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Lapszél
Kivonni a politikát a turizmusból?

Érdekes mondat hangzott el a januári ba-
latonfüredi turisztikai konferencián az egyik 
osztrák küldött szájából. A karintiai Achill 
Rumpold úgy fogalmazott, hogy „a politi-
kát kivezették a turizmusból”. Először for-
dítási pontatlanságra gondoltam, de ma-
gyarázatát figyelve rá kellett jönnöm: amit 
mondott, alapos megfontolás eredménye. 
Ő csak tudja, hiszen pályája során módja 
volt mindkét oldalon állni. Most a tapaszta-
latok birtokában jelentette ki nagy érdeklő-
dést kiváltó mondatát.

Vitathatatlan, hogy a két ország fejlődése 
más vonalak mentén történt. Volt idő, ami-
kor inkább mi dicsekedhettünk eredménye-
inkkel (vagy tán csak a bevételeinkkel?), s ők 
sem panaszkodhattak egyes időszakokra. A 
válság azonban ott is, itt is megtette hatását, 
s az lehetett az a választóvonal, mely után 
nagyon gyorsan és hatékonyan kellett dön-
teni a hogyan tovább? problematika felett. 
Drasztikusan csökkent Karintiában (ugyan-
úgy minálunk) a turisták száma éppúgy, 
mint a vendégéjszakáké. Ki így, ki úgy keres-
te a kiutat. Nálunk a Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) lett a favorit (hasz-
nossága, eredményessége elvitathatatlan), 
náluk egy ehhez hasonló, alulról építkező, a 
helyi vállalkozásokra erősen építő turisztikai 
„filozófia”. Korai lenne egyiket a másik elé ál-
lítani a sorban, nem árt a kölcsönös tanulás, 
hiszen az egész turizmust érintő, „globális” 
kérdéseket csak a (leg)felsőbb szinten lehet 
eldönteni, szabályozni („le” és el kell oszta-
ni a forrásokat, tudva, hol a határ, s hol kez-
dődik azok helyes felhasználásának határa). 
Ráadásul (és gyanítom, valahol itt kell keres-
ni az okokat) pártsemlegesen. Ha ezt odaát 
ekképp csinálták, akkor rendben is lenne a 
dolog. Így már érthető a politika „kivonása”. 
Nem akarom vidám színűre festeni a parla-
menti viszonyokat, de vagyok olyan opti-
mista, hogy meg merjem kockáztatni: na-
gyon okosan felépítve (és tényleg meghall-
gatva a „legalsóbb szinten” munkálkodókat 
is), egy közös célt látva nálunk már kevésbé 
érzékelhető a politikai döntés. Másképp fo-
galmazva: ha már nem politikai, akkor össz-
népi!

Alig három hónappal a balatoni szezon 
kezdete előtt ez is erőt adhat számunkra!

   Zatkalik  

Somogy polgárainak elismerése
Bár Zalában születtem, ma is ezer szál-

lal kötődöm Somogyországhoz. Hatéves 
voltam, amikor a megyeszékhelyre költöz-
tünk – eszmélésem időszaka, általános- és 
középiskolai tanulmányaim, alkotó tevé-
kenységem évtizedei, családi és baráti szá-
lak egyaránt Kaposvárhoz kötnek – vall ér-
zelmeiről Tarján Lászlóné, a Somogy pol-
gáraiért díj kitüntetettje.   

- Öröm és megtiszteltetés, hogy szű-
kebb pátriám ilyen szinten méltányol-
ja mindazt, amit a köz javáért igyekeztem 
tenni - e díj a hasonló elismerések sorában 
szívemnek a legkedvesebb. Az élet és a kü-
lönböző megbízások ugyan közel negyed-
százada elszólítottak a megyéből, de a kapcsolatok és az emlékek visszahúznak a 
gyökerekhez. Édesapám erdő-főtanácsosként felügyelte Somogy – és ezen belül a 
Zselic – fával borított rengetegeit. Útjaira gyakran magával vitt, s ezek az élmények 
határozták meg pályaválasztásomat. A család számára magától értetődőnek tűnt, 
hogy a soproni erdészeti egyetemen folytatom tanulmányaimat – itt szereztem 
meg később a doktori címet, majd a környezetvédelmi szakmérnök diplomát is. Egy 
évtizedig a Somogy megyei Tanács apparátusában környezet- és természetvédelmi 
titkár beosztásban dolgoztam, s közben társadalmi munkában a városszépítő egye-
sület elnöki tisztét is betöltöttem. Szép időszaka ez életemnek, hiszen javaslatunkra 
- és tanácsaink szerint - kezdődött el Kaposvár fásítása, virágosítása, a haladó hagyo-
mányok értékeinek átmentése. Részem volt az 1972-ben, az országos közjóléti prog-
ram keretében indult városkörnyéki erdők kialakításában, a desedai tó és környeze-
tének tájrendezésében, valamint az arborétum telepítésében, amely ma már Kapos-
vár zöldövezetének gyöngyszeme. Néhány évig az Országos Környezet- és Termé-
szetvédelmi Hivatal somogyi természetvédelmi felügyelőjeként is tevékenykedtem, 
többek között a Zselici Tájvédelmi Körzet kialakításában és a somogyvári Kupa-vár-
hegy környékének védetté nyilvánításában működtem közre.      

A rendszerváltás időszaka Tarján Lászlóné életében is sorsfordítónak minősült: 
a Független Kisgazda Párt képviseletében, kétharmados többséggel került a parla-
mentbe, s lett a környezetvédelmi tárca államtitkára. 

- Mindvégig éreztem a választók bizalmát – azt a szeretetet, mellyel a somogyi 
emberekhez viszonyultam, visszakaptam a voksoláson. Úgy gondolom, a miniszté-
riumban eltöltött négy évnek is számos pozitív hozadéka volt: napjainkban is elé-
gedetten gondolhatok vissza arra, hogy a tárcák közötti együttműködést hatéko-
nyabbá, szorosabbá tudtam tenni. Ennek egyértelműen a környezetvédelem látta 
hasznát! A szakpolitikát ugyanakkor mindig humánus módon igyekeztem képvisel-
ni – bizonyára ennek is köszönhető, hogy egykori kollégáimmal ma is jó kapcsola-
tot ápolhatok.  

Tarján Lászlóné nyugállományba vonulása után sem szakadt el hivatásától: a kör-
nyezetvédelmi minisztérium, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség - ez 
utóbbinak örökös tagja - szakértőként számított, számít véleményére, javaslataira. 
S e pályafutás, rövid életrajz ismeretében az sem meglepő, hogy Balatonbogláron 
– ahol a családi nyaraló található – a Jankovich-telep részönkormányzatának kép-
viselője. 

Tarján Lászlóné sokat tett Somogyért, a Balatonért – s most a megye polgárai 
honorálták a tetteket.   

       Süli Ferenc
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A Balaton zalai térségében tavaly lezajlot-
tak a kiemelt beruházási programokkal kap-
csolatos eljárási folyamatok. Az újabb EU-s 
költségvetési ciklusra számos reményteli 
tervvel készültek az önkormányzatok, a vál-
lalkozók, azzal a céllal, hogy a régió verseny-
képessége növekedjen. A támogatásokról 
azóta megszülettek a döntések. Mindennek 
nyomán az üdülőkörzetben 2014-től induló 
területfejlesztésekről kérdeztük Manninger 
Jenő országgyűlési képviselőt, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnökét. 

- A regionális pénzekből a zalai Balaton-
part a Kis-Balaton környékét és Hévízt is be-
leértve, jelentős összegekhez jutott. Fürdő- és 
szállásférőhely fejlesztések, egyéb turiszti-
kai létesítmények megvalósítását két lép-
csőben odaítélt 2,6 és 0,8 milliárd forintos tá-
mogatás segíti. Ebben szerepel egyebek közt 
gyenesdiási centrummal a Keszthelyi-hegy-
ségbeli attrakcióként egy ökoturisztikai pro-
jekt, ugyancsak Gyenesdiáson a Wellness 
Hotel Katalin fejlesztése, Balatongyörökön 
parti sétány építés, Alsópáhokon a Kolping 
Hotel bővítése, Zalakaroson különféle látvá-
nyosságnövelő beruházások. Túl ezeken, ki-
emelt projekt a Festetics-kastély összessé-
gében 2,3 milliárdos fejlesztési programja, a 
bővítéshez megemelt összeggel és a parkre-
konstrukcióra még külön nyújtott támoga-
tással együttesen. A 
kastélybeli rekonst-
rukciós munkák fede-
zete mellett ez az ösz-
szeg biztosítja a volt 
Amazon szálló épüle-
tének rendbehozata-
lát, a kastélypark fel-
újítását, számos lát-
ványelem létesítésé-
vel együtt. A 2014-es 
fejlesztésekről beszél-
ve szót kell ejteni to-
vábbá az egészség-
ügyi beruházásokról. 
A balatoni, úgymond 
nyaralóturizmus mel-
lett a mi térségünk-
ben nagyon fontos az egészségturizmus. Az 
egész éves turisztikai szolgáltatások kínálata 
érdekében hangsúlyos a gyógyászattal össze-
függő vendéglátás, valamint az egészségügyi 
ellátás színvonalemelése, ami a lakosság és 

2014: a Balaton zalai térségfejlesztésének éve
Beszélgetés Manninger Jenővel az üdülőrégió támogatott beruházásairól

a pihenési céllal ide 
érkező turisták szá-
mára egyaránt a 
megnyugtató biz-
tonságot jelenti. A 
már megítélt beru-
házási források fel-
használása révén a 
hévízi és a keszthe-
lyi kórházban jelen-
tős fejlesztések tör-
ténnek. A két intéz-
ményben összessé-
gében mintegy 2 milliárd forint értékű mun-
ka indul el idén. Hévízen fel lesz újítva a téli 
fürdő a fogadóépülettel együtt, Keszthelyen 
a kórház régi épülete újul meg, a rehabilitá-
ciós szárny hamarosan már átadásra kerül. 
Az eszközfejlesztések közt CT-t kap a keszt-
helyi kórház. 

Manninger Jenő hangsúlyozta, hogy 
mindez immár nem csak terv, hanem eldön-
tött, megvalósítási folyamatban lévő fejlesz-
tés, az említett összegekben rendelkezés-
re álló pénzből való finanszírozással. Amivel 
leghamarabb találkozhatnak idén a Keszt-
helyre érkező vendégek, az a Balaton-parton 
folytatódó munkák eredménye lesz.

- A mostanában arra sétálók újra építési 
terület látnak. A 2012-ben átadott ütem foly-

tatására 350 millió fo-
rintot nyert el a vá-
ros. Minderről nem-
rég részletes tájékoz-
tatást kapott a lakos-
ság a helyi sajtón ke-
resztül. Balatoni újság 
olvasóihoz szólva, itt 
is szeretném kiemelni: 
a városvezetők kon-
centrálnak arra, hogy 
a part látogatása mi-
hamarabb zavarta-
lan lehessen. A bon-
tási és az alépítmé-
nyi munkák most a 
téli időszakban lezaj-
lanak, az egyéb kivite-

lezési és kertészeti tennivalók tavasszal kez-
dődnek el. A területet két köztéri szobor is dí-
szíti majd. A partról a városba vezető utca 
névadója, Erzsébet királyné, valamint Csik 
Ferenc olimpia úszóbajnok egészalakos szob-

rát állítják fel. Jelentősen növekszik a díszbur-
kolat felület, épül egy turisztikai központ ke-
rékpáros pihenővel, információs ponttal, vi-
zesblokkal. Készül egy számos új funkciót 
betöltő tér, egész évben elérhető rekreációs 
szolgáltatásokkal. Ott kap helyet egy inten-
zív igénybevételre tervezett pálya skate ele-
mekkel, a közönség számára mobil lelátók 
készülnek. A téren létesül egy kör alakú, 20 
méter átmérőjű műjégpálya is. Gyermekek 
számára interaktív vízijáték-park lesz kiala-
kítva. Mindez jelentős zöldfelület fejlesztéssel 
egészül ki, benne kuriózumot jelent az úgy-
nevezett érzékek kertje, ahol különleges illa-
tú növények fokozzák a környezet által nyúj-
tott élményt. A nyári főszezonra várható-
an már az így tovább szépült Balaton-part-
tal lehet majd találkozni Keszthelyen. A vá-
ros hosszú távra meghatározott koncepció-
ja mentén történnek ezek a fejlesztések. A sé-
tányépítés a Balaton Fejlesztési Tanács pá-
lyázatán elnyerhető támogatással fejeződ-
het majd be teljesen. 

A város és térségét érintő idei beruházá-
sok közt sarkalatos pontként szerepel a köz-
lekedés is. 

- A Keszthely és Hévíz közötti kerékpá-
rút össze lesz kötve a Balaton-parttal, ezzel 
ugyancsak fontos turisztikai igény teljesül. A 
kerékpáros turizmusban jelent új attrakciót, 
hogy a városon keresztül biztonságosan le-
het végigkerekezni hévízi - balatoni látogatá-
si céllal. Az utazási kényelmet szolgáló beru-
házás lesz az új autóbusz pályaudvar létesí-
tése, ez a közbeszerezési eljárás lefolytatásá-
nál tart most. Mindezzel turisztikailag jelen-
tősen felértékelődik a térség, 2014 tehát a lát-
ványos építkezések éve lesz a környéken.

                                         Horányi Árpád
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Turisztikai TOP 50-ben Hévíz polgármestere

Új buszjáratok Tab és Siófok között

A Turizmus Kft. által nemrég kiadott, a 
magyar turisztika ötven legbefolyásosabb 
emberét bemutató TOP 50 című kiadvány-
ban helyet kapott Papp Gábor, Hévíz pol-
gármestere. 

Az exkluzív kötetben Magyarország tu-
rizmusának a 2013. évi alakulására legna-
gyobb befolyással lévő személyek szerepel-
nek. A fürdőváros és vezetőjének munkájára 
a dinamikusan növekvő turistaforgalom, az 
egymilliót meghaladó vendégéjszaka irányí-
totta rá az országos figyelmet mindazon fej-
lesztéssel, a Hévíz-Balaton Airport létrehozá-
sával együtt, amik révén a minőségi vendég-
fogadás körülményei kiemelkedően javultak. 

Az elismerést és példaadást is szolgáló is-
mertetőt - melynek ötvenfős listájában Papp 
Gábor hévízi polgármester neve is olvasható 
- a XXII. Turisztikai Díjátadó Gála és Évadnyi-
tó programon mutatták be a minap. 

A gálán a könyvben szereplők munkájá-
nak méltatásával együtt elhangzott, hogy a 
turizmust Magyarország mindenkori kor-
mánya az egyik legjelentősebb húzóágazat-
ként kezeli. Az értékeléssel a szakemberek rá-

A Balatonendréd – Lulla közötti útsza-
kasz átadását, forgalomba helyezését köve-
tő hónapokban több lakossági észrevétel is 
érkezett Witzmann Mihályhoz, a megye út-
ügyi miniszteri biztosához: valamennyi a me-
netrendi autóbusz közlekedés elindításának 
igényével.

A pozitív fogadtatás eredményeként 
– több egyeztetés után - 2013. november 
1-jétől három hónapos kísérleti jelleggel új 

mutattak arra is, hogy az ágazat teljesítmé-
nyei nem csak a politikusoktól függenek je-
lentősen, hanem a hazai, illetve nemzetkö-
zi vállalkozások veze-
tőitől, diplomatáktól, 
valamint a szolgálta-
tó szektor szereplői-
től. A névsor több, ál-
landó paraméter ösz-
szehasonlítása alapján 
készült. A kiadványt 
nem csak a szakmá-
hoz szól, mindazok-
nak sok értékes infor-
mációt nyújt, akik ér-
deklődnek az iránt, 
hogy hol, kik járulnak 
hozzá ahhoz az ország 
turizmusból származó bevételeihez, ami kö-
zel ezerötszáz milliárd forintot jelent. 

Papp Gábor több cikluson keresztül ön-
kormányzati képviselőként vett részt a köz-
életi munkában, polgármesterként négy éve 
vezeti a közel 5000 lélekszámú Hévízt. Csa-
ládjának negyedik generációja él és dolgo-

zik a városban, így elkötelezett lokálpatrió-
taként cselekszik a lakóhelyéért nemcsak 
vezetőként, de magánemberként is. Polgár-

mesterré választása 
után egyik legfonto-
sabb célként tűzte ki 
az addig stagnáló ven-
dégforgalom fellendí-
tését. Ennek érdeké-
ben kezdett párbe-
szédet a turizmus sze-
replőivel, indított tár-
gyalásokat új külföldi 
piacok megszerzésé-
ért, s tett komoly lé-
péseket az egységes 
városi arculat megte-
remtéséért. Az általa 

felkarolt fejlesztési célok megvalósításának 
köszönhetően az elmúlt évben Hévíz több 
mint egymilliárd forint pályázati pénzhez ju-
tott a tervezett beruházások megvalósításá-
ra. A város további céljai között élményfür-
dő, kulturális és sportközpont megvalósítá-
sa szerepel.

autóbuszjáratok forgalomba állítására kerül-
hetett sor.

A fejlesztés eredményeként a közössé-
gi közlekedés színvonala jelentős mérték-
ben javult a térségben. A Siófok – Zamárdi 
– Balatonendréd – Lulla – Tab útvonalon 
közlekedő autóbuszjáratok a három műsza-

kos munkarendhez igazo-
dó utazási lehetőséget biz-
tosítanak a tabi Flextronics 
Kft.-nél dolgozó munka-
vállalók részére, valamint 
javult az ügyintézéssel, az 
egészségügyi ellátással és 
az oktatási intézmények 
kiszolgálásával kapcsola-
tos igények kielégítése is. 
December közepétől - a 
2013/2014. évi menetren-
dek hatályba lépésétől 
kezdődően – a közigaz-
gatási, oktatási és egész-

ségügyi intézmények ügyfélfogadási rendjé-
hez igazítva további menetrendi korrekció-
kat vezettek be, de az autóbuszjáratok közle-

kedésével kapcsolatban további módosítási 
javaslatok érkeztek az érintett önkormány-
zatok részéről, a gazdasági szféra szereplőitől 
is – ezek alapján került kialakításra a végleges 
menetrend.

A járatok közlekedését érintő észrevéte-
lek, módosítási javaslatok és az utasforgalom 
alakulása azt indokolták, hogy a kísérleti idő-
szak lejártával, 2014. február 1-jétől az ellátá-
sért felelős minisztérium véglegesítse a jára-
tot. A fejlesztés nagyságrendjét tükrözi, hogy 
a térség kiszolgálását végző autóbuszjáratok 
éves teljesítménye több mint 32.000 km-rel 
növekszik. 

 Witzmann Mihály, útügyi miniszteri biz-
tos elmondta: e naptól új autóbuszjáratok 
állnak az itt élő emberek szolgálatába, így hi-
vatalosan is megindulhat a közösségi közle-
kedés a Tab-Lulla-Balatonendréd-Zamárdi-
Siófok útvonalon. A fejlesztés jelentősen nö-
veli az utasok közlekedési komfortérzetét, a 
munkába járás feltételeit és a térségben élők 
közigazgatási, oktatási, egészségügyi szolgál-
tatásokhoz való hozzájutását.

  Forrás: Balatoni Polgár
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Ortodox Balaton-szentelő

Fonyódi kolbászfesztivál – kulináris és kulturális élvezetek

Keszthelyen immár hagyománnyá neme-
sedett a Balaton vízkereszti ünnepbe való be-
kapcsolása. 

A tavaly útjára indított szakrális program 
az újesztendőben az első rendezvény a Bala-
ton-parton. A szertartás lebonyolítására ezút-
tal is Arszeniosz Kardamákisz ortodox egyhá-
zi méltóság vezetésével került sor, aki a feleke-
zet által fenntartott, városbeli Család Általá-
nos Iskola vendégeként érkezett. Az alapfokú 
művészetoktatást is folytató intézmény több 
hagyományt karolt már fel: ők honosították 
meg a tekerőlantosok találkozóját, a fehérva-
sárnapi határjárást, s immár újabb kultúrtör-
téneti értékként jelent meg a Balaton vízke-
reszti szentelése. 

Az élővizet szentelő liturgia a Fő téri Ma-
gyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban 
kezdődött. Azt követően vonulnak a részt-
vevők zászlókkal, dudaszó mellett menetel-
ve a Balaton-partra, ahol a ceremónia a Városi 
Strand szigetfürdőjén zajlott le. 

- Ittatok már a pálinkánkból? Elő-
ször csak a kérdés csapott fejbe, pár má-
sodperccel később már a minőségi kis-
üsti is. S nem voltam egyedül! A fonyó-
di sportcsarnok küzdőterén harminc-
öt – egyenként öt főt számláló – csa-
pat tagjai néhány laza karkörzés mellett 
így melegítettek be az előttük álló, sors-
fordítónak azonban semmiképpen sem 
nevezhető vetélkedőre. Bár a rangos vi-
adalt minden szakértő – gasztronómi-
ában pedig az anyatej elvetése után va-
lamennyien otthon vagyunk – a régió 
legrangosabb ilyen jellegű fórumának 
tartotta, a zsűri tagjai biztosak lehettek 
abban, hogy az eredményhirdetés után 
sem kell a védett tanú szerepébe búj-
niuk. Játékos versenyként is minősíthet-
jük a fesztivált, olyan csoportos megmé-
rettetésnek, amelynek szereplői – alko-
tók és fogyasztók – egyaránt a minősé-
gi munkában voltak érdekeltek. A szín-
vonalat pedig ezúttal sem a profi vagy 
az amatőr minősítés fémjelezte, hiszen 
a kolbász elkészítésének tudományához 
nem feltétlenül szükséges szakmai vég-
zettség. Mint tudjuk: az adott tájegység 
hagyományai, a családi tradíciók egy-

aránt jelentős hatással vannak a legka-
pósabb hazai töltelékek ízvilágára. 

A fonyódi rendezvény is azt igazol-
ta: az illatok kavalkádjában könnyű el-
merülni, de kellő mértéktartással és fo-
lyadékbevitellel számos 
versenymű végigkóstol-
ható. Vélhetőleg így gon-
dolták ezt a kora tava-
szi időben vidáman fala-
tozók is, akik délutánon-
ként még a szabad teret 
részesítették előnyben, 
s csak egy-egy produk-
ció kedvéért tértek be a 
sportcsarnokba. A kínálat 
e téren is bőséges volt, hi-
szen a három napos ren-
dezvényfolyamon két-
szer is fellépett a Fonyódi 
Betyárok néptánc együttes, láthatták a 
zalaszentbalázsi népdalkört, Kaczor Fe-
rit, Jollyt és Suzyt, a Nóta TV sztárjait, az 
olasz lírai dalok ihletett tolmácsát, Erox 
Martinit és a Republic együttest, volt ta-
nár-diák és sztár kolbásztöltő verseny – 
ez utóbbi termékekből és finom borok-
ból jótékonysági árverést is rendeztek.

Hidvégi József, a város polgármes-
tere a rendezvény előtt úgy fogal-
mazott: a korábbi négy program be-
bizonyította, hogy érdemes volt test-
vérvárosunk vezetőinek tapasztala-

taira és tanácsaira hallgatnunk. Ér-
sekújváron már tizenegyedik alka-
lommal rendezték meg a kolbász-
fesztivált – egyre növekvő érdeklődés 
mellett . Meggyőződésem: jó idő ese-
tén rekordokat dönthetünk.

    Megtették…
   Süli Ferenc
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Egységes Balaton-képre van szükségünk
A Balaton csak a Balaton-felvidékkel és a 

Bakonnyal együtt életképes turisztikai régió, 
amely az egész esztendőre kínálja változatos 
programjait – mondta Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes egy kétnapos Európai 
Desztináció Marketing Konferencia megnyi-
tóján. A konferenciát a Balaton Best Térségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. és a Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesület szervezte igen jelentős 
érdeklődés mellett.

A politikus beszédében arra is emlékez-
tetett, hogy nem is olyan régen szakmai vita 
folyt arról, van-e annak realitása, hogy a ’80-
as évek fénykorát ismét visszahozzák a Ba-
latonra. Véleménye szerint ez bukáshoz ve-
zetne mind hazai, mind nemzetközi szinten 
is. Tudomásul kell venni, hogy gyökeresen 
átalakultak a fogyasztói szokások. Ma már 
nem lenne igény az akkori alacsony színvo-
nalú szolgáltatásokra. Ezeknek helyébe az 
egyedi értékek felmutatására, az egyedi igé-
nyek kielégítésére lépett, s az idegenforga-
lomban ennek kell hangsúlyt kapnia.

A folytatásban Navracsics Tibor rámu-
tatott: úttörő szerepe volt a TDM közössé-
geknek, melyek közül nagyon sok idejében 

tudott lépni. Hozzátette: szükség van a Ba-
laton-kép megújítására, melynek kihagyha-
tatlan eleme a Balaton-felvidék és a Ba-
kony. Egy ilyen, erős idegenforgalmi ré-
gió már alkalmas arra, hogy az egész 
esztendőre változatos turisztikai kíná-
latot nyújtson, mindemellett képes le-
gyen az önfinanszírozásra is.

A fentieket számadatokkal is alátá-
masztotta Kontrát Károly belügymi-
nisztériumi államtitkár. Szólt az idén 
várható kétszázalékos (vagy azt is meg-
haladó) gazdasági növekedésről, amely ma-
gával vonzza azt is, hogy több pénz juthat 
majd a turizmusra. 

Az államtitkár a Balatonra vonatkozó 
halászati törvény átalakítása kapcsán kije-
lentette: az jót tett a horgászturizmusnak, 
melynek még vannak kiaknázatlan lehető-
ségei. Megerősítette: a Balaton jó közbizton-
sága is erősítheti a régió turisztikai vonzere-
jét.

Balatonfüred polgármestere, Bóka István 
egy helyi kezdeményezést emelt ki példa-
ként. A város ugyanis együttműködési szer-
ződést kötött a helyi turisztikai egyesület-

tel, mi több: kompetenci-
ákat is átadtak, és anyagi-
lag is támogatták azt. Ma 
már egyértelműen látha-
tó: a döntés helyes volt.

Egészen sajátos hely-
zetet ismertetett Achill 
Rumpold, a karintiai turiz-
mus törvény egyik megal-
kotója, aki a helyi szolgálta-
tók meghatározó szerepét 
emelte ki. Ők az igazán ér-
dekeltek – mondotta, ép-
pen ennek okán kell meg-

adni számukra a lehetőséget, hogy az őket 
érintő döntésekben részt tudjanak venni. 

Hozzátette: a politikát kivezették a turiz-
musból, a források felett a több szintre épü-
lő helyi közösségek döntenek. 

A konferencia második napján a hazai és 
a külföldi gyakorlatok sorát mutatták be a 
meghívottak (Brixeni Turisztikai Egyesület, 
Dél-tiroli Turisztikai Menedzserek Szövet-
sége, Balaton Best Nonprofit Kft., Balaton-
füredi Turisztikai Egyesület). Balatoni Móni-
ka, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkára a „Bejárható Magyarország” progra-
mot ismertette. Elmondta, hogy annak ré-
vén jelentős forrásokat szánnak majd a túrá-
zás, kerékpározás, vitorlázás, lovastúrák, za-
rándokutak, s azok infrastruktúrájának fej-
lesztésére. A program még kidolgozása alatt 
áll, befejeztével részletesen megismertetik a 
nyilvánossággal.

A konferenciát Balogh Károly, a Magyar 
TDM Szövetség elnöke zárta. Elismerően 
szólt a bemutatott külföldi példákról, bírál-
ta a hazai turizmus „rákfenéit”, így a meg- és 
átgondolatlan helyi tervezéseket, a gyenge 
és nem konzekvens termék- és szolgáltatás-
kínálatot, a desztinációs menedzsment hi-
ányát.

     – sk –

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 
Ábrahámhegyen a falusi disznóölést. Egy 
tréfás debreceni mondás szerint azért té-
len vágnak disznót, mert ilyenkor nem 
romlik el a hús és nem savanyodik meg a 
menyasszony.

Orjalevest, toroskáposztát, sült hur-
kát, kolbászt vacsorázhatott az, aki elláto-
gatott a hétvégén az ábrahámhegyi disz-
nóölésre. A hentes-mészáros Czirók La-
jos volt. A disznóvágás reggel hét órakor 

Falusi disznóvágás hagyományok szerint
fogadópálinkával kezdődött 
az önkormányzat udvarán. 
Aradvári László néptáncos-
vőfély egész nap népi rigmu-
sokkal, játékokkal szórakoz-
tatta a közönséget. Este fellé-
pett az Ezüst Kükapu Tánc-
együttes és az Ábrahámhegyi 
Nyugdíjas Klub.

 
 Mizsei Bernadett
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Január, február ... itt a nyár
Túl vagyunk a meteorológiai tél har-

madán, ami bizony nem éppen a hava-
zások és fagyok, sokkal inkább a hosz-
szan tartó enyhe, tavaszias idő okán 
vési be magát emlékezetünkbe még ak-
kor is , ha január végén kaptunk egy kis 
ízelítőt a zord időjárásból.

Már a mögöttünk hagyott ősz is me-
legebbnek bizonyult a megszokottnál; 
az egyes hónapok közül az október és 
a november is az első 15 legmelegebb 
között foglal helyet a mérések sorában.

Így hát meg sem lepődtünk azon, 
hogy január első napjaiban kivirágzott a 
téltemető és a hóvirág is sok kiskertben 
megmutatta magát a melegrekordokat 
döntögető januárban. Több olyan nö-
vényfaj is virágzásnak indult, mely nor-
mál esetben március második felében 
és áprilisban bont szirmot. Bár a több-
ség nehezen tért napirendre a tavaszi-
as tél fölött, a mostaninál még szélsősé-
gesebb időjárási eseményeket találunk 
a régi feljegyzésekben lapozva.

Rendszeres időjárási adatok csupán 
az 1880-as évek végétől állnak rendelke-
zésre, de közvetett utalásokból és szór-

vány feljegyzésekből tudunk az érdeke-
sebb időjárási jelenségekről, illetve az 
éghajlat változásairól.

1793 január – február, a méhek már 
sárga virágokról hordtak, Mátyás nap-
ra (február 24.) minden szántást és tava-
szi szőlőmunkát elvégeztek, József nap-
ra (március 19.) megjöttek a fecskék.

1900 január – február a feljegyzé-
sekben így szerepel: „a természet meg-
tévedt és hazánk délebbre tolódott a 
térképen.”(eumet.hu)

Legutóbb 2006-2007 telén fordult 
elő ilyen hosszan tartó enyhe időszak, 
az akkori január például a mérések kez-
dete óta a legmelegebb januárnak bizo-
nyult. A Balaton sem fagyott be ebben 
az évben, de 1950-1951, majd 1989-1990 
év telén sem kellett megélezni a korcso-
lyákat és a fakutyák is a padlásokon ma-
radtak. 

Ha tovább kutatunk az Országos 
Meteorológiai Szolgálat időjárási rekor-
dokat felsorakoztató adatsorai között 
kiderül, hogy az 1962- ről 1963-ra for-
duló tél viszont annál inkább tartoga-
tott meglepetéseket a téli Balaton sze-

relmeseinek: 110 napig borította jég-
páncél a tavat. 

1943 -1944 telén 154 napig , azaz több 
mint öt hónapon keresztül kitartott a 
változó vastagságú hótakaró. 1963 feb-
ruár 21-én Kékestetőn 146 centiméter 
volt a hótakaró maximális vastagsága. S 
hogy nem mindig voltak enyhék a telek, 
ezt bizonyítja az abszolút minimum hő-
mérséklet: 1940 február 16-án Miskolc 
közelében -35 C fokot regisztráltak. Le-
het hát nosztalgiával gondolni a régi 
nagy telekre manapság, amikor a fehér 
karácsony lassan ritkaságszámba megy, 
és az enyhe őszies időben szánon érke-
ző Mikulás gyermekeink számára már-
már magyarázatot igényel.

S hogy lesznek-e még nagy havas te-
leink a jövőben? 

A globális melegedési tendencia 
hosszú távon nem erre mutat. Mind-
azonáltal Földünk klímája rendkívül bo-
nyolult rendszer, amelyet nem ismerünk 
még kellőképpen - tehát bármi lehetsé-
ges.

  Forrás: Balatoni Polgár
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Hagyományainkhoz híven - az év első lapszámaiban – a tóparti települések polgármestereit kérdezzük: milyen fejlesztések várha-
tók lakóhelyükön, mekkora összegből gazdálkodhat az önkormányzat. Januárban kezdett összeállításunkat folytatjuk.

Gál Lajos - Gyenesdiás

- A nagy változások éve zá-
rult le 2013-ban a településün-
kön és környékünkön. Új finan-
szírozási struktúra került beve-
zetésre és az önkormányzati in-
tézményrendszerek átalakulá-
sa is sikeresen fejeződött be az 
elmúlt évben.  Az eredmények 
nyomán egy új, reményteli esz-
tendő és tervezési év indult el ná-
lunk 2014-ben. Gyenesdiásnak 
eddig is voltak és ezután is lesz-
nek komoly, nagy fejlesztési elképzelései, tervei, hiszen már 7 éve, 
5 nyelvű befektetői és vállalkozói portfólióval is rendelkezünk. Hi-
tel nélküli takarékos gazdálkodásunk mellett, a jó nyárnak és az 
egyre javuló adózási morálnak köszönhetően megtakarításunk 
is keletkezett. Büszkék vagyunk a vállalkozóinkra és mindazokra 
a befektetőkre, partnerekre, akik a településünk adófizetőiként, 
munkahelyteremtőiként nagyon sokat tesznek a mindennapok-
ban. Akik segítették és a jövőben is segíteni fog ják a településünk 
munkáját, fejlődését. A 2014-es év az időben történő tervezésé, s 
a fontos projektek megyei, kistérségi és vidékfejlesztési kategóriák-
ba helyezéséé lesz. Elkészült a települési sportcsarnok épületének 
immár engedélyezési szintű terve is, a létesítmény megvalósítása 
a jövőbeni legnagyobb fejlesztésünk. 

 Ferenczy Gáborné - Lovas

Az önkormányzati törvény változásánál fogva a 2013-as évben a 
Paloznakkal közösen fenntartott körjegyzőségünk megszűnt. Kor-
rekt ajánlatot kaptunk Alsóörs község részéről, biztosították a zök-
kenőmentes átállást. Lehetőséget teremtettek a kényelmes és za-
vartalan ügyintézés érdekében egy aljegyző és két hivatali munka-
társ alkalmazására. A település fejlődéséhez nagymértékben hoz-

Biró Róbert - Balatongyörök

Három fő forrása van a tele-
pülésünk fejlesztésének: a pályá-
zati támogatások, a vállalkozások 
beruházásai, valamint az önerő. 
Idén, önrész igény nélkül elnyert 
200 millió forintból Balaton-par-
ti sétányt építünk, mintegy 600 
méter hosszban számos élmény-
elemmel, köztük kneipp taposó-
medencével. Egy ilyen vízi lábkúrát 
nyújtó létesítmény készül a Szép-
kilátó melletti római forrásnál is. A 
környezettudatos munkát idén 10 
milliós összegű pályázati támogatás segíti, ezzel a lakosságot közvet-
lenül szolgáljuk, házi komposztáláshoz használatos eszközöket tu-
dunk adni. Érinti a község turisztikai fejlődését a Bakony Erdő Zrt. 
beruházása a Keszthelyi-hegységbeli túraútvonalon két kilátó re-
konstrukciójával, a Bélapi-pihenő felújításával és egy tanösvény léte-
sítésével. Vállalkozói befektetésnek köszönhetően bővül a golfpálya, 
továbbá vitorláskikötő építésének ügye van folyamatban. A saját 
erős fejlesztésekhez az utóbbi 3 évben teremtettünk anyagi alapot. 
A strandi bevételünk tavaly 75 százalékkal volt magasabb a 2010. 
évinél, ebben ugyan benne van a tavalyelőtti 20 százalékos áreme-
lés is, de a jelentős többletet a forgalom növekedése adta. Ez kö-
szönhető a kedvező időjárás mellett annak, hogy a képződő nyere-
séget az elmúlt években minőségjavító céllal visszaforgattuk a stran-
di fejlesztésekre, s ez az idén is így lesz. A sétányépítés harmadik üte-
mét kezdjük a tavasszal, régi, használaton kívüli létesítmények bon-
tásával tovább növeljük a zöldfelületet. A fejlesztési forrásainkban 
újabb jelentős tétel a helyi adóbevételek 20 százalékos növekedé-
se. Ebben ott van az üdülőhelyi díj 350 forintról 400-ra emelése, ám 
ez csupán 5 százalék pluszt jelent. A többlet zöme annak köszönhe-
tő, hogy rendeztük az ingatlannyilvántartást, így bővült az adózók 
köre. Az említett arányú növekmény amellett keletkezett, hogy 30 
százalékos telekadó csökkentést hajtottunk végre. Mérsékelni tud-
juk a vállalkozói terhet is: 2014-re az iparűzési adó az eddigi 2 száza-
lékarányról másfélre változik. A már vázolt strandi fejlesztéseken túl 
beruházásra fordítható pénzből idén járdaépítésbe kezdünk a 71-es 
út mentén. A körforgalmú csomóponttól az északi oldalon, kele-
ti és nyugati irányba is mintegy 100-100 méteres járdaszakasz ké-
szül el egyelőre.

Új év, újrahangolt tervek
Polgármesterek várakozásai

zájárultak a sikeres pályázatok, 
a takarékos gazdálkodás, vala-
mint az egységesen gondolko-
dó képviselő-testület. Tavaly új 
buszmegállók épültek, a Fő ut-
cának sikerült a csapadékvíz el-
vezetését megvalósítani, illet-
ve járdát építeni. Ez a beruházás 
nem csak látványosabbá tette a 
település arculatát, hanem a biz-
tonságos közlekedést is lehető-
vé tette. Pályázati pénzből a faluház udvarában létesült egy kemen-
cés fedett közösségi színtér, melyet a Szüreti Fesztiválon avattunk 
fel. Rendbe lett téve az udvar, megtörtént a térkövezés, a parkoló-
helyek létesítése. A faluház rekonstrukciójára is az elmúlt évben ke-
rült sor, szintén pályázati forrás segítségével. Itt új nyílászárók kerül-
tek beépítésre, a vizesblokk felújítása, valamint a homlokzat festé-
se is megvalósult. Sikeres rendezvények voltak tavaly is, a munkatár-
sakon kívül nagyon sokat segítenek a helyi civil szervezetek. Ahhoz, 
hogy a tervek ebben az évben megvalósuljanak, sikeres pályázatok 
kellenek. A faluház hőszigetelését és a tető felújítását, korszerűsíté-
sét mindenképpen meg kell oldanunk. Remélhetőleg lesz olyan pá-
lyázati kiírás, amely napkollektorok felhelyezésére is szól.
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Kondor Géza - Révfülöp

Révfülöp a 2013 év sikeres turisztikai 
eredményeinek és takarékos gazdál-
kodásának köszönhetően több régi 
vágyát tudja megvalósítani 2014-ben. 
2013 főleg az előkészítések, tervezte-
tések és engedélyeztetések éve volt, 
amik inkább munka- és időigényes, 
mint látványos feladatok. Ezek mellett 
azért komoly strandfejlesztési progra-
mot, közvilágítás-bővítést valósítot-

tunk meg, játszóteret létesítettünk, médiaközpontot hoztunk létre. 
2014-ben érik be a tavalyi előkészítő munka gyümölcse. Rövide-

sen térfigyelő kamera rendszer fedi le gyakorlatilag az egész telepü-
lést. A tavasszal elkészül az egyik legforgalmasabb utcánk csapadék-
víz-elvezetés és járdaépítő programjának első szakasza, s remélhető-
leg követheti ősszel a második. Ezzel több évtizedes álom válik va-
lóra.

Tavasszal elkészül a településközpont, a rózsakert, a kerékpárút és 
a sétány térvilágítása, az ősszel pedig 3000 négyzetméter díszburko-
lattal szépítjük a leglátogatottabb helyeket. Ezek mellett folyik a rég-
óta vágyott vitorláskikötő létesítésének előkészítése is.

Fekete Barnabás - Balatonvilágos

A 2013-as év végét egy rég-
óta várt, örömteli eseménnyel 
zártuk: közel hét éves hercehur-
ca után végre december 30-án a 
helyi képviselő - testület elfogad-
ta a település rendezési terv mó-
dosítását, amely zöld utat adhat 
Balatonvilágos dinamikus fejlődé-
sének.

Elhárult hát az akadálya annak, 
hogy megépülhessen a régóta 
óhajtott projekt a volt pártüdü-
lő helyén. A Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. végre nekiáll-
hat elkészíttetni az új építési szabályzat szerint a kivitelezési terve-
ket, amely révén mintegy 15 év alatt 300 millió Eurós fejlesztés jö-
het létre ötcsillagos szállodakomplexummal, apartman házakkal, 
egyéb kisebb nyaraló egységekkel és szolgáltató részekkel. A pol-
gármester szerint az idei évben várható a tervezés és engedélyez-
tetés, a tényleges építkezés azonban csak a jövő évben kezdődhet 
el. Az új szabályzattal a mintegy 47 hektáros területből 6,4 hektár 
az önkormányzathoz kerül.

A megállapodás értelmében azonban már idén is lesz látható 
eredménye a nagy projektnek: a településfejlesztési megállapodás 
alapján a cég bővíti egy csoportfoglalkozáshoz szükséges épület-
résszel a helyi óvodát, valamint a tulajdonában lévő közvetlen Ba-
laton-parton (Aliga-2) 500 méter hosszúságban megnyitja a nagy-
közönség előtti partszakaszt 6-22 óra közötti időszakra, s ezáltal 
ez a partszakasz is bejárhatóvá válik.  A fejlesztés keretén belül a 
korábban nagy gondokat okozó „szakadó part” is stabilizálásra ke-
rül. Az egész projekt egyik legfontosabb eredménye az lehet, hogy 
alapvetően javítja a térség gazdaságát, hiszen ezzel a rendszervál-
tás óta megszűnt mintegy 1300 munkahely „újra teremthető”.

Balassa Balázs - Szigliget

A tavalyi évben megvalósult egy 
300.000.000 Ft-os fejlesztés, mely 
során pályázati forrás segítségé-
vel megújult a vár és környezete. A 
2014-es év elsősorban az előkészí-
tésről fog szólni, tervek, tanulmá-
nyok elkészítésére fektetjük a hang-
súlyt. Ezt azért is tartjuk rendkívül 
fontosnak, mert szeretnénk minél 
több uniós pályázaton részt venni.  

Az idei évben kisebb fejlesztéseket tervezünk. Szeretnénk a szig-
ligeti strandot tovább szépíteni. Ennek részeként járdákat épí-
tünk, füvesítünk. A településen több helyen buszmegállók épül-
nek, a Fő téren egy régi igényt szeretnénk kielégíteni azzal, hogy 
megépül egy nyilvános WC. Az önkormányzati utakon és utak 
mentén útjavításokat, vizesárok felújításokat tervezünk. A Li-
get utcában közművesítést hajtunk végre, valamint egy közép-
feszültségű légvezeték kiváltást finanszírozunk. Ezek a beruhá-
zások azért fontosak, mert így önkormányzati telkek válnak be-
építhetővé. Természetesen folytatjuk a várrekonstrukciós mun-
kákat. Vásároltunk egy ingatlant, itt helytörténeti kiállítást ala-
kítunk ki. Az idei év költségvetésében pénzmaradványt tudunk 
tervezni, mely stabil költségvetést eredményez az önkormány-
zat számára. Természetesen fontos a jó turisztikai szezon is. Az 
elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően évről évre 
egyre több turista látogat el településünkre. Remélem, ez a ten-
dencia az idei évben is folytatódik.

Vella Zsolt - Ábrahámhegy

Ábrahámhegy életében 2013-
ban az egyik legfontosabb vál-
tozás a közös hivatal kialakítá-
sa Kővágóörs székhellyel, illetve 
a két kirendeltség Ábrahámhegy 
és Révfülöp településeken. Lako-
saink, nyaralóink a változást nem 
érezték meg, köszönhetően a jól 
felállított hivatali struktúrának. Az 
elmúlt év nem a sikerektől volt 
hangos, tekintettel arra, hogy ki-
zárólag saját erőből tudtuk sze-
rény beruházásainkat elvégezni. 

Tervünk több is volt, közösségi tér kialakítása, strandunkon új aka-
dálymentes vizesblokk létrehozása, illetve a közvilágítás korszerűsí-
tése. Nem szabad megfeledkezni az alternatív energiaforrások fel-
használására tett kísérleteinkről sem. Nagyon bízunk benne, hogy 
a jövőben a kistelepülések is sikerrel pályázhatnak, mivel az elmúlt 
évben, években kicsit magasra szabták az önrészt, és ha már eddig 
jól gazdálkodtunk, továbbra is ezt az utat szeretnénk járni. 

A település legfontosabb bevétele strandi forgalomból szárma-

zik, így az itteni fejlesztések élveznek prioritást. Már elkezdtük sa-
ját erőből a régi vizesblokk egy részét átalakítani, hogy akadály-
mentessé tudjuk tenni. Komoly erőfeszítéseket teszünk a település 
gyalogos közlekedésére használt járdák felújítására is.
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Kovács József – Balatonkeresztúr

A településünkön folyó legjelen-
tősebb fejlesztés a 2013-ban el-
kezdődött és az idén befejező-
dő „Látogatóközpont létesítése 
Balatonkeresztúron a balatoni déli 
part kulturális és természeti öröksé-
gének bemutatására” turisztikai be-
ruházás. A projekt két részből áll: a 
volt Bél Mátyás Turistaház látoga-
tóközponttá alakításából, valamint 
egy új játszóház építéséből. A láto-
gatóközpontban két kiállítótér létesül, melyek közül egyik kon-
ferenciák, rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A ját-
szóház kialakítása során arra törekedtünk, hogy a 3-14 éves kor-
osztály igényeit kielégítő, korszerű informatikai eszközöket és a 
hagyományos játékokat ötvözzük. Mindkét  esetben az elsődle-
ges célkitűzés az volt, hogy a Balaton és szűkebb környezetünk 
természeti és kulturális értékeit bemutassuk a településünkre lá-
togató turisták számára. A fejlesztés következtében a nyári üdü-
lőszezon meghosszabbíthatóvá válik, valamint kedvezőtlen idő-

Kenéz István – Balatonlelle

Az elmúlt évben több olyan 
pályázati forráshoz jutottunk, 
melyeknek felhasználása már 
elkezdődött, illetve a közeljö-
vő beruházásaihoz nyújtanak 
anyagi fedezetet. Száztizen-
négymillió forintból építik fel a 
bölcsődét – a munkálatok tar-
tanak, az átadásra várhatón jú-
niusban kerül sor. Néhány hé-
ten belül elkezdődik a műve-
lődési ház és a szabadtéri színpad átépítése, felújítása is. Az ár-
ajánlatok bekérése után megtörtént a kivitelező kiválasztása: a 
négyszázhetvenmillió forintos beruházás lehetőséget nyújt a 
környező zöld terület rehabilitációjára is. A tervek szerint az év 
végén birtokba vehetik a helybeliek a megújult létesítménye-
ket. A közelmúlt történéseihez tartozik egy villanyvilágítással 
rendelkező műfüves focipálya avatása is: a 22 x 42 méteres pá-
lya bekerülési költsége elérte a harminckétmillió forintot. Jó hír 
az Irmapusztán és Rádpusztán élőknek, illetve a turizmussal 

foglalkozó vállalkozóknak, hogy mindkét településrészen - 
százharmincmillió forintos költségvetéssel - megépül a szenny-
vízhálózat. 

Önkormányzatunk a közelmúltban fogadta el a város idei 
költségvetését, melyben közel nyolcszázmillió forint pályáza-
ti forrás szerepel. Nagy és fontos tételek ezek, ám számos he-
lyi infrastrukturális fejlesztést saját forrásból kell megoldanunk. 
Így került sor az ipartelepen az úthálózat fejlesztésére, s az idei 
tervekben még járda- és útépítések, felújítások szerepelnek. 
Ugyancsak önerőből kívánunk a fizetős strandon három lidós 
partszakaszt kialakítani. A költségek várhatóan harminc-har-
mincötmillió forint között fognak alakulni.   

Tósoki Imre - Tihany 

A tavalyi év a tihanyi önkormány-
zat számára igen eredményes volt. 
Hosszú éveken át készítettük elő a 
település infrastruktúrájának felújí-
tási terveit, a városkép szépítését, és 
2012-13-ban eljutottunk a megvaló-
sításig. Tavaly a pályázati lehetősége-
ket maximálisan kihasználva a törté-
nelmi belterületeket újítottuk meg, 
ezen belül a Balaton talán legszebb 
sétányát, a Pisky sétányt. Ezen a területen eltüntettük a panorá-
mát lerontó légkábeleket is, egyúttal kicseréltük a régi közműve-

Bóka István - Balatonfüred

Az elmúlt év értékelésénél fontos-
nak tartom, hogy elindult egy uniós 
támogatás segítségével az Arácsot 
Balatonfüreddel összekötő út építé-
se, kb. 70 ingatlanrész kisajátításával, 
a légkábelek földbe helyezésével, a 
csapadékvíz elvezetésének megol-
dásával. Reményeink szerint 2014 
áprilisára a teljes munka elkészül.

Szinte teljesen elkészült a felsővá-
rost a balatoni bringakörúttal össze-
kötő kerékpárút építése. 

A Tagore-sétányon ökológiai központ építését indítottuk el, 
és kiépült a Hotel Füred és a Marina Hotel előtti sétányszakasz. 
Átadtunk a kézilabda-utánpótlás és a gimnázium részére egy 
minden elemében korszerű 20 x 40-es méretű sportcsarnokot. 

A 2014. esztendőt illetően: a költségvetés elkészítése jelen-
leg is folyik. Az előzetes adatok alapján úgy tűnik, a bevételek 
és a kiadások egyensúlyát biztosítani tudjuk, kiegyensúlyozott 
költségvetési évet prognosztizálunk. Elkezdődött a városi uszo-
da építése, amelyet 2015 első felében szeretnénk átadni a nagy-
közönség részére. Reményeink szerint ez év május végére befeje-
ződik a buszállomás és a vasútállomás felújítása, a hozzákapcso-
lódó parkolókkal és zöldfelületekkel együtt. 

Mint köztudott, a közigazgatás átalakítása a befejező szaka-
szához érkezett. Azt gondolom, a járási hivatal és a Balatonfü-
redi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködés har-
monikus, a feladatok megosztásából adódó esetleges vitákat si-
került megnyugtatóan rendezni.

járás esetén a szabadidő  tartalmas eltöltésére nyílik lehetőség. 
  A 2014-es évre a költségvetés tervezése során készült kon-

cepció működési kiadásra háromszázhuszonötmillió forintot, 
működési bevételre ennél négymillió forinttal többet tartalmaz. 
A megvalósult beruházások elszámolásai és a folyamatban lévő 
építkezés forrásfelhasználása tükrében pontosan meghatároz-
ható az idei évben rendelkezésre álló fejlesztési források nagy-
sága.

A 2014. évi költségvetés tervezete nyolcszázhuszonnyolcmil-
lió forint bevételi és kiadási főösszeggel számol.
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Galácz Görgy - Balatonmáriafürdő

A mintegy kétszázmillió forintos beru-
házásnak köszönhetően ebben az évben 
radikálisan átalakul, megszépül a település 
központja, s egységes, modern utcabúto-
rokkal tesszük hangulatosabbá a legfrek-
ventáltabb területeket. Az utak, járdák épí-
tése, a vasútállomás és környékének felújí-
tása a tervek szerint ez év szeptemberében 
fejeződik be.  Három létesítmény, az óvo-
da, a Gróf Széchényi  Imre  téren  lévő Szol-
gáltató Ház és a Keresztúrral közös hivatal 
környezetenergetikai felújítására több mint kétszázmillió forintot fordítunk.  

S bár az utóbbi időkben előtérbe kerültek az infrastrukturális fejleszté-
sek is, e téren még van lemaradásunk. Úthálózatunk harminchét kilomé-
ter hosszú - ebben az évben közel húszmillió forintot fordítunk útjavítás-
ra, felújításra.

A központi strandunkon megújulnak a járdák, ívó kutak, zuhanyzók, 
szabadtéri öltözök. A Polgár utcai és az Őrház utcai strandon pedig a szoci-
ális épületeket korszerűsítjük, tatarozzuk.

Ebben az évben több millió forint jut majd a település központjához tar-
tozó Rákóczi utca felújításának előkészítésére. 

 S hogy jelezzük az önkormányzat családbarát elkötelezettségét, szinte 
minden helyszínen - remélhetőleg a gyerekek és a szülők örömére - bővít-
jük, szépítjük játszótereinket, s természetesen új játékokkal is gazdagítjuk a 
kínálatot.

Horváth László – Balatonberény

A 2013-ban tervezett fejlesztések 
közül szinte valamennyit sikerült 
megvalósítani – mindössze két 
beruházás húzódik át erre az évre: 
a közvilágítás korszerűsítésének 
munkálatai, valamint a Hunyadi 
téren egy járdaszakasz befejezése. 

 Az elmúlt évben a berényi ön-
kormányzat közel háromszáz-
millió forintból gazdálkodhatott. 
Tervezett bevételeinkre némi ve-
szélyt jelentett a kissé döcögősen induló turisztikai szezon, 
de a végén várakozáson felül alakult a költségvetés ezen ol-
dala is: mintegy harminc-harmincöt százalékkal haladta meg 
az elmúlt évit az idegenforgalomból származó adóbevétel. 

 A hivatalok összevonásának és más takarékossági intéz-
kedéseknek köszönhetően a 2013-as évet negyvenmillió fo-
rint tartalékkal zárjuk. A kisebb turisztikai jellegű beruházá-
sok mellett idén több utca aszfaltozására is sor kerül, illetve 
folytatjuk a Hunyadi park átépítését.

 Önkormányzatunk tulajdonában van Magyarország egyik 
kuriózumnak számító strandja, pihenőhelye, melyet bérleti 
szerződés formájában a Balatontourist működtet. A statisz-
tikai adatok arról tanúskodnak, hogy itt is emelkedett a ven-
dégszám, holott a szálláshelyek korszerűsítése feltétlenül in-
dokolt. Elképzeléseink szerint mobil házak telepítése is segít-
het a gondok megoldásában. S hogy ez a létesítmény és a te-
lepülés neve egyre nagyobb vonzerőt jelentsen itthon és kül-
földön, tervezzük a Naturizmus balatoni fővárosa cím levé-
dését.

Volmuth Péter – Badacsonytördemic

Számunkra a legfontosabb, 
hogy július 15-ig kétszázmillió fo-
rintos költségvetéssel elkészül az 
ökoturisztikai sétány: a beruházás 
keretében a lábdihegyi partszaka-
szon mederkotrásra is sor kerül. 
Ezen a területen kajak- és csónak-
ház épül, és más szolgáltató létesít-
mények is várják majd a vendége-
ket. 

Huszonötmillió forintot fordí-
tunk az óvoda felújítására, de az idei költségvetésünkben szere-
pel a szőlészeti-borászati bemutatóhely kialakítása is. Egy kiste-
lepülés büdzséje azonban alkalmatlan arra, hogy a turisztikai pi-
acon markáns kínálattal legyen jelen. Ezt felismerve mi is első-
sorban a sikeres pályázatokban bízunk. Így szeretnénk a Rodos-
tó ház ”reaktiválásához” külső erőforrást igénybe venni. Az egy-
kor oly látogatott, a turisták által kedvelt menedékház ismételt 
hasznosításához azonban nem csak a tulajdonjogot indokolt 
tisztázni - javítani kell az infrastruktúrán is. A közművek kiépí-
tése mellett az utak és a lépcsők állaga jelenti a legfőbb gondot.   

Tördemic is – mint annyi más tóparti község – a kulturális és 
szórakoztató programok bőséges kínálatával kívánja vonzerejét 
növelni. Két legendás író – Herczeg Ferenc és Tatay Sándor – 
életének fontos fejezetei kötődnek településünkhöz – emlékü-
ket különböző rendezvényekkel és kiállításokkal kívánjuk ápol-
ni ez évben is.

zetékeket. Az utakat új, a műemléki jellegnek megfelelő burko-
latokkal láttuk el. 

Számunkra a turizmus létfontosságú, ezért igyekszünk a ven-
dégek kényelmét biztosító szolgáltatásokat és attrakciókat is fej-
leszteni. Ennek jegyében újra megnyitottuk a Szabadtéri Népraj-
zi Múzeumot, és többnyelvű információs táblákkal láttuk el. A 
falu egyik bejáratánál, a nagyparkolónál megnyílt az új informáci-
ós pavilon is; mindkét turisztikai szolgáltatóhelyet a helyi TDM-
szervezet üzemelteti. 

Átadtuk a hajóállomástól a révig vezető kerékpáros utat, el-
készült a tihanyi kerékpártúra, amely három nyelven tölthető le 
az okos telefonokra. A többnyelvű városnéző túrákkal együtt Ti-
hanynak így már több pocketguide-os túrája van, mint a legna-
gyobb hazai városoknak!

Ősszel hozzákezdtünk a hajóállomás környékének rendbeho-
zatalához. Az elhasználódott, rossz állapotú épületek helyett új 
üzletek és egy kerékpáros információs központ épül itt. A parkot 
és a parti sétányt is teljesen felújítjuk, és reméljük, hogy ezzel Ti-
hanyban egy új, színvonalas turisztikai helyszín jön létre. 

Rendezvényeink a helyi tradíciókon alapulnak, de a vendégek 
igényei szerint bővül is a skála. Sikeresek a „Nyáresték Tihanyban” 
sorozat zenés-táncos főtéri rendezvényei, és az idén júliusban 
egy új fesztivállal: a Balatoni Könyvek Fesztiváljával jelentkezünk.
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Mészáros Miklós - Balatonboglár

Balatonboglár 1,4 mil-

liárd forintos adósságállo-
mányát a kormány az adós-
ságkonszolidáció kereté-
ben átvállalta, így az eddi-
gi évi mintegy 100 millió fo-
rintnyi banki hiteltörleszté-
si összeget már a város fej-
lesztésére tudjuk fordítani.

Idén megújulhat a 2012-
ben átadott piac környéke, 
valamint a városközpont 
eddig befejezetlen terüle-
tei, ahol a kamerarendszer kiépítése is elkezdődik.

Százötvenmillió forintból befejeződik az óvoda komplex fel-
újítása, itt kap helyet a bölcsőde is. Az iskolaépületek energeti-
kai korszerűsítése is megkezdődött, a folytatást pályázatból kí-
vánjuk biztosítani.

A császtai városrészben két utcában tervezünk járdaépítést 
és régi adósságunknak eleget téve Balatonlellével közösen fel-
újítjuk a két város határán a Munkácsy utcát.

A két legnagyobb fejlesztés egyikeként a mintegy 200 mun-
kahelyet teremtő ipari beruházásban egy olasz elektronikai vál-
lalat 8500 négyzetméteres üzemcsarnokot épít.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia kiemelt állami beruházás ke-
retében nettó 3,8 milliárd forintból bővíti az Urányi Sportköz-
pontot és az egykori MÁV Üdülő területén kialakítják bázisu-
kat.

Nem hanyagoljuk el Szőlőskislakot sem. 2014-ben elkészül a 
művelődési központ felújított tetőszerkezete és a két település-
részt összekötő 6711-es út is új burkolatot kap.

A nagy sikerű turisztikai beruházásokat kiegészítve további, 
immár önerőből biztosított fejlesztések lesznek a borudvarban 
és a strandokon is.

Ruzsics Ferenc - Keszthely

A zalai Balaton-part vá-
rosának polgármestere a 
Balaton Színházban tartott 
újévi köszöntőn beszélt az 
idei kilátásokról, az elért 
eredmények kapcsán meg-
alapozott optimizmussal te-
kintve 2014-re.

-Stabil gazdálkodási évet 
tudhat maga mögött Keszt-
hely, a város jövőjét minden 
eddiginél biztonságosabban 
tudjuk tervezni. Véget ért a 
hét szűk esztendő: az újévet 
300 millió forint tartalék le-
kötésével kezdhettük. Ez, a város mértéktartó gazdálkodása 
mellett köszönhető a kormány mintegy másfélmilliárd forin-
tos segítségének. Az adósság 70 százalékát vállalta át az ál-
lam. 

A gyarapodás mérföldkövei közt sorolta a belvárosban, a 
Balaton-parton történt létesítményfejlesztéseket, a Balato-
ni Múzeumban és a Georgikon Majormúzeumban történt 
nagy léptékű korszerűsítéseket. A folytatás sorában említet-
te a parti sétány élményelemekkel való építésének újabb üte-
mét, a kórházban zajló, rehabilitációs szolgáltatásokat érintő 
beruházást, az autóbusz pályaudvar, valamint a Helikon Kas-
télymúzeum milliárdos nagyságrendű rekonstrukciójának in-
dítását. Mindezek megvalósításának elősegítése kapcsán ki-
emelte Manninger Jenő országgyűlési képviselő munkáját. 
Hozzátette, hogy a támogatásokkal együtt elért anyagi biz-
tonság a város intézményeinek zavartalan működése mellett 
teszi lehetővé a fejlesztéseket, s kiemelte: 

-Igen szerteágazó, nehéz, de a megoldások megtalálásával 
örömteli feladatot jelent az önkormányzati munka, aminek 
idén is az lesz a legfőbb célja, hogy Keszthely jól működő, fej-
lődő város legyen, elégedett lakókkal.

Tóth Péter - Balatonederics 

Az idei esztendő sem 
lesz könnyebb a tavalyi-
nál, mert bőséggel van 
feladat, s hogy a meg-
valósításra legyen esély, 
ahhoz elő kell teremte-
ni az anyagi fedezetet. 
Ennek egyik lehetősége 
a pályázat, ha a szüksé-
ges fejlesztéshez kínálko-
zik ilyen forráskiegészítés, 
vállalható önrész igény 
mellet. A másik út a na-
gyobb összegű ráfordí-
tások megteremtéséhez 
hosszabb folyamat: olyan fejlesztéseket kell elvégezni, ame-
lyek nagyobb önkormányzati bevételeket indukálnak. Ter-

mészetesen mindkét irány fontos. Tavaly befejeződött a táj-
ház rekonstrukció, ami egy 50 milliós beruházás volt, pályá-
zati támogatás mellett jelentős önkormányzati önrésszel. Ez-
zel fontos kulturális és turisztikai célú igények lettek teljesít-
ve, többfunkciós közösségi teret hoztunk létre kiállítóhellyel, 
szabadtéri létesítményekkel. Az idei nagyobb „fejezet” a ter-
vek szerint a strandunk fejlesztése lesz, a már említett fő stra-
tégia szempontra tekintettel. A strand az egyedüli olyan be-
vételi forrás, ahol növekedéssel lehet számolni, de ehhez mi-
nőséget kell javítani. Erre tesszük most a hangsúlyt szolgál-
tatásbővítésekkel, minőségfejlesztéssel, eszközök, létesítmé-
nyek gyarapításával. Csakis így alapozható meg hosszú távra 
olyan saját anyagi erő, amivel finanszírozhatók lesznek a to-
vábbi nagyon fontos fejlesztések. Kiemelt feladatként kezel-
jük továbbra is a mezőgazdasági utak karbantartását, terve-
zünk aszfaltozást is , erre civil érdekeltségi hozzájárulással ke-
rülhet sor.
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Világörökség várományosi listán

A norvég turisztikai piacon Hévíz

A Balaton Régióban a világörökségi címmel kapcsola-
tos tervek első fogalmazása 1986-ban jelent meg a Káli-me-
dence kapcsán, majd 1993-ban Tihany nyilvánította ki ilyen 
szándékát. 2001-ben a Tapolcai-medence tanúhegyei cí-
men és a vele párhuzamosan, a Hévízi-tó megjelöléssel szü-
letett felterjesztés világörökség várományosi helyszín kijelö-
lés érdekében. Az illeté-
kes hatóság 2003-ban el-
fogadta a felterjesztése-
ket, majd a Balaton tör-
vény 2008-ban történt 
módosítása során hiva-
talosan is létrejött a Ba-
laton-felvidéki világörök-
ség várományosi övezet. 
A világörökség váromá-
nyosi helyszínek 2013. 
évi felülvizsgálatát során 
új helyszínekkel bővült 
a Balaton-felvidéki vá-
rományosi helyszín, ami 
jelenleg a Tihanyi-félszi-
get, a Tapolcai-medence, 
a Káli-medence és a Hévízi-tó természeti, illetve kulturális 
örökségi védettség alatt álló területeit, valamint Balatonfü-
red reformkori városrészének műemléki védelem alatt álló 
területét foglalja magába. 

Az utóbbi időszak tapasztalatai bebi-
zonyították: Hévízre a turisztika északi pi-
acán is van igény. Ennek mind jobb érvé-
nyesítését célozva nemrég Norvégiában 
tárgyaltak a fürdőváros vezetői, népszerű-
sítve a kínálatot. 

A Papp Gábor polgármester vezet-
te delegáció turisztikai roadshow-n vett 
részt, amelyen hévízi szállodák is képvisel-

tették magukat, bekapcsolódva a tárgya-
lásokba, üzletkötésekbe. A hévíziek más-
fél napot töltöttek a norvég fővárosban. 
Tájékozódtak a turisztikai piacról, az uta-
zási szokásokról, s kapcsolatokat építet-
tek ki. 

- Oslóban találkoztunk Jeszensz-
ky Géza nagykövettel és munkatársai-
val, akik támogatást ígértek a továbblé-

péshez - mondta el 
Papp Gábor. - Koor-
dinálják a kinti be-
mutatkozásainkat: 
helyszínt biztosíta-
nak, a szervezésbe 
is bekapcsolódnak, 
segítenek felkutatni 
azokat a szerveze-
teket, szakembere-
ket, akikkel ajánlott 
megismerkednünk.

A küldöttség ott 
volt az oslói nem-
zetközi turisztikai 

vásáron, ahol Magyarország önálló stand-
dal jelent meg.

- Kicsi, de jól fizető vendégkörről van szó 
és igényes turistákról, akiket a hévízi gyó-
gyászat és a tó mellett érdekel az aktív tu-
rizmus lehetősége is. Leginkább a kulturá-
lis értékek felfedezése motiválja őket, igény-
lik a minőségi szolgáltatásokat, szívesen 
kerékpároznak, túráznak, s a gasztronó-
miai kínálat is fontos számukra. A norvég 
vendégek egyébként már nem ismeretle-
nek Hévízen, az elmúlt években több char-
ter repülőjárat érkezett az északi ország 
turistáival. Városunk skandináv piacon 
való megismertetése már tavaly elkezdő-
dött, ebben haladunk tovább. Svédország-
ból rendszeresen érkeznek hozzánk vendé-
gek, van olyan szálloda, amely már gyak-
ran fogad norvégokat. Magyarországot és 
azon belül Hévízt még jobban meg kell is-
mertetni velük, s mi ennek érdekében min-
dent megteszünk - hangsúlyozta a polgár-
mester. 

                                                   H. Á.

 A Balaton a magyar közgondolkodás szerint „nemzeti kincs”, 
azonban a térség – a kedvező adottságok ellenére – ma nem ké-
pes megfelelő módon és mértékben kiaknázni az idegenforgalom-
ban is rejlő gazdasági-, illetve fejlesztési lehetőségeket. A sikeres pá-
lyázat esetén elnyert világörökségi cím tudatos tervezés és turisz-
tikai termékfejlesztés segítségével hozzájárulhat a térség fenntart-

ható fejlesztéséhez, ami 
multiplikátor hatásával az 
egész régió társadalmi-gaz-
dasági fellendülését meg-
alapozhatja. A Világöröksé-
gi törvény biztosította esz-
közrendszer, illetve az általa 
megnyíló állami támogatá-
sok, pályázati lehetőségek 
jól szolgálnák a táj értékei-
nek kiemelését, fenntartha-
tó módon való fejlesztését, 
munkahelyek teremtését, a 
magyar kulturális örökség 
nemzetközi megismerteté-
sét, ebből adódóan a ked-
vezőbb nemzeti jövedelem 

termelés biztosítását a régióban. Végeredményben a teljes Balaton 
arculat újjászületését, a történelmi táj megújulását segíthetné elő ez 
a világszerte nagy presztízsnek örvendő cím, amely egyben zászlós-
hajója lehet a Balaton megújuló marketingstratégiának is.

Világörökség várományosi területek a BKÜ-ben 
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Jégsport Hévízen

Zöld-balatoni programzáró

A hévízi műjégpálya még február 28-ig 
várja látogatóit.

A Széchenyi utca elején, a termelői 
piac szomszédságában, sátor alatt találha-
tó jégcsarnok különlegessége, hogy nem 
előre fagyasztott lapokból alakították azt 
ki, hanem a víz helyszíni lefagyasztása biz-
tosítja a sima felületet. Hétköznapokon 
14 órától 19.45-ig tart nyitva, közben 16.15 

és 17 óra között a pálya takarítása miatt 
szünetel a használat. Szombaton és vasár-
nap a karbantartási szünetekkel 9 -12.15 
óra, 13 - 16.15 és 17 - 20 óra között lehet 
korcsolyázni. Közoktatási intézmények az 
üzemeltető GAMESZ-nél kérhetnek hasz-
nálati lehetőséget délelőtti időszakra, a 
foglalási idő előtt egy héttel tett bejelen-
tés alapján. 

Február 14-én 18 - 21 óra 
között műsoros program 
várja a vendégeket a jégen, 
Bálint napi retro diszkóval.  

A pálya használatára cso-
portok hétköznap 20.30 órá-
tól, hétvégén 20.45 órától 
szólóan igényelhetnek fog-
lalást, rendezvények céljá-
ból való igénybevételre elő-
zetes egyeztetés alapján, az 
üzemeltetővel kötött külön 
megállapodás szerint van le-
hetőség.

Gyenesdiáson rendezett fotópályázati ki-
állítással és díjkiosztással zárult az EU-s társ-
finanszírozású, Környezetvédelmi Operatív 
Program támogatásával rendezett Zöld Ba-
laton kampány.

A házigazda település gesztori szerepé-
vel a Balaton környékére kiterjedt egy éves 
munkáról Gál Lajos polgármester beszélt. 
Az előzmények közt szólt arról a folyamat-
ról, ami a községben már az 1990-es évek-

ben elkezdődött a környezettudatosság 
szem előtt tartásával. Kiemelte az önkor-
mányzat ez irányú elkötelezettséget, a civil 
szféra közreműködését. Említette a Forrás-
víz Természetbarát Egyesület immár másfél 

évtizede folyatott, mind 
sokoldalúbb együttmű-
ködésekben végzett mun-
káját. Intézmények tekin-
tetében szólt a zöld óvo-
da és ökoiskola címek el-
nyerésének jelentőségé-
ről, s több minősítő elis-
merésről. A most záru-
ló program hiánypótló 
elemeként mutatta be a 
„Zöld ábécé” címmel 20 
ezer példányban megje-
lentetett kiadványt, ami a 
Balaton-régió fenntartha-
tó életmóddal kapcsola-
tos fogalomtára. Az olvas-

mány ahhoz ad segítséget, hogy az ember a 
környezetre odafigyelve, arról gondoskodva 
éljen, a saját és a jövő generációja érdekében.

A programzáró kiállítás 27 fényképen ke-
resztül ad ízelítőt a kampány részeként meg-

hirdetett alkotói pályázatra érkezett mun-
kákból. A tárlat 76 fotós 172 pályaművé-
ből, összesen 250 felvételből való válogatás-
sal készült.

- A természet, s ezen belül kiemelten a Ba-
laton szeretete, a szépségében való gyönyör-
ködés vitt afelé, hogy rendre megörökítsem a 
csodálatos látványokat, s bármikor vissza-
idézhessem azokat - mondta a szigligeti Vér-
tesi Eszter, aki művészeti kategóriában nyer-
te el az első helyezést. - Korábban foglalkoz-
tam festészettel is, de jobban a fotózással tel-
jesedett ki bennem az ábrázolás igénye. Ki-
lenc éve Szigligeten élek, ahol a környezet na-
ponta ad ihletet. A munkáimat szívesen mé-
rettetem meg, fontos a visszajelzés, hogy a 
mások által megítélt módon miként sikerül 
láttatnom azt, amit ki akarok fejezni.  

Dokumentum kategóriában Bedő Kor-
nél, kaposvári fotós lett a győztes. 

Manninger Jenő országgyűlési képviselő, 
a megyegyűlés elnöke a Zöld Balaton prog-
ram lebonyolítása kapcsán példa értékként 
szólt a Balatonra fordított figyelemről, s ab-
ban Gyenesdiás érdemeiről, majd Gál Lajos-
sal együtt átadta a fotópályázati díjakat. 

                                                  H. Á.

Ökoturisztikai
látogatóközpont
Füreden

A Balaton élővilágát bemutató 
ökoturisztikai látogatóközpontot 
építenek Balatonfüred legfrekven-
táltabb helyén, a Tagore sétányon. 
A tájba illő, teraszos épületben 
egyebek mellett több látványos ak-
várium és foglalkoztató terem vár-
ja majd az érdeklődőket, amelynek 
átadása 2014 tavaszán lesz. A pro-
jekt keretében a Széchenyi sétány 
és az Aranyhíd sétány egy-egy sza-
kaszát is felújítják. Balatonfüred 
Város Önkormányzata az Új Szé-
chenyi Terv Közép-Dunánúli Ope-
ratív Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott projektre négy-
százötvenmillió forint támogatást 
kapott.
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Megnyílt az út a Club Aliga beruházói előtt
Balatonvilágos: kompromisszum a fejlődés érdekében

Közel hét év telt el azóta, hogy a magyar 
állam a Club Aliga értékesítése mellett dön-
tött, ám e több mint fél évtized alatt a kívül-
álló meglehetősen keveset érezhetett ab-
ból, milyen intenzív tárgyalások folynak az 
érintettek között. A vendégfogadásra alkal-
mas létesítmények ugyan még működtek, s 
több rangos program is növelte a komple-
xum és a település jó hírét, ám a cél elérésé-
hez vezető közös utat csak 2013 végén sike-
rült kijelölni.   

Az elmúlt években számos egyeztetés 
zajlott le a helyi önkormányzat, az illetékes 
építészeti hivatal és a beruházó között, de 
sokáig csak apró, kölcsönös gesztusok jelez-
ték, hogy a felek megállapodásra töreked-
nek. Az érdemi áttörést az jelentette, hogy a 
balatonvilágosi képviselő-testület az elmúlt 
év decemberében elfogadta a község ren-
dezési tervét, s ezzel gyakorlatilag minden 
akadály elhárult a beruházások elől. Spiesz 
Botond, a Pro-Mot Hungaria ügyvezető 
igazgatója szerint olyan megállapodás szüle-
tett, amelyben kellően érvényesül a közös-
ségi- és a magánérdek.  

- Ha a diplomácia nyelvezetéből kívánnék 
azonosságokat keresni az elmúlt időszakra, 
úgy kellene fogalmaznom: rendkívül kemény, 
esetenként feszültségektől sem mentes tár-
gyalásokon vagyunk túl. A világosi képvise-
lő-testület tagjai – Koloti Béla alpolgármes-
ter, Kovács Béla, Kovács Tamás, Molnár Já-

nos, Szabó István, Viszt Attila – és Fekete 
Barnabás polgármester gyakran a végsőkig 
elmentek annak érdekében, hogy a helyi tár-
sadalom igényei, elvárásai tükröződjenek a 
település arculatát, jövőjét is meghatározó 
rendezési tervben. Bevallom, a megbeszélé-
sek hosszú folyamatában esetenként korri-
gálni kellett előzetes elképzeléseinket is. Még-
sem lehetünk elégedetlenek, mert úgy gon-
dolom: a végeredményre mindnyájan büsz-
kék lehetünk – Balatonvilágos jövője tisztán 
kirajzolódik a szabályozási tervben. Abban a 
koncepcióban, melynek kereteit már koráb-
ban megfogalmaztuk. Álláspontunk szerint 
tehát jó kompromisszum született, s én biz-
tos vagyok abban, hogy a jövőben is az érde-
kek harmóniája fogja meghatározni a hely-
ben lakók és cégünk kapcsolatát. A rendezé-
si terv és a közeljövőben várható fejlesztések 
végre pontot tesznek azokra a több évtizede 
vajúdó kérdésekre is, hogy ez a komplexum 
milyen szerepet tölthet be a település életé-
ben. Bizonyára jelzésértékű, hogy a két kilo-
méteres partszakasz jelentős része szabadon 
elérhető lesz: a sétányok, a kikötő, a part a 
helyben lakók, a villatulajdonosok, a turis-
ták előtt továbbra is nyitott lesz. Folytatjuk a 
már sikeres rendezvényeinket is – örömmel 
tölt el bennünket, hogy az elmúlt évi B my 
Lake könnyűzenei programunk a kontinens 
új fesztiváljainak sorában rangos minősítést 
kapott. A feladat most adott számunkra: ke-

ressük azokat a hotel operátorokat, akik segí-
tenek majd bennünket a beruházások meg-
valósításában. 

A cég beruházási vezetője, Guranits Atti-
la szerint összetett, izgalmas, szép feladat vár 
rájuk, hiszen korszerű, a lakó- és üdülő funk-
ciónak egyaránt megfelelő épületeket ál-
modtak erre a területre. 

 - A hotelek mellett lombkorona sétány, a 
jelenleg is működő kikötő, az új, intim mére-
tű mesterséges tó – télen alkalmassá tehe-
tő korcsolyázásra is – s természetesen a ma-
gyar tenger biztosítja az egyedi hangulatot. 
Gondoskodunk a kereskedelmi-, szociális- és 
oktatási igények kielégítéséről is. Meggyőző-
désem: ha elképzeléseink megvalósulnak, a 
Club Aligát ismét a Balaton gyöngyszeme-
ként fogják aposztrofálni a hazai és külföldi 
turisták.  

   Süli Ferenc
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Meg kell ismernünk a múltunkat, hiszen 
csak ha tisztán látunk, akkor békélhetünk meg, 
és lehetünk jó keresztények – vallja Raffay Dá-
vid szobrászművész, aki a Balaton-felvidéki 
Salföldön töltötte gyermekkora nyarait, és ma 
is gyakran alkot itt. Szerinte elengedhetetlen, 
hogy a művészet része legyen az ember életé-
nek, hiszen teljesebbé teszi az egyéniséget.

– Már háromévesen eldöntötte, hogy egy-
szer szobrász lesz. Mi motiválta kisgyermek-
ként?

– A szüleim szobrászok voltak, és bár egyi-
kük sem alkotott akkoriban, a műveik, ame-
lyek körülvettek, elegendőek voltak ahhoz, hogy 
felkeltsék az érdeklődésemet. Így már akkor 
éreztem, hogy ezen az úton szeretnék elindul-
ni. Édesapám sokat faragott szabadidejében is, 
ami nagyon izgalmasnak tűnt.

– Mit látott a szobrokban, ami ennyire el-
varázsolta?

– Talán maga a térbeliség ragadott meg. 
Hároméves koromban már magam is nonfi-
guratív szobrokat hajtogattam papírból, épí-
tettem kockából, legalábbis én annak nevez-
tem őket.

– Öt gyönyörű gyermeke van. Közülük lesz, 
aki tovább viszi a szobrászat, vagy legalább a 
művészet iránti rajongást?

– Mindegyikük tehetséges, zenélni is tanul-
nak. A legnagyobb lányom, a 15 és fél éves Boró-
ka a budapesti Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskola tanulója festő szakon. Kamilla is 
nagyon tehetséges festő, de most írni kezdett, és 
úgy tűnik, nagyon jó érzéke van hozzá. Ágoston 
fiam szobrász szeretne lenni és a hat éves iker-
lányaim, Viola és Gyöngyvér is számos rajzver-
senyt nyertek már. Alapvető szükségletnek tart-
juk a képzőművészeti és zenei nevelést, tehát 
nem azért tanítjuk őket, hogy feltétlenül művé-
szek legyenek, még ha van is hozzá affinitásuk.

– Miért elengedhe-
tetlen, hogy a művészet 
része legyen az életünk-
nek?

– A képzőművészet, 
a zene, teljesebbé teszi 
az ember egyéniségét. 
Befolyásolja az agymű-
ködést, a lelket, a szelle-
miséget. 

– Mennyire becsü-
li meg a magyar társda-
lom a művészeit? Meg 
lehet élni egy ilyen hiva-
tásból? 

Testet öltött örökség
– Az elmúlt pár évben nagyon kevés volt 

a szobrászati munka. Emiatt többen sajnos 
kénytelenek voltak abbahagyni a szakmát, és 
ilyenkor nehéz a visszatérés. Nekem szerencsé-
re sikerült kitartanom. Az elmúlt néhány év-
ben nem volt nagyobb munkám, tavaly azon-
ban négy megrendelést is kaptam. Most a car-
rarai márványból készült Virágmadáron dolgo-
zom, amit majd a budapesti Egyetem téren állí-
tanak fel, és hamarosan elkészül egy sárkányfe-
jes zászlótartó is a szintén fővárosi Auguszt Cuk-
rászdába. 

– Rendkívül sokszínűek az alkotásai, szá-
mos hatalmas kültéri szobra van, de egészen 
apró alkotásokkal is büszkélkedhet. Mit szeret 
leginkább készíteni? 

– Nem tudnék választani. Én azt szeretem, 
ha mindig mást csinálhatok. Manapság gya-
kori, hogy a művészek jóformán egy egész éle-
ten át egyetlen szobor variációit készítik el. Szá-
momra ez rettentően unalmas lenne hosszú 
távon. De azért kipróbáltam ezt a metódust is: 
van egy olyan szobrom, amiből ötven félét ké-
szítettem.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?
– Talán a márvány Aquinói Szent Tamás 

szoborra, amely a piliscsabai Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem udvarán található. De ked-
ves emlék a diplomamunkám is, Tinódi Lantos 
Sebestyén bronz szobra, és a szívemhez nőtt a 
„Szent József tanítja Jézust” című, hársfából ké-
szült alkotásom is. De hogy ne csak nagy szob-
rokat mondjak: szeretem az ezüst gnút is, ami 
mindössze 10 centiméter.

– Küldetésnek érzi, hogy az ősmagyarok 
motívumvilágát megjelenítse a műveiben?

– Nem küldetésem, de – mondjuk úgy –, 
vesszőparipám. A magyarok eredetének törté-
nete, kultúrája olyan, mintha a mi Ószövetsé-
günk lenne. Egyre több ember döbben rá, hogy 

mi mindent eltitkol-
tak előlünk. Ez per-
sze magával vonz-
za azt is, hogy sokan 
azt hirdetik, vissza kell 
térnünk az ősi vallá-
sunkhoz. Én utóbbi-
val nem értek egyet, 
hiszen nem élő vallás-
ról van szó, átvette he-
lyét a kereszténység, 
Krisztus tanítása felül-
írt mindent. Csak azt 
gondolom, hogy meg 
kell ismernünk a múl-

tunkat, hogy megbékéljünk vele, és jó kereszté-
nyek lehessünk.

– Mit adhat nekünk ez a kultúrkör?
- Olyan jelképvilággal rendelkezik, amivel 

megérthetjük a dalainkat, a művészettörténe-
tünket. Az akkori jelképek, motívumok vissza-
köszönnek még a ma élő művészek munká-
iban is. Ez olyan, mint egy nyelv, az anyanyel-
vünk: ha elhagyjuk, akkor kevesebbek leszünk. 
Büszkék lehetünk egyébként arra, hogy a tálto-
sok, sámánok világa hasonlít a kereszténység-
re, vagyis elődeink közel álltak Jézus tanításá-
hoz, így a keresztény hit is könnyen terjedt, már 
a hunok között is.

– Az állatok miért kapnak olyan nagy szere-
pet a munkáiban?

– Mindig is hatással volt rám az ázsiai állat-
stílus. A másik oka pedig az, hogy gyermekko-
romban a nyarakat Salföldön töltöttük, ahol 
rengeteg állat vett körül. Már akkor megmin-
táztam őket, van olyan szobrom, amit mai na-
pig kiállítok, tizenkét éves koromból.

– Vannak tanítványai?
– Nincsenek, sosem voltam jó pedagógus. 

Már megfordult a fejemben, hogy a főiskolán 
jó lenne tanítani, de félnék, hogy akaratlanul 
megsértem a tanítványaimat egy-egy jóindu-
latú korrigálással.

– Ha valakinek öt gyermeke van, jó peda-
gógusnak is kell lennie.

– Ebben a feleségem segít, ő kiváló pedagó-
gus. Vele dolgozunk koprodukcióban. Judit ko-
molyan részt vesz a művészeti gondolkodá-
somban is. Ő az első és legszigorúbb kritikusom, 
és a legjobb ötletgazda.

- Budapesten is van műterme, de sokszor 
alkot Salföldön. Inspirálja a vidéki környezet?

– Bizonyára igen, de szerencsés alkat vagyok: 
bárhol tudok alkotni. Itt könnyebbséget ad a 
nagy tér, és az, hogy sok művész él a faluban, 
akik véleményét bármikor kikérhetem.

– Mennyire számít, hogy mások mit gon-
dolnak az alkotásairól?

– Azt csinálom, amit csinálnom kell, függet-
lenül a kritikáktól. Ugyanakkor szívesen meg-
hallgatom mindenki véleményét, néha még 
laikusok is tudnak jó ötleteket mondani azzal 
kapcsolatban, hogy min kellene változtatni. Ez 
a „friss szem” varázsa, előnye. Az elismerés pe-
dig természetesen fontos, jól esik, de minden-
képpen okoz egy olyan kísértést, hogy nagynak 
gondoljuk magunkat. Így erre tudatosan kell fi-
gyelni, és inkább felül kell vizsgálni önmagunkat. 
A dicsőség mindig Istené.

  Mizsei Bernadett
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Füred ismét várja a költőket

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Balatonkenesén

Balatonfüred a magyar kultúra térképén igazi magaslat – mondta 
Halász János államtitkár azon a fórumon, melynek a város patinás kul-
túrintézménye, a Vaszary-villa adott otthont február elején. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának politikusa azt is elmondta, hogy a közel-
múltban befejezett tárgyalások eredményeként több országos rendez-
vény, így a Quasimodo költőverseny is méltó anyagi támogatáshoz jut-
hat.

Halász János utalt a költőverseny évről évre történő erősödésére, s 
arra, hogy már nemcsak Magyarország, de a külföld is odafigyel az iro-
dalmi megmérettetésre. Hangsúlyozta: nem elég dokumen-
tálni, de helyzetbe is kell hozni a lírát a füredihez hasonló ren-
dezvényekkel. Az ilyen versenyen pedig – tette hozzá – min-
denki győztes, de leginkább mi, olvasók.   

A városimázs szempontjából is jelentős a Quasimodo köl-
tőverseny – mutatott rá Füred polgármestere, Bóka István –, 
jóllehet annak turisztikai hatása nem markáns. A kultúra, az 
irodalom tekintetében viszont rendkívül fontos, mert emeli a 
város rangját.

Bóka István ezen a fórumon jelentette be, hogy a város kul-
turális missziót ellátó fordítóháza 16 millió forintos támogatás-
hoz jutott a kulturális tárca jóvoltából, így feladatkörét nyu-
godt körülmények közepette folytathatja.

A XXII. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny 
és Költőtalálkozóra idén is (akárcsak a kezdetektől fogva fo-
lyamatosan) szeptember elején kerül sor, ám a verseket (leg-
feljebb kettőt) legkésőbb május 31-ig kell öt példányban eljut-

Ahogy azt sok más településen hazánk-
ban, így Balatonkenesén is megünnepelték 
a Himnusz születését. Győrfi Károlyné, a 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár ve-
zetője köszöntötte a jelenlévőket. 

-Különleges helyet foglal el a Magyar Kul-
túra Napja életünkben. Rögtön nem sokkal 
az év kezdetén, amikor fogadalmakat te-
szünk, új életet kezdünk. Jó alkalmat teremt 
ez az ünnep arra, hogy együtt legyünk, egy 
közösséget alkossunk és egy kicsit együtt lé-
legezzünk – hangsúlyozta az intézményve-
zető. Beszédében kifejtette, hogy a mai nap 
egy a 365 nap közül, de legyen ennek a nap-
nak kitüntetett helye, szóljon ez a nap arról, 
hogy nagyobb figyelmet szentelhetünk ha-
gyományainknak, gyökereinknek, megmu-
tathatjuk szellemi értékeinket, kincseinket.

Öt évvel ezelőtt alapította meg a tele-
pülés önkormányzata a Balatonkenese- 
Balatonakarattya Kultúrájáért Díjat, mely 
adományozható a kultúra, a művészet és a 
közművelődés területén dolgozó azon sze-
mélyeknek, akik legalább öt éves kiemelke-
dő szakmai múlttal, példamutató magatar-

tatni a balatonfüredi polgármesteri hivatalba (Szent István tér 1.). Eddig 
ki nem adott, nem díjazott magyar nyelvű verssel lehet indulni. A mű-
veket nemzetközi zsűri értékeli – tudtuk meg a verseny kuratóriumi tit-
kárától, Cserép Lászlótól.

Az idei verseny fővédnöke Bogyay Katalin, az UNESCO magyar-
országi nagykövete, Olaszország magyarországi nagykövete, Maria 
Assunta Accili, valamint Halász János lesz.

         Zatkalik

tással, aktív közéleti tevékenységgel ren-
delkeznek, magas színvonalú munkájukkal 
elősegítik a településeken a kultúra, illetve 
a művelődés fejlődését. Idén Jákfalvi József 
pedagógus, művésztanár kapta meg a ne-
mes kitüntetést. Méltán kapta az elisme-
rést, mint tősgyökeres lokálpatrióta. Mű-
velődési ház igazgatóként dolgozott, ek-
kor szervezték újjá a dalárdát, mely sok si-

kert, kiváló minősítést ért el. Segítette a fú-
vós zenekar működését, a szereplések szer-
vezését. A kenesei címert is sokszor meg-
formálta, bronzba öntötte, ő készítette 
az 1000 éves évfordulóra az emlékérmet. 
Több kiállításában mutatta be értékes kin-
cseit.

Szintén elismerték Gál István pedagó-
gus, művésztanár munkásságát, aki 1983-
ban került a kenesei iskolába napközis ta-
nárként és testnevelést is tanított. Tanítvá-
nyai közül többet juttatott el megyei és or-
szágos versenyekre, ahol igen eredménye-
sen szerepeltek. Rajzos tanítványai orszá-
gos és nemzetközi rajzpályázatokon kiváló 
eredményeket értek el. Művésztelepeken 
vett részt, alkotásaival megyei pedagógus 
kiállításokon szerepelt.

A Magyar Kultúra Napján a Pilinszky Já-
nos Általános Iskola növendékei adtak elő 
zenés, verses műsort, fellépett még a Pad-
ragi Bányász Férfikórus, valamint az érdek-
lődők megtekinthették a „Balatont álmo-
dom” című kiállítást. 

   Szendi Péter
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A dombok mögött kacéran lebukó 
nap utolsó sugaraival húz rózsaszín fáty-
lat a Káli-medencére, amikor a monoszlói 
öreg templomot elhagyva egy hosz-
szú földúton döcögve megérkezem a 
Liszkay Borbirtokra. Körülnézve kicsit 
sem tartom túlzásnak, hogy a környé-
ket – amit a tekintélyt parancsoló kúria 
még varázslatosabbá tesz –, csak magyar 
Toszkánaként emlegetik.

A ház és a hozzá tartozó borászat 
zongoraművész tulajdonosával a kan-
dalló előtt ülünk le beszélgetni. A fa halk 
ropogása és a tűz meleg fénye segít ab-
ban, hogy felidézzünk egy régi világot. 
Így könnyebb elképzelni, hogy aki ezt a 
csodát létrehozta, Liszkay Mihály valaha 
a hideg budapesti utcákon lyukas cipő-
ben lapátolta a havat hajnal négyig szüle-
ivel és testvérével kenyérjegyért cserébe, 
és éhesen pihent le, mert mire a munkát 
befejezték, s sorbaálltak kenyérért, már 
elfogyott.

– Rakoncátlan, csintalan, verekedős fiú 
voltam, rettegett tőlem a Lövőház utca 
– kezdi élete történetét Liszkay Mihály. 
Hamarosan megtudom, a kommunis-
ta rendszer elnyomását már kamaszként 
nehezen viselte. Az orosz himnusz he-
lyett a magyart játszotta el tanítás előtt, 
és betört az iskola konyhájára, ahonnan 
szilvás gombócot csempészett ki a Keleti 

Muzsikus borász a magyar Toszkána szívében
Károly utcába a papoknak, akik nem lép-
hettek az utcára. Szülei sosem beszéltek 
a rendszer ellen, talán éppen azért, hogy 
ne lázítsák a kamaszfiút, de ő már akkor 
érezte, nem jó úgy élni, hogy suttogva 
kell beszélni a négy fal között, s a házmes-
ter jelentést ad a lakók minden lépéséről. 
Állatorvos akart lenni, de mindenhonnan 
elutasították. Ahogy ő fogalmaz: sem a 
munkás-, sem a paraszti osztályhoz nem 

tartozott, egyszerűen osztályellenes volt, 
amit a bizonyítványában is feltüntettek. 
Édesapja barátja segítségével azonban 
mégis az általuk gyűlölt Rákosi Mátyás 
intézte el, hogy – ha nem is az állatorvosi 
középiskolába –, de bejusson a szécsényi 
mezőgazdasági technikumba, ahol úgy 
tekintettek rá, mint a nagy vezér kegyelt-
jére. Hamar kiderült azonban, hogy mesz-
sze nem Rákosi-rajongó. Az 1956-os for-
radalom kirobbanásakor ugyanis már a 
budapesti utcákat járta. Háromszor pró-
bált átjutni az osztrák határon. Kétszer 
visszahozták, és mindkétszer megszö-
kött. Majd Salgótarjánban bebörtönöz-
ték, és úgy megverték, hogy fel sem tu-
dott állni. Később a nép kiszabadította 
a  foglyokat, őt hordágyon vitték el. Bajá-
ra került, onnan sikerült kijutnia harmad-
szorra Jugoszláviába, – ahogy ő fogalmaz 
– a senki földjén átrohanva. Két társa kö-
zül az egyiket mellette lőtték agyon, a 

másik feltett kézzel állt meg a géppiszto-
lyos határőrök golyózáporában, de ő ak-
kor sem adta fel. Rohant tovább a kora 
hajnali vilagosságban, amíg át nem ért a 
határon. Közel egy évet töltött mene-
külttáborokban. Onnan került Hollandi-
ába, és a holland állam segitségével a leg-
jobb iskolákba járhatott.

Közben ráébredt, a zongora nem-
csak hobbi számára. Annyira megszeret-
te, hogy az élete részévé vált. Ezzel ke-
reste a kenyerét is. Bárokban, éttermek-
ben muzsikált, és szívből hitte: egyszer 
összegyűjt annyi pénzt, amiből húgát és 
szüleit kihozhatja Hollandiába. A zene ál-
tal számos országba eljutott, többek kö-
zött játszott Münchenben, Hágában, Isz-
tambulban, Helsinkiben, Párizsban, Lon-
donban,  és a New  Rotterdam nevű ha-
jón. Majd állami ösztöndíjjal felvették a 
maastrichti Hotel Management Főisko-
lára. A kötelező szállodaipari és  vendég-
látási gyakorlat mellett mindig zongorá-
zott valahol.  Miután lediplomázott, a 
Monimpex  által létrehozott Tokay ét-
terem  üzletvezetője lett Rotterdamban.

A honvágyra nem volt ideje, s miköz-
ben a pénzt gyűjtötte, észre sem vette, 
milyen gyorsan telnek az évek. A családja 
végül nem költözött ki. Édesanyja azon-
ban a diplomaosztójára kimehetett, igaz, 
azzal a feltétellel, hogy hazaviszi a fiát. Az 
imádott anya hazatért, természetesen a 
fia nélkül, aki időközben beleszeretett 
egy magyar származású holland hölgy-
be. Keményen dolgozott, három-négy 
állása is volt egyszerre.  Szorgalmának és 
kitartásának köszönhetően három sa-
ját éttermet nyitott Maastrichtban. De 
– mint egy gyötrő rémálom–, a szoci-
alizmus itt is utolérte: 1974-ben a hol-
land törtenelemben először egy szocia-
lista párt került hatalomra. Így eladta ét-
termeit, s feleségével és két gyermekével 
Brit  Columbiába, Kanadába vándoroltak. 
Vancouverben telepedtek le. Egy csodás 
élet vette kezdetét: a holland nagykö-
vetség ajánlásával egy 35 ezer hektáros 
ranch vezetőjének kérték fel a Sziklás- 
hegységben. A másfél éves küldetésből 
három év lett, ami alatt bejárta Alaszkát, 
vadászott, a gyermekei lóháton jártak is-
kolába. Majd visszatértek Vancouver-
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be, ahol két éven át vendéglátóipari ta-
nácsadóként dolgozott. Ezt  követően tíz 
éven át Távol- és  Közép-Keletre utazva 
befektető emigránsokat toborzott Kana-
dába. De az 1990-es években Brit-Kolum-
biában is egy szocialista kormány nyer-
te meg a választásokat. – Gondoltam, 
irány Magyarország, eltűntek a tankok, 
elmentek az oroszok, felszabadult az én 
dolgos népem – emlékezik vissza Liszkay 
Mihály, aki úgy képzelte, a hazai önkor-
mányzatok tárt karokkal fogadják majd a 
befektetőket. Nem így lett. A bürokrácia 
és a korrupció megtörte a kitörő lelkese-
dést, és Budapesten, a  harmadik  étterem 
megnyitása  előtt  a  kanadai étteremlánc 
kivonult  Magyarorszagról. – Akkor kel-
lett volna visszamennem Kanadába, de 
egy meg nem valósult csopaki fejlesztés 
után a Káli-medencébe tévedtem. Meg-
láttam ezt a gyönyörű vidéket, és, bár én 
ezt akkor még nem tudtam, eldőlt a sor-
som – néz körül mosolyogva a kúria im-
pozáns nappalijában Liszkay Mihály. Csu-
pán egy nyaralót szeretett volna építeni 
az unokáinak, de egy szaunával, úszóme-
dencével ellátott borkúria, és egy min-
dennel felszerelt borászat született az 
eredeti tervből.

A vidék akkor kietlen volt, egy régi 
présház állt itt csupán. De a soha meg 
nem szűnő kitartásával és szorgalmával 
életre keltette az elhanyagolt szőlődűné-
ket. Bár mindenki azt mondta, erre a bor-
vidékre a fehér bor jellemző, ő kijárta az 

utat, hogy visszahozza a környéken vala-
ha oly’ nagy népszerűségnek örvendő pi-
ros szőlőket. A kísérlet pedig annyira jól 
sikerült, hogy – számos egyéb neves ver-
seny mellett – Londonban a Decanter 
Világborversenyen a Liszkay cabernet 
franc, 2008 ezüstöt, a cabernet sauvignon 
bronzérmet kapott közel 12 ezer bor kö-
zül. A Pannon Bormustrán a vörös csúcs-
borok kategóriában a legjobb tizenöt kö-
zött két Liszkay-vörös szerepelt.

A Liszkay borok íze páratlan. Amíg a 
sajtkülönlegességek mellett megkósto-
lunk néhányat, arról kérdezem, mire a leg-
büszkébb az életében. – Egy apának az a 
legnagyobb büszkeség, ha olyan gyerme-
keket adhat a világnak, akikre büszke le-
het – válaszol egyszerűen. A borbirtokkal 
kapcsolatban azonban nem a büszkeség 
az első szó, ami eszébe jut. – Amikor kö-
rülnézek itt, és végiggondolom, mi min-
dent hoztunk létre, jó érzés tölti el a lel-
kemet, mert alkotni, teremteni jó. Itt egy 
generációs  projekt alapjait hoztam létre 
– teszi hozzá.

Amíg a parázsló fákat megigazítja a 
kályhavassal a kandallóban, Churchillt 
idézi, aki szerint semmi sem garantálja 
jobban a sikert, mint a kitartás. Azonban 
a kitartásnak is elengedhetetlenül táplál-
koznia kell valamiből. Így az érdekel, hon-
nan azok a biztos alapok, amikre egy ilyen 
sikeres ember építkezhet. A gyermekko-
ra jut eszébe. Az első, mindent eldöntő 
15 év a szülői házban. Eszébe jutnak a hi-

deg telek, az apai pofonok, a mezítlábas 
nyarak a tiszaugi nagyszülőknél, amikor 
a Tisza partján légpuskával békákra, ga-
lambokra, eltévedt fácánokra  vadászott. 
Eszébe jut egy koszos vagon, amiben a 
szüleivel utaztak, és az édesanyja fonott 
kosara, amiből előkerült a főtt tojás és a 
friss zsemle, és eszébe jut az a varázsla-
tos légkör: valami titkos boldogság, a csa-
ládi összetartozás melege. Aztán egysze-
rűen csak annyit mond: „valamit kaptam 
otthon abban a 15 évben, ami egész éle-
temre megmaradt. Én hiszek a szülői ne-
velésben”.

Mielőtt hazaindulok, a nappaliban álló 
hatalmas fekete zongora mögé ül, és ját-
szani kezd. Kint sötét van már, csak a tűz 
és egy sárga lámpa ad fényt a nappaliban. 
Az a sok esemény, élmény, amit Liszkay 
Mihály megélt, talán három embernek is 
elegendő lenne. Bizonyára többen már az 
első saját étterem valamelyik kényelmes 
székében hátradőltek volna azzal, hogy 
megalkották életük fő művét. Ő azonban 
sosem mondja, hogy elég, hogy elfáradt, 
szerinte semminek nincs vége, most éli a 
második ifjúságát. Ezt pedig mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a pezsgő életszere-
tet, amit még a zongora billentyűiből is 
képes elővarázsolni, s az a tüzes ízvilág, 
amit a boraiba csempészett egy pusztu-
lásra ítélt szőlővidékből.

          Mizsei Bernadett
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A magyar kultúra
keszthelyi kitüntetettje

Tágabbra nyitja
a kapukat a
pillanat varázsaTöbb helyen, a művészetteremtés 

elismerésével együtt szentelnek figyel-
met a január 22-én ünnepelt Magyar 
Kultúra Napjának. 

Keszthelyen, a Himnusz születés-
napja jegyében számon tartott ren-
dezvényen az önkormányzati alapítá-
sú Pro Cultura kitüntető címet kap-
ta a Helikon Kórus. A magas művé-
szi színvonalat képviselő vegyeskar 
immár 27 éves működésével gazda-
gítja a helyi zenekultúrát, abban ki-
emelkedő helyet elfoglalva nemzet-
közi kapcsolatai révén is öregbíti a vá-
ros hírnevét. Mindezen által erősítik a 
testvértelepülési együttműködéseket 
a kulturális élet terén. 

- Valamennyi koncert saját ma-
gunk számára is mindig nagy élmény 
- mondta Kendeh Gusztávné, az ének-
kar alapító karnagya, művészeti veze-
tője. - Természetesen számon tartunk 
sok különleges emléket is, amiket a fo-
gadtatás, a miliő, a siker átélése hagy 
bennünk. Az egyik ilyen felejthetetlen 
szereplés volt 1988-ban a nyugat-né-
metországi Tennenbronn kisvárosban 
való fellépésünk. Egy 20 kórus részvé-
telével zajlott zenei találkozón vettünk 
ott részt. A turnénkat az tette igazán 
különlegessé, ahogy érezni lehetett, mi-
ként fog ja össze az egész lakosságot a 
rendezvény. Mérföldkőként emléke-
zünk arra a sikerre is, amit a hollandi-

ai Delden városban értünk el. Jó érzés 
gondolni rá, hogy az azóta Keszthely-
lyel testvérkapcsolatra lépett város a 
szereplésünkkel kapott zenei ízelítőt a 
mi szűkebb hazánkból. Ugyanezt el le-
het mondani az 1993-as első Boppard-
beli turnénkról is. Ezek a kapcsolatok 
mindmáig részei az életünknek. Szak-
mai gyönyörűségként tartjuk számon 
a német Detmold nagyvárosban való 
1992-beli szereplésünket, zeneakadé-
mia fesztivál részeseiként. Sok tartós 
belföldi kapcsolatunk is van, ezek ré-
vén vendégeskedünk Kiskunfélegyhá-
zán, Pécsen, részt veszünk az Éneklő 
Pannónia találkozókon Kaposváron. 
Megyén belül több zalaegerszegi és 
nagykanizsai fellépést tarthatunk szá-
mon. Természetesen a városunkon be-
lül is vannak közös dolgaink: ezek leg-
főbb fóruma a Keszthelyi Kórusok Ta-
lálkozója, és a hagyományokon nem-
rég újjáélesztett Keszthelyi Dalünnep. 

A kórus életében több elismerés 
jelentett egy-egy állomást. Ezeket a 
következőkben idézte fel Kendeh 
Gusztávné:

- A megmérettetések hoztak orszá-
gos minősítő versenyen aranyérmet 
már 1989-ben, kétszer nyertünk Fesz-
tivál Kórus címet, 1996-ban és a múlt 
évben. Önkormányzati elismerésként 
részesültünk a Hévíz Város Kultúrájá-
ért kitüntetésben, megkaptuk a Keszt-
hely Városért kitüntető címet 1997-
ben, s ugyanabban az évben a Zala 
Megyei Közgyűléstől a Közművelődés 
Nívódíjat. 

A 2014-es műsorterv is a hagyo-
mányok szerint készül, együtt élve a 
város ünnepeivel és hírnevének to-
vábbi öregbítésével.

- Sok szép művel folytatjuk a mun-
kát idehaza és külföldön. Májusban az 
olaszországi Trento város kórusát lát-
juk vendégül, majd szeptemberben 
tervezzük a viszontlátogatást. Van to-
vábbá egy dunaszerdahelyi meghívá-
sunk, aminek ugyancsak szeretnénk 
eleget tenni. 

   Horányi Árpád

Többségében fogyatékossággal élő alkotók 
munkáiból nyílt kiállítás január utolsó napján, 
Fonyódon a Feng Shui Galériában. A megnyitó, 
melyen fogyatékossággal élő előadóművészek 
is közreműködtek, egy országos vándorkiállítás 
első állomása volt. 

„A pillanat varázsa” címmel, 2013-ban integ-
rált képzőművészeti pályázatot hirdetett korosz-
tályi megkötés nélkül a budapesti Mozdulj! Köz-
hasznú Egyesület. A beérkező közel száz alkotást 
a Fark László grafikusművész által vezetett zsűri 
értékelte, és állította össze a kiállítás anyagát. 

Tálos Marianna, az egyesület elnöke megnyi-
tójában kiemelte; azért vándoroltatják a kiállítást, 
hogy a Budapesttől távolabb élők is megismer-
hessék ezeket a különleges képeket. Bízva abban, 
hogy ezzel még tágabbra tudják nyitni a fogyaté-
kossággal élőket a környezetüktől  elválasztó ka-
pukat. 

A pályázat címét viselő tárlat - melynek kö-
vetkező állomása Szeged - február közepéig láto-
gatható a Balaton-parti városban.
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Határok feletti kulturális híd

Levyntgard
Avagy: leböfögöm a modernizmust!

A vonyarcvashegyi kulturális élethez 
immár tradicionálisan hozzá tartozó, nya-
ranta rendezett alkotótáborok bő két év-
tizedéből adott ízelítőt Keszthelyen a Bala-
ton Színházban rendezett januári kiállítás. 

A látnivalók színes „festőpalettát” tár-

tak a látogatók elé: témaválasztást, techni-
kát, ábrázolásmódot tekintve a legkülön-
bözőbb formákban idézve a környezetet. 

- Az egyre nagyobb múlt évről évre erő-
sítette, s nemesítette hagyománnyá az 
üdülőhelyhez kötődő művésztalálkozó-
kat - mondta a tárlat kapcsán Illésné Ma-
jor Julianna, akinek a művésztelepi munká-
ban kezdetektől fogva többszörös szerepe 
van. Az otthont adó művelődési ház igaz-
gatójaként, s mint táborvezető is betölti a 
művésztelep háziasszonyi szerepét, vala-
mint festőként ugyancsak aktív részese a 
művészeti munkának. - Értékőrzés, értékte-
remtés céljával csatlakoztunk 22 évvel ez-
előtt a zalai művésztelepeket létrehozó me-
gyei kezdeményezéshez. A vonyarcvashegyi 
tábor már a következő évben önállósulha-
tott, a rendezését felkarolta a község önkor-
mányzata. Azóta a saját magunk alakítot-
ta életünket éljük. Évente mintegy 15 festő-

művész, köztük honiak és külföldiek vesz-
nek részt. Ez a munka eredményezett már 
testvértelepülési kapcsolatfelvételeket, s in-
nen csírázott ki egy helyi alkotóközösség éle-
te is: a Balaton Art műhely. 

      A nyári művésztelep hagyományá-
val immár megépült a határok felett átíve-
lő kulturális híd, ahogy a kapcsolatokat 
Illésné Major Julianna nevezi. A tárlatnyi-
tón mondott beszédében Zsinkó Lajos, 
Vonyarcvashegy alpolgármestere kiemel-
te, hogy a művésztelep meghatározója lett 
az üdülőtelepülés kulturális arculatának, a 
rajta keresztül kialakuló emberi kapcsola-
tok pedig a nemzeteket is egyre közelebb 
hozzák egymáshoz.

       Vonyarcvashegy híre az ott kapott 
és megfestett élményekkel a résztvevő 
külföldiek országaiba is eljut. 

                                  
       Horányi Árpád

Csaknem tíz éve már, hogy Siófokon, a DBKK emeleti galéri-
áján alig fértek el az érdeklődők a helyi „festő-fenegyerek”, Bihari 
Puhl Levente kiállításának megnyitóján. A rendkívüli érdeklődés 
nem volt véletlen, hiszen a szakállas festő közel sem „szakállas”, 
mondhatnánk: „hagyományos” képeket fest. Levy régóta a sa-
ját művészi útját járja, amelyet sokan értel-
metlennek, mások giccsesnek, elképesztő-
nek, vagy épp „őrültnek” minősítenek. Egy 
biztos: rendkívül szokatlan, meghökkentő, 
sokszor megdöbbentő, amilyen évtizedek-
kel ezelőtt az „avantgarde” művészet is.

Lapunk, a Balatoni Futár 2002 augusztu-
si számában mutatta be két oldalas művé-
szeti mellékletében a Siófokon élő festőt és 
munkásságát, s most, több mint egy évtized 
múlva arra voltunk kíváncsiak: vajon, köze-
ledve a hatvanhoz, miként érzi magát a „lá-
zadó ifjú”, akit egykor még a francia költő-
zsenihez, Arthur Rimbaud-hoz is hasonlí-
tottak kedvelői. 

Nos, Bihari Puhl Levente nem sokat vál-
tozott. Ő is gondok tömegével küszködik, 
mint oly sokan kicsiny hazánkban, hisz egy 
átlagember számára a mindennapi megél-
hetés is egyre nagyobb feladat, nemhogy 
egy „művésznek”, aki kopott ecsettel is csak 
egy dolgot képes művelni: festeni, festeni, 
festeni…

Méghozzá ugyanabban a stílusban, amit eddig kitalált: a 
„Levyntgard”-ban. Maga is azt mondja: ez tulajdonképpen egy 
„retro avantgarde” stílus, ötvözete a különféle festészeti irányza-
toknak, de még egyéb művészeti ágaknak is. Hiszen ebben ott fe-
szül, vibrál a szobrászat, naturalizmus, költészet, történelmi múlt, 

jelen és jövő. Levy képei sokaknak tetsze-
nek, s vannak, akik szerint elrettentő. Olya-
nok viszont nem igen akadnak, akiket e mű-
vészet „hidegen hagy”.

Levy házának zegzugos emeletén „Lakás-
kiállítást” rendezett be, s a megnyitóra meg-
invitált sok-sok ismerőst. Ezúttal – nem úgy, 
mint a 2005-ös nyílt kiállítására – csak alig 
páran jöttek el. Hiába, „más világban élünk”! 
Azért ő mégsem adja fel. Márciusig még áll 
ez a tárlata a Bajcsy - Zsilinszky utcai házban, 
ahol – a padlástér más zeg-zugait is ide kap-
csolva - összesen vagy ezer festménye vár 
vevőre. Aztán valamikor még ebben az év-
ben Budapestre vonul el a Markó utcába… 
No, nem a börtönbe, „csak” egy annak kö-
zelében lévő kávézóba, ahol újabb kiállítás-
sal lepi majd meg az érdeklődőket. Hogy 
mi lesz a kiállítás címe? Miként azt Levytől 
megszoktuk, most is egyszerű, világos, és 
szolid: „Leböfögöm a modernizmust!”  

   
   Gyarmati László
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Ahol hazavárják a vendéget
Nem megoldandó feladatként kell 

tekinteni a vendéglátásra, a cél az, hogy 
aki hozzánk jön, azt érezze: haza érke-
zik – vallják a Káli Art Inn szálloda és 
étterem vezetői. Döbröntei Ildikó és 
Csaba szerink ők csak egyszerű házi-
gazdák a festői szépségű fogadóban, 
ami komoly hírnevet hozott a Balaton-
felvidéki Köveskálnak.

„Nem vagytok vendéglátósok, élve 
fognak titeket megenni” – ezt a bízta-
tást kapta környezetétől a Káli Art Inn 
szállodát és éttermet vezető házaspár 
öt évvel ezelőtt, amikor irányítani kezd-
ték ezt a kis birodalmat. Döbröntei Ildi-
kó és Csaba a riogatások ellenére bele-
vágott a nem mindennapi feladatba, és 
ma már számos vendégnek nyújtanak 
életre szóló élményt. A titkuk pedig ta-
lán éppen az, hogy nem igazi vendéglá-
tók, nem szakmaként tekintenek a min-
dennapi feladatokra, hanem – ahogy 
ők fogalmaznak – egyszerű házigazdák. 
Céljuk, hogy mindenki úgy nyissa ki a 
szálloda ajtaját, mintha a nagymamája 
kertjébe lépne. Itt nincsenek kötelező 
programok, nincs fix reggeli- és vacso-
raidő. Mindenki akkor kel vagy fekszik, 
amikor akar, és azzal tölti a napját, ami-
vel szeretné.

A ruhakészítéssel foglalkozó párt 
egy ismerősük ajánlotta a jelenlegi tu-
lajdonosok figyelmébe hat évvel ez-
előtt. Először maguk sem hitték, hogy 
alkalmasak lennének egy szálloda és 
egy hozzá tartozó étterem vezetésére, 

de az a bizonyos ismerős megnyugtat-
ta őket: „csak adjátok magatokat, és le-
gyetek házigazdák”. Így a sorsuk eldőlt. 
Otthagyták a zajos – egyébként imá-
dott – Budapestet, és Köveskálra köl-
töztek. A vidéki élet nem volt teljesen 
idegen számukra, hiszen a nyarakat, 
hétvégéket a balatonkenesei nyaraló-
ban töltötték.

A ház, amelyet „birtokba vettek” ko-
moly múltra tekint vissza. Már a 17-18. 
században borászkodtak a helyiek, és 
ezt olyannyira jól művelték, hogy egé-
szen Bécsig szállították a finom nedűt, 
amit királyok borának neveztek Nyuga-
ton. Kialakult tehát egy komoly borke-
reskedő réteg, akiket cenzároknak hív-
tak, s valószínűleg ők építették a Káli 
Art Inn épületét és környéken találha-
tó hasonló házakat. Később aztán egy 
bizonyos Birkás család kapta meg nász-
ajándékba az épületet egy malommal, 
de lányaik kiházasítása miatt kénytele-
nek voltak túladni a nagy értékű vagyo-
non. Így került egy kisbirtokos család-
hoz. De volt itt tiszti kaszinó is, a mai 
étteremben pedig gyógyszertár mű-
ködött. A háború után szegény zsellér 
családokat telepítettek ide, s az ő le-
származottaiktól vette meg az épületet 

az egykori tulaj-
donos, aki 15 év-
vel ezelőtt festő-
iskolát álmodott 
a falak közé. A je-
lenlegi tulajdo-
noshoz hat évvel 
ezelőtt került.

A Káli Art Inn 
ma tíz helyi em-
bernek ad mun-
kát. A ház ottho-
nosságához az is 
hozzájárul, hogy 
a személyzet nem 
profikból áll. – Le-
het, hogy nem ké-
szülnek el olyan 

gyorsan a napi munkával, mint egy bu-
dapesti szálloda személyzete, de ez 
nem baj, hiszen a nyugalom a fő pro-
filunk – jegyzi meg mosolyogva Csaba. 
A betérő vendégek így valóban azt ér-
zik, hogy haza érkeznek.

A házaspár szerencsés véletlennek 
tartja, hogy rájuk talált ez a hivatás. Azt 
mondják, ha két-három évvel korábban 
kérik fel őket, akkor még nem, ha ké-
sőbb, már nem vállalták volna el. Ab-
ban biztosak voltak, hogy az idő tájt – 
miután a gyermekek kirepültek a csalá-
di fészekből –, szerettek volna életfor-
mát vagy hivatást váltani. A vidéki élet-
re Ildikó régóta vágyott, de akkor még 
úgy képzelte el, kacsák, libák és tyú-
kok veszik majd körül. Baromfi ugyan 
nincs a portán, de kertészkedni itt is le-
het a közel 1000 négyzetméteres birto-
kon, ahol a januárban is zöld fű mellett 
gyönyörű, rendezett fűszerkert talál-
ható. – Mi nem vagyunk wellness köz-
pont, és ezt büszkén vállaljuk. Nyugal-
mat viszont tudunk nyújtani, sőt, úszni 
is lehet a kerti tóban, ha valaki arra vá-
gyik. A vendégeink éppen ezt a végte-
len csendet szeretik, az igazi pihenést, 
ami felér egy meditációval – meséli 
Csaba. Felesége szerint éppen azt sze-
retik az ide látogatók, hogy nincs kö-
telező program, a lehetőségek tárháza 
azonban hatalmas. Az egyik vendégük 
elmesélte, ha ide jön, már Veszprém-
ben lecseréli a kényelmetlen öltönyt a 
rövid ujjú pólóra, mert tudja, itt való-
ban megkezdődik a kikapcsolódás. Bár 
az árak kissé magasabbak, mint egy át-
lagos magyar szállodában, de nemcsak 
tehetős emberek látogatják a Káli Art 
Inn-t. Több vendégük azt mondja, év 
közben összespórol annyi pénzt, hogy 
eltölthessen itt egy hetet. De van, aki 
csak egy napra jön, mert itt tud igazán 
feltöltődni. – Péntekenként sokszor 
úgy érkeznek ide a vendégeink, hogy 
majd’ felrobbannak a feszültségtől, és 
jó látni, hogy vasárnap mindegyikük 
mosolyogva indul haza. Számunkra ez 
az igazi elismerés – meséli nevetve Ildi-
kó. A pihenés pedig nem kétséges, hi-
szen a személyzet valóban végtelenül 
kedves és figyelmes, a környezet csen-
des és ámulatba ejtő. A mindent átha-
tó levendulaillat, az ódon falak és büsz-
kén feszülő fa gerendák pedig egy régi 
világba kalauzolják el az arra járó ven-
déget, ahová jó elmenekülni kicsit a ro-
hanó világ elől.

  Mizsei Bernadett
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Már csak az idősebb balatoni emberek 
emlékezhetnek arra, hogy a hatvanas évek-
ben ezreket vonzó eseményként tartották 
számon a siófoki motorcsónak versenyeket. 
Bodrogvölgyi Richárd is csak elbeszélések-
ből, legendává nemesült versenyzőktől hall 
erről a dicső időszakról, s bár a fent említet-
tel azonos sportágat művel, számára már 
nem adatik meg az a lehetőség, hogy a ma-
gyar tengeren kápráztassa el a híveit bravú-
ros kanyarvételi technikájával. 

 - A környezet- és vízvédelmi szempontok 
felülírnak minden korábbi gya-
korlatot. Az intézkedések jelen-
tős részével magam is egyetér-
tek, bár ennek következménye-
ként folyamatosan szűkülnek a 
hazai edzési és versenyzési lehető-
ségeink. A mostoha körülmények 
természetesen kihatnak az után-
pótlásra is: a Magyar Motorcsó-
nak Szövetség elnökségének tag-
jaként tökéletes rálátásom van 
e területre, s egyáltalán nem le-

hetek optimista. Nem csak a technika drá-
ga, a versenyek rendezése is egyre többe ke-
rül, ezért nehéz idehozni világszintű futamo-
kat. A gondok ellenére idén is lesz Forma 2-es 
bajnokság Dunaújvárosban, s Baján siklóha-
jó verseny. A helyszínek beszűkülésével való-
ban csak nosztalgiával gondolhatunk azok-
ra az időkre, amikor az augusztus 20-i ünne-
pek kísérő rendezvényeihez kapcsolódva tí-
zezrek csodálták bemutatóinkat, vagy élvez-
ték a Margitsziget mellett zajló versenyein-
ket. 

 A Forma 4 hajóosztály 2008. évi világ-
bajnoka, sokszoros Európa-bajnoki dobo-
gós már a második kategóriaváltás előtt 
áll. Jelenleg ugyan a Formula 1000 típusú 
hajójával száguldozik a kontinens tavain – 
vagy éppen a Pó folyón – ám a cél a Forma 
2 kategória, ahol már a négyütemű moto-
rok biztosítják az elvárt teljesítményt.  

 A zajos versenyek után természetesen 
indokolt a kikapcsolódás: Bodrogvölgyi 
Richárd a nyugalmat, a csendet a Balaton 
mellett, Világoson találta meg. A nagyapá-

tól örökölt, vízparti kis nyaraló-
ban, ahol együtt lehet a család, 
s ahol adott a jelszó: tilos dol-
gozni. 

 - Varázsa van a tónak, s 
ha egyszer számomra is eljön 
az inaktív időszak, életem na-
gyobb részét itt fogom tölteni. 
A víztől persze nem fogok elsza-
kadni: a kétpárevezős csónak 
igazi megnyugvást jelent majd.     

   Süli Ferenc

Száguldás külföldön, pihenés a Balatonon
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Vince-napi bál Kenesén
Balatonkenesén ötö-

dik alkalommal rendezte 
meg a Kelet-Balatoni Bor-
rend hagyományos Vin-
ce-napi borbálját. Mint 
mindig, most is Győrfi 
Károly, a borrend alapító 
elnök-nagymestere kö-
szöntötte a bál vendégeit. 

A termőfölddel szo-
ros kapcsolatban élő em-
ber számára mindig meg-
határozó volt a termé-
szet iránymutatása. Ilyen 
tudás a Vince-nap ha-
gyománya is, amely ma újra élő ha-
gyomány, nem csak a borászok, ha-
nem a borkedvelők számára is.  A sző-
lészek, borászok mindig is a természet-
tel együtt élték dolgos mindennapja-
ikat, nem véletlen, hogy szokásaikban 
is az időjárást és a termést befolyáso-
ló istenek voltak a legfontosabbak.  A 
szőlő védőszentek közül január 22-én 
Szent Vince nyitja a sort.  A hagyo-
mánytisztelő boros gazdák Szent Vin-

cét a bor védőszentjének, neve napját 
pedig hagyományos termésjósló ün-
nepnapnak tartják. Január végén a „sző-
lővessző pálfordulóján” már készülő-
dik a tavasz, legalábbis kezd visszavo-
nulni a tél. A szőlősgazdák a Vince-nap 
időjárásából és a metszett „Vince vesz-
szők” állapotából jósolták a szüret gaz-
dagságát. A vesszőket üvegbe, melegbe 
tették, s várták, hogy kihajtson. Ha sok 
rügy hajt ki, akkor bőségesen lesz bor, 

ha nem, akkor szomjúho-
zás várható.

Ismét sokan jöttek el 
a már hagyományos ren-
dezvényre. A színvonalas 
kulturális műsoron kívül 
megválasztották a bor-
királynőt. A címet Nagy 
Zsanett érdemelte ki, aki 
Sóly szőlőhegyén művel 
példásan szőlőt. A helyi 
borrend országos isme-
retségét jól mutatja, hogy 
tavalyig az ő borkirálynő-
jük, Mihalovics Dóra volt 

az országos is. A borkirálynőkön kí-
vül borapródokat is választottak, aki-
ket nyár végén borlovaggá avathatnak 
a református templomban, de addig is 
terjeszteniük kell a termőtáj borainak 
jó hírnevét. A rendezvény színvonalát 
emelte, hogy első alkalommal kötöttek 
együttműködési megállapodást a kör-
nyéken működő kertbarát- és borbará-
ti klubokkal.

   Szendi Péter


