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Lapszél
A nagy átverés

Vélhetőleg az ingatlanforgalmazásban és a 
turizmusban járatosan mozgó üzletemberek 
körében is vegyes érzelmeket váltott ki hajda-
nán a három tóparti megye önkormányzatá-
nak tulajdonában lévő utazási irodák privati-
zálása. A Siotour, a Balatontourist és a Zalatour 
vásárlójaként színre lépő SCD Group korábban 
teljesen ismeretlen cég volt a magyar tenger 
partján – érthető tehát, hogy a balatoni tele-
pülések irányítóiban joggal támadtak averziók 
a nagy sajtónyilvánossággal megtámogatott 
elképzeléseikkel szemben. 

 Az elmúlt évek történései arról tanúskod-
nak, hogy a számos vízparti campinggel, nya-
ralóteleppel, s a Balatontól távolabb eső, de 
idegenforgalmi szempontból vonzó városok-
ban, községekben is szálláshelyekkel rendel-
kező utazási irodák értékesítése – a jogi kate-
góriákat mellőzve - ingatlan panamának mi-
nősíthető. Az SCD munkatársai és megbízot-
tai ugyan az üzlet létrejötte utáni időszakban 
végighaknizták a tóparti településeket, hogy 
az érintett képviselő-testületeket és a lakossá-
got elkápráztassák fejlesztési elképzeléseikkel, 
a pazarnak mondható koncepció kidolgozását 
egyetlen kapavágás sem kísérte. Csak ott, ahol 
már az új tulajdonos építhette, építheti fel az 
apartmanházat vagy a társasüdülőt. Mint tud-
juk, a cég felszámolási eljárás alatt áll. 

 Részben a nagy átverés, az elmaradt beru-
házások miatt került katasztrófa közeli helyzet-
be a balatoni turizmus, bár a magyar tőke akti-
vizálódását napjainkban már több tucat négy-
csillagos szálloda működése, számos attrakció, 
új szolgáltatás jelzi. A közelmúlt kormányzati 
intézkedései, a SZÉP kártya bevezetése, a tele-
pülések infrastrukturális és idegenforgalmi célú 
fejlesztései, a gazdag programkínálat – s ne ta-
gadjuk -, az egyre gyakoribb kánikulai hőmér-
séklet a balatoni turizmus pártjára állt. Márciusi 
lapszámunkban olyan statisztikai adatokról ol-
vashatnak, melyek tovább erősíthetik optimiz-
musunkat: a Balaton ugyan a magyarok tenge-
re, ám a 2010-es mélypont után folyamatosan 
emelkedik a külföldi vendégéjszakák száma is. 
A keleti nyitás politikája e téren is érzékelhető: 
dinamikusan nő az Oroszországból és Kínából 
érkező turisták száma.  

Kérdés, hol tartanánk ma a nagy átverés nél-
kül?

   Süli Ferenc   

Szerte az országban – felélesztve a korábbi századok hagyományait – el-
búcsúztatták a telet. Hogy ez mennyire volt sikeres, arra csak jó pár hét múl-
va bólinthatunk rá. Az azonban kétségtelen, hogy a különféle télbúcsúztatók 
igen népszerűek, s a települések apraja-nagyja kivonul, hogy tanúja legyen a 
nagy eseménynek, s a későbbiek során joga legyen reklamálni, hogy ezt (már-
mint a tavasz beköszöntét) másképp alkudták ki az égiekkel…

Balatonalmádiban és Alsóörsön egy napra esett a jeles esemény.
Az almádiak disznót is öltek, s az érdeklődők nemcsak tort ülhettek, hanem 

áldomást is ihattak a vízparti park egyelőre kopasz fái alatt. Zenés-táncos mű-
sort is kaptak, s amint a máglya meggyulladt, a legbátrabbak vízbe is ugorhat-
tak, egyfajta bizonyítékaként annak, hogy a strandszezon a nyakunkon van.

Alsóörsön látványos felvonulással masírozott az elöljáróság, meg a jóked-
vű lakosság végig a település főutcáján. A maskarások alaposan ráijesztettek 
a gyanútlan autósokra, majd a móló közelében fergeteges komédiát csaptak 
a Zagyva Banda muzsikájára. Megkoszorúzásaként a ceremóniának – melyet 
Kovács Krisztián vezényelt elképesztő nyelvtörők beiktatásával – tüzet fogott 
a kiszebáb, s „ő” is a Balatonban végezte. (Csak a berzenkedő kisördög szólal 
meg bennem, mikor halkan tudakolódzom afelől, vajon miért éppen nőalako-
kat vetnek ilyentájt tűzre…)

A tavasz eleji hűvösben azért jólesett a forralt bor, este pedig a művelődé-
si ház színpadán a látvány: a Veszprém–Bakony Táncegyüttes színes műsora.

       Zatkalik

Télbúcsúztatók
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Átalakult a Balaton Fejlesztési Tanács
Ismét Bóka Istvánt választották elnökké

A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy 
a Balaton gazdájaként egy közösen elfo-
gadott fejlesztési program mentén inspi-
rálja, külső források, szaktudás bevonásá-
val támogassa a régióban megvalósuló fej-
lesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötle-
teket, ösztönözze a régió egészére kiterje-
dő elképzelések megvalósítását. Ezen alap-
vetésnek megfelelően a testület február 
végi ülésén a 2014. évi teendők megfogal-
mazása is napirendre került, csakúgy, mint 
az átalakuló tanács elnökének megválasz-
tása, valamint az idei és tavalyi költségve-
tés. Örömteli, hogy ismét tízezrek sportol-
hatnak a Mozdulj Balaton! rendezvényso-
rozat keretében.

 A fentiekből is következően a 2014. év 
legfontosabb feladata a 2014-20 közötti 
időszakra vonatkozó tervezési dokumen-
tumok elkészítése, tervezési, egyezteté-
si folyamatok elvégzése a régió fejlesztésé-
nek minél hatékonyabb megvalósulása ér-
dekében. Emellett továbbra is kiemelt te-
vékenység a régió menedzselése, amely-
nek eredményeként kifejezésre jut: a régió 
önkormányzataival együtt a fejlesztési ta-
nács a gazdája ennek a térségnek. E kon-
cepciónak megfelelően, s a 2013. évi Terü-
letfejlesztési Törvény módosításának ered-
ményeként 2014-ben bővül a tanács tagja-
inak köre: a megyei képviselők mellett az 
érintett operatív programok szakmai vég-
rehajtásáért felelős miniszter vagy minisz-
terek képviselői vesznek részt a grémium 
munkájában. A minisztériumi részvétel le-
hetőséget teremt a térséget érintő ágaza-
ti koordináció megvalósí-
tására. Az új összetételű 
Balaton Fejlesztési Tanács 
megválasztotta elnökét 
is: az eddigi irányítót, Bóka 
Istvánt kérték fel a tisztség 
betöltésére.

A testület hatékony ér-
dekképviseletének ered-
ményeként 2014-ben a 
Balatonra fordítandó fej-
lesztési forrás újra önálló 
soron szerepel az országos 
költségvetésben, melynek 
összege kétszázhúszmillió 
forint. 

A rendelkezésre álló keret felhasználásá-
nak feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium között kötendő megál-
lapodás szabályozza. A forrást a vízparti és 
egyéb közösségi területek-, a köz- és vízbiz-
tonság fejlesztésére, rendezvények és ter-
mészettudományi kutatások támogatásá-
ra fordítják. Az elnyert támogatáshoz utó-
finanszírozás keretében juthatnak a pályá-
zók. A forrás felhasználásának határideje: 
2015. június 30. Ez azt jelenti, hogy a támo-
gatott fejlesztéseket legkésőbb 2015. május 
15-ig meg kell valósítani, és 2015. június 30-
ig a támogatást ki kell fizetni. Emellett a for-
rás felhasználásának pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a tanács köteles ezen idő-
pontig benyújtani a minisztérium részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács megtárgyal-
ta a Mozdulj Balaton! rendezvénysorozat-
tal kapcsolatos előterjesztést is. A tavalyi le-
bonyolítás kapcsán elégedetten állapíthat-
ták meg, hogy a program eredményes évet 
zárt: harminchárom település 36 strandján, 
közel háromszázötven sportrendezvényen 
több mint huszonnyolcezer fő részvételét 
regisztrálták. Továbbra is a fiatal korosztály 
– 10 - 22 év közöttiek -, és azon belül is a 
fiúk (67 %) alkotják a vetélkedők résztvevő-
inek döntő hányadát. 

A sportágak népszerűségi listája nem 
változott az előző évekhez képest: 2014-
ben is a röplabdázás és a foci különböző 
létszámú változatai voltak a legkedvelteb-
bek. 

A strandok üzemeltetői a játszóhelye-
ket és a sporteszközöket jól előkészítették a 

főszezon beindulása előtt, csupán az észa-
ki parti strandokon okozott némi gondot a 
vízi sporteszközök elhelyezése a magas víz-
állás miatt. 

Az elmúlt tíz év legfontosabb tapasz-
talatai a fő célkitűzések tükrében: jelentő-
sen megnőtt a sportolásra kijelölt – első-
sorban homokos – pályák száma a részt-
vevő strandokon.  A BFT és az önkormány-
zatok közötti megállapodásnak megfelelő-
en a strandot üzemeltetők alakították ki a 
pályákat, míg a programsorozat biztosítot-
ta az új sporteszközöket.  A pályákat a láto-
gatók az egész szezonban ingyen használ-
hatják, ezzel több tízezer strandoló számá-
ra biztosítják az egészséges szabadidő eltöl-
tés feltételeit. 

 A tanács februári ülésén ismét előtér-
be került a világörökség várományosi lista. 
Mint ismeretes, a 2013. évi felülvizsgálat so-

rán új helyszínek is előtérbe 
kerültek: a Tihanyi-félsziget, a 
Tapolcai-medence, a Káli-me-
dence és a Hévízi-tó termé-
szeti, illetve kulturális területei, 
valamint Balatonfüred reform-
kori városrészének műemléki 
védelem alatt álló területe as-
pirál e címre. Manninger Jenő, 
Zala Megye Közgyűlésének 
elnöke e kör bővítését szorgal-
mazta: a Festetics-kastély mél-
tán kerülhet a kiemelt, védett 
létesítmények közé. 

                          Süli Ferenc 
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Veszprémtől Siófokig mentenek...
Immáron tizenkét esztendeje, hogy 

nyugodtabban tekinthetnek a jövőbe a 
koraszülött babák szülei, vagy azokéi, akik 
életük első napjaiban, heteiben valami-
lyen nehézséggel küzdöttek. Értük, gyors 
mentésükért szól a sziréna egy okkersár-
ga mentő tetején. A veszprémi központú 
Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány mun-
katársai az év 365 napján biztosítják a kö-
rülményeit annak, hogy a kora- vagy új-
szülött csecsemő életben maradhasson. 
A célokról és eredményekről dr. Tenk Ta-
mást, az alapítvány mentőorvosát kérdez-
tük.  

- Amikor 2002-ben létrehozták az újszü-
löttek és koraszülöttek életben maradását 
segítő alapítványt, egy speciális mentési 
hiány pótlására gondoltak?

- Akkor szerveződött meg az egész or-
szágra kiterjedően 9 központtal, köztük 
Veszprémmel a koraszülött mentési háló-
zat. Veszprém és Fejér megye volt a mi te-
rületünk. Ajka, Pápa tartozott hozzánk, il-
letve akkor még létezett a tapolcai, a vár-
palotai és Fejér megyében a móri kórház 
szülészete, ahonnan a beteg koraszülöt-
tek és újszülöttek mentését végeztük.

- Milyen technikai, műszaki feltételek-
kel indultak?

- A mentőautót az állam biztosította, 
de a belső nagy értékű felszerelés nagy ré-
sze (inkubátor, monitor, lélegeztető gép, 
infúziós pumpák) az Alapítvány vagy osz-
tályunk beszerzései voltak korábbi ado-
mányokból.

- Az emberi tényezők (szakorvosok, 
műszakiak) biztosítása mekkora feladatot 
rótt önökre?

- Az OMSZ biztosított és biztosít je-
lenleg is gépkocsivezetőt, a nővér és or-
vos akkor és most is osztályunkról vesz 
részt a szolgálatban. A szállítást ügyele-
ti szolgálat keretében végezzük osztályos 
munkánk mellett az év 365 napján, napi 
24 órában. Ezen túl szabadidőnk terhére 
térítésmentesen végezzük adománygyűj-
tő rendezvényeink szervezését, az ügyve-
zetést, a különböző képzéseket.

- Kik, vagy mely intézmények segítették 
az indulást?

- Az országos hálózat a Magyar Kora-
szülött Mentő Közalapítvány égisze alatt 
működik, jelenleg már az Országos Men-
tőszolgálat szakmai felügyelete mellett. 

Munkánkat sokan segítik önzetlen ado-
mányokkal, adománygyűjtő rendezvé-
nyek szervezésével, munkánk bemutatá-
sával a sajtó is.

- A számok nyelvén: hány kora- és új-
szülöttet kell éves 
szinten ellátniuk? 
Ez a szám növek-
szik vagy csökken? 
Mi állhat az okok 
hátterében?

- Évente most 
körülbelül 150 szál-
lítást végzünk, ez a 
szám korábban né-
mileg magasabb 
volt a várpalotai, 
tapolcai, móri szülészeti osztályok meg-
szűnése előtt, azóta került ellátási terü-
letünkbe Siófok. A koraszülés frekvenciá-
ja az utóbbi 10 évben sajnos nagyon nem 
csökkent hazánkban, ennek javítása már 
nem egészségügyi, hanem inkább társa-
dalompolitikai kérdés. 

- Ma, amikor igen nehéz anyagi körül-
mények közepette kell sokaknak (így a 
mentőknek is) dolgozni, honnan, s mekko-
ra összegű támogatást kapnak? Mire ele-
gendő ez?

- A tevékenység csak részben finan-
szírozott államilag, a mentőautó és osz-
tályunk üzemeltetéséhez elengedhetet-
lenek az adományok, 1% adóbevételek, 
melyek a Bébi Koraszülött Mentő Ala-
pítványon keresztül kerülnek a megfele-
lő helyre. Rendszeresen szervezünk jóté-
konysági rendezvényeket, sokat segíte-
nek ebben ismert zenészek, zenepedagó-
gusok is: Ötvös-Cseke Noémi, Kövi Sza-
bolcs, Vastag Tamás. Magánemberektől 
is kapunk adományokat, a közelmúltban 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyet-
tes támogatott bennünket több százezer 
forinttal, melyet egy korábbi peres eljárás-
ban ítéltek meg neki.

- Igen gyorsan változnak a gyógyászat 
technikai eszközei. Pótlásukat miképp tud-
ják megoldani?

- Mindig igyekszünk a technikai s in-
formatikai fejlődéssel lépést tartani, most 
valósult meg osztályunkon egy 240 millió 
forintos uniós pályázat, mely révén épí-
tészetileg megújultunk, lecseréltük a leg-
modernebb eszközökre műszereink nagy 

részét, illetve bevezetjük a papír alapú do-
kumentáció folyamatos megszüntetése 
mellett az elektromos lázlap rendszert.

- Anélkül, hogy szakmai részletekbe 
mennénk, miből áll egy ilyen mentőautó 

felszerelése?
- Az autó egy mobil intenzív egység, 

mellyel bármilyen, egyébként az osz-
tályunkon végzett beavatkozás, ellátás 
megvalósítható kissé kényelmetlenebb 
körülmények között. A benne lévő mo-
nitor, mobil szállító inkubátor, lélegezte-
tő gép, infúziós pumpa, orvosi gázok kö-
zel 20 millió forint értékűek, ezekkel már 
a megszületés helyén biztosítani tudjuk 
minden páciensünknek a korszerű inten-
zív ellátást. 

- Mentési tevékenységük során mi a leg-
jellemzőbb? 

- Döntően kórházból kórházba szál-
lítunk, néhány nem tervezett, véletlen 
otthonszülésnél segédkeztünk a műkö-
dés eddigi 11 éve alatt. Saját osztályunk-
ra szállítjuk a máshol született kora- és új-
szülötteket, illetve innen szállítjuk döntő-
en Budapestre a gyermeksebészeti, ideg-
sebészeti és kardiológiai ellátásra a rászo-
rulókat.

- Működésük érdekében egyéb tevé-
kenységet is folytatnak: szakképzést, tré-
ningeket szerveznek. Milyen céllal, s ered-
ményességgel?

- Mint a Veszprém megyében működő 
egyetlen Koraszülött és Gyermek Inten-
zív Osztály, feladatunknak tekintjük a te-
rületünkön dolgozó szakember gárda fo-
lyamatos képzését. Szülőszobai ellátásban 
részt vevő gyermekorvost, nővér kollégá-
kat tanítunk. Ezen túl rendszeresen ké-
pezzük a szülőket, gyermekközösségek-
kel foglalkozó pedagógusokat, óvónőket, 
dadákat a laikus akut ellátás fő teendői-
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A Horvátország-Magyarország IPA Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 keretén belül elnyert projekt az 
élményturizmus fejlesztésére koncentrál, 
melynek a horvátországi Koprivnica vá-
rosa és a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. a kedvezményezettje.

A projektben fő hangsúlyt kap 
Koprivnica városában egy természettudo-
mányi,- technológiai park, a Balaton régi-
óban pedig egy családbarát élményfürdő 
fejlesztésére irányuló tanulmány kidolgo-
zása.  Mindezek mellett egy közös élmény-
turizmus fejlesztési stratégia is kidolgozás-
ra kerül.

A projekt kezdetének és zárásának idő-
pontja: 2013. november 1. – 2015. február 
28. 

A projektben elnyert támogatás ösz-
szege 146.032,7 €, melyből a magyar fél 
69.406,05 €, a horvát partner 76.626,65 € 
támogatásban részesült. 

A közelmúltban Siófokon találkoztak a 
partnerek: a fórum alkalmat nyújtott arra, 
hogy egymás tevékenységét jobban meg-
ismerjék, s az idegenforgalom fellendítésé-
hez közös koncepciót alakítsanak ki. Maja 
Balaskotól, Koprivnica város képviselőjé-
től megtudhattuk, hogy a projekt eredmé-
nyessége jótékonyan hat majd a helyi gaz-
dasági életre – ennek köszönhetően pedig 
új munkahelyek létesülhetnek. 

- A turizmus élénkítéséhez – a hagyo-
mányos fesztiválok, közönségcsalogató ren-
dezvények mellett – szórakoztató parkok, 
kuriózumnak számító élmények is kellenek. 

Horvát – magyar együttműködés
Az „ÉLMÉNYTURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA” c. projekt

A befektetők keresése előtt azonban még 
számos teendőnk van, s a projekt e fontos 
feladatokhoz biztosít anyagi hátteret. A kö-
vetkező év februárjáig több tanulmányt kell 
elkészítenünk: a témák között piacelemzés, 
a helyi társadalom szondázása, a pénzügyi 
modell felvázolása egyaránt szerepel. Az „Él-
ményturizmus fejlesztési stratégia” című 
projektet a lehető legszélesebb nyilvánosság 
bevonásával kívánjuk megvalósítani.

 Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs 
Kft. igazgatója történelmi visszatekintéssel 
kezdte előadását.

- A Balaton régió közösségi célú fejlesz-
tése először 1882-ben fogalmazódott meg. 
A vezérelvet is a demokratikus szellem ha-
totta át: mi jó valamennyi településnek. 
Napjainkban az ezzel kapcsolatos lehető-
ségek már másképp alakulnak, hiszen ver-
seny eredménye, hogy honnan, milyen for-
rásból, mekkora összeghez lehet hozzájut-
ni. Az viszont bizonyos, hogy a 2020-ig érvé-
nyes uniós tervezési ciklusban a turizmus-
ra direkt fejlesztési pénzeket nem különíte-
nek el. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy 
építkezni, beruházni jövedelmező dolog, hi-
szen ahol ez megtörténik, ott emelkedik az 
ingatlanok ára. Az is egyértelmű, hogy a 
vendégéjszaka szám és a munkahelyek kö-
zött szoros összefüggés mutatható ki - egy-
millió vendégéjszaka szám növekedés húsz-
ezer új állást generál. A tóparton a kedvező 
trend kialakítását egyedi turisztikai attrak-
ciók - többek között téma- és aquaparkok 
létesítése - segíthetik elő. A projekt lehetősé-
get nyújt arra, hogy megvizsgáljuk: van-e re-

alitása a fejlesztéseknek, s ha a válasz pozi-
tív, milyen jellegű beruházások történjenek.

Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere 
elmondta, hogy a gazdasági válság számos 
elképzelés megvalósítását keresztül húzta, 
ám a negatív folyamatokat sikerült megállí-
tani. Új piacokat térképeztek fel, gyermek-
medencéket építettek, a tervezés során a 
családi turizmust helyezték előtérbe. Szinte 
minden napra jut egy-egy kulturális- vagy 
sportprogram, kerékpárút csábítja kirán-
dulásra a vendégeket, hamarosan termáltó 
és ökopart bővíti a kínálatot. A kisváros ré-
gióban elfoglalt helyét pedig két szám mi-
nősíti: a kétezer-háromszáz lakosú telepü-
lés másfélezer fő számára biztosít munka-
helyet.     

A fórum következtetéseként elhang-
zott: a projekt lehetőséget nyújt arra, 
hogy a partnerek, s közvetve természete-
sen a két régió nagyobb részben részesül-
jön a kontinentális turizmus áldásaiból – az 
együttműködés pedig a földrajzi közelség 
miatt is fontos.

   Süli Ferenc

re. Ezzel közvetve is életeket menthetünk, 
mert a szaksegítség helyszínre érkezésé-
ig mindenkinek kötelessége bajba jutott 
embertársán, különösen a gyermekeken, 
csecsemőkön segíteni. 

- Volt-e emlékezetes történetük a 12 év 
során?

- Voltak emlékezetes szállítások, de a 
most már több ezerre tehető szállítás-
szám mellett büszkén mondhatom, hogy 
a mentőben egyetlen babát sem veszítet-
tünk el, mindenkit sikerült a végleges el-
látó helyén jobb-rosszabb állapotban, de 
életben átadnunk.

- Mit illik tudnia annak, aki a közleke-

dése során találkozik a megkülönböztetett 
jelzéseit használó mentőjükkel? Mit taná-
csol járművezetőknek, gyalogosoknak?

- A szirénával közlekedő mentőautó 
nem feltétlenül gyorsan, de mindenkép-
pen akadálymentesen szeretne eljutni az 
ellátás helyszínére, ezt kell segíteni a köz-
lekedő autósoknak, gyalogosoknak. A mi 
általunk szállított betegpopuláció szállí-
tása során hirtelen fékezések, irányváltá-
sok komoly fiziológiai változásokat, akár 
maradandó károsodásokat okozhatnak, 
ezért a fent elmondottak ránk fokozottan 
érvényesek.

- Érdekes és követendő példájával talál-

kozhattunk a támogatásnak…
- A veszprémi 1. Futsal Club Veszprém 

és az MKB Veszprém Kézilabda Zrt. veze-
tői (Rajki Tamás, Sevinger Zsolt) alapítvá-
nyunk javára szerveztek egy jótékonysági 
gálát. Ezúton is köszönjük nagyvonalú fel-
ajánlásukat. Bízunk benne, hogy a rendez-
vény hagyománnyá válik, és minden év-
ben találkozhatunk. Az alapítvány kurató-
riumi elnöke, dr. Szabó Éva főorvosnő és a 
magam nevében is ígérem, csakúgy, mint 
az eddigi összes adomány, adóforint, úgy 
ezen rendezvény bevétele is az utolsó fo-
rintig a koraszülött-ellátás és szállítás job-
bítására fordíttatik.   
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Nemzetközi példák vízgazdálkodás témakörben
a LakeAdmin projekt szemszögéből

A tiszta és biztonságos víz gazdasági értéke jól meghatározott. A természetes és mesterséges tavak, víztározók ellátják vízzel az ivóvíz 
hálózatot, öntöző rendszereket, rekreációs célokat szolgálnak, horgászati lehetőséget, természetes és kulturális értéket és más ökosziszté-
ma szolgáltatást biztosítanak. Tavak üdülőkörzetében a turizmus fontos gazdasági ágazat. A víztestek vízminőségét nagyban befolyásolja a 
mezőgazdasági területekről származó tápanyagterhelés. A vizek jó állapotának megőrzéséhez szükséges feladatok a Vízkeret Irányelv alap-
ján készült Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekben beépítésre kerültek. A tógazdálkodás a fenntartható regionális és vidékfejlesztésnek jelentős 
részét képezi, ahogy a Lisszabon-i és a Götheburg-i stratégia is ezt alátámasztja.

Az EU INTERREG IV C programja által támogatott Lake-Admin (Regional administration of lake restoration initiative) projekt célja a re-
gionális és vidékfejlesztési politikák hatékony javítása a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja terén. A projekt kereté-
ben 10 partnerszervezet együttműködve a fejlesztési forrásokat koordináló Irányító Hatóságokkal és köztestületekkel 9 ország területéről 
létrehoz egy alapot és csokorba gyűjti a széles geográfiai lefedettséggel rendelkező jó gyakorlatokat, esettanulmányokat. A tógazdálkodás 
/ tómegőrzés területén számos tapasztalattal rendelkező vezető térségek (mint Finnország, Dánia, Csehország és Magyarország) és a keve-
sebb tapasztalattal rendelkező országok (mint Málta, Görögország és Olaszország) vesznek részt a projekt megvalósításában.

A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 2015-re minden európai felszíni és felszín alatti víztest „jó állapotba” kerüljön. Ez nagy kihívást jelent 
az EU országaiban és feltételezi a szükséges együttműködést a regionális, az országos és a nemzetközi szinteken. 

A legtöbb EU - tagállamban, a VKI által a tavakra meghatározott környezetvédelmi előírások újszerűek és nagy kihívást jelentenek. Az 
Európában található tavak, és más víztestek állapotának egy meghatározott ütemterv alapján történő javulása megköveteli a meglévő is-
meretek és tapasztalatok megosztását. A LakeAdmin projekt egy helyileg koncentrált megközelítést kínál a VKI előírásainak teljesítéséhez.

A LakeAdmin projekt fő célkitűzései:
•	 Tó	rehabilitációs	programok	céljának,	végrehajtásának	javítása	azokban	a	térségekben,	amelyek	elismerték	a	tavak	fontosságát,		

 és a tavaknak a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. 
•	 A	regionális	fejlesztési	politikák	hatékonyságának	növelése	a	vízgazdálkodással	kapcsolatban,	különösen	a	térségi	természetes	és		

 mesterséges tavak, valamint a víztározók helyreállítása és kezelése tekintetében.

A LakeAdmin projekt keretében 10 partnerszervezet az alábbi feladatokat valósítja meg:
•	 A	bevált	vízgazdálkodási	gyakorlatok	megosztása	a	jobb	vízminőség	és	a	jobb	használhatóság	érdekében.
•	 A	bevált	vízgazdálkodási	gyakorlatok	megvalósíthatósági	tervekké	alakítása,	ami	elősegíti	a	partnerek	által	érintett	regionális
 operatív programokba való beépítést.
•	 A	jó	gyakorlatok	összegyűjtése,	rendszerezése	és	egy	valós	példákat	bemutató	Európai	Tómegőrzési	Archívum	létrehozása,		

 amely bármikor tovább bővíthető és hozzáférhető a tavak kezeléséért felelős szakemberek, regionális hatóságok, közigazgatási  
 szervek, és egyéb érdekeltek számára.

•	 A	projekt	küldetésének	kiterjesztése	a	partner	régiókon	túl,	ezáltal	elismerve	a	projekt	európai	uniós	vonatkozását	és	figyelembe		
 véve a Vízkeret Irányelvnek a tavakra és víztestekre vonatkozó új előírásait.

A programban a Balaton kapcsán a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT. vesz részt annak érde-
kében, hogy a Balaton még sokáig velünk maradhasson…
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Növekszik a nyugat-dunántúli légiturizmus
A hévízi önkormányzat vállalkozásával 

működtetett sármelléki repülőtér forgalma 
idén tovább bővül. A légiturizmus immár bi-
zonyíthatóan nélkülözhetetlen befolyással 
van a fürdőváros és a régió 
látogatottságnak jövőjére.  

Papp Gábor polgármes-
ter minderről beszélt Bu-
dapesten, az Utazás 2014 
nemzetközi idegenforgal-
mi szakkiállítás sajtótájé-
koztatóján. A fürdőváros 
vezetése a Hévíz-Balaton 
Airport működésében lát-
ja a vendégforgalom új for-
rását. Hévíz szálláshelyein 
az elmúlt évben egymillió 
nyolcvanhatezer vendégéjszakát töltöttek a 
látogatók, a növekedés a milliós nagyságren-
det meghaladó forgalom óta töretlen. 

- Ez a szám csak az idegenforgalmi adó fi-
zetésének alapja szerint regisztráltakat mutat-
ja. A tényleges látogatottság ennél mintegy 30 
ezerrel több a 18 év alatti vendégekkel együtt, 
akik mentesek az üdülőhelyi díj fizetése alól - 
fűzte hozzá Papp Gábor, majd a légiforgalom 
hozadékát nagy léptékben emelkedő ada-
tokkal támasztotta alá. 

Két évvel ezelőtt 19 ezer utast számláltak, 
tavaly a prognosztizált 26 ezres létszámot túl-
haladva 28 ezer fő fordult meg a reptéren, az 
idei járatsűrűségek alapján pedig 37 ezres for-
galomra van kilátás. A polgármester hangsú-
lyozta: a fürdőváros és régiójának repülővel 
való elérhetősége jelentősen hozzájárul ah-
hoz a célhoz, hogy már az utazás is a legké-
nyelmesebb legyen. Továbbá: újabb régiók le-
gyenek a nyugat-balatoni térséghez kapcsol-

hatók, s növekedjen a vendégek tartózkodá-
si ideje. Papp Gábor utalt egy szakmai tanul-
mányra, amit tavaly a Hévíz-Balaton Airport 
Kft. készíttetett el. A dokumentáció alátá-

masztja, hogy a repülő-
tér működtetésére fordí-
tott anyagi erő a jövőbe 
való befektetést jelenti. A 
KSH adatai szerint a repü-
lővel érkezők körében ma-
gasabb: átlagosan 8,4 na-
pos a tartózkodási idő, ez a 
tavalyi reptéri forgalommal 
109 ezer vendégéjszakát je-
lent, ami mutatkozik Héví-
zen az egymilliót már tar-
tósan meghaladó vendég-

éjszaka számban. Mindemellett bizonyított, 
hogy a repülőgépes közlekedési lehetőség 14 
százalékkal növelte a régióba beutazó külföl-
di turisták számát, s a légi úton érkezők két-
szer annyit költenek, mint más vendégek. 

A Hévíz-Balaton Airporton idén az orosz 
légiforgalom a tavalyihoz képest megdup-
lázódik, s egyre több nyugat-európai város 
is légi összeköttetésbe kerül az üdülőtérség-
gel. Oroszországból több mint kétszer any-
nyi repülőgép érkezik mint tavaly. Menet-
rend szerinti fogalom is indul, amivel az orosz 
főváros kapcsolódik össze a Nyugat-Dunán-
túllal: a gépeket az UTair légitársaság indítja, 
a moszkvai Vnukovo reptérről. Az első gép 
március 23-án érkezik, s heti egy alkalommal 
közlekedik, vasárnaponként. Az orosz légicég 
a menetrendi forgalomban Boeing 737-800-
as gépet közlekedtet, mely 168 utast szállít-
hat. Mindemellett március végétől a Yakutia 
Airlines továbbra is közlekedteti a heti char-

terjáratait Moszkvából, 132 fős befogadó ké-
pességű gépekkel. Idén így duplájára emelke-
di az a férőhely kapacitás, ami a sármelléki re-
pülőtér orosz fővárosból való megközelítésé-
hez rendelkezésre áll. 

Az eddigi németországi charterforgalom a 
frankfurti, düsseldorfi, berlini, erfurti, lipcsei és 
hamburgi repülőterekről, Friedrichshafenből, 
valamint a svájci Bázelből is fogadnak gépe-
ket márciustól. Tárgyalások zajlanak a brit 
WizzAir-rel és a cseh CSA-val, ezek a légitár-
saságok Londonnal, illetve Prágával köthetik 
össze a sármelléki repteret.

Hévíz várásának az Utazás 2014 kiállításon 
való szereplése rendhagyó lehetőséget adott 
arra, hogy az ott jelenlévők megismerhessék 
a gyógyhely és az egész üdülőrégió repülő-
géppel való megközelíthetőségét. A repülő-
gépes turizmus a térség mintegy 100 kilomé-
teres körzetében található szálláshelyeknek 
jelenthet érdekeltséget. 

Papp Gábor a tájékoztatón beszálló jegye-
ket osztott ki április 12-re szólóan, amikor sé-
tarepüléssel egybekötött bemutatót tarta-
nak a repülőtéren. A jegyek szimbolikusan a 
reptér üzemeltetésbe való anyagai érdekelt-
ségű beszállás igényét is kifejezik. A polgár-
mester elmondta: a repülőtér nem csak tu-
risztikai forgalmat tud kiszolgálni, fontos le-
het akár Zalaegerszeg és Nagykanizsa számá-
ra is, ezeket a városokat is megkeresik, támo-
gatási igénnyel. A térségből származó évi 50 
millió forint nagyságrendű kiegészítő finanszí-
rozással válhatna a repülőtér az egész régió-
ja számára nagy hatékonyságú gazdasági sze-
replővé.

               Horányi Árpád
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A Balaton üdülőkörzet kereskedelmi szál-
láshelyein tavaly 1 millió 354 ezer vendég 4 
millió 604 ezer vendégéjszakát töltött el. 2012-
höz képest 52 ezerrel több látogató érkezett 

a magyar tengerhez, a vendégéjszakák száma 
174 ezerrel bővült. A külföldi forgalom a zalai 
partszakaszon erősödött, míg a belföldi egy-
aránt fellendült Zala és Somogy megyében is. 
Az északi partszakasz számadatai már nem 
ilyen kedvezőek: ott a vendégek és a vendég-
éjszakák száma is elmaradt az egy évvel koráb-
bitól. 

Míg az előszezonban inkább a külföldi, a 
fő- és utószezonban a belföldi kereslet volt a 
meghatározó. A főidényben 23 és félezerrel, az 
utóidényben 9 ezerrel több hazai vendég fog-
lalt szállást a tónál, mint egy évvel korábban. 
A belföldi forgalom novemberben és decem-
berben is élénk maradt: az idényeken kívül eső 
hónapokban a gyógy- és wellness-szállodák 
vonzották az üdülőkörzetbe a magyar ven-
dégeket. Így a Balaton belföldi vendéglétszá-
ma 2013-ban megközelítette a rekordnagysá-

Bár a regnáló kormányzat már 2005-
ben határozatot hozott a dél-balatoni 
szennyvízhálózat kiépítéséről, a 2010-es 
választások napjáig egyetlen kapavágás 
sem történt, egyetlen érdemi döntés sem 
született a megvalósítás érdekében. Mó-
ring József Attila, Somogyvár polgármes-
tere, az érintett térség egyik országgyűlési 
képviselője szerint a projekt pusztán a vá-
lasztási kampány részét képezte. A terv-
ben eredetileg hét agglomeráció infra-
struktúrájának fejlesztése szerepelt, ám az 
együttműködésből Nagybajom és Mar-

Egymillióhoz közelített a belföldi vendégek száma 
a balatoni szálláshelyeken 2013-ban

Megkezdődik a dél-balatoni szennyvízhálózat kiépítése

gú egymillió főt, a belföldi vendégéjszakák szá-
ma pedig meghaladta a 2 millió 800 ezret.

A külföldiek az összes vendég alig több 
mint negyedét adták; 355 ezer fős létszámu-
kon belül a német (96 ezer fő), az osztrák (52 
ezer fő) és az orosz (37 ezer fő) vendégek ará-
nya volt a meghatározó. Az elmúlt években 
az üdülőkörzet külföldi vendégköre átrende-
ződött. Amellett, hogy Oroszország a küldő 
országok rangsorában a harmadik helyre lé-
pett előre– 2009-ben a vendégek száma alap-
ján még a nyolcadik volt –, mind többen ér-
keztek Szlovákiából, Lengyelországból, sőt 
Kína is bekerült a tíz legfőbb partnerország 
sorába. Ezzel szemben gyengült többek kö-
zött a holland, dán, francia, brit érdeklődés a 
Balaton iránt.

2013-ban a kereskedelmi szálláshelye-
ken kevesebb német és osztrák vendég szállt 
meg, mint egy évvel korábban, Oroszország-
ból viszont a harmadával, Lengyelországból 
az ötödével, Hollandiából pedig 16 százalék-
kal emelkedett a foglalások száma. A külföldi-
ek közül az osztrákok, oroszok, ukránok két-
harmada, de a cseh és a kínai vendégek több-
sége is a Balaton nyugati medencéjét válasz-
totta úti célul.

A balatoni vendégforgalom több mint 
fele a turizmus szempontjából kiemelt szere-
pet betöltő négy városban – Hévízen, Siófo-
kon, Balatonfüreden és Zalakaroson – jelent 
meg. Közülük a két zalai településre keveseb-
ben érkeztek, mint 2012-ben (bár az eltöltött 
vendégéjszakák számát ez sem vetette vissza), 
míg a siófoki és a balatonfüredi szálláshelye-
ken nőtt a forgalom.

Az összes balatoni vendégéjszakából 
egymillió Hévízhez kötődött. A fürdőváros-
ban a gyógy- és wellness-szolgáltatásoknak 
köszönhetően a külföldi vendégek voltak 
többségben, akik az átlagosnál hosszabb 
ideig maradtak.

A vendégforgalom a közösségi szállások 
– turista- és ifjúsági szállók – kivételével va-
lamennyi szállástípusban bővült. A balatoni 
szállodák a főidényben átlagosan 71 száza-
lékos kihasználtsággal üzemeltek, ilyen ked-
vező foglaltságra az elmúlt öt évben nem 
volt példa. A 33 ezer szállodai férőhelyből 
mintegy 4300 férőhellyel az üdülőkörzet 
gyógyszállodái rendelkeznek: a nyolc hévízi 
és a három zalakarosi egység a Balatonhoz 
érkező vendégek egytizedét fogadta.

A szálláshelyek december végéig 47 mil-
liárd forint bruttó árbevételt értek el, ez az 
országban képződő kereskedelmi szálláshe-
lyi árbevétel egyhatoda. Mind a felszámított 
szállásdíjakból, mind a vendéglátásból befo-
lyó összeg magasabb volt a 2012. évi bevé-
teleknél.

Az összes szállástípust figyelembe véve 
egy szobáért átlagosan 13 ezer forintot kel-
lett fizetniük a vendégeknek, mindössze 
300 forinttal többet, mint egy évvel koráb-
ban (összehasonlításként: 2013-ban a fővá-
rosi szálláshelyek átlagárai 18 ezer forint kö-
rül alakultak). Egy-egy kiadható szoba min-
den egyes működési napon megközelítő-
leg 5800 forintnyi bevételt hozott a balatoni 
szálláshelyek üzemeltetőinek.

  Sinkovics Katalin
            KSH Veszprémi főosztály

cali térsége kivált, így jelenleg öt kistér-
ség másfél tucatnyi településének hosszú 
évek óta vajúdó gondjait kell megoldani. 

 - Az elmúlt évtized második felében 
minden, a saját maga által kitűzött határ-
időből kifutott a társulás. Az illetékes szak-
tárca felkérésére miniszteri megbízottként 
is részt vállalok a projekt előkészítésében 
és megvalósításában, s így naponta ta-
pasztalhattam, hogy az itt élő emberek hi-
tüket vesztették. Nem bíztak már abban, 
hogy a terv megvalósulhat: ezért erköl-
csi kötelességünk is a kivitelezést 2015 vé-

géig befejezni. Meggyőződésem, hogy va-
lamennyi itt élő somogyi ember számára 
óriási jelentőséggel bír ez a beruházás.

Hidvégi József, a Dél-balatoni Szenny-
víztársulás elnöke, Fonyód polgármestere 
szerint vétkes könnyelműség volt a pro-
jekt „altatása”, ugyanis az érintett tizen-
nyolc települést nem csak a fejlődés lehe-
tőségéből zárták ki a korábbi kormányza-
tok – a beruházás meghiúsulása esetén a 
tervezésre fordított, összesen háromszáz-
hatvanmillió forintot is vissza kellett vol-
na fizetniük.
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 - Egy év alatt teremtettünk a projekt kö-
rül tiszta, átlátható helyzetet, s ennek köszön-
hetően 2012. január 1-jével felpörögtek az ese-
mények. Végre megkezdődhetett a kivitele-
zés érdemi előkészítése - jelenleg már a közbe-
szerzési eljárások zajlanak. Március 18-án alá-
írjuk a győztes cég vezetőjével a munkálatok-
ról szóló megállapodást, s ezzel a somogytúri 
agglomerációban – itt, valamint Látrány, 
Visz, Somogybabod és Gamás községekben 
teljesen kiépül a csatornahálózat. A követke-
ző ütem Karádot és környékét érinti, ahol ki-
sebb szennyvíztisztító is épül, de hasonló beru-
házásokra kerül sor Kéthelyen és Lellén is. Ez 
utóbbi városban, valamint Bogláron és Fonyó-
don még több tucat ingatlant kell a hálózatra 
kötni. Az összesen tizennyolcmilliárd forint ér-
tékű projekt - Móring József Attila országgyű-
lési képviselő és Witzmann Mihály választóke-
rületi elnök hatékony közreműködésével - re-
mélhetőleg 100%-os központi támogatásban 

részesül, az ingatlantulajdonosoknak csupán 
a bekötést szükséges finanszírozniuk.

A projekt egyik legfontosabb eleme az 5,2 
milliárd forintból megvalósuló siófoki szenny-
víztisztító, amelynek több előnye is van a je-
lenleg működő létesítménnyel szemben: kül-
területen valósul meg, s az  ide beépíthető új 
technológiák hatékonyabbá teszik a szenny-
víz tisztítását. A mű kivitelezése szakaszosan 
történik, az egyik rész jövő év végéig elkészül, 
de rövid időn belül az iszapolás kérdése is meg-
oldódik. 

Witzmann Mihály választókerületi elnök 
szerint elodázhatatlan volt már a projekt be-
fejezése, hiszen az öt kistérség lakóinak életé-
re, a települések fejlesztésének lehetőségeire a 
törvényi előírások miatt is komoly teher há-
rul.

- Szennyvízhálózat hiányában építési en-
gedélyek kiadására sem volt lehetőség ezeken 
a somogyi településeken, így joggal aggódhat-

tunk az érintett községek jövőjéért. Mindezen 
túl a környezetvédelem ügye, a Balaton vízmi-
nőségének megóvása is a megvalósítás mellett 
szólt.  A projekt befejezése tehát nem pusztán 

egy uniós elvárás - a felelős gondolkodás szim-
bóluma is lehet. 

   Süli Ferenc

Siófokon, a Balaton Fejlesztési Tanács tárgyalójában sajtótájé-
koztató keretében ismertették a szakemberek a „Biztonságban a 
Balatonon”elnevezésű projekt eredményeit, amely egyben a 2013-
as balatoni Köz- és Vízbiztonsági program értékelése volt. 

Az értékelés során dr. Horváth Jenő tűzoltó ezredes elmondta, 
hogy az elmúlt időszakban a balatoni közbiztonság helyzete sokat 
javult azáltal is, hogy a helyi lakosságot széles körben tájékoztatták 
a tűzesetek megelőzéséről, valamint a strandokon és a vízben köve-
tendő magatartási szabályokról. Rendkívül fontos, hogy a Balaton 
vendégei és a tó mellett élők egyaránt biztonságban érezzék magu-
kat a szárazföldön, valamint a vízen is.

A Balaton parti veszélyelhárítás terén elvégzett munka is nagy-
mértékben javította a tónál élők és nyaralók biztonságérzetét, emel-
te ki beszámolójában Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács Köz-
biztonsági Testület elnöke.  Ennek elengedhetetlen feltétele volt vi-
szont a gyors és pontos meteorológiai időjárás jelentés, amelyekhez 
igazítani lehetett a szükséges feladatokat. Mint az elnök elmondta, 
a kommunikációban három veszélyforrásra koncentráltak: a vízre, a 
viharra és a tűzre. Emellett azonban nem feledkeztek meg a balato-
ni specialitásokról sem: 
a löszfalról, a strandok-
ról, a tömegrendezvé-
nyekről, valamint mun-
kájukban a tőzeg és a 
nádas is kiemelt figyel-
met kapott.

Heizler György, a 
Balaton Fejlesztési Ta-
nács katasztrófavédel-
mi munkacsoport ve-

zetője kifejtette, milyen eszközökkel érték el a gyerekeket és a fel-
nőtteket, s miként tájékoztatták őket a fürdőhelyeken betartan-
dó szabályokról, a baleset és tűzbejelentés szabályairól, az új bala-
toni viharjelzésekről, s hogy a tőzeg – nádas tüzeknél mire figyel-
jenek. A szakemberek azt a célt fogalmazták meg, hogy széleskö-
rű információ „csomagot” adnak a lakosság kezébe, amelyből azt 
is tudni fogják, mit kell tenni, ha halpusztulást észlelnek, vagy mi-
lyen szabályai vannak egy rendezvény megszervezésének.

A strandüzemeltetők számára indítottak egy vízbiztonsági 
programot, gyakorlati útmutatókkal, tudtuk meg Horváth Lász-
ló rendőr alezredestől, a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság ve-
zetőjétől, aki kifejtette: több problémát lát a fürdőhelyek üzemel-
tetésével kapcsolatban, de bízik benne, hogy a 2014-es szezon 
kezdésénél a gyakorlatban is látni lehet majd a 2013-as program 
eredményeit. Hozzátette: a strandolás saját felelősségre végzett 
tevékenység. Sokszor egy-egy felnőtt döntése a gyerekek életét 
veszélyezteti. Ezért folyamatosan arra kérik a fürdőzőket, hogy 
felelősséggel lépjenek a vízbe. Az alezredes szerint a vízbefulla-
dások arányának csökkenésében közrejátszik a széleskörű tájé-

koztatás. Míg a ’90-es 
évek elején majdnem 
50 vízbe fulladás volt 
a Balatonon, tavaly 6 
(miközben 1,3 millió-
an fürdőztek a magyar 
tengernél). További cél 
pedig, hogy ez a szám 
nullára csökkenjen. 

             
  Gyarmati László

„Biztonságban a Balaton”
Sajtótájékoztató a BFT-nél
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Február 27-től március 2-ig tartott nyitva 
az Utazás 2014, Nemzetközi Idegenforgalmi 
Kiállítás a Hungexpo területén. Magyaror-
szág legjelentősebb turisztikai vásárán közel 
ötszáz kiállító több mint harmincezer négy-
zetméteren fogadta az érdeklődőket.

 A szakmának, az úti kalandokat keresők-
nek, a turistáknak és a felfedeznivaló helyek-
re kíváncsi közönségnek szezonnyitó ren-
dezvénye a február-március fordulóján ren-
dezett kiállítás-csokor. A témák egymáshoz 
kapcsolódtak, s így együttesen a lehetősé-
gek legszélesebb választékával fogadták az 
érdeklődőket. Idén a külföldi díszvendég Tu-
nézia, a belföldi Pécs, a kulturális díszvendég 
pedig Matyóföld volt.

A szervezők az Utazás 2014 Kiállítás ki-
emelt témájaként a családi programokat ha-
tározták meg. A helyszíni rendezvényeket és 
a nagy népszerűségnek örvendő közönség-
játékot is ez a tematika fonta körbe. A Bala-
ton természetesen saját standdal jelent meg 
a vásáron, de több tóparti település is ha-
sonló megjelenési formát választott. Így Fo-
nyód, Füred, Zamárdi, Keszthely, Zalakaros 
vagy Szárszó is, míg Györök, Gyenesdiás és 
Vonyarcvashegy közös kiállítótérrel várta az 
érdeklődőket. A rangos turisztikai esemé-
nyen számos balatoni település polgármes-
tere is fontosnak tartotta a személyes meg-
jelenést. Csákovics Gyula örömmel konsta-
tálta a zamárdi stand előtt megjelenő nagy-
számú érdeklődőt. 

- Tavaly jelentősen nőtt a kereslet a város 
szolgáltatásai, programjai iránt, s mivel a la-
kosság jelentős része turizmusból él, fontos-
nak tartom a személyes jelenlétet is a szak-
mai napon. Meggyőződésem, hogy jó dön-
tést hoz az a hazai vagy külföldi vendég, aki 
a nyáron Zamárdiba látogat. Tovább bővül 

Utazás 2014 Kiállítás
Célpontban a Balaton

a kulturális rendezvény kíná-
lat - a BalatonSound és a Na-
gyon Zene elsősorban a fiata-
labb korosztály igényeit elégíti 
ki, de lesz rosé-, bor és pezsgő, 
valamint filmzene fesztivál is.  
Bővítjük a szolgáltatások kö-
rét is, így például a gyermekes 
családok kedvéért homokos 
strandrészt alakítunk ki.

Novák Ferenc, Zalakaros 
polgármestere elmondta, 
hogy az egyre kedveltebb fürdőhelyen ta-
valy félmillió vendégéjszakát regisztráltak. 
Álláspontja szerint a siker titka a minőségi 
szolgáltatás és a hatékony marketing mun-
ka. A rekreáció, a pihenés, a gyógyturizmus 
mellett gondolnak azokra is, akik szabadide-
jükben sportolni szeretnének, ezért favori-
zálják többek között a kerékpárutak építé-
sét. 

Gál Lajostól, Gyenesdiás első emberétől 
megtudhattuk, hogy a településen a csa-
ládbarát fejlesztések a meghatározók, de je-
lentős összeget és figyelmet fordítanak az 
egészség– és öko-turizmusra is. Tovább épí-
tik a parti sétányt, a közeljövőben átadásra 
kerül egy négycsillagos szálló, s kialakulóban 
van a lovas turizmus bázisa is. Idén is meg-
rendezik a Festetics-vágtát, lesz keszeg fesz-
tivál, s számos, borhoz köthető program. 

A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgató-
ja, Halmos Gábor leglényegesebb informá-
ciója: 2014-ben nem emelik szolgáltatása-
ik árait. A menetrendszerinti hajójáratokon 
bevezetik a családi jegyet, mely két felnőtt 
és két gyermek számára kedvezményes uta-
zást tesz lehetővé. Két új - húsz –huszonöt 
személyes - gyorshajó áll hamarosan szolgá-
latba Siófok - Balatonfüred - Tihany között. 

Gondolnak a kerékpárral közlekedőkre is, 
sőt a gyermekek számára a bringa szállítása 
lényegesen olcsóbb lesz, mint a felnőttek-
nek. Vitorlás bérlőiknek zonban megrende-
zik az ötfordulós, tízfutamos amatőr vitorlás 
versenyt Bahart Regatta néven. Természete-
sen idén is lesznek sétahajózási programok, 
valamint különböző túrák Tihanyba, Bada-
csonyba, Keszthelyre. A vízparti szálláshe-
lyek: a boglári Sellő, a balatonszemesi Haty-
tyú camping és a siófoki Hotel Móló sze-
mélyzete pedig felkészülten várja a vendé-
geket.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park mun-
katársai ebben az évben is élményt ígérő 
programok sokaságával, szervezett kirándu-
lásokkal várják a látogatókat. A bakonybéli 
Pannon Csillagda az univerzum titkaiba en-
ged bepillantást, míg a füredi Lóczy-, a ta-
polcai Tavas-, és az edericsi Csodabogyós-
barlang a mélység varázslatos világát vil-
lantja fel, de feledhetetlennek ígérkezik egy 
kis-balatoni, kápolnapusztai, tihanyi látoga-
tás is. A környezeti nevelés jegyében erdei is-
kolai programokat is szervez a nemzeti park.

Az Utazás 2014 Kiállítás üzenete honfi-
társainknak: irány a Balaton! 

                                                Süli Ferenc
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„Természet élménye a Balaton mellékén”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park tavaszi ökoturisztikai kínálata
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Tihanytól a Kis-Balaton fokozottan védett területéig terjed. Az Igazgatóság egyik fő feladata az itt fellel-
hető földtani, természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatása. 

A nemzeti park imázsfilmje invitálja március 15-től a látogatókat a természeti értékeket bemutató látogatóhelyekre.
A tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont minden korosztály számára élményt nyújtó módon mutatja be a Tihanyi-félszigetet,a megsze-
lídült vulkánok földjét. Monoszlónál a Hegyestűn sétálhatnak az egykori vulkán belsejében. Megújult játszótér várja a kicsiket Salföldön 
a Majorban, ahol magyar háziállatokkal ismerkedhetnek. A kalandozni vágyókat várja Balatonederics közelében a Csodabogyós-barlang 
földalatti rejtett cseppkővilága. 
Az ország legnagyobb bivalybemutatóhelyét lehet megtekinteni Kápolnapusztán.
A Bakony vadregényes tájai szerelmeseinek ajánljuk a bakonybéli Pannon Csillagdát, ahol „A csillagok birodalma” című filmben hazánk csil-
lagfényes tájképei is feltűnnek.

Több mint 100 saját nyílt túrát, programot tervez az Igazgatóság az idei évben.
 Márciusban számos programot kínálunk:
 - Tavaszi szöszmötölésre várjuk a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt Tihnyban a Levendula Házban.
 - „Barlangolás” márciusban a nemzeti parkokban címmel a hónap során különleges barlangi programokkal és jelentős kedvez- 
 ményekkel várjuk a látogatókat, a barlangmesétől és a kőzetcseppentéstől kezdve az éjszakai kalandtúrával és erdei geotúrával  
 egy bekötött barlangjárásig, óvodásoktól a felnőtt korosztályig mindenkit.
 - A víz világnapja programsorozatunk keretében elkalauzoljuk az érdeklődőket a Bakonyban rejtőző Gerence-patakhoz, megis- 
 merkedhetnek a Zala menti gyepek kora tavaszi élővilágával, többek között a kockás liliommal, a Szántói-medencében csör- 
 gedező Kovácsi-patakot kísérő égerligetekben kirándulhatnak, valamint hódok nyomába eredhetnek a Kerka-mentén. A Kis-Ba 
 latonon a kollégák az „ember és a víz” kapcsolatáról szóló előadásra invitálnak mindenkit.

- Egyre népszerűbbek az Igazgatóság erdei iskoláinak a programjai.

Honlapunkon - www.bfnp.hu - a nemzeti park területének ismertetése mellett látogatóhelyeinkről, szálláshelyeinkről, tanösvényeinkről és 
a túrázási lehetőségekről nyújtunk tájékoztatást. A túrák, rendezvények, erdei iskola programok és kiadványok is ennek a varázslatos világ-
nak az értő és szerető megismerésében segítenek.

Anyagot összeállította:        dr. Kopek Annamária
     Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője

A kapitány elhajózott...
Több évtizednyi 

tengeri és balatoni  ha-
jósélettel a háta mö-
gött február 20-án Do-
bos István örökre át-
hajózott Kharón ladik-
ján a túlvilágra. Febru-
ár utolsó napján a sió-
foki BAHART kikötő-
ben vettek tőle búcsút 
barátai, kollégái, isme-
rősei egykori kedvenc 
kishajóján, az Echón.

Dobos István Szi-
getváron született, 

Somogyapátiban nevelkedett, de a vakáció nagy részét nagyszü-
leinél töltötte Balatonszabadin. 1970-ben költöztek Siófokra, itt 
végzett a gimnáziumban, miközben nyaranta mentősként dolgo-
zott a Balatonon. Ekkor fertőződött meg a tó és a víz iránti szere-
lemmel. Nem véletlen, hogy előbb matrózként ízlelgette a tenge-
ri életet, majd hajózási üzemmérnök diplomát szerzett, s tenge-
részként bejárhatta a világot. A tengerhajózás leállítása után tért 
vissza a Balatonra, ahol a Balatoni Vízügyi Kirendeltségen, majd a 
Mahart-nál dolgozott. Később saját hajózási vállalkozást alapított 
Óriás Line Kft. néven. Részt vett a balatoni kikötők, partszakaszok 
megújítási munkáiban, valamint több alkalommal ő vontatott fel 
a Sión hajókat is.

Február 28-án rokonai, kollégái, barátai sok-sok virággal és el-
hullajtott könnyel búcsúztatták el a Kapitányt.

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

Balázs Árpád – Siófok

A jelen és a jövő számára talán a 
legfontosabb: a város ebben az év-
ben valamennyi hitelétől megsza-
badul. Ennek fényében nem túl-
zás kijelenteni: az idei költségve-
tés keretösszegeként meghatáro-
zott nyolcmilliárd forint az átala-
kulást, a stabilitást, az elkövetkező 
évtizedek építését alapozza meg. 
Fontos hangsúlyoznom: a stabi-
litás nem a pangást vagy a válto-
zatlanságot jelenti, hiszen folyta-
tódik a lakókörnyezet építése. Utak, járdák, parkok, parkolók, ját-
szóterek épülnek, a meglévőket pedig esztétikusabbá, praktiku-
sabbá, korszerűbbé tesszük – ezekre a munkálatokra több mint 
félmilliárd forintot tudunk fordítani.

 Már 2014-ben áttörés történik a sportlétesítmények fejlesz-
tése terén is – ezek elsősorban központi forrásokból valósulnak 
meg. A labdarúgó stadion átépítése után valóban XXI. századi 
körülményeket tudunk teremteni mind a labdarúgóknak, mind a 
lelátókon helyet foglaló nézőknek. A TAO-s összegekből termé-
szetesen nem csak a professzionális sportot támogatjuk – szá-
munkra legalább ilyen fontos az utánpótlás nevelése is.

 Örvendetes, hogy a labdarúgókon kívül a magyar élvonalban 
eredményesen szereplő női kézilabda csapatnak is komfortos kö-
rülményeket tudunk majd biztosítani felkészülésükhöz és mérkő-
zéseikhez. Tavaly adtuk át az edzések megtartására nélkülözhe-
tetlen munkacsarnokot, idén pedig megkezdjük egy ezer fő be-
fogadására alkalmas létesítmény építését. A központi büdzséből 
egymilliárd forint támogatást kapunk erre a célra. Ez az objek-
tum bevételt is hoz, hiszen Siófok hírneve számos hazai és külföl-
di sportegyesület számára vonzó lehet edzőtáborozások meg-
tartására.

 Bízom abban, hogy a város lakossága is méltányolni fogja in-
frastrukturális beruházásainkat: napokon belül megkezdődik a 
somi új válogatómű kivitelezése, s így a hulladékkezelés kérdé-
sét regionálisan is meg tudjuk oldani. Bár erre Siófok költségve-
tésén kívüli forrásból jut négymilliárd forint, de a beruházást ön-
kormányzati társulás valósítja meg. Hasonló konstellációban épül 
meg az új szennyvíztisztító mű is – a projekt keretében befejez-
zük a Töreki városrész csatornázását is. Várhatóan jövőre adhat-
juk át a város déli részén az új Sió hidat, amelynek kivitelezésé-
re 2,5 milliárd forintot terveztünk. Ezeken kívül több olyan beru-
házás tervezése is zajlik, melyek érintik ugyan Siófokot, ám hatá-
sában szinte az egész Dunántúl érintett - ezek közé tartozik pél-
dául a Déli vasút felújítása, több tízmilliárd forintos költségvetés-
sel. Elmondhatjuk tehát, hogy az új intézmények mellett korsze-
rű infrastruktúra szolgálja majd a város lakóit és a hozzánk láto-
gató százezreket. 

Molnár Árpád – Balatonszabadi

A település költségvetése 2014-
ben megközelíti a 443 millió forin-
tot. Ennek az összegnek egyharma-
da biztosítja majd, hogy  tovább ja-
vítsuk a település infrastruktúráját, 
esztétikusabbá, gazdaságilag fenn-
tarthatóbbá tegyük a jelenleg még 
korszerűtlen közintézményeket. El-
fogadott pályázataink vannak, s így 
még ebben az évben befejeződ-
nek a munkálatok az óvodánál és 
a polgármesteri hivatal épületénél. 
A százhúszmillió forint értékű projekt keretében mindkét létesít-
ménynél energia-racionalizálási programot hajtunk végre: elvégez-
zük a hőszigetelő munkákat, nyílászárókat cserélünk, felújítjuk a vil-
lamos  hálózatot, s napelemeket helyezünk el a tetőzeten. A beru-
házás után elmondhatjuk, hogy egyetlen választási ciklus alatt vala-
mennyi középületünk méltó lett Balatonszabadi patinás múltjához. 

Ebben az évben már jelentősebb összeget kell költenünk a 
szennyvízhálózatra, de a fejlesztésre szánt 135 millió forintból jut 
majd forrás játszóterek felújítására, utak karbantartására és szegé-
lyezési munkákra is.

Lombár Gábor - Balatonfenyves

Látva a régió magazinjában kol-
légáim évértékelését, felmerül-
het mindnyájukban az a kérdés, 
hogy hol itt a baj?  Hisz van, volt, 
és lesz pénz mindenre, az ered-
mények tiszteletre méltóak.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a 
helyzet ennél sokkal árnyaltabb 
– kezdte a beszélgetést Lombár 
Gábor Balatonfenyves polgár-
mestere.

Nagyon sok tervezés, egyeztetés, és kitartó munka van azon 
eredmények mögött, amelyről az általam tisztelt kollégáim is 
beszámoltak – tette hozzá a településvezető, aki elmondta;

Balatonfenyves is azon települések közé tartozik, amelyek 
fegyelmezett, ugyanakkor hatékony gazdálkodással a reali-
tásokat nem szem elől tévesztve fogalmazták meg terveiket, 
azok megvalósítását nem bízták a véletlenre.

Ennek a megfontoltságnak persze van egy olyan hozadéka, 
amely lassabban képes a terveket megvalósítani, nagyobb ön-
uralom kellett ennek elfogadásához, és elfogadtatásához – vé-
lekedett Lombár Gábor.

Balatonfenyvesen 2013-ban elkészült a községháza energe-
tikai felújítása, aszfaltoztunk, utakat javítottunk, járdákat épí-

Új év, újrahangolt tervek
Polgármesterek várakozásai
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Hebling Zsolt - Alsóörs

A tavalyi évünk sikeresnek mond-
ható mindenféle szempontból, 
hiszen az alsóörsi önkormány-
zat ellátta mind a kötelező fel-
adatait, mind az önként vállal-
takat. Számos fejlesztésre is sor 
került, pénzügyileg jól zártuk 
az évet. Mindenképpen kiemel-
ném, hogy adósság nélkül kezd-
tük a 2013-as esztendőt, így az 
államnak nem kellett bennün-
ket konszolidálnia. Fejlesztéseink közül kiemelném a Merse 
Leader Kultúrparkot, mely közel egy hektáros területen, a 

Szabó László - Balatonudvari

Településünk sajátságos adottságok-
kal rendelkezik, hiszen csekély, 376 ál-
landó lakost tudhat magáénak, azon-
ban emellett több mint ezer nyaralóin-
gatlannal rendelkezik. A települést szép-
sége, varázsa, nyugodt, békés hangulata 
miatt sokan látogatják, melyhez nagyban 
hozzájárul a virágos környezet, valamint 
a családias hangulatú kitűnő medervi-
szonyokkal rendelkező strandok.

2013-ban az önkormányzat a Fövenyesi Strand fizetőssé törté-
nő átalakítását határozata el, mely döntés nem volt ugyan népsze-
rű a nyaralótulajdonosok körében, de mivel a települési strandok 
működtetése évről évre egyre nagyobb költséget igényel, az önkor-

Sövényházi Balázs - Nemesvámos

A tavalyi esztendő egy pozitív év 
volt az önkormányzatnak, hiszen a 
nyertes pályázatainkat elkezdtük, 
itt mindenképpen kiemelném a 
Veszprém-Nemesvámost össze-
kötő kerékpárutat, melyre évek 
óta nagy igény merült fel.  151 mil-
lió forintot nyertünk a csapadék-
víz elvezetésére, ennek kivitelezési 
munkálatai is elkezdődtek. Szintén 
a tavalyi fejlesztéseink között sze-
repelt, hogy augusztusban átad-
tunk egy kemencés körpavilont, működési problémáink nem vol-
tak. Négy pályázatunk van függőben, melytől reméljük, hogy po-
zitív elbírálás alá kerül, két utca rekonstrukciója szerepel az idei ter-
vek között. Zökkenőmentes volt a körjegyzőség átalakulása az el-
múlt évben, továbbra is Veszprémfajsszal együtt alkotunk közös hi-
vatalt, de új jegyzővel. Biztatóak az idei számadatok a költségvetést 
illetően, hiszen Nemesvámoson jónéhány cég található, akik az épít-
mény- és iparűzési adójuk befizetésével a büdzsét növelik. 

mányzati bevételi források pedig jelentősen csökkentek, így szüksé-
ges volt a már a régebben is tervezett döntés meglépése. A szüksé-
ges fejlesztéseket önerőből végezte el önkormányzatunk, melynek 
eredményeképpen a nyár végére kiderült, hogy a strand látogatott-
sága – köszönhetően az igen kedvező jegyáraknak is – egyáltalán 
nem csökkent.

A jövő évben is tervez fejlesztéseket önkormányzatunk mind-
két strand vonatkozásában. Így a balatonudvari strandra egy pályá-
zatot nyújtottunk be mozgássérült bejáró és napozó kiépítésére, a 
fövenyesi strandra pedig egy komplex fejlesztést magába foglaló 30 
millió forintos pályázatot nyújtottunk be, melynek várjuk az ered-
ményét bízva a pozitív elbírálásban. Szintén az idei évben fejeződött 
be a Horgászház és környezetének felújítása, megszépítése, sőt a la-
kossági kérésnek eleget téve egy falukemence is készült, melynek hi-
vatalos bemutatását, felavatását egy méltó rendezvény keretében 
tervezi önkormányzatunk.

A 2012-es évben egymillió forintos önkormányzati hozzájárulás-
sal felújított református templom után, az idei évben településünk 
másik jelképének számító katolikus templom is megszépül tavasz-
ra. A felújításával kapcsolatos engedélyeket sikerült a Tihanyi Bencés 
Apátsággal közösen beszerezni. Önkormányzatunk ebben az eset-
ben is egymillió forinttal támogatja a munkálatokat: a nyílászárók 
cseréjét, a külső homlokzat, az apróbb javítások, illetve a torony fel-
újítását. Elkészültét egy szép koncerttel szeretnénk majd megünne-
pelni. Az idén, több évnyi elhúzódó ügyintézés után sikerült telek-
könyvileg rendezni a ravatalozó helyzetét. A hosszú idő óta elhú-
zódó átépítés és felújítás kezd révbe érni. A jövő év elején elkészít-
tetjük a műemléki temetőhöz méltó új ravatalozó terveit, hogy ké-
szen álljunk egy esetlegesen kiírásra kerülő pályázat benyújtásra. To-
vábbra is kiemelt cél a kultúrház felújítása, átépítése – a meglévő 
konditerem és könyvtár kibővítése –, illetve pályázati lehetőség ese-
tén a meglévő épület modernizálása mellett egy új épületegységgel 
való bővítése is. A képviselő-testület már döntött az ezzel kapcso-
latos tervek és engedélyek elkészítéséről, illetve a rendezéshez szük-
séges önkormányzati telkek összevonásáról és már csak a pályáza-
ti lehetőséget várjuk, hogy ez a szép terv is megvalósulhasson. A kö-
zösségi tevékenységek egy épületbe koncentrálásával hosszú távon 
jelentős megtakarításokat érhetünk el, mely az önkormányzati mű-
ködési kiadások tekintetében hosszú távon igen költséghatékony 
lehet.

tettünk. Elkészült a központi strandunk második gyermekfö-
venye, új játszótereket építettünk – sorolta, majd beszélt az 
ide évről.

2014-ben végre elkészül az Imre majori településrész ivóvíz 
hálózata, megkezdik a ravatalozó, valamint több út, járdasza-
kasz és közterületi játszótér felújítását. Két energetikai pályá-
zatuk (óvoda, egészségház) eredményhirdetését várják. Ősz-
szel megkezdhetik és 2015 nyarára be is fejezik a település köz-
pontjában lévő sétáló utca kialakítását, felújítását.

- A mi léptékünkben ez a fejlesztések üteme, mindez egy 
koncepció alapján, melyhez a valamivel több, mint 700 milliós 
költségvetési főösszeg  34%-át tudjuk  beruházásra, fejlesztés-
re fordítani. A mi esetünkben a fejlesztések magunkkal, és ven-
dégeinkkel szemben való igényességet jelentik – összegezte a 
településvezető, majd hozzátette; jöjjenek Balatonfenyvesre, 
győződjenek meg fentiekről személyesen.
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település központi részén helyezkedik el. Egy régi, elhanya-
golt területet szépen felújítottunk, sok olyan elemet építet-
tünk be, mely minden korosztályt kiszolgál.

Költséghatékonyság szempontjából a sportcsarnokot 
napkollektorokkal láttuk el, tervezzük, hogy a többi intézmé-
nyeinken is mindez megvalósuljon. Kiemelkedő volt a tavalyi 
évben az idegenforgalmi szezon, a strandbevételeink is rekor-
dot döntöttek, hiszen közel 70 millió forintról beszélünk, míg 
a kurtaxa több mint 10 százalékkal emelkedett. Sok telthá-
zas, közönségvonzó rendezvényeink is voltak, melyek tovább 
öregbítették Alsóörs hírnevét. A tavasz folyamán egy köny-
vet szeretnénk megjelentetni, egy úgynevezett régi képeslap 
albumot. Idén folytatjuk a Merse Leader Kultúrpark további 
fejlesztését, bővítését. Terveink között szerepel a strand re-
konstrukciója, a régi gazdasági épületet az európai normák-
nak megfelelően szeretnénk kialakítani. Az új önkormányza-
ti hivatalt is szeretnénk még ebben az évben megvalósíta-
ni, amely a művelődési házunk 300 négyzetméteres bővíté-
sével járna. Hetvenmillió forintos TAOP-os pályázatot nyer-
tünk, mely a kézilabda utánpótlás működését segítené, illet-
ve eszköz beszerzésére fordítanánk. Utak felújítása, közvilá-
gítás bővítése szintén szerepel az elképzeléseink között, va-
lamint egy új játszótér kialakítása, a már említett közösségi 
parkban. Mindenképpen bizakodó vagyok a 2014-es eszten-
dőt illetően, reményeim szerint tovább folytatódik az önkor-
mányzat pénzügyi stabilitása. 

Keszey János - Balatonalmádi

A város idei költségvetése 2 milliárd 
654 millió forint – ebből a jelentős té-
telből a működési költség meghalad-
ja a másfélmilliárd forintot, s így közel 
egymilliárd forintot tudunk beruházá-
sokra, felújításokra fordítani. Elsődle-
gesen azokat a fejlesztéseket preferál-
juk, amelyek mind az állandó lakosság, 
mind a turisták igényeit szolgálják. A 
strandon két büfét építünk, az átadást 
a szezon kezdetére tervezzük. A posta 
melletti parkoló átépítése egy nagyobb projekt részét képezi, a mun-
kálatok folyamatban vannak - remélhetőleg már az előszezon végén 
birtokba vehetik az autósok. A gyermekes családok körében rend-
kívül népszerű a móló előtti játszótér – a kikapcsolódást, sportolást 
szabadtéri fitnesz eszközök elhelyezésével is segítjük. Káptalanfüreden 
nyolcvanmillió forintból sétányt alakítunk ki, Vörösberényben, a pos-
ta melletti, meglehetősen elhanyagolt épületet felújítjuk, s itt harminc-
nyolcmillió forintos költségvetéssel - melyhez a forrást Leader pályá-
zaton nyertük – hagyományőrző kultúrövezetet alakítunk ki. Kor-
szerű installációval elsősorban a tárgyi néprajzi emlékeknek kívánunk 
színvonalas kiállítási lehetőséget biztosítani. Az idei tervekben az inf-
rastruktúra javítása is szerepel, ennek megfelelően számos utcában 
megoldjuk a csapadékvíz elvezetést, de gondolunk az utcák burkola-
tának felújítására és járdaépítésre is.
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Nyugat-balatoni nyugalomért
Az évszakváltás mindenütt jelent új feladatokat, nincs ez más-

ként a közbiztonság fenntartása terén sem.
A keszthelyi rendőrkapitányság a hagyományos tavaszi évérté-

kelőjét tartott a minap, a fórumon a közbiztonságért végzett mun-
ka tapasztalatai alapján tekintettek az aktuális idei szezonbeli felada-
tokra.  A munkaértekezleten részt vettek a térségi önkormányza-
ti vezetők, az igazságszolgáltatás képviselői. Horváth István alezre-
des, a kapitányság vezetője a tanácskozás összegezéseként elmond-
ta: stabil közbiztonságot tartottak fenn az elmúlt évben is a műkö-
dési körzetben, megfelelve a lakosság jogos elvárásainak. Ehhez ki-
emelt erővel dolgoztak a vagyon elleni cselekmények visszaszorí-
tásáért, a közlekedésrendért. Feladataikat a társszervezetekkel szo-
ros együttműködésben tudták az elvárható szinten teljesíteni, jól re-
agálva a különféle kihívásokra is. A kapitány hangsúlyozta, hogy a 
nyári szezon ehhez nagyon intenzív munkát követelt. Mindemellett 
szükség volt kisegítő erőkre, ami a feladatok arányában létszám és 
technikai eszköz tekintetében egyaránt rendelkezésre állt. 

Az értékelés tükrében zajlik az idei nyárra való felkészülés. Hor-
váth István fontos feladatként említette a biztonságérzet növelésé-
nek további erősítését mindazon területen, ami eddig is prioritást 
kapott: így a bűnmegelőzésben, a vagyonvédelemben, a közleke-
désben, továbbá különös figyelemmel és szigorral lépnek fel a ká-
bítószerrel összefüggő ügyekben. Elhangzott még, hogy a kapitány-

ság létszámkerete teljes körűen betöltött, ugyanígy a technikai fel-
készültség is minden tekintetben adott ahhoz, hogy a közbiztonsá-
got továbbra is jó színvonalon tudja tartani a rendőrség. 

Az elvárási oldalon sem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy 
a közbiztonság közügy, eredményes fenntartásához soha nem nél-
külözhető a társadalmi segítség sem. 

                                                                                                      H. Á.

Eredetiben állítják helyre a Festetics-kastély parkját
Hamarosan elkezdődik Keszthelyen a 

Helikon Kastélymúzeum történelmi park-
jának nagyszabású rekonstrukciója, amely 
a pontos helyreállítással együtt 
élőhely védelemről, természeti 
értékek helyreállításáról, megőr-
zéséről szól. 

A kastély épületegyüttesét 
övező természeti terület a jelen-
legi méretében újul meg. A be-
ruházás indításáról a közelmúlt-
ban tartott sajtótájékoztatón 
Manninger Jenő országgyűlé-
si képviselő, a Zala Megyei Köz-
gyűlés elnöke elmondta: jó dön-
tésnek tartja, hogy nem területi-
leg terjeszkedett a kastély, hanem 
a meglévő parkját újítja fel Európában is ki-
emelkedő színvonalúra. Ennek mind jobb 
turisztikai érvényesülését segíti, hogy az 
idén kiépülő városbeli kerékpárút át fog 
vezetni a megújuló park egy részén. A kas-
tély a hozzá méltó környezetével, a nem-
rég megnyitott Pálmaházzal, a volt Ama-
zon szálló épületének felújításával és a töb-
bi új attrakcióval még különlegesebb kíná-
latot és igazi látványosságot nyújt. 

A részletekről Pálinkás Róbert, a kas-
télymúzeum igazgatója beszélt, kiemel-
ve, hogy mintegy 8 hektáros területen 

állítják helyre a veszélyeztetett vagy már 
eltűnt kertépítészeti elemeket, köztük 
a hercegnői kamarakertet, a tavat, a hi-
dat. A tó visszanyeri eredeti méretét, ami 
a jelenlegi háromszorosa. Különleges lát-
ványt kínál, hogy a vízfelület így nem 
csak a tornyot, hanem a tejes kastély-
épületet vissza fogja tükrözni. Több száz 
idős fa ápolását és újak ültetését, cserjék, 
rózsák, talajtakaró évelő növények tele-

pítését, szórt útburkolat építését vég-
zik el, gyepesítenek és padokat helyez-
nek ki. Művészettörténeti, kerttörténeti 

és kertépítészeti szempontból is 
az 1885-89 között megvalósult, 
Henry Ernest Milner jeles angol 
szakember nevéhez fűződő ker-
tet alkotnak újra. Ennek a lehe-
tő legpontosabb helyreállítását 
követik a kiviteli tervek. Mind-
ez jól kiegészíti a múzeumépüle-
ti rekonstrukciót is, aminek kere-
tében több mint kétmilliárd fo-
rintos turisztikai attrakciófejlesz-
tést hajtanak végre, Eu-s és hazai 
támogatással készülő beruházás-
ban.

Az igazgató elmondta, hogy a látoga-
tószám tavaly növekedett, s ebből idén 
sem szeretnének veszíteni az építkezés 
miatt, nagy figyelmet fordítanak a forga-
lom lehető legzavartalanabb biztosításá-
ra. A hagyományos Keszthelyi Nyári Já-
tékok lebonyolítására is a megszokottak 
szerint kerülhet sor, a budapesti Centrál 
Színház vendégszereplésével. 

                                            H. Á.
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Kultúra

20

„Ez a húsvét olyan ünnep, szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep, fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek.”

Programajánlatunk:

Április 19. Szombat
10:00-13:00: Tojásfestés, tojáskarcolás Bakó Ildikó népi iparművész közreműködésével a tradicionális és népi hagyomá-

nyok bemutatásával
10:00-18:00: Gyerekkuckó animátorral kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, üvegfestés, hajtogatás, fonalgrafika, 

mandala készítés) ügyességi játékok, játékos vetélkedők.
14:00-17:00: Nosztalgia lovas kocsikázás díszes hintóval, póni lovaglás, nyuszi simogatás

16:00-17:00 és 20:00-21:00 Happy Hour a szálloda bárjában, este élőzenével

Április 20. Vasárnap
10:00-18:00: Gyerekkuckó animátorral kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, üvegfestés, hajtogatás, fonalgrafika, 

mandala készítés) ügyességi játékok, játékos vetélkedők.
10:00-11:00 Húsvéti tojáskeresés a szálloda kertjében

14:00-15:00 Kakaó, kávé, sütemény és kalács kóstolása a szálloda Mistrál Bárjában
15:00-16:00: Húsvéti Cirkuszolás – interaktív gyermekműsor énekkel, bohóccal és bűvésszel a szálloda külön termében

16:00-17:00 és 20:00-21:00 Happy Hour a szálloda bárjában, este élőzenével

A csomag ára: 
Érvényes: 2014.04.17-2014.04.22-ig

Kétágyas szobában:   39.900 Ft/ 2 fő / 2 éj
Hosszabbítás:	 	 	 		9.900	Ft	/	fő	/	éj	félpanzióval
Parkolás:	 	 	 					990	Ft	/	személygépjármű	/	éj
Egyágyas szoba felára:   5.000 Ft/szoba/éj
Junior Suite felár:  10.000 Ft/szoba/éj    
Ramada Suite felár:  15.000 Ft/szoba/éj 

Az idegenforgalmi adót a csomagár nem tartalmazza, mely 450 Ft / fő / éj 18 éves kor felett. 

Gyermekkedvezmények:
Kétágyas szobában pótágyon (szülőkkel egy szobában, 2 felnőtt + 1 gyermek) 
0-6 éves korig gratis, 6-12 éves korig 2250 Ft/gyermek/éj
Családi szobában (2 db kétágyas összenyitható szoba, 2 felnőtt + 2-3 gyermek) 
0-12 éves korig: 50% kedvezmény a csomagárból

Ajánlatunk:
 • 2 éjszaka szállás csodálatos balatoni panorámás szobában
 • Félpanziós	ellátás (bőséges büféreggeli és büfévacsora)
 • 500	Ft	kedvezményre	jogosító	koktélkupon	/	fő
	 •	 Happy	Hour	a	szálloda	Mistrál	Bárjában
	 •	 Esténként	élőzene
	 •	 Színes	programkínálat kicsiknek és nagyoknak 
 • Fürdőköntös	használat
 • A Vital Club korlátlan használata: úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő medence,  
  jacuzzi, Kneipp-taposó, fitneszterem, pihenőszoba
 • Ingyenes vezeték nélküli internet használat 
 • Szobaszéf

RAMADA HÚSVÉT / 39 900 Ft / 2 fő / 2 éj
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Egy éve, tavaly januárban hunyt el a 88 
éves színművész, Szoboszlay Sándor. A Já-
szai - díjas kiváló és érdemes művész 1956-

tól a Békés Megyei Jókai Színház, 1972-től a 
Vidám Színpad, 1974-től 1991-ig, nyugdíjba 
vonulásáig a veszprémi Petőfi Színház mű-
vésze volt. Veszprémi színészként tett szert 
országos hírnévre, számos filmben a ma-
gyar színjátszás legnagyobbjaival szerepelt 
együtt és nyújtott emlékezetes alakításo-
kat. Pályafutását, életművét a Magyar Ér-
demrend Középkeresztje kitüntetéssel is el-
ismerték. 

Ám nemcsak színművészként vált is-
mertté, közösségteremtő tevékenysége ke-
retében alapítója volt a „Jobb 1-es páholy-
nak”, amelynek a megyeszékhelyen, Veszp-
rémben népszerű Szürke Barát Borozó biz-
tosított színhelyet. S ahol művészek, or-
vosok, ügyvédek, újságírók cseréltek véle-
ményt irodalomról, színház-
ról, politikáról, életünk min-
dennapjairól. S amikor a het-
venes években szerelmese, 
s jószerivel egész éves lakó-
ja lett a közeli Balaton-par-
ti Alsóörsnek, természetes-
nek vélte, hogy itt is létre-
hozza „szalonját”. Miként 
azt is, hogy ennek helyszí-
néül az ugyancsak legendás, 
több száz éves múltra vissza-
tekintő helybeli Kocsmát vá-
lassza. A „Jobb 2-es”-re le-le-
látogató veszprémi baráta-
ihoz szinte azonnal csatla-
koztak az alsóörsiek, meg-
sokszorozva barátainak, tisz-

Szobira emlékeztek az alsóörsi „Jobb 2-esben”
telőinek számát. Valóságos kultikus hellyé 
vált „A Kocsma”, ahol barátai között gyakor-
ta megfordult Tordy Géza, Haumann Péter, 
Trokán Péter, Borbiczki Ferenc színművész, 
a korán elhunyt Horváth Balázs ügyvéd, 
az Antal-kormány egykori belügyminiszte-
re, Bóka István parlamenti képviselő, s még 
számtalan közéleti személyiség. Itteni sajá-
tos közösségteremtő, közösség nevelő kez-
deményezési között a klasszikus irodalmi 
estek, felolvasó délutánok mellett - játékos 
évődésként - helyet kapott egy cserépma-
lac is, amelybe, aki belevágott a másik sza-
vába, aki csúnyán beszélt, köteles volt  némi 
pénzt elhelyezni. Sőt az is, aki magyartalanul 
szólalt meg. Az egy idő után összejött száz-
tízezer forintból fenséges disznótort ren-
deztek. Emlékezetes buliként rögzült.

Kézenfekvő volt hát, hogy halálának egy-
éves évfordulóján barátai, tisztelői, kollégai 
itt emlékezzenek rá, zsúfolásig megtöltve a 
színészlegenda legendás törzshelyét, a ta-
vaszváró március első hétvégéjén, az önkor-
mányzat, s  a kocsmáros Baranyi testvérpár, 
Ica és Józsi szervezésében, a helyhez, s Szobi-
hoz illő magyaros vendéglátással fűszerezve. 
S miközben felesége, s fia köszönet mondó 
közreműködésével leleplezték Szoboszlay 
Sándor portréképét a belső terem falán, 
többen is megidézték a kiváló művész éle-
tét, gondolatait. Így Hebling Zsolt, Alsóörs 
polgármestere, aki hangsúlyozta: egy tele-
pülés önmagát becsüli meg akkor, ha meg-
őrzi és ápolja értékes személyiségeinek em-
lékét. Szoboszlay Sándor - mondotta - ki-

váló színművészként és nagyszerű ember-
ként egyaránt közülük való. Személyét tisz-
telet övezte, életműve a közösségben nyo-
mot hagyott maga után. Az ő rangja a köz-
ség rangját is emeli. Borbiczki Ferenc szín-
művész megjegyezte, büszke arra, hogy 
Szoboszlay, a nagyszerű kolléga, barátja le-
hetett. A megemlékezést, az ünnepi együtt-
létet kiváló kezdeményezésnek minősítet-
te, egyetlen hibájaként azt említette, hogy 

Szobi már csak lélekben lehetett velük. Alb-
recht Sándor újságíró párhuzamosságot vélt 
felfedezni a neves költő, Endrődi Sándor – 
aki ugyancsak csodálója volt a Balatonnak 
és Alsóörsnek - és az alkotó személyiségű 

Szoboszlay Sándor életmű-
ve között. Az utóbbi, ked-
venc helyén is elkötelezet-
ten és megszállottan oktat-
ta a „páholyába” betérőket a 
Balaton-felvidék, s az ősi Al-
sóörs szeretetére, értékeinek 
védelmére. Derűs tetszést ki-
váltva megjegyezte: biztosan 
ott könyököl most is immá-
ron az égi „Jobb 3-as” törzs-
asztalnál, és kéri, hogy ha hi-
ányzik is, barátai üljék meg 
torát, koccintsanak az emlé-
kére és daloljanak tovább! 

          Szöveg és fotó:
         Andrássy Antal

A tisztelgő résztvevők egy csoportja

Borbiczki Ferenc színész büszkeség-
gel emlékezik egykori kollégájára

Szoboszlay Sándor portréképe előtt dr. Kigyósi Zsuzsa főorvos, a 
színész felesége és Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere



utár 2014. márciusTelepülések

18

Krizmanics kiállítás Fonyódon
Krizmanics Ágnes művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás február 

22-én a Fonyódi Múzeumban.  A március közepéig látogatható tár-
lat anyagát Laczkó András irodalomtörténész ajánlotta az érdeklő-
dők figyelmébe. 

A grafikákat és színes festményeket felvonultató tárlat megnyi-
tóján tavaszt idéző dallamok csendültek fel Péterdi Gabriella és 
Takácsné Baja Erika művésztanárok előadásában.

Fonyód márciusban ünnepli várossá avatásának 25. évforduló-
ját, mely előtt egy fotókiállítással tiszteleg a múzeum, mondta el la-
punknak  Minczinger Katalin. A Fonyódi Múzeum vezetője kiemel-
te, hogy az elmúlt negyed század alatt végbement fejlődést bemu-
tató képek mellet számos, az egykori települést ábrázoló fotókülön-
legesség is helyet kap az anyagban. 

Helytörténeti kiállítás
Tihanyban?

A Balatonra Budáról és 
Pestről

Régi óhaja teljesülhet a tihanyiaknak: körvonalazódik egy hely-
történeti múzeum létrehozása.

Többek közt erről is tájékozódott tihanyi látogatása során Ha-
lász János államtitkár. A politikust Tósoki Imre polgármester fogad-
ta, aki felvázolta az idei tihanyi kulturális rendezvényeket, s tájékoz-
tatót adott arról is, hogy a képviselő-testület régóta tervezi egy 
helytörténeti kiállítás, települési múzeum alapítását. Sőt: az idei bü-
dzséből a fedezetet is biztosították.

A találkozó egyik eleme volt a lehetséges helyszínek megtekin-
tése, számbavétele. Halász János tapasztalatait összefoglalva kije-
lentette: az elképzelés támogatásra érdemes. Fölvetette azt is, hogy 
a Tihanyhoz kötődő, jelentős irodalmárok munkásságának bemu-
tatása is indokolt. Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy a múzeum 
megvalósításában, a szükséges egyeztetések lebonyolításában sze-
mélyesen is közreműködik. 

     /zatyipress/

Az egy évtizede Budán, majd Pesten is megjelent Bock Bisztró jel-
lemző kínálatával lehet találkozni immár a fővároson kívül egyedül a Ba-
latonnál. 

A vonyarcvashegyi Festetics Tavernában új köntöst öltött a régi ma-
gyar konyhaművészet, a ház történelmi hűséggel újította meg gasztro-
nómiai kínálatát is. Az éttermi vendéglátás újított formájának névadója 
Bock József villányi borász, aki a szakmai munkája fontos részének tekin-
ti a gasztronómia teljes körének színvonalemelését.

- Retro konyháról van szó, új dizájnnal - utalt a legfontosabb jellemző-
re Bíró Lajos, Bock-séf, a márkanév szerinti főzés tavernában való „hono-
sítója”. - Ennek lényege a hagyományos ízek modern technológiával tör-
ténő megjelentetése, ami az autentikus magyar konyhán alapul: az íz-
nek kell tudatosítania, hogy mit eszik az ember. Filozófiánk, hogy az étel 
küllemre és ízre egyaránt úgy kerüljön az asztalra, ahogyan az a legjobb.

A Bock Bisztró elnevezés egy komplett vendéglátói kínálat fémjele, 
az ételektől a hozzájuk illő, minőségben is legkiválóbb borokig.

- A borkülönlegességek közt természetesen a balatoniak is szerepel-
nek, s ezzel küldetést teljesítenek - említette a házigazda, Fodor Márk, 
hozzátéve, hogy a minőségi előrelépéshez kiváló partnerre leltek a Bock 
képviseletben. Az együttműködéssel komoly fejlesztéseket vállaltak fel, 
újdonságot hozva a balatoni vendéglátásba.  

                                                                                              H. Á.
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Legalább két tucat rendkívül aktív 
egyesület, önkéntes társulás tagjai gon-
doskodnak arról, hogy a régióban a kö-
zös ügyek iránt jelentős érdeklődés nyil-
vánuljon meg a helyi lakosság részéről. 
Székely Erzsébet, a Balatoni Civil Szer-
vezetek Szövetségének elnöke szerint 
nemzetközi összehasonlításban is pél-
daadó az önkéntesek tevékenysége: 
egy-egy akció során gyakran százak ak-
tivizálják magukat a jó ügy érdekében.

- A szövetség számos 
külföldi kapcsolatot ápol, s 
vannak olyan – jelenleg is 
futó – projektek, melyek-
ben mi képviseljük a Bala-
tont. Ezek közé tartozik az 
1998-ban alapított Élő ta-
vak szervezet is. A négy eu-
rópai ország által kezde-
ményezett együttműkö-
dés napjainkra már széles 
alapokon nyugszik: több 
mint száz ország csatla-
kozásával az egyik legha-
tékonyabb környezetvédő 
intézményként tartanak 

Két angolnacsapda kihelyezésére kapott 
engedélyt a Somogy megyei Kormányhiva-
tal Földművelésügyi Igazgatóságától a Ba-
latoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. azok 
után, hogy február 28-án megnyitották a 
siófoki zsilipet.  

Az angolna vándorló ösztöne akkor indul 
be, ha a víz hőmérséklete eléri a 7-8 fokot, 
a vízeresztés sebessége pedig a sokszorosá-
ra nő, vagyis erőteljesebbé válik az áramlás. 
A halászati joggal rendelkező, a Balaton öko-
lógiai egyensúlyáért felelős Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. már 2009 óta nem 
folytat  kereskedelmi célú halászatot, azóta 
csak szelektív busa-, keszeg- és angolnagyé-
rítést végezhet. Az angolnahalászat hosszú 
évek, sőt évtizedek óta a társaság egyik je-
lentős bevételi forrása volt, tavaly például 
120 millió forint folyt be ebből a tevékeny-
ségből.

Apropó: halászat, horgászat! Az elmúlt 
csaknem három évtizedben fel-fellángol-
tak a viták a balatoni halászat szükségessé-

Csapdában az angolna (is)?

Civilek a magyar tengerért

géről, kártékony – vagy éppen üdvö-
zítő – hatásairól. Akármikor, akárhogy 
is „csűrték-csavarták” a dolgokat, érve-
ket, előbb-utóbb mindig oda lyukad-
tak ki a „pártsemleges” (s itt nem po-
litikai pártra, hanem „halász”, illetve 
„horgász” érdekeket védőkre gondo-
lok) szakemberek, hogy egy ekkora ta-
vat nem lehet csak „amatőrök” kezébe 
adni. Ide rendkívül felkészült szakem-
berekre, irányítókra van szükség, akik 
be tudják határolni a horgászat és a ha-
lászat egyensúlyát. Mert minden arról 
szól: az egyensúlyról, amelyet egy bár-
milyen jó szándékú, de ezen a területen (bi-
ológia, halászat, horgászat, ökológia…), járat-
lan ember, vagy cég képtelen megfelelően 
irányítani, szervezni. Ahhoz pedig, hogy – jó 
szándék ide, vagy oda – megfelelő ismere-
tek, szakértelem nélkül döntsenek „valakik” 
a Balaton biológiai egyensúlyáról, több, mint 
felelőtlenség!  Úgy hisszük: feltétlenül szük-
ség van szakértői csapatra (szervezetre, cég-

re, mindegy, minek hívjuk!), amelyik minden 
jogosítvánnyal (no és anyagiakkal, eszközök-
kel) rendelkezik ahhoz, hogy a tó halállomá-
nyát egyensúlyban tudja tartani.

Ellenkező esetben nem csak az angolna 
kerül csapdába, hanem az egész balatoni 
halgazdálkodás, sőt a Balaton ökológiája is!

      Gyarmati László

bennünket számon. A tagországok az 
évek folyamán létrehozták saját nemze-
ti élő tavas hálózatukat is – a kiemelt cé-
lok között van a fenntartható tógazdál-
kodás megvalósítása. A szervezet komp-
lexen kezeli a kérdést, hiszen nem csak a 
természeti értékeket védjük, hanem az 
adott kulturális környezetet is. Esettanul-
mányokat készítünk, s a tapasztalatcse-
rék során nyugtázhatjuk, hogy sok közös 
pont található életünkben és tevékeny-

ségünkben. Érthető ez, ugyanis azonos 
problémák és hatások érnek bennünket: 
gyakrabban vagyunk tanúi az időjárá-
si szélsőségek meg jelenésének, változik a 
tengeráramlatok iránya, a felhőképződés 
rapszodikussá válik  

A közös gondok jótékony hatással 
vannak a megoldások keresésére – arra 
például, hogyan vonjuk be a helyi közös-
ségeket a fenntartható gazdálkodásba. 
Európai vizsgálatok egyértelműen azt jel-

zik vissza, hogy a tavakat 
a mezőgazdaság és turiz-
mus veszélyezteti leg job-
ban. A Balatonnál rende-
zett nemzetközi konferen-
ciákon való civil részvétel 
azt igazolja, hogy a ma-
gyar tenger partján élők 
érdemben kívánják befo-
lyásolni a döntéseket. S 
bár rendkívül változatos a 
civil szervezetek „összetéte-
le”, az évtizedek során kide-
rült: mindenki tenni akar a 
tóért.

         Süli    
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A vadászszakma irodalmát, kulturális relikviáit bemutató tár-
lattal kezdődött a keszthelyi vadászati múzeum tavaszi időszakos 
programsorozata. 

A Helikon Kastélymúzeum filiáléjában Puska és toll címmel, az 
intézmény és a Vadászati Kulturális Egyesület immár hagyományos 
együttműködésével jött létre a kiállítás. A vadászati múzeumi épü-
let Széchenyi-Kittenberger emlékszobájában olyan ritkaságok te-
kinthetők meg, amelyek az ott látható 
összeállításban még nem kerültek kö-
zönség elé. Személyes ismeretségek ré-
vén magántulajdonban lévő ereklyék 
láthatók az újonnan nyílt tárlaton: ne-
ves vadászok, vadászírók kéziratai, de-
dikált kötetei. A dokumentumok közt 
van Széchenyi Zsigmond, Fekete Ist-

Festményekkel reklámozzák a Balatont

Borhölgyek tizenöt éve

Puska és toll

Egy kanizsai festőművész 
arra vállalkozott, hogy a fes-
tői szépségű Balatonra ké-
peivel hívja fel a figyelmet. 
A most készülő sorozatot 
osztrák sípályák közelében, 
tavasszal pedig horvátor-
szági kávézókban is kiállítja. 
A Balatoni Regionális TDM 
Szövetség által koordinált 
Nyitott Balaton projekt cél-
ja egybecseng a festőmű-

ván, Bársony István munkásságának több emléke, személyes tár-
gyak. 

Tóth Csaba, a vadászati kiállítóhely igazgatója elmondta, hogy 
immár a harmadik kiállítást rendezték a partnerszervezettel, e közös 
munkát a két éve indított trófeaszemle alapozta meg. A március vé-
géig látható kiállítást a „Varázslatos Székelyföld” című képzőművé-
szeti bemutató váltja. 

A tavaszi múzeumi kínálatra való 
készülődés kapcsán Tóth Csaba szólt 
arról is, hogy kibővítik a kerti vasút út-
vonalát, épül egy játszótér a hely szel-
lemiségéhez kapcsolódó elemekkel. Új 
programként kerül sor a nyáron egy 
solymász bemutatóra, a trófeaszemle 
pedig idén kutyakiállítással egészül ki.
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vész céljaival, úgy mutatni meg a Bala-
tont itthon és határinkon túl is , ahogy, 
tán még maguk a balatoniak sem lát-
ták: tavasszal is élőn, tavasszal is izgal-
makkal, színekkel, és vendégekkel te-
lin – hangzott el a vasárnapi rendezvé-
nyen.  A rendezvényen Bóka István, Ba-
latonfüred polgármestere azt mondta: 
minden olyan kezdeményezés, amely a 
Balatonra irányítja a figyelmet, jót tesz a 
térségnek, hisz így még több vendég ér-
kezik a Balaton partjára.

Vince névnapja alkalmával idén a közösségük 15. születésnapi ün-
nepe alkalmából koccintottak a keszthelyi borbarátnők.

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének sok érdeme van abba, 
hogy a térségben feléledtek a borral kapcsolatos hagyományok, s új 
programok is meghonosodtak.  

- Az elfogadottság, a barátság és a kapott tisztelet feletti öröm tölt 
el bennünket - mondta a jubileumi ünnepségen Nádler Józsefné el-
nök asszony. - Visszatekintve a másfél évtizedre látjuk, hogy van igény 
arra, amit teszünk. Társaságunkat immár szoros barátság fűzi össze, a 
munkánkat értékként tartja számon a környezetünk.

Mindezek elé a vendégek által elmondottak tartottak tükröt. A 
város képviseltében Gachály András alpolgármester, a rendezvények 
gazdagítását emelte ki. Elhangzott: munkásságuk nem hagyja feled-
ni a szőlős-boros szakma tradícióit, jeles elődeit, barokk csoportjuk 
számos eseménynek ad látványos színfoltot, nevükhöz fűződik az 
őszi harmonika gála meghonosítása. Tavaly kapcsolódtak a Turiszti-
kai Egyesület által életre hívott civil karácsony rendezéséhez, kezdet-
től fogva szervezői a Keszthelyi Karneválnak. Mindez mutatja, hogy 
egész éven át jelen vannak a város programjaiban. Keszthely idén 130 
éves Ipartestülete képviseletében Nádler József elnök az iparos társa-
ság hosszú életének példáját állította jókívánságai középpontjába. A 

nőközösségi kapcsolatokról Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balato-
nért Egyesület keszthelyi elnöke beszélt, úgy is, mint aki nem csak a 
víz barátja, hiszen borhölgyként is tevékenykedik. A Da Bibere Zalai 
Borlovagrend nagymestere, dr. Brazsil József lovagias beszéddel, húga-
iként szólt az ünnepeltekhez, a szakma méltó marketing képviseletét 
hangsúlyozva pedig dr. Kocsis László tanszékvezető professzor mélta-
tatta a borhölgyeket.

A hangulatot pezsdítette a cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 
műsora. Erősítendő a jövőt, tiszteletbeli és rendes tagokat fogadtak 
soraikba a helyi kulturális, gazdasági közélet és a civil szféra köréből. 

                                           H. Á.
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Az ötvenezredik nézőt köszön-
tötték február elején a hévízi mo-
ziban.

E magas látogatószámot más-
fél év alatt érte el a fürdőváros 
filmszínháza azóta, hogy megtör-
tént a digitális átállás, s elkezdték a 
3D-s filmek vetítését. A rövid ün-
neplés a közönség számára is meg-
lepetés volt, azt az előadást meg-
szakítva a vetítőteremben tartot-
ták meg. Papp Gábor polgármes-
ter és Szakrényi András, a mozi ve-
zetője egy törzslátogatót szólítha-
tott ünnepeltként: Dominkó Judi-
tot. Kiderült, hogy mozijegy vásárlása sok-
szor benne szerepel az ötvenezerben, keszt-
helyiként rendszeresen jár a hévízi moziba. 
Megszerette a helyet, kedvére való a műsor, 
s a 3D-s technika is nagyon vonzó számára. 

Ötvenezer mozilátogató

Lépéselőnyben Balatonmáriafürdő 

Bormustra

A mozit két évvel ezelőtt 34 millió 
forint ráfordítással, saját anyagi erőből 
korszerűsítette az önkormányzat, meg-
történt a nézőtér klimatizálása is . A je-
lentős fejlesztéssel a mozi működése 

olyan körülmények közé ke-
rült, ami méltó a fürdőváros 
kulturális programkínálatához. 
A látogatottság igazolta a jó 
befektetést, azt, hogy Hévízen 
szükség van a mozira. Jelentős 
vonzerő, hogy az új filmeket a 
premierekkel egyidőben vetí-
tik, e lehetőséget is a beruhá-
zással érték el. A magas néző-
szám mutatja, hogy a vetíté-
sekkel nagy térségbeli igényt 
is teljesítenek, a vonzáskörzet 
mintegy 50 kilométeres távol-
ságig kiterjed. A város filmszín-

háza ma országosan a leglátogatottabb 
egytermes mozi, ebben a kategóriában 
az első volt, mely 3D-s filmek vetítésére 
alkalmassá vált. 

                                             H. Á. 

Bár a Közösségi közlekedés fejlesz-
tése a Balaton régióban című pro-
jekt a tópart több települését is érin-
ti, a leglátványosabb fejlesztésre 
Balatonmáriafürdőn kerül sor. A több 
mint kétszázmillió forintos forrásból 
szinte teljesen átalakul a kedvelt üdülő-
hely központja.

Galácz György polgármester el-
mondta, hogy a kedvező időjárásnak 
köszönhetően különösen a mélyépíté-
si munkák során szereztek némi előnyt 
– a kitűzött feladatok hetven százalé-
kát már elvégezték. A vasútállomás át-

Február 21-én tartottuk a már hagyományosnak számító 
bormustránkat a Szent Kristóf Pincészetben. A rendezvényen 
szép számmmal vettek részt a helyi borászok.

Idén is megtiszteltek bennünket a villányi testvértelepü-
lésünk képviselői Takáts Gyula polgármester úr vezetésével. 
Ebben az évben Gere Tamás és Szemes József villányi borá-
szok adtak ízelítőt a villányi borokból és látták el hasznos ta-
nácsaikkal a zamárdi szőlőtermesztőket. 

Külön köszönet illeti a vacsora elkészítéséért Friesz 
Gyulánét és Friesz Gyulát.

   Csákovics Gyula polgármester

építése, tatarozása ugyan csúszik – s ez 
némileg visszaveti a föld alatti munká-
kat – a projekt befejezéseként kitűzött 
határidő, azaz 2014. december 31. nincs 
veszélyben. 

- A beruházás során nem csak a csa-
padékvíz elvezetését oldjuk meg - járdák 
épülnek, kerékpárutat alakítunk ki, s a 
virágos, parkos sétány is esztétikusabbá 
teszi a centrumot. Március második fe-
lében megkezdjük a köztéri bútorok el-
helyezését, a takarékos és elegáns köz-
téri lámpák elhelyezése pedig folyamat-
ban van. Balatonmáriafürdő napjaink-

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

ban már nem csak közlekedési csomó-
pont – turisztikailag is az egyik legvon-
zóbb településnek számít, s ennek meg-
felelően kell a környezetet is kialakítani.
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Idén újra lobban a helikoni láng
Keszthely helikoni tavasz elé néz: április 

24-26 között zajlik a hagyományosan két-
évente sorra kerülő Helikoni Ünnepségek 
programja. 

A város kulturális életében tradicioná-
lis eseménysorozat a művészetteremtő kö-
zépiskolás diákifjúság monstre találkozó-

ja. A szokásos nagyságrendek szerint mint-
egy 3,5 ezer résztvevő érkezik a Dunántúl-
ról, valamint Hollandiából és Szlovéniából. 
E seregszemle a Festeticsek kulturális mece-
natúrájában gyökerezik, a család ma is kö-
tődik hozzá, megnyitóját a helikoni láng 
fellobbantásával már számos alkalommal 

megtisztelte a Bécsben élő Festetics 
György. Az események házigazdája a 
Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont, a bemutatók a várost behá-
lózva, minden kulturális intézményt 
megtöltenek. 

- A Helikoni Ünnepségek rendez-
vénye több szempontból is kiemelke-
dő jelentőségű - mondta nagy hang-
súllyal Csengei Ágota, a város művelő-
dési intézményének igazgatója. - Hely-
történeti múltja van, sok művészeti 
ágat ölel föl, szereplői fiatalok, a részt-
vevők nagy térségből érkeznek. 

Az igazgatónő elmondta: a ne-
vezők 18 művészeti kategóriát kép-
viselnek, a műfajok felölelik a tánc-

művészet ágait, a könnyű- és komolyze-
nét, karéneklést, a színjátszást, az irodalmi 
előadóművészetet, továbbá a képzőművé-
szetet és a filmalkotást. A versenyprodukci-
ók mellett lesznek kiegészítő programok, s 
új helyszínként kapcsolják be a két évvel ez-
előtti Helikon óta megújult Fő teret. 

A városközpontnak nagy szerepet szá-
nunk, alkalmi színpadon egy könnyűze-
nei és egy népzenei koncert kapcsolódik 
a kísérőprogramokhoz - emelte ki Csen-
gei Ágota, s egy különlegességről is szólt: - 
Guinnes-rekord kísérletet téve, a helikonos 
diákok körével megpróbálkozunk a „Nagy 
versmondás” minden eddiginél nagyobb 
létszámú megrendezésével, amit Jordán 
Tamás, Kossuth-díjas színművész vezényel 
majd le. A környezetben felállított irodalmi 
sátraknál meghívott írókkal, költőkkel is ta-
lálkozhatnak majd a helikoni látogatók. 

      A versenyszámok értékelését a ha-
gyományosan visszatérő és újonnan felkért 
zsűritagok végzik. 

                                                H. Á.

Fekete István munkásságát és a Tüskevár 
című ifjúsági regényének szereplőit idéző ál-
landó kiállítás nyílt Keszthelyen.

A kulturális emlékhely a Vidor Játék-
múzeum részeként készült el, létrehozója a 
gyűjteménytárairól és szépmíves munkáiról 
ismert Túri Török Tibor, aki sokoldalúan és 
elkötelezetten dolgozik azért, hogy környe-
zete értékeit napvilágon tartsa. Ezzel a cél-
lal alkotta meg Matulárium néven a Kis-Ba-
laton berekvilágába bepillantást engedő pa-
noptikumot és vele együtt a Fekete István 
emlékszobát. Imitáció jeleníti 
meg a tüskevári regényhősök 
figuráit: Matula Gergő bácsit, 
Tutajost, Bütyököt  Csikaszt… 

A megnyitóünnepségen Se-
regi Zoltán, a békéscsabai Jó-
kai Színház rendezője mon-
dott avatóbeszédet, aki a Tüs-
kevár 1966-ban készül filmvál-
tozatában 13 évesen gyermek-
színészként Tutajos megsze-
mélyesítője volt. A művész kö-
szönetet mondott az emlék-
tárlat kialakításáért Túri Török 
Tibornak. Mind mondta: nagy 

A Kis-Balaton irodalmi emlékére
szükség van erre a kultuszra, bár Fekete Ist-
ván az emberek szívében a helyén van, iro-
dalmi rangjának kiemelése mégis fontos, ez-
zel együtt. Rámutatott arra is, hogy regényei 
ugyan ifjúsági jellegűek, de felnőttek számá-
ra épp olyan értékes olvasmányok. A ter-
mészet egységben való látását adó tudással 
volt képes érdekfeszítő, s ugyanakkor sok is-
meretet nyújtó munkáival minden korosz-
tályhoz szólni. 

       A látvány játékosságot, illúziószerű 
elővarázsolást mutat, a berki jelenet gene-

rációkban idézi fel az olvasmányt. Minden 
a nézők fantáziája szerint elevenedik meg, 
akár olvasta valaki a regényt vagy látta an-
nak megfilmesített változatát, akár nem. A 
mindezt kiegészítő dokumentumtárban 
helyet kaptak Fekete István Chicagóban élő 
fia, ifjú Fekete István író, laptulajdonos által 
rendelkezésre bocsátott anyagok, felidéző-
dik a Göllén - Fekete István szülőhelyén - va-
lamint a Dombóváron lévő emlékmúzeum, 
és láthatók az író munkásságával mélyreha-
tóan foglalkozó gyenesdiási Horváth József 

birtokában lévő, kiállításra át-
adott érdekességek. A város-
vezetés részéről Csótár And-
rás, az önkormányzat kulturális 
és ifjúsági bizottságának elnö-
ke méltatta a létesítményt. Az 
emlékhely már a megvalósítás 
során is kapcsolatba került az 
ifjúsággal: a kivitelezési mun-
kában fontos szerepet vállalt az 
építőipar szakmákat tanuló di-
ákok gyakorlati képzőhelyét je-
lentő Tudor Kft., Papp Sándor 
vezetésével.

                Horányi Árpád
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„Aranyos” Balaton-parti teniszezők

Füredi éremeső

A csehországi Ricany városában a ma-
gyar U16-os női teniszválogatott arany-
érmes lett az Európa bajnokságon.  Ha-
zánk színeit a balatonfüredi Gálfi Dalma, 
a balatonakarattyai Udvardy 
Panna és a budapesti Stollár 
Fanny képviselte. 

A magyar csapat a házigaz-
da Csehország ellen kezdett, 
ahol Gálfi Dalma egyesben 
diadalmaskodott, de Stollár 
Fanny vereséget szenvedett. 
Az Udvardy-Stollár páros vi-
szont győztesen hagyta el a 
pályát, így továbbjutottak. 

A következő mérkőzés az 
olaszok ellen volt, ahol Gálfi 
és Stollár egyaránt győzött, 

Ismét díjazták Balatonfüreden a 2013-
as esztendő legjobb sportolóit, vezetőit, 
melynek a Balaton Szabadidő Központ 
adott otthont. A „Balatonfüred Sport-
jáért” kitüntetést Böröcz István, a BYC 
ügyvezető igazgatója és Péntek Mátyás 
tájfutók kapták. 

így párosban már „belefért” egy vereség. 
A döntőben az oroszok ellen játszott a 
magyar válogatott. Gálfi Dalma ismét 
diadalmaskodott, Stollár viszont újból 

vereséget szenvedett, de szerencsére 
párosban javítottak, így Magyarország 
nyerte meg az Európa-bajnokságot. 

A szakemberek szerint nagy jövő 
előtt áll az U16-os csapat, 
még sok örömet szereznek 
a sportág szerelmeseinek. A 
fedettpályás Európa bajnok-
ság döntőjébe a magyar fiú 
válogatott is beverekedte 
magát, de ők már az első kör-
ben kiestek. Visszatérve a lá-
nyokra, azért is komoly siker 
az EB arany, mert legutóbb 
öt esztendővel ezelőtt nyer-
ték meg a kontinensbajnok-
ságot. 

  Szendi Péter

Balatonfüred önkormányzata évek 
óta megemlékezik a város tehetséges 
sportolóiról, agilis vezetőiről. Ebben az 
évben is számos díjat adtak át a város 
előjárói. A 22. alkalommal megrendezett 
ünnepségen 13 egyesület közel 100 ver-
senyzője kapott elismerést. 

A megnyitón Bóka István polgármes-
ter méltatta az elmúlt év sportsikereit és 
kiemelte, hogy az önkormányzat a jö-
vőben is támogatja a városi sportéletet. 
Idén a legrangosabb ki-
tüntetést Böröcz Ist-
ván, a Balatonfüred 
Yacht Club ügyvezető 
igazgatója kapta, aki te-
vékenyen részt vett az 
elmúlt esztendők jelen-
tős fejlesztéseiben. Kü-
lönböző hazai és nem-
zetközi versenyek aktív 
szervezője volt. 

Péntek Mátyás szin-
tén „Balatonfüred 

Sportjáért” kitüntetésben részesült. A 
kiváló tájfutó tavaly országos bajnoki cí-
met szerzett junior korosztályban. Jelen-
leg a felnőtt ranglistán az előkelő nyol-
cadik helyen áll, évek óta kiemelkedő 
eredményeket ér el.  

A díjak átadása után baráti beszélge-
tésre és koccintásra került sor, bízva ab-
ban, hogy jövőre újabb nagy sikereket 
érnek el a füredi sportolók. 

              Szendi Péter
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Füredi a győztes
A balatonfüredi Nagy Attila nyerte meg 

a Keszthelyen rendezett IV. Ánizs Kupa ta-
rokkversenyt. 

A kártyajáték helyi közössége által szer-
vezett immár hagyományos tavaszi talál-
kozón mintegy 40 játékos vett részt a ba-
latoni térségből. A szervező házigazda, 
Lóth István Ágoston elmondta: a verseny 
a játék örömén túl azt a célt is szolgálja, 
hogy e régi szép kedvtelést minél több 
emberrel megismertessék. A keszthelyi já-
tékosok rendszeresen képviseltetik magu-
kat a jegyzett országos bajnokságokon is, 
a nemrég Egerben rendezett idei első for-
dulón szerepeltek szép sikerrel. Tavaly ok-
tóberben meghonosították Keszthelyen a 
Helikon Kupát, ami az országos ranglista 
versenyek részévé vált, s vándordíj alapítá-
sával emléket állít a kártyajáték 19. század-
beli magyarországi elterjesztőjének tekin-
tett Paskievics orosz tábornoknak.

Az Ánizs-díj különböző fokozatait el-
nyerők Czibor Imre, alsópáhoki fazekas 
tarokk-motívumokkal díszített munkáit 
kapták. 


