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Lapszél
Védd meg a Balatont!

Az elmúlt hetekben számos támadás érte a Bala-
tont. Sajtóban, utcai beszélgetések során, sportber-
kekben. Volt köztük a vízminőségre, a kikötők állapo-
tára vonatkozó; de az épített és a természeti környe-
zet is kapott pofonokat. Emlékezzünk csak a tóparti 
megbetegedésekre, haltetemekre, különböző, kétes 
tartalmú „úszó szigetekre”. Végül is mindegyik a maga 
módján magyarázatot kapott, melybe ki-ki belenyu-
godhatott, de kételkedhetett is tovább. Másképpen 
fogalmazva: számos indoklás nehezen született meg, 
késve, rosszkor ért el a lakossághoz, mi több: akadt 
olyan is, melynek hitelességében jócskán lehetett ké-
telkedni.

Nem kellettek ezek nekünk. Sem a megtörténtek, 
sem az ide-oda irányú magyarázgatások. Ám meg 
nem történtté nem lehet semmit sem tenni, s amilyen 
pletykaéhesek vagyunk (amilyenné tettek minket!), 
igen hamar elindul a vezérhangya. Ennek következmé-
nyeként pedig olyan sebességre kapcsol az ellenpro-
paganda, hogy csaknem lehetetlen a védekezés ellene.

Mert igenis, van Balaton-ellenes propaganda, mely 
lecsap csip-csup ügyekre, felnagyítja, eltorzítja. Mind-
ez nem is lenne katasztrofális, ha legyintenénk rájuk. 
Csakhogy cseppet sem így van! Egyrészt az „agymo-
sottak” azonnal készpénznek veszik a fals (vagy ferdí-
tett) hírt, s bedőlnek a hitelesnek felmutatott hírek-
nek. Ennek következtében szedik sátorfájukat, s már-
is mennek kétszáz kilométerrel délebbre. Előtte azon-
ban telekürtölik a baráti kört, s tuti infókra hivatkozva 
lebeszélik őket a balatoni nyaralásról. Másrészt olya-
nok is vannak, akik kivárnak. Pontos, megbízható köz-
leményt szeretnének, de hiába, mert az késik, ráadá-
sul egy másik csatornán, másik lapban, másik rádió-
ban, másik honlapon pont az ellenkezőjéről értesül-
nek. A bizonytalankodók mellett ott vannak a „durr 
bele” típusúak, akik azért is a balatoni nyaralást vá-
lasztják (mert befizették jóval korábban, mert a „hi-
szem, ha látom” elvet követik, s hisznek azoknak, akik 
egy-két nappal korábban „ott” jártak, s egészségesek, 
jókedvűek, élményekkel gazdagodva térnek haza a 
nyaralásból.

Emlékeimben élénken él egy kiváló (természete-
sen balatoni) tudós gondolatsora. Idézem: „Évek óta 
minden rendben van a Balatonnál. Éppen ezért nem 
is kapunk pénzt semmire. Akkor, amikor nagy volt a 
baj, szaporodott az alga, pusztult a hal, drasztikusan 
csökkent a vízszint, azonnal megnyíltak a pénzforrás-
ok. Bajra várunk? Ki védi meg a Balatont békeidőben?”    

A kérdés határozott választ követel: nekünk, bala-
toni embereknek együtt kell megvédenünk a magyar 
tengert!

    Zatkalik

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2006. óta szervez Biodiverzitás 
Napokat az ország területén. A BioBlitz néven is ismertté vált gyors adat-
gyűjtés lényege, hogy botanikus és zoológus szakértők csapata 24 órás vil-
lámfelmérést végez egy előre kijelölt, gyakorta védett területen. Ez a típu-
sú tudományos munka hathatósan világít rá, hogy a laikus ember meny-
nyire alábecsüli a környezetében élő növények, gombák és állatok számát 
és sokszínűségét. Ebben az évben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felké-
résére az akcióra a Balatontól nem messze, Hegymagas település határá-
ban került sor. A hegymagasi rendezvény természetvédelmi alapját a te-
lepülés közelében elterülő Kongó-rét adta.  Az egykor virágzó, üde lege-
lőt a 2000-es évek elejére szinte teljesen felemésztett az inváziósan terje-
dő aranyvessző.  A nemzeti park 5 évnyi állhatatos munkával az özönnö-
vényeket kiszorította a rétről, ami most ismét régi színpompáját nyújtja a 
látogatóknak. A rehabilitációs programot uniós finanszírozásból hajtották 
végre, de a kiváló természetességű táj hosszú távú fenntartásához már ha-
zai forrásokra lesz szükség.

A főképp tudományos felméréseket végző civil szervezet 45 szakértő 
bevonásával 2 napig gyűjtött a területen. Végleges listát csak októberben 
várhatunk, mivel számos apró rovar meghatározását csak mikroszkóp és 
az otthoni nyugalom mellett lehet elvégezni. Az előzetes eredmények tük-
rében már most is látható, hogy a Kongó vizenyős rétje egyes csoportok-
nak kedvez, mások viszont jóval szerényebb fajszámban vannak jelen egy 
mozaikos tájhoz képest. Jelentős mennyiségben kerültek elő például pó-
kok, azonban gombákból kifejezetten szegényes készlettel rendelkezik. 
„Természetesen minden terület biológiai sokféleségét a maga helyén kell 
kezelni, és egyes csoportok alacsony fajszáma cseppet sem csorbít a vé-
dettség mértékén” jegyezte meg Dr. Kovács Tibor, a Magyar Biodiverzitás-
Kutató Társaság elnöke, a Biodiverzitás Napok szervezője, „így a gyűjtés so-
rán előkerült néhány ritka faj is, például a fűz-laposmoly nevű lepkefajnak 
ez a negyedik előfordulási adata hazánkból.”

Sallee-Kereszturi Barbara humánökológus, Hegymagas Község polgár-
mestere szerint a felmérések eredményei a község természet közeli és he-
lyi értékeit megbecsülő profilját is erősíthetik. „Fontos, hogy tudatosítsuk, 
hogy az egészséges környezet és szép táj valós értékei miben rejlenek, és 
hogy ezt a tudást a helyi érdeklődőknek és érintetteknek, az ide látogatók-
nak, de főleg fiataljainknak át tudjuk adni. Hegymagas Tájvédő Település, 
ezt azt jelenti, hogy minden erőfeszítésünk a tájértékek megőrzésére irá-
nyul, hiszen ez a helyi és térségbeli idegenforgalom egyik fő pillére és az itt 
élők számára kiemelten gazdasági jelentőséggel is bír. Ebbe közvetve a bio-
lógiai sokféleség értékei is beletartoznak.” 

A felmérésben részt vettek a keszthelyi Georgikon Egyetem és a Gim-
názium diákjai is. A Bakony Természettudományi Múzeum Baráti köre a 
rendezvényre szervezte tanulmányi kirándulását. A Biodiverzitás-kutató 
Társaság nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a 
tudományos munkát végzők és a laikus lakosság között, és főképp a fiata-
lokat visszacsábítsuk a természetbe, ahol tudományos igényességű terepi 
oktatásban is részesülnek. A kutatók a lakosság és a helyi képviselő-testü-
let felé is nyilvánosan beszámolnak munkájukról és a felmérések országos 
jelentőségéről, így visszacsatolva tevékenységüket egy szélesebb térségbe-
li érdeklődő kör felé.

   Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

XII. Magyar Biodiverzitás 
Nap Hegymagoson
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 A Balaton Fejlesztési Tanács júliu-
si ülésén módosították a testület szer-
vezeti és működési szabályzatát: a BFT 
létszámát tizenkét főben határozták 
meg, s így lehetőség nyílik arra, hogy a 
Miniszterelnökség delegáltja is helyet 
kapjon a grémiumban. A füredi tanács-
kozáson megtárgyalták és elfogadták 
A Balaton környéki közlekedésfejlesz-
tési projektek aktuális helyzetéről szó-
ló előterjesztést. Mint ismeretes, a BFT 
által elfogadott stratégia alapján elkez-
dődik a Balaton Nagytérség közleke-
désfejlesztési programjának megvalósí-
tása. Első lépésként a déli parti vasútvo-
nal megújítása indulhat el, még az előző 
uniós ciklus forrásaiból – a beruházás 
összértéke csaknem harmincmilliárd fo-
rint. A projekt első ütemének munkála-
tai Lepsény és Szántód-Kőröshegy kö-
zött a közműkiváltásokkal hamarosan 

A Balaton Fejlesz-
tési Tanács százmillió 
forint vissza nem térí-

tendő támogatást nyert a „Területfejleszté-
si tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet 2014-20 tervezési időszak-
ra irányuló sikeres felkészülése érdekében” 
című pályázatával, az Új Széchenyi Terv ke-
retében. Az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam által nyújtott támogatás biztosít fedeze-
tet a térség hosszú távú fejlesztési koncep-
ciójának, illetve a régió középtávú, 2014–20 
programozási időszakra vonatkozó straté-
giai, valamint a részletesebb operatív prog-
ramjának elkészítésére. A Balaton Fejleszté-
si Tanács 2014. július 4-én tárgyalta meg és 
fogadta el a fenti fejlesztési időszak aktuális 
tervezési feladatairól szóló előterjesztést. 

A Balaton Fejlesztési Tanács az Államre-
form Operatív Program keretében része-
sült támogatásban a 2014-20 közötti idő-
szakra vonatkozó tervezési folyamat támo-
gatására, a szükséges tervezési dokumentu-
mok kidolgozására - az operatív munkát a 
BFT megbízásából munkaszervezete, a Ba-
latoni Integrációs Kft. végzi. A kidolgozásra 

Régiós fejlesztések a BFT napirendjén

A BFT elfogadta a Balaton régió
fejlesztési koncepcióját

megkezdődnek. Az ütemterv szerint 
2014. szeptember 1-jétől teljes vágány-
zár lép életbe ez utóbbi vasútállo-
más és Siófok között, majd jövő év 
márciusától a teljes építési szaka-
szon szünetel a forgalom. Ezekben 
az időszakokban az utasokat au-
tóbuszok szállítják az érintett te-
lepülések között. A rekonstrukció 
eredményeképpen a vonatok száz-
húsz kilométeres sebességgel köz-
lekedhetnek majd, így csökken az 
utazási idő, a menetrend betartása 
pedig lehetővé válik. A Balaton Fejlesz-
tési Tanács szakértői figyelemmel kísé-
rik a projekt előrehaladását és igyekez-
nek segítséget nyújtani a nem várt aka-
dályok leküzdésében. A befejezési ha-
táridő ugyanis kritikus: a szerződés sze-
rint 2015. június közepéig kell átadni a 
felújított pályát a forgalomnak. 

A tanács tagjai előterjesztést hallgattak 
meg a régió 2014-20 közötti időszak aktuális 

tervezési feladatairól. A koncepció, a straté-
giai és az operatív program jövőképe és át-
fogó céljai vonzó, turisztikailag exponált tá-
jat, magas életminőséget vetítenek elénk, s 
egy közép-európai mintarégiót vizionálnak. 
A jelszó egyúttal a cselekvésre, a követendő 
útra is utal: ”Együttműködő Balaton”!   

   Süli

kerülő fejlesztési dokumentumok közé tar-
tozik a helyzetértékelés aktualizálása, a kon-
cepció-, az integrált területfejlesztési prog-
ram (Stratégia és Operatív Program) és az 
uniós tervezési dokumentumok elkészítése. 
A kft. feladatai kiterjednek hatásvizsgálatok 
elkészítésére, a partnerség és a fenntartható-
ság biztosítására, valamint a projektfejleszté-
si feladatok elvégzésére is. 

A Balaton Kiemelt Térség egyeztetési 
változatát a Tanács 2014. április 18-i ülésén 
fogadta el, melyet hamarosan társadalmi 
egyeztetésre is bocsátott. A dokumentum 
száznegyven szakmai szervezetnek került 
megküldésre, illetve a www.balatonregion.
hu oldalon is elérhetővé vált. 

 A társadalmi egyeztetés erősítéseként a 
Kft. a régió öt városában fórumot szerve-
zett a térség szereplői részére a koncepci-
óban foglaltak megvitatására. A téma irán-
ti érdeklődést jelzi, hogy a 2014. június 10-i 
határidőig beérkezett harminckét észrevétel 
száztizenkilenc javaslatot tartalmaz – me-
lyek nagy része beépítésre került a koncep-
cióba. A Koncepció elfogadását követően 
a BFT a Balaton Kiemelt Térség Területfej-

lesztési Programjának – Stratégia, Opera-
tív Program – egyeztetési változatát is elfo-
gadta. 

A koncepció és a program szerint a tér-
ség jövőképe a természetességre, a megúju-
ló képességekre, az egészségre és a fenntart-
hatóságra alapul – ezekre épülnek a konkrét 
stratégiai célok. 

A tervezési feladatok természetesen foly-
tatódnak: a BFT júliusi döntése értelmében 
a munkaszervezet elvégzi a Stratégia és az 
Operatív Program társadalmi egyeztetését, 
elemzi a beérkezett véleményeket, s az ösz-
szegzést ismét a testület elé terjeszti. A Stra-
tégiához és az Operatív Programhoz kap-
csolódó észrevételeket, véleményeket 2014. 
augusztus 18-ig várja a munkaszervezet.

A Fejlesztési dokumentumok elérhetőek 
a www.balatonregion.hu weboldalon.

Balaton Fejlesztési Tanács 
Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1. 
      

Telefon: + 36 /84/ 317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu
Honlap: www.balatonregion.hu      
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Mosolygós kórház
Egymillióan a reumások „Mekkájában”

Mi tagadás, nem könnyű beutaltként be-
jutni a hévízi Szent András Reumakórház-
ba. Igaz, akadnak, akik évről 
évre igénybe vehetik az in-
tézmény 2-3 hetes gyógyí-
tó, rehabilitációs szolgáltatá-
sait, ám sokan kénytelenek 
erre hosszú ideig várni. Ám 
ez utóbbiak is, mint azt a be-
tegelégedettségi tesztek, s 
levelek százai igazolják, igen-
csak elégedetten távoznak 
Hévízről. S nemcsak a nem-
zetközi hírű reumakórház és 
gyógyfürdő nyújtotta széles körű kezelések 
okán, hanem mert orvosai, nővérei, alkalma-
zottai mindig készségesek, barátságosak, mo-
solyaikkal nagyban elősegítik a betegek ered-
ményes rehabilitációját. Így nem véletlenül 
„mosolygós kórházként” emlegetik az intéz-
ményt.

- Küldetésünk is és egyben gyógyító, reha-
bilitációs tevékenységünk minőségének, haté-
konyságának elengedhetetlen követelménye 
személyzetünk pozitív szemlélete, ez irányú el-
kötelezettsége - vallja az intézmény orvos igaz-
gatója, osztályvezető főorvosa, Mándó Zsu-
zsanna is.

- Munkájukat küldetésnek tekintik?
- Feltétlenül, mivel a természet ajándéka-

ként keletkezett Hévízi-tó üzemeltetőjeként, az 
ezt körülvevő természetvédelmi terület gondo-
zójaként, s mindenekelőtt, az erre alapozott 
több mint kétszáz éves gyógyító tevékenység 
letéteményeseként és jogutódaként olyan fele-
lősség terhel bennünket, amelynek csakis egy-
fajta küldetéstudattal felelhetünk meg. 

- Kétszáz éves múltat említ, de magának a 
kórháznak a létrejötte végül is mikorra datál-
ható, hiszen több dátum ismert?

- A hévízi gyógykórház több mint hatvan 
éves, 1952-ben alapították. Hazánkban itt jött 

létre az első mozgásszervi re-
habilitációs osztály. Napja-
inkban pedig a régió aktív 
reumatológiai ellátása mel-
lett a krónikus mozgásszer-
vi/reumatológiai betegség-
ben szenvedők panaszainak 
csökkentésében, állapotuk 
javításában, rekreációjuk-
reaktivációjuk segítésében, 
az intenzív és krónikus reha-
bilitációs szakellátásban or-

szágosan is kiemelt szerepet tölt be. A gyógy-
víz, a gyógyiszap és a súlyfürdő alkalmazását 
kiegészítjük gyógytornával, gyógymasszázsal, 
egyéb fizioterápiás kezelésekkel, így létrehozva 
a modern kor elvárásainak megfelelő komp-
lex balneo-fizioterápiát, melyhez szükség ese-
tén farmakoterápia is társul. Nem szabad el-
feledkezni a gyógytó mikroklímájának hatásá-
ról sem, és mindezen tényezőknek köszönhe-
tően testben-lélekben megerősödve térhetnek 
vissza hazai és külföldi betegeink a mindenna-
pi életbe.

- Számokban kifejezve mennyien?
- Csaknem negyven aktív reumatológiai 

ágyon látunk el akut jellegű mozgás-
szervi betegeket és 225 mozgásszervi 
rehabilitációs ágyon kezelünk króni-
kus mozgásszervi betegségben szenve-
dőket. Ez évi 4-5 ezres betegforgalmat 
jelent. Gyógyfürdő szolgáltatásainkat 
évente több mint háromszázezer járó 
beteg veszi igénybe. A gyógyfürdőink-
ben évente megjelent vendégek, bete-
gek száma pedig meghaladja az egy-
milliót.

- A tekintélyes számú beteget mi-
lyen létszámú személyzettel szolgál-

nak ki?
- Több mint ötszáz dolgozója van intézmé-

nyünknek: harminchét  orvosunk van, ebből 22 
főállásban dolgozik, a többiek megbízásos szer-
ződéssel tevékenykednek. Kétszáz felett van a 
szakdolgozók száma. Hasonló nagyságrendű a 
kiszolgáló, kisegítő személyzeti állomány.

- A keszthelyi és hévízi kórházak első szá-
mú vezetője ugyanazon személy:  Kvarda At-
tila. Ez a gyógyító munkában is elősegíti az 
együttműködést?

- Igen, méghozzá kétoldalú kapcsolatként. 

Keszthely a sürgősségi ellátásban nyújt hát-
teret mind a fekvő, mind a járó beteg ellátás-
ban. Hévíz pedig a nemrég megújult keszthe-
lyi rehabilitációs osztály munkáját segíti a ná-
lunk igénybe vehető hidroterápiás szolgáltatá-
sokkal. 

- Miután a régiós, területi ellátási kötele-
zettségük mellett az ország különböző része-
iből is fogadnak betegeket, gondolom, folya-
matosan fejlesztik, bővítik az intézmény tech-
nikai, műszaki, műszerezettségi ellátottságát 
is.

- Ez elkerülhetetlen, bár az igényeinktől idő-
ként eltérnek a lehetőségeink, amelyek az el-
múlt években nagyban függtek attól, miként 
alakultak az intézmény tulajdonosi viszonyai. 
Voltunk már állami, önkormányzati, gazda-
sági társaság tulajdonában. Most - visszatér-
ve a kezdetekhez - ismét teljes mértékben ál-
lami kezelésben tevékenykedünk. Ám minden-
kor igyekeztünk kihasználni az adott fejleszté-
si lehetőségeket, forrásokat. Ennek köszönhe-
tően többek között például már digitális rönt-
gen technikával rendelkezünk, korszerűek a la-
borgépeink is, számos modern fizioterápiás ké-
szülékkel rendelkezünk (pl. lökéshullám készü-
lék, Spineliner gerincgyógyászati berendezés). 
Friss hírként pedig elmondhatom, hogy várha-
tóan ez évben elkezdhetjük fedett fürdőnk fel-
újítását. 

- A gyógyítás mellett milyen egyéb tevé-
kenységeket folytat az intézmény?

- Sajátos gyógy-idegenforgalmi szerepet 
vállalva egy négycsillagos hotelt is működte-
tünk. Kiemelkedő az oktatási tevékenységünk, 
amelynek során többek között a reumatológus 
szakorvos, gyógytornász, gyógy-masszőr kép-
zésben veszünk részt. Jelentős természetvédel-
mi feladataink is vannak a gyógytó és azt kö-
rülvevő véderdő kapcsán. Komoly balneológi-
ai kutatásokat folytatunk egyrészt önállóan, 
másrészt pedig a Pécsi Tudományegyetem-
mel, valamint a Pannon Egyetem Keszthelyi 
Georgikon karával közösen. Kutatási eredmé-
nyeink nemzetközileg is mind ismertebbé vál-
nak. Gyógyító, rehabilitációs munkánk mel-
lett mindezek - úgy vélem - ugyancsak hoz-
zá- járulnak ahhoz, hogy Hévízt, s benne a 
Szent András Reumakórházat, ahogy monda-
ni szokták, a reumások „Mekkájának” tekint-
sék idehaza és a nagyvilágban.

  Szöveg és fotó:
  Andrássy Antal
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Idén az alsóörsi strandon kerülhetett sor 
a Kék hullám zászlók és oklevelek átadásá-
ra. Az ünnepségen 27 balatoni és egy gár-
donyi strand, valamint négy balatoni kikötő 
képviselője, kezelője vehette át 
a Kék hullám zászlót.

A sajtótájékoztatót megelő-
zően egyperces néma főhajtás-
sal emlékeztek meg a résztve-
vők a Balatoni Szövetség köz-
elmúltban elhunyt főtitkáráról, 
Lázár Jánosról.

Hebling Zsolt, a vendéglá-
tó település polgármestere be-
vezetőjében elmondta, hogy a 
színvonalas alsóörsi strandra az 
önkormányzat éves szinten tíz-
millió forintnyi összeget bizto-
sít. Idén – a szokásos karbantartási munká-
latok mellett – a meder homokos feltölté-
sén túl fitneszgépekkel szerelték fel a stran-
dot, korszerűsítették a vízi bejárókat.

Sárközi Árpád, a Balatoni Szövetség ide-
iglenes titkára arról szólt, hogy a korábbiak-
hoz képest változatlan a bírálati pontrend-
szer, amelyre nem vonatkoznak hatósági 
vizsgálatok. Ilyen például a fürdővíz hőmér-
séklete, védgát, a sportolási lehetőségek, az 
esélyegyenlőség, a hulladékgyűjtés, az első-
segélynyújtás feltételei. Mindezeket az ano-

 Június végén új legénységgel futottak ki 
a hajógyári kikötőből a magyar tenger leg-
szebb, legendás versenyeket vívó és legen-
dás kapitányokat kiszolgáló vitorlásai. A Ne-
mere II. a Capelle, a Sponsor, a Vanted, a 
Kedves, a Rosa, a Frank-o, a Tramontana, az 
Addio – és sok más hajó - fedélzetén ezúttal 
olyan gyermekek és ifjak teljesítettek szol-
gálatot, akik már megvívták életük legna-
gyobb csatáit. A szombathelyi gyermek on-
kológiai centrum és a budapesti Szent Lász-
ló kórház egykori vagy jelenlegi betegeit, or-
vosaikat és ápolóikat a Magyar Vitorlás Szö-
vetség és a Lári-fári Alapítvány látta vendé-
gül egy jótékonysági akció keretében. A ba-
latonfüredi rendezvényen kreatív foglalko-
zások, zenés programok, vetélkedők vezet-
ték fel a legnagyobb eseményt, a vitorlások 
felvonulását és „versenyét”.

 Ludvigné Serfőző Csilla tizenkilenc éves 
fiát kísérte el az eseményre. Mátyásnál há-

Kék zászló a strandokon és a kikötőkben

Jó szándék, nemes cselekedet: boldog gyermekek

nim bejárások során figyelik meg, s pontoz-
zák. Hozzátette, a téli károkat hamar felszá-
molták, a strandok és kikötők többsége fel-
készülten, kulturáltan várja a szezont.

A Kék hullám zászlóra pályázó intézmé-
nyeket a Balatoni Szövetség oldaláról Tar-
ján Lászlóné szaktanácsadó, a Nők a Bala-
tonért Egyesület (NABE) képviseletében 
Vetőné Zeke Erzsébet, a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park részéről Nagy Lajos zooló-
gus, míg a Balaton-parti Fürdőegyesületek 
Szövetsége nevében Basa István látogat-
ta meg, s „osztályozta”. A fórumon elhang-
zott, hogy a szezon során ellenőrzik a stran-
dokat, s adott esetben a Kék hullám zászló 
vissza is vonható.

Az átadási ünnepség befejeztével felvon-
ták az elismerő zászlót az alsóörsi strand fő-
épülete előtt.

A 2014. év Kék hullám zászló tulaj-
donosai: Helikon strand, vá-
rosi strand, Libás strand (mind 
Keszthely), balatonberényi köz-
ségi strand, badacsonytoma-
ji városi és Badacsony strand, 
balatonszemesi Berzsenyi 
strand, balatonfenyvesi köz-
ponti és Csalogány strand, vo-
nyarcvashegyi Lido strand, 
gyenesdiási Diási játékstrand, 
balatonfüredi Esterházy és 
Kisfaludy strand, csopaki, 
balatonakali, alsóörsi közsé-
gi strand, zánkai községi és Er-

zsébet strand,  révfülöpi Császtai és Szige-
ti strand, balatongyöröki községi strand, 
zamárdi nagystrand, siófoki nagystrand 
és Hotel Móló strand, balatonföldvári Ke-
leti strand, balatonmáriafürdői központi 
strand, balatonboglári Platán strand, vala-
mint a velencei-tavi Gárdony Sport Beach.

A kikötők közül a balatongyöröki Csó-
nak kikötő, a Balatoni Hajózási Zrt. szigli-
geti és balatonboglári kikötője, valamint a 
zánkai Erzsébet kikötő.

   Zatkalik

rom évvel ezelőtt diagnosztizáltak a beteg-
séget a szombathelyi onkológiai intézetben: 
a folyamatos kontroll és a negatív eredmé-
nyek azt jelzik, hogy életvitelében alig kell el-
térnie az átlagos fiatalokétól. A sikeres érett-
ségi és az egyetemi felvételi pedig reményt 
nyújt arra is, hogy kiváló angol-történelem 
szakos tanárral bővüljön majd a magyar pe-
dagógusi kar. 

Fekete Mónika kórházpedagógus - két 
évtizedes szakmai gyakorlattal – egyik leg-
fontosabb teendőjének a gyermekekkel és 
szüleikkel való rendszeres találkozást tartja. 
Figyelemmel kíséri a füredi rendezvényhez 
hasonló eseményeket, s nagy-nagy empáti-
ával az érintettekre bízza a döntést.

- Természetesnek tartom, méltá-
nyolom azt is, ha a nehéz helyzet után sokan 
elzárkóznak a közös programok elől, s nem 
kívánnak találkozni hasonló sorsú társaik-
kal. Mások – tekintettel arra, hogy gyerme-

keik egy ideig nem mehettek közösségbe – ki-
használják az alkalmat az együttlétre. Ez a 
nap valamennyiünk számára feledhetetlen 
marad – köszönet érte a balatoni vitorlázók-
nak, az alapítvány vezetőjének, Hosszú Adri-
ennek és az egész program ötletgazdájának, 
koordinálójának, a sokszoros magyar baj-
nok Bakóczy Kálmánnak. 

           Süli  
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Natura 2000 fenntartási tervek
Párbeszéd, javaslatok, együttműködés

A „Natura 2000 terület” megnevezés so-
kak számára ismerősen hangzik. Azt már ke-
vesebben ismerik, hogy mit védenek, mit 
szabályoznak, és mit támogatnak egy-egy 
ilyen – sokszor látszólag teljesen hétköz-
napi - területen a természetvédelem szer-
vei. A híradásokban gyakran infrastrukturá-
lis- és ingatlan fejlesztések akadályaként je-
lennek meg ezek a terüle-
tek, eközben az országban 
számos természetvédel-
mi bemutatóhely, tanös-
vény létesül az európai je-
lentőségű hálózat védett 
élőhelyein. Vannak köztük 
olyan erdők és gyepek is, 
amelyek esetében az ott 
gazdálkodók kompenzá-
ciós támogatást igényel-
hetnek akkor, ha betart-
ják azokat a technológiai 
szabályokat, amelyek a te-
rületükön található élőhe-
lyek megőrzését szolgál-
ják. A cél mindegyik terület esetében közös: 
átgondolt gazdálkodással biztosítani kell eu-
rópai jelentőségű természeti értékeink je-
lenleg is meglévő életterét. 

A Natura 2000 témájának aktualitását az 
adja, hogy most van folyamatban a nyílt ter-
vezési időszak, amely minden érintettnek és 
érdeklődőnek lehetőséget ad, hogy kifejtse 
véleményét, javaslatait adott terület vonat-
kozásában. Országosan több, mint kettő-
száz egységre készítenek fenntartási tervet a 
természetvédelmi szakemberek. Ezekben a 
dokumentumokban egyértelműen megál-
lapításra kerülnek azok az egyedi szabályok, 
amelyek betartásával biztosítható az adott, 
védett területen megtalálható állat-, illet-
ve növényfajok élőhelyének megőrzése. A 
fenntartási tervek szakmai alapot szolgáltat-
nak a későbbi kompenzációs támogatások 
megítéléséhez 2014 és 2020. évek között. 

A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködésben 11 db Natura 2000 te-
rület fenntartási tervének készítését végzi. 

Egyik tervezési terület maga a Balaton, 
amelynek teljes vízfelületén túl a parti sáv 
meghatározott ingatlanjai tartoznak ide, 
42 db parti önkormányzat érintettségével. 

Legnagyobb tavunkon kívül még 10 db 

gyep-, berek és szántóföldi besorolású ter-
vezési egységre készítenek fenntartási tervet 
az együttműködő partnerek. Ezek Somogy 
megyét illetően a Pogány-völgyi rétek, 
az Ordacsehi-berek, a Látrányi-puszta, a 
Balatonendrédi dombok, és az Ádándi 
Felső-hegy. Veszprém megyéből a Ba-
latonkenesei tátorjános, a Tótvázsonyi 

bogaras, a Mogyorós-hegy, a Dörögdi-
medence és a Szentkirályszabadja megne-
vezésű, helyrajzi számok szerint pontosan 
lehatárolt területek tartoznak ide.

A meghatározott jogi és szakmai kere-
tek között zajló tervezési folyamat az egyez-
tetési szakaszához érkezett. Elkészültek, és 
nyilvánossá váltak a 2013-2014. között készí-
tett tervanyagok, amelyekben megjelennek 
a tervezés során begyűjtött adatok, infor-
mációk, igények. Az érintett önkormányza-
tok, tulajdonosok, gazdálkodók, hatóságok 
már részben bekapcsolódtak a tervezés-
be, illetve közülük többen kifejezték, hogy 
véleményezni kívánják a fenntartási tervek 
egyeztetési változatait.

Magyarfalvi Attila (Balatoni Integráci-
ós Kft.): 11 db Natura 2000 terület fenntar-
tási terveit készítjük, amelyek kiterjedésük-
ben, jellegükben, és az érintettek számában 
rendkívül eltérőek. Fontosnak tartjuk, hogy 
párbeszédet alakítsunk ki a tulajdonosok-
kal, gazdálkodókkal, hatóságokkal, civil szer-
vezetekkel, önkormányzatokkal, stb. Ez a fo-
lyamat már elkezdődött, de július és augusz-

tus hónapok során a korábbiakhoz képest 
nő a jelentősége. Honlapunkon és az önkor-
mányzatoknál ugyanis elérhetők a fenntar-
tási tervek egyeztetési változatai. Ezekben 
minden érdeklődő megkeresheti, hogy a terv-
anyagok intézkedései mennyiben érintik az ő 
gazdálkodását, legyen növénytermesztő, ál-
lattartó, önkormányzati döntéshozó, befek-

tető vagy akár a Balato-
non tevékenykedő cég. Jú-
lius második felében, és 
augusztusban megtart-
juk azokat a helyi terep-
bejárásokat, fórumokat, 
ahol minden érintett ki-
fejtheti javaslatait. A mun-
ka során a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgató-
ság szakemberei szakmai 
szempontok szerint végle-
gesítik a terveket, de szá-
mos olyan, helyismeretre, 
fejlesztési igényre vonat-
kozó, vagy szakmai kér-

dés egyértelműsítésére irányuló vélemény ér-
kezhet, amely jobbá, használhatóbbá tehe-
ti a szeptemberig véglegesítendő fenntartá-
si terveket. A fórumokat hétköznapokon, a 
kora esti órákban tartjuk, a magasabb rész-
vétel reményében. Az időpontokat a helyet 
biztosító önkormányzatokkal egyeztetjük, 
és hivatalaikban, valamint honlapunkon 
közzétesszük. 

A tervek sikerének, széleskörű elfogad-
hatóságának feltétele az, hogy az érintettek 
minél nagyobb számban, és minél aktívab-
ban vegyenek részt a helyi fórumokon. A vé-
lemények, javaslatok írásban rögzítésre ke-
rülnek, a felmerülő kérdésekre a természet-
védelmi szakemberek fognak választ adni. 

Látogassák meg a projekt honlapját, ahol 
bővebb információkat kaphatnak a terüle-
tekről és a tervezésről. Ismerjék meg a fenn-
tartási tervek egyeztetési változatait, te-
gyék fel kérdéseiket, és küldjenek javaslato-
kat a témát érintően.

http://natura2000.balatonregion.hu
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Elsősegélynyújtók vigyázzák a strandolókat a Balatonon

Jó víz mellett hallal, vaddal, borral

Közel háromszáz képzett vö-
röskeresztes elsősegélynyújtó vi-
gyáz a balatoni strandolókra a sze-
zonban. Idén már egy okostelefon 
applikáció is segíti a parton dolgo-
zó fiatal önkéntesek munkáját. 

Nyolcadik alkalommal indí-
totta el Balatoni Elsősegélynyújtó 
Szolgálatát idén a Magyar Vörös-
kereszt. 13 Balaton-parti település 
20 strandján, június 30. és augusz-
tus 22. között minden nap délelőtt 
10 és este 6 óra között látják el az 
önkéntes fiatalok a vízben és a vízparton szer-
zett sérüléseket. A számok is igazolják a Ba-
latoni Elsősegélynyújtó Szolgálat működé-
sének fontosságát. A szolgálat 2007-es indu-
lása óta 23 664 sérülést láttak el, négy alka-
lommal történt közvetlen életmentő beavat-
kozás. Évek óta defibrillátor rendelkezésük-
re áll szükség esetén, idén sem lesz másképp 
– hangzott el július 1-én délelőtt a szolgálat 
balatonlellei szezonnyitó sajtótájékoztatóján.  

A nyári szabadság eltöltésére a Balatont 
választók idén is szépen fejlesztett strando-
kon kiváló minőségű vízben fürödhetnek, 
a vendégvárók programkínálatának döm-
pingjében válogathatnak.

A magyar tenger nimbuszát, turisztiká-
ját, környezeti higiénéjét lejáratóan szárnyra 
kelt híresztelésekkel szemben a tó tisztasá-
gáról, a szolgáltatások nívójáról a gyenesdiási 
Lidó strandon tartott sajtótájékoztatót a 
minap Gál Lajos, a település polgármeste-
re és györöki kollégája, Bíró Róbert, vala-
mint Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balato-
nért Egyesület zalai csoportjának elnöke. El-
mondták: a vízminőség a legutóbbi mérési 
eredmények alapján is valamennyi strandon 
kiváló, a halak egészségesek, tiszta a környe-
zet. Minden feltétel adott tehát ahhoz, hogy 
a szezon sikeres legyen. Ez a közegészség-
ügyi, limnológiai szakmai vizsgálatok alapján 
a Balaton üzenete. A veszélyt egyedül az ál-
hírek jelentik a fürdőzéstől elriasztottak kö-
rére, a nyaralásuk tönkretételével. 

Jó víz mellett, hallal, vaddal, borral javá-
ban zajlanak a nagyrészt tradicionális vonze-
rejű rendezvények. Hagyománya van annak, 
hogy a vendégek mit esznek a gyenesdiási 
keszegfesztiválon, s hogy a borosgazdák kí-
nálatát végigkóstolják az üdülőrégió min-

- A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgá-
lat rendkívül népszerű a Balaton-parti te-
lepülések körében – mondta Kardos Ist-
ván, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. 
Kiemelte, hogy a szolgáltatás ingyenes az 
önkormányzatok számára, a 23 millió fo-
rintos összköltségvetésű balatoni progra-
mot ezúttal is teljes egészében vállalati tá-
mogatásokból és az adó 1 százalékos fel-
ajánlásokból valósította meg a Magyar 

Vöröskereszt. A legnagyobb hu-
manitárius szervezet vezetője 
kitért arra is, hogy jövőre sze-
retnék bővíteni a szolgálatban 
résztvevő strandok körét, ép-
pen ezért a Vöröskereszt gyűj-
tést indít 1359-es adományvo-
nalán a jövő évi Balatoni Elsőse-
gélynyújtó Szolgálatának műkö-
désére. 

Az eseményen a Vöröske-
reszt munkatársainak segítségé-
vel megelevenedtek a leggyako-

ribb strandsérülések, és bemutatásra ke-
rült a Magyar Vöröskereszt és stratégi-
ai partnerük együttműködése részeként 
bevezetett okostelefon alkalmazás, amely 
megkönnyíti és meggyorsítja a parton 
dolgozó önkéntesek munkáját. A megol-
dás elsősorban az ellátott esetek pontos 
adminisztrációját, utólagos kiértékelését, 
és a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 
munkájának fejlesztését támogatja.

den településén. Helytörténeti gyökereken 
éledt múltidéző programba merült a minap 
Balatongyörök, ahol a római kor birodalmá-
nak kultúrájában érezhette magát a vendég-
kör. Színes szórakozató műsor mellett hús-
sal, gyümölccsel terült az asztal, jó bor nedű 
hozott derűt a lakomázókra. A római napok 
felölelték a szíveslátás kultúráját, gasztronó-
miáját, az esemény ízelítőt nyújtott mindab-
ból, amin az üdülőhely vendéglátása messzi 
idők óta alapul.

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a 
vadászati kiállítóhelyén a napok-
ban először rendezett solymász és 
szellemi kulturális örökség találko-
zót: a gasztronómia terén képvi-
seltette magát a jellegzetes kunsá-
gi ízvilág, a borsodnádasdi molnár-
kalács készítés, a mesterségek közt 
megjelent a hagyományos dunai 
halászat, a mezőtúri fazekasság, a 
mohácsi búsójárás rituáléjának él-
tetése. Látványosságot kínáltak 
a solymászok ragadozómadárral 
történő vadászatának bemuta-
tói. Lelovich György ornitológus, 
szakíró emlékkiállítását Huber G. 
Wells, a világhírű magyar szárma-
zású hollywoodi állatidomár nyi-

totta meg, s közönség elé kerültek Meszlényi 
Attila festőművész munkái.

Cserszegtomajon július első hétvégé-
jén rendezték az immár 9. alkalommal sor-
ra került bornapokat, sok színes zenés, tán-
cos műsorral. A településről ezzel útjára in-
dult a balatoni borok nagy közönségmustrá-
ja, folytatódva a gyenesi bormurival, miután 
hétről hétre a györöki bornapok, a vonyarci 
boros forgatag, a keszthelyi cégéres fesztivál 
és a hévízi borünnep folytatja a sort. 

                                                          H. Á. 
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Várjuk a fedélzeten!
Velünk teljes a balatoni nyár!

Hajóprogramok
2014. július 12. és augusztus 24. között

 Ha kikapcsolódni szeretne!
 1 órás sétahajó
 Ha egy jót bulizna!
 Bulihajó
 Ha gyermekével együtt szórakozni szeretne!
 Gyerekhajó varázslatos kalóz programmal
 Balatoni Minimax hajó Siófokról
 Ha romantikára vágyik!
 Naplemente túra, Koktél Party
 Ha egy kellemeset vacsorázna különleges helyszínen!
 Grill party hajón Siófokról
 Ha egy jót kirándulna és közben kiváló borokat kóstolna!
 Tihany túra, Badacsony túra
 Ha egy jót kirándulna családjával!
 Levendula túra Tihanyban, Keszthely túra
 Ha gyorsan szeretne célba érni!

Gyorshajó körjárat Siófok – Tihany – Balatonfüred – Siófok útvonalon
Vízitaxi Fonyód és Badacsony között

Élményhajózás Siófokon
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A legtöbb uniós tagállamban a Vízkeret 
Irányelv (VKI) által a tavakra meghatáro-
zott környezetvédelmi előírások újszerűek 
és nagy kihívást jelentenek. Az Európában 
található tavak, és más víztestek állapotá-
nak egy meghatározott ütemterv alap-
ján történő javulása megköveteli a meglé-
vő ismeretek és tapasztalatok megosztá-
sát. A LakeAdmin projekt egy helyileg kon-
centrált megközelítést kínál a VKI előírása-
inak teljesítéséhez. A keretirányelv szerint 
a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát je-
lenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek mi-
nél zavartalanabb állapotát, illetve a meg-
felelő vízmennyiséget is. Ennek megvaló-
sítása érdekében ez év első felében a pro-

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

A tógazdálkodás tervezése nemzetközi jó gyakorlatokkal
jektpartnerek több szakmai konzultáción 
vettek részt a vízgazdálkodási gyakorlatok, 
vízgyűjtőgazdálkodási tervezés, tó-megőr-
zési esettanulmányok, a különböző csapa-
dékvíz-gazdálkodási módszerek előnyei-
nek, eredményeinek megismerése céljából 
májusban Dániában és júniusban Finnor-
szágban.  A bevált vízgazdálkodási jó gya-
korlatok hasznosítása, alkalmazása érdeké-
ben a Balaton esetében egy megvalósítha-
tósági terv készül a tógazdálkodás téma-
körében a fejlesztési tervekkel, szakpoliti-
kai ajánlásokkal, Vízkeret Irányelvvel össz-
hangban. A megvalósíthatósági terv célja, 
hogy a benne rögzítésre került intézkedé-
sek beépüljenek a fejlesztési dokumentu-

mokba, gazdálkodási tervekbe, hogy vég-
rehajtásukat követően kedvező hatással le-
gyenek a tó ökológiai, vízminőségi állapo-
tára és a környezetére.
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A halászok feladata: kiszolgálni a horgásztársadalmat
Interjú Szári Zsolt vezérigazgatóval

Csaknem negyedszázada immár, 
hogy Szári Zsolt – friss főiskolai diplo-
mával a zsebében – munkára jelentke-
zett a Balatoni Halászati Részvénytársa-
ságnál. Tucatnyi év telt el komoly szak-
mai kihívásokkal és rutinfeladatokkal az 
irmapusztai telepen, míg egy napon – 
engedve az azonos profilú magánszféra 
csábításának – elköszönt kollégáitól, be-
osztottjaitól. Akkor még nem gondolta, 
hogy egy évtized múlva a Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. székházá-
ban a vezérigazgatói szoba lesz a mun-
kahelye.  

- Négy hónap telt el kinevezése óta 
– milyen élmények, hatások érték az-
óta Szári Zsoltot? A cég exponált helyze-
te mennyiben állítja kihívások elé Önt és 
munkatársait? 

- Bevallom, némi izgalommal és bel-
ső feszültséggel jöttem a kezdetekben 
dolgozni – az új szituációhoz való alkal-
mazkodás némi időt vett igénybe. Régi 
kollégákkal – esetleg korábbi főnökeim-
mel – ülök le nap mint nap, hogy meg-
beszéljük a cég aktuális feladatait. Izgal-
mas, szakmailag is vonzó kihívást jelent 
nekem a megbízatás, ám ezen túl is fe-
lelősséget érzek a magyar tenger ügyei 
iránt. Bár Kaposváron születtem, itt nőt-
tem fel – a Balaton, a fonyódi Szúnyog-
sziget jelenti nekem az otthont, a meg-
hitt hátteret. Azt is tudtam természete-
sen, hogy e tisztség számos olyan köte-
lezettséggel, döntéssel jár, amely élén-
ken foglalkoztatja a közvéleményt. Nem 
túlzás, ha azt állítom: nem csak a turisz-
tikai szezonban exponál a közvélemény 
a tóra, s így a halászok munkájára. Fogal-
mazhatnék úgy is: nyitott könyv a tevé-
kenységünk, s ez cseppet sincs ellenem-
re. 

- A híradások azonban zömmel a ne-
gatív eseményekkel – elsősorban a hal-
hullással - foglalkoznak, s alig tesznek 
említést arról, mi az Önök, a balatoni ha-
lászok alapfeladata!

- Ez kétségtelenül így van, ezért fon-
tosnak tartom elmondani: a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. évi hét-
százmillió forintos bevételét az alap-
tevékenységéből biztosítja. A halásza-
ti jog birtokosaként kezeljük a tavat, s e 

jogosítványnak köszönhetően engedé-
lyezzük a kopoltyúsok kifogását. Ehhez 
mindössze érvényes horgászjegy szüksé-
geltetik: bevételeink nyolcvanöt száza-
lékát legnagyobb partnereinknek, azaz 
a Balatonon pecázóknak köszönhetjük. 
Az éves költségvetésben jelentősebb té-
tel még az angolnaértékesítés és a tógaz-
daságok kereskedelmi tevékenysége. 

S hogy ne kerüljem meg a negatív 
jellegű felvetést sem: a halak elhullá-
sa nem új keletű a tó történetében. Az 
elmúlt évszázadok-
ban ugyanis számta-
lan olyan beavatkozás 
történt, amellyel leszű-
kítettük a halak élet-
terét, ívóhelyüket, ér-
demben befolyásol-
tuk a vízszint szabályo-
zásának lehetőségét 
– elég a Nagyberek le-
csapolására, a Déli vas-
út megépítésére, vagy 
a Sió-csatorna létesíté-
sére gondolni. Az em-
beri beavatkozások, a 
kemikália, az invazív 
fajok megjelenése, a 
fürdőzők és az általuk 
bevitt olajok, krémek 
csak az utóbbi ötven 
évben többször katar-
tikus helyzetet terem-
tettek: az angolna, a 
ponty, a garda volt az 
áldozat legtöbbször. S 
bár a kormányzati intézkedéseknek, va-
lamint a Kis-Balaton II. ütem végrehajtá-
sának eredményeképp jelentősen javult 
a víz minősége, lokális gondok, eseten-
kénti halveszteségek napjainkban is elő-
fordulhatnak. Hangsúlyozom: a tó min-
dennapi csatát vív az antropogén hatá-
sokkal – számunkra tehát adott a teen-
dő. A Balaton élővilágának érdekében 
csökkentenünk, mérsékelnünk, meg-
szüntetnünk kell a negatív folyamatokat.

- Az év elején az illetékes szaktárca 
váratlan, meglepő döntést hozott: leál-
líttatta a halászati tevékenységet. Fél év 
elteltével megszületett-e már az új kon-
cepció? Tudható-e, hogy milyen jövő vár 

a cégre, mi lesz a konkrét feladata, s mi 
lesz a halászok, az Ön munkatársainak 
sorsa?

- Egyelőre nincs hivatalos állás-
pont ezzel kapcsolatban. A kormány 
előtt több koncepció van, s bízom ab-
ban, hogy a Balatoni Halgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. által felvázolt elképze-
lést fogadják majd el, s ezzel megalapoz-
hatjuk a tó új arculatát – horgászati, ha-
lászati szempontból egyaránt. A lényeg-
nek azt tartom, hogy a horgászok jól 

érezzék magukat a Balaton mellett, erre 
pedig csak akkor van esély, ha fogási él-
ményekkel is gazdagabbak lesznek. A ta-
valyi rekord év volt számukra, idén átla-
gos halfogásra számíthatnak. Számom-
ra egyértelmű, hogy a jövőben azonos 
mennyiségben már nem kerülnek háló-
ba vagy horogra halak – egyértelműen a 
horgászok javára dőlt el ez a hosszú évek 
óta vajúdó kérdés. Ezért vélhetőleg mó-
dosulnak feladataink is, s úgy gondolom: 
megtisztelő lesz a balatoni halászok szá-
mára, ha kiszolgálhatjuk a több százezer 
fős magyar horgásztársadalmat.

   Süli Ferenc  
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A nyár első hónapjai 
nem csak a várva várt jó 
időt és a turistákat hoz-
ták meg a magyar tenger 
partjára, hanem városban 
zajló, uniós finanszírozá-
sú turisztikai projekt befe-
jezése is karnyújtásnyi kö-
zelségbe került. A 21. szá-
zadi balatonlellei kulturális 
és turisztikai központ lét-
rehozása című, DDOP-

2.1.1/D-12-2012-0010 azonosítószámú projekt és hozzá kapcso-
lódó infrastruktúra ugyanis szinte már csak az utolsó simítások-
ra vár.

A közel 500 millió forint, részben uniós forrásból megvalósu-
ló beruházás során például kívül-belül megújul az Afrika Múze-

um. A kiállításnak otthont adó 
Szalay Kúria épületén kicseré-
lik a nyílászárókat, felújítják a 
tetőszerkezetet, valamint inte-
raktívvá teszik a számos érde-
kességgel bíró tárlatot, amely 
immáron XXI. századi színvo-
nalon várhatja és szolgálhat-
ja majd ki látogatóit. Moder-
nizálásra kerül és mellékhelyi-
séggel bővül a Szabadtéri Szín-

pad, amely alkalmassá válik nagyszabású előadások befogadásá-
ra. Emellett számos integrált informatikai fejlesztést is végrehajta-
nak a szakemberek, így új honlap fogja össze a jövőben a megújuló 
elemeket a Kapoli Múzeummal, illetve a városi művelődési ház és 

Kihúzhatják a célszalagot Balatonlellén
könyvtár egységével, továbbá WIFI hálózat is kiépítésre kerül. Az 
új weboldal beépített jegyvásárlási lehetőséggel, programfüzettel 
és hasznos információkkal teszi majd kellemesebbé és kényelme-
sebbé a városba látogató turisták és kikapcsolódni vágyó helyi-
ek pihenését, szó-
rakozását. Mind-
ezeken túl van még 
néhány olyan mun-
ka, ami jelenleg a 
háttérben folyik, vi-
szont a városköz-
pont parkjának tő-
szomszédságában 
kézzel fogható a 
fejlődés, hiszen alig 
néhány hét alatt 
építmények tűn-
tek el és nőttek ki a 
földből.

Nyüzsgő bala-
toni strandra emlékeztet tehát a környék, ahol mindig történik 
valami. Ugyan gyerekek helyett kalapácstól hangos az udvar, de 
ez a hang legalább olyan örömteli a projekt befejezését várók-
nak, mint a víz csobogása, vagy a lángosos kurjongatása. Ahogy 
örömmel tölthet el minden arra járót az építési terület látványa 
is, hiszen köszönhetően a tempós munkavégzésnek már nem 
kell sok fantázia ahhoz, hogy odaképzeljünk a színpadra egy-egy 
jó koncertet, vagy színi előadást.

Mindent összevetve tehát már csak az időjárásnak kell ke-
gyesnek lennie ahhoz, hogy átszakíthassák a képzeletbeli célsza-
lagot, és fogadhassák új, valamint visszatérő látogatóikat a mo-
dernizált attrakciók.
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Mint zenében az össz-
hangzattan, oly fontos a balatoni 

borban az ízek harmóniája. E témában ter-
mészetesen felesleges lenne Liszthez, Kálmán 
Imréhez vagy Lehárhoz fordulnunk – bősége-
sen elegendő, ha leheveredünk a tihanyi Bel-
ső tó mellett egy gyékényre, Hamvast olvas-
gatunk, s időnként kortyolunk egyet a Salánki 
feliratú palackból. Napszak, kedv, időjárás és 
természetesen a társaság függvénye, med-
dig jutunk. Szükség van-e szavakra, vagy csak 
egy-egy bólintással jelezzük: jól tette Noé, 
hogy az özönvíz után azonnal szőlőtelepítés-
be kezdett.

Azt viszont már tudjuk, hogy Salánki Sán-
dor bölcs döntést hozott, amikor borászatra 
adta a fejét. A fogyasztók közül sokan talán 
úgy gondolják, hogy a szőlővel csak pár na-
pig érdemes – és szükséges – foglalkozni, fő-
ként szüret idején. Ha közülük néhányan ven-
nék a fáradságot, s keresni kezdenék a neves 
szakembert a februári zimankóban vagy a jú-
niusi kánikulában, hűlt helyét találnák – leg-
alábbis otthon. A telefon ugyan kicseng, ám 
csak késő este érkezik a visszahívás: a mun-
ka menete messzire száműzi Bell mester talál-
mányának korszerűbb változatát.

Salánki Sándor ennek ellenére – vagy ép-
pen ezért – boldog ember. Tihany, Aszófő, a 
szőlők és a pince képezi életének terét, a napi 
munkafolyamatokban és az üzletmenetben 
pedig bizton számíthat feleségére, gyerme-
keire, akik nem csak génjeikben hordozzák a 
szőlő és a bor iránti elkötelezettséget – szak-
mailag felvértezve egyszer nyomdokaiba is 
lépnek.

- Az ezeréves magyar borkultúra, sző-
lőművelés hagyományainak őrzői vagyunk, 
ám nem mondunk le a legkorszerűbb techno-
lógiák alkalmazásáról sem. A Tihanyi-félszige-
ten csak kékszőlőt termesztünk – egyedülálló 
ez a magyar tenger északi partján. Aszófőn és 
Akaliban viszont a tájra jellemző ültetvénye-
ink vannak – jelenleg --húsz hektáron műve-
lünk szőlőt, s ha nem lennének ilyen nyomott 
árak a piacon, valószínűleg bővítenénk a te-
rületet és újabb telepítésekbe fognánk. Mint 

a gazdaság szinte minden szeg-
mensében, itt is érezhető a globalizáció gyak-
ran rendkívül nyomasztó, ritkábban pedig ins-
piráló hatása. Nyugat-Európába és az USA-ba 
már alig exportálunk, ugyanakkor néhány ja-
pán kereskedő felfedezte a balatoni, a Salánki-
borok különleges ízvilágát – különösen a 
Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon 
lett kedvelt a felkelő nap országában. Évente 
egyébként mintegy százezer palackot töltünk 
meg saját készítésű borainkkal, s ennek tíz szá-
zalékát exportáljuk.

- A Balaton egyre növekvő presztízse 
és az itteni borok rangja teszi lehetővé, hogy 
a termés harminc százalékát saját pincénk-
ben értékesítsük. A Balatonfüred és környéke 
Borút Egyesület - melynek családi vállalkozá-
som is tagja – seregnyi élményt kínál a hazai 
és külföldi turistáknak, hiszen nem csak egy 
csodálatos természeti környezetet ismerhet-
nek meg, hanem a maga változatosságában 
a tájegység legjobb szakácsainak „alkotásait” 
is. Nálunk, a Salánki Pincészet programjain a 
borkóstoláson, fogyasztáson túl  - melyekhez 
természetesen parasztos kolbász, sonka dukál 
– lehetőség nyílik szalonnasütésre, bográcso-
zásra is. Egész évben várjuk vendégeinket, hi-
szen azt valljuk: a balatoni bor fogyasztása-el-
adása nem függvénye az évszakoknak, s a ja-
vuló marketing munkának köszönhetően egy-
re több honfitársunk látogat el hozzánk ősz-
től tavaszig. Érzékelhető egyébként a kerékpá-
ros turizmus jótékony hatása a borfogyasz-
tásra. A régióban szolgáltatásokat nyújtók, la-
káskiadók viszont régi partnereink – ők gyak-
ran valódi kuriózumot kínáló pincelátogatás-
sal kedveskednek vendégeiknek. Napjainkban 
megszokottá vált az is körükben, hogy inter-
netes rendeléssel kívánnak kedvenc italukhoz 
hozzájutni.

- Salánki Sándor szerint a balatoni bor 
önmagában jelentős turisztikai vonzerőt rejt 
– s olyan szellemi és fizikai kísértést, melynek 
felesleges lenne ellenállni. Hamvas Béla gon-
dolatait némileg módosítva: aki egyszer meg-
kóstolja, milyen a süllő vajban, paradicsom-
salátával és tihanyi borral, az előbb felejti el a 
Louvre valamelyik képét, mint ezt az élményt.

Salánki Családi Borpince   www.salankiborpince.hu
8241 Aszófő, Tihanyi út 1.  salanki@canet.hu

Tel: +36-87445436;   +36-309395093
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Idén nyáron is „Mozdulj Balaton!”
Három megye strandjain várják a mozogni vágyókat szombatonként

A magyar tenger partján pihenő, de a 
nyaralás idején is mozogni vágyó emberek 
sokasága már megszokhatta: aktív és kel-
lemes kikapcsolódást jelenthet a „Mozdulj 
Balaton!” strandi szabadidősport rendez-
vény sorozat. A helyi szervezők ebben az év-
ben három megye 33 településén, összesen 
36 strandon várják – általában szombat dél-
utánonként – a szervezett keretek között 
sportolni szándékozókat. A 11. alkalom-
mal meghirdetett programsorozat az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Sportügye-
kért Felelős Államtitkársága, 29 települé-
si önkormányzat, 4 városüzemeltetési szer-
vezet támogatásával, együttműködésével, a 
Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében va-
lósul meg. Az elmúlt évtized tapasztalatai-
ról, az idei előkészületekről és programokról 
kérdeztük dr. Bóka Istvánt, a Balaton Fejlesz-
tési Tanács elnökét.

- Tizenegy évvel ezelőtt, milyen céllal indí-
tották útjára a programsorozatot?

- Elsősorban a sportolási feltételek javí-
tását, a meglévő pályák korszerűsítését, és 
a sportprogram kínálat bővítését szeret-
tük volna elérni a programsorozat beindí-
tásával. Összességében elmondható, hogy 
az elképzeléseink mára már valóra váltak. 
Ma már minden résztvevő strandon leg-
alább egy-egy homokos terület rendelke-
zésre áll, a kialakított homokos játszóhelye-
ken több sportág űzésére is alkalmas pá-
lyák, pályarendszerek jelölhetők ki. Az esz-
közparkot szinte teljesen lecseréltük az el-
telt évek alatt (kapuk, hálótartó oszlopok) 
és minden strandra juttattunk vízben is el-
helyezhető sporteszközöket. 2004-ben 9, a 
következő évben már 20, majd az azt köve-
tő évben pedig 30 strand kapcsolódott be a 
programsorozatba, és ezzel együtt folyama-
tosan nőtt a szervezett sportprogramok, és 
az azokon résztvevők száma is. 

- Hogy alakul az idei pontos menetrend?
- A tavalyi évhez képest lényeges válto-

zást idén nem terveztünk. A felkészült helyi 
szervezőknek 9 helyi programnap szervezé-
sét határoztuk meg, ebből 7 alkalmat konk-
rétan is megadtunk. Július 5-e (szombat) az 
első szervezett programnap, ahol a sportol-
ni szándékozók igényei és pályák adta lehe-
tőségek figyelembevételével kispályás foci, 
strandröplabda, strandkézilabda, tollaslab-
da, lábtenisz, petanque, valamint a vízben 

űzhető sportágakban lesz lehetőség verse-
nyek szervezésére, indítására. Egészen au-
gusztus 16-ig 7 szombaton ez a menetrend, 
és ezen kívül a helyi szervezők még két, sza-
badon választott időpontot is megadnak 
majd, ami jól bevált az eddigi tapasztalatok 
szerint. A programok az időjárás függvényé-
ben általában 14 órakor kezdődnek. A hét 
többi napján a strandra látogatók és spor-
tolni szándékozók szabadon, kedvük szerint 
használhatják a pályákat. Augusztus 23-án, 
szombaton, a hagyományokhoz híven, Vo-
nyarcvashegyen, a Lido strandon zárul az 
idei programsorozat, ahol szándékaink sze-
rint minél több résztvevő strand egy-egy 
kispályás foci, strandröplabda és streetball 
csapata és két szenior versenyzője vesz részt 
a jubileumi, X. „Mozdulj Balaton!” Sporttalál-
kozón. 

- Milyen újdonságokkal várják az idén az 
érdeklődőket?

- Fontos újdonság ebben az évben, hogy 
külön versenyeket hirdetünk a szenior kor-
osztály képviselőinek. A 45 év felettieknek 
ügyességet igénylő, egyéni erőpróbákat ál-
lítanak össze a helyi szervezők, így például 
kiskapura rúgó és kosárra dobó verseny is 
lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az 
idősebbek nem szívesen vesznek részt csa-
pattagként a küzdelmekben, így azonban 
lehetőségük lesz arra, hogy ők is érmekért 
küzdjenek. Ráadásul az augusztusi sport-
találkozón a települési csapatokban két fő-
vel képviseli majd magát ez a korosztály. A 
megújult fonyódi strandon, a vonyarcvas-
hegyi Lido strandon és a balatonfüredi Kis-
faludy strandon egy-egy tornapálya elem-
mel is készülnek a strandok, hogy még to-
vább bővíthessék a választékot. Az érdeklő-
dők a nyújtót és a korlátot is kipróbálhatják 
ezeken a helyszíneken. Ugyancsak újdonsá-
got jelent, hogy az idén szeretnénk szélesí-
teni azok körét, akik a sikeres sportolás után 
valamilyen díjat, emléket vihetnek haza, így 
az érmek mellett emléklapokat is átadnak a 
helyi szervezők. 

- A Balaton mellett pihenők honnan sze-
rezhetnek információt a programsorozatról?

- Évek óta működtetjük honlapunkat 
(www.mozduljbalaton.hu), melyen a leg-
fontosabb tudnivalók (időpontok, sport-
ágak, strandok, helyi szervezők és elérhető-
ségük stb.) megtalálhatók, illetve az elmúlt 

évek film- és képanyaga is megtekinthető. 
A három megyei napilap az előző évek ha-
gyományainak megfelelően a hétvégi sport-
ajánlókban idén is közli a résztvevő telepü-
lések, illetve strandok listáját. A települések-
re szórólapokat is eljuttattunk, hogy minél 
több ember értesüljön a programsorozat-
ról, Ha az időjárás is kegyeibe fogadja a ren-
dezvényeket, és sokaknak szerezhet örö-
met a részvétel. Nevezési díj továbbra sincs, 
akik jól szerepelnek, ezúttal is érmet kapnak 
majd minden egyes hétvégén. A szezonzá-
ró Sporttalálkozó legjobbjai pedig számos 
ajándékkal gazdagodhatnak. 

A résztvevő települések megyék szerint: 

Veszprém
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, 
Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, 
Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, 
Balatonfüred (2 strand), Csopak, Alsóörs, Ba-
latonalmádi, Balatonfűzfő

Zala
Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Ba-
latongyörök

Somogy
Balatonberény, Balatonmáriafürdő, 
Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, 
Balatonlelle, Balatonszemes (2 strand), 
Balatonőszöd, Balatonszárszó (2 strand), 
Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Siófok, 
Balatonvilágos 

Az idei időpontok:
Július 5., 12., 19., 26.
Augusztus 2., 9., 16. + 2 program nap
A programnapok általában 14 órakor 

kezdődnek, a pontos időpontokról és a + 2 
programnap dátumáról a helyi szervezőknél 
érdemes érdeklődni. 

Augusztus 23.: Vonyarcvashegy, X. 
„Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozó (a prog-
ramsorozatban részvevő strandok csapata-
inak részvételével)

További információk:
www.mozduljbalaton.hu

www.globalnature.org/E-Learning-Tool 
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Több mint 20 millió forintos támogatást nyertek 
a Miniszterelnöki Hivataltól

Négyszáz négyzetméteres polgármesteri hivatal
épül Alsóörsön

Czeglédy Ákos, Paloznak polgármeste-
re örömmel konstatálta, hogy eddig jól ala-
kul az idei év, hiszen több olyan fejlesztés 
megvalósult, melyre pályázati támogatá-
sokat nyertek. 

- Eddig sikeresnek mondható a 2014-
es esztendő, hiszen jó néhány beruházást 
megvalósítottunk. Még 2012-ben nyertünk 
támogatást kiállító terem építésére. Az öt 
és fél millió forintos beruházáshoz 4.6 mil-
lió forint pályázati támogatást nyertünk. 
Pünkösdkor Csók István és tanítványa, Cse-
repes István képeiből összeállított tárlat-
tal avattuk fel az új kulturális intézményt. 
Reményeink szerint sok színvonalas kiállí-
tásnak otthont ad az európai normáknak 
meg felelő galéria – emelte ki az egyik beru-
házást Czeglédy Ákos polgármester. 

A Miniszterelnöki Hivatal 22 millió fo-
rintos támogatásából egy régi fejlesztési 

Új polgármesteri hivatallal bővül idén 
a település. Folytatják a Merse Leader 
Kultúrpark bővítését és a tervek között 
szerepel, hogy több intézményre napkol-
lektorokat szerelnek fel. 

- A tavalyi évünk sikeresnek mondható 
mindenféle szempontból, hiszen az alsóörsi 
önkormányzat ellátta mind a kötelező fel-
adatait, mind az önként vállaltakat. Min-
denképpen kiemelném, hogy adósság nél-
kül kezdtük a 2013-as esztendőt, így az ál-
lamnak nem kellett bennünket konszoli-
dálnia, ennek köszönhetően nemrégiben 
20 millió forintos állami támogatást kap-
tunk – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgár-
mester. 

Az önkormányzat a hivatal feletti ut-
cában megvásárolt egy 1700-as években 
épült házat, mely egyelőre ugyan romos 
állapotban van, de a későbbiek során táj-
házként funkcionálna. Kiemelkedő volt a 
tavalyi évben az idegenforgalmi szezon, a 
strandbevételek rekordot döntöttek, hi-
szen közel 70 millió forintról beszélünk, míg 
a kurtaxa több mint 10 százalékkal emel-
kedett. A falu vezetősége idén 10 millió fo-
rintot költött a fürdőtelep fejlesztésére. Eb-
ben szerepelt mederhomokozás, a vízi le-

vágya valósult meg. A falu 
első embere hangsúlyozta, 
hogy először a 71-es úton 
gyalogátkelőhelyet szeret-
tek volna kialakítani, de a 
különböző elvárások mi-
att ez nem valósulhatott 
meg. A második tervük 
azonban célba ért! A 71-
es főút alatt, a Séd-part-
ján kerékpárutat alakítot-
tak ki. Bár némely szaka-
szon nincs meg az előírt 
szélesség, ezért hivatalo-
san kerékpárosok által is használt gyalog-
út lesz. Így már biztonságosan átkelhetnek 
a Balaton-partra azon személyek, akik gya-
log vagy kerékpárral szeretnének lemenni a 
csopaki strandra vagy a község kemping-
jébe. 

Ötmillió forintos 
önerőből a teme-
tő feletti utat leasz-
faltozták, mely Cso-
pakot és Paloznakot 
köti össze, ezáltal 
még könnyebbé tet-
ték a Csopakon mű-
ködő közös hivatal 
megközelítését. Két 
utcában napelemes 
kandelábereket épí-
tettek ki, tovább kor-
szerűsítve a közvilágí-

tást. A hagyományos, közkedvelt rendezvé-
nyeiket ebben az évben is megtartják. Kiala-
kult egy programstruktúra, amely fenntart-
ható és működtethető. 

   Szendi Péter

járók cseréje, kialakítottak egy szabadté-
ri fitneszparkot, baba-mama szobát, mi-
nél inkább családbaráttá tenni a község 
strandját. Korszerűsítették a közvilágítást 
is, így a közel négyhektáros fürdőtelepet 
késő estig lehet használni. A helyi kemping-
ben folytatták a térkövezést, illetve egy be-
léptető rendszert alakítottak ki. Tervek kö-
zött szerepel még, hogy augusztus végéig 
több utcát felújítanak a községben.

Az egyik legjelentősebb beruházás az új 
400 négyzetméteres polgármesteri hivatal 
kialakítása, mely a Művelődési Ház déli ré-
széhez épül. Ennek költségei nettó 88 mil-
lió forintot tesznek ki. A munkálatok elő-
reláthatólag még ebben az évben befeje-
ződnek. 

- Fejlesztéseink közül kiemelném a Merse 
Leader Kultúrparkot, mely közel egy hektá-
ros területen, a település központi részén he-
lyezkedik el. Egy régi, elhanyagolt területet 
szépen felújítottunk, sok olyan elemet épí-
tettünk be, mely minden korosztályt kiszol-
gál. A park északi részén Merse kutat épí-
tünk, újabb padokat, sétányt, zöldövezetet 
hozunk létre. Ami még nagyon fontos, hogy 
a Séd patakban egy gólyaszentélyt valósí-
tunk meg, valamint megépül a játszótér is. 

A park további fejlesztéseinek költségei 20 
millió forintba kerülnek. 

Az iskolánál, óvodánál és a művelődé-
si háznál napelemeket szeretnének elhe-
lyezni, melyekre nemrégiben nyújtották be 
a pályázatot. A falu első embere büszkén 
megemlítette, hogy Albrecht Sándor és 
Zórád Ferenc: Alsóörs képeslapokon című 
könyvből már egy darab sem áll a rendel-
kezésre, így az újranyomtatásán gondol-
kodnak. Szintén a kultúra színvonalát eme-
li, hogy egy 10 millió forintos értékű hang-
versenyzongorát kaptak. A tervek között 
szerepel, hogy a hangszert neves művészek 
szólaltatják meg. 

   Szendi Péter
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Tíz borász egy csárdában
A Balatoni Kör szervezésében tíz borász 

és 150 vendég gyűlt össze a Baricska Csár-
dában, hogy annak fontosságát hirdes-
sék: balatoni étter-
mekbe balatoni bo-
rok valók. A ven-
déglő üzletvezető-
je, Martonosi Zsolt 
szerint az ételek-
hez szükséges nyers-
anyagot is helyből 
kellene beszerezni, 
új alapokra helyez-
ve ezzel a vendéglá-
tást, és segítve a he-
lyi gazdákat.

A helyi termé-
kek támogatásá-
nak jegyében a Ba-
latoni Kör rendezte 
meg Balatonfüreden a Bor Part nevű estet, 
amelyre 150 vendég látogatott el. A balatoni 
borászok közül tízen képviselték magukat: a 
Jásdi, a Szent Donát, a Laposa, az Istvándy, a 
Villa Tolnay, a Sabar, a Bezerics, a Szeremley, 
a Légli és a Bujdosó Pincészet. A szervezők 
célja az volt, hogy a fogyasztó közönség köz-
vetlenül találkozhasson és beszélgethessen a 
helyi borászokkal, s azt hirdessék: itt az ide-
je, hogy eltöröljék a hosszú évek óta helyte-
lenül berögzült szokásokat, vagyis a más vi-
dékekről szállított borokat leváltsák a helyi-
ek, a fagyasztott hekk helyett pedig friss ke-
szeg kerüljön a tányérokra.

A rendezvényre különböző éttermek 
más-más ételkülönlegességet hoztak el. A 
Kistücsök Étterem kacsa rilettel kápráztat-

ta el a vendége-
ket, a házigazda 
Baricska Csárda 
harcsa körözöt-
tet kínált joghur-
tos uborkával. A 
Bacchus Étterem 
mangalica sza-
lonnás-vargányás 
padlizsánkrémet 
hozott magával, 
a Bergman Cuk-
rászda pedig sü-
teményeket aján-
lott fel.

A Balatoni 
Kört idén márci-

usban húsz ismert balatoni borász és ven-
déglátós alakította meg, hogy összefo-
gásukkal, a helyi termékekre építő régió-
központú gasztronómiával új dimenziót 
nyissanak a vendéglátásban. Az igazi ba-
latoni vendéglátósok, étteremtulajdono-
sok közül ugyanis sokan szégyenként élik 
meg azt, hogy a magyar tenger halait du-
nai halakkal kénytelenek pótolni. – Szeret-
nénk elérni, hogy a jövőben minden bala-
toni étteremben helyi borokat szolgálja-
nak fel, és a környékbeli gazdákat is segít-
ve a közelben készült friss alapanyagokból 
készülhessenek az ételek – mondta el la-

punknak Martonosi Zsolt, a Baricska Csár-
da tulajdonosa. Éttermében 95 százalék-
ban balatoni borok kaphatók, ezzel is pél-
dát szeretne mutatni a helybéli kollégák-
nak. Nem titkolt vágya, hogy előbb-utóbb 
minden alapanyagot a közeli falvakból sze-
rezzen be, hiszen friss húsból sokkal za-
matosabb étel készíthető. – Már most 
Nemesvámosról szállítjuk a tejtermékeket, 
Sümegprágáról a sajtokat. Ezeket szívvel-lé-
lekkel készítik, így sokkal finomabb lesz tő-
lük az étel – tette hozzá Martonosi Zsolt.

A Balatoni Kör célja bár nemes, hely-
zetük nem könnyű. Tavaly decemberben 
ugyanis leállította és megszüntette a ba-
latoni halászatot Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter. A döntést azzal indokol-
ta, hogy sok kritika érte a hasznosítót. A 
tárcavezető akkor úgy fogalmazott: meg-
győződése, hogy ez által nagy lehetőség-
hez jutnak a horgászok, mert övék a Bala-
ton vízfelülete. Fazekas szerint kizárólag ki-
fogások érkeztek hozzá a társasággal kap-
csolatban az elmúlt néhány hétben. Sérült 
halakról, vízen éktelenkedő haltetemek-
ről érkezett panasz. A Balatoni Kör tag-
jai azonban nem adják fel a harcot, és ha a 
törvény egyelőre meg is nehezíti a dolgu-
kat, tovább küzdenek, hogy legalább a fe-
jekben elérjék a pozitív változást, és mind 
az étteremtulajdonosok, mind a fogyasz-
tók elinduljanak az igazán igényes gasztro-
nómiához vezető úton.

       Mizsei Bernadett

Nehéz a szó ilyenkor, amikor egy ravatalnál 
állunk, riadtan, védtelenül, - értetlenül tekin-
tünk egymásra -, mert ami történt, érthetetlen. 
Érthetetlen annak ellenére, hogy tudtuk: János 
nem egészséges. Olyan ember volt, aki sokkal 
érzékenyebben reagált a körülötte lévő törté-
nésekre, mint mi.  Elvesz-
tettünk valakit – valakit, 
aki nem egy volt közös-
ségünk tagjai közül – Ő 
volt a Lázár János és nem 
volt olyan ember, aki kö-
zömbös lett volna iránta. 
Ő életünk része, tartozé-
ka, intézménye volt – a 
Balaton mindenese.

Halottunk van, búcsúzunk tőle, gyá-
szoljuk!

Vegyészmérnök, környezetvédelmi 
szakmérnök diplomát szerzett, és amire 
igazán büszke volt: a borászságot is kita-
nulta. 1991-től töltötte be a Balatoni Szö-
vetség titkári teendőit, én ezt követően 
kerültem vele a Szövetség elnökségében 
végzett munkánk révén kapcsolatba, majd 

barátságba. Mindig úgy 
éreztem, hogy Ő a Bala-
ton lelkiismerete - pró-
bált bennünket a Szövet-
ségen belül szelíd erőszak-
kal munkára sarkallni. 

Köszönettel tartozunk 
a fennlévőnek, hogy vele 
élhettünk egy helyen, 
hogy ismerhettük, hogy 

Lázár János
1947 – 2014 

voltak vitáink, beszélgetéseink. Lelkünk 
gazdagodott azzal, hogy ismerhettük, így 
közösségünk lett szegényebb elvesztésé-
vel. Oly sokat kaptunk tőle, oly sok min-
dennel maradtunk adósa, hogy soha nem 
feledhetjük személyét. Szerettük, mert 
nem lehetett Őt nem szeretni, hiszen a szó 
legnemesebb értelmében jó ember volt.

Most nem csak itt, de Székelyföld jelen-
tős részén is gyászolnak, mert az ott élőket 
is nagy veszteség érte.

Szomorúan, nehéz lélekkel engedjük 
őt utolsó útjára…

Lombár Gábor, Balatonfenyves polgár-
mesterének beszéde. Elhangzott Aszófőn, 
2014. június 28-án, Lázár János búcsúzta-
tásán.
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Fél évszázados álom valósult meg jú-
nius végén, amikor a fonyódi városköz-
pont rehabilitációja, fejlesztése kapcsán 
átadták az építészetileg , esztétikailag is 
újszerű megoldásokat felmutató mű-
velődési központot. A projekt számos, 
már elkészült eleme után az intézmény 
létesítése jól tükrözi a koncepció funk-
cióbővítő jellegét.

A fonyódi lokálpatrióták bizonyára 
ünnepként jegyzik be naptárjukba 2014. 
június 20-át: azt a napot, amikor birtok-
ba vehették városuk új művelődési in-
tézményét. Az impozáns épület alap-
területét ezerkétszáz négyzetméter-
ben határozta meg Kovács Ferenc ter-
vező, a funkciók kiteljesedéséhez, meg-
valósításához pedig három szint felépí-
tését tartotta szükségesnek. A megren-
delő, a helyi képviselő-testület elképze-
lésének megfelelően olyan létesítmény-
nyel gazdagodott Fonyód, amely egy-
szerre tölti be az információs központ 
szerepét, lehetőséget biztosít a köz, va-
gyis az itt élők és az idelátogató turisták 
művelődésére, teret és lehetőséget ad a 
közcélú rendezvényeknek, iskolán kívüli 
tanulói foglalkozásoknak, otthont nyújt 
az egyesületek, szervezetek rendezvé-
nyeinek, a kreatív önképző körök foglal-
kozásainak, s a színpadi produkcióknak. 
A település centrumának meghatározó 
épületében kapott helyet a tourinform 
iroda, a felnőtt- és gyermek könyvtár, 
valamint a városi média stúdiója. A ter-
vezéskor természetesen gondoltak a 
mozgássérültekre is: az esélyegyenlőség 
jegyében az egész intéz-
mény akadálymentesí-
tett, sőt a további gaz-
daságos működtetés ér-
dekében előtérbe került 
az energiatakarékosság 
is – modern épületgépé-
szetet és komplex vezér-
lésű légtechnikai beren-
dezéseket építettek be, 
a színházteremben pe-
dig professzionális hang- 
és fénytechnikai garan-
tálja az előadások magas 
színtű lebonyolítását.

Művelődési központtal gazdagodott Fonyód
A Nemzeti Színház játszóhelye lesz az intézmény

Az avató ünnepségen mondott beszé-
dében Hidvégi József polgármester fel-
idézte a pályázat elnyerésétől eltelt idő-
szak fontosabb történé-
seit, eseményeit. Hang-
súlyozta: a félmilliárdot 
is felülmúló értékű pro-
jekt megvalósítása so-
rán utcák, terek, parkok 
újultak meg, játszótere-
ket létesítettek, s a ki-
kötő mellett felépült az 
ugyancsak régóta hiá-
nyolt korszerű szabad-
téri színpad. A művelő-
dési központ létesíté-
se azt jelzi: a kultúra vá-
rosának lakói fontosnak 
tartják és áldoznak is az igényes környezet 
megteremtésére. Elmondta, hogy a két-
százharmincötmillió forintos beruházás-
nak alig tíz százalékát kellett önkormány-
zati büdzséből pótolni – az építkezés zöm-
mel pályázati forrásból valósult meg. 

Az eseményen megjelenő Móring Jó-
zsef Attila köszöntőjében kiemelte: min-
dig jó érzés Fonyódra látogatni, mert szin-
te minden hónapban új projekt indul vagy 
zárul le. Ezek a fejlesztések azonban nem 
csak a városlakókat szolgálják – Fonyód és 
a Balaton jó hírét, presztízsét is növelik a 
hazai és külföldi turisták körében. 

- A művelődési központ átadása üze-
net is egyben: arról ad hírt, hogy a telepü-
lés vezetői nem hátrálnak meg a nehézsé-
gek elől, terveiket képesek megvalósítani. 
A közelmúltban a kormány pozitív dönté-

sének meg felelően jelentős adósság teher-
től szabadult meg a város, s így újabb köz-
célú beruházásokat valósíthatnak meg. Az 

intézmény léptéke, modern felszereltsége 
alapján méltó lesz arra, hogy a kultúra he-
lyi temploma legyen, amely nem csak szel-
lemi, de lelki feltöltődést is jelent látogatói-
nak – mondta a körzet országgyűlési kép-
viselője. 

S hogy ismételten átélhessük az átadá-
si ünnepség nagyszerűségét, érdemes fel-
idézni a programon ugyancsak jelenlévő 
nemzeti színházi direktor, Vidnyánszki At-
tila gondolatait:

- Régóta vallom: a művelődési intéz-
mények dolgozói a magyar kultúra fel-
kent papjai. Lenyűgöző emberek, akik hit-
tel és nagy-nagy elkötelezettséggel, csodá-
latos teljesítményekkel szolgálják a nemze-
tet. Napjainkban, amikor gyakran vagyunk 
a silány tombolásának tanúi, ők mutatnak 
utat, példát, kitartást, ők vigyázzák közös 

értékeinket. A művelődé-
si központoknak tehát erő-
dítményeknek kell lenniük, 
s tudom, hogy a fonyódi 
egy lesz ezek közül. Ezért is 
szeretném, ha a jövőben a 
Nemzeti Színház hidat ké-
pezne a főváros és a vidéki 
Magyarország között. Fo-
nyód most új lehetőséget 
és játszóhelyet kínál ehhez 
a koncepcióhoz, s mi meg-
szorítjuk a kinyújtott kezet. 

 
 Süli Ferenc  
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 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából célzott lepkészeti kutatás folyik a területen, 
mely már most kiemelkedő eredményekkel szolgált. Az övesbaglyok közé tartozó keleti lápibagoly (Arytrura 
musculus) 1932-ben került elő először a Kis-Balaton területén, Vörs határában. A főként Kelet-Ázsiában elő-
forduló, ám kisebb foltokban Közép-Európáig elterjedt interglaciális maradványfaj jelenléte már akkor is nagy 
szónak számított. Hazai és nyugat-európai lepkészek egyaránt elzarándokoltak az ismert lelőhelyekre, főként 
önmegtartóztatás nélküli gyűjtési szenvedélyüket kielégítve. Ennek eredményeképpen az ismert populáció 
eltűnt, 1953-ban látták utolsó példányát. Napjainkban fokozottan védelmet élvező Natura 2000 jelölőfaj. A 
minap egy számára alkalmas élőhelyfoltban (bokorfüzes-sásos vizes élőhely), azonban az egykori élőhelyétől 
távolabb, elzárt területen került elő a faj egy frissen kelt példánya. Sáfián Szabolcs és Horváth Bálint lepkész 
barátaink higanygőzlámpájukkal történelmet írtak! 
 Másik kiemelkedő eredményük a Noctua interjecta mediterrán elterjedésű vándorló övesbagoly-faj 4 példá-
nyának kimutatása, mely már csak azért is érdekes, mivel a faj magyarországi előfordulásai eleddig 1-1- pél-
dányról szóltak.  
         szerző: Magyari Máté

GALAKTIKUS ŰRTURIZMUS - MINDENKINEK! 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 2012-ben nyitotta meg Magyarország elsőszámú csillagászati 
ismeretterjesztő központját. A Magas-Bakony szelíd lankái között található Bakonybél településén, közel fél-
milliárdos beruházással született meg a Pannon Csillagda látogatóközpont. A 800 m2-es komplexum főbb 
elemei: csillagászati távcsőpark, digitális planetárium, valamint csillagászati és űrkutatás történeti kiállítások.

A hazai turisztikai palettán egyedülálló a csillagászati és űrkutatási ismereteket élményszerűen közvetítő, 
komplex látogatóközpont. Bakonybélre azért esett a választás, mert  itt igen minimális  a fényszennyezettség, 
ami pedig a nagyvárosokban ellehetetleníti a csillagászati tevékenységeket.  Nem úgy a bakonyi kistelepülé-
sen, ahol tiszta időben valósággal ragyog a Tejút.

A Pannon Csillagdában található obszervatóriumi minőségű távcsövek az éjszakai égbolt titkain túl, a legkö-
zelebbi csillag, a Nap speciális vizsgálatát is lehetővé teszik. Ha a légköri körülmények megfelelőek, és a Nap is 
aktivitást mutat, akkor döbbenetes látvány tárul a látogatók elé, ahogy a H-alpha távcső felfedi a napkitöré-
sek izgalmas világát.  

A mintegy 400 m2 alapterületű csillagászati és űrkutatási kiállításon találkozhatunk a híres Gibeon meteo-
rit 22 kg-os példányával, a Holdra szálló űrhajósok kiképzésében használt, F104 repülő katapult ülésével, az 
Opportunity Mars robot pontos másolatával. Megismerhetjük Galilei és Newton csillagászati felfedezéseit, és 
gyönyörködhetünk Ladányi Tamás asztrofotós tájképeiben.

A Pannon Csillagdában található hazánk legmodernebb digitális planetáriuma. A nagyfelbontású 
projektorrendszer 8 m átmérőjű kupolára vetíti a filmeket. A szédítő minőségű kép, az 5.1-es hang, az IMAX 
mozikból ismert fotelszékek mind-mind hozzájárulnak a Galaktikus Űrturizmus páratlan élményéhez.

          Szerző: Bárány László

Újabb faunisztikai szenzáció a Kis-Balatonon!
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A csillagok birodalma
Új planetárium film (2013) a bakonybéli Pannon Csillagdában

Műsorra tűzte a bakonybéli Pannon Csillagda a legújabb, “A csillagok birodalma” című planetáriumi filmjét.  A 
program mind technikai, mind pedig tartalmi szempontból is forradalmi újdonság a magyar filmgyártás, vala-
mint a hazai csillagászati ismeretterjesztés és ökoturizmus palettáján. E film az első, és mindeddig egyetlen olyan 
magyarországi gyártású planetáriumi show, amely a nemzetközi  technikai szabványoknak megfelelően, kupolá-
ra optimalizált mozifilm képminőségben, térhatású hanggal készült el, a világpiac legigényesebb elvárásai szerint. 
Ugyanakkor a film különlegessége, hogy a speciális animációk mellett hazánk csillagfényes tájképei is feltűnnek 
benne.

A Pannon Csillagda a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának bemutatóközpontja, ezért különösen fon-
tos számunkra, hogy az új planetáriumi előadás a Balaton-felvidék csillagfényes ösvényein vezet el minket a csilla-
gok birodalmába - mondta Puskás Zoltán, a BfNPI igazgatója. A film az Univerzum távoli világát és a pannon táj éj-
szakai képeit ötvözi különleges egységgé. A nemzeti park és a Bakony-Balaton Geopark csillagfényes tája, tökéle-
tes díszlete a filmnek!

Mint Sárnecky Krisztián, a Pannon Csillagda vezető csillagásza elmondta: a planetáriumi előadás a csillagok életút-
ját, fejlődését és pusztulását, a különböző csillaghalmazok típusait és a galaxisunk, a Tejútrendszer világát mutatja 
be. A film minden ízében világszínvonalú alkotás! - emelte ki a neves kutató.

A csillagfényes tájképek készítésénél számos technikai kihívást kellett megoldanunk, de ugyanilyen problémás volt 
az animációk elkészítése, hiszen ebben a technológiában a film minden egyes képkockája 5 HD kép egybeötvözé-
sével születik meg!

“A csillagok birodalma” hét hónapig, párhuzamosan több stúdióban készült, és elmondhatatlan mennyiségű mun-
ka van benne - mondta el Bárány László, a film rendezője. Hála a kollégák, köztük is Molnár Péter videografikus és 
ifj. Balogh Ferenc zeneszerző kitartó munkájának, végül egy rendkívüli mű született.
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Biztonságra áldozott Révfülöp önkormányzata
Huszonnégy kamerából álló biztonsági 

rendszer kezdte meg működését Révfülö-
pön. A Tapolcai Rendőrkapitányság vezető-
je szerint a bűncselekmények megakadályo-
zásában és felderítésében hatalmas szolgála-
tot tesz a fejlesztés.

- Abban bízunk, hogy településünk köz-
biztonságát tovább stabilizálja a kame-
rarendszer – mondta el Révfülöp polgár-
mestere. Kondor Géza ismertette, egyelő-
re 11 megfigyelőhelyen 24 kamera kezd-
te meg működését, amelyek közül néhány 
webkameraként is működik, vagyis online 
lehet követni a település éle-
tét. Az önkormányzat önerő-
ből hozta létre a fokozott biz-
tonságot és nyomozást segí-
tő fejlesztést, amelynek össz-
értéke nem éri el a hárommil-
lió forintot. Megjegyezte, a 
lakosság biztonságának szol-
gálata mellett az illegális sze-
métlerakások is megszűn-
hetnek a településen.

Szabó Károly, a kivitelező cég munkatár-
sa ismertette, a kamerákat úgy osztották el, 
hogy egy bűncselekmény esetén legalább 
öt helyszínen rögzítik az elkövető útját, mire 
az elhagyja a települést. A törvénynek meg-
felelően 14 napig őrzik meg a felvételeket, 
majd ezek automatikusan felülíródnak.

A felvételek megtekintéséhez a rendőr-
ség külön belépési kódot kapott. Rausz Ist-
ván rendőr alezredes arról számolt be, hogy 
amely településeken kamerarendszert ala-
kítottak ki, érzékelhetően pozitív irányba 
mozdult a közbiztonság. Az ilyen jellegű 

fejlesztések nemcsak a bűncselekmények 
megelőzésében és felderítésében nyújta-
nak segítséget, de a közlekedés biztonsá-
gára is hatással bírnak. – Dicséretre méltó, 
hogy egy önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy maximálisan szolgálja a közbiz-
tonságot – fogalmazott a Tapolcai Rendőr-
kapitányság vezetője. Kitért arra is, hogy a 
felvételeket az adatvédelmi szabályok tel-
jes betartásával kezelik, vagyis azok illeték-
telen személyek kezébe nem kerülhetnek. 
Rausz István szerint Révfülöp úttörő sze-
repet vállalt a rendszer kiépítésével, hiszen 

a településen történt ese-
ményeket megfelelő minő-
ségben, megfelelő helyen és 
megfelelő mennyiségű ka-
merával rögzítik, teljes mér-
tékben segítve a rendőrség 
munkáját. Az ezredes abban 
bízik, hogy számos környe-
ző település követi Révfülöp 
példáját.

         Mizsei Bernadett

Szépülő Szemes Siófoki táncsikerek
Az idei évben is tovább szépül, s tovább fejlődik Balatonszemes. 

Mire lapunk megjelenik, valószínűleg befejezik a munkások a Polgár-
mesteri Hivatal „becsomagolását”, azaz külső szigetelését, majd beszí-
nezését, így a főszezontól már – miként Takács József polgármester-
től megtudtuk - megújult környezetben intézhetik a dolgozók a te-
lepülés állandó lakóinak, illetve nyaralóinak ügyeit.

Balatonszemes azonban nemcsak a „tárgyi megújulást” tartja fon-
tosnak, hanem évek óta jelentős, s a térségben élők illetve nyaralók 
igényeit is kiszolgáló kulturális programokkal várja a Szemesre és kör-
nyékbe érkezőket – tájékoztatta a Balatoni Futárt Mórocz Zsófia, a 
Latinovits Művelődési Ház  megbízott igazgatója. A település júni-
us elejétől augusztus végéig számtalan rendezvényt szervez a vers- és 
prózamondó találkozótól képzőművészeti kiállításokon, a hagyomá-
nyos Queen táboron, latin gitár esten, jazzpartyn át egészen az au-
gusztus végi egyháztörténeti konferenciáig.

     Gyarmati László

Csaknem két évtizede tanítja Siófokon Balláné Farkas Gabriel-
la a kislányokat ritmikus gimnasztikára. Ezt a szép, igazán lányoknak 
való olimpiai sportágat tanfolyami szinten csak a mozgás szépsé-
géért, vagy versenyszerűen, a győzelem öröméért is választhatják a 
sportolni vágyó kislányok, 4-20 éves korig. Gyakorlataikat különböző 
kéziszerekkel,  zenére mutatják be a sportolók. A versenyszerek: kötél, 
karika, labda, szalag és buzogány. A versenyzők csapatban az iskolá-
kat képviselve a diákolimpia versenysorozatán, az egyéni versenyzők 
a BSEV minősítő versenyein szoktak indulni minden évben. 

Egyéniben 7 versenyző indult a BSEV regionális döntőjén Nagya-
tádon. Aranyminősítés:  Papp Evelin /legjobb koreográfia különdíjat 
elnyerte/, Farkas Nikolett. Ezüst minősítés: Balogh Szonja, Szabó Re-
beka, Darás Réka, Kelemen Debóra, Nagy Viktória

BSEV országos döntőjében elért eredmények: Farkas Nikolett 
bronz minősítés, Darás Réka bronz minősítés és a legjobb előadó kü-
löndíjat elnyerte.
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Újdonságok a zalai part vendégkörének
Az üdülőtelepülések évről évre so-

kat tesznek azért, hogy minden igénynek 
megfelelő szolgáltatást tudjanak nyújtani 
a strandolás, a fürdőzés és a szórakoztatás 
terén egyaránt. 

A zalai Balaton-part települései idén 
különösen kitettek magukért: Györökön 
mozgáskorlátozottak számára akadály-
mentes vízi bejáró készült, Vonyarcon ren-
dezvényteret avattak, a diási Lidó-strandon 
új játékelemek készültek el.

A kerekesszékkel mozgók és a lehető-
ségeiket megkönnyítők közös györöki ün-
nepén jelen volt Szekeres Pál államtitkár és 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a 
vízbe jutást könnyítő szerkezetet Illés Fan-
ni, paralimpikon úszóbajnok mutatta be. 
A sportoló elmondta: örül, hogy az aka-
dálymentesítéssel a strandolás, a fürdőzés 
megkönnyítésére is gondolnak a vendéglá-
tók. Mint említette, bár vízisportot illető-
en medence párti, de szereti a Balatont, az 
üdülőrégió az otthona is, hiszen Reziben él.  

A szerkezet a vízisport szolgáltatáso-
kat nyújtó Tamás Bence ötletéből való-
sult meg pályázati támogatással, a Leader 
program keretében. Mint elhangzott: a 
kerekesszékesek önállóságának elősegí-
tésére - ahogy mindenütt -, a strandi lé-
tesítmények körében is számos fejlesztés 
történt, ám a vízbe jutás még nagyon ke-

vés helyen megoldott. A használat egysze-
rű, nem igényel kezelő személyzetet, elekt-
romos vezérlésű, gomb-
nyomással irányítható. Az 
öröm jeléül a Para Dance 
kerekesszékes tánccso-
port adott műsort a vízi 
színpadon. 

Vonyarcvashegy új 
rendezvényterét sörfesz-
tivállal avatták fel június 
végén. A vasútállomás tő-
szomszédságában, a tele-
pülés centruma, a strand 
és az oda vezető főut-
ca háromszögében lé-
tesült az üdülőtelepülés 
nagyforgalmú programjait befogadó hely. 
A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószene-
kar menetzenéje nyomán nyílt meg a kéz-
műves sörök és házi ízek fesztiválja: pálinka, 
sajtkóstoló a gasztronómia világába, látvá-
nyos kirakodóvásár a hagyományok erede-
tébe, sok színes szórakoztató zenés-táncos 
előadás a jó hangulat magas fokára vitte a 
vendégkört. Koncertezett Deák Bill Gyu-
la, Szandi és Csocsesz, esténként táncze-
nei együttesek adták az utcabáli talpaláva-
lót. Mindezzel útjára indult a nagy vonze-
rejű nyári programsorozat, ami hamarosan 
a boros forgataggal folytatódik, azt követik 

a halásznapok, majd a bor és csemegesző-
lő fesztivál veszi át a stafétát a főszezonban. 

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere a 
családias hangulatú Lidó strand új létesít-
ményeit a jó nyár, a nagy fogalom reményé-
ben ajánlotta a sajtón keresztül is a vendég-
körnek. Homokos plázs kialakítása, árnyéko-
lók elhelyezése teszi kényelmesebbé a stran-
dolást, valamint a játékelemek bővítéseként 
egy játékhajó jelenti az újdonságot, amit 
azonnal nagy örömmel vettek birtokba a 
gyermekek. A település nagyobbik strand-
ján idén plusz bejárati kaput létesítettek, a 
belépésnél való zsúfoltság elkerülésére. 

                                                    H. Á.

Több tízmillió forintos támogatást nyertek
csapadékvíz elvezetésre

Javában zajlik Felsőörsön a csapadék-
víz elvezetés fejlesztése, valamint új gya-
logátkelőhely létesítése, mellyel tovább 
növelik a községben a közlekedésbizton-
ságot.

- A tavalyi év egyik leg fontosabb ele-
me a csapadékvíz rendszer fejlesztésének 
az előkészítése volt, mely idén megvaló-
sul. Több mint 158 millió forintos, pályá-
zati pénzt nyertünk fejlesztésre, ami még 
örvendetes, hogy a 15 millió forintos ön-
részre is támogatást kaptunk. A munká-
latok jelenleg is folynak – tájékoztatta la-
punkat Szabó Balázs polgármester. Azon 
utcák, amelyek kimaradtak a csapadék-
víz elvezetés korszerűsítéséből most, a 
későbbiek során az önkormányzat mind-
azt önerőből megfinanszírozza. 

Örömteli hír még, hogy újabb csopor-
tot kellett indítaniuk az óvodában tavaly 
ősszel, a megnövekedett gyereklétszám-
nak köszönhetően, így az épületet bővíte-
ni kell. A beruházásra 30 millió forintos tá-
mogatást nyert el az önkormányzat, me-
lyet 4 millió forint önrésszel kiegészített. 
A munkálatok szeptember végére befeje-
ződnek. 

Szerencsére a közös hivatal kialakítá-
sa Balatonalmádival zökkenőmentesen 
ment végbe, a felsőörsi lakosok nem érez-
tek semmiben hiányt, az ügyfélközpontú-
ság továbbra is megmaradt. Szeretnék to-
vább korszerűsíteni a faluban a közvilágí-
tást, az egyik utcában napelemes kande-
lábert állítottak fel. A Béke és a Körmendy 
prépost utcákban korszerűsítik a járdákat, 

melyről nemrég döntött a képviselő-tes-
tület. A Fő utca-Petőfi utca keresztező-
désében gyalogátkelőhely kiépítése tör-
ténik, ezzel tovább növelik a községben 
a közlekedésbiztonságot. A préposti kú-
ria és a református templom felújításához 
szintén hozzájárult anyagilag az önkor-
mányzat. Távlati tervek között szerepel 
egy tornaterem építése, melynek előzetes 
munkálatai, úgymint a tervezés, pályázati 
források felkutatása már megkezdődött. 

Új rendezvényszervezője lett a tele-
pülésnek, a régi, jól bevált programokat 
megtartják. A zenés csütörtöki templomi 
koncerteknek nagy sikere van és már javá-
ban készülnek a július végén megtartan-
dó falunapokra. 

   Szendi Péter
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Települések

H I R D E T M É N Y
Házi komposztálás népszerűsítése Balatonfenyvesen

mintaprojekt

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0246

Házi komposztáló ládák INGYENES
kihelyezése Balatonfenyves lakói részére

Egy Európai Unió támogatásával megvalósuló környezetvédel-
mi mintaprojekt keretében a Vasúti pályatest – Belvízi csa-
torna – Nimród utca – Jancsi árok által lehatárolt telepü-
lésrészen, továbbá a Halász, Vadász, Madarász utcákban, 
életvitelszerűen itt lakó ingatlantulajdonosok részére, 436 db, 
1 m3 űrtartalmú komposzt silót oszt ki az önkormányzat, in-

gyenesen. 

Ha az Ön kertjébe, udvarába is szeretne ingyen komposztáló 
ládát, akkor nem kell más tennie, mint igényét jelezni az önkor-
mányzatnál (8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 27.; tel.: 
85/560-158; e-mail: horvathgabor@balatonfenyves.hu), illetve 

az alábbi információs vonalon:

Tel.: 82/705-181

Fax: 82/705-207

e-mail: hazikomposztalas@gmail.com

Lelle lendületben:
közel egymilliárd forint értékű fejlesztések

Közel egymilliárd forint értékű fej-
lesztések fejeződnek be ebben az évben 

Balatonlellén: a beruházások között jóléti, 
kulturális, turisztikai, infrastrukturális, sport 
célúak egyaránt szerepelnek. Június végén 
megtörtént a bölcsőde átadása: a százhu-
szonhatmillió forintba kerülő építkezés hu-
szonnyolc kisgyermek gondozását, elhelye-
zését teszi lehetővé, s egyben nyolc-kilenc 
munkahelyet is teremt. Kenéz István pol-
gármester elmondta: az intézmény létesí-
téséhez a városnak mindössze 2,5%-os ön-
részt kellett biztosítania, s a bölcsőde a mű-
ködéshez szükséges engedélyek beszerzése 
után, várhatóan szeptember 1-jétől áll majd 
a szülők és gyermekeik rendelkezésére. 

Megújul, átalakul a település központ-
ja is. A műemléki értékekkel bíró művelő-
dési házban szakavatott kezek dolgoznak 
óriási lendülettel, csakúgy, mint a szomszé-
dos szabadtéri színpadon. Ez utóbbi remél-
hetőleg már augusztus végén koncertek 

helyszíne lehet, míg az egykori kúria kor-
szerűsítése, belső átépítése szeptember vé-

géig tart. E két fejlesztés érté-
ke megközelíti a félmilliárd fo-
rintot, ám a költségeket pá-
lyázati forrásból finanszíroz-
zák. S ha már a létesítmények 
megújulnak, az önkormányzat 
vezetése a környezetük ápo-
lására is nagy hangsúlyt fek-
tet – így a helybeliek és a tu-
risták által egyaránt kedvelt 
parkban kőburkolatot kapnak 
a sétányok, új padokat, növé-
nyeket helyeznek ki, s a térbe 
illő fákkal frissítik a zöldterü-
letet. Modernebb, mégis inti-
mebb lesz ez a frekventált te-

rület, s már a kivitelezés alatt egy esztéti-
kus városközpont körvonalai rajzolódnak 
ki. A jóléti és kulturális intézmények mellett 
a sportot sem hanyagolják el Balatonlellén: 
július közepén adták át az új műfüves foci-
pályát, ahol százhúsz ifjú labdarúgónak biz-
tosítanak remek 
körülményeket a 
napi edzésekhez. 
A harminckétmil-
lió forintos pályá-
zati támogatáshoz 
az önkormányzati 
büdzséből mind-
össze tízmillió fo-
rintot kellett „mel-
lékelni”. 

A város turisz-
tikai vonzereje, a 
látogatók magas 

száma megköveteli, hogy a képviselő-tes-
tület utak, járdák építését, javítását is favori-
zálja: így történt ez idén is. A várhatóan leg-
pozitívabb visszhangú beruházás az eddig 
is rendkívül kedvelt Napfény strandhoz kö-
tődik - itt több szakaszon bontották meg 
a partvédőművet, s így mintegy százötven 
méter hosszan már homokos plázs várja a 
vendégeket. A polgármester szerint a hiva-
talos szervekkel folytatott hosszú csatáro-
zás végre lezárult: az első, ilyen irányú kérel-
meket még 2005-ben továbbították az il-
letékeseknek, az engedélyeztetési tervdo-
kumentációt azonban csak ebben az év-
ben szignálták. Pozitív fejleményként, a he-
lyi kivitelezők remek hozzáállásaként kons-
tatálhatjuk ugyanakkor, hogy bár az érde-
mi döntés meghozatala csaknem egy évti-
zedig tartott, a munkálatok mindössze tíz 
napig tartottak.  

 Lelle tehát lendületben van, s ezt remél-
hetőleg az állandó lakosok mellett a turis-
ták is méltányolni fogják.      

          Süli  
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Élj a helyi lehetőségekkel!
Játékos, szemet gyönyörködte-

tő, informatív és elgondolkodtató 
bemutató a helyi természeti,  tár-
sadalmi és gazdasági értékekről, 
kézműves termékekről.

Aki szeretné megismerni vagy 
családjával megismertetni a kör-
nyék rejtett, féltett, akár hétköz-
napi,  sokszor máig hasznos értéke-
it ,  keresse fel az „Élj a helyi lehető-
ségekkel! ” jelmondattal csalogató 
helyszínt valamelyik Balaton-kör-
nyéki művészeti fesztiválon. Az iz-
galmas stand fellelhető a veszpré-
mi Utcazene Fesztiválon, a Művé-
szetek Völgyében Kapolcson, majd 
a Füredi Borheteken.

A program minden korosztály-
nak szól:  a helyi értékeket bemu-
tató ismeretterjesztő anyagok mel-

lett a kicsiket játszóház várja, tele 
természetes anyagokból készült já-
tékokkal,  a nagyobbak a kézműves-
ség és a hagyományok rejtelmeit is-
merhetik meg , az érdeklődő és já-
tékos kedvű felnőttek, gyerekek to-
tózhatnak, egyedi nyereményekért . 
A nagyszülők is különös élmény-
ben részesülhetnek: egy-egy kiállí-
tott tárgy kapcsán biztosan felele-
venednek a régi emlékeik! 

Gyere és „Élj a helyi
lehetőségekkel!”:

Veszprém: július 24-25. Utcazene 
Fesztivál , 

Kapolcs: július 30-augusztus 1. 
Művészetek Völgye, Malomsziget 

Balatonfüred: augusztus 18-19. 
Füredi Borhetek

(A program a Fenntartható élet-
mód kampány a természeti és he-
lyi értékekhez kapcsolódóan a 
Ny-Dunántúlon című, a KEOP-
6.1.0/B/11-2011-0132 számú pályá-
zat keretében valósul meg.)

A kiállítás háttere
A Balatonfelvidék kincseit bemu-

tató utazó kiállítást a Tanácsadók a 
Fenntartható Fejlődésért egyesület 
helyi partnerekkel közösen állítot-
ta össze. A program célja a helyben 
lakók közösségének erősítése, helyi 
természeti és tárgyi értékek bemu-
tatásával,  a helyi termékek fogyasz-
tásának ösztönzése és általában a 
fenntartható életmód szellemének 
és gyakorlatának ismertetése.

http://www.tf f.hu 
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Megkezdődött a hagyományos koncertsorozat

Fiatalok fesztiválja Siófokon

Július első szombatján rendezték meg 
az V. Nyári komolyzenei koncertsoro-
zat első előadását Szentbékkállán, ahol 
ismét neves előadók mutatták be a ze-
netörténet leghíresebb műveit. A dara-
bokról minden koncert előtt idén is Ko-
vács Géza, a Nemzeti Filharmonikusok 
igazgatója tart előadást.

Olyan híres zeneszerzők műveit mu-
tatták be július 5-én, mint Brahms, Schu-
mann, Capuzzi, Beethoven, Rossini és 
Bartók Béla. Koválszki Mária zongorán, 
Miskolczi Anita és Devich Gergely gor-
donkán, Devich Benedek nagybőgőn, 
Devich Gábor pedig klarinéton játszott.

Egészen augusztus végéig minden 
szombat este egy-egy előadást tűznek 
műsorra a szervezők. A rendszerint telt 
házas koncerteket követően hagyomá-
nyosan egy környékbeli borosgazda kí-
nálja frissítő nedűvel, pogácsával a kö-
zönséget.

A megromlott orosz—ukrán viszony is rányomta bélyegét 
a IX. Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Művészeti 
Fesztiválra: lényegesen csökkent a volt Szovjetunió utódállamai-
ból érkezők száma, sőt, több ország távol is maradt a kaotikus (és 
drága) közlekedés miatt. Mindennek ellenére a fesztiváli hangulat 
jó volt, számos barátság született 
gyerekek és kísérők között. 

A fesztiválfelhívás szerint a ver-
senyre több kategóriában, művé-
szeti ágban (ének, hangszer, tánc, 
színpadi mű, képzőművészeti al-
kotások, ill. egyéb művészeti ágak) 
lehetett nevezni.

Az egyik utazási iroda által tá-
mogatott fesztiválon az orosz, 
kazah fiatalok mellett magyarok 

Több mint tíz éve 
hallgathatnak magas 
színvonalú előadásokat 
az ide látogatók. Az első 
koncertet Kocsis Zoltán 
kétszeres Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas kar-
mester, zongoraművész 
és zeneszerző, a Nem-
zeti Filharmonikus Ze-
nekar főzeneigazgató-
ja adta, amikor adomá-
nyokból felújították a 
templomban található 
műemlékorgonát. Rend-
szeressé négy éve váltak az előadások: 
azóta neves művészek mutatják be tu-
dásukat minden nyáron. A programokat 
hétről hétre Kovács Géza, a Nemzeti Fil-
harmonikusok igazgatója ismerteti.

Sárvári Attila polgármestertől meg-
tudtuk, minden évben ellátogat ide a 

törzsközönség, de érkeznek új látogatók 
is, sőt, néha betérnek kirándulócsopor-
tok is, akik ámulva hallgatják a nem min-
dennapi előadásokat. A belépő ugyan-
annyiba kerül, mint tavaly: idén hétszáz 
forint lesz.

  Mizsei Bernadett

(veszprémiek, siófokiak, makóiak) is szép sikerrel mutatkoztak be. 
A legjobbak pedig a gálaműsoron léphettek a Kálmán Imre Mű-
velődési Központ világot jelentő deszkáira. Itt került sor a díjak 
átadására is.

Doktor László, a zsűri alapító tagja lapunknak elmondta: a 
fesztivál nemcsak a barátságot, a 
művészet egyetemességét jelenti, 
hanem a fejlődésnek is lehetősé-
get biztosít, hiszen évek óta van-
nak visszatérő csoportok, fellé-
pők, akik bizonyítják, hogy a meg-
mérettetés jó hatással van a to-
vábbi fejlődésre, korábbi hibák 
kijavítására, a zsűri tanácsainak 
megszívlelésére.

   Z. A.
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Munkácsy Mihály, Paál László, Mészöly 
Géza, Mednyánszky László – a KOGART 
Tihany nyári időszaki kiállítása annak az 
1870-es években kibontakozó művész-
generációnak a munkásságát mutatja be, 
amely megteremtette a modern magyar 
festészet alapjait. 

Ezek a mesterek emelik ki elsőként a 
magyar piktúrát a korábbi évszázadok 
provincializmusából, ők lesznek a követ-
kező generációk példaképei, miközben eb-
ben az időben teremtődnek meg hazánk-
ban a szervezett művészképzés, a műke-
reskedelem és a kiállítások alapvető fel-
tételei. Közéjük tartozik az asztalos inas-
ból festőfejedelemmé vált Munkácsy Mi-
hály, akinek mesébe illő karrierje sok fia-
tal művésznek adott reményt a pályakez-
dés nehézségeinek elviseléséhez. Mun-
kácsy kritikai realizmusa, lényeglátó képes-
sége, bravúros technikai tudása és színér-
zéke nemcsak itthon, hanem Párizsban is 
nagy sikert aratott; mind a mai napig ő a 
legismertebb magyar festő a közönség kö-
rében. Paál László és Mészöly Géza a rea-
lista tájfestészet legjelentősebb képviselői-
ként egy újfajta természetszemléletet ho-
nosítottak meg, amelynek legfőbb jellem-
zője a valóságos látvány megragadása és 
annak a festészet eszközeivel történő meg-
örökítése. Mednyánszky László hajnali de-
rengésben mozdulatlan tájai, ködös, párás 
erdőbelsői és fénytől szabdalt hegycsúcsai 
a valóságos természetet misztikus láto-
mássá változtatják. A társadalom peremén 
élő csavargói pedig a 20. század első évti-
zedeinek szociális érzékenységű festői szá-
mára váltak követendő mintaképekké. En-
nek a négy mesternek az úttörő munkás-

sága nyomán bontakozott ki a 19. század 
utolsó negyedében a magyar realista festé-
szet, amely – Deák-Ébner Lajos, Vaszary 
János, Csók István és más fiatal művészek 
ecsetje nyomán – a naturalizmus stílussa-
játosságait magába olvasztva vált a század-
forduló különböző modern törekvéseinek 
alapjává. 

A kiállítás mintegy 30 festményen ke-
resztül tárja a látogatók elé a magyar festé-
szetnek azt a fejlődési ívét, amelyben – fo-
kozatosan leküzdve a korábbi több évtize-
des lemaradását – a századfordulóra utol-
érte a francia festészet leghaladóbb ten-
denciáit, megteremtve egy új, progresszív 
művészeti fejlődés lehetőségét hazánkban. 

Olyan képekkel találkozhatnak nyáron a 
KOGART Tihanyba látogatók, mint Mun-
kácsy Ásító inasa a Pákh Imre Gyűjtemény-
ből, vagy igazi kuriózumként Mészöly 
Géza két festménye, mely eredetileg egy 
kép volt, de valószínűleg egy örökösödé-
si vita folytán kettévágták.  A Rőzseszedők 
a Kovács Gábor Gyűjtemény megbecsült 
darabja, a Sétalovaglás pedig 2014 júniusá-
ban bukkant fel egy árverésen, így hosszú 
idő után most először láthatja együtt a két 
festményt egymás mellett a közönség. 

A kiállítás, amely a Kovács Gábor Mű-
vészeti Alapítvány és a Munkácsy Alapít-
vány közös szervezésében jött létre, szep-
tember 21-ig látható a KOGART tavaly 
nyílt tihanyi kiállítóhelyén. A látogatók a 
nyári időszakban minden szombaton dél-
után 4 órakor ingyenes tárlatvezetésen ve-
hetnek részt a KOGART Önkéntes Prog-
ram szervezésében. 
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Kiállítással tisztelegnek neves művészek előtt
Ábrahámhegyen

Megnyílt Ábrahámhegyen Udvardi Er-
zsébet „Bajától a Balatonig” című kiállítása. 
A Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas fes-
tő művei mellett Szabó Dávid munkáit is 
megcsodálhatják a Balaton-felvidéki tele-
pülésre látogatók.

Komoly hagyománya van annak, hogy 
Ábrahámhegyen László nap környékén 
minden évben megnyitják Bernáth Aurél 
festőművész, grafikus, művészpedagógus, 
művészeti író tanítványai valamelyikének 
a kiállítását. Idén Szabó Dávid műveit mu-
tatják be, aki 1933-ban született Budapes-
ten. Öt testvérét és őt édesanyjuk nevelte 
fel, miután édesapjuk 35 évesen meghalt. 
A családfő tehetséges műépítész, rajzo-
ló, fafaragó művész volt. Szabó Dávid sze-
rint az ő hagyatéka adhatta a belső kész-
tetés mellett az ösztönzést a művészpálya 
felé. Iskoláit Rákospalotán és Újpalotán vé-
gezte, a Képzőművészeti Főiskolát 1953-és 
1959 között látogatta. Bernáth Aurél mel-
lett olyan híres mesterek is tanították, mint 
Barcsay Jenő és Végvári Lajos

Kartochwill Mimi művészettörténész a 
megnyitón elmondta, Szabó Dávid koráb-
ban szőlősgazda volt Ábrahámhegyen, így 
egyben haza is tért ezzel a kiállítással. - Sza-
bó Dávid ritkán állítja ki képet, műgyűjtők-
nél is kevés található meg a festményeiből, 
így különleges alkalom, hogy közel ötven 
művét tekinthetjük meg egy helyen - tet-
te hozzá. Mint fogalmazott, Szabó Dávid 
csendes művész, aki szeret a saját műter-
mében bezárkózva alkotni, elvonulva a vi-
lág zaja elől. Kratochwill Mimi szerint a mű-
vész erőteljes egyéniség és nagy tehetség. 
Fantasztikus  csendéleteket és karakteres 
vonásokkal teli kivételes portrékat készít. 
Utóbbi megalkotására pedig szerinte csak 
az képes, aki mélyen átérzi modellje lelkét, 
szellemét. 

A tavaly elhunyt Udvardi Erzsébet idén 
lenne 85 éves. Ebből az alkalomból az ábra-
hámhegyi művelődési házban megnyitot-
ták „Bajától a Balatonig” című kiállítását. Az 
önkormányzat által összefoglalt megemlé-
kezésből megtudtuk, a bajai születésű fes-
tőművész érettségi után a Képzőművésze-
ti Főiskolán Bernáth Aurél osztályában ta-
nult festészetet, ahol Domanovszky Endre, 
Fónyi Géza és Hincz Gyula is mesterei vol-

tak. 1953-ban művészettörténet és rajzta-
nárként a fővárosi Vendel utcai tanítókép-
zőben kezdett tanítani, közben képeket 
festett, 1955-től pedig kiállításokon is részt 
vett. Egy alkalommal diákcsoportot vitt tá-
borozni a Balaton mellé. Ez a kirándulás, a 

Balaton látványa olyan mély nyomot ha-
gyott szívében, hogy az élmény hatására 
1958-ban Badacsonytomajon telepedett 
le. A tó igézetében élt, itt festette magával 
ragadó természeti és szakrális témájú fest-
ményeit egészen haláláig.

A Balaton vezette rá a szakrális fény 
ábrázolásaiban gyakran használt csillogó 
ezüst és arany szín applikációk használatá-
ra is. S bár oly’ sokan próbálták megörökí-
teni ezt a fényt, igazából csak keveseknek 
adatott meg ehhez a képesség és az alázat. 
Egyedülálló ezzel az egyéni kifejezésmód-
dal a magyar festészetben.

A festés szolgálat és imádság volt szá-
mára. Ahogy ő fogalmazott, egy olyan te-
vékenység, „amikor a lélek szavak nélkül 
imádkozik”. Képei valóban beszédesek: be-
szélnek a tiszta ragyogásról, aminek forrása 
nem mi vagyunk, hanem egy rajtunk kívül 
és fölöttünk álló erő. Minden festményéről 
az isteni gondviselésbe vetett mély hite, bi-
zalma tükröződik vissza. Személyéből is ez 
a ragyogás, bizakodás, optimizmust és hit 
áradt, amely átragadt az emberekre. 

Festményei, oltárképei, pannói, akvarell-

jei megtalálhatók nagy közgyűjtemények-
ben. Köztük van a Magyar Nemzeti Galé-
ria, az esztergomi Keresztény Múzeum, a 
Magyar Tudományos Akadémia, az Esz-
tergomi Prímási Palota és az ország szám-
talan települése Bajától a Balaton menté-

ig, a Nyírségtől az ország nyugati határá-
ig. A Magyar Posta az utóbbi években fest-
ményeiből készítette karácsonyi és húsvéti 
bélyegeit, amelyek több millió példányban 
keltek el. Hazai tárlatai mellett bemutatko-
zott külföldön is, például Bécsben, Boston-
ban, Brüsszelben, Kölnben, Velencében, Pá-
rizsban, Újdelhiben és Lublinban.

Munkásságát számos díjjal ismerték el: 
Munkácsy- és Kossuth-díjjal, Érdemes és 
Kiváló művész címmel, megkapta a Ma-
gyar Művészetért- és a Magyar Örökség-
díjat, valamint a Szent Fortunatus Lovag-
rend Művészeti Nagydíját. Szülővárosának, 
Bajának és Badacsonytomajnak díszpolgá-
ra. 

Szabó Dávid kiállítását, - amelynek meg-
nyitóján Sík Dóra gordonkaművész ját-
szott, és Mohai Gábor előadóművész 
mondott verset -, 2014. július 26-ig, szerdá-
tól szombatig 15 és 19 óra között a Bernáth 
Aurél Galériában lehet megtekintrni. 
Udvardi Erzsébet művei ugyanezeken a na-
pokon, szeptember elsejéig láthatók.

  Mizsei Bernadett
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Országos emlékprogram keretében, 
jubileumi nyári tárlat kínál érdekes látni-
valókat a keszthelyi Vidor Játékmúzeum-
ban.

A magántulajdonban lévő gyűjte-
ménytár csatlakozott a „diafilm éve” ren-
dezvényeihez, amiket a 60 éve alapított 
Magyar Diafilmgyártó Vállalat jog-
utódjaként a Diafilm Kft. indított el 
idén. A különféle kortörténeti érté-
kek gyűjtőjeként ismert Túri Török 
Tibor a filmtörténelem tárgyi emlé-
kei köréből is gazdag emléktárat őriz. 
Ezek számos darabjával találkozhat-
tak mára a nézők a Nosztalgia Mú-
zeumban. A látnivalókból most bő-
vített időszaki önálló kiállítás szü-
letett. Egész vetítéstörténeti talló-
zót adva, kiegészültek a látnivalók a 
gyűjtőtárs Koroncz Ilona által ren-
delkezésre bocsátott darabokkal. 

A vetítéses képkultúra techniká-
ja nagy korszakot ölel föl: egészen a 
17. századig vezet vissza, amikor a di-

Diafilmtörténet a játékmúzeumban
ázás elődjének tekinthető laterna magi-
ca hódító útjára indult Angliából. Anno, 
a szerkezettel üveglapokra festett képe-
ket megvilágítva vetítettek ki lencsén ke-
resztül. A fényt a készülékek korszerű-
sége szerint városi gáz, petróleum vagy 
gyertya lángja adta. A film feltalálásával 

gyorsult a fejlődés folyamata, a diavetí-
tők számos fajtája jelent meg világszer-
te. Látni olyan gépet is, ami egy kilincs-
műves szerkezet segítségével már lehető-
vé tette a filmszalag kézi hajtású folyama-
tos továbbítását, így mozgókép vetítésé-
re is alkalmas volt. 

Sok darab közelmúltat idéz, ami-
kor a győri Lemezáru Gyár fejlesz-
tései révén kerültek a játékboltokba 
sorra újabb és újabb dizájnnal a ve-
títők. Ahogy a fénykép – akár papír 
alapú vagy digitális – sosem veszít 
nimbuszából,  úgy a diavetítés is őrzi 
mindmáig helyét a kultúrában, az is-
meretterjesztésben, lépést tartva a 
technika fejlődésével. A mesefilm vi-
lág ugyan ma már más, ám mint Turi 
Török Tibor elmondta: egy dvd-n 
közelmúltban kiadott régi mesefilm 
összeállítás bizonyította, hogy az al-
kotók nem egy generációnak dol-
goztak. 

                                       H. Á.

A Vonyarcvashegyhez szorosan kötő-
dő, 15 esztendős Vollein Ferenc festmé-
nyeinek 25. önálló kiállításával immár ju-
bileumát ünnepli a bemutatkozásainak. A 
községházán rendezett tárlat igazi kultu-
rális különlegességet hordoz.

A gyermek alkotó az ifjúsági képzőmű-
vészeti élet immár kiemelkedő, megha-
tározó képviselőjévé vált. Az évek során 
több hazai és nemzetközi alkotópályáza-
ton nyert díjat, lett győztes. Alkotó tevé-
kenységét a festészet és az irodalom olyan 
jeles képviselői mentorálják, mint Somo-
gyi Győző, Veszeli Lajos, Péntek Imre, 
Lackfi János vagy Weiner Sennyey Tibor.  

Témái közül  kiemelkedik  a balatoni 
táj, ízig-vérig igazi balatoni alkotó. Eddi-
gi munkásságáról idén az ünnepi könyv-
hét hivatalos listájában szereplő képes ki-
advány jelent meg. A kötetben leírja mű-

Gyermekművész kiállítása
termi vallomását: „A festészet számomra 
soha nem egyszerű időtöltést, hanem az 
igazi felfedezést, a világ újjáalkotását je-
lentette és jelenti színeken és formákon 
keresztül. Tudom, 
így „nagy gyermek-
ként”, sőt kamasz-
ként egészen más-
képp látom a vilá-
got mint a felnőtt, 
a hivatásos művé-
szek, de ez így van 
rendjén. A művé-
szetet felfoghatjuk 
egyfajta játékként 
is, és ebben a játék-
ban korosztályom 
talán lehet annyi-
ra jó, akár a felnőt-
tek…”

A művészet számára önkifejezést, 
alkotói örömöt jelent, s egyúttal bizo-
nyítást is .  Ezek találkozása jegyében 
mondott köszöntőt a tárlatnyitón há-

zigazdaként Péter 
Károly, Vonyarc-
vashegy polgár-
mestere. Szakmai 
ajánlással méltat-
ta a látnivalókat 
a kiállítás kuráto-
raként Illésné Ma-
jor Julianna, a he-
lyi művelődési in-
tézmény igazga-
tója és Somogyi 
Győző, Salföldön 
élő festőművész . 

                     
       H. Á .
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Wossaláék nyertek Ausztriában a Soling Masters
VB főpróbáján

Siófoki siker a Székesfehérvár Rallyn

Június végén Seewalchenben, az au-
gusztusi Soling Masters Világbajnokság 
fōpróbájának számító Autried Nagydíjon 
a Wossala György - Németh Péter - Joó 

A székesfehérvári futam nagy nyertesei a siófoki pilóta Gyarma-
ti Ariel, és navigátora, Németh Gergő voltak. Az R2 Bajnokságban 
az abszolút második, míg kategóriájuk első helyét szerezték meg a 
Fejér megyei versenyen.

- Nagyszerűen éreztük magunkat. Örültünk, hogy 
nem volt kánikula és a záporok is elkerülték a régi-
ót. A belvárosi prológ felemelő volt, minden verseny-
re kellene hasonló. Élmény ennyi ember előtt – között 
autózni, sajnáltuk, hogy nem mindenki élt ezzel a le-
hetőséggel. Másnap a pályák közül volt, amely nem 
annyira feküdt sem az autónak, sem nekünk. - tud-
tuk meg a pilótától. - Sok volt a tempós rész, néhány-
szor szabályzáson kellett menni, aminek nem igazán 
örülök. A kőhányási szakasz azonban kifejezetten tet-
szett, tempós, de technikás, igazi erdei gyorsasági, él-
mény volt versenyezni rajta.

- Az autóval szerencsére nem akadtak komolyabb 
technikai problémák a hétvége során, bár a végére a 
váltó már egy kicsit gyengélkedett. Némileg izgultunk, 
hogy ne legyen nagyobb baj, és célba tudjunk érni.  Ko-
molyabb kalandunk sem akadt, így elmondhatjuk, 

Kristóf  összetételű magyar csapat megis-
mételte a tavalyi sikert, az 5 nemzet ver-
senyzőit felsorakoztató mezőnyben szo-
ros küzdelemben ismét győzött.

A változó szél-
ben megrende-
zett, alpesi vi-
harokkal tarkí-
tott öt futamban 
Wossaláék mind-

végig kiélezett küzdelmet vívtak a 2011-
2012 évi  világbajnok kanadai Peter Hall 
kormányozta hajóval. A helyezést végül 
az utolsó futamban a RAMADA Csapat 
gyõzelme döntötte el.

Augusztusban a Masters 
Világbajnoksàg ugynezen a helyszínen 
lesz megrendezve, így a magyarok ismét 
jó esélyekkel indulhatnak majd a világbaj-
noki címért.

hogy végre egy kiegyensúlyozott futamot tudtunk teljesíteni.  
- Az eredménnyel abszolút elégedettek vagyunk, kicsit úgy érez-

tem magam az autóban, mint a baleset előtt, ez jó jel a jövőre nézve. 
Reméljük, hogy sikeres széria előtt állunk.

Eredmények:
1.   Wossala-Németh-Joó 
       Magyarország
2.   Hoyer-Hörantner-Widhalm  
       Ausztria
3.   Hall-Hall-Hall  
       Kanada
4.   Walker-Moser-Walker 
       USA
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Sárkányok a Balatonon
Ritka sportélményben lehe-

tett a része azoknak a fiatalok-
nak, akik egy nyertes TÁMOP pá-
lyázat jóvoltából igazi sárkányha-
jókba ülhettek Siófokon. A külle-
mükben sem akármilyen hajókat 
a Kálmán Imre Nemzetközi Gyer-
mek- és Ifjúsági Fesztiválra von-
tatták át Balatonfüredről.

Érdeklődésünkre Házi Zsu-
zsanna edző elmondta, hogy a 
2010-ben alakult egyesületük cél-
ja az volt, hogy a Balatonon még 
kevésbé ismert csapatsportág-
gal ismertessék meg a vízi spor-
tok kedvelőit. Ezzel nemcsak szí-
nesítik, de élénkítik is a balatoni 
sportéletet.

A limuzin hosszúságú (ám ké-
nyelméről már nem autóhoz hasonlítha-
tó) hajó 20 evezőst, egy kormányost és 
egy dobost fogad be. Innentől nem nehéz 
elképzelni, mit is jelent az együttműködés 
ennyi ember között!

Az edző szerint a sárkányhajózás vérbe-
li csapatsport, amely nemcsak az erőnlétet 
fejleszti, hanem egységet kovácsol. Külföl-
dön (főképp Nagy-Britanniában, Új-Zélan-
don stb.) nagyon népszerű, több évtizedes 

hagyományai vannak, s itthon is egyre nép-
szerűbb. A versenyek országosak, olykor 
nemzetköziek, de fesztiváljelleggel számos 
helyen „bevetik” a sárkányokat.

   Zatkalik A.


