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Lapszél
Huszonegyedik évfolyam

Húsz kötet simul egymáshoz a 
könyvespolcomon: testvérek ők, egy-
máshoz tartozók – a Balatoni Futár 
bekötött példányai. Kordokumentum 
valamennyi: húsz év történései a ma-
gyar tenger partján. Fotókkal illuszt-
rált jelentések a balatoni települések 
mindennapjairól - önkormányzati fej-
lesztésekről, víz- és környezetvéde-
lemről, turizmusról, civil szervezetek 
munkájáról, elkötelezett lokálpatrió-
tákról, a tó mellett élő és alkotó mű-
vészekről. 

 S persze eredményekről, melye-
ket esetenként súlyos, a Balaton ide-
genforgalmát is veszélyeztető helyze-
tek előztek meg. Talán a fiatal felnőt-
tek is emlékeznek a 90-es évek elejé-
re, a halpusztulásokra. Az első angol-
navész idején négyszázötvenöt ton-
na haltetemet távolítottak el a tóból, 
egy évvel később hasonló mennyiségű 
kopoltyústól kellett idő előtt búcsút 
venni, s mindezt tetézte az 1994-es, 
mennyiségében már jóval csekélyebb 
keszeg hullás.

Mindezeket pusztán azért idéztem 
fel, mert az elmúlt évi lapszámokban 
arról adhattunk hírt, hogy egyre gyak-
rabban keresik a kapcsolatot a külföldi 
szakemberek a Balaton Fejlesztési Ta-
nács munkatársaival. Arra kíváncsiak, 
miként sikerült egy évtized alatt ivóvíz 
minőséget produkálni, s hogyan lehe-
tett a magyar tengert a rekreáció, a pi-
henés középpontjába állítani.

Húsz kötet - húsz év gondjai és örö-
mei az esetenként már sárguló lapo-
kon, s most indul egy új év, s a Bala-
toni Futár huszonegyedik évfolyama. 

Vajon miről írhatunk ebben az év-
ben? Sikerekről, rekordot döntő turiz-
musról, elégedett vállalkozókról, gaz-
dagodó, szépülő településekről? Re-
ményeink szerint igen!

Szerencsés, boldog új évet, Balaton! 
   
   Süli Ferenc  

Nincs vészhelyzet,
csak vízhelyzet!
Hosszú távú gondolkodásra – és
döntésekre – van szükség!

Az elmúlt évtizedek egyik legkedvezőbb vízállása van jelenleg a Balatonnál, 
mondják sokan a szakemberek közül, s mi, egyszerű állampolgárok és balatoni 
emberek is ezt tapasztaljuk a partot járva.

A tavalyi nyáron igazán nem lehetett okunk a panaszra „vízügyben”, hiszen 
még a nyár végén is kellő mennyiségű, és ráadásul egészen jó minőségű víz-
ben fürödhettünk. Reményeink az idei évre is hasonlóak, s úgy tűnik, az érde-
kelt szakemberek is ma már jobban odafigyelnek, körültekintőbben és bizton-
ságra törekedve döntenek a tó vízének eresztéséről, illetve nem eresztéséről.

A múlt év végén a víz szintje 100 centiméter fölött volt, s ismerve az időjá-
rási előrejelzéseket és a sok éves tapasztalatot, várható, hogy a nyarat optimá-
lis szinten, azaz 120 centiméter körül kezdhetjük. Több szakember is úgy véli, 
hogy ezt a magasságot kellene hivatalosan is a felső szintnek tekinteni. A gond 
csak az, hogy ez „veszélyes magasság” lehet a nyugati medencében, Fenyves 
térségében, ahol az ilyen magas víz egy erős hullámzás hatására elöntheti a te-
lepülés jó részét. Sokan állítják, hogy ennek ellenére ezt a magasságot kellene 
„megcélozni”, méghozzá úgy, hogy a veszélyeztetett területeken a védőgáta-
kat kellene megmagasítani. Persze ez nagyon sok pénzbe kerülne, de… min-
denképpen szükség lenne egy átfogó, tudományos vizsgálatra és gyors dön-
tésre az ügyben. Hiszen a globális felmelegedés hatására a tudósok véleménye 
szerint egyre melegebb hónapok, nagyobb párolgás, kevesebb csapadék vár-
ható, ezért szükség lenne az említett megemelt partvédő műveken kívül sok 
egyébre is, mint például tartalék víztározók kialakítására, amelyek segíthetné-
nek a vízszint folyamatos szabályozásában, szükség szerinti pótlásában .

Tudományos kutatók szerint hosszú távon a Balaton vízmennyisége vésze-
sen is lecsökkenhet, s ahhoz, hogy még  unokáink is itt élhessenek, fürödhesse-
nek, pecázhassanak, hajózhassanak a Balatonon, nekünk, a mai generációnak 
(szakembereknek, gazdasági és politikai vezetőknek) a felelőssége és feladata 
azoknak a döntéseknek a kidolgozása, meghozása, amelyek szükségesek a tó 
hosszú távú fennmaradásának érdekében!      

          Gyarmati László
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A Balaton Fejlesztési Tanács a nemzet-
stratégiai célokhoz kapcsolódva a közfoglal-
koztatás keretében mintaprogramot kíván 
elindítani - elsősorban magasan képzett pá-
lyakezdő, fiatal diplomások érdeklődésére, 
részvételére számítanak. A konkrétumok-
ról a testület decemberi ülésén Fórizs Zol-
tán programkoordinátor tájékoztatta a gré-
mium tagjait. A Carpathia Nemzeti Kreatív 
Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. ügyve-
zetőjét a lehetőségekről és célokról kérdez-
tük. 

- Igazgató úr, az ön által irányított szer-
vezet mindössze egy hónapos múltra tekint 
vissza. Mi tette indokolttá a kft. létrehozását 
és milyen feladatokat szabott meg önök szá-
mára a tulajdonos? 

- Valóban csak az elmúlt év utolsó hó-
napjában született meg a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. alapítói határozata, 
amelyben létrehozta a 100%-os állami tu-
lajdonban lévő projekt társaságot. A szer-
vezet feladatai közé tartozik a jövő évi mi-
lánói világkiállítás gondos, szakszerű előké-
szítése, az ehhez szükséges koordináció irá-
nyítása, a magyar pavilon megépítése, a ren-
dezvény zárása után pedig annak hazaszállí-
tása. Teendőink közé tartozik továbbá min-
den olyan kezdeményezésnek a támogatá-
sa, amely a nemzeti kreatív gazdaságot, a ré-
giók, térségek, települések gazdaságfejlődé-
sét szolgálja. Elképzeléseinknek az ország-
határok sem szabnak gátat, hiszen az ezzel 
kapcsolatos programokban a Kárpát-me-
dencében élők is részt vehetnek. 

- A program előkészítése közel egy évet 
ölelt fel, a konkrét feladatok végrehajtása 
azonban áthúzódott erre az évre. A Balaton 
régióban is január elsejével kötötték meg az 
első munkaszerződéseket... 

- A Balaton Fejlesztési Tanács számá-
ra készített előterjesztésben megfogalmaz-
tuk azokat a feladatokat, törekvéseket, pro-
jekteket, amelyeket a régióban lévő telepü-
lésekkel közösen szeretnénk megvalósítani. 
Ezért hoztunk létre egy munkacsoportot, 
s bízom abban, hogy ennek tevékenységé-
hez már januárban több település csatlako-
zik. Úgy gondolom, hogy a magyar tenger 
partján élő, s jelenleg munkahellyel nem ren-
delkező érettségizettek és diplomások szá-

Közfoglalkoztatási program érettségizettek 
és diplomások számára
A régióban ötszázan számíthatnak új munkahelyre

mára számos feladatot, értelmes tevékeny-
séget tudunk biztosítani. Mint említettem: a 
teendők egy része a 2015-ös milánói világki-
állításhoz kapcsolódik. A koncepció ugyan-
is tartalmazza a helyi információk gyűjtését, 
feldolgozását is. Szeret-
nénk bemutatni a ré-
gió egészséges, minősé-
gi élelmiszereit, a csalá-
di- és kertgazdaságokat, 
a kertészeti kultúrát, a 
turisztikai látványossá-
gokat, kínálatot – eh-
hez megfelelő adatbá-
zist kell létrehoznunk. 
Különös hangsúllyal ke-
zeljük a magyar tengert, 
mint a „vizek régióját” is. 

Az utolsó statiszti-
kai jelentések arról tanúskodnak, hogy a Ba-
laton Kiemelt Üdülőkörzetben a munka-
nélküliségi ráta nem érte el a nyolc százalé-
kot, s ez számottevően alacsonyabb, mint 
az azonos időszakra vetített országos érték. 
A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfej-
lesztő és Innovációs Kft. december közepén 
több mint ezerhétszáz fő foglalkoztatásá-
ra vonatkozó szerződési igényt nyújtott be 
a Fővárosi Munkaügyi Központhoz, s egy-
ben kérte a Belügyminisztériumot a pro-
jekt „mintaprogramként” történő nevesítés-
re. Az országos foglalkoztatási lehetősége-
ken belül meghatározó lehet a Balaton régió 
szerepe, ugyanis mintegy ötszáz diplomás 
és érettségivel rendelkező álláskereső foglal-
koztatására számítanak. 

- Milyen konkrét feladatokat kell megol-
daniuk azoknak az érintetteknek, akik részt 
kívánnak venni e programban?

- A regisztrált munkanélküliek az illetékes 
munkaügyi központokban jelentkezhet-
nek, s számíthatnak lakóhelyük önkormány-
zatának támogatására is. A feladatok jelen-
tős részét ugyanis ez utóbbiak határozhat-
ják meg. A kreatív jelzőnek azért adunk na-
gyobb hangsúlyt, mert bizonyos alapisme-
reteket, illetve az adott szaktudás mellett az 
érintettek speciális érdeklődését is feltétele-
zi. E program keretében sor kerülhet a tele-
pülések internetes kommunikációjának fej-
lesztésére, rendszerezésére, feldolgozására, a 

szolgáltatásfejlesztést érintő tervek kidolgo-
zására. A Balatonnál nagy segítséget jelent-
het tevékenységük a turisztikai kínálat nép-
szerűsítésében, hiszen a program kedvez-
ményezettjei részt vehetnek a kulturális, ter-

mészeti és épített kör-
nyezeti örökséget érin-
tő információk gyűjté-
sében, digitális feldol-
gozásában, egységes in-
ternetes szolgáltatással 
elérhető adatbázis lét-
rehozásában, de mun-
kájuk kiterjedhet he-
lyi gazdasági, illetve vál-
lalkozási információk 
gyűjtésére, rendszere-
zésére, digitális feldol-
gozására, egységes kre-

atív gazdasági és szolgáltatási adatbázis lét-
rehozására is. 

Reményeink szerint perspektivikusan 
hozzájárulhatnak az egységes balatoni régi-
óra kiterjedő online, több nyelven elérhető 
turisztikai információs rendszer, vagyis egy 
„Kulturális GPS” létrehozásában. Ha célja-
ink megvalósulnak, a Balaton mellett gaz-
dasági és társadalmi fejlődést elősegítő kre-
atív termékek és szolgáltatások jönnek létre. 
Bízunk abban, hogy a szülők, pedagógusok 
számára is létre tudunk hozni olyan kultu-
rális és oktatási programokat, melyek a kör-
nyezettudatos nevelést, későbbiekben pe-
dig a lokálpatrióta szellem erősítését segí-
tik elő. Ugyancsak a célok között szerepel a 
Balaton régió jövőbeli kreatív szolgáltatása-
it megalapozó kulturális, szellemi, tárgyi, épí-
tett és természeti örökséget feldolgozó egy-
séges adatbázis létrehozása.

- Meddig biztosított a mintaprojekt anya-
gi háttere, s mi vár azokra a foglalkoztatot-
takra, akik részt vesznek ebben?

- Az állam 2014. április végéig biztosítja a 
mintaprogram anyagi támogatását. Abban 
bízunk, hogy az érintettek ez idő alatt felké-
szülnek egy önálló vállalkozás létrehozásá-
ra, megalapozására, vagy csatlakoznak egy 
új, regionális hálózatként létrehozni kívánt 
Kreatív Balatoni Foglalkoztatási Szövetkeze-
ti programhoz. 

   Süli Ferenc
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Infrastrukturális fejlesztések Veszprém megyében
Interjú Lasztovicza Jenővel, a megyei közgyűlés elnökével

Gazdasági, kereskedelmi, turisztikai 
okok miatt is célszerű a 8-as főút gyors-
forgalmi úttá, vagy autópályává törté-
nő fejlesztése – nyilatkozta lapunknak 
Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei Köz-
gyűlés elnöke, aki az egészségügyi ellátás 
korszerűsítését is az aktuális teendők kö-
zött sorolta fel.   

- Balatoni regi-
onális lapról lévén 
szó, érthető talán, 
ha a Veszprém me-
gyei infrastrukturá-
lis helyzetet a turiz-
mus szempontjából 
próbáljuk megköze-
líteni. Tény, hogy a 
magyar tenger észa-
ki partja mind a fővá-
ros, mind a nyugati 

országhatár felől jóval lassabban közelíthető 
meg, mint a déli, de a vasúti közlekedés sem a 
XXI. századot idézi. 

- Tudatában vagyunk ezen hátrányoknak, 
és a lehetőségeink szerint teszünk is a fejlesz-
tések felgyorsításáért. Magam is úgy gondo-
lom, hogy gazdasági, kereskedelmi, idegenfor-
galmi okok miatt célszerű a 8-as főút mielőbbi 
átépítése gyorsforgalmi úttá vagy autósztrá-
dává. Ezzel a beruházással a megye évtizedes 
problémáját orvosolnánk. A közvéleménynek 
azonban tudnia kell azt is, hogy az előző kor-
mányok idején szinte egyetlen érdemi lépés 
nem történt ez ügyben – a három érintett 
megye közötti koordináció a zéróhoz közelí-
tett. A Bakony, a Balaton biztonságos és gyors 
megközelíthetősége érdekében tehát elodáz-
hatatlan egy, a lakott területeket nem érintő 
út építése. Ebben a választási ciklusban már 
történtek lépések, s további ütemezési terve-
ket is elkészítettek a szakemberek. Megkezdő-
dött a Székesfehérvárt nyugatról elkerülő út, a 
Markó – Herend és a Várpalota - Hajmáskér 
összekötő szakasz építése, valamint ez utóbbi 
településnél a 72-es út csomópontjának kiala-
kítása. Ezek a munkálatok 2015-16-ban befe-
jeződnek, csakúgy, mint veszprémi körgyűrű 
építése, ahol többszintes kereszteződések biz-
tosítják majd az akadálytalan közlekedést. Ki-
vitelezési engedélyek vannak az Ajkától a me-
gyehatárig tartó szakaszra, s Körmend kör-
nyékén is serénykednek már az útépítők. 

- Ha Veszprém megyében autózunk, 

gyakran kényszerítenek bennünket lassítás-
ra a közlekedési táblák, hiszen számos helyen 
ugyancsak folynak kivitelezési munkák…

- A 8-as főút mellett nem feledkezhetünk 
meg az alsóbbrendű utak karbantartásáról 
sem. Ezek közül néhányat teljesen felújítottunk: 
nem csak a burkolatok cseréje történt meg, 
hanem a teljes vízelvezetés is. Néhány ezen 
beruházások közül: Zánka – Nagyvázsony, 
Dudar – Bakonyszentkirály, Szabadbattyán – 
Veszprém, Balatonakali – Balatonszőlős, ösz-
szesen mintegy negyvenöt kilométer hossz-
ban. További tizenhét helyen – ötszáztól négy-
ezer méterig – megtörtént az útburkolatok ja-
vítása, melyre közel kétmilliárd forintot fordí-
tottunk.

- A közutakról térjünk át a vasútra! E téren 
milyen előrelépések várhatók?

-A vasúti infrastruktúra korszerűsítése te-
rén a közúthoz hasonló lemaradást kell pótol-
nunk. Konkrét elképzelésekkel rendelkezünk, 
azt azonban tudni kell: ezek megvalósítása 
az ország pénzügyi helyzetének függvényében 
történhet. A cél egyértelmű: gyorsabbá, biz-
tonságosabbá, ké-
nyelmesebbé – te-
hát vonzóbbá kell 
tennünk a vasúti 
közlekedést.   

- Az egész-
ségügy átalakítá-
sa természetesen 
Veszprém me-
gyét is érintette: 
úgy tűnik, mind 
a betegek, mind 
a gyógyítók elfo-
gadták az új kon-
cepciót.   

- Magam is ha-
sonló tapasztala-
tokat szereztem, 
s a visszajelzések-
ben sem észlelhe-
tünk érdemi kifo-
gásokat. A nálunk 
gazdagabb orszá-
gok is az egészség-
ügyi centrumok 
létrehozását favo-
rizálják: ezekben 
az intézmények-
ben együtt van a 

jeles orvosi stáb, a legkorszerűbb műszer – a 
feladat tehát a célirányos betegszállítás meg-
szervezése. Veszprém megyében kiemelkedő 
szerepet betöltő kórházak: Veszprém, Ajka és 
a szívgyógyászat terén Füred. Ezek a kórhá-
zak minden téren megfelelnek a kihívások-
nak. Veszprémben tízmilliárd forint értékű fej-
lesztést hajtunk végre: korszerűsítjük a sürgős-
ségi ellátást, felépül az onkológiai centrum, a 
legmodernebb gépek állnak majd az orvosok 
rendelkezésére – ekkora volumenű beruházás 
évtizedek óta nem volt a megyében. A létesít-
mény átadására két év múlva kerül sor, addig 
is a betegek türelmét kérjük, hiszen az építke-
zés zajjal, s persze némi felfordulással jár.

Természetesen a megye más városaiban 
sem hanyagoljuk el a kórházak, egészségügyi 
intézmények korszerűsítését: Ajkán is több 
milliárdos felújítás történt, Tapolcán, ahol 
megszűnt a sebészet, az egynapos ellátáshoz 
biztosítottunk kifogástalan körülményeket, de 
Pápán, Zircen is komoly fejlesztések – építésze-
ti és műszerbeszerzési – történtek.   

                            Süli Ferenc

A midiTourist Kft. utazási irodát működtet az ingatlanon, ami-
nek fejlesztését tervezi.
A támogatott projekt célja, hogy a tulajdonos az egyre növekvő 
energia költségeit a környezetbarát napelemes rendszer segítsé-
gével mérsékelje. A napelem a teljes villamos-energiafelhaszná-
lási igénynek a 75 %-át, mintegy 4 190 kWh mennyiséget termel 
meg a 3,57 kWp beépített teljesítményű napelemes rendszer. 
Napjaink nehéz piaci környezetében a beruházásnak komoly 
munkaerő megtartási jelentősége van. Mindemellett csökkenti 
az ország üvegház-hatású gázkibocsátását, és az energiahordo-
zó behozatal való függőséget.

Uniós támogatással létrejött napelemes
rendszert adtak át Badacsonytomajon

1,5 millió Ft-os támogatást nyert a KEOP 4.10.0/A/12 
Helyi hő, hűtési és villamos energia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázaton a 
midiTOURIST Idegenforgalmi Kft. A beruházás 3 mil-
lió forint értékű, ennek az 50%-át nyerte meg a cég a 
pályázaton.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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„Zöld Balaton” - Térségi komplex kampány a Balaton - parton
Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

Korábbi írásunkban arról beszéltünk, hogy szép dolog a szelektív hulladékgyűjtés, de még hasznosabb, ha a kukáinkat megtöltő 
csomagolóanyagok ellen már korábban felvesszük a harcot: például a műanyag reklámtáska helyett textiltáskát vagy fonott kosarat 
használunk, és amikor leveszünk egy terméket a polcról, nem csábulunk el a csomagolás esztétikájának, hanem átgondoljuk annak a 
környezetterhelését is.

Ha tovább tűnődünk a csomagolóanyagok problémáján, hamarosan eljutunk a helyi termékek kérdéséig.
A mindent elborító csomagolás ugyanis szorosan összefügg a szállítással és a tartósítással. Ha valamit ott használunk fel, ahol azt 

előállítottuk, akkor nyilvánvalóan kevesebb csomagolóanyagra van szükség, mintha országok és kontinensek között utaztatjuk az 
árut, amint az gyakorlattá vált a globalizált világunkban. 

Természetesen tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges, és nem mindig ésszerű. Fényképezőgépet vagy napkollektort lehet, hogy 
nem gyártanak a közelünkben, de számos olyan ipari termék van – az építőanyagoktól kezdve a kisgépeken át az edényekig - melyek 
esetében egy kis odafigyeléssel komoly környezeti károkat tudunk kiküszöbölni azzal, ha a hozzánk közelebb gyártott mellett tesszük 
le a garast.  Ez bizony néha többletköltséget jelenhet, de ha a különbözet kicsi, azt akár betudhatjuk egy olyan árnak, amelyet a jövőnk 
érdekében fizettünk, és talán a helyes döntésünk tudata is kellemes élménnyel ajándékoz meg minket.

Külön ki kell térni a helyi élelmiszerek kérdésére.
Mert az lehet, hogy az iparcikkek tekintetében gyakran megoldhatatlan és ésszerűtlen a helyi termékekhez való ragaszkodás, de 

az élelmiszerek esetében sokszor tényleg csak rajtunk múlik a dolog. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a szemétbe kerülő csoma-
golóanyagok zöme eredetileg az ételeink, italaink marketingjét, utaztatását vagy tartósítását szolgálta. Ha az adott étel a szomszédsá-
gukban készült, nyilvánvalóan mindezekre jóval kevesebb szükség van.

A helyi termékek ügye persze messze túlmutat a csomagolóanyagok – önmagában is fontos – kérdésén, hiszen közgazdasági, 
egészségügyi, turisztikai, kulturális és közösségi jelentőséggel is bír.

Ha helyi termékeket vásárlunk, sokkal többet használunk a környezetünknek, mintsem gondoljuk.

	 •	 Kevesebb	csomagolóanyag	kerül	a	szemetesekbe.
	 •	 Kevesebb	csomagolóanyagot	kell	legyártani,	ezzel	alapanyagot,	festéket,	energiát	stb.	takarítunk	meg.
	 •	 Jóval	kevesebb	a	szállítási	költség	és	a	szállításból	adódó	környezetszennyezés.
	 •	 Kevesebb	tartósító-anyag	kerül	a	szervezetünkbe.
	 •	 A	helyi	emberek	leginkább	az	egymás	közötti	beszélgetésből	tájékozódnak	a	helyi	termékekről,	így	a	marketing
  kiadások is kisebbek, nincs szükség reklámújságra, stb.
	 •	 A	csomagolás	és	a	tartósítószerek	minimális	mivolta	miatt	csökken	a	kockázata	az	egészségkárosító	anyagok
  szervezetbe kerülésének.
	 •	 Az	országnak	kevesebb	importra	van	szüksége.
	 •	 Munkahelyeket	teremtünk	a	környéken.
	 •	 Segítjük	a	kisboltok	megmaradását.
	 •	 A	vásárlásukra	költött	pénz	helyben	marad.
	 •	 Segítjük	a	helyi	közösségek	kialakulását.
	 •	 Jótékony	hatással	van	az	idegenforgalomra.

A fenntarthatóság szerény főszereplői: a helyi termékek
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Elismerés az önfeláldozó munkáért
A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2013. évi kitüntetettjei

Ünnepélyes körülmények között, immár 
tizenegyedik alkalommal adták át a „Bala-
toni Régió Közbiztonságáért” díjat. A kitün-
tetettek	–	 Jamrik	 Péter	 előterjesztése	 alap-
ján – Bóka Istvántól, a Balaton Fejlesztési Ta-
nács elnökétől vették át az elismerő okleve-
let és pénzjutalmat. A decemberi esemé-
nyen Bódis István rendőr zászlós, a Tapol-
cai Rendőrkapitányság munkatársa, Gya-
log László tűzoltó százados, a Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Keszthelyi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának ve-
zetője	 és	Dominek	 Jácint	 rendőr	 százados,	
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
őrsparancsnoka önfeláldozó munkáját kö-
szönték meg. 

Bódis István 2003. július 1-jén, a Készen-
léti Rendőrség Bevetési Parancsnokságán 
járőrként kezdte meg rendőri pályafutását, 
2004. január 1-jétől ugyanott járőrvezető-
ként teljesített szolgálatot. A Balatonfüre-
di Rendőrkapitányságra történő áthelyezé-
sét követően, 2005. november 16-tól kör-
zeti megbízott, majd 2012. május 16-tól tel-
jesít szolgálatot a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság Közrendvédelmi Osztály, Badacsonyto-
maji Rendőrőrs állományában továbbra is 
körzeti megbízottként. Egy rendőrdinasztia 
tagjaként nagyapját és édesapját követte a 

sorban, akik szintén a Balaton- parton telje-
sítettek szolgálatot. Már a felszerelése előtt 
is hobbija volt a kutyák képzése, amely mára 
már szenvedélyévé vált - találkozva a hivatá-
sával. 

Nevéhez a 2013. évi idegenfor-
galmi szezonban több bűncselek-
mény felderítése köthető, példaér-
tékű munkájával hozzájárult a Ba-
laton-part közbiztonságának javí-
tásához. 

Szakmai tudásának, gyors és 
precíz intézkedéseinek köszönhe-
tően sikerült többek között kéz-
re keríteni azt a két elkövetőt, akik 
2013 júniusában gépkocsikat tör-
tek fel a szigligeti strandon. Számos 
eltűnt személy hozzátartozója fe-
jezte ki köszönetét, ugyanis több 
alkalommal is szolgálati időn kívül, 
sok esetben viszontagságos időjá-
rási viszonyok ellenére kutyájával 
vágott neki a keresett személyek 
felkutatásának. Egy eltűnt cukorbe-
teg nőt szinte az utolsó pillanatban 
talált meg Luca nevű kutyájával. 

Idejét, energiáját nem kímélve 
vett részt a települések különbö-
ző rendezvényeinek biztosításában, 
bűnmegelőzési tanácsadásokon. 
Polgárőr napokon, falunapokon, 
gyermeknapokon, hátrányos hely-
zetű gyermekek számára szervezett esemé-
nyeken kutyás bemutatóval nyűgözte le a 
közönséget. 

 Gyalog László 2000. augusztus 16-án ke-
rült kinevezésre a Keszt-
hely Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltó Pa-
rancsnokság hivatásos ál-
lományába, beosztott 
tűzoltó beosztásba. Vonu-
lós tűzoltóként a ranglétra 
minden szintjét megjárta. 
2007-től szolgálatparancs-
nok-helyettesi, majd 2009. 
augusztus 1-jétől szolgá-
lat-parancsnoki munka-
kört látott el. 

Több mint egy évtize-
des szakmai tapasztalata 
és kiváló munkája elisme-

réseként 2012. április 1-jei hatállyal az OKF 
főigazgatója nevezte ki tűzoltóparancsnok-
nak. 

Gyalog László tűzoltóparancsnokként is 
operatív munkát végez a tűzvédelem terén. 

Az elmúlt évek során Keszthely és környéke 
tűzbiztonságát szervezte, vezette. A kiemelt 
tüzeknél a helyszínen a tűzoltás irányításá-
ban, valamint a munka fizikai részében tör-
tént szerepvállalásával példát mutatott a be-
osztotti állománynak, az önkéntes erőknek. 
Vonulós tűzoltóként a Kis-Balaton nádasai-
ban keletkezett tüzeknél megszámlálhatat-
lan alkalommal ment elől, majd szolgálatpa-
rancsnokként, később tűzoltóparancsnok-
ként jelölte ki a beavatkozó állomány felállí-
tási helyeit, szervezte a szomszédos megyé-
ben is az önkéntes erők munkálatait.

Kishajó vezetőként az állomány vízi ki-
képzését végezte, több kiemelt vízi rendez-
vényen a mentés szervezésében működött 
közre. Hivatásos tűzoltóként a nyári szezo-
non túl, a téli jégről mentésekben is rész vett. 
A Kis-Balatonon lezuhant hőlégballon kere-
sésében kamatoztatta tapasztalatát. Több, a 
Balatonban eltűnt személy keresését koordi-
nálta, a felkutatásban is részt vett. Közel húsz 
éve a Balaton-régió közbiztonsági feladatai-
nak ellátásában civilként és hivatásosként is 
elkötelezett, tevőleges szerepet vállal.

A díjat támogatták:
• Alsóörs Község Önkormányzata
• Aszófő Község Önkormányzata
• Badacsonytomaj Város Önkormányzata
• Balaton Volán Személyszállítási Zrt.
• Balatonakali Község Önkormányzata
• Balatonalmádi Város Önkormányzata
• Balatonederics Község Önkormányzata
• Balatonfüred Város Önkormányzata
• Balatonfűzfő Város Önkormányzata
• Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
• Balatonudvari Község Önkormányzata
• Csopak Község Önkormányzata
• HM VERGA Zrt.
• Kékkúti Ásványvíz Zrt.
• Magyar Vitorlás Központ Kft.
• Magyar Vitorlás Szövetség
• Örvényes Község Önkormányzata
• Paloznak Község Önkormányzata
• Rádiós Segéylhívó és Infokommunikációs
   Országos Egyesület
• Somogy Megyei Önkormányzat
• Tihany Község Önkormányzata
• Zala Megyei Önkormányzat
• Zánka Község Önkormányzata
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 Megújul a természet Balatonederics határában

Dominek	Jácint	1997.	augusztus	1-jén	ke-
rült a vízirendészet kötelékébe hajóveze-
tőként. 2005-ben nyomozóvá nevezték ki. 
2009 óta őrsparancsnok a BVRK balaton-
füredi vízirendészeti őrsén. 2004-ben ál-
lamigazgatási főiskolát végzett, 2006-ban a 
Rendőrtiszti Főiskola szervező szakán diplo-
mázott. Nős, egy gyermeke van.

Magas szintű elméleti képzettséggel ren-
delkező vezető, aki meghatározó személyi-
sége a kapitányság állományának. Kitűnő 

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft. megbí-
zásából, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
a BE-NATUR című projekt keretein belül a 
Natura 2000 területen élőhelymegőrzés, 
fajmegőrzés céljából végzett beavatkozást 
2013-ban.

Cél a terület természeti állapotának meg-
újítása, a biológiai sokféleség növelése volt.

Több állapot javító munkálat is folyt a te-
rületen. A helyben (a 70-es évek zagytározó-
in) spontán kialakult egykorú erdőállomány 
kezelése volt az egyik cél. Kialakulása követ-
kezményeként az állomány teljesen egykorú 
20-25 éves fa alakú füzekből és kisebb meny-
nyiségben nyarakból áll. Ezen erdőnek nincs 
meg a szintezettsége, rendkívül kevés a holt 
fa állomány, valamint az egykorú fák törzs-
átmérője is csekély még. Az erdő szerkezeté-
nek javítása érdekében célszerűnek látszott 
az erdő úgynevezett többkorúsítása, mely 
bizonyos foltok letermelésével esélyt ad 
többszintű erdő kialakulásának. Így az  erdő 
természetességének növelése érdekében 

szervezőkészséggel rendelkezik, ennek kö-
szönhetően a rendelkezésére álló erőforrá-
sokat optimális szinten, jó hatásfokkal alkal-
mazza. Kiváló kapcsolatot épített ki a rend-
őri munkát igénylő, illetve azokat segítő 
szervezetek képviselőivel, vezetőivel. Példás 
az együttműködése Balatonfüred városával 
és a térség meghatározó egyesületeivel, szö-
vetségeivel, a vízbiztonság területén műkö-
dő civil szervezetekkel. A Balatonfüreden le-
bonyolított – a parti területet is érintő - vízi 

rendezvények szervezésének előkészítésé-
ben, lebonyolításában, biztosításában, ellen-
őrzésében is állandó felelős volt. Kötelessé-
gét messze meghaladó támogató munká-
ja nagyban hozzájárult a nemzetközi és ki-
emelt hazai sportrendezvények biztonságos 
lebonyolításához, sikeréhez. 

Az általa végrehajtott számos életmen-
tés kivételes bátorságát tanúsítja. A Köztár-
sasági Elnök korábban Életmentő Emlék-
érem kitüntetést adományozott számára.

gyérítést hajtott végre az Igazgatóság - még-
pedig nem egyenletes módon. A humusz-
képződés, illetve a gombák, bogarak élette-
rének növelése érdekében a vékony ágakon 
túl rönk méretű fák is maradtak a területen. 
A kialakított lékeken várhatóan spontán fog 
újulni az erdő és a most egykorú erdőállo-
mányban megjelenik a természetes erdőkre 
jellemző szintezettség.

A másik jelentős munkálat a területtisz-
títás az invazív fajok és a cserjésedés felszá-
molása volt

Az inváziós növényekkel fertőzött terü-
letrészeken a homogén aranyvesszősöket 
kaszálással távolították el, míg azon cserjé-
vel vegyes magas aranyvessző borította te-
rületeket, ahol a kaszálás és a bálázás nem 
volt végezhető, gépi szárzúzás történt. A 
gépi kaszálás, illetve az ehhez kapcsolódó 
teljes természetkímélő módszerrel valósult 
meg: a területen élő állatoknak menekülési 
útvonalat biztosítottak, a gépeken láncfüg-
gönyös vadriasztót használtak és a kaszálá-
si technológiák közül a sávos és a belülről ki-
felé haladó kaszálást végezték, valamit ezen 
kívül a nagyobb bokorcsoportok szom-
szédságában kaszálatlan menekülősávot is 
fennhagyott a gépkezelő. A kétszer végzett 
kaszálásnak már múlt ősszel is szép eredmé-
nyei látszottak, jelentősen visszaszorultak az 
invazív növények.

 
Mivel a területen található erdő már a 

korábban ismertetett okokból egykorú  és 
a fák mérete és törzsátmérője nagy számú 
madárfajt zár ki abból a lehetőségből, hogy 
a területet fészkelő helyként használja. Ezért 
a feladat  harmadik részeként fajmegőrzé-
si célból jelentős mennyiségű: „A”, „B” és „D” 
típusú odú és vörösvércse fészkelő láda ke-
rült kihelyezése. Az „A” típusú odú a  kister-

metű cinege fajok (kék-, barát-, fenyves ci-
nege) jellemző odú típusa. Ebből kizárha-
tók a nagyobb termetű fajok, hiszen bere-
pülő nyílása csak: 26-27 mm átmérőjű. A „B” 
típusú odú a Magyarországon leggyakrab-
ban használatos típus a mesterséges odú-
telepeken. Alkalmas széncinege, csuszka és 
nyaktekercs számára. Ebből kizárható a sere-
gély, mert berepülő nyílása 32 mm átmérőjű. 
A „D” típusú odú a „B” típusú odúra hason-
lít, csak a méreti nagyobbak, ezért nagyobb 
testű madarak, pl. bagolyfajok megtelepíté-
sére alkalmas.

Az összes odú kihelyezésénél töreked-
tünk arra, hogy a kihelyezett odú nyílása ne 
az	uralkodó	széljárás	felé	nézzen!	Jövőre	vár-
juk a szép költési eredményeket! 
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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. Összeállításunkat februári számunkban folytatjuk.

Szabó Balázs - Felsőörs

A tavalyi év egyik legfontosabb 
eleme a csapadékvíz kezelésének 
az előkészítése volt, mely idén 
megvalósul. Több mint 150 millió 
forintos pályázati támogatást nyer-
tünk a fejlesztésre, a munkálatok 
tavasszal megkezdődnek. Büszkék 
lehetünk arra, hogy a község ját-
szótereit tavaly felújítottuk, szabvá-
nyosítottuk, több mint 4 millió forint értékben. Örömteli hír, hogy 
újabb csoportot kellett indítanunk az óvodában tavaly ősszel, a 
megnövekedett gyereklétszámnak köszönhetően, így az épületet 
némileg átalakítottuk, hogy komfortosabbá tegyük. Közlekedés-
biztonsági szempontból egy új gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki 
az Almádi úton, melyhez kapcsolódott a közvilágítás kiépítése. Új 
táblatérképek kerültek kihelyezésre a községben, melyre már évek 
óta nagy igény volt. Évente kétszer már hagyomány, hogy a te-
lepülésen faültetést kezdeményezünk, ezt természetesen idén is 
folytatjuk. Szerencsére a közös hivatal kialakítása Balatonalmádi-
val zökkenőmentesen ment végbe, a felsőörsi lakosok nem érez-
tek semmiben hiányt, az ügyfélközpontúság továbbra is megma-
radt. Idén a megkezdett fejlesztéseket szeretnénk befejezni, remél-
jük, hogy a függőben lévő pályázataink eredményesek lesznek. 
Tovább szeretnénk bővíteni, fejleszteni az óvodánkat, melynek az 
engedélyeztetése most van folyamatban. Örömteli hír, hogy erre 
a beruházásra 30 millió forintos támogatást már elnyertünk. Fo-
lyamatosan nő a gyermeklétszám, köszönhető annak, hogy egy-
re több fiatal család költözik Felsőörsre. A Civil Ház udvarának a 
rekonstrukciója ebben az évben befejeződik. A templomkert par-
kosítása szintén szerepel a terveink között, itt a munkálatok elő-
reláthatólag tavasszal megkezdődnek. A sportpálya öntözőrend-
szerének a kiépítése is megvalósul a 2014-es esztendőben. Tovább 
szeretnénk növelni a községben a közlekedésbiztonságot, a Fő ut-
cában egy gyalogátkelőhely kialakítása van folyamatban. Távlati 
terveink között szerepel egy tornaterem építése, melynek előze-
tes munkálatai, úgymint a tervezés, pályázati források felkutatá-
sa már megkezdődött. 

Czeglédy Ákos - Paloznak 

Visszafogott volt a 2013-as esz-
tendő, óvatosan terveztünk, fő-
leg saját erőből valósítottunk meg 
dolgokat. A hivatal fűtéskorszerű-
sítése megtörtént, amely lehető-
vé teszi, hogy minimális költséggel 
fűtsük a faluházat. Ami jó hír még, 
hogy idén április végéig két köz-
munkást is foglalkoztatunk. Befe-
jeződött az önkormányzati raktár 

Új év, újrahangolt tervek
Polgármesterek várakozásai

építése, valamint két utcában a járda rekonstrukciója. Parkolóhe-
lyet alakítottunk ki a hivatalnál. Természetesen kisebb-nagyobb 
karbantartási munkálatok voltak a négy önkormányzati épüle-
ten	a	tavalyi	évben	is.	Folyamatban	van	a	Szent	József	Házban	egy	
kiállító terem kialakítása, mely idén befejeződik. Az öt és fél mil-
lió forintos beruházáshoz  4.6 millió forint pályázati támogatást 
nyertünk el. Komoly kihívást jelentett a Csopakkal való közös hi-
vatali apparátus kialakítása, melytől eleinte tartottunk, de úgy ér-
zem, ez lényegében nem okozott senki számára komoly problé-
mát, nehézséget. A hivatali ügyeket továbbra is zökkenőmente-
sen elláttuk, a falu lakóit nem érintette negatívan a változás. Az 
idei költségvetést még nem igazán ismerjük, most dolgoznak raj-
ta a pénzügyes kollégák. Hagyományos, közkedvelt rendezvénye-
inket ebben az évben is megtartjuk. Kialakult egy programstruk-
túra, amely fenntartható és működtethető. 

Ambrus Tibor - Csopak

Csopak egyik legsikeresebb 
éve volt a tavalyi, hiszen nagyon 
sok elismerést kaptunk. Gondo-
lok itt az Entente Florale Europe 
versenyen elnyert második helye-
zésre, a 2013. Legkedveltebb Üdü-
lőhely első díjára, a Tiszta és virá-
gos Veszprém megyéért, ahol a 
kategóriában szintén első helyen 
végeztünk Alsóörssel együtt. A 
Balatonfüred-Csopak Borvidék 
legkedveltebb borvidéki telepü-
lése lett Csopak, nem mellesleg közel ötszázan koccintottak egy 
időben. Soha ilyen összetartó a község még nem volt, rengeteg 
közösségi	megmozdulás	volt	a	múlt	évben.	Jó	idegenforgalmi	sze-
zont tudhatunk magunk mögött, hiszen a községi strand nettó ár-
bevétele elérte a 87 millió forintot, 44.5 millió forint kiadás mellett. 
Emelkedett az önkormányzat vagyona, 40 millió forint többlet je-
lentkezett a tavalyi költségvetésben. Az iskola, a fenntartó és szü-
lők között példás együttműködés alakult ki, igyekeztünk megfe-
lelően támogatni az intézményt. Idén három könyvet szeretnénk 
megjelentetni, a Csopak című könyvet, a csopaki hegyközségi ki-
adványt, valamint elsősorban a helyieknek szóló, fotókkal gazda-
gon illusztrált, helyi értékeket bemutató kötetet. A közös hivatal 
kialakítása Paloznakkal zökkenőmentes volt, ugyanakkor remé-
lem, hogy idén a hivatali létszám problémák megoldódnak. Tu-
domásul kell venni, hogy Csopakon nyáron ugrásszerűen meg-
emelkedik a település létszáma és ez jelentősen terheli a dolgozók 
munkáját, de ez mindegyik Balaton-parti községre jellemző. Bér-
be vettük a volt ifjúsági tábort, melynek átalakítása folyamatban 
van. Szeretnénk, ha május elejétől gőzerővel működne. Mindez a 
falu életében komoly változást jelent, egyrészt a munkaerő végett, 
másrész további bevételi forrásokat eredményez. 
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Papp Gábor - Hévíz

Hévíz polgármestere a helyi 
és térségi közélet tisztségviselő-
it vendégül látva újévi fogadáson 
értékelte a múlt esztendőt, s te-
kintett a jövő feladataira. 

- Tavaly ugyanebből az ünne-
pi alkalomból eredményekről, kö-
zös erőfeszítéseink gyümölcse-
iről, összefogásról beszéltem, s 
most ismételni tudom önmagam, 
mert idén is ezekről tudok szólni. 
Sőt: az elmúlt három évtized leg-
sikeresebb esztendejét hagytuk magunk mögött. Régóta tudjuk, 
hogy városunk nincsen turizmus nélkül, az idei év pedig azt is be-
bizonyította, hogy magyarországi turizmus sincsen Hévíz nélkül! 
A megelőző évtizedek átlagos turistaforgalmát már 2011-ben 15 
százalékkal meghaladva elért egymillió vendégéjszaka akkor csú-
csot döntött, s ezt azóta, és tavaly is sikerült tovább növelni. Idén 
az egregyi városrész egy új turisztikai látványossággal gazdagod-
hat közel 600 millió forint értékben. Megújulhat a közösségi köz-
lekedés is, elindul a helyi járatú buszközlekedés a városban, ami-
vel lerakjuk az alapjait városunk új közlekedési koncepciójának. A 
fejlesztési stratégiánk ad iránymutatást ahhoz, hogy a következő 
európai uniós költségvetési ciklusban milyen pályázatokat céloz-
zunk meg, a megtakarításainkat, bevételeinket milyen irányba fek-
tessük be azért, hogy Közép-Európa gyógyászati- rekreációs köz-
pontja legyen a város.

Péter Károly - Vonyarcvashegy

Vonyarcvashegy polgármes-
tere turisztikai, energetikai, foglal-
koztatási és egészségügy infrast-
rukturális fejlesztések indítását 
említette az újév első számú fel-
adatai között:

- A múlt év vége hozta a jó hí-
reket, miszerint nyertes pályáza-
tok segítenek bennünket céljaink 
megvalósításában. Elkezdődhet 
az iskolaépület fűtésének alter-
natív energiahasznosítással való 
korszerűsítése, 4,2 millió forintos támogatással, s ki tudjuk alakí-
tani idén nyárra a tervezett új rendezvényteret. Ez utóbbi 15 milli-
ón felüli beruházást jelent, amihez 50 százalékos támogatást kap-
tunk. Négy fő pályakezdő fiatalt tudunk 2 éven át alkalmazni, a 
foglalkoztatás költségeihez elnyert 16 millió forint segítségével. 
Önerős fejlesztéssel pedig az orvosi rendelő épületének korszerű-
sítését indítjuk, az e célra tartalékolt 16 millió forintból.

Csákovics Gyula - Zamárdi

Zamárdi turisztikai vonzere-
jének növeléséhez tovább színe-
sítik a kulturális kínálatot: ezen a 
nyáron először rendeznek film-
zene- és pezsgőfesztivált. S bár a 
szervezők és a város elégedett a 
nagyrendezvények látogatottsá-
gával, az érdeklődés fenntartását 
továbbra is favorizálják.

Csákovics Gyula polgármes-
ter elmondta azt is, hogy ebben 
az évben 100%-os pályázati for-
rásból, száznégymillió forintos költséggel felújítják az óvodát. Eb-
ben az évben jelentős összeget különítenek el a város úthálózatá-
nak építésére, rekonstrukciójára. A korábbi pályázatok lezárásával 
ugyanis felszabadultak a költségvetési tartalékok. Ennek köszön-
hetően más, korábban tervezett elképzelések is megvalósulhat-
nak: így a parton vizesblokkokat építenek, s három partszakaszon 
homokos strandot alakítanak ki – ezek közül egyet remélhetőleg 
már ezen a nyáron birtokba vehetnek a fürdőzők. Éves szinten a 
város büdzséje várhatóan eléri az egymilliárd forintot.

Holovits Huba - Balatonföldvár

Balatonföldvár idén ötszázöt-
ven-hatszázmillió forintból gaz-
dálkodik, s ebből az összegből to-
vább folytatódik a város építé-
se, a közterületek csinosítása. Erre 
mintegy kétszázmillió forintot 
tudnak fordítani az önkormány-
zat költségvetéséből. Holovits 
Huba polgármester arról is tájé-
koztatott, hogy félmilliárd forint 
pályázati pénzből megépül a ma-
gas partra tervezett kilátó, de je-
lentős összegeket fordítanak más beruházásokra is. Folytatódik a 
járdaépítés, a központban lévő árusítóhelyen termelői piacot ala-
kítanak ki, átépítik a jubileumi teret, s a csigalépcső felújítása is 
megtörténik. A város lakói optimistán tekinthetnek erre az évre, 
hiszen a működési költségek az elmúlt évhez képest közel meg-
duplázódnak.

Nagy Lajos - Balatonszentgyörgy
Balatonszentgyörgyön a legfonto-

sabb beruházást a 76-os számú elke-
rülő út megépítése jelenti. Nagy Lajos 
polgármester szerint a település legsú-
lyosabb gondját oldja meg az állam, hi-
szen a község központjában óriási az át-
menő forgalom, s ez számos balesetve-
szélyes helyzetet indukálhat. Az építke-
zés befejezése után fel kell újítani a köz-
ség fő utcáját, hiszen már ma is rendkí-
vül rossz állapotban van. Az idei tervek között szerepel még a közvilá-
gítás korszerűsítése, melyre 53 millió forintot kívánnak fordítani. 

Mindemellett a háromhektáros kempingünket szeretnénk fel-
újítani. A sikeres rendezvényeinket továbbra is megtartjuk, de lesz 
egy újdonság is, ez az úgynevezett „Csopakra Hangolva” című ze-
nei tehetségkutató verseny. 
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Hidvégi József - Fonyód

A turisztikai szezonra befejeződik 
a fonyódi városközpont rekonstruk-
ciója. A több ütemben történő be-
ruházásból már csak a kulturális köz-
pont és a Balaton áruház átadása 
maradt erre az évre. E projekt költsé-
ge jelentősen meghaladta az ötszáz-
millió forintot. Az idei tervek között 
szerepel a központi strand fejleszté-
se: erre négyszázhetvenmillió forin-
tot kívánunk költeni. Ez a jelentős 
összeg nemzetközi szabványnak megfelelő sportpályák, közösségi, 
parkosított terek, s egy kétszáz méter hosszú fövenypart létesíté-
sét teszi lehetővé. Az idegenforgalmi szezon kezdetére – mintegy 
22 millió forintos költséggel - felújítjuk a Kripta- villát, az egyik szin-
ten	Szikra	János	festőművész	alkotásainak	bemutatását	tervezzük,	a	
tetőn pedig kilátót alakítunk ki. Az idei tervek között szerepel még 
a bélatelepi csónak- és kishajó kikötő 120 férőhelyesre bővítése, az 
óvoda energetikai felújítása és sok kisebb projekt, amelyek összérté-
ke közel harmincmillió forint. Fonyód 2014-ben mintegy kétmilliárd 
forintból gazdálkodhat, ennek jelentős részét a működési kiadások-
ra fordítjuk. A város sikeres kandidálásait jól jelzi, hogy jelenleg is hu-
szonegy pályázatot kezel, ám az elmúlt öt évben harmincöt pályá-
zatot kellett menedzselnünk. 

Sebők Lajos - Pécsely

A 2013-as év jelentős válto-
zásokat hozott az életünkben. 
Az ellátó rendszerek átszervezé-
se az állami finanszírozást is érin-
tette. Ez településünk kapcsán 
azt jelentette, hogy jelentős for-
rások maradtak el, ami pénzügyi 
gondokat is okozott az önkor-
mányzatnak. A kialakult helyzet 
arra késztette a település veze-
tését, hogy átgondolja az intéz-
ményi struktúrát, és 2014. au-
gusztus 31. hatállyal az egyházi fenntartású iskola bezárását java-
solta a fenntartó református egyháznak. Mivel a szülők egyértel-
mű törekvése, hogy gyermekük helyben járhasson iskolába, ezért 
kezdeményeztük egy állami fenntartású iskola létrehozását.

A beruházásokat tekintve a legjelentősebb felújítás a Magyar 
Közútkezelő Kht. beruházásában zajló útfelújítás, amely szeptem-
berben kezdődött és várhatóan a nyárra fejeződik be. A főleg uni-
ós forrásokból finanszírozott projekt elsősorban az útfelület és 
az utakhoz kapcsolódó vízelvezető-rendszerek felújítását célozza 
meg. Az önkormányzat 2014-ben egy új falugondnoki autó be-
szerzését tervezi, amelyre a pályázatot decemberben nyújtottuk 
be. Az új évben fontos tervünk, hogy intézményeinket stabilan 
tudjuk működtetni és ezzel párhuzamosan pénzügyi helyzetün-
ket javítsuk.

Filep Miklós - Zánka

Megőriztük vezető szerepünket a 
mikrotérségben, akadálymentesen si-
került létrehoznunk a közös hivatali ap-
parátust a Nivegy-völgyi települések-
kel, Monoszlóval és Balatonszepezd-
del. Idén több intézményünk tetőszer-
kezetén napkollektorokat helyezünk 
ki, egy sikeres pályázatnak köszönhető-
en, mindez energiatakarékosság szem-
pontjából igen jelentős. Szintén ko-
moly fejlesztés a Nagyvázsony - Zánka 
összekötő út rekonstrukciója, mely te-
lepülésünk idegenforgalmát jelentősen befolyásolja. Ígéretet kaptunk 
arra is, hogy a Rákóczi utca és 71-es út közti szakasz szintén felújításra ke-
rül. Az iskola udvarán egy villanyvilágítással ellátott műfüvespályát alakí-
tunk ki. Valamennyi intézményünk az európai normáknak megfelelő ál-
lapotban van, viszont a hivatalunk mindenképpen felújításra szorul. Egé-
szen pontosan itt nem rekonstrukcióról lenne szó, hanem egy új épü-
let kivitelezéséről, mely a Millenniumi-emlékmű mellett kerülne felépí-
tésre. Kiviteli tervei engedélyezés alatt állnak, reményeim szerint augusz-
tus 20-án átadásra is kerül az új hivatal. Idén lesz 850 éves Zánka, az ün-
nep megszervezésére külön szervező bizottságot hozott létre a képvise-
lő-testület. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni a jubileumi évfor-
dulónkat. Örülök annak, hogy a község élete nyugodt, belső villongások 
nem akadályozzák a munkánkat. Mindenképpen kiemelném a helyi ci-
vilszervezetek munkáját, akik sokat tesznek a településért. Szedlák Attila - Litér

Tavaly 70 millió forint összegben 
valósultak meg fejlesztések a telepü-
lésen. Ennek nagy része a reformá-
tus általános iskolánkat érintette. Kö-
zel 18 millió forintos beruházásban a 
tornaterem tetőszerkezetének a fel-
újítása megtörtént, fűtéskorszerűsí-
tésre is sor került - a kultúrháznál is 
megtörtént a fűtés korszerűsítése, a 
tetőszerkezetben egy csoportszo-
bát is kialakítottunk, hiszen a község-
ben több mint százan járnak az óvo-
dánkba. Mind az óvoda, mind pedig az iskola egy sikeres TÁMOP 
pályázaton van túl, melyből eszköz beszerzésére, képzésekre, illet-
ve táboroztatásra költhetnek. Tavaly egy pályázati pénznek kö-
szönhetően a 72-es út mellett, 1600 négyzetméteren elindult a 
termelői piac kiépítése, mely ebben az évben befejeződik. Év vé-
gén a kormány úgy határozott, hogy az MVM tulajdonában lévő 
szennyvíztisztítót az önkormányzatnak átadja. Az állam 107 millió 
forintot biztosított Litérnek, melyből megvásároltuk a szennyvíz-
tisztítót és a szükséges korszerűsítéseket elvégeztük. Átadásra ke-
rült az iskola udvarán a műfüvespálya, szeptemberben elindult a 
Veszprémi Futball Clubbal karöltve az óvi- és a sulifoci a gyerekek 
nagy örömére. Reményeim szerint ebben az évben is folytatódnak 
a fejlesztések. Van egy nyertes kerékpárút pályázatunk, mely Litért 
összeköti Szentkirályszabadjával, illetve még Balatonfűzfő irányá-
ba is megtörténik a kerékpárút kiépítése. A Bem és a Nyárfa ut-
cák rekonstrukciója szintén megvalósul idén, csakúgy mint két új 
buszmegálló építése. 
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- Alelnök úr, az elmúlt két - három évben be-
bizonyosodott, hogy élénk hazai kereslet nél-
kül nincs prosperáló turizmus. A kormány en-
nek érdekében számos intézkedést hozott - Ön 
melyeket tartja a legfontosabbaknak?

- Ma már a számok is mutatják, amit né-
hány éve csak reméltünk: túl van a nehezén a 
turisztikai ágazat, minden lényeges mutató nö-
vekedést jelez az előző évhez képest. Nemcsak a 
vendégek és a vendégéjsza-
kák számában regisztráltak 
növekedést, hanem a szállás-
díj-bevétel is növekedett 2013-
ban. A vendégek száma hat-, 
a vendégéjszakáké 5,3 száza-
lékkal nőtt, a bevételek 10,4 
százalékkal emelkedtek.

Számos kormányzati in-
tézkedés célozta a turizmus 
erősítését. Véleményem sze-
rint ezek közül kiemelkedő 
a Széchenyi Pihenőkártya, 
amely egyértelműen hozzájárult a vendéglátó-
ipar növekedéséhez. Nem csak hozta, hanem 
meg is haladta a várt eredményeket. Jelenleg a 
866 ezer kártyabirtokos 49 772 elfogadóhelyen fi-
zethet a SZÉP kártyával. Idén százezer fővel nőtt 
a kártyabirtokosok száma, ami a kezdeménye-
zés népszerűségét jól mutatja. A kibocsátók ada-
tai szerint nyáron összesen 544 ezren használták 
kártyájukat, ami azt jelenti, hogy a SZÉP kártya 
legalább egymillió embert vitt el pihenni.   

- A vendéglátásból élő vállalkozók megha-
tározó része azonos állásponton van: a jelenle-
gi általános forgalmi adó mértéke nem teszi ver-
senyképessé a magyar szolgáltatásokat. A hely-
zetet jól érzékelteti az a tény, hogy az egyik hite-
lező bank ma már számos hotel kényszerű tulaj-
donosa lett. Lát-e a közeljövőben lehetőséget az 
adó módosítására?

- Az élelmiszergazdaságban már történt 
áfacsökkentés, hiszen január 1-jétől az élő- és a 
félsertés általános forgalmi adója 5 %-ra csök-
kent a korábbi 27 százalékról. Ez az élelmiszerek 
áfacsökkentésének első lépése, elképzelhetőnek 
tartom, hogy további mérséklések lehetnek. 

Ne feledjük, a szocialisták kormányzása alatt 
az élelmiszerek áfája 25 %-ra emelkedett. Ma-
gyarország ma az új gazdaságpolitikának, s a 
magyar polgárok erőfeszítéseinek köszönhető-
en jobban teljesít. Ez a gazdasági növekedés min-
denképpen előfeltétele a további adócsökkenté-
seknek.

- A Somogy megyei Közgyűlés alelnöke-
ként rendszeresen jelen van új létesítmények, 
fejlesztések átadásán. Mely tóparti beruházá-
sokat emelné ki ezek közül?

- Nehéz kiemelni egy-egy beruházást, hi-
szen az új Széchenyi Terv segítségével több 
milliárdos fejlesztések történtek az elmúlt 
években. Nyilván mindenkinek az a beruhá-
zás a legfontosabb, ami a lakóhelyén valósul 

meg, és szebbé, ké-
nyelmesebbé te-
szi a mindennap-
jait. A térségben 
élők büszkék le-
hetnek a Siófo-
kon, Zamárdiban, 
Balatonföldváron 
és Fonyódon meg-
újított városköz-
pontra, a parti te-
lepülések strand-
fejlesztéseire, vagy 

az új siófoki móló megépítésére egyaránt, 
ami nem kevés erőfeszítésbe került, a helyie-
ken túl a turistákat is szolgálja, és vonzóbbá 
teszi a Balatont. Jelentős előrelépést fog hoz-
ni a rövidesen induló 18 milliárdos dél-balato-
ni szennyvízberuházás, ami már évtizedek óta 
váratott magára. Hasonlóan fontos a közleke-
dési infrastruktúra fejlesztése, ami útügyi mi-
niszteri biztosként hivatalosan is a munkakö-
römhöz tartozik. A Somogy megyei útfelújí-
tási program részeként 2014 áprilisáig mint-
egy 45 kilométer közút újulhat meg 27 kü-
lönböző szakaszon. Legutóbb Balatonszárszó 
és Balatonőszöd közigazgatási területén, illet-
ve Balatonföldváron a 7-es számú főútra ke-
rült új aszfaltréteg. Hamarosan Visz és Karád 
között, a Kötcse bekötőút Balatonszárszó fel-
öli területén indulnak a felújítások. Ha mind-
ehhez hozzávesszük az EU-s támogatásokból 
elindított útépítéseket is, elmondhatjuk, hogy 
a közelmúltban átadott, s a még folyamat-
ban lévő, illetve a rövidesen elinduló kivitelezé-
sek révén, több mint 100 kilométernyi somo-
gyi út megépítésére, valamint felújítására nyí-
lik lehetőségünk.  

- A közelmúltban országos visszhangot 
váltott ki a balatoni halászati cég vezérigaz-
gatójának lemondása - véleménye szerint mi-
lyen tulajdonosi kört kellene létrehozni az el-
lentétek elsimítására, s egyben az alaptevé-
kenység szakmai színvonalának megőrzésére?

- A közelmúltban lépett életbe az új halásza-
ti törvény, amely végre a horgászokat is nevesí-
ti. Az biztos, hogy újra kell gondolni a halásza-
ti jogosultság mostani rendszerét. Sok jó példa 
van előttünk, például a Tisza-tavi modell, ahol 
az érintett önkormányzatok bevonásával 4 éve 
egy jól működő, a fenntarthatóságot szem előtt 
tartó, önszabályozó közösség gyakorolja a ha-
lászati-horgászati jogot. A Balaton természete-
sen speciális kérdés, ezért itt még számos részlet 
kidolgozása hátra van. Hamarosan el fog dőlni, 
hogy nálunk mi lesz a legjobb megoldás, ehhez 
azonban minden érintett véleményét figyelem-
be kell venni.

- Az új uniós tervezési-gazdasági ciklusban 
- az előzetes hírek szerint - mintegy 40-50 milli-
árd forint jut majd a Balaton régió fejlesztésére. 

- A 2014-2020 közötti uniós költségvetési idő-
szakban 300 milliárd forintot fordíthat turiszti-
kai fejlesztésekre Magyarország, s a Balaton tér-
sége kiemelt figyelmet kap. Emellett az ágazati 
programokban is több pénz jut a térségre, mint 
a korábbi ciklusban. A különböző szervezetek 
döntési kompetenciájánál sokkal fontosabb-
nak érzem, hogy a térségben élő emberek, az 
itt működő és munkát adó vállalkozások, va-
lamint az önkormányzatok hogyan szeretnék 
felhasználni ezeket a forrásokat. Magam csak-
nem az összes Balaton-parti önkormányza-
tot végigjártam Somogyban, s számtalan vál-
lalkozással, civil szervezettel egyeztettem, hogy 
ők hogyan képzelik el a térség fejlődését. Sze-
rintem az az igazán fontos, hogy az itt élő em-
berek számára olyan fejlesztések valósuljanak 
meg, amelyet ők igazán lényegesnek tartanak. 

- Tudomásom szerint személyes ambíciói 
vannak a közelgő országgyűlési választásoknál 
- programjából mely pontok hangsúlyosak?

- A jelenlegi kormány két fontos célkitűzése 
az államadósság csökkentése és a foglalkozta-
tás bővítése volt. Mindkettőben hatalmas elő-
relépést értünk el. Azt gondolom, a kormány jó 
úton jár, s ezen az úton kell haladnunk. Nagyon 
sok rendezvényre járok, hogy minél többet ta-
lálkozhassak az itt élőkkel, s minél több ember-
rel beszélgethessek. Hamarosan megkeresem a 
választókerületben élő családokat, hogy kikér-
hessem a véleményüket mind a mögöttünk 
álló, mind az elkövetkező időszakról. Az itt élők-
kel együtt, az ő véleményük figyelembevételével 
szeretném tervezni a holnapot - számomra ezt 
jelenti a képviselet.

   Süli Ferenc

Erősödő turizmus, fejlődő tóparti települések
Interjú Witzmann Mihállyal, a Somogy megyei Közgyűlés alelnökével
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Újabb negyvenkét földhaszonbérleti szerződést 
adott át az állami földprogramért felelős államtit-
kár, Bitay Márton Csopakon.
A „Földet a gazdáknak” program keretében 250 
ezer hektárnyi terület kerül magyar gazdák hasz-
nálatába. A rendezvényen a három parti megye – 
Somogy, Veszprém és Zala – többnyire évtizedes 
földművelési és/vagy állattenyésztési gyakorlat-
tal bíró gazdái vehették át az iratokat Bitay Már-
tontól és az otthont adó Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park igazgatójától, Puskás Zoltántól. 
     A földhaszonbérlet egy új kezdetet jelent – 
mondta az államtitkár –, ezért is a kormányzat ki-
emelt célja, hogy a nagyüzemek helyett a családi 
gazdaságokat juttassa földhöz. Visszatekintésé-
ben a politikus utalt arra is, hogy 2010 előtt 600 
ezer hektáron hatszáz gazdálkodó osztozott, a jö-
vőben 250 ezer hektáron már hatezer gazda mű-
velheti a földet. Ked-
vezően alakult a ter-
mészetes és jogi sze-
mély aránya (80:20), 
ami annak a tudatos 
agrárpolitikának a gyü-
mölcse, amelyet a kor-
mány 2010 óta folytat 
– hangsúlyozta Bitay 
Márton. Megemlítet-
te, hogy több ország-
ban a törvényalkotás-
nál már a magyar föld-
törvényt veszik alapul, 
amely (minthogy má-
jusban lép életbe) az 
unió legerősebb föld-
törvénye lesz. 
     Örvendetes, hogy a 
három megyében a fia-

A földprogram sikeréről - Csopakon
tal gazdálkodók is tudnak majd 
bizonyítani, hiszen 123 hektárt 
biztosítottak számukra.
     Puskás Zoltán utalt arra, 
hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vagyon-
kezelésében 13.500 hektár van, melynek nagyob-
bik részén gazdálkodik, s mintegy harmadát ha-
szonbérbe adja. Minthogy védett vagy a Natura 
2000 területekről van szó, ezek természetvédel-
mi célú kezelést igényelnek, esetenként bejelen-
tési kötelezettséget is.
      A Balaton-felvidéki Nemzeti Park első kör-
ben 2013 májusában, majd – a második kör-
ben – 2013 augusztusában hirdette meg az 1402, 
majd 1985 hektár védett területét. A birtoktes-
tek döntően gyep és szántó művelési ágúak. E két 
körben Somogy, Veszprém és Zala területén het-
ven birtoktestet hoztak létre. Noha a regisztrá-

lók száma 182 volt, pá-
lyázatot 172-en adták 
be, melyből 160 érvé-
nyes volt.
     Befejezésül elhang-
zott, hogy sor kerül a 
közeljövőben egy har-
madik körre is, mely-
ben azokat a terüle-
teket hirdetik meg (9 
birtoktest 200 hektár), 
melyekre valamilyen 
ok miatt nem akadt 
pályázó.
     A pályázók egyen-
ként vehették át a dí-
szes okiratokat Bitay 
Mártontól és Puskás 
Zoltántól.
         Zatkalik
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Új esztendőt írva, immár óborként kerülnek asztalra a negyedik 
alkalommal Keszthelyen megrendezett 100 Hungarikum Bormust-
ra főszereplő palackosai. 

A Balaton Színházban tartott, immár hagyománnyá nemese-
dett rendezvényen 68 szőlőfajtából készült, 101 féle bor szerepelt. A 
borbemutató és kóstoló felhozatalát szakmai házigazdaként Kocsis 
László professzor, a Georgikon egyetemi kar kertészeti tanszékének 
vezetője ajánlotta a fogyasztók figyelmébe. Beszélt arról: a bemu-
tatónak kezdetektől fogva a legfőbb célja, hogy szakmai fórumot 
biztosítson a tradicionális magyar és a hazai nemesítésű más sző-
lőfajtáknak, s a belőlük készített boroknak. Ezzel lehetőséget kíván-
nak adni a „hungarikum” borok mind jobb megismerésének, egy-
ben tisztelegnek néhai Bakonyi Károly szőlőnemesítő előtt. A tudós 
emlékét ünnepi előadással idézték fel, majd a hungarikum fajtákról 
és egyéb témákban közismert tudományos szaktekintélyek, borá-
szok tartottak előadásokat.

      A rendezvény nem csak hagyomány, hanem évről évre fejlődő 
szakmai seregszemle is. Mostani újdonsága volt, hogy sikerült össze-
kötni az MTA Kertészeti és Élelmiszertudományi Bizottsága szőlé-
szeti-borászati szakembereinek tanácskozásával, ami a programnak 
nagy megtiszteltetést jelent. A találkozó a tudományág, a gyakorlat, 
a piac és az otthont adó város elismert fóruma lett. Ott hangzott el, 
hogy Keszthely város önkormányzata a Pannon Egyetemmel kar-

101 magyar bor

János napi boráldás Balatonlellén

öltve Bakonyi Károly-díjat alapít. A neves szőlőnemesítőről elneve-
zett kitüntetéssel a szakmában elért kiemelkedő teljesítményt isme-
rik el. 

                                                          H. Á. 

A	hagyomány	őseinktől	ered,	 akik	 Já-
nos napon elvitték bemutatni kétkezi 
munkájuk gyümölcsét, a bort a temp-
lomba, majd áldást kértek rá – mondta 
Országh Zoltán borász, az esemény szer-
vezője a balatonlellei templomban.  Azt 
tartja a mondás, tette hozzá, hogy ha a 
megszentelt bort ráöntik a még hordó-
ban lévőre, akkor az nem „pimpósodik” 
meg, egészséges marad.

Ma is élő szokás - emelte ki a borász, 
hogy az elköszönő vendéget megkínál-
ják	 egy	 „Jánosáldással”	 azaz	 egy	 pohár	

megszentelt borral, ami megvédi a 
hazaúton a rossz szellemektől.

A Bonus Bonorum Borrend be-
vonulását	 követően	 Kovács	 Jenő,	 a	
város plébánosa köszöntötte a bor-
vidék szőlő- és bortermelőit a he-
tedik	balatonlellei	 János	napi	borál-
dáson, majd ökumenikus szertartás 
keretében került sor a közel félszáz 
bor megáldására. A boráldást kö-
vető fogadáson, ahol a gazdák egy-
mást kínálták új boraikkal, Kállay 
Miklós professzor, a Budapesti Corvinus 

Egyetem Borásza-
ti Tanszékvezető-
je, a Magyar Bor 
Akadémia elnöke, 
aki díszvendégként 
vett részt a rendez-
vényen, úgy véle-
kedett, hogy a sző-
lő és a bor az em-
beri munkának egy 
olyan gyümölcse, 
mely az ember tel-
jes létét és lelkisé-
gét is kifejezi.

Móring	 József	 Attila	 kiemelte;	 Nem	
azért elevenítették fel a lellei gazdák 
ezt a középkori hagyományt, mert egy 
programmal többet szeretnének, ha-
nem azért, mert pontosan tudják, hogy 
hiába a kiváló természeti adottság, hiá-
ba a szakértelem és a szorgalom, igazán 
jó bort csak akkor készíthetnek, ha ab-
ban szívük, lelkük és a szeretet is benne 
van. Mindehhez pedig a Teremtő áldá-
sa nélkülözhetetlen, éppen ezért tartom 
remek	 kezdeményezésnek	 a	 János	 napi	
boráldást – fogalmazott az eseményen 
az országgyűlési képviselő.

      Márton László
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Ősi népi játék Ábrahámhegyen
Több száz éves betlehe-

mes pásztorjátékot keltet-
tek életre Ábrahámhegy 
központjában a MiaManó 
Színház tagjai, akik XVII. 
századi hajdúdorogi bet-
lehemes játékot adtak elő. 
Négyszáz éve ugyanezek-
kel a mondókákkal kápráz-
tatták el a falvak lakosságát 
a hajdúsági és a hortobá-
gyi pásztorok. Szilágyi Sza-
bolcs, a társulat vezetője la-
punknak elmondta, akkori-
ban egyszerre akartak mu-
lattatni és átadni az áhítatot. - A szeretet 
ünnepét vidáman élték meg, házról házra 
jártak, köszöntötték az embereket, kíván-
tak áldott karácsonyt és boldog új eszten-
dőt. Mindig fergeteges komédiával indult 
az előadásuk, amely később áhítatba for-
dult,	és	megemlékeztek	Jézus	Krisztus	szü-
letéséről – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a 
hagyományos népi előadásokat a vallással 
együtt a kommunizmus hosszú évei alatt 

üldözték, és a modern világ vívmányai is ki-
szorították azokat életünkből. - Szerencsé-
re azonban az elmúlt években nemcsak 
Magyarországon, hanem világszerte visz-
szatérnek a hagyományok életünkbe. Újra 
keresni kezdtük az őseink múltját, amibe 
kapaszkodhatunk. Talán lassan rájövünk, 
hogy az embernek akkor van jövője és jele-
ne, ha a múltját is ismeri. Ha az életünkben 
nincs efféle kapaszkodó, kicsúszik a talaj a 

lábunk alól – fogalmazott 
Szilágyi Szabolcs. Szerinte 
azért fontos, hogy ezeket 
a régi rigmusokat, kántálá-
sokat, betlehemes játéko-
kat vidáman adják elő, mert 
így kaphatnak hozzá kedvet 
a gyermekek is. Megjegyez-
te, azért jelenítették meg az 
ördögöt is az előadásban, – 
akit végül a legkisebb pász-
torfiú elüldözött –, hogy 
mindenhonnan elűzzék a 
rossz akaratot, és ¬a helyére 
szeretetet hozzanak.

A MiaManó Színház több mint tíz éve 
alakult, azóta szerte az országban fellép-
nek, sőt, határokon túlra is gyakran hívják 
őket. Alapvetően mesejátékokat és olyan 
klasszikusok darabjait adják elő, mint Móra 
Ferenc. Év közben mesejátékokat játssza-
nak, ilyenkor pedig az alkalomhoz illően 
betlehemes játékokat és karácsonyi kon-
certeket adnak.

       Mizsei Bernadett

Két év, tizenkét kötet
A két éve megújult Hévíz című művésze-

ti és társadalmi folyóirat kultúrateremtés-
ben és közvetítésben betöltött szerepét te-
kintette át évzáró érékelőjén a szerkesztőbi-
zottság és a kiadó fürdővárosi önkormány-
zat.

Az alapításának 19. évében megújult pe-
riodika ismertsége, keresettsége ad igazo-

lást arra, hogy Hévíz kultúrájában jegyzett 
műfaj az irodalom. Ennek hátteréről a lap 
főszerkesztője, Szálinger Balázs és Cserna-
Szabó András szerkesztő kiemelte a kiadó 
önkormányzat és a szerzői, szerkesztői kör 
jó együttműködését. Mint elhangzott, a ki-
advány átmenet a kulturális magazin és az 
irodalmi folyóirat között, országos rangú, de 

Hévíztől sem szakad 
el. A publikálóknak 
rangot és komoly 
lehetőséget jelent, 
amit az is mutat, 
hogy rengeteg kéz-
irat érkezik a szer-
kesztőkhöz, igen ne-
ves irodalmároktól 
is. A folyóirat mára 
komoly, elismert 
rangot vívott ki ma-
gának a magyar iro-
dalmi életben. Hévíz 
nevét tehát irodalmi 
körökben „jegyzik”, 
elismerik. 

A két évvel ezelőtti megújulás óta a 
korábbi negyedévenkénti megjelenés 
helyett immár kéthavonta vehetik kéz-
be az olvasók az új lapszámokat. Érde-
kes és értékes fejezetek kerültek a folyó-
iratba, rendhagyó címekkel. A Vízibicikli 
például a jeles irodalmi évfordulókat jár-
ja körül, a Könyvek Pannóniából recen-
ziósorozat egy-egy könyv bemutatásá-
ra, kiválasztása körülményeinek elmesé-
lésére vállalkozik, a Hajószakács gasztro-
nómia olvasmányokat kínál, az Öböl pe-
dig helyi témák, legendák nyomába ered.

A tapasztalatokhoz fűzve Papp Gá-
bor polgármester leszögezte: a város-
vezetés a jövőben is támogatja a folyó-
irat megjelenését, az azzal kapcsolatos 
munkát. Szálinger Balázs főszerkesztő a 
2013-as évből kiemelte a Hévíz Irodal-
mi Díj megalapítását, annak könyvhé-
ten történt átadását. Hangsúlyozta an-
nak jelentőségét, hogy a díj létrehozásá-
ban az önkormányzat pártoló szerepet 
vállalt fel. 

                                              H. Á.
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Új orgonát az ősi falak közé!
1969-et írtak, amikor a balatonalmádi 

Vörösberényi Református Erődített Temp-
lom műemléki feltárása befejeződött. A fel-
tárás végeztével döntés született a karzat le-
bontásáról, ami sajnálatos és kényszerű mó-
don vonta maga után az orgona elszállításá-
nak szükségességét is. Azóta a közel 8 évszá-
zados műemléképületben méltó hangsze-
ren nem folyt kántori szolgálat.

Telt múlt az idő, mígnem 40 évvel ké-
sőbb, 2009 májusában megkeresett Faust 
Gyula tiszteletes úr. Azzal a kérdéssel fordult 
hozzám, hogy vállalnám-e a gyülekezetben 
a kántori szolgálatot? Elvállaltam.

Kétévnyi szolgálat után fogant meg ben-
nem a gondolat, hogy a templomban lévő 
szintetizátor helyett egy orgonát kell épít-
tetni! Kántorként nem csoda, hogy az 
anyagiak előteremtésének lehetőségét 
jótékonysági hangversenyek szervezé-
sében láttam.

2012 júniusában szólalt meg 
az első koncert, majd sikerén 
felbuzdulva 2013 júniusában 
már dupla koncertet adtunk. A 
dupla koncert - 

nak	tartom,	hogy	főtiszteletű	Steinbach	Jó-
zsef, a Dunántúli Református Egyházkerület 
püspöke, nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszp-
rémi Református Egyházmegye esperese, és 
minden megkeresett lelkipásztor lelkesen 
támogatja ügyünket!

Néhány szót a jövőről: 2014 nyarára ösz-
szesen 6+1 koncertet tervezek. Hat kisebbet 
a Vörösberényi Református Erődített Temp-
lomba, és egy igazán nagy, átütő erejű kon-
certet,	 a	 4.	 JÓTÉKONYSÁGI	 KONCERTET	
a Balatonfüredi Református Templomba, 
2014. június 21-re! Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk minden alkalmunkra, 
melyekről az újság későbbi számai még tu-
dósítani fognak!

Amennyiben támogatni szeretné ügyün-
ket, kérem, keressen a 20/292-69-26-os te-
lefonszámon, vagy a vargaaron357@gmail.
com  e-mail címen! Faust Gyula tiszteletes 
urat a lelkipásztori hivatal postacímén, a 
8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 105. alatt 
érhetik el, vagy telefonon a 30/228-29-66-os 
telefonszámon.

                Testvéri köszöntéssel,
         Varga Áron
         református kántor, karvezető

Keszthely nem felejti
Keszthelyi alkotó által készített szobor avatásával zárult a Csik 

Ferenc év, amit számos programmal ünnepeltek Keszthelyen. 
Még a nyáron, a Balatoni Múzeumban rendeztek emlékkiállí-

tást a városhoz iskolaéveivel, és sok más szállal is kötődő Csik Fe-
renc olimpiai bajnok, az 1936-os berlini olimpia 100 méteres gyors-
úszó versenyének aranyérmese születésének századik évfordulója 
jegyében. Az eseményen adományozta a jeles sportember lányá-
nak, Csik Katalinnak a bajnokról készített domborművet a helybe-
li Turi Török Tibor, szépmíves. Az alkotást decemberben, a bajnok 
születésnapjára emlékezve Budapesten, a Csik Ferenc Általános Is-
kola és Gimnázium aulájában helyezték el, s avatták fel. Csik Kata-
lin elmondta: már a műalkotás átvételekor arra gondolt, hogy az 
édesapja nevét viselő fővárosi iskola lehet a legméltóbb hely, ahol 
a fiatalok, a sportúszásban jeleskedők kitartását segítheti, ahogy 
felnézhetnek Csik Ferencre, az őt tökéletes élethűséggel ábrázoló 
portrén át. Hozzátette, hogy 14 éves unokája az iskola diákja. Az 
ünnepségen a Magyar Olimpiai Akadémia képviseletében jelen 

volt	dr.	Jakabházyné	
Mező Mária főtit-
kár. A dombormű-
vet Ruzsics Ferenc, 
Keszthely város pol-
gármestere az alko-
tóval együtt leplez-
te le. 

      Keszthelyen, a 
Fejér György Városi 
Könyvtárban a Csik 
Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület ünnepi közgyűlésen idézte 
a jeles sportoló életét, olimpiai győzelmét, annak városbeli fogad-
tatását. Majd a Kossuth utcai emléktáblájánál, a Szent Miklós te-
metőben és a róla elnevezett tanuszodában koszorúzást tartot-
tak az ünneplők. 

                                                             H. Á.

Vörösberényben és Balatonfűzfőn - szintén 
hatalmas sikerrel zárult, így aztán nem vár-
tam egy évet, 2013 novemberében a Veszp-
rémi Református Nagytemplomban tartot-
tunk válogatás koncertet az előzőek anya-
gából.

Mindvégig hatalmas könnyebbséget je-
lentett számomra, hogy a gyülekezet lelki-
pásztora, presbitériuma, gondnoka, és épp 
így maga a gyülekezet is támogatott a szer-
vezésben. Sok más mellett például a kon-

certeket követő szeretet vendégségekre 
tengernyi sós és édes süteményt, üdítő-
ket, bort és pálinkát, kávét varázsoltak. 
A szervezés során szinte minden téren 
szabad kezet kaptam, noha számtalan 
jó tanáccsal, építő kritikával láttak el.

Ugyanakkor Istennek hálás szív-
vel mondhatjuk el, hogy a média 
is és emberek tömegei is felfigyel-

tek értékteremtő ügyünk fon-
tosságára. Köszönettel tarto-
zunk minden szervezői, szel-
lemi és anyagi támogatónk-
nak!

Kiemelkedő fontosságú-
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Keszthelyen a Zöldmező utcai iskola di-
ákjai az adventi időszakban hagyománya-
ikhoz híven nagy izgalommal és készülő-
déssel várták a Karácsonyt. Az iskolaveze-
tők és kollégáik kiemelt figyelmet fordítot-
tak most is az év ezen szakára, hiszen saj-
nos több tanítványuknak is az iskolai kará-
csony jelenti az igazi ünnepet.  Hétfőnként 
egy-egy gyertyát gyújtottak az iskola ad-
venti koszorúján, számolva a napokat kará-
csony érkezéséig.  Karácsonyfájukat a ma-
guk készítette díszekkel öltöztették ünnep-
lőbe, sütöttek, dekoráltak, s emellett ünne-
pi műsorral lepték meg a keszthelyi idősek 
otthonának lakóit.  

Az ünnepvárás az idén különlegesen sok 
meglepetést tartogatott az iskolások min-
den korosztálya számára. Ez évben is első-
ként	Manninger	 Jenő	 országgyűlési	 képvi-
selő ajándékcsomagjainak örülhettek a kol-
légiumban lakó általános iskolás diákok. A 
Baptista Szeretet Szolgálat a tavalyihoz ha-
sonlóan ötvenhat cipős dobozba csoma-
golt ajándékkal kedveskedett az intézmény-
ben	 tanuló	 gyermekeknek;	 a	 keszthelyi	
rendőrség dolgozóinak felajánlását Horváth 
István kapitányságvezető nyújtotta át szá-
mukra. A hévízi kórház névtelenségbe bur-
kolódzó dolgozói is az ajándékozók sorába 
léptek, de magánszemélyek is segítették fel-
ajánlásaikkal örömtelibbé, emlékezetesebbé 

Kultúra, ifjúság, értékek témakörök men-
tén az ifjúsági munka tükrében szervezett 
közművelődési konferencia keretében ünne-
pelte tizenöt éves fennállását a balatonboglári 
„Helyérték” Gondolkodók és Alkotók Regio-
nális Egyesülete.  Két évfordulót is ünnepel-
nek, mivel az IFI Klub idén 20 éves – jegyezte 
meg Szalai Tünde, az egyesület alapító tagja. 
Elmondta, hogy jelenleg 32 taggal és 10 tisz-
teletbeli taggal bíró egyesület 1998 decem-
berében azzal a céllal alakult, hogy az össze-
fogás előnyeit kihasználva tevékenységükkel 
megakadályozzák a fiatalság – különös te-
kintettel az értelmiségi fiatalokra - elköltö-
zését a térségből. Az évforduló alkalmából 
megrendezett konferencia, melyet a Nem-
zeti Kulturális Alap és Balatonboglár városa is 
támogatott, Czöndör István evangélikus lel-
kész témafelvetésével indult. A résztvevők 

Helyi érték Balatonbogláron a Helyiérték

Karácsonyi meglepetések a Zöldmező utcában

megismerhették a Nem-
zeti Művelődési Intézet 
Értéktár Programját, az If-
júsági Közösségi Színte-
rek munkáját. Előadást 
tartott az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának 
munkatársa, majd téma-
ként szerepelt a közösség-
építés, a demokrácia épp-
úgy, mint az önkéntesség. 

2005-ben az egyesület 
megkapta Balatonboglár Város Művelődési 
Díját. Ugyanabban az évben feladat - ellátá-
si megállapodást kötöttek Balatonboglár Vá-
ros képviselő-testületével az ifjúsági feladatok 
ellátására. 

- Évente 30-35 pályázat és szponzorációs le-
vél hagyja el „kezeinket”, mely 90 %-os ered-

ményhez vezet. Több millió forint összegből 
gazdálkodunk. Fontos számunkra egymás el-
fogadása, a tolerancia, az önkéntesség, a kö-
vetkezetesség és a hitelesség – mondta Szalai 
Tünde arra a kérdésre, hogy mi a sikerük, 
eredményességük titka.

             Márton László

tenni a diákok számára a szeretet ünnepét. 
Az iskolai karácsonyi ünnepséget de-

cember 21-én tartották, melynek keretében 
a gyerekek a Kék madár c. színpadi jelene-
tet mutatták a meghívott vendégeknek, sa-
ját szüleiknek és társaiknak. A műsor után 
Manninger	 Jenő	
kért szót. Tolmá-
csolta Kövér Lász-
ló, az Országgyű-
lés elnöke üzene-
tét, s egyben át-
adta az iskola ala-
pítványa részére 
a házelnök aján-
dékát, 600.000 
Ft támogatást. 
Krasznai Tamásné 
igazgató megkö-
szönte e nagylel-
kű felajánlást, s el-
mondta, hogy e 
pénzből az iskolai 
udvar szabadtéri 
játékainak, eszkö-
zeinek megújítá-
sát tervezik. Emel-
lett megköszönte 
minden nagylelkű 
és önzetlen segí-
tőjüknek a közre-

működést, az ajándékokat, melyekkel sike-
rült mosolyt varázsolni a gyakran halmo-
zottan hátrányokkal együtt élni kényszerü-
lő gyermekek arcára. 

    Illés Tamás
                                     ig. helyettes 

A település kiváló üdülőpolgárára, a mártírhalált halt 
Földváry Miksára, volt miniszteri tanácsosra, a hazai természet-
védelem elindítójára, egyik megalapozójára emlékeztek egykori 
villája udvarán, Balatonfenyvesen. 

- Fontos, hogy a felnövekvő generációk is ismerjék 
Balatonfenyves múltját, azokat a személyeket, akiknek elévül-
hetetlen érdemei vannak a település fejlődésében – mondta ja-
nuár 6-án, Földváry Miksa kivégzésének 69. évfordulóján ren-
dezett megemlékezésen a község polgármestere. Lombár Gá-
bor szólt az 1935-től Balatonfenyves fürdőegyesületének elnö-
keként is tevékenykedő, természetvédelemmel foglalkozó szak-
ember életútjáról, felolvasta 1945. január 6-án kelt utolsó napló-
bejegyzését.

Földváry Miksára emlékeztek
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Az elmúlt év végén Malay Mishra, India 
budapesti nagykövete tett látogatást Hé-
vízen. Vendégeskedése egyben magas ran-
gú indiai delegációk fürdővárosba való uta-
zásának előkészítését is jelentette.  

A hivatalába tavaly szeptemberben be-
iktatott diplomata első vidéki útján keres-
te fel Hévízt, ahol Papp Gábor polgármes-
ter	és	Kepli	József	János	alpolgármester	fo-
gadta. A zárt körben lezajlott találkozóról 
kiadott közlemény szerint a nagykövet fi-
gyelmét a világhírű gyógy-tó keltette fel, s 
ennek kapcsán fontosnak tartotta, hogy 
várost, mint turisztikai befektetési lehető-
séget is megismerje. Érdeklődött a turis-
taforgalomról, a gyógyászatról, az elérhe-
tő egyéb kezelésekről, valamint a Hévíz-Ba-
laton Airportról. Majd a kapott ismeretek 
alapján azon véleményének adott hangot, 

Kiss László esperes egyházi áldásá-
val avatták fel a Szentlélek templom 
megújított kertjét. 

A környezet zöldfelületi rendezé-
séhez a Balatoni Fejlesztési Tanács 
pályázati támogatásával kezdett 
hozzá a város. A kapott 3,5 millió fo-
rint támogatással együtt a teljes be-
ruházásra csaknem 50 millió forintot 
költött az önkormányzat. 

Papp Gábor polgármester el-
mondta: a templom és környéke, a szom-
szédos Városháza tér, valamint az ott lé-
tesülő kormányablak egységében lénye-
ges a kellemes összképet nyújtó látvány, 
csakúgy, mint az, hogy a fejlesztés funkci-

Indiai delegációk utaznak Hévízre

Megszentelt templomkert Hévízen

miszerint az indiai turis-
ták utazási célpontjai-
nak bővítése tekinteté-
ben Hévíz jó lehetőség-
nek kínálkozhat. Szólt ar-
ról is, hogy Indiának Ba-
latonfüreddel van kap-
csolata, s ebbe szeretnék 
becsatolni Hévízt is. El-
mondta, hogy idén két 
magas rangú indiai de-
legációt fogad Budapes-
ten, szándéka, hogy őket 
is megismertesse Hévíz-
zel. Mindemellett ígérte: 
lépéseket tesz annak ér-
dekében, hogy a fürdőváros rövidesen be-
mutatkozhasson Indiában.  

A városházán folytatott beszélgetést 

Malay Mishra és Papp Gábor a városházi találkozón

követően Malay Mishra, vendéglátóinak 
kíséretében ellátogatott a tófürdőre, s a vá-
ros más nevezetességeit is megtekintette.

onálisan is javítsa a szolgáltatásokat. 
A tér névadója, Árpád-házi Szent Erzsé-

bet ott lévő szobrának jobb kiemelésére 
nagy felületű rózsaágyások készültek a sek-
restyéhez vezető út mentén. 

     - A BFT-től a parkosításra elnyert 
összegen túl a további építészeti felada-
tokhoz szükséges, jelentős anyagi erőt 
az önkormányzat önerőből biztosította 
- említette Papp Gábor polgármester. 
Elmondta: a kertépítési munkák mel-
lett új kerítést emeltek, készült pergo-
la, nyilvános wc, továbbá parkolót léte-
sítettek, aminek egy része mozgáskor-
látozottak számára fenntartott. Mind-
ezek előfeltételeként telekvásárlások is 

történetek. 
      A fejlesztéseket a polgármester rövid 

séta során mutatta be az avatási ünnepsé-
gen a résztvevőknek.

          Horányi Árpád
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Nyilvánvaló, hogy gyarapodásunkat, jö-
vőnket a magyar vidék fogja alapozni – je-
lentette ki Harmathy Ildikó biológus-mér-
nök, a káptalantóti termelői piac vezetője. 
Most az Alkotmánybíróságtól vár változta-
tást a termőföld védelmében. Harmathy Il-
dikó szerint Magyarország jövőjét súlyozot-
tan befolyásolja az Alkotmánybíróság ko-
rábbi határozata, amely kimondja: „a ter-
mőföldnek egy országon belüli mennyisé-
ge adott, az nem növelhető. A rendelkezés-
re álló föld viszont korlátlan ideig használha-
tó, nem amortizálódik”. Ezért a káptalantóti 
termelői piac vezetője a testülethez fordult 
a „súlyos tévedés korrekciója érdekében”.

- A Liliomkert piacának vezetőjeként sor-
ra kapom a bírságokat, és bűnvádi eljárás in-
dult ellenem természetkárosítás bűncselek-
ménye miatt azért, mert a tulajdonomat 
képező, a telekkönyvben szántóként nyil-
vántartott, a valóságban 23 éve nem szán-
tott területen, heti 8 órában termelői pia-
cot üzemeltetek, és ezzel a termőföldben 
kárt teszek – írja az Alkotmánybírósághoz 
küldött dokumentumban Harmathy. Mint 
fogalmazott, a támadások kereszttüzében 
lassan kirajzolódik, hogy a termőföldről és 
természetvédelemről való rendelkezések, a 
jogalkotó hozzáállása nem megfelelő, nem 
a természet valós védelmének irányába visz. 
- Bizonyítja ezt, hogy a 3 hektár 23 éve nem 
szántott szántó érdekeit előbbre lehet he-
lyezni emberek, családok megélhetésénél, 
azzal, hogy a „szántón” rendetlenül elhelye-
zett fa- vagy építőanyag a hatályos jogsza-
bályok értelmében a termőföldet károsítja, 

Alkotmánybírósági korrekcióra várva
miközben még a nemzeti parkok területén 
is vegyszerrel folyhat a gazdálkodás – jelen-
tette ki.

Harmathy levelében kitér arra is, hogy 
nincs becsülete a mezőgazdasági munká-
nak, álságos az élelmiszerlánc biztonság, s 
rémes a felesleges pocsékolás, amely igaz 
egész bolygónkra nézve. Álláspontja szerint 
a magyar agrárium jelen állapotát az hatá-
rozza meg, hogy a rendszerváltás szétverte 
az örökölt, igen hatékony struktúrát, majd 
egészen az utóbbi időkig teljesen a perifé-
riára került a termőföldről való gondosko-
dás, az élelmiszeripar gyakor-
latilag eliminálódott. Meg-
győződése, hogy amennyi-
ben nem így történt volna, 
ma legalább olyan gazdagok 
lennénk,	 mint	 Dánia.	 Jelen-
leg az Európai Unió agrártá-
mogatási rendszere nyomán 
hatalmi érdeklődés támadt 
a termőföld iránt, a támoga-
tás által szerezhető jövede-
lem, amely azonban számot-
tevővé csak bizonyos birtokméret fölött vá-
lik, a kicsik egyre csak morzsolódnak. Szerin-
te a probléma abban rejlik, hogy sokan nem 
tudják: az EU agrártámogatási rendszerének 
az a célja, hogy a termőföld rohamos pusz-
tulását lassítsák az egyre kíméletesebbé váló 
gazdálkodással, vagyis a gazda célja ne a mi-
nél nagyobb terméshozam elérése legyen, 
hanem a termőföld – illetve ma már az in-
tegrált szemlélettel a természeti értékek tel-
jes körének - mind hatékonyabb kímélete. A 

természet-kímélet miatt kieső jövedelmét 
szándékolja pótolni a támogatás. Mint írja, a 
ma Magyarországon műveletlen mezőgaz-
dasági területek organikus művelésbe véte-
lével nem csupán Európának, hanem a világ-
élelmezésnek is nagy hasznára lennénk, illet-
ve leszünk. Az organikus élelem nagy biz-
tonsággal értékesíthető, a magyar agrárium 
pedig visszanyeri elvesztett méltóságát. Sze-
rinte az agrártámogatások további oktalan 
osztogatása helyett ki kell alakítani a termő-
föld olyan struktúráját, amely lehetővé teszi, 
hogy elláthassa feladatát.

Harmathy Ildikó arra szeretné felhívni a 
figyelmet, hogy a jövő mindenképpen az 
organikus gazdálkodásé, és hétmilliárd em-
ber élelmiszer ellátása is megoldható ezen 
a planétán organikus gazdálkodással, és az 
ehhez szükséges, a természet kíméletén ala-
puló közgondolkodással. Szerinte Magyar-
ország úttörő szerepe nem csupán egy vá-
lasztható lehetőség, hanem természeti, gaz-
dasági kényszer, az egyetlen lehetőség az or-
szág talpra állítása érdekében.

Zamárdiba újra több világsztár érkezik az idei nyáron, a ha-
gyományos Balaton Sound  fesztiválra, amelynek időpontja: júli-
us 10. és 13. között lesz.

A hírek szerint a szervezők a jegyek árusítását a múlt év vé-
gén megkezdték, így az érdeklődők már akár most is bebiztosít-
hatják helyüket az ország, sőt Európa egyik legismertebb köny-
nyűzenei fesztiváljára. Amely miatt Zamárdi ismertsége, népsze-
rűsége egyre növekszik. Elég, ha csak az ingatlanpiac helyzetét 
vesszük figyelembe: az utóbbi években egyre ismertebbek és ke-
lendőbbek a zamárdi házak, nyaralók, régi- és új építésű lakások, 
egyéb ingatlanok. 

Az idei Balaton Sound „húzó” sztárjai közül érdemes kiemel-
ni a chicagói house forradalom második hullámának egyik leg-

Zamárdi a Balaton Hangja
Idén is több világsztár érkezik

ismertebb figuráját, Felix Da Housecat, vagy a húszas évei köze-
pén	járó,	tehetséges	holland	DJ	párost,	a	W	&	W-t.	A	hírek	sze-
rint Harlemből érkezik Azealia Banks,  koncertet ad a zamárdi 
pódiumon többek között Steve Angello, aki az utóbbi idők leg-
népszerűbb és legfelkapottabb elektronikus zenei alakulatá-
ban, a Swedish House Mafiában, Axwell és Sebastian Ingrosso 
oldalán lett világhírű. Szintén Zamárdi vendége lesz a holland 
DJ	és	producer,	Martin	Garrix,	valamint	az	amerikai	rapper,	Wiz	
Khalifa és David Guetta is.

Minden jel szerint az idei Sound sem lesz „csendesebb” a ko-
rábbiaknál, sőt a szervezők azt sem tartják kizártnak, hogy 2014-
ben a népszerűségi listán rekordot is dönthetnek.   
             Gy. L.
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Étterem különtermé-
ben, ahol zenét hall-
gatunk, beszélgetünk, 
táncolunk. Akinek 
kedve van, megvacso-
rázik, esetleg iszik egy 
pohár sört, bort, vagy 
üdítőt, majd talpra 
pattan és kezdődik a 
tánc! Önfeledten, min-
den kötöttség nélkül, 
ahogyan jólesik! Klu-
bunk fő vonzereje, hogy nem kell partner-
ről sem gondoskodni, bárki jöhet egyedül 
is, hiszen a táncolást mi amolyan kíméle-
tes sporttevékenységnek tekintjük, amely 
nemcsak a testet, a lelket, de a gondolko-
dást is serkenti.

- S hol kell jelentkeznie annak, aki eset-
leg csatlakozni szeretne Önökhöz?

- Először is ír egy három oldalas, rész-
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A címben jelzett felhívással szólítják 
meg a siófoki idősebb „fiatalokat” mos-
tanság., amely felhívásra sokan vevők is.

Mit jelent az, hogy „tabletták helyett 
tánc?” – kérdeztük a főszervezőt, Rajnai 
Máriát, akit mindenki csak „Pötjös”-ként 
ismer. 

- Sokan vagyunk Siófokon olyan nyug-
díjasok, akik nem akarunk beletörődni 
a múló időbe, s úgy hisszük: „nemcsak a 
húszéveseké a világ”! Épp ezért dugtuk ösz-
sze a fejünket néhányan, s megalakítot-
tuk a siófoki Senior Táncklubot, ahová vá-
runk minden ötven év feletti férfit és nőt. E 
táncklubnak semmiféle szervezeti formá-
ja nincs, nincs elnöke, elnöksége, semmije, 
csak tagsága. Az sem olyan, hogy tagdíjat 
kéne fizetni, vagy hasonló. Mindössze ar-
ról van szó, hogy összebeszéltünk, s min-
den hónap második keddjén délután 5-8 
óra között találkozunk a siófoki Kálmán 

Tabletták helyett tánc!
„Nem csak a húszéveseké a világ?”

Megújul Balatonmáriafürdő központja

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

letes önéletrajzot, hoz 
egy harminc napnál 
nem régebbi erköl-
csi bizonyítványt, - itt 
Pötjös azért elmoso-
lyodik, aztán folytat-
ja: - majd ezeket fog-
ja, bedobja a kuká-
ba és megjelenik a hó-
nap második keddjén 
a Kálmán Étteremben 
17 és 20 óra között. Le-

hetőleg kényelmes, tánchoz illő öltözék-
ben. Amit semmiképpen se hagyjon ott-
hon: az a jókedv, a mosoly, a vidámság! 
Bárki jöhet a párjával, vagy egyedül, aho-
gyan neki jól esik! Csak a piruláit, tablet-
táit hagyja otthon, a táncos kedvét min-
denképpen hozza magával!

         
         Gyarmati László

A turisztikai szezonra megújul az 
egyik legkedveltebb dél parti üdülőhely, 
Balatonmáriafürdő központja. A Közössé-
gi közlekedés fejlesztése a Balaton régióban 
címmel futó projektben a MÁV és a Volán 
mellett több tóparti település – Fonyód, 
Siófok, Balatonföldvár, Zamárdi, Balatonlelle 
és Balatonszentgyörgy - is érintett. A közel 
hétszázmillió forintos pályázati forrásból el-
sősorban az utastájékoztatási rendszert kor-
szerűsítik: ez nem csak a vasúti, hanem az 

autóbuszos – s ami napjainkban még kurió-
zumnak számít – a hajózási információkat is 
tartalmazni fogja, feltüntetve az utasok szá-
mára az átszállási lehetőségeket. 

Balatonmáriafürdő vezetői a projekt által 
kínált lehetőséget a településközpont egy-
séges arculatának kialakítására is felhasznál-
ják. Galácz György polgármester elmondta, 
hogy a tervezett munkálatokkal jól halad-
nak, s a kedvező időjárásnak köszönhetően 
már parkosítanak, füvet vetnek.

 - Balatonmáriafürdő jelentős közle-
kedési csomópont: a vasút ugyan meg-
határozónak számít, ám azon kívül szá-
mos buszjárat is indul településünkről. A 
vonattal érkezők itt szállhatnak át azok-
ra az autóbuszokra, amelyek Marcaliba, 
Nagyatádra vagy Belső-Somogyba szál-
lítják őket. Ezért is fontos a korszerű in-
formatikai-kommunikációs eszközök el-
helyezése. A projekt részét képezi még a 
vasútállomás épületének felújítása is – a 
mélyépítési munkák befejeződtek, a be-
ruházáshoz szükséges összeget pedig a 
MÁV saját költségvetéséből biztosítja. 
Az eredeti tervektől eltérően ez év vé-
gén zárul a program. 
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Zalavártól, világvárosi nevezetességekig

Vadonból hozott művészet

Kurucz Dávid, zalavári fiatalember a 
szabadidejéből legtöbbet kedvenc hob-
bijának: a maketteket készítésének szán. 

A Kis-Balaton nevezetes települése hí-
rét egyre messzebb viszik azok az alkotá-
sok, melyeket a keszthelyi Közgazdasági 
Szakközépiskola diákja készít. Már két év-
vel ezelőtt díjat nyert a Helikoni Ünnepsé-
geken a képzőművészeti alkotások kate-
góriájában: faluja templomának mását ké-
szítette el annak felújítása után. A munkát 
a zsűri bronz fokozatú elismerésben része-
sítette. A makett hűen tükrözi az épület 
külső megjelenését, különösen felhívja a 
figyelmet a jellegzetes építészeti elemeire. 
Az elmúlt karácsonyra a mű a templomba 
került, ahol a diák közreműködésével az 
ünnepre betlehem is felépült csapatmun-
kában, baráti körével: mellette Lucz Tamás 
és	 testvére	 Lucz	 József,	 valamint	 Pujszter	
Gábor vett részt immáron 3. alkalommal 
a szakrális szimbolika elkészítésében. Led 
fényekkel, szobrokkal, patakkal, istállóval 
hűen	 elevenítették	 meg	 Jézus	 születésé-
nek városát, negyven négyzetméteren. 

A betlehemnézőre hívó, zalavári láto-
gatás során Kurucz Dávid a lakására is in-
vitált bennünket, hogy egyéb alkotásait 

megtekinthessük. Otthonában, fa-
lusi portáktól világvárosi neveze-
tességekig tartó látnivalókat tárt 
fel:  

- Ez volt az első munkám, tízéves 
koromban - mutatta a sok állatfigu-
rával, istállókkal, karámokkal, paj-
tákkal, gépekkel igazi kisgazdasági 
életképet mutató alkotást. A farm 
egy egész szekrénysor tetejét fog-
lalja el.  

A makettezők körében „sláger” 
Eiffel torony is ott áll a szoba sző-
nyegén.

- Sokak kedvence ez, mert lát-
ványos - tette hozzá a fiú. - Jelen-
tős munkát fektettem bele, 7000 gyufaszál-
ból áll, a megvilágítást 3 áramkör biztosít-
ja, ehhez 35 méter vezeték van az oszlopok-
ba rejtve. 

Látjuk Berlin televíziós adótornyát, 
amiről Dávid azt mondja, hogy a legna-
gyobb kihívást a gömb kialakítása jelen-
tette, amihez hajlítani kellett a gyufaszá-
lakat.  Még nem tejesen kész állapotban, 
de már ott van a londoni „Szem” is, az óri-
áskerék, melyről a legjobb kilátás nyílik az 
angol fővárosra. 

A keszthelyi Helikon Kas-
télymúzeum és a Vadásza-
ti Kulturális Egyesület immár 
hagyományos együttmű-
ködése jegyében rendezett 
újabb időszaki kettős tárlat 
várja a látogatókat a vadásza-
ti múzeumi épületben.

A vadász szakma kulturális 
közössége és az intézmény a 
2012-ben útjára indított tró-
feaszemle rendezésével te-
remtett alapot az azóta rend-
szeres művészeti bemutatók-
nak. A múlt év decemberé-
ben az egyesület által tradici-
onálisan meghirdetett „Vadá-
szat fényképezőgéppel” című természetfo-
tó-pályázatra érkezett anyagból való váloga-
tást tekinthetnek meg az érdeklődők. A lát-
nivalók a természet olyan pillanatait örökítik 
meg, s tárják közönség elé, amik a vadon rej-
tekébe engednek betekintést, csak ritkán ke-

Aztán vissza Zalavárra: maketten meg-
jelenik a Kurucz család teljes portája, a ka-
pubejárótól minden épületen át a gazda-
sági udvar hátsó kerítéséig. A szoba egy 
másik sarkába tekintve Hévízre kísérhet-
jük a családot rokonlátogatásra: Dávid 
édesanyja testvérének házát látjuk. 

- Ez pedig csak fantázia - mutatott egy 
szolid, zöldmezős szép portát, hozzátéve, 
hogy ilyet szeretne majd magának a való-
ságban.

          Horányi Árpád

rülnek emberszem elé, még azok körében is, 
akiknek hivatásbeli terepet jelent az erdő.  A 
felvételek, amellett, hogy gyönyörködtetőek, 
a természet üzeneteit közvetítik: sajátosan 
szólnak az emberhez, a háborítatlan együtt-
élés igényét mutatják. 

      Mindehhez csat-
lakozik	 Németh	 János	
csontfaragó iparművész 
emlékkiállítása. A Tolna 
megyében élt erdész-va-
dász alkotói tevékenysé-
gét az őt körülvevő nö-
vény- és állatvilág ihlette. 
Keze alól vitrindíszek, fű-
szertartók, ékszer-visele-
tek, vadászruhákat díszí-
tő kellékek egyaránt kike-
rültek. Domborműveket, 
finom cizellált alkotáso-
kat készített. Vadfigurá-
kat, erdei jeleneteket elő-
szeretettel faragott dám-

bika, jávorszarvas agancslapátjába, szí-
vesen dolgozott gímszarvas hullajtott 
agancsából, amit a természet adta leg-
nemesebb anyagként tartanak számon. 

                                         H. Á.
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Tucatnyi évvel ezelőtt öt vidéki srác – 
valamennyien a huszas éveik elején – fel-
kerekedett, hogy némi fővárosi landolás 
után meghódítsák Magyarországot. A vá-
gyak valósággá váltak: a Kistehén zene-
kar rohamtempóban nyerte el a publikum 
szimpátiáját, sőt a szakma ítészeinek elis-
merése sem maradt el: 2006-ban az Év ze-
nekara oklevelet vehették át. 

 Nyolc év után azonban megtört az 
egység: látványos konfliktusok nélkül né-
gyen eddig még járatlan utakra indultak, 
s hogy az újrakezdést a közönség számá-
ra is egyértelművé tegyék, nevet is változ-
tattak. Mintegy tíz percen keresztül barát-
koztak az Intim Torna ízével, majd csavar-
tak még egyet rajta: az egész tevékenysé-
get illegalitásba helyezték. 

- Játék volt az egész névválasztás – egy 
plakát szövegén szórakoztunk, amely in-
tim tornára invitálta a hölgyeket. Talán az 
is felmerült bennünk, hogy ez a tevékeny-
ség koncertjeinken is művelhető: pusztán 
elhatározás és fantázia kérdése!  - elevení-
ti fel az új korszak kezdetét Kiss Sándor, az 
együttes vezetője. 

A váltás feltétlenül előnyünkre vált: az 
ösztönös megoldásokból tudatosak let-
tek, az új dolgokhoz professzionális meg-
oldások társultak. Most, négy évvel az In-
tim Torna Illegál megalakulása után el-
mondhatjuk: a zenétől a koncertekig min-

Intim Torna Illegál
Legális a lyukas kád

den emberi és legális. Az együttes szimpa-
tizánsai kiváló receptorokkal rendelkez-
nek: fogékonyak a muzsikára, a szövegre, 
a színpadi látványra. Nekik köszönhetjük, 
hogy boldogok és kiegyensúlyozottak va-
gyunk – lelkesedésüket, elkötelezettsége-
iket jó bulikkal, hangulatos koncertekkel 
kívánjuk meghálálni.

S hogy a közönség és zenekar valóban 
szimbiózisban élje át ezeket az estéket, ah-
hoz nagyban hozzájárul a balatoni gyöke-
rekkel bíró Dorogi Péter, az Intim Torna 
Illegál zeneszerzője, szövegírója, gitárosa, 
énekese.

- Számunkra minden koncert egy pom-
pás kihívás: minden alkalommal bizonyí-
tani kívánjuk, hogy méltóak vagyunk ra-
jongóink szeretetére. A hangulatot termé-
szetesen a dalszöve-
gek, a ritmus is befo-
lyásolja, s mint a szín-
házban: a résztvevők 
együtt sírnak vagy 
együtt nevetnek. Az 
érzelmek ilyen fokú 
áradása esetenként 
számomra is megle-
pő, ám egy bizonyos: 
így kerül azonos hul-
lámhosszra egy-egy 
koncertünk közönsé-
ge. Őszintém remé-

Lapunk munkatársa, Zatkalik András 
új könyvvel jelentkezett. Mint arra a kötet 
címe is utal, irodalmi szárnypróbálgatások: 
novellák, publicisztikák, tárcák, riportok és 
karcolatok laza gyűjteménye ez, melyben 
jól megfér egymás mellett a monodráma 
és az álhír is.

A „Betűk öntése” (régi, nyomdai kifeje-
zés) c. fejezet más-más műfajú írásai gon-
dolkodásra, elmélyülésre késztetik az olva-
sót.  

A „Tündérszemű asszonyok, leányok” 
összeállítás a nagy érzelmeket járja körül – 
sajátos szemszögből figyelve a sokszor alig 
kiismerhető hölgyek világát.

A „Riportok, portrék” érdekes, több-
nyire balatoni embereket állítanak közép-

Tollas próbák 
pontba. Olvashatunk többek közt Né-
meth László író leányáról, Raffay Béláról, 
Udvardi Erzsébetről.

A „Visszarévedéseim” is a múltba rö-
pít, de kevésbé ismert, ám a szerző számá-
ra érzelmi okokból mégis fontos nőkről és 
férfiakról van szó ezeken az oldalakon. Ők 
– mint vallja – személyiségfejlődésének, 
emberértékelésének fontos alakjai voltak.  

A „Tollhegyen” csokorban a csipkelő-
dő Zatkalik Andrást ismerhetjük meg, 
aki látva a negatív társadalmi, közéleti je-
lenségeket, tollhegyre is tűzi azokat. Nem 
bánt, nem sért, csak rámutat. Minthogy a 
karcolat kiveszőben van a magyar sajtó-
ból, bizonyosan élvezetes lesz beleolvas-
ni ezekbe.    

A könyv befejező része egyfajta felol-
dás: a komor, elmerengő, elboruló hangu-
latot kívánja oldani nyolc álhír, mely a saj-
tóban is megjelent ama nevezetes áprili-
si napon. Ám a bolondozás sem öncélú: 
felfedezhető benne emberi kicsinyesség, 
nagyravágyás.

Zatkalik András eddig negyven évet 
töltött a sajtóban. Látott eleget, hallott 
eleget. Némi bölcsességgel tudja, mit le-
het papírra vetni, mit nem, hol használhat-
ja tollát.

A könyvhöz Kósa Csaba író, publicista 
írt előszót, az illusztrációk a Balaton festő- 
és grafikusművészének, Veszeli Lajos kezét 
dicsérik.

   Süli Ferenc

lem, hogy a nyári balatoni rendezvények 
során a tóparti zenekedvelők is felfedeznek 
majd bennünket. 

Az Intim Torna Illegál rajongóinak 
azonban nem kell a tüzes nyári napok-
ra várni, hiszen a Kiss Sándor, Dorogi Pé-
ter,	Gálos	Ádám	és	Nádasdi	 János	formá-
ció január 18-án a XI. kerületi Barba Negra 
Music Clubban nagyszabású születésna-
pi bulira hívja őket. A koncerten olyan le-
gendává nemesült dalok hangzanak majd 
el, mint a Kedvenc mindenem a biciklim, 
az Ördög vagy angyalom, a Vágjál lyukat a 
kádba – és a you tube-ról több mint egy-
milliószor letöltött nóta, a Hipnotizőr ki-
rály. 

   Süli Ferenc 
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Régi - új elnök Balatonkenesén

A füredi Zdolik Bence is bizonyíthat a kézilabda
Európa-bajnokságon

Újabb három évig irányíthatja a Bala-
tonkenese Sport Clubot Zubor Zoltán el-
nök, akit a soros közgyűlésen újraválasz-
tották. Az új vezetőségben Vajda Béla 
lett az alelnök, elnökségi tag még: Bakos 
Tibor, Mocher István és Török Ferenc. A 
régi-új elnökkel a távlati tervekről is be-
szélgettünk. 

- Számítottam a kinevezésemre, ugyan-
is sajnálatos módon más jelölt nem volt. Jó 
érzés, hogy a küldöttek újabb három évre 

szavaztak bizalmat, mely a vezetőség ér-
deme. Nem tagadom, bennem volt egy ki-
sebb dilemma, hiszen nagyon sok nehéz-
séggel jár ez a munka. A jövőben több 
irányból várok segítséget, ez remélhetőleg 
a csapat malmára hajtja a vizet. Továbbra 
is szeretnénk, hogy minél több tehetséges 
fiatal kenesei csatlakozzon a csapathoz. 

Nem csak labdarúgás-
ban gondolkodunk, ha-
nem tömegsport szinten 
szeretnénk, hogy a gye-
rekek sportoljanak. Több 
sportolóval felvettük a 
kapcsolatot, gondolok 
itt kalapácsvetőre, autó-
versenyzőre, paraúszóra, 
akiket segítünk, támoga-
tunk a jövőben. A tavalyi 
évben nagyon sikeres volt 
az első kenesei sportnap, 
idén ebből kettőt terve-
zünk.

- A harmadik edzőjét „fogyasztja” a 
labdarúgócsapat. Miért kellett ismétel-
ten váltani?

- A korábbi edzőnk, László Balázs ideigle-
nesen lett kinevezve Bozai Gyula után. Koráb-
ban ő rendelkezett ugyanis azzal a tapaszta-
lattal, hogy lehetőség szerint zökkenőmen-
tes legyen a csapat számára a váltás. Nem 
mellesleg, neki köszönhetően a hiányposzt-
jainkra találtunk játékosokat. A mostani tré-
ner, Gallai Milán letette már a névjegyét, hi-
szen korábban dolgozott Balatonfűzfőn, előt-
te Öskün. Mindkét településen elégedettek vol-
tak a munkájával, így bizakodó vagyok a jö-
vőt illetően. 

- Mit remél a tavaszi szezontól, hiszen az 
ősz meglehetősen gyengére sikeredett?

- Két meghatározó játékosunk biztos távo-
zik, de mindenképpen erősítenünk kell. Jelen-
leg öt labdarúgóval vettük fel a kapcsolatot, de 
egyelőre még nevekről nem szeretnék beszélni. 
Fiatal, tehetséges focistákról van szó, a hiány-
posztokra igazolunk. Bízom abban, hogy a ta-
vaszi szezonban a sok munka végre meghoz-
za gyümölcsét. Mi inkább már a következő 
bajnokságra gondolunk, biztos vagyok benne, 
hogy a sok tehetséges játékos addigra beérik. 

   
   Szendi Péter

Lapzártakor rajtol Dániában a férfi ké-
zilabda Európa-bajnokság, melyen a ma-
gyar válogatott nehéz csoportba került, 
hiszen a világbajnok Spanyolország mel-
lett a meglehetősen erős Izland és Norvé-
gia csapatát kapta a Mocsai csapat. A te-
hetséges, fiatal balatonfüredi Zdolik Ben-
ce szintén a válogatott tagja. 

A 21 esztendős balátlövő a csapat je-
lenlegi legfiatalabb játékosa. Zdolik ta-
valy tavasszal már egyszer megvillant a 
válogatottban, a Horvátország elleni ide-
genbeli Eb-selejtezőn játszott remekül, 
de a gyöngyösi felkészülési tornán nem 
kapott sok szerepet. A csaknem két mé-
ter magas átlövő békéscsabai nevelés, 
2010-ben igazolt a Balaton-partjára, és 
lett az utóbbi időben meghatározó játé-
kos Sótonyi László együttesében.

A szakemberek szerint nagy jövő előtt 
áll a Balatonfüredi KSE kézilabdázója, aki 
már nem egyszer megcsillogtatta tudá-

sát a hazai bajnoki pontvadászatban. Ba-
latonfüreden jó munka folyik, hiszen a 
bő keretbe Mocsai Lajos szövetségi ka-
pitány meg-
hívta Bánhidi 
Bencét és Szé-
kely Mártont 
is. Sótonyi 
László vezető-
edző szerint 
ez mindenkép-
pen megtisz-
teltetés, öröm, 
ugyanakkor ki-
csit megelő-
legezett bi-
zalmat is érez. 
Egyik fiatalem-
ber sem elé-
gedhet meg 
ennyivel, ko-
molyan kell to-

vább dolgozniuk, hogy bárkit is képesek 
legyenek kiszorítani a keretből. 

            Sz. P.
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Újra a legjobbak között a siófoki öregfiúk

Rekordokat döntött a jubileumi Szilveszter Rally
A siófoki Gyarmati - Kocsis páros újra remekelt

A tavalyi év végén immár harmadik al-
kalommal a Siófok öregfiúk kispályás lab-
darúgó csapata képviselte Somogyot (s 
egyben az egész balatoni régiót) a 60 év 
felettiek országos döntőjében, Gödöllőn. 
Az együttes a korábbi 3., majd 2. helyezé-
se után most több sérülés és hiány-
zó miatt „csonkán” tudott csak ki-
állni,  így a selejtezőből (ahol nagy 
meglepetésükre az ő csoportjukba 
rakták mindhárom tavalyi dobogós 
helyezettet!!!)  nem sikerült a leg-
jobb négy közé jutniuk. Az együt-
tes legnagyobb „fájdalma” azonban 
nem ez, hanem, - miként a csapat 
szervezője,	 Fiáth	 János	 hangsúlyoz-
ta - hogy már tavaly sem  erősítet-

December utolsó hétvégéjén is-
mét a Hungaroring nyújtott otthont a 
rallytársadalom záró rendezvényének, a 
15. Szilveszter Rallynak. A futamon rekord-
számú indulót regisztráltak – összesen 
239 páros állt rajthoz.  A nézők száma is 
rég nem látott érdeklődésre mutat, több 
mint tízezren voltak kiváncsiak a megmé-
rettetésre. Az indulók között volt a siófoki 
Gyarmati Ariel is, aki súlyos balesete után 
újra a versenyautó volánja mögé ült, s el-
ismerésre méltó eredményt produkált: az 
abszolút értékelésben a tizenötödik he-
lyen végzett. 

A 2013-as rallyszezon egyik legnagyobb 
balesete fűződik a somogyi pilóta nevé-
hez. Az év első versenyén, a 9. Eger Rallyn 
nagy fölénnyel vezette a rally2 mezőnyé-
nek abszolút értékelését, amikor a harma-
dik gyorsasági szakaszon egy műszaki hiba 
miatt a Gyarmati-Bibliák páros frontálisan 
a partoldalnak ütközött. 

A jubileumi Szilveszter Rallyra egykori 
versenyzőtársával, a szintén siófoki Kocsis 
Györggyel nevezett be. 

tek „fiatallal”, s az idei évre sem tudnak új 
(58 év feletti) játékost igazolni,  így – már 
a 2014-es versengésre készülve – nem lát-
ják az előbbre lépés lehetőségét. A jelen-
legi csapatuk tagjai mind elmúltak hat-
van évesek, s egy-egy sérülés számukra 

akár hosszú hónapok kiesését is jelentheti. 
Mindezek ellenére abban nagyon bíznak, 
hogy a Somogy megyei bajnokságot a je-
lenlegi játékos kerettel sikerül majd idén is 
megnyerniük.

Az együttesben tavaly a követke-
ző játékosok szerepeltek: dr. Gál 
Imre, Szilágyi Lajos kapusok, Bakó 
György,	 Balaton	 Ferenc,	 Bihari	 Jó-
zsef,	Csehkis	József,	Fiáth	János,	Gá-
bor Imre, Gyarmati László, Horváth 
László, Kálmán István, Kékesi La-
jos, Pintér Lajos, Zenthe Zoltán me-
zőnyjátékosok. Az országos döntőn 
a csapatot vendégjátékosként erő-
sítette	a	kaposvári	Szmolka	János	is.		
        Gy. L.

- Ugyanúgy vártam 
és készültem a futam-
ra, mint eddig, ha már 
régen ültem verseny-
autóban – mond-
ta Ariel. Azzal a céllal 
vágtam neki a futam-
nak, hogy próbára te-
szem az új BMW-t, il-
letve magamat, hogy 
milyen érzéseket vált 
ki belőlem a verseny-
tempó. Félelemérzet abszolút nem volt ben-
nem, a végére pedig már kezdtem megtalál-
ni a ritmust. Nehéz azonban reális következ-
tetéseket levonni ebből a futamból, hiszen 
a körülmények korán sem voltak megszo-
kottak, a köd és a vizes, csúszós aszfalt igen-
csak megnehezítette a dolgunkat. A tervet 
azonban véghezvittük: befejeztük a versenyt, 
minden felesleges kockázatvállalás nélkül.

A Gyarmati-Kocsis kettős 239 induló-
ból az abszolút 15. helyre kormányozták be 
a BMW M3-t, míg a H5 kategóriában a 2., 
az amatőrök között pedig a 3. helyen vé-

geztek. Ha verseny előtt megkérdezik tőlem, 
hogy elfogadom-e ezt a végeredményt, ak-
kor boldogan igent mondtam volna! Utó-
lag máshogy látom, lehetett volna ez jobb is. 
Egyszer ugyanis megforogtunk a belső körön, 
így több másodpercet is bennhagytunk ab-
ban a szakaszban. Ha nincs ez a hiba, akkor 
megnyerhettük volna a kategóriánkat, és az 
abszolut értékelésben is előrébb léphetünk. 
Ha így nézzük, akkor az egyik szemem sír, vi-
szont összességében nagyon örülök annak, 
hogy pozitív élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodtunk.



utár 2014. január

A december 27. és január 3. 
között megrendezésre került 
Laser Radial ifjúsági világbaj-
nokságon	a	Balatonfüredi	Yacht	
Club színeiben Vadnai Benjamin 
és	 Vadnai	 Jonatán	 állt	 rajthoz	
Ománban. Vadnai Benjamin ifjú-
sági világbajnoki címet szerzett, 
öccse,	Vadnai	 Jonatán	az	ötödik	
helyen végzett, a 17 éven aluli-
ak között pedig bronzérmes lett. 
Benjamin	 és	 Jonatán	
2008 óta versenyez a 
Balatonfüredi	 Yacht	
Club színeiben.

A december 27-
én kezdődött vitor-
lás viadalon, melyen 
11 futam alapján hir-
dettek győztest, 22 
ország 51 versenyző-
je állt rajthoz. Benji 

Ismét a világ tetején Vadnai Benjámin

www.renault.hu
A feltüntetett ajánlat 2014. január 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit Prémium 
finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (11,91% – 38,97%) 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja.  Árfolyam: 298,45 HUF/EUR (2013.12.20.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, és tartalmazza az áfát. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A feltüntetett ár 
tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Mégane vegyes fogyasztás l/100 km: 3,5 – 6,9; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 159. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos 
szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!
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egy olasz és egy svájci vitorlázót 
megelőzve nyerte meg az ifi vi-
lágbajnoki címet. Az immár két-
szeres világbajnok végig az élme-
zőnyben volt, többször futamot 
is nyert

Vadnai Benjamin a Laser Radial 
ifjúsági világbajnokságon az utol-
só nap egyetlen futamában a 10. 
helyen ért célba, ami pontosan 
elegendő volt a Laser Radial ifjú-

sági világbajnoki cím megszerzé-
séhez. Másfél évvel azután, hogy 
a világ tetejére ért Laser 4.7-tel 
Buenos Airesben, ugyanott van 
már az eggyel nagyobb osztály-
ban is. Bízott a győzelemben, 
mert egész évben ezért edzett, 
erre készült.

Hasonlóan kitűnően verseny-
zett	az	öccse,	Vadnai	 Jonatán	 is.	
Ő csak pár hónapja ült át Laser 

Radiálba, szintén vi-
lágbajnoki címekkel 
a tarsolyában. Ő is 
ott volt végig az él-
mezőnyben. Ötödik 
helye kiváló, U17-es 
világbajnoki bronz-
érme meg példaér-
tékű.

      Szendi Péter


