíz facsemete kerül elültetés-
re. Balatonmáriafürdő központi fizető 
strandja 2014-ben elnyerte a Kékhullám 
zászlót, mely a legjobb balatoni stran-
dokat és kikötőket díjazó elismerés.

A többi szabad strandunkon sza-
kaszosan folytatódik a játszótéri játé-
kok cseréje, és új vizesblokkot, kulturált 
mosdókat építünk. 

- A Balatoni Nyár ’14 rendezvénysoro-
zat és a IV. Máriai utcatárlat az idén pá-
lyázati támogatással valósult meg –mi-
lyennek ítéli mg a produkciókat és a kö-
zönség reagálását?

- A faluközpontban lévő strand szín-
tere településünk kulturális életének is . 

Az MVH által támogatott pályázat 
mintegy 3 millió forintos támogatást 
nyújt a rendezvény 
megvalósításához. A 
4 napos, 2014. július 
24 – 27. között zaj-
ló rendezvény 2014-
ben is remek színfolt 
volt a település éle-
tében. Bár az időjárás 
idén gyakran meg-
tréfálja a szabadté-
ri rendezvények szer-
vezőit, a programja-
inkat sok ezren láto-
gatták.

A közönség szín-
vonalas fúvószene-
kari koncerteket hallhatott, a házigaz-
da  Balaton M@K Fúvószenekar és ba-
rátainak közreműködésével. A Marca-
li Marcato Ütőegyüttes 20 éves jubile-
umi koncertje is nagy siker volt. Lengyel 

testvértelepülésünkről, Kozmin-ból ér-
kezett ifjú rock zenészeknek tapsolt a 
közönség. Az este a svájci Bierajnas fer-
geteges koncertjével zárult. Vasárnap 
pedig a lengyel és magyar tánccsoport-

ok fellépését követően, a 
Balkan Fanatik élő koncert-
je, majd a zenés tűzijáték 
zárta a rendezvényt.

A gróf Széchényi Imre té-
ren utcatárlatot tekinthet-
tek meg a művészetbarátok.

A  sokakat vonzó színvo-
nalas helytörténeti kiállítá-
sunk mellett a Strand galé-
riában a nyár folyamán a to-
vábbiakban Siess Zsuzsanna 
művei- egy különleges ikon 
kiállítás - látható idén.

- A Vasút tér is megszé-
pült…

- A „Közösségi közlekedés fejleszté-
se a Balaton térségében” című projekt-
nek köszönhetően az Önkormányzat 
részéről lassan végéhez ér a vasútállo-
más környezetének rekonstrukciója.  A 
megújult Vasút téren kialakított parko-
lók, kerékpárút, utcabútorok, fák és friss 
zöldterület, valamint a Posta előtti tér 
- öröm a szemnek. Az állomás épületé-
nek, illetve közvetlen környezetének 
felújítása a MÁV Zrt. kezelésében tör-
ténik, már nagyon várjuk a folytatást.

Ezzel a faluközpont, mint a telepü-
lés arca, megszépülve, virágokkal, kultu-
rált           burkolatokkal, randevúra csá-
bító padokkal, barátságos kiülő terekkel 
várja a látogatókat.
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Július elején a környezetvédelem és energiatakarékos-
ság jegyében két intézményben is korszerűsítési munka in-
dult Vonyarcvashegyen. Pályázati pénzzel és 15% önrész-
szel elkezdődött az óvoda- és az iskola épületének felújí-
tása.

- Javában folyik a mun-
ka, amely egy 120 milliós 
projekt része - mondta ér-
deklődésünkre Péter Károly 
polgármester. Lassan véget 
ér a nyári szünet, de min-
dent megteszünk azért, 
hogy ne legyen fennaka-
dás az iskolakezdésben. 
Nagy átalakítás zajlott/zaj-
lik mindkét intézményünk-
ben, melynek anyagi von-
zatát „A Vonyarcvashe-
gyi Általános Iskola, Óvoda 

energetikai korszerűsítése, megújuló energiával, nyílászárók cse-
réjével, utólagos hőszigeteléssel” KEOP 5.5/0/ B/12 című pályá-
zaton nyertük meg. A pénzből 10 centiméteres külső hőszige-
telést tesznek fel mindkét intézmény falaira, az iskola tetőterét 
pedig belülről is szigetelik. Az elavult, a használat során tönkre-
ment régi nyílászárók korszerűbbre, energiatakarékosabbra cse-
réje is esedékessé vált, ezért most 212 db, hőszigetelt üveggel el-
látott műanyag ablak kerül az iskolára. Mindkét helyen fűtéskor-
szerűsítést is végzünk. A levegős hőszivattyús megoldásnak is 
köszönhetően várhatóan jelentős (számításaink szerint 440,290 
[GJ/ év]) energiát, illetve ennek megfelelő forintot tudunk az ed-
digiekhez képest megtakarítani.

A mai kor nagy vívmánya, a napelem. Mi is élünk az álta-
la nyújtott előnyökkel, ezért az iskola déli oldalán lévő tető-
re 170 db, KS-245P típusú napelem kerül. A KEOP 4.10/0/A/12  
pályázati pénzből újabb 42 millió forintot jelent, de az egész 
évre tekintve fedezhetjük az iskola  villamos energia szükség-
leteit. Egészen friss hír, hogy ennek önrészét visszanyerte az 
önkormányzat.

Az óvodában már a falak színezése zajlik, de a gyerekek el-
helyezése, ahogy a nyár folyamán végig , most is biztosított. 
Az iskolában a határidő augusztus 25-e, remélem, eddigre 
befejezzük a felújítást!

Cél az önellátó ház?
Környezettudatos beruházás Vonyarcvashegyen

Nem csupán megkezdett  és  még be nem fejezett 
projektjeink vannak ,  hanem sz ámtalan eg yéb ter vünk , 
elképzelésünk Vonyarc vasheg y további  fejlesztésére, 
Vonyarc vasheg y és  a  vonyarc vasheg yiek érdekében,  a z 
itt  élők igényei  szer int .  Munkánkat ennek szellemében 
szeretnénk folytatni .

A „Tiszta Hallás” Bt. dolgozói (balról jobbra haladva) 
Maginyecz János, Janecskó András és Zentai Lajos az

épület falának nikecelles borítását végzik



utár 2014. augusztusTelepülések

10

Lezárult a Sándortelepi strand család-gyermekbarát szem-
pontú rekonstrukciójának első szakasza. Július 18-án ünnepélyes 
keretek között vehették birtokba a strandot a fürdőzők.

A beruházás jelenlegi szakaszában elkészültek a különböző 
napozó- és pihenőfelületek, valamint a hosszan elnyúló, zöld fe-
lületű szigetekkel tarkított, homokkal borított sekély fövenysza-
kasz, illetve a vízi színpad. A partvédőműveket elbontották és 
mögötte homokkal fedett lidót alakítottak ki a parti részen. 

- Ez a törekvés segít visszaállítani – ha csak csekély hányad-
ban is – a tó eredeti állapotát, és minden újabb föve-
nyes partszakasz egy kicsit növeli is a tó mederterüle-
tét, elősegítve a víz öntisztulását is – hangzott el az át-
adáson. 

Természetesen van még munka bőven a teljes el-
készülésig. Jelenleg egy viszonylag szűk sávban borít-
ja még csak gyepszőnyeg a strandot és vannak részek, 
ahol gépekkel is dolgoznak, de az a strandolókat nem 
zavarja. 

A strand több élmény elemmel bővül, melynek ke-
retében két megosztott korosztályos játszótér készül: 
egyik a 2-6 évesek részére, a másik a 6-10 évesek szá-
mára. Továbbá vizes játszóhely, és vizes élményjátszó-
tér is kialakításra kerül. A Sándortelepi strand beruhá-
zás részeként a kiszolgáló épület funkcióbővítő felújítá-

A Magyar Tamburello Szövetség immár har-
madik alkalommal rendezte meg a Nemzetkö-
zi Tambeach Fesztivált a Siófoki Nagystrandon 
2014. augusztus 1-3 . között . A versenyen a ha-
zai tamburello játékosokon kívül a sportág hazá-
jából,  Olaszországból is érkeztek nagyszámmal a 
versenyzők. A versenyen női,  férf i és vegyes páros 
kategóriában is megmérkőztek a játékosok.  A há-
rom napos versenyen minden érdeklődőt ingye-
nes próbalehetőséggel vártak a szervezők.

Bede Róbert sztárszakács, 
Hidvégi József polgármester 
és Szári Zsolt, a Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezetője serénykedett a kon-
dér körül augusztus 2-án a 
fonyódi kikötőben, hogy el-
készítsenek és megismertes-
senek a közönséggel egy régi, 
jellegzetes fonyódi ételt.

A petyek egy fonyódi spe-
cialitás, amit egykoron a fo-
nyódi halászok főztek a ha-
lászhajókon – mondta a ren-

Tamburello a Siófoki Nagystrandon

Birtokba vették a fürdőzők a fonyódi strandot

Petyeket főztek Fonyódon

sa is megvalósul, illetve sor kerül 63 férőhelyesre bővülő parko-
ló kialakítására.

A project része a Bélatelepi kikötő korszerűsítése is, amely 
összességében 103 kishajó kikötésére válik alkalmassá.

A Kripta Villa külső - belső felújítását követően az emeleti ré-
szen kiállító tér kerül berendezésre, mely élő műterem lesz inte-
raktív foglalkozásokkal, és alkalmas lesz kulturális rendezvények 
megtartására is. A projekt várható befejezése 2015. február vége.

    Márton László

dezvényen Szári Zsolt, a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. vezetője. A ha-
lakhoz és a halételek főzéséhez is kiválóan 
értő szakember kiemelte, hogy egy lecsós 
alapot kell készíteni a petyekhez. Miután 
ez elkészül, akkor kerül bele a pirospapri-
ka, majd a már korábban lesózott, beirdalt 
vegyes halszeletek.  Lényeges, hogy csak 
annyi vizet öntsünk rá, ami ellepi és 25-30 
perc alatt elkészül a petyek. 

- Biztosra akarnak menni, ezért hely-
történeti gyűjtésből származó eredeti re-
cept alapján dolgoznak – jegyezte meg 
Hidvégi József.
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Sokrétű programok, útfelújítás, sike-
res pályázatok - ezek jellemezték eddig 
Pécselyt a 2014-es évben. Sebők Lajos 
polgármester elégedetten nyugtázta az 
első félévet. 

- Nyár elején fejeződött be a 
Balatonakali-Balatonszőlős összekötő út 
egy szakaszának teljes felújítása. Ez ma-
gában foglalta a burkolatcserét, új közúti 
jelzőtáblák és jelzések elhelyezését, vala-
mint az út melletti vízelvezető-rendszer fel-
újítását - tájékoztatta lapunkat Sebők La-
jos polgármester. Mivel az út állami tulaj-
don, így a beruházó a Magyar Közút Zrt. 
volt. Ez a projekt Pécsely vonatkozásában 
a Pécsely-Vászoly külterületi útszakaszt, 
valamint belterületen az úthálózat  körül-
belül egy kilométeres részét érintette. Mi-
vel ez település legforgalmasabb útszaka-
sza, a felújítás óriási előrelépés Pécsely éle-
tében.

Sikerült egy önkormányzati tulajdon-
ban lévő, külterületi utat is felújítani, ahol 
részleges burkolatcsere történt. A község 
adósságkonszolidációban ugyan nem ré-
szesült, ám az önkormányzatok pályáza-
tán a Belügyminisztériumtól 10 millió fo-
rint támogatást kapott. Ezt járdafelújítás-

Az elhasználódott úthálózat felújítá-
sát, a község strandjának korszerűsíté-
se, illetve egy európai normáknak meg-
felelő kemping kialakítása is szerepel a 

Új falugondnoki busszal gazdagodik Pécsely

Csopak jövőre városi minősítést kap?

ra, illetve  az óvoda rekonstrukciójára for-
dítják. 

Várhatóan szeptemberben új falu-
gondnoki busszal gazdagodik a település 
és a közeljövőben szeretnék még pályázati 
úton az orvosi rendelőt és a kultúrházat is 
felújítani. Kezdeményezték a két éve egy-
házi fenntartásban működő általános is-
kola állami fenntartásba adását. 

- Májusban rendeztük meg a pécselyi 
borversenyt, kivá-
ló nedűket kóstol-
hatott a szakértő 
zsűri. 

Júniusban zaj-
lott a Négy Falu 
Találkozója. Ezen 
a helyieken kí-
vül Balatonszőlős, 
Dörgicse és Vá-
szoly küldöttsége 
vett részt. Többek 
között volt aszta-
litenisz-, darts- és 
l ö v é s z v e r s e n y . 
Rendeztünk bor-
felismerő és főző-
versenyt is. Lab-

darúgás, bálagurítás és sörivó verseny is 
szerepelt a programban. Az összetett ver-
senyt végül Pécsely csapata nyerte. Július-
ban rendeztük a hagyományos Pécselyi Fa-
lunapokat. Ebben szerepet kapott a bor, a 
gasztronómia, a sport és a kultúra. A leg-
fontosabb azonban, hogy a helyiek és az 
idelátogató turisták néhány napig együtt 
szórakoztak és jól érezték magukat - zárta 
gondolatait a falu első embere. 

tervek között. Jövő nyár-
ra várhatóan Csopak vá-
rosi minősítést kap.

A nyári szezon előtt is-
mét ügyeltek arra a tele-
pülésen, hogy a strandot 
tovább korszerűsítsék, 
parkosítsák, nem melles-
leg a part közelében ta-
lálható Árpád utcát fel-
újították. Ősszel további 
utakat szeretnének újra-
aszfaltozni. 

Csopakon lehetőség 
volt a régi ifjúsági üdü-
lő hosszú távú bérlésé-
re, ami a tavalyi évben és 
idén történt komoly fel-

újítások során magasabb komfortfoko-
zattal várja a turistákat.  Ambrus Tibor 
polgármester szerint ez egy jó befekte-
tés, hiszen színvonalas táborok, sport-

egyesületek, baráti társaságok, osztály-
kirándulások fogadására is alkalmas az 
ifjúsági szálló. A tervek között szere-
pel, hogy mellette, önkormányzati te-
rületen szeretnének kialakítani egy 110 
parcellás európai normáknak megfelelő, 
magas komfortfokozattal bíró kempin-
get.  Több sikeres rendezvényen már túl 
vannak, javában készülnek az augusztus 
16-23-ig sorra kerülő Csopak Napokra. 

Ambrus Tibor szerint a  közelgő pá-
lyázati lehetőségek, az új költségveté-
si támogatások megkerülhetetlenné te-
szik Csopak várossá válásának kérdését. 
A korábbi kritériumok már megszűntek, 
a település igenis alkalmas lenne ahhoz, 
hogy várossá nyilvánítsák. Ez ügyben la-
kossági fórumot hívtak össze, a testület 
várhatóan még idén dönt. Pozitív elbí-
rálás esetén jövő nyáron Csopakot vá-
rossá nyilvánítják. 

             Szendi Péter
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Információ és jelentkezés a hajóállomásokon.
Tel./Fax: 84/310-050
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu

Várjuk a fedélzeten!
Velünk teljes a balatoni nyár!

Hajóprogramok
2014. augusztus 24-ig

Ha kikapcsolódni szeretne!
1 órás sétahajó

Ha egy jót bulizna!
Bulihajó

Ha gyermekével együtt szórakozni szeretne!
Gyerekhajó varázslatos kalóz programmal

Balatoni Minimax hajó Siófokról
Ha romantikára vágyik!

Naplemente túra, Koktél Party
Ha egy kellemeset vacsorázna különleges 

helyszínen!
Grill party hajón Siófokról

Ha egy jót kirándulna és közben kiváló
borokat kóstolna!

Tihany túra, Badacsony túra
Ha egy jót kirándulna családjával!

Levendula túra Tihanyban, Keszthely túra
Ha gyorsan szeretne célba érni!

Gyorshajó körjárat Siófok – Tihany –
Balatonfüred – Siófok útvonalon

Vízitaxi Fonyód és Badacsony között
Élményhajózás Siófokon

Programdömping a
Balatonnál

Nem véletlen, hogy a csúcsszezonra rukkol elő szinte mindegyik 
település a leggazdagabb programkínálattal, hiszen ilyenkor aki te-
heti, a Balatonra jön. 

Szinte minden eladható, a szervezők igyekeznek „könnyű” menüt 
összeállítani; ám úgy tűnik (s nem ez az első ilyen nyár), háttérbe szo-
rul a gagyi, a bóvli.

Tapasztalatunk szerint nagyon figyelnek a „helyi” közönségre (az 
ott élőkre), s ennek megfelelően nem „másolják” az előző esztendei 
műsorokat, hanem frissítenek, új elemeket keresnek (s találnak). Jó 
példa a balatonfűzfői gombócfesztivál (Nyitva van az aranykapu), 
mely egynaposról négynaposra bővült. Az almádi borfesztivál tizen-
egy éves története során először húsznapos. Csopak és Alsóörs is 
színesített: előbbiben a pálinka- és párlatverseny, utóbbiban a török 
napok adott kellemes nyári élményt. 

Képösszeállításunk is innen válogattuk.
     /zatyipress/
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Napjainkban már nem kell aggódniuk 
a feledékeny gépkocsivezetőnek, a kerék-
párt fának támasztó lezser kirándulónak, 
a strand gyepszőnyegén az éjszaka fára-
dalmait kialvó ifjúnak: közlekedési eszkö-
zeik, pénzük, értékeik biztonságban van-
nak. Remélhetőleg így lesz ez hamarosan 
minden tóparti településen, ám – konk-
rét tények és információk hiányában -egy-
előre ezt csak Balatonszárszó vonatkozá-
sában jelenthetjük ki. Nem véletlen tehát, 
hogy a városi címre aspiráló település köz-
biztonsági gyakorlatát mintaprojektként 
tüntetik fel a szakemberek.

 Dorogi Sándor polgármester az elmúlt 
évben egy fórumon még elkeseredetten 
vázolta fel a nagyközség ez irányú gond-
jait, jelezve, hogy az önkormányzat magá-
ra hagyottan vívja harcát azokkal a bűnö-
zőkkel szemben, akik az őszi-téli időszak 

A legbiztonságosabb magyar
település: Balatonszárszó

meghitt, békés hangulatát 
a közel kétezer szárszói nya-
raló, villa kifosztására hasz-
nálják fel. A drámai helyzet-
elemzés után a rendőrség 
és a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács vezetői segítő ke-
zet nyújtottak: gépkocsival, 
a polgárőrök speciális kikép-
zésével, kamera rendszer ki-
építésével kívánták a foszto-
gatókat távol tartani a tele-
püléstől. Az eredmény még a 
legoptimistább várakozáso-
kat is felülmúlta. Tavaly szep-
tember óta egyetlen, a ko-
rábbiakban számos alkalom-
mal megtapasztalt betörésre, 
lopásra sem került sor. Siker-
történet, szárszói módra.

F E L H Í V Á S
Javaslat megtételére

a Balaton Díj adományozására

A Balatoni Szövetség által 1994. évben alapított Ba-
laton Díj azoknak a polgároknak, intézményeknek, 
ill. közösségeknek adományozható, akik a Balaton ér-
dekében, annak fejlesztésében (társadalmi, szociális, 
kulturális, oktatási, sport és gazdasági téren) kiemel-
kedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen 
hozzájárultak a Balaton és térsége erkölcsi és anyagi 
értékeinek gyarapításához.

A Balaton Díjra javaslatot tehetnek a Balatoni Szö-
vetség önkormányzatai, pártoló tagjai, tisztségvise-
lői és a Szövetséggel együttműködési megállapodást 
aláíró szervezetek. (Balatoni Szövetség Alapszabálya 
41. 42. pont)

Kérjük, hogy a Balaton Díjra javaslataikat a meg-
felelő indoklással írásban a Balatoni Szövetség titkár-
ságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megkülde-
ni szíveskedjenek.

Határidő: 2014. augusztus 31.
   Balatoni Szövetség

15. alkalommal invitálták a művelődé-
si ház udvarára az igényes zene és a mi-
nőségi borok kedvelőit a Balaton-parti 
városban. A Helyiérték Egyesület nevé-
vel fémjelzett rendezvény évről évre visz-
szatérő fellépője Babos Gyula nyitotta 
meg a rendezvénysorozatot, mely négy 
éve megkapta a Fesztiválszövetség mi-
nősített fesztivál címét.  

Az evangélikus templomban tartott 
Jazz misével indult július 9-én és a Bu-
dapest Jazz Orchestra ősbemutatójával, 
valamint Urbán Orsi és a BJO koncerté-
vel zárult 13-án a balatonboglári Jazz és a 
Bor Fesztiválja.

Jazz és a Bor Bogláron
M i n d e n 

este 20 órá-
tól indul-
tak a prog-
ramok a 
mediterrán 
u d v a r b a n , 
ahol estén-
ként két jazz 
koncert és 
4-6 borász 
várta az ér-
deklődőket. 
Idén az esős 

időjárás miatt három este is a művelődé-
si házba tartották meg a koncerteket, de 
ez kicsit sem zavarta a jazzrajongókat.  

Az igényes zenéhez minőségi 
bor dukál – vallják a szervezők im-
már másfél évtizede. A belépőkhöz 
járó fesztivállogóval ellátott, idén új 
dizájnt kapott talpas üvegpoharak-
ból kóstolhatták a résztvevők a bog-
lári borvidék és a történelmi borter-
mő tájak neves pincészeteinek bora-
it. 

A tizenötödik boglári jazz és 
bor randevúján koncertet adott a 
Pernecz Réka Quintett, a BA-LAN-

cE, a David Yengibarian Trió, a Fekete-
Kovács Szextett, Rafael Márió és a „FOR 
4YOU”, a Special Providence, a Balázs 
Elemér Group és a Berki Tamás Band. 
A koncertek idején a Bujdosó, Katona, 
Légli, Országh, Pócz, Szentpály, valamint 
a somlóhegyi Györgykovács és a tokaji 
Hétszőlő pincészetek és borászatok ki-
váló nedűivel ismerkedhetett közönség.   

A zárónapon adtak koncertet a fesz-
tivállal egy időben zajló balatonboglári 
jazz tábor résztvevői, majd a Budapest 
Jazz Orchestra lépett színpadra.  A na-
pot és az ötnapos fesztivált, melyet tá-
mogatásokból és pályázatokból finanszí-
roztak a szervezők, Urbán Orsi és a BJO 
koncertje zárta.
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Korszerű figyelőrendszer biztosítja Balatonhenyén a 
minőségi vízellátást

Bölcsődét avattak Balatonlellén

Balatonhenye az Új Széchenyi Terv Kör-
nyezet és Energia Operatív Program kere-
tében sikeres pályázatot nyújtott be, Még 
2012-ben a település támogatást kapott a 
területén elhelyezkedő sérülékeny földtani 
környezetben lévő ivóvízbázis diagnoszti-
kai, ellenőrző vizsgálatára. A projekt össz-
költsége bruttó 28,9 millió forint, amelyet 
az Európai Unió a Kohéziós Alapjából tel-
jes mértékben finanszírozott.

A felszín alatti ivóvízbázis állapotának 
vizsgálata azért nagyon fontos, mivel csak 
így lehet biztosítani, hogy minden, a vízmű 
által ellátott háztartásban tiszta és az uni-
ós normáknak megfelelő legyen a víz mi-
nősége. 

Balatonhenye esetében a vizsgált vízbá-
zis a Csurgó-forrás, amely karsztforrás jel-
lege miatt rendkívül sérülékeny. A diag-
nosztikai vizsgálatok során elvégzett mé-
rések, illetve vizsgálatok feltárták a forrás 
környezetének legfontosabb földtani és 

Július 31-én adták át Balatonlellén 
az óvoda mellett épült Füles Mackó 
Bölcsődét. Kenéz István polgármester 
az átadó ünnepségen elmondta, hogy 
eddig a szomszédos balatonboglári 
bölcsődében fogadták a lellei aprósá-
gokat, de csak korlátozott számban. A 
28 férőhelyes intézmény megvalósítá-
sához 113 millió forintot nyert pályá-
zaton a település , melyhez minimá-
lis önrészt kellett biztosítaniuk. Az új 
intézmény nyolc munkahelyet is te-
remt a Balaton-parti településen, ahol 

hidrogeológiai paramétereit, továbbá fel-
mérték a forrás vízminőségét befolyásoló 
legjelentősebb szennyező hatásokat. Ké-
miai vizsgálatok segítségével kimutatták a 
védőterületen elhelyezkedő egykori kőfej-
tő potenciális szennyező hatását is. A pro-
jekt célja, hogy a jövőben megakadályoz-
ható legyen a használaton kívüli kőfejtő, 
valamint az állattartásból és a mezőgazda-
sági tevékenységekből származó szennye-
zőanyagok befolyásoló hatása.

A munkálatok során különféle vízmi-
nőség vizsgálatokat végeztek el. Fúrások-
kal feltárták az esetleges szennyező forrá-
sokat, és megvizsgálták a vízmű állapotát 
is. A projekt keretében kiépült egy korsze-
rű, uniós normáknak megfelelő észlelőhá-
lózat két darab figyelőkúttal, így hosszú-
távon kontrollálható a felszín alatti víz mi-
nősége és összetétele. A vizsgált terület-
re vonatkozó archív információk és a tere-
pen mért valós mérési adatok alapján el-

készült a vízbázis hidrodinamikai modell-
je, amely alapján megtörtént a védőterü-
letek kijelölése.

Sor került a vízbázis biztonságba helye-
zéséhez szükséges műszerek beszerzésé-
re és telepítésére is. Összeállították a víz-
bázis biztonságba helyezési tervdokumen-
tációját, amely részletesen tartalmazza 
azokat az intézkedéseket, amelyek szük-
ségesek, hogy a vízmű-forrás a jövőben 
megfelelő minőségű ivóvízzel láthassa el 
Balatonhenye lakosságát. Az elkészült do-
kumentációt a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Hatóság bírálja el, ez követően határozatá-
ban kijelöli a vízbázis védőterületeit. 

Balatonhenyén tehát megvalósultak a 
hosszútávon biztonságos, minőségi víz-
ellátás műszaki és jogi követelményei. Az 
emberi tevékenységből származó szeny-
nyezések vízminőségre gyakorolt kedve-
zőtlen hatása így kontrollálhatóvá válik.

   Szendi Péter

jelenleg 85 a három évesnél f iatalabb 
gyermekek száma.     

- Munkacsoport dolgozik a szociális 
területen tevékenykedők bérezésének 
a javításán  – mondta Novák Katalin, 
az emberierőforrás-minisztérium csa-
lád- és if júságügyekért felelős államtit-
kára Balatonlellén. Szólt arról, hogy si-
került könnyebbé tenni a kisgyerme-
kes édesanyák visszatérését a munka 
világába. Kiemelte, hogy hasznos lehet 
a kisgyermekes édesanyák alkalmazá-
sa, mivel megbízhatók, jó szervezők és 

logisztikában verhetetlenek. Érdekel-
tek a gyors munkavégzésben, ugyan-
is igyekeznek, hogy minél több időt 
tölthessenek gyermekükkel. 

- A bölcsőde-üzemeltetés a tíz-
ezer lakos feletti települések esetében 
került be a kötelező feladatok közé, 
Balatonlelle tehát önként vállalko-
zott rá – mondta  Móring József At-
tila országgyűlési képviselő az átadá-
son, ahol a jövőbe történő legjobb be-
fektetésnek nevezte a bölcsőde meg-
építését.
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Az elmúlt években folyamatosan szé-
pült-bővült Tihany, Magyarország ékszer-
doboza. Most – 350 millió forint összér-
tékben – a „Sétáljunk, bringázzunk Tihany-
ban” című projekt eredményeként újult 
meg a hajóállomás környéke, és megépült 
a kerékpárút a hajóállomás és a rév közöt-
ti szakasza.

Tihanyban európai uniós forrásokból 
már tavaly megújult a falu központja, mely-
nek eredményeként egy új főtér jött létre, 
és új burkolatot és közvilágítás kapott a te-
lepülés történelmi magja. 2013 tavaszán 
megkezdődött a Sétáljunk, bringázzunk 
Tihanyban című projekt kivitelezése. Így 

Tihany eggyel ismét előbbre lépett
Falumegújítási díj elsőként Magyarországon!

Bodorka a parton,
a levegőben és az
akváriumokban

Turisztikai attrakciónak szánják a balatonfürediek azt az 
ökoturisztikai látogatóközpontot, mely a főszezonra készült el. 
Már a nyitáskor is csak sorban állással lehetett bejutni a Tagore 
sétányon álló vadonatúj épületbe, ahol ötvenezer liternyi Bala-
ton-vízben úszkál a tó 36 halfaja. A természetes környezethez 
nemcsak a 17 akvárium, de a növényzet is hozzátartozik. A táj-
ba illő épület a kor kívánalmainak megfelelően „interaktív”: ok-
tató- és vetítőterem áll az érdeklődők rendelkezésére. Az ak-
váriumok melletti információs pontok több nyelven is bővebb 
bepillantást adnak a Balaton vízi életébe.

A látogatóközpont pályázat alapján kapta a nevét. A 
bodorka nem más, mint a horgászok kedvelt hala, a búzasze-
mű keszeg. Őkelme éppúgy ott úszkál az akváriumban, mint a 
ponty, az angolna vagy a sügér. Hal amúgy jutott a folyosók fe-
letti hálókba, a kis kerti tavacskába. Sőt: egy igazi horgászcsó-
nak a nagyterem széksorai fölött függ.

A bő félmilliárdos projekt uniós, állami támogatással jött lét-
re, melyhez a város önkormányzata is hozzájárult.

     Zatkalik

vált lehetővé a hajóállomás környékének 
rendbehozatala, és a már kiépített kerék-
párút meghosszabbítása a révig. Mára a ti-
hanyi kerékpárút hossza meghaladja a hét 
kilométert. Az új útszakasz mentén (a rév-
nél és a somosi szabad strandnál) kerékpár-

tárolók is épültek. 
Jelentős lépés volt 
a hajóállomás kör-
nyékének rekonst-
rukciója, mintegy 
200 millió forint-
ból. Megújították a 
zöldfelületeket: fá-

kat, bokrokat ültet-
tek ki, és újratelepí-
tették a gyepfelü-
letet. A sétautakat 
kőlapokkal burkol-
ták, illetve kőzúza-
lékkal fedték le. Javí-
tották a közlekedé-
si kapcsolatokat is: 
új kerékpáros lehaj-
tót és lépcsőlejárót 
építettek a strand-

bejárat közelében, megoldották a hajóállo-
más területének a felüljáróról történő, gya-
logos megközelítését is. A buszmegállótól 
pedig újonnan létesített lépcsősor vezet a 
tetőteraszra, a büfékhez és a hajóállomás-
hoz. A látogatók kényelmét szolgálják a fák 
köré telepített, kör alakú padok. Az új ját-
szóteret már megépülésekor birtokba vet-
ték a gyerekek. 

Az esztétikailag és műszakilag is elavult 
bazársor egységes stílusban épült újjá. Az 
épületsorhoz tartozik a kerékpáros kiszol-
gálópont és a mosdóblokk is.

A projekt keretében a limnológiai inté-
zettől a Ciprián-forráshoz vezető kerékpá-
ros pihenőig megépítették az új, parti sé-
tányt. A felújítás teljes területén új, korsze-
rű közvilágítást telepítettek. A tájékozta-
tást érintőképernyős terminál és egy új tér-
kép segíti. A terminálra a turisztikai szolgál-
tatások adatait: menetrendeket, elérhető-
ségeket töltenek fel. Rendbe hozták a Da-
rányi-szobor környékét is. 

A projektzárót követően egy másik ün-
nepség is volt Tihanyban: idén ugyanis a 
község nyerte el az Európai falumegújítási 
díjat. Magyarországon ilyet még egyetlen 
település sem kapott. Az előzőt (2012-ben) 
egy svájci kistelepülés: Vals kapta (ott lesz 
az ősz folyamán a hivatalos díjátadó is). A 
pályázat célja, hogy felkutassák és díjazzák 
azokat a települési közösségeket, amelyek 
kimagasló színvonalon végzik fejlesztési 
munkájukat.

   /zatyipress/
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Közel 250 millió forint uniós 
támogatást nyert a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti  Park Igazgató-
sága az Új Széchenyi Terv ke-
retében.  Ennek köszönhető-
en több újítást végezhetnek el 
a Káli-medencében. A projekt 
közvetlen célja ,  hogy a nemze-
ti  park kezelésében lévő élőhe-
lyeken célszerűen és okszerűen 
elvégezhetők legyenek a termé-
szetvédelmi kezeléshez kapcso-
lódó mezőgazdasági munkák .

A program része az őshonos 
háziállatok tartási  körülménye-
inek javítása ,  beleértve a hor-
tobágyi fehér és fekete racka-
juh állomány és szürkemarha te-
nyészállatok tenyésztésének fel-
tételeit .  A fejlesztés a Kornyi-tó 
ökológiai  állapotának megőrzé-
sében is  rendkívül fontos szere-
pet játszik ,  hiszen a telep kor-
szerűsítése során annak környe-
zetvédelmi kockázata minimá-

Korszerűsítés és
környezetvédelem a
Balaton-felvidéken

hogy a vagyonkezelésében lévő 
területeket a biológiai sokféleség 
megóvásával kezelje  – mondta 
el Puskás Zoltán a projekt nyitó-
rendezvényén. A park igazgatója 
hozzátette, ezeken a területeken 

minimális beavatkozással végez-
hetik majd el a természetvédel-
mi kezeléshez kapcsolódó mező-
gazdasági munkákat.

lisra csökken.  A pályázat lehető-
séget ad a természetvédelmi ke-
zelés megvalósítását segítő gép-
beszerzésre is .  Az új ,  kevesebb 
káros anyagot kibocsátó trak-
toroknak ,  szárhúzónak ,  tartály-
k o c s i n a k 
és egyéb 
m e z ő -
g a z d a s á -
gi  gépek-
nek kö-
szönhető-
en meg-
felelő idő-
ben,  cse-
kély öko-
lógiai  za-
v a r á s s a l , 
de nagy 
g y o r s a -
sággal lehet a szükséges munká-
kat elvégezni .

– A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park rendkívül fontosnak tartja, 
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A néhány év alatt végrehajtott, összes-
ségében több száz millió forint értékű be-
ruházásoknak köszönhetően jelentős esz-
tétikai változásokon esik át Balatonszabadi 
központja. Korábban a művelődési ház és 
az általános iskola kapott új arculatot, nap-
jainkban pedig szorgos kezek munkálkod-
nak az óvoda és a polgármesteri hivatal 
épületén. S ha mindehhez hozzávesszük 
a már felújított református, és a tatarozás 
alatt álló katolikus templomot, akkor azt 
láthatjuk: beérett a koncepcionális telepü-
lésfejlesztés. 

Molnár Árpád polgármester elmondta: 
az uniós és hazai forrásokat húszmillió fo-
rintos önrésszel kiegészítve kezdődhetett 
meg a polgármesteri hivatal és az óvoda 
felújítása. A munkálatok során mindkét in-
tézményt korszerű hőszigeteléssel látják el, 
kicserélik a nyílászárókat, valamint napele-
mes és napkollektoros rendszereket telepí-
tenek az ezzel együtt járó gépészeti korsze-
rűsítéssel. 

- A külsőleg is látható elemek mel-
lett a világításrendszer korszerűsítésére is sor 
kerül. Az irodákban és a foglalkoztatókban 
a szabványoknak és az előírásoknak meg-

Évről évre rekordokat dönt a 
BalatonSound – az Európában is jól is-
mert könnyűzenei rendezvény tava-
lyi százhuszonhétezres látogatószámát 
idén tizennyolcezer fővel haladták meg. 
A rendező cég statisztikai adatai szerint 
a vendégek fele külföldről érkezett a Ba-
laton partjára – ezzel is jelezve, hogy egy 
rangos, műfajában etalonnak számít ese-
mény és a magyar tenger komoly vonz-
erőt képvisel a kontinens turisztikai és 
szórakoztató piacán.

A város polgármestere, 
Csákovics Gyula természe-
tesen nem csak a presztízs 
növelésének lehetőségét 
látja e rendezvényben: az 
éves költségvetés bevételi 
oldalát is jelentősen gyara-
pítja a BalatonSound és az 
augusztus 20-án kezdődő 
Nagyon Zene fesztivál.

- Testületünk a 
közelmúltban tárgyal-

Szépülő Szabadi

Zamárdi: két nagyrendezvény, százmilliós bevétel

felelő világítás kialakításával a 
komfort fokozat jelentősen javul. 
Az óvoda és a hivatal villamos 
energia igényét napelemes rend-
szer fogja kielégíteni, amelyek az 
eddigi éves áramfogyasztás nagy 
részét megtermelik majd. A me-
legvíz előállítására pedig egy-egy 
napkollektoros rendszert helye-
zünk üzembe. 

- Az épületek felújítá-
sa nem csupán költségmegtaka-
rítást eredményez településünk 
számára, hanem környezetünk 
védelméhez is hozzájárul, mivel 
modern technológiákat alkalma-
zunk az áramfogyasztás megter-
melésére. 

- A polgármestertől 
megtudhattuk: a műemlék ka-
tolikus templom rekonstrukció-
ját az egyházközség huszonhat-
millió forint pályázati forrásból 
biztosítja – ebből az összegből 
kell megoldani a tartószerkeze-
ti problémákat, a tetőcserét és a 
teljes külső felújítást.   

ta meg azt a „gyorsmérleget”, amelyet 
hivatalunk munkatársai készítettek a 
BalatonSound-dal kapcsolatban. Öröm-
mel vettük tudomásul, hogy az önkor-
mányzathoz közvetlenül befolyó összeg 
nagysága - a tervezettet egyharmadával 
meghaladva – eléri a nyolcvanegymillió 
forintot. A trendeket figyelembe véve nin-
csenek kétségeim: a nyár utolsó nagy ren-
dezvénye hasonlóan pozitív meglepetése-
ket tartogat számunkra. E két program 
bevételei a büdzsé szempontjából sem 

közömbösek, hiszen az egymilliárdot jócs-
kán meghaladó egyenleg közel tíz száza-
lékát jelentik. 

- Csákovics Gyula úgy látja: ami-
kor türelmet, toleranciát kérnek e feszti-
válok kapcsán az ingatlantulajdonosok-
tól, a közös érdeket képviselik. A legjob-
ban frekventált területeken ugyanis eb-
ből a forrásból jut az utak, utcák burko-
latának javítására, építésére: a munkála-
tok – több tízmillió forintos költséggel 
– már szeptemberben megkezdődnek. 

- S ha már a 
zamárdi rendezvényekről 
esik szó: feltétlenül emlí-
tésre méltó az első alka-
lommal megrendezett 
Filmzene fesztivál, s az a 
jótékonysági bor árverés, 
melynek félmillió forint 
összegű bevételét az álta-
lános iskola eszközbeszer-
zésére fordítják.  

           Süli    
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Szentképek előtt szárnyalva
Siess Zsuzsa ikonfestő kiállítása

Siess Zsuzsa ikonfestő kiállításának meg-
nyitója alkalmat kínál arra, hogy mi itt, vala-
mennyien - önmagunkra találjunk. Magasz-
tosnak, talán fennköltnek tűnhet e mondat, 
de ha az ember szentképek előtt áll, maga is 
szárnyalni kezd. Lélekben természetesen, hi-
szen jól tudja: elérhetetlen az a transzcen-
dentális lény, akit keretbe foglalt a művész 
keze és az örökkévalóság. Ikonok ők, de nem 
a szó, a fogalom mai értelmében, s nem ak-
ként, ahogy jeles költőnk, Tóth Árpád gon-
dolta mintegy évszázaddal ezelőtt, amikor a 
világrengető forradalom sodrában így fogal-
mazott:

Új isten szól hozzátok, emberek!
Nem templomok setét hajóin úszó
Tömjén között ragyog fel tűz-szeme

Barnult szentképek arany keretéből…

Bizony, ma is a régi isten szól hozzánk, s 
azok a szentek és próféták, akiket ihletett fes-
tők aranykeretbe foglaltak, s akik korukban 
hősök, példaképek – ikonok lettek. S hogy 
elmerüljünk kissé a vallás- és művészettörté-
netben, érdemes felidéznünk néhány alapve-
tést, melyek vélhetőleg segítik Siess Zsuzsa 
munkásságának méltó megismerését.  A bi-
zánci udvari művészet valószínűleg sohasem 
válhatott volna jellegzetesen keresztény mű-
vészetté, ha maga az egyház nem vált volna 
abszolút tekintéllyé és nem érezte volna ma-
gát a világ urának. Kijelenthet-
jük tehát, hogy Bizánc azért 
lehetett az ikonfestészet böl-
csője, s a stílus azért találha-
tott talajra mindenütt, ahol 
keresztény művészet létezett, 
mert a katolikus egyház Nyu-
gaton olyan hatalommá tu-
dott válni, amilyen Bizáncban 
a császár volt. A cél mindkét 
részről azonos: a feltétlen te-
kintély, az emberfeletti nagy-
ság, a misztikus megközelíthe-
tetlenség kifejezése. Az a tö-
rekvés, hogy a tiszteletet és 
hódolatot kívánó személyiségeket impozáns 
módon ábrázoljanak, a bizánci művészetben 
éri el tetőpontját. Ezt a célt itt is, akár egykor 
az ókori keleti alkotásoknál, mindenekelőtt a 
frontalitás eszközével igyekeznek elősegíteni. 
Ennek révén kettős lelki mechanizmus kezd 
működni: egyfelől a frontálisan ábrázolt alak 

szigorú tartása a szemlélőt megfelelő lelki ál-
lapotba emeli, másfelől a művész ezzel a be-
állítottsággal kifejezésre juttatja a szemlélő, 
a néző iránti tiszteletét. Ha az ikonfestésze-
tet az egyetemes művészettörténetbe he-
lyezzük, azt kell látnunk: egyetlen klasszici-
záló, egyetlen idealista vagy absztrakt mű-
vészetnek sem sikerült a formát és a ritmust 
ilyen közvetlenül, ilyen tisztán kifejezésre jut-
tatni. Semmi sem bonyolult, árnyalatos, két-
értelmű – minden egyszerű, világos és átte-
kinthető, mindent éles kontúrok és töretlen 
színek fejeznek ki. A leíró, elbeszélő, anekdo-
tikus helyzet teljes egészében fenséges, repre-
zentatív jelenetté válik. 

A középkor kezdetére jellemző képrom-
bolás – amelynek következményeként felbe-
csülhetetlen művészeti értékek és dokumen-
tumok pusztultak el – indítéka voltaképpen 
nem művészetellenes mozgalom volt. Jól sej-
tik, hölgyeim és uraim, hogy főként a politi-
ka, a hatalom döntött arról, hogy nyilvános 
helyeken kell az ikonokat elégetni. Erre ve-
tült át az a harc, melyet a császárok – híve-
ikkel együtt – a szerzetesrendek állandóan 
növekvő hatalma ellen vívtak. A szerzetesek 
és a nép közös frontot alkottak, amely bizo-
nyos körülmények között veszélyessé válha-
tott a központi hatalomra. A kolostorok las-
san búcsúhellyé változtak, amelyeket a hívők 
kérdéseikkel, gondjaikkal, kéréseikkel felkeres-

tek, elhozva adományaikat. A kolostorok leg-
nagyobb vonzerejét a csodálatos ikonok al-
kották: egy híres szentkép az azt birtokló ko-
lostor számára a dicsőség és a gazdagság ki-
apadhatatlan forrásává vált. A képrombolás-
nak pozitív hatása is lett: frissítően hatott az 
immár igen formalistává módosult és túlsá-

gosan egyhangúan ismétlődő alkotó mun-
kára, ugyanakkor egységes, szilárd, minden 
körülmények között kötelező érvényű sza-
bályokat fogalmazott meg. A szerzetesek or-
todoxiája győzött tehát a képvitában, és di-
adalának köszönhetően konzervatívvá vált 
– olyannyira, hogy a görögkeleti kolostorok 
ikonjait még évszázadokkal később is ugyan-
abban a modorban festették, mint a XI. szá-
zadban. 

Napjainkban nem csak a stílus változatlan 
– a technika is. Siess Zsuzsa szintén fára fes-
ti alakjait -  gondos, alapos előkészítés után. 
A Fonyódon élő alkotó – rajztanár édesap-
jának köszönhetően – gyermek- és ifjúko-
rát a művészetek vonzásában töltötte, s szin-
te törvényszerű – vagy fogalmazzunk inkább 
úgy, hogy sorsszerű – volt az önálló útkere-
sés. Két évtizede lakóhelyén, Fonyódon mu-
tatkozott meg először a széles publikum 
előtt, majd sorozatban jöttek a felkérések 
egyéni és csoportos kiállításokra. A felisme-
rés, hogy rabja és gyakorlója lett az ikonfes-
tészetnek, számos tanulsággal és elismerés-
sel szolgált számára. Somogyország fontos 
művészeti díjainak birtokosa, de alkotótársai 
sem fukarkodnak az elismeréssel: Aranyecset, 
Kiváló művész címekkel buzdítják újabb csú-
csok meghódítására. Siess Zsuzsa nem csak 
hívő, önzetlen lokálpatrióta is: erről tizenhat 
nagyméretű, ajándékba adott ikonja tanús-

kodik a fonyódi templomban.
- Kötött műfaj az ikon-

festés – nyilatkozta koráb-
ban – de ott vagyok magam 
is a szemlélők között. Lelkem-
ből és emlékeimből festek: az 
arany szín gyermekkorom 
gyönyörűséges karácsonyait 
idézi fel. Hiszem és vallom: ha 
egy ikon előtt imádkozik vala-
ki, a saját lelkületét látja.

A művésznő hitvallá-
sa szerint tehát az ikon kép-
be foglalt imádság – egy fo-
hász, amely ajtót nyit a látha-

tatlan világba. Siess Zsuzsa most új távlato-
kat nyitott számunkra – lépjünk be együtt, 
hogy megmártózzunk ebben a misztikus mi-
liőben.

Süli Ferenc köszöntője - elhangzott a
kiállítás máriafürdői megnyitóján

Balról a művésznő, Siess Zsuzsa
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Agyagba formált fantázia
Nyáron számos közösség gondosko-

dik róla, hogy a gyermekek kellemesen 
tölthessék a szünidőt.  

A Balaton-parti településeken mű-
ködő egyesületek, műhelyek által szer-
vezett táborok sok élményt nyújtó le-
hetőséget kínálnak erre. A keszthelyi 
Goldmark Károly Művelődési Központ 
keretei közt működő kerámia műhely 
ajtaja most nyári fazekas táborra nyílik. 

- A gyermekek kreatív készsége ha-
tártalan - mondja Simon Edit, a szak-
kör, a tábor vezetője. - A motiváció a 
leg fontosabb, de ez adott , hiszen az al-
kotói vonzerő hozza ide a gyerekeket . 

A városbeli művészetteremtéshez 
immáron 40 éve hozzá tartozó faze-
kas közösség többek közt annak kö-
szönheti hosszú fennállását, hogy min-

Idén 15. évadjával jubileumhoz érke-
zett a Puskás Tamás - Básti Juli művészhá-
zaspár nevéhez fűződő Keszthelyi Nyári 
Játékok szabadtéri színházi programja. 

A Festetics-kastély parkjában zajló elő-
adássorozat amellett, hogy a kulturális kí-
nálat kiemelkedő eseménye, tradicioná-
lis hordozója a város szülötte, Básti La-
jos emlékének. A bemutatókat a Puskás 
Tamás igazgatásával működő budapes-
ti Centrál Színház vendégeskedése jegyzi. 

Az immár másfél évtizedes hagyo-
mányra visszatekintő játékokra kezdettől 
fogva izgalmas várakozással tekintenek 
a város és környéke színházkedvelő lakói 
és üdülővendégei. Az idei nyitány tava-
lyi emléket is felelevenített: az elmúlt sze-
zonban is be-
m u t a t o t t 
Hét boszor-
ka című, sze-
relemről szó-
ló zenés kon-
certmű elő-
adásával. 

F ü g g ö n y 
fel! Ez már a 
további na-
pokon színre került darab címe. A Centrál 
Színház alkotó csapata ezúttal is valódi 
különlegességgel készült a nyárra, s im-
már bizonyítottan, a nézők nagy örömé-

den lehetőséget megragad az ősi mes-
terség megszerettetésére, átörökítésé-
re. A végtelen gyermeki fantáziavilág , 
a készség próbára tétele, az 
alkotás örömének kiteljese-
dése mind, mind ott van a 
formálható agyagban, ami-
vel ügyes kezek dolgoznak.        

- A korongozás, a saját 
fantázia szerint alakított , 
díszített darabok a nyár 
emlékei lesznek - tette hoz-
zá Simon Edit. 

Minden műhelynek van 
valamilyen különleges ha-
tása, levegője, amit az oda 
belépő azonnal megérez. 
De maradandó élményt ad 
az a hangulat is , amiben a 

munkák születnek. A gyermekek ezt is 
magukkal viszik. 

                                                H. Á.

re. Michael Frayn angol szerző bohózatát 
hozták. A darabot Puskás Tamás állítot-
ta színpadra, a főbb szerepeket Pokorny 
Lia, Schmied Zoltán, Szemenyei János, 
Bereczki Zoltán, Ágoston Katalin, Cserna 
Antal, Botos Éva, Papp János alakítja, a dísz-
let Bagossy Levente, a jelmez Rátkai Erzsé-
bet tervei alapján készült. 

A közönség „duplán” részesül színházi 
élményben, hiszen a komédia egy társulat 
próbáját idézi meg: rémes darab, hajszolt 
színészek, figyelmetlen rendező, megbok-
rosodott kellékek következtében minden 
hullik rájuk, a szanaszét szóródott életük 
cserepeire. Miközben mindent elkövetnek 
az őket elborító problémák megoldására, 
csak a csapatérdek szenved csorbát. Min-

denki csak 
egy kicsit 
önző, csak 
egészen ki-
csit helye-
zi az érde-
keit a másik 
elé… 

A kö-
zönség a 
„kulisszatit-

kok” felfedezésével mulathat még augusz-
tus 17-ig, ekkor záró előadással búcsúzik 
egy esztendőre a Centrál Színház. 

                          Horányi Árpád

Jelenet a Függöny fel! című darabból 

Lehetőség a
fiatal
tehetségeknek

„Első lépcső: Természettől képzeletig 
és vissza” címmel nyílt kiállítás pénteken 
Domokos Zsófia fiatal alkotó munkáiból 
Balatonbogláron a Helyiérték Egyesület 
székhelyén. Az augusztus 20-ig látogat-
ható tárlatot Lengyel Zsüliett művészta-
nár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 

A kiállítótérként most debütáló te-
rem szerény méretei ellenére is átfogó 
képet adott a fiatal alkotó eddigi mun-
káiról. A festmények témájának és el-
rendezésének köszönhetően a legnyu-
godtabb tájképektől fokozatosan jut el 
a látogató a képzelet világába, azon be-
lül is az egyre elvontabb témákba, majd 
az utolsó kép - mely az elmúlást és az új-
jászületést szimbolizálja - visszavezeti a 
természetbe és a harmóniába.

- Tudatos a címválasztásban az „első 
lépcső”, mivel a rendelkezésünkre álló te-
remben olyan tehetséges fiatalokat és 
munkáikat szeretnénk megismertetni 
a művészet iránt fogékony közönséggel, 
akiknek eddig még nem volt lehetőségük 
az önálló bemutatkozásra – mondta a 
megnyitón Szalai Tünde, az egyesület 
programkoordinátora.

15. Keszthelyi Nyári Játékok
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Hévíz a magyar dal fővárosa

Munkácsy-festmények Hévízen

Ez évre szólóan Hévíz nyerte el a Ma-
gyar Dal Fővárosa kitüntető címet. A 
szeptember 14-ei ünnepre e ranghoz 

méltón készülnek, minderről a házigaz-
da Papp Gábor polgármester, valamint a 
dalünnep ötletgazdája, Presser Gábor és 
a rendező intézmény, a Festetics György 
Művelődési Központ megbízott igazga-
tója, Hermann Katalin tartott tájékozta-
tót a minap.

A felvezető programok már szeptem-
ber 12-én megkezdődnek. A Széchenyi ut-
cai nagy parkoló az élő koncerteknek ad 

helyet, mintegy 5000 néző 
befogadását biztosítva. A 
városszerte zajló progra-
mok helyszínei közt szere-
pel a Dr. Moll Károly tér, a 
Festetics tér, a Dr. Schulhof 
sétány, a Deák tér, a Szent-
lélek templom, a Muzeá-
lis Gyűjtemény kiállítóhely, 
amely már most kuriózum-
ként kínálja a Munkácsy ki-
állítást. 

A megnyitón: szeptem-
ber 14-én 10 órakor a Tó-
fürdőn Presser Gábor 
mond ünnepi beszédet. 
Hévíz, a térség oktatási in-
tézményeinek, civil szerve-
zeteinek, lakosságának be-

vonásával kíván tisztelegni a magyar dal 
előtt. Ezen attrakció kapcsán legalább ezer 
résztvevő egymás kezét fogva öleli majd 
körül a hévízi tavat és énekel együtt. Az 
eseményt élőben közvetíti a Magyar Tele-
vízió. Ezen a napon rendezik az áprilisban 
meghirdetett Hévízi Dalfesztivál döntő-

jét is. A keszthelyi hajókikötőből indul út-
jára a Hévíz motoros hajó, mint a Magyar 
Dal Hajója: fedélzetén - illeszkedve a hévízi 
programokhoz - a 60-as éveket idéző tánc-
dalok elevenednek meg. További különle-
gesség, hogy szeptember 14-én kisbusz in-
dul útnak a Musica Antiqua zenekarral és 
a Csicsergők gyermekkarral, akik elviszik a 
magyar dalt a partner fürdővárosok hely-
színeire: Zalakarosra, Sárvárra és Bükre.

Programok zajlanak továbbá a terme-
lői piac területén, a Fontana Moziban, al-
kalmanként a Dottó kisvonat zenészekkel 
járja körbe a várost.  A magyar zenével ké-
zen fogva jár ezúttal a Hévíz folyóirat kü-
lönszáma, a két műfajt kiegészítve. Kedve-
ző idő esetén a Hévízi-tó fölé emelkedik a 
Magyar Dal Hőlégballonja. 

Mindennek hévízi kisugárzásaként tar-
tanak dalünnepi rendezvényeket számos 
településen. A balatoni régióban Füreden, 
a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kó-
rusok, dalkörök szereplésével rendez 3 na-
pos programot. A szeptember 12-én in-
duló események 14-én, a dal ünnepnap-
ján teljesednek ki a Tagore sétányon az ala-
pítványt képviselő Pacsai Gábor elnök és 
Lovay László nótaénekes szervezésével. 

                                                  H. Á.

Hévíz kulturális kínálata nagy műfaji 
gazdagságot felölelve ad nívós programo-
kat a vendégkörnek, tartalmas kikapcsoló-
dás lehetőségével egészítve ki a pihenést. 

A Festetics György Művelődési Ház az 
idei nyári tárlatával a magyar festészet zse-
niális alakjának munkássága előtt tiszteleg: 
a Muzeális Gyűjtemény időszakos kiállító-
helyén Munkácsy Mihály festményei vár-
ják a látogatókat. Az intézmény a bemuta-
tóval a festőgéniusz emléke előtt születése 
170. évfordulója jegyében tiszteleg. A látni-
valók a válogatással életmű tallózót jelen-
tenek, valamennyi fontos időszakból fel-
villan egy-egy kép. A keresztmetszetet a 
békéscsabai Munkácsy Múzeum, a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum vendégeskedé-
sével, valamint Pákh Imre, amerikai-magyar 
üzletember magángyűjteményének több 
darabjával kapja a látogató. Munkácsy mű-
vészetét enteriőrök, relikviák hozzák köz-
vetlen közelségbe, személyes tárgyak is 
megidézik az alkotói korszakokat. Helyet 

kaptak modellfotók, vázlatrajzok, fő mű-
vekhez készült tanulmányok is. 

Pákh Imre, a magyar festők műveinek 
gyűjtője Munkács szülötteként szemé-
lyes okokból is kiemelt érdeklődéssel kezd-
te el felkutatni Munkácsy Mihály alkotása-
it a világban. A tulajdonában lévő festmé-
nyek a legnagyobb Munkácsy magángyűj-
teményt jelentik, 30 képpel. Az értéket nö-
veli, hogy több, a közönség 
által kevésbé ismert alkotás is 
található a Pákh gyűjtemény-
ben, főként az 1880-es évek-
ből, amikor a művész szalon-
képei, portrék, tájfestmények 
a műteremből szinte közvet-
lenül kerültek európai, ameri-
kai gyűjtőkhöz. A hévízi tár-
laton 17 eredeti Munkácsy 
festmény, 6 grafika, számos 
másolat, személyes tárgy és 
egyéb relikvia tekinthető 
meg.    

Mindezzel együtt a Munkácsy-féle áb-
rázolásmód, a monumentális megjelenítés 
a legnagyobb hatást a szalonképekkel vált-
ja ki: pazar színvilággal ad betekintést egy 
gondtalan világba, a gazdag nagypolgárság 
életstílusába. 

A kiállítás szeptember 2-ig várja a láto-
gatókat. 

                                     Horányi Árpád
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Derkovits a cserszegtomaji MŰSZAK-ban

Nyári Mendelssohn-melódiák 

A Balatonra igazi festői tájat nyitó 
Cserszegtomajon idén nyáron negye-
dik alkalommal vert tábort a Művészek 
Szabad Alkotó Közössége. A település 
kulturális értékei közt kiemelkedő ta-
lálkozóval Derkovits Gyula emlékét és 
munkásságát idézték. 

A MŰSZAK házigazdája a korábbi 
Szabad Művészet Alkotótábor nyomán 
a Takács Ferdinánd és Takács-Szencz Lí-
via művészházaspár, akik rendre saját 
otthonukban adnak helyet a művész-
telepi munkának. A megnyitón vizuá-
lis társítással jelent meg a természet és 
annak tükre a művészetben, természet-
fotókból és kaktuszgyűjteményből ren-
dezett kiállítással. 

A nyilvános tábor társművészetek-
re is kitekintő estjén helybeliek, s kör-
nyékből érkezett vendégek vettek részt. 
Az ihletet adó környezetben mintegy 
30 művész kapcsolódott a tábori alko-
tó munkában, ami ezúttal a 120 éve szü-
letett Derkovits Gyulára való emlékezés 
jegyében zajlott. Körükben Cséby Géza 

A nyár egy részét különféle táborok-
ban töltik el az iskolás gyermekek. Egyik 
fő úti cél a Balaton, a másik, hogy a ki-
kapcsolódás mellett a szívükhöz legkö-
zelebb álló dolgokkal tölthessék a szün-
időt.     

A muzsikát művelők számára immár 
tradicionális vonzerő a keszthelyi Feste-
tics György Zeneiskola házigazda szere-
pével a vonós tábor, amit idén 8. alka-
lommal rendeztek meg. Mestere Kováts 
Péter, a veszprémi Mendelssohn kamara-
zenekar művészeti vezetője. 

- A gyermekek és a zenetanárok közös 
lelkesedése az, ami év-
ről évre élteti ezeket a 
muzsikus diáknapo-
kat - mondta a hege-
dűművész, majd a si-
ker zálogaként hang-
súlyozta: - A fiatalok 
szeretnek együtt len-
ni, ha ez értelmes, rá-
adásul zenei, és még 
a Balaton mellett is 
van, akkor a program 
csakis sikeres lehet. 

író-költő, műfordító beszélt Derkovits 
Gyula művészetéről, sorsáról. Ezt fejez-
te ki a tábor félidején tartott akciófes-
tészet is: csoportosan készített alkotás-
sal formálták vizuálissá azt a szellemisé-
get, amitől motiváltan dolgozott a 120 
éve született, 80 éve elhunyt festő.

Mindehhez költői est is adalékot 
szolgáltatott: a verses napon Cséby 
Géza, Illés Major Julianna, Lángi Pé-
ter, a Svédországban élő Sall László és 
Serdar Ünver (Törökország) részvételé-
vel. A festészet irodalmi 
oldalvízén evezve lett 
bemutatva Cséby Géza 
legújabb verseskötete, 
a Vasárnapi koncert. A 
költő benne emlékezik 
a képzőművészeti gra-
fikai alkotásairól is is-
mert Takáts Gyula Kos-
suth-díjas költőre, aki-
nek meghatározó ihle-
tője volt a balatoni táj, a 
becehegyi nyári ottho-

na, saját nyelvezetében a „Drangalag”. 
Ismerkedtek továbbá a jelenlévők Sall 
László, Könnyű konyhalégzés című új 
verseskötetével, valamint Serdar Ünver 
török költő verseivel Illés Major Julian-
na fordításában, s Lángi Péter költésze-
tével. 

A sokoldalúan inspiráló miliőben 
születő festményekből „Tündérkert 
2014” címmel rendeztek záró kiállítást. 

                                       
  Horányi Árpád

Kováts Péter nyaranta számos he-
lyen vezet mesterkurzust.

- Többnyire f iatal művészeket , s a 
pályára készülőket segítem  – folytat-
ta. - Itt gyermekek vannak, ez a kurzus 
annyiban más, hogy f igyelni kell a ter-
helhetőségre, több dolgot kell tanítani. 
Ugyanakkor magasra kell tenni a mér-
cét , s ezen belül az előképzettség sze-
rint elosztani a feladatokat , hogy min-
denki a teljesítő képességének meg fele-
lő szinten, a közös sikerhez hozzájárul-
va vehesse ki részét a muzsikálásból. 

A gyakorlatok ugyanígy kiterjednek 

mindenféle zenei ízlésigény teljesítésé-
re, Bachtól a rockig felölelve a műfa-
ji világot. 

Házigazdaként Bánhidai Tamás, a 
zeneiskola igazgatója Kodály f ilozófi-
át említett mottóként: „A zene szeb-
bé teszi az életet, a zenélő másokét is .”

- Ennek gyakorlati érvényesülését 
átélhetik itt a zenélő f iatalok - tette 
hozzá az igazgató. - Nyitásként idén 
is a Mendelssohn kamarazenekar He-
likon Kastélymúzeumban adott kon-
certje hangolta a táborozó f iatalokat , 
zárásként pedig ők kapnak lehetőséget 

ugyanott a búcsú-
koncert megtartá-
sára a városi kö-
zönség előtt . 

Idén 33 f iatal ér-
kezett az egy hetes 
táborba, a Nyugat-
Dunántúl több ze-
neiskolájának kép-
viseletében. 

Horányi Árpád



utár 2014. augusztusSport

22

Hévíz - Varaždin kerékpáros túraverseny

Nemzetközi klasszisokkal a négy közé

A Magyarország-
Horvátország IPA Ha-
táron Átnyúló Együtt-
működési Program ke-
retében hévízi célállo-
mással rendezték meg 
a Dráva Tour 2014 ke-
rékpáros túraversenyt. 

A két ország kö-
zös szervezésű 4 napos 
eseményének résztve-
vői Varaždinból rajtol-
tak, a mintegy 120 ke-
rékpáros konvoja a határmenti megyéken 
haladt át Hévízig. A napi érkezési helyszí-
nek szabadidős, műsoros szórakoztató él-
ményeket kínáltak az odalátogatóknak. A 
célvárosban egy látványos körpályás ver-
sennyel fejeződött be az út. A kísérőren-
dezvények közt a fogadóhelyen ügyességi 
gyermekprogramok, bemutatók zajlottak, 
izgalmas, látványos volt a freestyle show, 
közvetlenül az eredményhirdetés előtt. 

Papp Gábor, Hévíz polgármestere és 
Karádi Szabolcs, a fürdővárosi székhelyű 
TEKER Egyesület elnöke elmondta, hogy 
a horvát féllel közösen elnyert EU-s pályá-
zati támogatással került sor az eseményre. 

Hivatalosan is bemutatta nemzetközi klasszisait a Siófok KC-
Galerius Fürdő NB I-es női kézilabdacsapata a klub évadnyitó sajtó-
tájékoztatóján. Ezen kívül a célkitűzésekről, illetve a beruházások-
ról is szó esett az SKC sportcentrumában tartott sajtótájékoztatón. 

 Az együttes az elmúlt szezonban a Magyar Kupában a harma-
dik helyet szerezte meg, így jogot nyert arra, hogy elinduljon a Ku-
pagyőztesek Európa Kupájában. Fo-
dor János klubigazgató elmondta: a 
nemzetközi szerepléshez sikerült meg-
felelően megerősíteni a játékoskeretet. 
Siófokon folytatja pályafutását a 2013-
as világbajnoki aranyérmes brazil vá-
logatott egyik kulcsembere, a beál-
ló Daniela Piedade, a korábbi világ-
bajnoki bronzérmes német irányító, 
Nina Wörz, valamint a fehérorosz ka-
pus, Valiantsina Kumpel. Rajtuk kívül 

A cél, hogy fókuszba 
kerüljön a régió tu-
rizmusa, ismertebbé 
váljanak a térség ter-
mészeti és kulturá-
lis értékei. Mindezzel 
együtt népszerűsíte-
ni kívánták a kerékpá-
ros turizmust, hang-
súlyt adva a bizton-
ságos kerékpározás-
nak. Papp 
G á b o r 

szólt arról, hogy nagyon fon-
tosnak tartják a határmenti 
kapcsolatokat a sport, a tu-
rizmus, a környezetvédelem 
terén is, csakúgy mint a gaz-
daságban és a kultúrában. 
A város a vállalt szereppel 
olyan programhoz csatlako-
zott, amely szorosan illesz-
kedik a kerékpározást nép-
szerűsítő helyi törekvések-
hez, beruházásokhoz, ezek 
a rendezvény kapcsán még 
nagyobb figyelmet kaphat-
tak. 

A nemzetközi kerékpáros verseny díjait 
házigazdaként Papp Gábor adta át. A kate-
gória győztesek kupáját a nők Csáktornyá-
ra, a férfiak Nyíregyházára és Komáromba 
vitték. Termett babér a házigazda képvise-
letnek is: a körpályás versenyben második 
lett a helybeli Takács Péter, harmadik helyen 
végzett a TEKER Egyesület színeiben Vastag 
Marcell, aki a túra összesített eredményei-
vel a második helyezést szerezte meg. 

              H. Á.

az FTC-ből Szekerczés Luca és Such Nelli, az MTK-ból Buzsáki Ni-
kolett, Szekszárdról pedig Fauszt Éva érkezett. Az SKC saját után-
pótlásából Scheffer Zsanett és Lakatos Claudia került fel a nagyok-
hoz. Az új játékosokat Pitz András sportigazgató mutatta be a saj-
tó képviselőinek.

Az SKC az új évadban megcélozza a négy közé jutást, a nemzetkö-
zi porondon pedig a sorsolástól függően 
szeretne a csapat minél tovább jutni. Az 
egyesület hosszú távra és komolyan ter-
vez: a minden igényt kielégítő edzőcsar-
nok már elkészült, és a tervek szerint né-
hány hónap múlva átadják a negyven fé-
rőhelyes kollégiumot, amely az utánpót-
lásképzés egyik alapja lehet. 2015 első fe-
lében pedig az ezer fő befogadására al-
kalmas városi sportcsarnok is felépülhet 
– fogalmazott a klubigazgató.
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Átadták a BYC új épületét

Nemzetközi sakkverseny Balatonalmádiban
Hat országból 136 sakkozó ült az asztalokhoz a 19. alkalommal 

megrendezett Pannónia-Ramada kupa hagyományos versenyen. 
A hazai sakkozókon kívül Ausztriából, Angliából, Spanyolország-
ból, Ukrajnából, Szlovákiából és Franciaországból érkeztek sakko-
zók. 

A megnyitón a résztvevőket Keszey János polgármester köszön-
tötte és sikeres versenyzést kívánt a játékosoknak, valamint invitál-
ta őket egy kis kikapcsolódásra az éppen zajló Hungarikum Fesz-
tiválra.

A sportolók kiváló körülmények között versenyezhettek a Pan-
nónia kulturális központ légkondicionált termeiben. Az érdeklő-
dők magas színvonalú játszmákat tekinthettek meg, a színvonalat 
az öt nemzetközi mester és a négy Fide mester részvétele is emelte. 

A főversenyben (80 induló) az első hat helyen azonos 
pontszámmal holtverseny alakult ki, ami a spanyol Cebezas 
Ayala Ivánnak kedvezett, aki ezzel maga mögé utasította 
mind az öt nála erősebb nemzetközi mestert. A B csoport-
ban (56 induló) szintén egy külföldi sakkozó diadalmasko-
dott, a szlovák Marcu Simon. A legjobb Veszprém megyei 
játékosnak járó elismerést Buzás Bertalan érdemelte ki.

Ünnepélyes keretek között átadták 
Magyarország legidősebb és legsikere-
sebb yacht clubjának új épületegyüt-
tesét. A 300 millió forintos beruházás-
hoz több mint 150 millió forintos támo-
gatást nyert el a BYC.

A megnyitón Kontrát Károly parla-
menti államtitkár, országgyűlési képvi-
selő, Bóka István Balatonfüred polgár-
mestere és Böröcz István, a BYC ügyve-
zető igazgatója vágta át a nemzeti szí-
nű szalagot.

 A Balatonfüredi Yacht Club több 
mint 155 millió Ft uniós támogatást 
nyert a KDOP-
2.1.1/D-12 „Turisz-
tikai attrakciók és 
szolgáltatások fej-
lesztése” című pá-
lyázati kiíráson az 
Új Széchenyi Terv 
keretében. Az ön-
kormányzat 50 mil-
lió forinttal támo-
gatta a közel 300 
millió forintos beru-
házást. Megtörtént 
a nagy hangár kor-
szerűsítése, új vizes-
blokk épült és a fe-
leslegessé váló, át-

A záróünnepélyen a versenyzők megköszönték a vá-
ros nagyvonalú támogatását ,  valamint a szer vezők szín-
vonalas munkáját ,  és jelezték ,  hogy jövőre ismét el láto-
gatnak Balatonalmádiba . 

     Szendi Péter

építésre, felújításra alkalmatlan épülete-
ket elbontották.

A Balatonfüredi Yacht Club idén ün-
nepli 147. születésnapját. A most záru-
ló beruházás a Balaton egyik legismer-
tebb, leglátogatottabb pontján, a ma-
gyar vitorlázás bölcsőjében zár egy 
négy részből álló teljes megújulást.

A füredi klub nemcsak a fejlesztések-
ben sikeres, hanem magában a sportág-
ban is, hiszen 19  éve megszakítás nél-
kül vezeti az egyesületek közötti ered-
ményességi ranglistát. Komoly nemzet-
közi sikereket érnek el elsősorban a fia-

talok, jó példa erre a Vadnai fivérek tel-
jesítménye.

A Balatonfüredi Yacht Club az elmúlt 
pár évben gyakorlatilag a teljes parti és 
kikötői infrastruktúráját megújította, 
zömében pályázati források felhaszná-
lásával. Kezdődött a külső kikötő bő-
vítésével, majd folytatódott a Zákonyi 
Ferenc utcára néző klubház teljes át-
építésével. Ezt követte az elődök által 
is használt belső kikötő. A most záruló 
beruházás az utolsó elem a teljes meg-
újuláshoz.

A sikeres megvalósítást követően bő-
vült a BYC szolgálta-
tásainak köre. Javul 
a táboroztatás, ren-
de z vény s zer ve zé s , 
kikötői szolgáltatá-
sok, hajóosztályon-
kénti oktatások le-
bonyolítása. Mind-
ez elősegíti, hogy a 
Balatonra és a vá-
rosba érkezők minél 
több időt töltsenek 
el a térségben, ez-
zel is hozzájárulva a 
magyar turizmus és 
sport fejlődéséhez.

    Szendi Péter
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Érdi Mária és Vadnai Jonatán U17-es világbajnok lett
Két világbajnoki címmel tért haza 

a magyar csapat a lengyelországi 
Dzíwnówból. A 81 hajós mezőnyben a 
159 versenyző közül  a Laser Radial Ifjú-
sági Világbajnokságon Vadnai Jonatán és 
Érdi Mária a dobogó legfelső fokára áll-
hatott. 

Emellett Mária az U19-ben ezüstér-
mes lett, míg Vadnai az 5. helyre jött fel. 
Tizenegy, változatos időjárási viszonyok 
között levitorlázott futam után a tehet-
séges magyar fiatalok tovább öregbítet-
ték a honi vitorlázás hírnevét.  Volt gyen-
ge és erős szél, napsütés és köd, minden, 
ami széppé teszi a vitorlázást. Az első 
naptól folyamatosan javuló teljesítményt 
nyújtó legjobb magyar versenyzők: Érdi 
Mária és Vadnai Jonatán az utolsó napon 
feltették a koronát egész heti teljesítmé-
nyükre. Korosztályukban mindketten vi-
lágbajnoki pozícióban várták az utolsó 
napi két futamot, amelyeken aztán esélyt 
sem hagytak ellenfeleiknek, sőt, még a 
két évvel idősebbek között is előre léptek 

a 11 futamos 
versenyen.

Érdi Má-
ria az össze-
tettben 3. 
helyen csak 
pár pont-
tal vezetett 
a lengyel 
M a gd a l e n a 
Kwasna előtt 
az U17 kor-
osztály világ-
bajnoki cí-
méért vívott versenyben. Az utolsó előtti 
futamon mindenkit legyőzve kellő előnyt 
szerzett, majd az utolsón a javát megőriz-
ve érdemelte ki újabb világbajnoki cí-
mét. Mindezt olyan eredményesen tette, 
hogy végeredményben a két évvel idő-
sebbek között, azaz U19 korosztályban is 
ezüstérmes lett.

Vadnai Jonatán az utolsó előtti futam-
ban bebiztosította U17 korosztályos vi-

lágbajnoki elsőségét, majd a két évvel 
idősebbek között is feljebb lépett az ösz-
szetett listán és az 5. helyen végzett.

Eredményük jó előjel a hónap máso-
dik felében a kínai Nacsingban megren-
dezésre kerülő Ifjúsági Olimpia előtt. Ott 
Érdi Mária és Vadnai Jonatán képvise-
li Magyarországot a Byte hajóosztály fu-
tamain.

   Szendi Péter


