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Lapszél
Kaput nyitottunk

Balaton-díjasok, 2014
Pontosan két évtizeddel ezelőtt, 1994-ben nyújtották át 

először a Balaton és régiója érdekében kifejtett kiemelkedő 
munkáért járó kitüntetéseket, a Balatoni Szövetség által ala-
pított díjat. Idén Fekete-Páris Judit, Horváth Gyula és Lom-
bár Gábor vehette át a Balaton-díjat Bóka Istvántól, a szö-
vetség elnökhelyettesétől. 

Fekete-Páris Judit

A Balaton Fejlesztési Tanács 
gazdasági igazgatójaként vég-
zi munkáját. A térség pénzügyi 
feladatait kiválóan koordinál-
ja, lelkiismeretesen követi a pén-
zek felhasználását. Szigorúan, de 
korrekten végzi, s végezteti az el-
számolásokat. A pályázati rend-
szereket figyelemmel kíséri, s a 
pénzügyi megoldásokat elősegí-
ti. Kiváló pénzügyi munkájáért részesült Balaton-díjban.

Horváth Gyula

A balatoni hajózás területén 
végzett munkája kiemelkedő. A 
ranglétrát végigjárva igazgató-
ként fejlesztette a hajóparkot, a 
kikötőket. Munkája során került 
az önkormányzatok tulajdonába 
a kikötőpark, s a hajóállomány. 
Elődje, Kopár István tevékenysé-
gét folytatva vezette a hajózást 
a jelenlegi színvonalra. Irányító-
ként következetes, kitartó és igazságos volt. Jó kapcsolatot 
ápolt az önkormányzatokkal, s munkájában adott vélemé-
nyükre. Több évtizedes, a Balaton térség érdekében végzett 
munkájáért részesült Balaton-díjban.

Lombár Gábor

Polgármesteri feladatai mellett – 
két évtizede - a Balatoni Szövet-
ség elnökségében is aktív mun-
kát végez. Kreativitásával, javas-
lataival, ötleteivel segíti a szö-
vetség munkáját. Fontos szere-
pet játszott és játszik az erdélyi 
testvértelepülések összefogásá-
ban, kapcsolataik fejlesztésében. 
Balatonfenyves térségében is 
összefogó erő az önkormányzatok közötti koordinációban, 
s a közös feladatok megoldásában. Kritikái igazságosak, épí-
tő jellegűek, s segítik a szövetség előrehaladását és munká-
ját. Segítő, építő munkájáért Balaton-díjban részesült.

Faluhelyen még ma is szokás, hogy „rányitnak” 
egymásra a szomszédok. Nincs itt semmiféle illem-
sértés, mert – életmódjukból adódóan – nagyon is 
jól tudják az emberek, mikor illik, s mikor nem a kis-
kapu kilincsét lenyomni, s megemelt kalappal kö-
szönteni a szomszédot. Ha pedig a fogadtatás szí-
ves volt, szétnézhetett a portán idős és fiatal, gaz-
da és gazdaasszony egyaránt. Ha kellett, segítették 
egymást, de ha úgy hozta a sors, hát az ugratások 
sem maradtak el. No meg a kedves kínálások: „Csak 
még egy kupicával, pohárkával!” Avagy: „Az asszony 
sütötte ám!” Az efféle látogatások jóízű tereferében, 
máskor pletykában szélesedtek ki, s ebédre, vacsorá-
ra jobb hangulatban tértek a szomszédok.

Lám, a XXI. századi Balatonnál megismétlődött 
ez a szép gesztus: kaput nyitottunk egymásra! Persze 
a fanyalgók mondhatják, hogy mesterkélt volt, nem 
hozott a konyhára annyit, amennyit befektettek stb. 
Persze az időjárás sem volt a legudvariasabb, sőt: át is 
rendezett jó pár programot. De! De megvolt a gesz-
tus, s nem is nagyon bátortalanul! Megvolt a szán-
dék, láthatóan az együvé tartozás szándékával!

Kaput nyitott a Balaton! Vártuk ismerőseinket 
és az ismeretleneket, akik jogos kíváncsisággal kel-
tek hosszabb-rövidebb útra. Ők pedig benyitottak 
ide vagy oda, megtapasztalták a vendégfogadás új 
(vagy újraélesztett) formáit, s aszerint döntöttek, 
visszatérnek-e a nyári forgatag idején vagy keresnek 
más kapukat.

Bizonyára készülnek kimutatások, statisztikák, 
melyek erősítenek, cáfolnak, megkérdőjeleznek va-
lamit ebből a szűk két hétből (május 1-je és 11-e kö-
zött). Lehet vitatni hasznukat, ám az egészen bizo-
nyos, hogy annak a közel négyszáz vállalkozásnak, 
amely a Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Ma-
gyar Turizmus Zrt. közös programjában részt vett, 
emlékezetes marad ez az időszak. Beleértve a felké-
szülést, a lebonyolítást és a mérlegkészítést. Vállal-
ták a kapunyitást, emberül teljesítettek, s talán nem 
is várják érte a dicséretet. Pedig megérdemlik, mert 
olyan kezdeti lépést tettek, melynek – feltéve, hogy 
lesz folytatása – csak évekkel később érik be a gyü-
mölcse. Nagy szavakkal élve: letették a Balaton biz-
tos jövőjének egy fundamentumkövét…

Igazságtalanság lenne rangsorolni a programo-
kat, mert azok ott és akkor voltak a legjobb he-
lyen, hiszen a gazdák voltak azok, akik tudták, ép-
pen most pincehideg a bor, most sült ki a kemen-
cében a kalács. És ha lesz emlékezete a balatoniak-
nak, ekképp fogják felidézni 2014 májusát: mi nyi-
tottuk ki a Balaton kapuit…

         Zatkalik András
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Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács
Hét év, negyvenmilliárd forint

Az elmúlt év decemberével nem csak 
2013-tól vettünk búcsút, hanem egy hétéves 
uniós fejlesztési ciklustól is. A mérlegkészítés 
során egyértelművé vált, hogy ennek az idő-
szaknak egyik legnagyobb vesztese a Balaton 
régió, s a gondokat tetézi, hogy a térségbe el-
juttatott forrásokat rossz hatásfokkal hasz-
nálták fel. A Balaton Fejlesztési Tanács áprilisi 
ülése azonban reménykeltő hírekkel szolgált: 
az unióval kötött partnerségi megállapodás 
értelmében 2020-ig negyvenmilliárd forint 
jut a tájegység gazdaságfejlesztésére. Ez az 
összeg azonban a szaktárcák beruházásaival 
együtt elérheti a nyolcvan - százmilliárdot is.  

Egy-egy konkrét fejlesztéshez tervezé-
si fázisokon keresztül vezet az út, s ez utób-
bi folyamatnak a hajrájához érkezett a Bala-
ton Fejlesztési Tanács. A testület fórumán 
Molnár Gábor, az integrációs kft. igazgatója 
a téma tárgyalása kapcsán kronológiai sor-
rendbe foglalta a mintegy másfél évtized tör-
ténéseit. Elmondta: 1999-ben készült el a Ba-
laton térség 2010-ig szóló területfejleszté-
si koncepciója, melyet egy három évvel ké-
sőbbi kormányhatározat erősített meg. En-
nek lejárta előtt a BFT elkészítette és elfogad-
ta a 2020-ig szóló elképzelést, melynek felül-
vizsgálata folyamatban van. A testület elé ke-
rülő javaslat a gazdaságfejlesztési elképzelé-
sek mellett környezetvédelmi és közlekedé-
si programot is tartalmaz. Ez utóbbi fejleszté-
sekről, s a megvalósításukhoz szükséges for-
rásokról még nem született döntés, így tehát 
komoly feladat hárul a tanács tagjaira a kü-
lönböző szaktárcákkal történő egyeztetések 
során.

Molnár Gábor hangsúlyozta: a végleges, 
átfogó koncepció elkészítése a régió felada-
ta, de a kitűzött célok megvalósítása elkép-
zelhetetlen a programgazdákkal történő 
egyeztetés nélkül.  Az is evidenciának tűnik: 
ezen a területen verseny várható, amely ese-
tenként konfliktusokkal járhat, ám ezeket a 
térség érdekében kompromisszumokkal kell 
feloldani.

Az előterjesztésből kiderült, hogy a témá-
val kapcsolatos kormánydöntés a partnersé-
gi megállapodásban negyvenmilliárd forin-
tos balatoni keretet tervez A Balaton integ-
rált beruházási program címen.

Wächter Balázs szakértő a VitalPro Kft. 
képviseletében arról tájékoztatta a tanácsot, 

hogy elkészült a fejlesztési koncepció egyez-
tetési változata, de hamarosan megkezdő-
dik az érdemi társadalmi egyeztetés is, amely 
többek között műhelycsoport foglalkozást, 
mélyinterjúkat tartalmaz. Tájékoztatott arról, 
hogy a Balatoni Integrációs Kft. közreműkö-
désével gyűjtik be azokat a konkrét javasla-
tokat, amelyek a fejlesztések alapjául szolgál-
hatnak. 

Elmondta: elkészült egy alapos helyzet-
elemzés, amely rávilágít arra, hogy a 2007-
2013-as ciklusra készült stratégia és fejlesz-
tési terv csak korlátozott mértékben való-
sult meg. Álláspontja szerint a korábbinál 
hatékonyabb forrás felhasználás elősegíthe-
ti, hogy a Balaton térségfejlesztési modell le-
gyen. Az előadó szólt arról is: rendkívül fon-
tosnak tartják, hogy a magasabb képzett-
ségű fiatalok mellett az idősebb generáció 
tagjai számára is vonzó legyen a régió - eh-
hez egy különálló mini térségfejlesztési, gaz-
dasági csomagot kell képezni. A siker továb-
bi feltétele az együttműködés a környékbe-
li és a térségi tudásbázisokkal. Az egyik leg-
jobb példa: Magyarországon az első akkredi-
tált gazdaságfejlesztési klasztert balatonfüre-
di központtal jegyezték be. 

Az előadó a turizmus trendjei kapcsán 
szólt arról is, hogy egyre nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni az aktív tevékenységre, a gaszt-
ronómiára, a minőségre. A kerékpáros turiz-
mus ugyancsak magasabb nívót érdemel, hi-
szen csak így tudunk versenyre kelni a ha-
sonló adottságú ausztriai területekkel. Érzé-
kelhető az is, hogy az egészségtudatosság-
nak mind jelentősebb szerepe van a minden-
napokban, s mivel a helyi lakosság átlag élet-
kora folyamatosan nő, az egészségügyi szol-
gáltatások prioritást kapnak. E téren is indo-
koltak a beruházások akár kormányzati, akár 
magánforrásból.

A szakértő elmondta: az intézményrend-
szerben az elmúlt hét évben érdemi változás 
nem történt azon kívül, hogy helyi szinten 
megalakultak a turisztikai desztinációs me-
nedzsment szervezetek – ez azonban kevés 
volt ahhoz, hogy a turizmusban regionális 
szinten érdemi áttörés történjen. A balatoni 
közlekedési szövetség is elkezdte munkáját, 
de egységes tarifarendszerek még nem jelen-
tek meg. A gasztronómiával kapcsolatban 
úgy fogalmazott: a helyi termékeknek nincs 

meg sem az egységes elismertsége, sem az 
egységes promóciója.  

A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén a ma-
gyar idegenforgalom teljesítményéről és ter-
veiről tartott előadást Horváth Viktória. A 
turizmusért felelős helyettes államtitkár biz-
tató eredményekről tájékoztathatta a grémi-
um tagjait: a január- februári adatok 10-12%-
kal haladják meg az elmúlt évit. Hangsúlyoz-
ta: ennek ellenére nem lehetünk elégedettek, 
hiszen a német nyelvterületen piacot vesz-
tettünk, ám a határnyitás negyedszázados 
év fordulója alkalmat kínál arra, hogy – rész-
ben a nosztalgiára alapozva – ismét felkelt-
sük hazánk iránt az érdeklődést. Az államtit-
kár elégedetten szólt arról, hogy az Oroszor-
szágból hozzánk érkező vendégek száma fo-
lyamatosan emelkedik – különösen a Nyu-
gat-Balaton a kedvelt úti cél. A hazai ven-
dégforgalom alakulásával kapcsolatosan el-
mondta: a SZÉP kártya bevezetése jelentős 
lépésnek tekinthető, hiszen mind a munkál-
tató, mind az alkalmazott számára számos 
előnyt biztosít. Az elfogadóhelyek nyolcvan 
százaléka vidéki szolgáltatást takar, tehát elé-
gedettek lehetnek a fővároson kívüli étter-
mek, szállodák tulajdonosai és más szolgál-
tatók is. Megdöbbentően sokan – közel né-
gyezren – csatlakozik a magyar tenger part-
ján ehhez a lehetőséghez, így tehát ők is ré-
szesedhettek a Balatonnál 2013-ban „lecsa-
pódott” 6,4 milliárd forintos forgalomból. 

A jövőre vetített elképzelések is rendkí-
vül ambiciózusak: a jelenleg kidolgozás alatt 
lévő, 2024-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesz-
tési koncepció azzal számol, hogy a tervezé-
si ciklus végén az idegenforgalom részesedé-
se a GDP-ből eléri a 10%-ot, s az ágazatban 
foglalkoztatottak száma a jelenleginek más-
félszeresére nő. Horváth Viktória a korábban 
megfogalmazott alaptéziseket megismétel-
ve jelezte: változatlanul az a cél, hogy a Ba-
laton legyen Európa legbiztonságosabb tava, 
ahol a elsősorban a családok számára nyúj-
tanak minőségi, a nemzeti értékeket is felvo-
nultató szolgáltatásokat. Mint mondta: a tár-
ca örömmel fogadja a helyi kezdeményezé-
seket, melynek egyik legszebb példája a Nyi-
tott Balaton akció, amely megalapozhatja az 
”új szezonok” indítását is a magyar tenger 
partján.

   Süli Ferenc  
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Tükörben a magyar tenger: tények és tervek
Konferencia a Balatonról

Ha – Egry Józsefhez hasonlóan – hó-
dolatunk tárgyaként tekintünk a magyar 
tengerre, a rácsodálkozás mellett min-
dig feltesszük magunknak a kérdést: vajon 
eléggé ismerjük-e? A tartós együttléthez 
ugyanis nem elegendő a szerelmetes hevü-
let: párbeszédre is szükség van. Abban pe-
dig már évszázadok óta biztosak lehetünk, 
hogy a Balaton mindig tiszta arcát fordít-
ja felénk,  s ha tükre időnként homályos, 
az okot mindig környezetében kell keres-
nünk: a vízszintcsökkenés, az algásodás, a 
vízi élőlények pusztulása mindig azt jelzi, 
hogy használóinak új utakat kell keresniük. 
Az április végén, Tihanyban rendezett kon-
ferencián a tóval foglalkozó tudósok pon-
tos diagnózist állítottak fel, s ha szakterü-
letükön bajt, betegséget észleltek, a meg-
oldás, a terápia módját is megosztották 
a népes hallgatósággal. A 2012-14 között 
futó Lake Admin projekthez kapcsoló-
dó tanácskozás azt is megmutatta: a pol-
gármesterek, a tóparti vállalkozók, a civil 
szervezetek és az állami cégek vezetői egy-

aránt figyelemmel kísérik a Balaton sorsát. 
A konferencia rangját jelzi, hogy a résztve-
vőket Kontrát Károly, a Belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára köszöntötte. 

A nagy érdeklődéssel kísért fórumot 
G.-Tóth László professzor előadása vezette 
fel. Az MTA  limnológiai intézetének igaz-
gatója A Balaton mai ökológiai helyzete és 
kilátásai című prezentációjában az elmúlt 
mintegy fél évszázad gondjait, elhibázott 
döntéseit elevenítette fel. Az 1970-es évek-
ben kezdődött tömegturizmus, az infrast-
rukturálisan előkészítetlen parcellázások, 

a nádasok területének visszaszorulása je-
lentős vízminőség romlást eredményezett. 
Az eutrofizáció következményeként a 90-
es évek elején algavirágzás és tömeges hal-
pusztulás jelezte, hogy a helyzet tarthatat-
lan, s a tó megóvása érdekében drasztikus 
beavatkozásra van szükség. S bár már ko-
rábban is történtek a magyar tenger vé-
delme érdekében intézkedések – három-
lépcsős szennyvíztisztítás, elvezető csator-
na megépítése, állattartó telepek bezárá-
sa, a Kis-Balaton I. ütemének megvalósí-
tása – eredmények csak az ezredforduló 
előtt néhány évvel jelentkeztek. A profesz-
szor hangsúlyozta: a vízszint szabályozást 
a halak ívásához és a nádasok igényéhez is 
igazítani kell. A balatoni nádasok legalább 
8-10 évente egy-két éves alacsony vízszin-
tet igényelnek. Előadásában kitért az ide-
genfajok inváziójára: az aszályos évek, a 
víztömeg erős nyári felmelegedése, a drá-
mai vízszintcsökkenés, a parti sáv kiszára-
dása, az ívóhelyek csökkenése következté-
ben a melegebb vizet kedvelő kelet-euró-

pai és ázsiai eredetű ge-
rinctelen állatfajok invázi-
ója zajlik. Az ezredfordu-
ló után észlelt drámai víz-
szint ingadozás ökológiai 
hatásaitól megriadva so-
kan feltették a kérdést: le-
gyen vízpótlás vagy ne le-
gyen. A professzor egy-
értelműen tette le vok-
sát ez utóbbi mellett. Az 
igazgató a 2020-ig szóló 
gyakorlati jellegű akadé-
miai kutatások között so-
rolta fel a busa, valamint 

más idegen- és őshonos halfajok táplál-
kozásának és növekedésének kutatását, a 
halállományok méretének és eloszlásának 
monitorozását, a tó gerinctelen állatvilá-
gának rendszeres minőségi és mennyiségi 
vizsgálatát – különös tekintettel az újab-
ban megjelenő fajok és az árvaszúnyog in-
váziójára. 

Horváth Ákos, az OMSZ Siófoki Vihar-
jelző Obszervatórium vezetője előadásá-
ban a globális légmozgások ismertetése 
mellett részletesen elemezte a Balatonnál 
észlelt szélsőséges időjárási viszonyokat is. 

Ennek érzékeltetéséül elmondta, hogy az 
eddigi legcsapadékosabb év 2010 volt, míg 
egy évvel később a mérések történetének 
legszárazabb esztendejét regisztrálhatták. 
Elmondta: a forró periódusok gyakorisá-
ga növekszik, a Medárd időszak lerövidült, 
míg a Balaton jeges periódusa, valamint a 
havas napok száma egyaránt csökkent. A 
szélsőséges megnyilvánulások ellenére - a 
nagy teljesítményű számítógépeknek kö-
szönhetően - egyre pontosabb viharjelzést 
tudnak szolgáltatni a szakemberek. Erre 
azért is szükség van, mert a légkörben fel-
lépő globális folyamatok már nem a jövő 
problémáit jelzik - a mindennapi időjárás 
szintjén itt és most történnek. 

Kravinszkaja Gabriella, a Közép-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság munkatársa Víz-
szintingadozás - vízkészlet gazdálkodás és 
mederkezelés című előadásában elmond-
ta, hogy 1997-ben a Balaton vízszint sza-
bályozásának megváltoztatását megelő-
ző környezetvédelmi engedélyezési eljá-
rás során a negyvenhárom tóparti telepü-
lés közül csak kilenc önkormányzat élt ki-
fogással a vízszint tíz centiméterrel törté-
nő megemelését illetően. A jelzett prob-
lémák: az alacsonyan fekvő épületek víz 
alá kerülése, a vízszint emelés okozta bel-
vizek, a csapadék levezető árkok hiánya, 
az elöntések kárigénye, a magaspartok 
suvasodása. A vízszintemelés feltételeként 
fogalmazták meg a Sió csatorna és a siófo-
ki leeresztő és hajózsilip felújítását – ezek 
a feltételek azonban a mai napig nem tel-
jesültek. 

Az előadó részletesen foglalkozott a klí-
maváltozás hatásainak mérséklésére tett 
javaslatokkal: ezek közé tartozik a tóme-
derben történő tárolás, vagyis a vízszint 
százhúsz centiméterre való növelése meg-
felelő infrastruktúra kialakítással, a meder-
ben felhalmozott iszap eltávolítása, vala-
mint a Kis-Balaton vízpótló tározóként is 
történő komplex hasznosítása. Hangsú-
lyozta, hogy elkerülhetetlen a tervezett 
vízszintemelést megfelelően kiszolgáló te-
rületi infrastruktúra kiépítése. A tíz centi-
méteres vízszintnövelés ugyan pozitív üze-
netet hordoz, ám nagyon fontos tudatosí-
tani minden érdekelt fél számára, hogy en-
nek komoly költségvonzata van. 
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Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója elő-
adásában felelevenítette a hazánk uni-
ós csatlakozása óta eltelt időszakban tör-
tént fejlesztéspolitikai változásokat. Egy-
értelművé tette, hogy a Balaton az orszá-
gos átlag alatt részesült a fejlesztési forrá-
sokból, s ezen a gyakorlaton változtatni 
kell a 2020-ig érvényes pénzügyi-fejleszté-
si ciklusban. A beruházások között priori-
tásként indokolt megfogalmazni a klíma-
változás hatásaihoz való alkalmazkodást: 
előtérbe kell helyezni a települések vízellá-
tását, a szennyvízelvezetést és tisztítást, va-
lamint különös gonddal szükséges kezelni a 
szennyvízkezelést. Elmondta: a 2020-ig ér-
vényes fejlesztési koncepcióhoz integrált 
területfejlesztési program  és uniós terve-
zési részdokumentumok készülnek. 

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Balato-

Zamárdi, a déli part egyik legkedvel-
tebb üdülőhelye az elmúlt években je-
lentős fejlesztéseket produkált. Nem 
csak a kisváros központja újult meg 

– az önkormányzat szinte valamennyi 
közösségi létesítmény korszerűsítésé-
re gondot fordított. A beruházások 
idén folytatódnak: százmillió forintos 
költséggel hamarosan megkezdődik 
az óvoda bővítése, rekonstrukciója 
is. Csákovics Gyula polgármester ab-
ban bízik: a komfortos élet lehető-

sége változatlanul vonzóvá teszi a vá-
rost mind lakóhelyválasztás, mind kirán-

dulási, üdülési szempontból.
- Anyagi lehetőségeink kedvezőek, hiszen erre az évre is tudtunk tar-

talékot képezni. Költségvetésünk meghaladja az l,2 milliárd forintot, 
melynek egyharmadát beruházásokra, fejlesztésekre kívánjuk fordíta-
ni. Utakat újítunk fel, járdákat és vizesblokkokat építünk, s – elsősorban 
a családokra gondolva – a szabad strand nyugati részén lidós fürdő-
helyet alakítunk ki. Ezen a részen megbontjuk a partvédőművet, s hu-
szonöt méter hosszan öblös, homokos partszakasz áll majd a gyerme-
kekkel érkezők rendelkezésére. Folytatjuk a játszóterek felújítását, sőt 
egy többgenerációs szabadidő parkot is létrehozunk azon a korábban 
is önkormányzati tulajdonú területen, melyet a közelmúltban vásárol-
tunk vissza. Zamárdi egyébként azon települések közé tartozik, melyek 
tovább gyarapítják vagyonukat: Széplak-felsőn két MÁV ingatlan ke-
rült tulajdonunkba, s ezeket közösségi célra tervezzük hasznosítani.   

ni halgazdálkodás múltja, jövője előadásá-
ban négy emberöltő történetét elevení-
tette fel. A Balaton halállományát befolyá-
soló tényezők között említette a déli vas-
útvonal megépítését, a Sió-zsilip kialakítá-
sát, a Kis-Balaton megszűnését és a halá-
szati tevékenység fejlődését. A tó erede-
ti partvonalának kedvezőtlen irányú átala-
kulása, a déli part kibetonozása nem csak 
a halak ívóhelyét szűkítette le - a vízminő-
ségre is negatív hatással volt. Az orvhalá-
szat növekedése is jelentősen gyéríti a hal-
állományt, de a helyi társadalom számára 
a legnagyobb traumát  az 1991-es angolna 
vész okozta. A vezérigazgató elmondta: az 
ívóhelyek beszűkülése és a  halállomány ki-
használtságának fokozódása miatt a szak-
emberek már az 1950-es években a mes-
terséges pótlást, népesítést helyezték elő-
térbe. A cég által száz éve pontosan veze-
tett statisztikákból kiderül, hogy a halászfo-

gás egyre inkább csökken, míg a horgászok 
által kifogott halak mennyisége folyamato-
san emelkedik. A horgász célokat kiszolgá-
ló halgazdálkodás egyre inkább előtérbe 
kerül – ezt a népesítési szerkezet átalakí-
tása, a süllő utánpótlás növelése, a ragado-
zó halak pótlásának fokozása jelzi. Alapve-
tő cél, hogy a betelepített hal a lehető leg-
jobb hatásfokkal tudjon becsatlakozni a 
tó természetes táplálék készletébe. S bár a 
planktonikus táplálékkészlet elszegényese-
dik, a szúnyoglárva és a vándorkagyló még 
megfelelő táplálkozási lehetőséget kínál a 
tó halainak. A halászati cég feladatai közé 
tartozik a továbbiakban az állomány pon-
tos felmérése, a szaporodásra irányuló ku-
tatás, az angolna és a busa gyérítése. 

Egy nap, egy fórum, s néhány téma – 
hogy a Balaton még sokáig velünk marad-
hasson…

   Süli Ferenc

Új fejlesztések, programok Zamárdiban
Csákovics Gyula elmondta: a hagyományos nyári progra-

mok új rendezvényekkel egészülnek ki. A tóparti kínálatban 
kuriózumnak számít az I . Magyar Filmzene Fesztivál, amely 
bizonyára új látogatókkal is gazdagítja a települést. A díjta-
lanul látogatható rendezvény számos kiegészítő esemény-
nyel várja az érdeklődőket: a finom borok mellett kézmű-
ves sörök oltják majd az újdonságokra vágyók szomját, de 
lesz ipar- és népművészeti vásár, sőt a kertmozi környéki ut-
cákban alkalmi koncertek szórakoztatják a publikumot. A 
tavaly első alkalommal megrendezett rosé fesztivál a villá-
nyi borászok minőségi munkáját dicsérte – ők idén is jelen 
lesznek, ám egy má-
sik időpontban pezs-
gő- és borünnep vár-
ja a finom nedűk ked-
velőit. A zamárdi szó-
rakoztató programok 
közül ebben a szezon-
ban is kiemelkedik az 
európai hírnevet szer-
zett Balaton Sound, 
valamint az augusztus 
huszadikai ünnepsé-
gek kulturális kínála-
tához csatlakozó Na-
gyon Zene fesztivál.

    Süli Ferenc



utár 2014. májusAktuális

6

Tizenötödik alkalommal rendezték meg
a Balaton Boat hajókiállítást

Elindult a német repülős turistaszezon
A Hévíz-Balaton Airporton már ápri-

lisban fogadták a Lufthansa és a reptér 
forgalmába idén bekapcsolódó InterSky 
első charterjáratát. A gépek vízsugár 
kapu alatt gördültek be az utasfogadó 
terminál elé.

A szezonkezdet egyre jobban érződik 
a Hévíz-Balaton Airport működésében 
is, a két német légitársaság gépei októ-
ber végéig közlekednek 5 német nagyvá-
ros, a svájci Bázel és a sármelléki repülő-
tér között. A légikikötő több mint 10 esz-
tendős hagyományra épülő, a nyugat-du-
nántúli üdülőrégióra gyakorolt turizmus-
fejlesztő szerepe most újabb korszakhoz 
érkezett. 

A Mutsch Ungarn Reisen utazási iro-
da a Pa Turistik németországi nagyvállal-
kozás becsatlakozásával már 2011-ben 20 
százalékos növekedést elérve, csaknem 7 
ezer vendéget utaztatott Németország-

ból repülővel a térségbe. A rá-
következő évben ezt további 
40 százalékos utasgyarapodás 
követte, ami a tartózkodási 
idővel összefüggésben több 
mint százezer vendégéjsza-
kát jelentett, s ez ismétlődött 
meg a német desztinációt te-
kintve tavaly is. Mindezen 
előzmények alapozzák meg 
azt az optimizmust, amivel 
joggal lehet a reptéri forgalom 
újabb szezonja elé tekinteni. 

A Lufthansa Frankfurtból 
érkező idei első járata 70 utas-
sal landolt. A német repülős 
szezon nyitása jegyében fogadta az érke-
zőket üdvözölő szavakkal, a pihenőidőre 
szóló jókívánságokkal Papp Gábor, Hévíz 
polgármestere. A fürdőváros vezetésé-
nek mondott köszönetet Henry Reutel, a 

légitársaság charterfor-
galmi igazgatója a jára-
tok közlekedtetésének 
lehetőségéért. Elmond-
ta: az összeköttetés azt 
is biztosítja, hogy frank-
furti átszállással a sár-
melléki repülőtér a vi-
lág minden részéből el-
érhető. Az utazási igé-
nyekhez mérten tudnak 
alkalmazkodni a megfe-
lelő befogadó képessé-
gű gépek közlekedteté-

sével, s arra is lehetőséget kínálnak, hogy 
a charterutaztatások több viszonylatban 
egyéni menetjegyváltással kombináltan 
történhessenek. 

A hévízi utazási iroda idén a Lufthan-
sa és az InterSky mellett a Germanwings 
légitársaságot is bevonva bonyolítja le 
az immár 5 német és újólag a svájci Bá-
zel repteréről indított chartergépek köz-
lekedtetését. Az első InterSky géppel 66 
utas érkezett Hamburgból és Berlinből, 
köztük ott volt a légicég két tulajdonosa: 
Renate Moser és Rolf Seewald, elkísérte 
továbbá a járatot Roger Hohl marketing-
igazgató és Martin Bodner charterigaz-
gató. Májustól már Friedrichshafenből és 
Bázelből is érkeznek az InterSky járatok. 

             
      Horányi Árpád

Benépesült a Balaton-part a hosszú hétvégére, elindult a 
május 11-ig tartó Nyitott Balaton akció is, melynek egy jelentős 
programja volt a Balaton Boat hajózási kiállítás Balatonlellén. 

Május 2-4. között rendezték meg a Balaton Boat 2014. 
Nemzetközi Vízisport- és Szabadidő Kiállítást és Vásárt, mely 
alkalomból az idén közel húsz hajót a vízen is kipróbálhattak 
az érdeklődők. A több mint 15 ezer négyzetméter partterü-
leten és 20 ezer négyzetméternyi vízfelületen rendezett ha-
jósbörzén negyven kiállító cég mutatkozott bel, sokan a kör-
nyezettudatosság terjedése miatt egyre népszerűbb elektro-
mos hajókkal.

A háromnapos kiállítás, melyhez számos színvonalas kísé-
rő rendezvényt kapcsoltak a szervezők, alkalmat adott szak-
mai találkozókra is.
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Hajóutak kerékpárosoknak

Médiakupa horgászverseny Szárszón

A tavalyi gyakorlat szerint elindult a 
kerékpáros turistáknak kedvező hajójárat, 
amely a Keszthelyi-öböl 3 kikötőjét érinti.

Már az elmúlt évben is nagy népsze-
rűségre tett szert a nyugat-balatoni tele-
pülések közt a biciklis-hajós váltóval való 
közlekedés lehetősége, ami a kikötővel 
rendelkező községi önkormányzatok kez-
deményezésével és közreműködésével 
jött létre. A kerékpárok szállíthatóságá-
nak megoldása kedvező kínálat a Keszt-
helyi medence körüli kerekezésre az észa-
ki és a déli part települései között. A célra 
rendszeresített hajón 30 kerékpár helyez-

Harminc csapat, kilencven verseny-
ző, illatos pálinkák, zamatos borok, busa 
húsból készített szendvicsek – egy ran-
gos vetélkedőről szóló híradást a legfon-
tosabb szereplők felsorolásával illik kez-
deni. S persze meg kell említeni a néma, 
kopoltyús közreműködőket is, amelyek 
április utolsó szombatjáig valóban úgy 
éltek az elbűvölő természeti környezet-
ben, mint hal a vízben. Ezen a napon pe-
dig - még jobban!

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. szervezésében lebonyolított média-
kupa horgászversenyen – súlyban feltét-
lenül – a pikkelyesek gazdagodtak leg-
jobban. Kiváló etetőanyagok, ízesített 
kenyérdarabok, fickándozó giliszták je-
lentették számukra a terített asztalt, s 
ennek ismeretében egyáltalán nem vágy-
tak a partra. Passzivitásuk még a verseny 
második órájában is feltűnő volt, ám egy 
pazar törpeharcsa példány – súlya test-
vérek között is meghaladta a három de-
kát – foglyul ejtése már sejtetni enged-
te, hogy ez a nap sem múlik el igazi bra-
vúr nélkül. S persze ki mástól várhatná 

hető el, a megoldással a kerékpáros turiz-
mus további fellendítését is segíti  a Bala-
toni Hajózási Zrt. - mint természetbarát -, 
egybekötve a víziséta ajánlattal.  

Az idei első kerekezőket jáművűkkel 
együtt utaztató hajó május 1-jén 
Balatonmáriáról indulva, Szigliget érintése 
után kötött ki Györökön. A mólón házi-
gazdaként fogadta a vendégeket, köztük a 
hajózási társaság és a tószomszédi telepü-
lések képviselőit Bíró Róbert polgármes-
ter. Kerékpáros élményutazással mutat-
ta be a települést, túrát tett velük a közel-
múltban elkészült erdei pihenőhelyhez és 

a Bél Mátyás kilátóhoz, majd elkerekeztek 
a golfpályáig, ahol a játékot is kipróbálták. 
Bíró Róbert szigligeti és máriai kollégájával 
együtt írta alá a hajó önkormányzati tá-
mogatással való közlekedtetéséről szóló 
szerződést.

A járat szombati napokon Balatongyö-
rök – Balatonmáriafürdő – Szigliget, va-
sárnap Balatongyörök – Szigliget viszony-
latban közlekedik, több fordulót téve. A 
kerékpárosok járata június elejéig, majd a 
nyári szezon után szeptember hónapban 
közlekedik. 

       H. Á.

el ilyen esetben a médiavisszhan-
got is kiváltó remek szereplést egy 
háromfős csapat kapitánya, mint a 
vele vállvetve küzdő amazonoktól. 
Kozma Anitól és Leányvári Krisztá-
tól, akik az egri nőkhöz hasonló el-
szántsággal vették fel a küzdelmet 
az ezernyi fortélyhoz folyamodó ri-
válisokkal szemben. A lelkesedés-
hez természetesen kellő szaktudás 
is párosult – felkészültségükre jel-

lemző, hogy a Part FM rádió ügyvezető-
je a verseny előtt summa cum laude mi-
nősítéssel vehette át diplomáját a Bodó 
Iván halászati mérnök nevével fémjelzett 
horgászakadémián, míg Kriszta sebésze-
ti és balesetelhárítási gyakorlatokat ta-
nulmányozott az egyik hazai karitatív 
szervezetnél. Kézügyességének köszön-
hető, hogy a csapat által kifogott szám-
talan hal – ponto-
sabban: néhány - a 
mérlegelés után tel-
jesen egészségesen 
került vissza a szűk 
családi körbe. 

H a n g u l a t á b a n 
egyébként is ez 
utóbbi jellemzi a 
magyar médiában 
dolgozók számára 
meghirdetett hor-
gászversenyt. Szá-
ri Zsolt, a Balato-
ni Halgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója hason-

lóképpen fogalmazott a cég által felaján-
lott különdíj átadásakor. Ezt az elisme-
rést idén Fónai Imre, a Somogyi Hírlap 
munkatársa érdemelte ki, ám nem hor-
gászteljesítményével - a balatoni halá-
szok minden év tavaszán azt az újságírót 
jutalmazzák meg, aki a két verseny kö-
zött hiteles, informatív írásokkal, tudósí-
tásokkal, riportokkal mutatja be a rész-
vénytársaság munkáját.   

S mivel minden versenynek vannak 
győztesei, illik róluk is megemlékeznünk 
e tudósítás során: véletlenül – vagy sem 
– a Sporthorgász magazin csapata dia-
dalmaskodott a X. Médiakupa horgász-
versenyen, míg a PART FM – Balatoni 
Futár válogatott mindössze nyolc hellyel 
maradt le a dobogóról.

 
Az eseményről Süli Ferenc tudósított

Fónai Imre és Szári Zsolt

Kozma Ani, Leányvári Kriszta - és a drukkerek
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A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
tanulmányútja Belső-Isztriában

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési 
Ügynökség partnerként vesz részt a Ma-
gyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 keretében megvalósuló 
„Joint-Planning CODE” nem-
zetközi projektben, amely 
a horvátországi Muraköz 
(Medjumurje) megye, vala-
mint Zala megye és a Bala-
ton közös turisztikai fejlesz-
tési pontjait hivatott feltárni.

Az ügynökség társada-
lomtudományi kutatócso-
portjának munkatársai áp-
rilis végén a Muraköz me-
gyei Idegenforgalmi Közös-
ség (Turistička zajednica 
Međimurske) és a Muraköz 
megyei Fejlesztési Ügynök-
ség (REDEA) szervezésében utazhattak 
Horvátországba, közelebbről Novigrad 
térségébe, ahol az Isztria megyei Idegen-
forgalmi Közösség (Turističke zajednice 
Istre) látta őket vendégül.

A kora reggeli csáktornyai indulást kö-
vetően a horvát-magyar partnerek a dél-
utáni órákban érkeztek meg Isztriába. A 
program kezdeteként egy rendkívül han-
gulatos helyi termékekre specializálódott 
családi vendéglőben, Momjanban Denis 
Ivosevic, a helyi turisztikai közösség ve-
zetője fogadta a résztvevőket. Egy szar-
vasgombára és vad spárgára épülő helyi 
ételsor elfogyasztása során a belső-isztri-
ai tematikus gasztro-, agroturisztikai fej-
lesztések, védjegyrendszerek kidolgozá-
sáról hangzott el előadás. A korábban el-
néptelenedő és elszegényedő Belső-Iszt-
ria az említett területeken olyan sikereket 
ért el 1995 óta, hogy a világ turisztikai pia-
cán ma már Toszkánával és Provence-szal 
közel egyenértékű hírnévnek és vonzerő-
nek örvend.

A program a 104 éves Kozlovic Borá-
szatban folytatódott, ahol az ágazat helyi 
problémáit és sikereit is megismerhették a 
résztvevők. A helyi Malvazija és Teran faj-
ták ma már nemzetközileg is elismertek. A 
kóstolás közben Denis Ivosevis rendkívül 
részletes előadására került sor, amelyben 
az isztriai turisztika minden szegmensére 

kitért, valamint az ágazati stratégiai ter-
vezés sajátosságait is bemutatta. Az Isztri-
ai-félszigeten évente kb. 22 millió vendég-
éjszakát töltenek a vendégek. A félsziget 

nagyobb szektorokra van felosztva, ahol 
speciálisan csak egy-egy turisztikai ága-
zat fejlesztésére koncentráltak. A gazda-
sági válság kibontakozása a lefektetett cé-
lok elérésében jelentős akadályokat oko-
zott. Ennek ellenére Isztria fejlesztését to-
vábbra is folytatják. 

Az első nap éjszakába nyúló vacsorá-
val zárult a világhírű csúcsgasztronómiát 
képviselő San Rocco étterem és szállodá-
ban. A felkínált menüsor ebben az eset-
ben is kizárólag helyi és szezonális alap-
anyagokra épült.

A második nap az isztriai kerékpáros-
turizmus fejlesztéseinek megismerésével 
indult. A félsziget élen jár ezen ágazat ki-
dolgozásában. Az elmúlt évtizedben kö-
zel 1000 km tematikus és különböző ne-
hézségi fokú biciklis útvonal került kije-
lölésre vagy megépítésre. A 
világon másodikként, 2006-
ban a teljes útvonalat GPS 
rendszerben feltérképezték, 
amely így könnyen bejárha-
tó. A kerékpáros-turizmust 
speciális szállodák, szolgál-
tatók, vizsgázott túraveze-
tők, kölcsönzők és szervizek 
segítik. A sikereket mutat-
ja, hogy a félszigetre érkező 
turisták több mint fele a ke-
rékpárját is magával hozza.

A második nap délelőttje egy fiatal 
olivaolaj-feldolgozó munkájának meg-
ismerésével zárult. Az oliva termesz-
tésben alig egy évtized alatt a korábbi 

hagyományokra építve tu-
datos termékfejlesztés zaj-
lott le. Napjainkra a koráb-
ban szinte ismeretlen helyi 
olajfajták világszínvonalúak 
lettek, amely mellé rendkí-
vüli minőséget produkál-
nak. Toszkánát követve a 
világpiacon az isztriai ola-
jak jelenleg a második leg-
keresettebbek, amely ko-
moly bevételt is jelent a 
termelőknek. Néhány éven 
belül közel 300 ezer friss te-
lepítésű olajfa fog termőre 
fordulni. A kétnapos ren-

dezvényt városnézés zárta a festői Ro-
vinjban.

A tanulmányút sok tanulságos infor-
mációval szolgált a résztvevők számára. 
Isztria sikere abban rejlik, hogy a meglé-
vő adottságaikat maximálisan, nagyon 
precízen felmérve és kidolgozva hasz-
nosítják. Emellé a felismert érdekazo-
nosság jegyében a turisztikai szereplők, 
szolgáltatók és termelők összefogása is 
meghatározó. Mindehhez az állam nem 
feltétlenül kiemelkedő mértékű (a he-
lyi adók csak mintegy 11%-a kerül visz-
sza megyei fejlesztésekre) támogatást 
nyújt. Az eltervezett utakon Isztriában 
következetesen végigmentek.   

A horvát partnerek 2014 szeptembe-
rében érkeznek viszontlátogatásra a Ba-
latonhoz.                                     
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Városi címre pályázik Szárszó

Mazsorettek vetélkedtek Siófokon

Szentgyörgyi hagyományápolás

Bár a választások évében 
a köztársasági elnök nem 
ad át városi címet igazoló 
okiratokat az aspiráló kö-
zösségek számára, Szárszó 
önkormányzatának tagjai 
úgy látják: a település inf-
rastruktúrája, gazdasági 
helyzete, a szűkebb régió-
ban betöltött szerepe sze-
rint a nagyközség méltó az 
előrelépésre.

 Dorogi Sándor polgár-
mester hosszasan sorolhatná az elmúlt bő három évben tör-
tént fejlesztéseket, beruházásokat, s mindazokat a programo-
kat, melyeknek köszönhetően új arculat rajzolódik ki a telepü-
lésről. 

- Kétségtelen, hogy példaadó a szárszói emberek lokálpatri-
otizmusa - ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy pályá-

Gulyások, csikósok, terelőkutyák és 
néptáncosok bevonulásával vette kez-
detét a II. Balatonszentgyörgyi Gulyás-
kanász Találkozó. A helyi Kis-Balaton 
Néptáncegyüttes tavaly azzal a céllal 
rendezte meg először ezt a programot, 
hogy bemutassa a lovas hagyományo-
kat, a különféle pásztormesterségeket és 
- nem utolsósorban - a hagyományőrzés 
is kiemelt feladat.

Idén a felvidéki, nagyidai Ilosvai Sely-
mes Péter Néptáncegyüttes is vendég-
szerepelt a délutáni programban. Az 
együttessel a helyiek már 34 éve kap-
csolatban vannak; Nagyida és Balaton-

Április 26-án rendezte meg a Sió-
foki Amatőr Művészeti Egyesület a 
Mazsorettek X. Siófoki Vándorkupa 
versenyét. Az egyesület elnöke elmond-
ta: az első programot még 2005-ben, 
az Aranykagyló fesztivál keretein be-
lül kezdték szervezni, ám 2008-től már 
önálló városi rendezvényként tartják 
számon. 

A jubileumi versenyre huszonnyolc 
település több mint félezer táncosa ér-
kezett. A rendezvény helyszínét a  Kál-
mán Imre Kulturális Központ biztosí-

zunk a városi címre. Természetesen az oklevél átvételéig is gyara-
pítjuk lakóhelyünket: ebben az évben is százmilliós nagyságren-
dű beruházásokat hajtunk végre. Folyamatban van a Szóládra 
vezető út burkolatának cseréje – a munkálatokra negyvenmil-
lió forintot terveztünk. A központban lévő strand környezete is 
megújul a szezonra: a parkoló mellett megtörténik a járda dísz-
burkolatának kialakítása is. A Fő utca egyik meghatározó, ele-
gáns polgári háza hamarosan – a rekonstrukció után - Szár-
szó ékessége lesz. Pályázati forrásból húszmillió forintot költhe-
tünk az óvoda nyílászáróinak cseréjére, s gondolunk a sporto-
ló fiatalok komfortérzetének javítására is. Az öltözők korszerű-
sítése már megtörtént, most a focipálya gyepszőnyegének fel-
újításán a sor. 

Dorogi Sándortól megtudhattuk: ezen a nyáron is számos 
rangos kulturális esemény várja a Szárszóra látogatókat. Várha-
tóan idén is a József Attila Emlékmúzeum és a Csukás Színház 
lesz a leglátogatottabb helyszín, de ezreket várnak a Sárkány-
fesztivál többnapos eseményeire is.

      Süli

szentgyörgy testvértelepülések és az el-
múlt évtizedekben örök barátságok szö-
vődtek sok néptáncos 
és nem néptáncos lakó 
között.

A néptáncon kívül a 
közönség lovasbemu-
tatót, pulikutya bemu-
tatót is láthatott, vala-
mint megismerkedhe-
tett az íjászattal is. Az 
előadások közben pe-
dig rotyogott a bográ-
csokban a sok finom-
ság, ugyanis egy főző-

verseny is társult a programok mellé.
A rendezvényt este táncház zárta.

totta, s ezzel az országban egyedüliként 
színházi körülmények között került sor 
az eseményre. A rendkívül színvonalas 
és igazán érdekes hangulatú versenyt 
kiemelt szaktekintélyű zsűri értékelte. 

A „Siófok Város Vándorkupáját” és 
a pénzdíjat a barcsi Vénusz Mazsorett 
csoport, míg a „Mazsorettek Balaton 
Vándorkupáját” és a pénzdíjat a buda-
örsi Vivace Egyesület, Vivace I . csoport-
ja vihette haza. 

A siófoki Napsugár Mazsorett cso-
port táncosai is nagyon jól szerepeltek, 

gyermek korcsoportban Belényesi Vi-
vien 23 induló között a tizedik helyen 
végzett, Csapó Virág és Hutvágner Sára 
egyaránt ötödik lett a rangsorban, csa-
patban pedig két harmadik helyezést 
értek el. 

A legeredményesebb Papp Evelin 
volt, aki az ifjúsági korcsoportban 23 in-
duló közül lett első helyezett, és ezzel 
immár a harmadik „Miss Majorette” cí-
met nyerte el. 

            FK
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Balatonalmádi jubilált
Huszonöt esztendeje nyilvánították vá-

rossá Balatonalmádit. Az évfordulót szá-
mos programmal ünnepelték a helybéliek 
és a meghívottak.

A Pannónia Kulturális Központban tar-
tott beszédében Keszey János polgármes-
ter előbb köszönetet mondott mindazok-
nak, akik a negyed század folyamán hozzá-
járultak a település fejlődéséhez, majd ösz-
szefoglalta a legfontosabb eseményeket, 
felsorolta a fejlesztéseket.

1989. április elsején Pozsgay Imre állam-
miniszter adta át a város jelképes kulcsát a 
településnek. A politikus az ünnepségre is 
meghívót kapott, ahol kifejtette: a tájhoz 
és Balatonalmádihoz ezer szállal kötődik. 
Almádi olyan település, amely 
folyamatosan emelkedő pályán 
mozog, olyan város, ahol min-
den intézmény rendelkezésére 
áll a polgároknak. Almádi az el-
múlt 25 évben kiteljesedett, igazi 
várossá vált. A település páratlan 
természeti környezetben helyez-
kedik el, ezért az egész világról 
idevonzza az embereket és nem 
utolsó sorban jó magyarnak len-
ni itt – mondotta.

A térség országgyűlési képviselője, dr. 
Kontrát Károly  szerint Balatonalmádi 
nagy utat tett meg a 25 év alatt, ahol jó 
élni, s ahol még számítanak az emberi és 
közösségi kapcsolatok.

Az ünnepi beszédeket követően Érdi 
Tamás Prima Primissima-díjas zongora-
művész adott kirobbanó sikerű koncertet 
Liszt és Chopin darabokra építve. A mű-
vész Londonból érkezett, s első útja Bala-
tonalmádiba vezetett.

A folytatásban Almádi testvértelepülé-
sei (Eggenfelden, Nyitragerencsér, Kalajoki 
és Tusnádfürdő) vezetői szólaltak fel. Egy-
behangzóan a hatékony kulturális, em-
beri és közösségi együttműködés sikereit 
emelték ki, majd ajándékaikat is átadták a 
Balaton-parti városnak. 

A hagyományoknak megfelelően je-
les alkalmakkor adja át a városvezetés a 
képviselő-testülete által alapított díjakat. 
Idén a Balatonalmádi Díszpolgára címet 
Schildmayer Ferenc; míg a Balatonalmá-
di Városért Érdemérmeket Balatonalmádi 
Díszpolgára díjat Steinbach József refor-
mátus püspök és Szabó János plébános 
vehette át Keszey János polgármestertől. 

Kedves gesztus volt a várossal egyidősek 
köszöntése. Járó Lille és Bodaghalmi Fru-
zsina itt vehették át mintegy száz „kortár-
suk” nevében az erre az alkalomra készí-
tett emlékoklevelet és könyvet. 

Nagy ováció fogadta a kulturális köz-
pont előcsarnokába begördített három-
emeletes születésnapi tortát, melyet szak-
értő kezek szeleteltek, s adagoltak. 

A háromnapos programsorozat része-
ként megjelent az Almádi anno II. című ké-
pes album (Kovács István és Schildmayer 
Ferenc munkája), megnyílt a hagyomá-
nyos Almádi tárlat is a helyi képzőmű-
vészek alkotásaiból. A költészet napja al-
kalmából sétát vezetett Perus Zsuzsa, s 
a „Cimborákkal” együtt József Attila ver-
seit szavalta a város különböző pontjain. 
A számos program közül is kiemelkedett 
Litkey Farkas vitorlázó dedikálása. Az élő 
sportlegenda az „Amerre a szél fúj” című 
könyvét sokan az ünnepségen ismerhet-
ték meg. A Csík Zenekar koncertjéhez 
pedig kicsinek bizonyult az óriássátor, de 
még a Pannónia előtti tekintélyes térség 
is. A modern és hagyományos néptánc-
csoportok is felléptek a színpadon, Tóth 

Gabi fergeteges koncertje is tö-
megeket vonzott.

Ami Rómának Ostia, az 
Veszprémnek Almádi – tartot-
ta egy emberöltővel ezelőtt a 
szállóige. Összegzésül elmond-
hatjuk: nemcsak az almádiak, a 
veszprémiek, de mindenki mél-
tóképp ünnepelhetett, amihez 
az időjárás is barátságos arcát 
adta.

  /zatyipress/
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Nem lesz áremelés a balatoni hajójáratokon

Vonyarcon indul a mandula

A hagyományoknak megfelelően nagy-
szombaton kötött ki Balatonfüreden a sze-
zon első hajója. Idén a Szigliget fedélze-
tén érkezett Siófok küldöttsége az észa-
ki partra, ahol a három balatoni megye há-
rom városának polgármesterei – Balázs Ár-
pád (Siófok), Bóka István (Balatonfüred) és 
Ruzsics Ferenc (Keszthely) – köszöntötték 
a hajósokat és az első utasokat a 169. sze-
zon nyitónapján.

A hagyományoknak megfelelően felso-
rakoztak a hajósok, akiket a Balatonfüred 
Néptánc Együttes tagjai üdvözöltek, majd 
a Príma-díjas siófoki Férfi Dalkör énekelt 
balatoni dalokat.

Bóka István emlékeztetett Széchenyi ne-
vezetes röpiratára, melyben sürgette a bala-
toni hajózás elindítását s a Kisfaludy gőzös 
vízre tételét. Szólt arról is, hogy a Balaton 

gondjait közösen kell megolda-
ni, s hangsúlyozta: nem látja an-
nak akadályát, hogy egy ered-
ményes szezont zárjon a tó.

Balázs Árpád ekképp fogal-
mazott: „Húsvét egyet jelent 
azzal, hogy az élet győz a halál 
fölött, s az életet a hajó hozza 
a Balatonra.” Hozzátette: a hajó 
összekapcsolja a Balaton összes 
kikötőjét és az ott élőket.

Ruzsics Ferenc szerint kötelességünk a 
legjobb tudásunk szerint fejleszteni a Ba-
latont. Ennek személyi és szellemi feltételei 
megvannak, s reménykedik abban, hogy 
Magyarország költ-
ségvetésében elkü-
lönített pénzeszkö-
zök is rendelkezé-
sünkre állnak maj-
dan. 

A Balatoni Hajó-
zási Zrt. vezérigaz-
gatója, Halmos Gá-
bor beszédében a 
169 évről kijelentet-
te: tekintélyt paran-
csol ez a szám, külö-
nösen azért is, mert 
végig ugyanaz a cég 

A szezonelőt köszöntve, immár ha-
gyományos program Vonyarcvashegyen 
a Hercegi Mandulás Napok rendezés. 
A program a hajdani Festetics uradalmi 
birtok révén kapcsolódik a helytörténet-
hez: a főúri család manduláskertje anno 
a község egykori legfontosabb ismerte-
tőjele volt. Ma utcanév is őrzi ennek em-
lékét. 

Az idei ünnep startvo-
nalat is jelentett egy olyan 
út előtt, amelyen mind na-
gyobb teret engednek be-
járni a mandulának. Péter 
Károly, az üdülőtelepülés 
polgármestere elmondta: 
cél, hogy e kultusznövény 
ne csak egyetlen progra-
mot jelentsen. Szeretnék 
elérni, hogy Vonyarcvas-
hegynek a mandula olyan 

vitte a bő másfélszáz évet. Éppen ezért a 
hagyományoknak és a kor új kihívásainak 
kell megfelelniük, s azokat össze kell han-
golni az igényekkel. Lapunk érdeklődésé-
re a vezérigazgató elmondta, ebben a sze-
zonban nem terveznek áremelést járatai-
kon, sőt: a családosok kedvezményesen ve-
hetik igénybe a tó 22 kikötőjéből induló 22 
hajóját.   

Az ünnepség végén felvonták az árboc-
ra a zrt. zászlaját, s az érdeklődő résztve-
vők ingyenes hajókázáson vehettek részt, 
miközben a parton maradottakat a füredi 
néptáncosok szórakoztatták. 

   Zatkalik

szimbóluma legyen, mint Pannonhalmá-
nak a levendula.

- Több olyan kezdeményezést tettünk, 
hogy a mandula a mi vendéglátói kínála-
tunk hármas szereplőjévé váljék: együtt jel-
képezze a Balatont, a turizmust és Vonyarc-
vashegyet - mondta a polgármester, s en-
nek több részletéről is említés tett. Máris 
elkezdődött egy süteményes receptkönyv 

kiadásának előkészítése. Helybeliek kony-
haművészetéből ismert mandulás finom-
ságok elkészítési módját adják benne köz-
re. Az illusztráláshoz az idei mandulaünnep 
kiállítási és kóstolós napján a sütemény-
minták fotózása már meg is történt. A re-
ceptkötet Vonyarcvashegy „Nagykönyve” 
lesz, mely ősszel a művelődési ház fennállá-
sának 60. évfordulója ünnepére lát napvilá-

got. Hamarosan létrehoznak 
egy jelképes manduláskertet 
is, köztéri alkotással díszített 
kapuval. 

     A Mandulás Napok ta-
vaszi zenés, táncos, játékos, 
gasztronómiai programjai 
minden korosztályhoz szól-
tak. A jókedvre a keszthelyi 
zeneiskola Boombatucada 
ütőegyüttesének térzenéje 
hangolta a közönséget.
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Távoli galaxisok, bolygók és csillagok világába kalauzolnak a hazai nemzeti parkok május 24-
én, az Európai Nemzeti Parkok Napján. Szakképzett túravezetők segítségével az éjszakai ég-
boltot tanulmányozhatják majd mindazok, akik részt vesznek a tizenegy tematikus túra va-
lamelyikén. 

A csillagséták programsorozat bepillantást enged a nemzeti parkok éjszakai világába. Egy éj-
szakai túra már önmagában is különleges élmény, hiszen ilyenkor az emberi érzékelés 

is más, a látás és a hallás kiélesedik, egészen más arcát mutatja a természet. Az ál-
latvilág egy része is ilyenkor éled, így amellett, hogy a csillagos égboltban gyönyör-
ködhetnek, több éjszakai állatfaj rejtett életét is megismerhetik a nemzeti parki 

„csillagséták” kirándulói. A szakképzett túravezetők irányításával zajló túrákon ma-
radandó élményekben részesülhet minden résztvevő. 

A túrákra május 24-én, az Európai Nemzeti Parkok Napján kerül sor. Ezen a nemzet-
közi jeles napon arra emlékezünk, hogy 1909-ben Svédországban ezen a napon alapí-
tották az első kilenc európai nemzeti parkot.

Zavaró, városi fényektől távol eső programokat kínál ezen az éjszakán az ország összes 
nemzeti parkja: a csillagles mindenhol része a kínálatnak, ez egészül ki változatos elemek-

kel. Több helyen – köztük a két hazai csillagoségbolt-park egyikében, a Zselici Táj-
védelmi Körzetben vagy a Hortobágyi Nemzeti Parkban – a kontinensen is egye-

dülálló látványban lehet része azoknak, akik vállalkoznak az éjjeli kirándulások vala-
melyikére. 

A Balatonhoz legközelebbi helyszín a gyönyörű bakonyi kistelepülés, Bakonybél. Este 
20 órától a Pannon Csillagda komplex csillagászati programot ígér, „Csillagséta a ba-
konyi égbolton” címmel. A PaCsi megszokott programjai (csillagászattörténeti kiállí-

tás, planetárium, éjszakai égbolt megfigyelése az obszervatóriumban) mellett éjszakai 
csillagles túrára indulhatnak a résztvevők a Pörgöl-lik barlanghoz. A részvételhez előze-

tes bejelentkezés szükséges, amit az info@csillagda.net email címen, vagy 88/461-245 te-
lefonszámon lehet megtenni. A maximális létszám 25 fő.

A tematikus nap része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által koordinált Vidék-
járó programsorozatnak.

A túrák részletes leírása a Magyar Nemzeti Parkok központi honlapján, a www.
magyarnemzetiparkok.hu/csillagsetak weboldalon olvasható, ahol az érdeklődők az egyes 
nemzeti parkok részletes programjait is megismerhetik.

Csillagséták nemzeti parkjainkban
Ablakot nyitunk a végtelen Világegyetem felé!
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Hol vannak a pénztárgépek?
Szezon eleji felkészítő vendéglátósoknak 

Tizennegyedik éve tart rendszeres sze-
zon eleji felkészítést a Kereskedők és Ven-
déglátók Országos Érdekképviseleti Szö-

vetsége (KISOSZ), illetve a Veszprém Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az érin-
tettek Tihanyban találkoztak, ahol három 
neuralgikus témakör előadóit hallgatták 
meg. Az online pénztárgépek, a dohány-
zás és a várható kánikula számos vitát is 
gerjesztett. Az idegenforgalom helyzeté-
ről a megszokottól eltérő, kemény hangú 
bírálat is elhangzott a Magyar TDM Szö-
vetség elnökének szájából. 

Az előrejelzések szerint forró nyárra 
számíthatunk, ennélfogva könnyen lehet-
séges, hogy a többnyire háztartási célok-
ra gyártott hűtőszekrények, fagyasztók 
nem fogják bírni a terhelést olyan helyen, 
ahol közel a sütő, odatűz a nap, gyakran 
nyitogatják azokat. A témát Leitold József 
Veszprém megyei igazgató főállatorvos 
elemezte alaposan, számos szemléltető 
grafikonnal. Hangsúlyozta, hogy ha csak 
pár fokkal térnek el az előírt hűtési hő-
mérséklettől, ugrásszerűen megnő a bak-
tériumok száma, így a romlásveszély is. 
Szólt arról is, hogy számos ponton köny-
nyítettek az élelmiszer-biztonsági szabá-
lyokon, de szigorítások is életbe léptek. 
Nem a büntetés, hanem a megelőzés a fő 
cél – hangsúlyozta.  

Állta a kérdezők ostromát a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei 
Adóigazgatóságának igazgatója, Dégi Zol-
tán, akit elsősorban a hagyományost fel-
váltó online pénztárgépek körüli anomáli-
ákról faggattak. Többen nyugtalankodtak 
a lejárt határidő, a le nem szállított, de ki-
fizetett gépek miatt, de szóba került a tá-

mogatás kérdése, a falusi és egyéb ven-
déglátás is. Az előadó diplomatikusan fi-
gyelmeztette hallgatóságát, hogy a NAV 

csak végrehajtja a „felsőbb uta-
sításokat”, törvényeket, éppen 
ezért „hivatalból” nem tud min-
denre válaszolni.

Balogh Károly Zsolt elnök, a 
Magyar TDM Szövetség elnöke 
alaposan felkavarta a kedélye-
ket, mikor kijelentette: Magyar-
országon nem volt rendszervál-
tás a turizmusban, a statiszti-
kák félrevezetőek, követhetet-
lenek, s könnyű azokkal vissza-
élni. Példaként hozta fel Buda-
pestet, ahol (a kimutatások sze-

rint) óriásit lendült a brit beutazó turiz-
mus. Csakhogy – magyarázta – az olcsó, 
ifjúsági szálláshelyeket felkereső brit turis-
ták jelentős része, s ezen nincs mit szépí-
teni, lerészegedni jön a fővárosba. Ki a fe-
lelőse, ki a gazdája a magyar idegenforga-
lomnak? – tette fel a kérdést. A választ is 
maga adta meg: „Nincs rá válasz!” Köve-
tendő példaként Ausztriát: Karintiát, Ti-
rolt említette, de kiemelte a balatoni civil 
szervezetek példaértékű kezdeményezé-
sét, a „Nyitott Balatont” említette, amely-
lyel a balatoniak igenis képesek bizonyíta-
ni. „Optimista vagyok” – jelentette ki –, 
mert az efféle kezdeményezések el fogják 
érni céljukat.  

Azt hihetnénk, a dohányzási korlátozá-
sok bevezetése óta megnyugodtak a kedé-
lyek, és a szabályok is egyértelműsödtek. 
Ám a fórumon számos olyan kérdés me-
rült föl, melyekre nem lehet mindmá-
ig egyértelmű választ kapni. Ilyen példá-
ul a kerthelyiség vagy a „bejárattól számí-
tott iksz méter” fogalma (hol a bejárat, mi 
számít annak, ha több is van?). Veszprém 
megye tisztifőorvosa, Andrásofszky Enikő 
igyekezett megnyugtató válaszokat adni, 
de emellett szólt a dohányzási tilalom be-
vezetése óta elért egészségügyi sikerekről, 
a kulturált dohányzási szokásokról, illetve 
a büntetési tételekről. Elmondása szerint 
lényegesen javult az állampolgári fegye-
lem. Érdekességként megemlítette, a ven-
déglátósok közül sokan nincsenek tisztá-
ban a tiltó táblák és feliratok egységes kö-
vetelményeivel (méret, nyelv, szín).

A fórumot lezáró KISOSZ elnök, Vágó 
Péter lapunk érdeklődésére elmondta, 
ma már egyre többen informálódnak az 
internet segítségével, de a hasonló ren-
dezvények a naprakész előadók közre-
működésével hatékonyabbak. Hozzátet-
te: egyre inkább az a tapasztalatuk, hogy 
a vállalkozók a sokszor bonyolult jogi kö-
rülmények ellenére is fegyelmezettek. Ezt 
bizonyítja a büntetések, eljárások csökke-
nő száma is. 

   /zatyipress/
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Tihany: lendületben lévő legenda

Ismét a Balaton fölött szállt az „Ancsa”
Néhány éve szinte mindennapos lát-

vány volt a Balaton fölött áthúzó, karcsú 
katonai repülőgép, az An–26-os, bece-
nevén az „Ancsa”, ma már azonban csak 
ritkán pillanthatjuk meg a gépmadarat.

A repülőt ezelőtt 40 évvel állítot-
ták rendszerbe, s évtizedeken át a 
szentkirályszabadjai katonai repülőtér 
volt tíz gép bázisa. A repülést ellátó sze-
mélyzet Veszprémben lakott. Mára csak-
nem valamennyien nyugdíjasok, s a re-
pülőtér megszűntével szétszóródtak az 
országban. Igaz, Veszprémben működik 

veterán repülősöket és ejtőernyősöket 
összefogó egyesület, de a távolabb élők 
kimaradnak az „ancsás” családból. Ezért 
is volt példaértékű az a kezdeményezés, 
melynek motorja, Horváth István nyug-
állományú törzszászlós megszervezte a 
hajdani „anosok” kenesei találkozóját.

Az eseményen ott volt a honvéd ve-
zérkar főnök helyettese, Orosz Zoltán 
vezérőrnagy, aki – ha csak néhány alka-
lommal is – ült az An–26-os pilótafül-
kéjében, de megjelentek a veterán piló-
ták, megfigyelők, fedélzeti technikusok, 
a földi kiszolgáló személyzet, a hozzátar-

tozók, sőt: a volt sorkatonák közül ezen 
sorok írója is.

Az érkezőket a Légierő zenekara 
szórakoztatta, majd látványos műre-
pülés, ejtőernyős ugrás következett, s 
a nap fénypontjaként átzúgott a Hon-
véd Üdülő partja fölött a 407-es számú 
An–26-os. Nemcsak taps és éljenzés 
fogadta a gépet, de jó néhányan elérzé-
kenyülve tették szemük elé tenyerüket.

A találkozón méltóképp megemlé-
kezett az „ancsás család” azokról, akik 
balesetben elhunytak, majd éjszakába 
menően folyt a beszélgetések, emléke-
zések sora.

   Zatkalik

Keserű tapasztalatokkal kellett 
szembesülniük közel másfél év-
tizeddel ezelőtt a tihanyi önkor-
mányzat tagjainak, s az ott élők-
nek – a közhiedelemmel ellentét-
ben a turisztikai, szakrális , tudo-
mányos és kulturális centrumként 
is számon tartott település irán-
ti érdeklődés folyamatosan csök-
kent.  A statisztikai adatok arról 
tanúskodtak, hogy a vendégéjsza-

kák tekintetében radikális visszaesés következett be: 2000-
ben még kétszáztízezer fő regisztráltak, ám egy évtizeddel 
később számuk már a százezret sem érte el. Tósoki Imre pol-
gármester ugyanakkor azt is érzékelte, hogy azok a telepü-
lések, melyek az új évezredet idegenforgalmi célú beruházá-
sokkal kezdték, nyertesként kerültek ki a vendégek ke-
gyeiért folytatott csatából.

- Új fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amelytől azt 
reméltük, hogy ezt a kedvezőtlen trendet vissza tudjuk 
fordítani. A körülmények ugyanakkor nem voltak bízta-
tóak, hiszen több – korábban állami tulajdonban lévő - 
szálloda, üdülő privatizálása sem hozta meg a várt ered-
ményt. Csak két példa: a Külügyminisztérium egykori pi-
henőhelye, a már Garda Hotel névre hallgató komple-
xum hat zárva tart, a Park Hotel, a volt József főherce-
gi kastély szobái pedig már a hetedik szezonban marad-
nak csendesek.  

A polgármester elmondta: a Tihanyi legenda projekt 
során megvalósult fejlesztések – közterek, utak, járdák 
szépültek meg, a település képét romboló vezetékek ke-
rültek a föld alá, biztonságos kerékpárutak várják a brin-

gásokat – ismét vonzóvá tették a Balaton egyik gyöngyszem-
ét. A vendégéjszaka szám évről évre dinamikusan emelke-
dik, tavaly pedig meghaladta már a száztizenötezret. A Ba-
latoni Hajózási Zrt. utasforgalmi adatai szerint évente leg-
alább félmillióan érkeznek kompon a településre – jelentős 
részük ugyan átutazó, ám közülük is sokan igénybe veszik a 
helyi szolgáltatásokat. 

- Tavaly indítottuk a Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban 
projektet. Felhívásunk kedvező fogadtatásra talált , s a turisták 
szimpátiáját újabb beruházásokkal kívánjuk honorálni. Foly-
tatjuk a kerékpárút építést, a parti sétány fél kilométeres sza-
kaszán új burkolatot helyezünk el, a hajóállomás előtt teret 
közösségi célra, rendezvények tartására is alkalmassá tesszük. 
Az önkormányzati program egyébként mozgósító erejű – ez 
utóbbinál a magántőkét is sikerült aktivizálnunk.   

     Süli Ferenc
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Történelmi idill Hévíz mai világában

Hévíz polgármestere, Papp Gábor meg-
hívására 3 napos látogatást tett a fürdővá-
rosban a németországi Pfungstadt test-
vértelepülés polgármestere egy képvise-
lőtársával. Ismerkedtek a fürdőváros ne-
vezetességeivel, gyógyászatával, a turiszti-
kai kínálattal összefüggő szolgáltatásokkal, 
részt vettek a Bibó István Gimnáziumban 
egy német nyelvi tanórán. 

A találkozóra a kapcsolatok elmélyí-
tése céljával került sor abból az alkalom-
ból, hogy jövőre az együttműködés 10 
éves jubileumához érkezik.  A jeles évfor-
dulót kölcsönösen ennek jegyében kíván-
ják ünnepelni, még több tartalmat adva a 
további közös munkának. Patrich Koch, 
Pfungstadt vezetője elmondta: látogatá-
sával igyekszik viszonozni a hévízi kollégá-
jától kapott azon megtiszteltetést is, hogy 
személyesen jelen volt az egy évvel ezelőt-
ti hivatali beiktatásán. Ezt is kifejezve veze-
tett első külföldi útja Hévízre. Mindemel-
lett játszott szerepet az a motiváció, hogy 

Testvérvárosi jubileumra készülve

A Boldog Békeidők Hévíze című rendez-
vény az elindítása óta tömegeket vonz a für-
dővárosba, ezáltal egyik legsikeresebb tava-
szi eseménysorozattá vált. 

A látványos program idilli korra nyit ab-
lakot, s ezzel megjelenik a párhuzam: a ha-
gyománnyá vált történelemidézés idén im-
már negyedik alkalommal kapcsolódott a 
város napjához, amit május 1-jén 22. alka-
lommal ünnepeltek a várossá válás évfor-
dulója jegyében. A születésnapot köszönt-
ve Manninger Jenő országgyűlési képviselő, 

a Zala Megyei Közgyűlés elnö-
ke a Festetics-család fürdőhely-
teremtő munkájára emlékez-
tetett. Mint mondta, abban az 
időben gyökerezik, hogy Hévíz 
olyan várossá válhatott, amely 
a státus rangjának előnye-
it tudja nyújtani lakóinak, ven-
dégeinek. Majd kiemelte: ma 
méltó utódok, a települést ott-
honának érző lakosság, s a tö-
rekvéseiket segítő kormányza-
ti támogatás ad realitást annak, 
hogy hévízi központtal a tér-
ségében Európa legfontosabb 
egészségturisztikai övezete jö-

hessen létre.
Papp Gábor polgármester a városi létet 

jelentő újabb fejlesztésekben tallózva sorol-
ta, hogy lesz helyi járatú autóbusz közleke-
dés, az egregyi városrészben indul a Korok és 
Borok sétaút építése, nagy lendületet kapott 
már a kerékpáros turisztikai fejlesztő munka, 
s megújultak a sportélet körülményei. A Hé-
víz-Balaton Airport üzemben tartása vissza-
köszön a város turistaforgalmának élénkülé-
sében. Tavaly, ezüstminősítést szerezve euró-
pai elismerést kapott Hévíz a virágosítási ver-

senyben, a zenekultúra ápolásának elismeré-
seként pedig az idei évre szólóan elnyerte a 
Magyar Dal Fővárosa címet. Mindennek el-
érésében való segítségért mondott köszö-
netet a város valamennyi polgárának, majd 
közülük többek önkormányzati alapítású ki-
tüntetést vehettek át. 

A május 1-jével kezdődött hosszú hétvé-
ge szórakoztató eseményei a 18-19. század 
fordulójának korát idézték zenés műsorok-
kal, nosztalgiát ébresztő filmek vetítésével, 
fürdőtörténeti képeslap kiállítással, a spor-
tot is megjelenítve, retro teniszversennyel. 
Pazar látványosság volt az egykoron utcai 
viseletű, ma jelmezesnek számító felvonu-
lás. Urak-dámák városbeli zenés sétája hajda-
ni idők kényelmes létére emlékeztetett, hor-
dozva annak eleganciáját bíborban-bársony-
ban. Selyemharisnyás, frakkos, egyenruhás 
férfiak, oldalukon napernyős, legyezős höl-
gyek társasága igazi történelmi környezetet 
teremtett, a promenádon szóló dixieland rit-
musa, kacér lányok tánca vitte át a hangula-
tot a közönség kedvére. 

A vendégek a múlt szép emlékű hangula-
ti miliőjében évezhették a város modern éle-
tének világát.

                                 Horányi Árpád

Hévízt a városának sok lakója már jól isme-
ri, ő maga kisgyermek korában járt a für-
dőtelepülésen. A vendég hangsúlyozta, 
hogy nagyon fontos számukra a kölcsö-
nös vendégszeretet, a barátság, a partner-
ség, a testvériség, s mindennek a két 
város lakossága közötti erősítése. 

     Patrich Koch és a társaságában 
érkezett Reinhard Ahlheim képvise-
lő, testvérvárosi egyesületi elnök a ju-
bileum jegyében kapott, Hévíz jövő 
évi városnapjára szóló meghívás kap-
csán szólt arról, hogy a hagyománya-
ik megismertetésével is szeretnének 
majd bekapcsolódni a programok-
ba. Ezért kultúrcsoporttal együtt fog-
nak érkezni, s különleges színfoltnak 
szánják a sörfőzés 170 éves múltjá-
nak bemutatását is. A vendégek jövő 
szeptemberre invitálták a hévízieket 
Pfungstadt tradicionális ünnepére, 
mely templomuk szentelésére való 
emlékezés, fesztiváli hangulatú prog-

ramokkal. Felajánlották, hogy Hévíz be-
mutatására teret adnak a helyi újságban, 
továbbá lehetőséget nyitnak arra, hogy a 
fürdőváros Pfungstadt nagy rendezvénye-
in turisztikai standdal legyen jelen. 
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Nagymezei tavaszköszöntő

Alsóörs képeslapokon

Világi és vallási ünnep jegyében rendez-
ték meg a gyenesdiási Nagymezőn április vé-
gén az immár 16 éve hagyományos tavaszkö-
szöntőt. 

A programok között szerepelt 
XXIII. János és II. János Pál pápa szent-
té avatásának ünneplése, a szomszé-
dos településekkel együtt. A térséget 
ugyanis különös kapocs köti össze a 
lengyel származású szentatyával: II. 
János Pál 2002-ben személyesen ál-
dotta meg a térségi kezdeménye-
zéssel elkészült Kézfogás Harangját, 
amely a gyenesdiási Havas Boldog-
asszony templom tornyában lett elhelyezve. 
A magánkezdeményezéssel Keszthely, Hévíz, 
Cserszegtomaj és Gyenesdiás összefogásával 
Vértesaljai András ötletéből létrejött harang 
történelmi ismeretek szerint Magyarorszá-
gon az egyetlen, mely pápai áldásban része-
sült. A helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let által életre hívott Rügyfakadás - tavaszün-
nepen a vatikáni kettős szentté avatást mél-

tató eseményén Cséby Géza irodalomtörté-
nész mondott beszédet.  

- Pannóniának ez a kis szeglete, amelyben 

élünk, különös kegyet kapott: a Kézfogás Ha-
rangjáért Alapítvány sikeres működése ered-
ményeként 2002. március 27-én II. János Pál 
pápa több mint tízezer zarándok előtt Rómá-
ban megáldotta a harangot és az alapítványt 
tevőket. Mondván: „Benneteket is megálda-
lak, akik elhoztátok hozzám ezt a harangot, 
tanúsítva, hogy fontos számotokra az összefo-
gás” - idézte a pápát a szónok, majd folytat-

Ha két lokálpatrióta összefog, affinitással 
pártfogolva egy nemes ügyet, ha kifejezés-
re juttatja azt a parttalan elkötelezettséget, 
amelyet szeretett faluja iránt érez, ha képes 
összehangolni a szavak erejét és a vizuális lát-
vány szépségét, akkor születnek olyan reme-
kek, mint ez a 150 alsóörsi postai levelezőlap-
ról készült fotógráfiát és a hozzájuk tartozó 
irodalmi igényű szöveget tartalmazó album, 
- hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester, 
az „Alsóőrs képeslapokon” könyv hihetet-
len nagy érdeklődéssel kísért bemutatóján. A 
két lokálpatrióta Zórád Ferenc fotógráfus és 
Albrecht Sándor nyugdíjas újságíró. Mindket-
ten anyagi ellenszolgáltatás nélkül készítették 
el az albumot, amelynek nyomdai költségét, 
Alsóőrs önkormányzata fedezte, s amelynek 
köszönhetően a helybéli családok, s a bemu-
tatón résztvevők ingyenes tiszteletpéldányt 
is kaptak az albumból.

A város jelképei díszítik a tantermet
Kápolnák, templomok, Gömbkilátó, Fischl ház, sport-

csarnok és a Balaton mellett számos balatonboglári neveze-
tesség , jelkép került a Boglári Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola egyik termének falára. Októberben kezd-
ték el a diákok a munkát és májusban avatták fel azt a fres-

kót, melyet az intézmény 5/b osztályos tanulói készítettek 
osztálytermük falára. Az átadó ünnepségen, melyen jelen 
voltak az egyházak képviselői is , Mészáros Miklós polgár-
mester és Türjei Attila, az iskola igazgatója vágta át a szala-
got és köszönte meg a diákok munkáját.

ta: - Az összefogás a szeretet kifejezése, ame-
lyért maga a szentatya is annyit küzdött. A 
szónok kiemelte, hogy II. János Pált minden-

ütt szerették, de Magyarországon őt 
különös szeretet övezte, s nem csak 
azért, mert a katolikus egyház feje 
volt, hanem azért is, mert benne lát-
ták a magyar-lengyel barátság lété-
nek történelmiségét, amire mindkét 
nép oly büszke. 

A beszédet követően délben, a 
Kossuth Rádió adásában a Kézfogás 
Harangja szólt kihangosítva. A nap 
világi eseményeinek részeként avat-

ták fel a Nagymezőről nyíló erdei tornapálya 
útvonalat, amely a házigazda civil szervezet 
és az önkormányzat, valamint a Bakonyerdő 
Zrt. együttműködésével újult meg. A hagyo-
mányos főzőverseny mellett huszárregiment, 
tűzoltócsapat bemutatói, ügyességi próbák 
kínáltak kellemes, szép tavaszi időtöltést min-
den korosztálynak.

             H. Á. 

A rendkívül tetszetős, 100 oldalas kiad-
ványba került postai levelező lapok, - Zórád 
Ferenc 40 éves kutatómunkájának csaknem 
ezer darabos gyűjteményéből kiválogatva – 
tematikusan idézi fel a népszerű Alsóőrs is-
mert magán-, és középületeit, üdülőit, vendég-
lőit, strandját, mozgalmas fürdőéletét, vasútál-
lomását. kikötőjét, az itt lehorgonyzó hajók, s 
vitorlás jachtok sokaságát, halászatát, csodás 
tájegységeit, a lankák szőlőseit, borpincéit, a te-
lepülés egykori és mai mindennapjait. A legré-
gebbi postai levelező lapokat az 1900-as évek 
elején bocsátották ki, míg a napjaink rekvizitu-
mai, a balatoni világ színeivel harmonizáló part-
vidék, s a település-részletek egyértelműen ta-
núskodnak arról miért is oly népszerű Alsóőrs. 
Ám ennek ellenére nagyon is indokolt, hogy 
Albrecht Sándor a tőle megszokott igényes-
séggel, s elkötelezettséggel is, kommentálja, 
történelmi visszatekintésbe ágyazva, a képek 

mondanivalóját és hangulatát.
A zsúfolásig megtelt művelődési központ-

ban a könyvbemutatót követően a helyi kul-
turális értékekből élőben is ízelítőt kaptak az 
érdeklődők, az Endrődi iskola növendékeinek, 
s az Arany Páva- és Örökségdíjas Sirály Dalkör 
jóvoltából.

        Andrássy Antal
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Tájház megnyitóval indult a turisztikai szezon

Tisztelgés a balatoni mesemondó előtt

A 2014. évi turisztikai szezon kulturá-
lis nyitányának is tekinthetjük a város hely-
történeti gyűjteményének ez évi megnyi-
tását – jelentette ki Dr. Magó Ágnes képvi-
selő a Badacsonytomaj központjában talál-

záson azonban többségben voltak azok, 
akik kiálltak a jelenlegi tájház mellett, és azt 
mondták, a jelen és a múlt megfér egymás 
mellett.

A házat idős Csala Ferenc és neje, Hámos 
Erzsébet építették 1898-ban, amelyet tájház 
és falumúzeum céljára vásárolt meg az egy-
kori községi tanács az örökösöktől. Nagy 
Miklós tanár, helytörténész, és az általa ve-
zetett honismereti szakkör tagjainak több 
éves gyűjtőmunkája eredményeként nyílt 
meg 1983-ban a Helytörténeti és Néprajzi 
Gyűjtemény. A gyűjtemény leltárába Nagy 
Miklós egy latin közmondást írt: „múlt nél-
kül nincs jövő”. Az alapítók azt a célt tűzték 
ki, hogy bemutassák a helyi múlt szőlészeti, 
borászati, bányászati, halászati, mezőgazda-
sági, ipari és háztartási eszközeit, illetve sze-
rették volna a helyi történelmet, festészetet, 
irodalmat átmenteni a múltból a jövőbe.

     Mizsei Bernadett

Évről-évre megrendezik a húsvéti Eötvös Károly kilátó túrát 
Szentbékkállán, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoz-
nak. A túrázók Szűcs Endre Ybl- és Pro Architectura-díjas építész 
házában töltődhetnek fel.

Jövőre lesz harminc éve, hogy egy maroknyi csapat – jó idő ese-
tén 100-120 ember – összegyűl a kővágóörsi kőkeresztnél, és elin-
dul a Fekete-hegyi Eötvös Károly kilátóhoz. A túra ötletgazdája má-
sok mellett Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, aki már ak-
koriban is a Káli-medencében, Salföldön élt és alkotott. A túra me-
nete minden évben ugyanaz: a résztvevők felmennek a kilátóhoz, 
eléneklik a Himnuszt, és felolvasnak néhány gondolatot Eötvös Kár-
oly Utazás a Balaton körül című kötetéből. Eötvöst balatoni mese-
mondóként is szokták emlegetni, hiszen számos írása szól erről a va-
rázslatos helyről. Az ő emléke előtt tisztelegve a túrázók minden 
évben megkoszorúzzák a kilátót, együtt elfogyasztják a hátizsákok-
ból előkerülő elemózsiát, és hazaindulnak. Előtte azonban megáll-
nak Szűcs Endre házánál, akit építészeti tevékenységéért felvettek a 
Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé. A pazar kilátás mellé híre-
sen finom szentbékkálli bor is jár.

– Mindig társa-
sági ember voltam, 
sok gyerekem, uno-
kám van, alapve-
tően közösségsze-
rető és közösség te-
remtő ember va-
gyok – monda el 
lapunknak Szűcs 
Endre, amikor ar-
ról kérdeztük, mi-

ért döntött úgy, hogy otthont ad a rendezvénynek. Elmesélte, a 
legtöbb résztvevőt ismeri, de jönnek ismeretlenek is. Szerinte egy 
azonban közös bennük: mind jó emberek. Szűcs Endre biztos ab-
ban, hogy a fiai tovább viszik majd ezt a szép hagyományt, így az 
utódok remélhetőleg megünneplik majd a századik évfordulót is.

     Mizsei Bernadett

ható Helytörténeti és Néprajzi gyűjtemény 
idei megnyitóján. Mint fogalmazott, a város 
mindenkori vezetésének fontos feladata, 
hogy ezt a pótolhatatlan hagyatékot méltó 
módon kezelje. Hozzátette, nem halogat-
ható az épület állagának megújítása, jelen-
tős összeget kell majd rá áldozni, és a gyűj-
temény átrendezése is szükséges.

Krisztin László polgármester a megnyi-
tót követően lapunknak elmondta, a táj-
ház szerepét sokan értékelik, ám olyanok 
is akadnak, akik alulértékelik azt. – Amikor 
megépült az új városháza közvetlenül a táj-
ház mellett, többen úgy vélték, nem fér ösz-
sze a modern épület a XIX. század végén 
létrehozott ingatlannal – emlékezett visz-
sza a város első embere. Krisztin László sze-
rint sokan azt is kifogásolták, hogy mivel túl 
messze van Badacsony turisztikai központ-
jától, alacsony a látogatottsága is, így át kel-
lene helyezni. A településen tartott szava-

Zsugorított fejek a vitrinben
Az idegenforgalmi sze-

zonra ki-ki a maga mód-
ján készül, abban azon-
ban teljes az egyetértés, 
hogy a középpontban a 
vendég van, aki az ellá-
táson túl szórakoztatás-
ra, attrakciókra is vágyik. 
Ilyen érdekesség lehet a 
balatonfüredi Amazonas 
Múzeum is, ahová a nyi-
tás napján mi is bekuk-
kantottunk.

Kísérőink – Trencsényiné Király Irma és Róka Beáta – elmond-
ták, a gyűjteményt Pál Richárd azzal a nem titkolt céllal hozta lét-
re, hogy a nagyközönség is megismerje Dél-Amerika legretteget-
tebb harcosait, egykori és mai életmódjukat. Ők a shuar indiá-
nok, akiket leginkább a tsantsák „készítőivel” azonosítanak. Ez pe-
dig nem más, mint ellenségeik zsugorított feje. Ezek másolatai és 
még számos érdekesség várja az érdeklődőket a füredi tárlaton, a 
Tagore sétánytól pár méterre. 

      Z. A.
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Kiemelkedő programok a balatonfüredi
Vaszary Galériában

Világhírű művészek páratlan értékű ké-
peit láthatják az elkövetkező években az 
érdeklődők Balatonfüreden. A város pedig 
– egyedüliként az országból! – a 2015-ös 
milánói világkiállításon mutatkozik be.

- Kilenc-tíz éve még irracionálisnak tűnt, 
hogy az egykori balatonfüredi szovjet üdü-
lő területén álló lepusztult Vaszary-villa ki-
állítótérré váljon. Mára mégis a kulturális 
turizmus egyik emblematikus helyévé vált 
– mondta sajtótájékoztatóján a város pol-
gármestere, Bóka István. A területidegen 
„szovjet üdülőt” elbontották, Vaszary Ko-
los hercegprímás gyönyörű nyári reziden-
ciáját és parkját ismét régi pompájában lát-
hatja és látogathatja a nagyközönség. 

- Kétezer éve ugyanabba az államszer-
kezetbe tartozott ez a táj és a mai Itália 
– mondta Szőcs Géza kormánybiztos, aki 
az olasz–magyar barátság, a rokoni érzület 
kapcsán kifejtette: Balatonfüred jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy ez az érzület fenn-
maradjon napjainkban is. 

A fórumon a Füredkult igazgatója, Cse-
rép László bejelentette: Balatonfüred a 
Szépművészeti Múzeum, valamint a Nem-
zeti Galéria után a Magyar Nemzeti Mú-
zeummal is egy várhatóan gyümölcsöző 
együttműködést fog kötni, melynek ered-
ményeként számos nagyjelentőségű ki-
állítás érkezik majd a Balaton-parti város-
ba. Egy év múlva láthatjuk majd a magyar 
gyökerű fotográfus, Robert Capa képeit, 
de pályatársai legértékesebb fényképei is a 
Vaszary-villában lesznek láthatóak. Ennek 
előkészületeiről a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója, Csorba László beszélt.   

I.Balatonföldvári
Sárkányhajós Gyorsulási Bajnokság

Ismét valami olyan, ami eddig még nem volt!

Sárkányhajó verseny a déli parton június 28-án nem csak profiknak a 
balatonföldvári kikötőben!

16 fős csapatok jelentkezhetnek, ebből legalább 4 fő női versenyző legyen. 
A 100 méteres távon a sárkányhajósok ki-ki harcot vívnak.

Részletek és nevezés a versenyre:

sarkanyhajo-balatonfoldvar.webnode.hu

A Vaszary Galéria tervezett kiállításairól 
a galéria főtanácsadója, Geskó Judit művé-
szettörténész beszélt. Elmondta, hogy idén 
augusztusban Magyar művészek Itáliában 
1800-1850 között címmel nyílik tárlat. Lát-
hatjuk majd Barabás Miklós, Markó Kár-
oly, Balassa Ferenc és mások képeit. Szep-
temberben az I. világháború korszakában 
készült művekből nyílik egy gyűjteményes 
kiállítás száz képből (Mednyánszky Lász-
ló, Moholy-Nagy László, Vaszary János al-
kotásaiból). Jövőre Krúdy Gyula életművét 
láthatjuk képzőművé-
szeti alkotásokba foglal-
va, majd Picasso 1908–12 
között készült alkotásait 
mutatják be, de a Picas-
sóról Jean Cocteau által 
készült fotók is Füredre 
érkeznek. 

A Szépművészeti Mú-
zeum kincseiből XIX. szá-
zad végi, valamint XX. 
század eleji francia imp-
resszionista és szimbolis-
ta művészeinek (pl. Dü-
rer, Toulouse-Lautrec) 
képeiből is nyílik egy tárlat. Érdekesség le-
het  Ferenczy Béni képeinek és Jovánovics 
György szobrászművész alkotásainak kiál-
lítása. Sokak – így Geskó Judit – vágya a 
Balaton-felvidékhez kötődő kortárs művé-
szek bemutatkozása. Bak Imre, Fehér Lász-
ló, Maurer Dóra, Nádler István és mások 
nemcsak alkotásaikat hozzák el Füredre, 
hanem egy beszélgetés résztvevői is lesz-
nek.

Geskó Judit hangsúlyozta: nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a város és a környék ki-
sebb és nagyobb diákjai is megismerkedje-
nek a galéria kiállításaival, ezért már most 
felvették a kapcsolatot az intézmények 
vezetőivel. 

A sajtótájékoztatón megjelent az Olasz 
Kultúrintézet igazgatója, Gina Gianotti is, 
aki köszönetet mondott az itáliai kultúra 
magyarországi, azon belül is füredi ápolá-
sáért. Ilyen például a Quasimodo nemzet-
közi költőverseny. 

A Vaszary-villa ad otthont az augusztu-
si jótékonysági esttel egybekötött aukci-
ónak, melyet a Pintér Aukciósház rendez.

Balatonfüred nemzetközi tekintélyét 
emelheti a 2015-ös milánói világkiállítás 
(expo), melyen a magyar pavilonban egye-
düli magyar városként mutatkozik be kul-
turális értékeit felvonultatva.

   Zatkalik
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A keszthelyi Georgikon Majormúze-
um idén a húsvéti ünnepkörben nyitotta 
kapuit zenés piknikkel.

A szezonális működésű intézmény a me-
zei munkák indítása jegyében hagyomá-
nyos Szent György napi rendezvénye a hús-
véttal való egybeesés okán nem a dologidőt 
szimbolizálta. Tavaszünnepi hangulat töltöt-
te meg az élménygazdasági életet. A csapa-
tosan, gyerekestől érkező vendégeknek kel-
lemes fogadtatást jelentett a Komjáth(y)
i Együttes pajtabeli koncertje, piros tojás, 
nyuszi fészek, locsolás, a sok látvány és já-
téklehetőség mellett az állatsimogatás, a  
rajzverseny, a kisgazdasági eszközök haszná-
latának próbatétele. Kicsik és nagyok fújták 
a szappanbuborékot, utaztatták egymást 
kordélyokon, s töltötték ki a huncuttotókat. 

Hagyományteremtő céllal festőversenyt rendeztek Ábrahámhe-
gyen. A Balaton-felvidéki településen megrendezett művészeti ve-
télkedő témája maga a település volt, szépségével, érdekes és meg-
ragadó látnivalóival, hangulatával. A húsz résztvevő kiválaszthatta 
a település számára legérdekesebb, legmegkapóbb pontjait, és az 
általuk kiválasztott technikával kész képet festettek. Az alkotásra 
egyetlen nap állt rendelkezésükre. A zsűri tagjai Schéffer Anna kera-
mikus iparművész, az országos Képző- és Iparművészeti Társaság el-
nöke, Kratochwill Mimi művészettörténész és Bakosné Tóth Erzsé-
bet, a Művelődési Ház munkatársa voltak.

A verseny ötlete Józsvainé Kislőrincz Edittől, az Országos Kép-
ző- és Iparművészeti Társaság elnökségi tagjától származik. A kezde-
ményezést az önkormányzat is fel-
karolta, és támogatta. Vella Zsolt 
polgármester a kiállítás megnyi-
tón elmondta, a festőverseny öt-
lete tavaly született, amikor Orszá-
gos Képző- és Iparművészeti Tár-
saság tagjaiból álló Ábrahámhegyi 
Művészkert festőművészei bene-
veztek a helyi és környékbeli mű-

vészek alkotásaiból rendezett kiállításra. Józsvainé Kislőrincz Edit, a 
Művészkert vezetője vetette fel, hogy a Velencei-tónál évtizedek 
óta zajló versenyek mintájára itt is indulhatna egy művészeti vetél-
kedő.

Schéffer Anna keramikus iparművész elmondta, nem osztottak 
ki dobogós helyeket, csupán a három legjobb alkotást díjazták. – Tu-
lajdonképpen nagy öröm volt számunkra, hogy nehezen választot-
tuk ki a három legkiválóbb művet, hiszen ez azt jelenti: kiváló festmé-
nyek születtek – tette hozzá. Az első három legjobb alkotásnak kijá-
ró elismerést Nacsáné Kovács Mária, Angyal Gabriella és Kiss Lász-
ló Zsigmond kapták. A szegedi Nacsáné Kovács Mária lapunknak el-
mondta, az Alföld után nagy kihívást jelentett a hegyek ábrázolása, 

amelyeknek színvilága is teljesen 
más. Kossuth Tivadar festőművész 
különdíjat kapott, hiszen hivatásos 
festőművészként nem mérettet-
hette meg magát a zömében ama-
tőr művészek körében.

Az ábrahámhegyi festőversenyt 
két év múlva rendezik meg újra.

     Mizsei Bernadett

Ahogy házigazdaként dr. Szabóné 
Lázár Ibolya, a múzeum vezetője el-
mondta, jó termést ígérő agrárévben 
bíznak, ami náluk annyit jelent, hogy 
nagy vendégkörre számítanak, ezt 
gazdag programkínálattal alapozzák 
meg. A hagyományos rendezvények: 
mint a nyári géptalálkozó, a múzeu-
mok éjszakája, az aratási ,  cséplési és 
talajmunka bemutatók mellett idén 
hétről hétre tartják a majorbéli csü-
törtököt, amikor hosszabb nyitva tar-
tással fogadják vendégeiket, a nyári 
újdonságok közt szerepel majd a Fes-
tetics Imre kiállítás megrendezése.

Emlékkiállítás nyílt Salföldön
Állandó kiállítás hoztak létre a salföldi 

Pajta Galériában Gábos Kálmán fotográ-
fus műveiből barátai, Török László, a ga-
léria tulajdonosának kezdeményezésére. 
A szintén fotóművész, számos szakmai 
díjjal kitüntetett Török László a megnyi-
tón elmondta, Gábos operatőrként is te-
vékenykedett, mindkét önálló művé-
szi ág szerelmese volt. – Nagyra tartom 
azt a fotográfusi gondolkodást, hozzáál-
lást, amelyet kialakított magában – fűz-
te hozzá.

Kincses Károly fotomuzeológus meg-
nyitó beszédében úgy fogalmazott: „ennek 
a rendkívül tehetséges embernek viszonylag 
csekély mennyiségű életművét élővé próbál-
juk tenni, ezzel is csökkentve a személyes hiá-
nyát”. Hozzátette azonban, hogy természe-
tesen a halála miatt érzett fájdalom nehe-
zen csökkenthető egy emlékkiállítással, hi-
szen egy hús-vér ember nem helyettesíthe-
tő tárgyakkal.

Gábos Kálmán 1953-ban született, érett-
ségi után a Magyar Televízióhoz került se-

gédoperatőr-gyakornoknak, kisebb-na-
gyobb megszakításokkal ott dolgozott húsz 
évig mint segédoperatőr, kameraman, illet-
ve operatőr. Eközben önálló fotográfusi te-
vékenységet is folytatott.

1987-ben tagja lett a Fiatalok Fotóművé-
szeti Stúdiójának, 1990-ben felvették a Ma-
gyar Fotóriporterek Kamarájába. 1992-ben 
az Egyesült Képek Egyesületének alapító 
tagja. A Magyar Fotóművészek Szövetsége 
1995-ben választotta soraiba, s azon belül az 
Első Alkotócsoportban munkálkodott.
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ták. Jordán Tamás, Kossuth-díjas szín-
művész, a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház igazgatója ezúttal Nagy László, 
Ki viszi át a szerelmet című költeményé-
nek közös elmondását dirigálta. Hason-
lóan monstre produkció volt a Balatoni 
Múzeum előtti hagyományos összkari 
ének, ahol tradicionálisan Ivasivka Má-
tyás, Kodály-díjas pécsi karnagy vezény-
letével szólalt meg a helikonos kórusok 
előadásában Kodály-Berzsenyi, A ma-
gyarokhoz című műve. 

A versenyprodukciókat több arany, 
ezüst és bronz oklevél adományozásá-
val minősítette a zsűri, kategóriánként 
egy-egy fődíjat ítéltek oda. A Helikoni 
Ünnepségek vándorserlegét a legtöbb 
műfajban legjobban szereplőket küldő 
intézményként, a veszprémi Lovassy-
gimnázium nyerte el. A díjkiosztó gálán 
a legsikeresebb szereplők újra színre vit-
ték produkcióikat. 

                                     Horányi Árpád

Kultúra
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Ifjak keszthelyi találkozása a helikon múzsákkal
Idén ismét megvilágította Keszthely 

kultúrtörténetét a Helikoni Ünnepségek 
programja, amit kétévente rendeznek a 
városban.

A helikoni láng április 24-26 között lo-
bogott, számos művészeti ág ifjú tehet-
ségeit megvilágítva. A tradíció gyökerei 
1817-ig vezetnek, amikor gróf Festetics 
György a helyi gimnázium, a Georgikon 
agrárfelsőoktatási intézmény és a zene-
iskola diákjai körében útjára indította a 
Helikoni Ünnepségeket, s szervezte meg 
öt alkalommal. Az ifjúság kulturális ta-
lálkozóján anno részt vettek a Dunántúl 
jeles írói, költői, köztük: Dukai Takács Ju-
dit, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, 
Pálóczi Horváth Ádám. 

A Helikon - mint ifjúsági fesztivál - fel-
újítása 1958-ra tekint vissza, a mai kere-
teit Keszthely város önkormányzata és a 
Goldmark Károly Művelődési Központ 
alakította ki, alapítvány működtetésé-
vel gondoskodnak azóta a rendezvény 
kétévenkénti megtartásáról. A város ek-
kor keblére öleli a Dunántúl művészet-
teremtő középiskolás diákifjúságát.

A megnyitón a helikoni lángot Hor-
váth Viktória, a Gazdasági Minisztérium 
turizmusért felelős helyettes államtitká-
ra lobbantotta fel. A kulturális versengés 
idén 50 településről 128 intézmény kép-

Karikatúrák a Fonyódi
Múzeumban

Irodalom a karikatúrában címmel nyitottak kiállítást április 15-
én a Fonyódon. A tárlatot, melyen a címmel azonos pályázati ki-
írásra érkezett anyagok válogatásából rendeztek, Vén Zoltán gra-
fikusművész és Fábry János, a MÚOSZ Magyar Karikatúraművé-
szeti Szakosztály elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

viseletében érkezett 3300 diák részvé-
telével zajlott, akik 500 produkciót mu-
tattak be 18 művészeti kategóriában. A 
program lebonyolítását 700 önkéntes 
segítette.

A fiatalok megtöltötték a város vala-
mennyi kulturális intézményét, s uralták 
azokat 3 napon át. Csaknem száz pro-
dukcióval versengtek a fiatalok a kön-
nyűzene-ének, valamint modern társ-
művészetek műfajaiban. Szólisták, ka-
marazenei együttesek a komolyzenei 
kategóriában mintegy 150 produkciót 
mutattak be. Hasonlóan népes volt a 

folklór, valamint a 
karéneklést képvi-
selők tábora, vagy 
50 kórus részvéte-
lével. 

Jó alkalmat szol-
gáltatott a Helikon 
arra is, hogy a kí-
sérőrendezvények 
közt minden eddi-
ginél nagyobb lét-
számmal rendez-
zék meg a Nagy 
versmondást. A 
Fűzfa Balázs iroda-
lomtörténész öt-
letéből elindult, s 
kulturális esemé-
nyek részekénti or-
szágos „vándor-
programot” Keszt-
helyen második al-
kalommal tartot-
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Újabb elismerés a BYC-nek
A Balatonfüredi Yacht Club ré-

szére Pro Comitatu díjat adomá-
nyozott a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés nevében Lasztovicza Jenő, 
a megyei közgyűlés elnöke, Veszp-
rém megye sportéletében a vitor-
lás sport érdekében, különösen az 
utánpótlás-nevelés, képzés és ver-
senysport bázisként versenyren-
dezés területen vállalt kiemelke-
dő színvonalú egyesületi munka, 
és sportdiplomáciai tevékenység 
elismeréseképpen.

Szinte nem múlik el úgy hónap, hogy Balatonfüred legismer-
tebb klubját ne tüntetnék ki valamivel. Februárban harmincegy 
BYC-es vitorlázó és csapattársaik, két edző és sportvezető vehe-
tett át díjat az immár hagyományosnak mondható városi díj-

kiosztón, 2013-as évi kiemelkedő 
sport- és a sport világában végzett 
teljesítményük elismeréséül. A vi-
lág-, Európa versenyek, országos- 
és tengeri bajnokságok helyezett-
jei, kiemelkedő edzők és sportve-
zetők fogadhatták a gratulációkat.

Márciusban pedig újabb ní-
vós díjat kapott a BYC. A Pro 
Comitatu díj Veszprém megye ér-
dekében eredményesen tevékeny-
kedő magánszemélyek és közössé-
gek elismerésére, valamint Veszp-

rém megye területén kiemelkedő munkát végzők szakmai tevé-
kenységének elismerésére, amelyből évente legfeljebb öt darab 
adományozható.

     Szendi Péter

A közhiedelemmel ellentétben nem 
pusztán jó szív és szándék kell a vendéglá-
táshoz. Mindazok, akik hivatásként gyako-
rolják e szakmát, gyakran évtizedekig pallé-
rozódnak egy-egy műhelyben, s úgy tekin-
tenek első oktatóikra, mint hajdanán a kis-
pesti srácok Puskásra, Tichyre. 

 Hasonló élmények foglya Németh Éva 
és Attila. A zamárdi Hotel Villa Rosa tulaj-
donosai a legjobb fővárosi szállodákban, 
éttermekben lesték el, tanulták meg a ven-
déglátás fortélyait. A férj – szakmai jelle-
gű diplomával – az akkor nyílt Hotel In-
tercontinentalban volt „alapító tag”, majd 
következett a Hilton és 
a Thermal szálló. Felesé-
ge is krémnek tekinthe-
tő munkahelyek között 
válogathatott: a Hotel 
Olimpia, a Maxim bár és 
a Hyatt szálló az exklu-
zív hazai és külföldi ven-
dégek körében is kedvelt 
volt. 

Minőségi kiszolgá-
lást láttak és produkál-
tak Bécsben is – az egy-
kori birodalmi főváros 
Mátyás pincéjében érzé-
kelhették azt is, hogyan 
lehet professzionálisan 

működtetni egy éttermet. S ha már kül-
földön éltek, nem töltötték haszontalanul 
a szabad időt sem. Éva tökéletesen birto-
kolja a német, az angol, az olasz, a spanyol 
és a francia nyelvet, férje pedig a kötelező-
nek tekinthető angolt és németet. 

Ilyen előélettel és szakmai tapaszta-
latokkal felvértezve érkeztek 1994-ben 
Zamárdiba, hogy a budapesti étterem és 
bár értékesítésével új egzisztenciát épít-
senek fel a magyar tenger partján. A Ho-
tel Villa Rosa már a következő nyáron ven-
dégeket fogadott: a gyümölcsöző német 
kapcsolatnak köszönhetően a vendégek 

nyolcvan százalékát az ottani utazási iro-
dák biztosították.

- A huszadik szezon elé nézünk – opti-
mistán. A vendégkör ugyan átalakult, s ma 
már honfitársaink érkeznek hozzánk ha-
sonló arányban. Örvendetes tény ez, s úgy 
gondolom, kellő praxissal rendelkezünk ah-
hoz, hogy  a szolgáltatásainkat igénybe ve-
vők jól érezzék magukat nálunk. Csodás a 
környezet, saját stranddal, medencével és 
nagyméretű jacuzzival rendelkezünk, a ho-
tel huszonöt szobája esztétikusan és prak-
tikusan berendezett - minden évben kom-
fortosabbá tesszük őket. A leghatékonyabb 

légkondicionáló berende-
zéseket szereltettük be, 
mert az elmúlt években 
tapasztalt kánikulai hő-
mérséklet ugyan kedve-
zett a fürdőzőknek, de a 
nappali vagy éjszakai pi-
henést, alvást jelentősen 
gátolta. Remek a kony-
hánk is – mi minden té-
ren olyan minőségi szol-
gáltatást nyújtunk, ami-
lyet mi is joggal várunk 
el egy hasonló komfortfo-
kozatú szállodában.  

               Süli Ferenc 

Egy minőségi szálloda: a zamárdi Hotel Villa Rosa
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A füredi bokszolók nem felejtették el Balogh Józsefet

Összetartó judosok

Ki ne emlékezne szívesen arra a füredi bokszéletre, mely Ba-
logh József idejében jellemezte a várost? Az egykori kiváló tré-
ner 1974-től kezdett el aktívan dolgozni, a nyolcvanas években 
már országosan is „füredi csodáról” beszéltek. Utódjai méltó 
módon emlékeztek meg róla, emlékérmet kapott a bokszgálán. 

Balogh József lokálpatriotizmusát és szociális érzékenységét 
jól jellemzi, hogy annak idején sok hátrányos helyzetű gyerek-
nek nyújtott segítséget. Felkarolta őket, próbálta őket az élet-
re nevelni. Számára mindig is fontos volt, hogy egy tehetséges 
sportolónak legyen tartása, emberi becsülete. 

Kezei alól számos magyar bajnok került ki, a füredi bokszo-
lók nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban 
is zajos sikereket arattak. Elég, ha csak Farkas György Európa-
bajnoki bronzérmest említjük meg, aki később edzőként is dol-
gozott a városban. Józsi bácsit az önkormányzat „Balatonfüred 
Sportjáért” kitüntetésben is részesítette néhány évvel ezelőtt, 
elismerve több éves áldozatos munkáját.

2012. december 8-án az Európai Olim-
piai Bizottságok 41. közgyűlésén, Rómá-
ban dőlt el, hogy Győr lesz a 2017-es Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál házigaz-
dája. A versenyeket kilenc sportágban 
(atlétika, úszás, torna, tenisz, kerékpár, 
judo, kosár-, kézi- és röplabda) rendezik.

A Magyar Olimpiai Bizottság felkér-
te az érintett sportágak hazai szö-
vetségeit, hogy dolgozzák ki hosz-
szú távú felkészülési programju-
kat. A judoszövetség nemcsak ki-
dolgozta, hanem már el is indítot-
ta azt.

Április közepén Balatonfüred 
adott otthont annak a judo tá-
bornak, ahol a 2000-es és 2001-es 
születésű fiúk és lányok vetélked-
tek egymással. Összesen 120 fia-
tal készül együtt, az összetartást 
megtekintette Fábián László, a 
MOB sportigazgatója és Tóth Jó-
zsef, a MOB utánpótlás-program-
jainak osztályvezetője is. Elége-
detten nyugtázták, hogy Balaton-
füreden jól szervezett és felépített 

Sajnálatos módon tizenegy évvel ezelőtt lebetegedett, egy 
szívműtét után agyinfarktust kapott, melynek köszönhetően 
a jobb fele lebénult. Felesége évek óta gondosan ápolja, mint 
mondják, a szeretet ad nekik erőt. 

Józsi bácsinak nem volt olyan nap az elmúlt tizenegy évben, 
hogy ne emlékezne vissza a sikerekre. Ezért is örömteli, hogy 
Balatonfüreden újból elindult a bokszélet. Nemrégiben egy 
bokszgálát is rendeztek a Balaton Szabadidőközpontban, mely-
re közel húsz éve nem volt példa. Tíz csapat, negyven bokszo-
lója szállt ringbe, ádáz csatákat vívtak egymás ellen. A hangulat 
kiváló volt, a szervezők igyekeztek a szurkolók kedvében járni.

Örömteli esemény volt, hogy a szervezők külön köszöntöt-
ték Balogh Józsefet, aki emlékérmet kapott és a fiatal, tehetsé-
ges Péntek Zoltánnak díjat is átadott. Ez is azt mutatja, hogy a 
mostani bokszolók, Almás Péter vezetésével nem felejtették el 
a kiváló szakembert. 

     Szendi Péter

munka folyik. Felkészült szakemberek irá-
nyítják a munkát. A judosport jövője biz-
tosított. 

- A tábor megnyitóján egyeztető tár-
gyalások kezdődtek egy hosszú távú 
együttműködésről a Magyar Judo Szö-
vetség, Balatonfüred város, a Szent Bene-
dek Iskola és természetesen a helyi egye-

sület között – mondta el megkeresésünk-
re Bartus István, a Ronin Judo Közhasznú 
Alapítvány elnöke.  A tervek szerint rend-
szeres utánpótlás táborok, összetartások 
lesznek Balatonfüreden. 

   Szendi Péter
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Horgásztalálkozó és környezetvédelem
Ábrahámhegyen évek óta jól megfér egy-

más mellett a környezetvédelem és a horgá-
szat. Minden tavasszal megrendezik ugyan-
is a Halászléfőző és Horgász Találkozót, ame-
lyet a Nők a Balatonért Egyesület és az ön-
kormányzat közösen szervez.

A rendezvény ideje alatt a Nők a Balato-
nért Egyesület (NABE) tanácsadást nyújtott 
a környezettudatos háztartásról, és aki sze-
rette volna megtudni, hogy milyen a kútja 
vízminősége, egy vízminta ellenében meg-
kérdezhette a szakembereket. A NABE elnö-
ke, Szauer Rózsa a helyszínen lapunknak el-
mondta, az egyesület célja, hogy a Balaton 
környezeti, természeti és kulturális értéke-
it megőrizze, megvédje, környezettudatos 
magatartást alakítson ki az itt élő és a tavat 
szerető emberekben. Elsősorban azokon a 
területeken, ahol a nők a legtöbbet tehetik: 
tájékoztatók, akciók, programok szervezésé-
vel, kapcsolatok építésével a Balaton térsé-
gében, az országban, és a határokon túl. Je-
lenleg 20 csoportban 720-an dolgoznak az 
egyesületben. Az ábrahámhegyi csoport ve-

zetője, Illésné Rácz Andrea 
szerint az emberek több-
sége még nem nyitott arra, 
hogy zöld háztartást vezes-
sen, de bízik abban, hogy a 
környezettel kapcsolatos 
előadásaik előbb-utóbb el-
érik céljukat.

A találkozón egyéni és 
különböző tájegységek-
re jellemző receptek alap-
ján készülnek az ízletes ha-
lászlevek. Vella Zsolt polgár-
mester elmondta, az első 
találkozót a rendszerváltás-
kor szervezték meg a tele-
pülésen. Általában 400 adag 
halászlé készül, ami mindig 
elfogy. Mint fogalmazott, a 
rendezvénynek közösség-
formáló ereje van, így sze-
retné, ha a horgásztalálkozó 
a jövőben is állandó prog-
ram lenne a településen.


