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Lapszél
Szavaztok? Szevasztok!

A címbeli kérdés-felelet egy – ma már az égieket nevette-
tő – humorista szájából hangzott el ugyancsak régen. Most 
mégis idecitálom, hiszen a helyhatósági választások ezt aktu-
álissá teszik.

Ki-ki belátása, politikai hozzáállása, szimpátiája alapján ik-
szelt október 12-én, majd hazament, fogasra tette ünneplőjét, 
aztán folytatta mindennapjai monoton vagy éppen változa-
tos cselekmény-sorozatát. Magam is ezt tettem, aztán aszta-
lom túloldalára ültettem (ha csak jelképesen is) képviselő- és 
polgármester-jelöltjeimet.

A választó szigorával néztem rájuk, emlékeztetve mind-
egyiküket feladatvállalásukra. Hölgyem, Uram, Cimborám stb. 
megszólítással illettem őket, aztán rátértem mondókám lé-
nyegére.

Én (meg rajtam kívül x számú választó) adtam Önnek, Ne-
ked egy voksot. Döntse(d) el, mennyit ér ez. Lehet, hogy az 
enyémmel lett(él) polgármester, képviselő? Mert ha igen (és 
miért ne lehetne így?), akkor most nagyon fi gyelj(en) rám! Ad-
tam, tehát jogos, hogy kérjek is. Nem siettetem (-lek), hiszen 
öt év tekintélyes idő.

Mit is kérek? Kemény, folyamatos (nem kampány-) mun-
kát. Érettem, családomért, ismert és ismeretlen polgártársai-
mért. Avagy: a balatoni közösség minden tagjáért. Történjen 
az, amit mindannyian akarunk: rend és biztonság a tó környé-
kén; gazdasági felvirágzás, az idegenforgalom anyait-apait be-
leadó fejlesztése, a balatoni szellemiség (identitástudat) tuda-
tos építése mindenki bevonásával.

Hogy ezek mind ismerősek? És hogy az elődök is ezt tet-
ték? Igen. És köszönet érte mindazoknak, akik tényleg így cse-
lekedtek; de korholás annak, aki nem ezt tette!

És még valamit ne feledjünk! A fentebb már említett voks 
árát mi, szavazók szabjuk meg. Éppen öt év múlva. Nem le-
szünk elnézőek, de fukarak sem. Öt éven át fi gyelünk, értéke-
lünk, s ha megkérnek minket, még tanácsot, megerősítést is 
tudunk adni. Kézfogást, együtt érző váll-lapogatást. Minden 
azon múlik, találkozásainkkor tudunk-e egymás szemébe néz-
ni. És ha ez sikerül, akkor könnyebben telik el az öt esztendő…

Szavaztok? – kérdeztem. Igen, szavaztunk.
Szevasztok? – kérdeztem ezt is. Nos, ha visszaemlékezünk 

a szó jelentésére (szolga, szolgáló stb.), kapásból tudjuk, hogy 
e köszöntésnél kölcsönösen vagyunk szolgák, szolgálók. Csak 
épp a szerepeket ne tévesszük össze! Hogy idealista lennék? 
– kérdezheti (kérdezheted). Dehogy! Kérő, számon kérő, de a 
megbocsátást is ismerő. Egyben azonban könyörtelen: a Bala-
tonért, a Balaton-régióért… Ugye, értjük egymást?       

Minthogy a cím többes szám második személyre utal (Ti, 
Önök), a válaszadás csakis többes szám első személyű lehet: 
MI. Mi, balatoni polgárok, akik – pártbéli hovatartozástól füg-
getlenül – ugyanazt akarjuk. 

Önök (Ti), kedves polgármesterek és képviselők, pedig ve-
lünk vagytok, velünk lesztek? 

    Zatkalik András

Szinte valamennyi üzletágában jelentősen javított elmúlt évi telje-
sítményén a százhatvannyolcadik szezonját értékelő Balatoni Hajózá-
si Zrt. Az augusztus végi forgalmi adatok arról tanúskodnak, hogy a 
személyhajó forgalom közel húsz százalékkal emelkedett, míg a bevé-
tel növekedése 16,5%-os volt. Az eredmény kapcsán fontos hangsú-
lyozni azt a tényt, hogy a cég idén nem emelte a hajózási szolgáltatá-
sok árait, sőt a kétgyermekes családok számára jelentős kedvezménye-
ket biztosított. 

Halmos Gábor, a részvénytársaság vezérigazgatója a tulajdono-
si kört képviselő polgármesterek jelenlétében tartott szezonértékelő 
beszédében kiemelte: a tóparti településeken számos színvonalas ren-
dezvény, fesztivál csábította a magyar tengerhez honfi társainkat, s a 
hűvös, esős időjárás is – a strandolás helyett – hajózásra inspirálta a 
turistákat. A szervezeti átalakítások, az üzletágak nagyobb önállósága 
ugyancsak kedvezően hatott a bevételek alakulására: így történt ez a 
kompforgalom és a két új, gyorsjáratú hajó esetében, de hasonló siker-
ről adhatott számot a vitorláskikötői üzletág irányítója is. S ami a ha-
jós kirándulások számára kedvező volt, az a campingek esetében ne-
gatívumként jelentkezett: a csapadékkal telített felhők látványa némi-
leg távol tartotta a magyar tengertől a sátras nyaralást favorizálókat. 

Halmos Gábor felsorolta a cég 2014. évi fontosabb fejlesztéseit is: 
ezek közé tartozik a siófoki üzemanyag töltőállomás, valamint több vi-
torláskikötő vizesblokkjainak korszerűsítése, utastájékoztató rendsze-
rek, napkollektorok és ledfalak kihelyezése, környezetkímélő, takarékos 
motorok beépítése hajótestekbe és egy új, Beatrix nevét hordozó hajó 
vásárlása – ez utóbbi várhatóan a következő turisztikai szezontól szál-
lítja majd az utasokat. 

A balatoni hajósok természetesen az őszi-téli időszakban is várják 
a vendégeket: a kompok egészen a jég beálltáig közlekednek Szántód 
és Tihany között, az őszi Nyitott Balaton kapcsán pedig október 17-19 
és 23-26 között menetrendszerinti járatok közlekednek Siófok – Bala-
tonfüred – Tihany és Fonyód – Badacsony útvonalon. Azok a sport-
emberek, akik ugyan elkötelezettek a magyar tenger és vitorlázás iránt, 
ám nem rendelkeznek még az ehhez szükséges jogosítvánnyal, részt 
vehetnek a részvénytársaság által szervezett B és C kategóriás hajóve-
zetői tanfolyamon.

     Süli Ferenc

Eredményes szezont
zártak a balatoni hajósok
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Ha a 2020-ig érvényes, hét évre szóló fej-
lesztési időszakban rendelkezésre álló forrá-
sokat jól használjuk fel, kézzelfogható közel-
ségbe kerül a balatoni emberek - titkolt, vagy 
a nyilvánosság számára is megfogalmazott - 
vágya: a tájegységet Közép-Európa mintaré-
giójaként tarthatják számon a kontinensen. 
Táj és egység – külön és összetett szóként 
is üzenet értékük van a jövőt tervezők és a 
magyar tenger mellett élők számára: hazánk 
legszebb természeti tájának földrajzi egysé-
gét, jövőjének alakítását konszenzussal kiala-
kított koncepcióval kell garantálni. 

A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülé-
sén elfogadott tervezési dokumentumok en-
nek az elkötelezettségnek szellemében ké-
szültek: átfogják a régió társadalmi és gazdasá-
gi életének valamennyi szegmensét, meghatá-
rozzák az infrastrukturális és turisztikai beruhá-
zások irányát, fontosabb tételeit. A BFT az Ál-
lamreform Operatív Program keretében anya-
gi támogatásban is részesült a 2014-20 közötti 
időszakra vonatkozó folyamat támogatására, 
a szükséges tervezési dokumentumok kidol-
gozására – az operatív tevékenységet munka-
szervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi, s az 
eddigi eredményekről, a társadalmi egyezteté-
seken elfogadott tervekről, elképzelésekről tá-
jékoztatta októberi ülésén a tanácsot. A kidol-
gozásra került fejlesztési dokumentumok közé 
tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a kon-
cepció-, a területfejlesztési program – Stratégia 
és Operatív Program -, valamint az uniós ter-
vezési anyag. A kft. teendői hatásvizsgálatok el-
készítésére, a partnerség és a fenntarthatóság 
biztosítására, továbbá a projektfejlesztési fel-
adatokra is kiterjednek. A koncepció és a prog-
ram szerint a térség jövőképe a természetes-
ségre, a megújuló képességekre, az egészségre 
és a fenntarthatóságra alapul – ezek képezik a 
konkrét stratégiai célok fundamentumát. 

A fentieken túl a kormány kérésére el kell 

A régió jövőjéről tárgyalt a fejlesztési tanács
készíteni egy részletes dokumentumot (Bala-
ton Integrált Területi programja), mely az ága-
zati operatív programoknak a Balaton térségé-
ben megvalósuló fejlesztési tervét és intézmé-
nyi keretét foglalja össze. Ez a tervdokumen-
tum Magyarországnak az Európai Bizottság-
gal a 2014–2020-as fejlesztési időszakra köten-
dő Partnerségi Megállapodása alapján lesz ki-
dolgozva. Továbbra is fenn áll az a kormányzati 
szándék, miszerint e hét év alatt a Balaton tér-
ségben tervezett fejlesztések összehangolt, in-
tegrált fi nanszírozását szükséges biztosítani, 
melyet egyfajta kiemelt programként indokolt 
kezelni. Ehhez szükséges, hogy a kormány ha-
tározatban fogadja el a Balaton térség Koncep-
cióját és a Balaton Integrált Területi Programot, 
melyben meghatározásra kerül, hogy mely in-
tézkedések valósulnak meg a Balaton Fejlesz-
tési Tanács koordinációjában és mely intézke-
déseknél veszik fi gyelembe az ágazati, illetve a 
megyei programok végrehajtásánál a Balaton 
térség fejlesztési szempontjait.  

A balatoni fejlesztések kiszámíthatósága és 
a partnerek számára történő tervezhetőség ér-
dekében egy kiemelt térségi beruházási prog-
ram vonatkozhat a támogatási ciklus teljes tar-
talmára időközi értékeléssel, felülvizsgálattal 
megvalósítva, vagy kiemelt projektként 3-4 
éves időtartamra. Fő cél a Balaton térségének 
dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendí-
tése, hogy a térségben élők és dolgozók szá-
mára egész évben biztosítható legyen egy ki-
számítható élet- és munkakörnyezet. További 
cél, hogy vonzó természeti és épített környe-
zeti feltételeket és magas színvonalú szolgálta-
tásokat biztosítson a térséget felkeresők szá-
mára, melynek eredményeként növekedjen a 
Balaton térségébe látogató turisták száma, il-
letve a visszatérő látogatásban és szolgáltatás-
vásárlásban megmutatkozó elégedettsége. A 
helyi társadalom identitástudatának fejleszté-
se az egészséges társadalom kialakításáért és 
a Balaton sikeres turisztikai desztinációként és 
élettérként való azonosítás feltételeként szük-
séges a civilek közösségszervező és kulturális 
tevékenységének megerősítése.   A Balaton Ki-
emelt Térség Területfejlesztési Programjának – 
stratégia, operatív program – markáns eleme 
a fenntartható környezet- és tájhasználat, mely 
során a tervezett beruházások fi gyelemmel 
vannak a természeti- és táji értékekre, a tájka-
rakter, a vízbázisok védelmére, a levegőszeny-
nyezés csökkentésére, a hulladékok keletkezé-
sének mérséklésére. A fejlesztések során fi gye-

lemmel kell lenni a térségi, illetve települési ren-
dezési tervekre, amelyek az egyes települése-
ken, illetve térségekben a természeti, környeze-
ti értékek, adottságok és erőforrások fi gyelem-
be vételével befolyásolják az egyes beruházá-
sok megvalósítását.    A BFT – Bóka István el-
nök javaslatára – a Balaton Kiemelt Üdülőkör-
zet Fejlesztési Koncepcióját elfogadta, s a do-
kumentumot jóváhagyásra hamarosan meg-
küldi a nemzetgazdasági miniszternek – a ba-
latoni fejlesztési programot ezt követően ter-
jesztik a kormány elé.

A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülé-
sén napirendi pontként tárgyalták a Mozdulj, 
Balaton strandi szabadidős sport-programról 
szóló beszámolót. Összességében megállapít-
ható, hogy a változékony időjárás ellenére is si-
keresen lezajlott a 2014. évi rendezvénysoro-
zat. A BFT hétmillió forintos fejlesztése jelentő-
sen javította az eszközpark minőségét. A szer-
vezők több mint huszonnégyezer strandra lá-
togató vendég számára biztosítottak sportolá-
si feltételeket, és a pályák, eszközök a szervezett 
programokon kívül is, a hét minden napján té-
rítésmentesen álltak a strandokra látogatók és 
sportolni szándékozók rendelkezésére. Sok a 
visszatérő vendég, igénylik és várják a rendez-
vénysorozat folytatását. Jövőre is szükség van 
az EMMI Sport Szakállamtitkárság, a BFT, az 
önkormányzatok, valamint a strandokat üze-
meltető szervezetek összefogására, és a pénz-
ügyi támogatásukra.  Bartsch János, a Moz-
dulj, Balaton sorozat főszervezője kezdemé-
nyezte, hogy a strandokon űzhető sportágak 
világszerte népszerű volta miatt három bala-
toni helyszínen lehetőséget kellene biztosíta-
ni rangos nemzetközi versenyek rendezésére is. 
Így Füred a kézilabda, Siófok a labdarúgás, egy 
Zala megyei tóparti település pedig a röplabda 
sportágra „szakosodhatna”.      

   Süli Ferenc 

kított koncepcióval kell garantálni. 

   Süli Ferenc 
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Amikor pár hónapja az AWC AG, Né-
metország egyik vezető élményturisztikai ta-
nácsadója szerződést kötött a Balaton Fej-
lesztési Tanács munkaszervezetével, a Balato-
ni Integrációs Kft.-vel az ATDS című, Horvát-
ország - Magyarország IPA Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 2007-2013 kere-
tében egy megvalósíthatósági tanulmány el-
készítésére, sejtették, mire vállalkoznak. Nem 
csak az európai tendenciákat ismerik kivá-
lóan, de a Balaton környéke sem ismeretlen 
számukra, többször dolgoztak a magyar ten-
ger környékén, részt vettek tanulmányok el-
készítésében, kerestek üzemeltetőt, értékel-
tek helyszíneket és ötleteket. És hiába múlt el 
hosszabb idő utolsó munkájuk óta, tovább-
ra is a már korábban megismert helyzetet ta-
lálták. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) 
és közvetlen környezete nem rendelkezik 
olyan élményturisztikai létesítménnyel (an-
gol terminológia szerint: attraction), amely 
képes lenne jelentős számú látogatót vonza-
ni a BKÜ lakosokon kívül vagy az úgyneve-
zett 30 perces utazási körzeten túlról.  

Ez pedig jelentős hátrány a turistákért 
folytatott versenyben. Semmi kétség, hogy 
a Balaton páratlan természeti adottságok-
kal rendelkezik, de ez nem egyedi, és nem 
elégséges a mai turisztikai piacon. Még a leg-

Balatoni élményturisztika: korlátlan növekedési
lehetőségek

szebb és legmelegebb nyári hónapok alatt 
is „megbízhatatlan” az időjárás, ami sok po-
tenciális látogatót elijeszt. Hiába rendelke-
zik a BKÜ közel hetven múzeummal, szám-
talan kisebb-nagyobb uszodával és spa-val, 
valamint mintegy húsz olyan létesítmény-
nyel (állatkert, kalandpark, vidámpark, stb.), 
amelyek közül nem egy valóban egyedi és ki-
emelkedő színvonalú. Egyik létesítmény sem 
elég nagy (kritikus tömeg) és nem rendelke-
zik megfelelő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy 
olyan mennyiségű és minőségű szórakozta-
tást kínáljon, amely egy hezitáló magyar 
vagy külföldi család esetében döntő lehet az 
utazási cél meghatározásában.

A magyarok körében is ismert és nép-
szerű Garda-tó sok tekintetben a legkézen-
fekvőbb összehasonlítási példa. Az időjá-
rás biztosította szezon itt is elég rö-
vid, s ugyancsak a turizmus a környék 
egyik fő bevételi forrása. A Garda-tó 
nyolc olyan kiemelt élményturisztikai 
létesítménnyel rendelkezik (vidám-
park, vízi vidámpark, aquarium, állat-
kert), amelyeknek optimális a mére-
te, s amelyek nem kis mértékben hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a múlt század 
80-as éveiben megkopott vonzerejét 
a tó visszanyerje. Fontos megemlíte-

ni, hogy itt nem egyszeri fejlesztésekről, ha-
nem a fejlesztések mellett folyamatos meg-
újulásról, megújításról is beszélünk az attrak-
ciók esetében.

Bár az AWC AG vizsgálata még nem fe-
jeződött be, az már most biztosan megálla-
pítható, hogy rendkívül nagy szüksége van a 
balatoni turizmusnak egy vagy több kiemelt 
élményturisztikai létesítményre (például vi-
dámpark vagy gyermek/tudományos múze-
um). És bár lehet, sőt néha muszáj kísérletez-
ni, a szakértők ezúttal a már Európában is be-
vált receptet fogják nagy valószínűség szerint 
javasolni: állami beruházás és tapasztalt ma-
gán üzemeltető. Ez a kombináció biztosít-
hatja a leggyorsabb felfutást mind a turisták 
számában, mind az állami befektetés megté-
rülésében.

Halfesztivál Siófokon
Gyönyörű időjárás, sok ezres érdeklődő-had, a belvárost el-

özönlő árusítók tömege, s a színpadon a péntektől vasárnapig 
tartó bemutatók, koncertek, események sora. Ez jellemezte ok-
tóber 10-12 között az idén második alkalommal megrendezett 
Siófoki Halfesztivált. Az egykor több mint egy évtizedet „meg-
élt” Nemzetközi Tojásfesztivál időpontjában sorra kerülő ese-
mény gasztronómiai és kulturális programjain túl értékes „szak-

mai” eseményekre is sor került: bemutatkozott a Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. hagyományos halászati eszközök 
kiállításával, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Hor-
gász Egyesület, az érdeklődők megtekinthették a Balaton élővi-
lágát – akváriumokban, sőt gyermekek részére interaktív isme-
retterjesztő foglalkozásra is sor került.

   Kép és szöveg: Gyarmati László
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Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte az egykoron cso-
paki székhelyű, az évtizedek során nevét többször is változta-
tó Veszprém megyei növény- és talajvédelmi intézet. A jubileu-
mi ünnepségre a csopaki Ranolder-kastélyban került sor szep-
tember végén.

Az 1954-ben létrehozott intézmény akkori és mai célja főbb 
vonalakban megegyezik, de természetesen alkalmazkodott a 
mindenkori szakmai és kormányzati kihívásokhoz. Eszközpark-
ja is folyamatosan változott, átalakult. Az első tablók tanúsá-
ga szerint még számos traktor, permetező és egyéb gép sora-
kozott az udvarban. Ma már a veszprémi székhelyükön dol-
goznak a szakemberek, s onnan járnak ellenőrzésekre. A hat-
vanas években még népszerű volt a falvakban a tanácsadás; 
később kevésbé népszerű a kiszabott büntetés, mely legtöbb-
ször a vegyszerek szabálytalan kezelése, az elburjánzó parlag-
fű miatt történt.

Az intézmény ma a Veszprém Megyei Kormányhivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatóságaként működik Őry Arnold 
igazgató irányítása alatt.

Az egykori csopaki központba most szívesen tértek vissza a 

Hatvanéves a növény- és talajvédelem

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS – HELYREÁLLÍTÁS
A NEMZETI PARKBAN

régi dolgozók, akik felelevenítet-
ték hétköznapjaikat. Színes be-
számolót tartott a volt igazga-
tóhelyettes, a nyugdíjas Takács 
András. A talajvédelmi mun-
ka szerteágazó tevékenységéről 
Szopkóné Saly Ágota felügyelő 
beszélt.

Meghívott vendégként dr. 
Gombos Zoltán főosztályveze-
tő (Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Élelmiszerlánc-felügyeletért 
és Agrárigazgatásért Felelős Ál-
lamtitkársága) a kor kihívásairól, 
az azokhoz való alkalmazkodás-
ról beszélt. Hangsúlyozta: a dol-
gozók felelőssége a termőföldtől az asztalig terjed.

Az ünnepség emléklapok átadásával, közös ebéddel, emlé-
kek felidézésével ért véget.

     Zatkalik

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2012-ben sikerrel pályázott a 
KEOP-3.1.2/2F/09-11 számú, „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásainak mérséklése” című uniós pályázati forrás elnyerésére.  
Az „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság te-
rületein” címmel beadott projektjavaslat a pályázatkezelő szerv döntése értelmében 
mintegy háromszázkilencvenmillió forintos támogatásban részesült.

A beruházás célkitűzése a Balaton-felvidék szárazodó vizes, illetve degradálódott lejtő és er-
dőssztyep élőhelyeinek, természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhe-
lyek helyreállítása (mocsárrétek, láp- és kékperjés láprétek, valamint lejtő - és erdőssztyep gyepek, se-
kély eutróf tavak) optimális ökológiai állapotának biztosítása, az invazív, tájidegen fás és lágyszárú gyomfa-
jok (bálványfa, akác, és a magas aranyvessző) visszaszorítása, valamint a vizes élőhelyek vízháztartásának stabilizálása. 

Továbbá fontos részcél az idegenforgalom növelése, a természetes,- és természetközeli élőhelyek bemutathatóvá tétele az érdeklődő 
nagyközönség számára, illetve a térségben az öko,- és természetközeli turizmus feltételeinek javítása, attraktívabbá tétele.

Projekthelyszínek és beavatkozási területek:
1. Salföldi Csönge-hegy, mindszentkállai Kopasz-hegy: fás legelő kialakítása, invazív fajok kiirtása, élőhely-rekonstrukció, tanösvény kialakítása.
2. Káli-medence, Kornyi-tó: élőhely mozaikok létrehozása (60 000 m2 területen nádas irtása, szabad vízfelületek kialakítása, 1 db moni-

toring kút létesítése).
3. Káli medence, Sásdi-legelő: élőhely rekonstrukció, fás legelő kialakítása, vízi létesítmények építése (vízvisszatartás, illetve vízkivezetésre 

alkalmas műtárgyak, 3 db monitoring kút létesítése).
4. Köveskál, Vad-telep: legelő kialakítása és élőhely-rekonstrukció.
5. Tihany, Külső-tó: élőhely mozaikok létrehozása (A tó elburjánzott növényzetének visszaszorítása, elmocsarasodás lassítása, beömlő 

csatornák tisztítása, 2 db monitoring kút létesítése). 
6. Veszprémi Miklád: vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állapotjavítása, vízi létesítmények építése, 2 db monitoring kút létesítése, tan-

ösvény kialakítása.

A kivitelezési munkák első fázisa 2014 telén, illetve májusában lezajlottak, a második beavatkozásra, illetve a vízépítési munkák elvégzé-
sére 2014 végén, 2015 elején kerül sor. 
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Épül a szennyvízvezeték

LakeAdmin Záró Konferencia, Rieti

Megkezdődtek a kiviteli munkák a Dél-Balatoni Szennyvízel-
vezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Tár-
sulás uniós támogatásból megvalósuló, több mint hárommilli-
árd forint összköltségű beruházásban. „A somogytúri szennyvíz-
elvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítá-
sa” elnevezésű projekt keretében öt somogyi településen való-
sulnak meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv Környe-
zet és Energia Operatív Program keretében a kohéziós alapból 
és hazai központi költségvetési előirányzatból kétmilliárd-hét-
százmillió forint vissza nem térítendő támogatással valósul meg.

A beruházás jelenlegi szakaszában a fizikai munkálatok ki-
vitelezése indult el. Az építési munkálatok során Somogytúr, 
Látrány, Visz, Gamás és Somogybabod településeken újul meg, 
illetve készül új szennyvízcsatorna hálózat, Somogytúr telepü-
lésen pedig szennyvíztisztító telepet építenek. Az ünnepélyes 
alapcső letétel alkalmából Hidvégi József, a társulás elnöke kö-
szöntötte a vendégeket, Móring József Attila országgyűlési kép-
viselő pedig a beruházás fontosságáról beszélt, majd a kivitele-

2014. október 1-3. között került meg-
rendezésre a LakeAdmin projekt Záró 
Konferenciája Rietiben. A LakeAdmin 
projekt célja a nemzeti és regionális szin-
tű fejlesztéspolitikák végrehajtásának ja-
vítása volt a vízgazdálkodás témakör-
ében, különös tekintettel a természetes 
és mesterséges tavak, víztározók keze-
lésére és rehabilitációjára. Mivel az ese-
mény a projekt olaszországi partneré-
nek (Rieti Tartomány) szervezésében zaj-
lott, ezért a rendezvénynek a tartomá-
nyi főváros Palazzo Dosi konferencia-ter-
me adott otthont. A konferenciát Rieti 
Tartomány Biztosa nyitotta meg. A ren-
dezvény a partnerség képviselőinek rész-
vétele mellett többek között az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpont (Joint 
Research Center - JRC) vezetőjének, va-
lamint az Interreg Program Közös Tech-
nikai Titkárságának részvételével zajlott. 

ző részéről Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. 
vezérigazgatója a munkálatok időbeni beosztását és a beruhá-
zás várható eredményeit ismertette. A projekt várható befejezé-
se 2015. október. 31.

A projekt a dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megol-
dására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés 
szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és 
tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a tér-
ségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelye-
zését hosszú távon oldja meg, és ez által a talajvíz szennyezé-
sének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszűné-
sét, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja.

Jelenleg a települések nem rendelkeznek szennyvízcsatorna 
hálózattal. Az előzetes felmérések alapján az öt településen ösz-
szesen 1468 háztartást kötnek a megvalósuló szennyvízcsator-
na hálózatra a fenntartási időszak végére, illetve Somogytúron 
szennyvíztisztító telepet építenek. Ez a településeken található 
háztartások 95%-át érinti pozitívan.

A konferencia középpontjában az eu-
rópai vízpolitikák, a Víz Keretirányelv, a 
vízgyűjtőgazdálkodási tervezés, a tavak 
rehabilitációját legjelentősebben aka-
dályozó problémák felvetése és az azok 
megoldására kínálkozó lehetőségek meg-
vitatása állt. 

A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 
2015-re minden európai felszíni és fel-
szín 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 ál-
tal a tavakra meghatározott környezet-
védelmi előírások újszerűek és nagy ki-
hívást jelentenek. Az Európában talál-
ható tavak, és más víztestek állapotának 
egy meghatározott ütemterv alapján tör-
ténő javulása megköveteli a meglévő is-
meretek és tapasztalatok megosztását. A 
LakeAdmin projekt egy helyileg koncent-

rált megközelítést kínált az európai vízpo-
litikák alkalmazásához. A Záró Konferen-
cián a projekt során a partnerek által ké-
szített, a tavak, felszíni vizek rehabilitáci-
ójával összefüggő megvalósíthatósági ter-
vek, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. 
Magyarország részéről Almássy András a 
Nemzeti Környezetügyi Intézet, továbbá 
Egerszegi Zita a Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Nonprofit Kft. képviseletében tar-
tott előadást. A konferencia utolsó nap-
ján a partnerség résztvevői egy szakmai 
tanulmányúton vettek részt a Salto-tó 
vízrendszerének közelebbi megismerése 
érdekében.
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Módosul a balatoni halászok tevékenysége
Interjú Szári Zsolt vezérigazgatóval

Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt gya-
korlatilag megszűnt az iparszerű halászat a 
Balatonon, de az ezredforduló óta eltelt idő-
szakban is tovább módosult a balatoni halá-
szok tevékenysége. A több tízezer főt szám-
láló horgásztársadalom természetesen élénk 
fi gyelemmel kíséri a cég átalakulását, a pro-
fi l számukra kedvező változását, s vélhető-
leg úgy gondolják: a magyar tengerben lubic-
koló több ezer tonna hal dúsíthatja fogási él-
ményeiket. S ha valóban így lesz, nem kell már 
keresniük az etimológiai szótárban a sport-
horgász szó jelentését, eredetét. Szári Zsolt, a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofi t Zrt. ve-
zérigazgatója szerint a közös érdek alapozza 
meg a napjainkra jellemző harmonikus kap-
csolatot, együttműködést.

- Vezérigazgató úr, a siófoki mérce immár 
hosszú hetek óta százharminc centiméter 
körüli vízállást mutat – e ténynek van-e hatá-
sa az önök mindennapi tevékenységére, ne-
tán pénzügyi helyzetére?

- A Balaton tartósan magas vízállása - 
mint ismeretes, nyáron alig több mint tíz cen-
timéterrel volt alacsonyabb a jelenleginél - ku-
riózumnak számít a tó történetében. Ez ter-
mészetesen komplex hatással bír a magyar 
tenger élővilágára, így a halakra is. Tavasz-
szal azonban ízelítőt kaphattunk arról, milyen 
rombolást tudnak végezni a 
szél által felkorbácsolt hullá-
mok a partvédőművekben, 
s milyen veszélyt jelentenek 
a déli, parthoz közeli ingatla-
nokra. A vízügyi szakemberek 
döntése alapján szeptember 
elején megnyitották a Sió zsi-
lipjeit: e momentumnak már 
valóban volt érdemi hatása 
a cég működésére. Az angol-
na ugyanis érzékeli az inten-
zív vízmozgást, s elindulna a 
szervezetébe kódolt hosszú 
vándorútra. A műtárgynál 
lévő csapdáink ilyenkor működnek hatéko-
nyan - jelentős mennyiségű angolnát tudunk 
megfogni. Értékesítésük jelentősen javíthatja 
a részvénytársaság pénzügyi helyzetét, ám a 
jelenlegi piaci helyzet nem túlságosan kedve-
ző számunkra. Európa egyes tájain túlterme-
lés tapasztalható, így korábbi üzleti partnere-
ink csak nyomott áron tudják átvenni tőlünk 
a kígyótestű, rendkívül ízletes húsú halat. 

- Korábban úgy nyilatkozott: a balatoni 
halászok feladata a horgásztársadalom ki-
szolgálása. Változott-e ez a koncepció, mó-
dosult-e érdemben a feladatkör?

- Nem, s ez – úgy gondolom – hosszú tá-
von is érvényes marad. A Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofi t Zrt. bevételeinek dön-
tő hányadát a horgászjegy értékesítésből 
befolyó összegek teszik ki: éves szinten ez 
mintegy félmilliárd forintot jelent. Már ta-
valy is érzékeltünk e téren némi emelkedést, 
s akkor úgy gondoltuk – feljutottunk e té-
ren a csúcsra. Idén várhatóan ezt a rekor-
dot is megdönthetjük: annak ellenére, hogy 
az időjárás meglehetősen hektikus volt, s 
korántsem kedvezett a rendszeres pecá-
zásnak. A horgászjegyek várakozáson felü-
li vásárlásának több üzenete is van: egyfaj-
ta bizalmat tükröz a cég iránt, másrészt jó-
val optimistábbak a horgászok. Vélhetőleg 
úgy gondolják, hogy az iparszerű halászat 
végleges megszüntetése jótékony hatással 
lesz fogási élményeik gyakoriságára, vagyis 
zsákmányszerzési lehetőségeik megsokszo-
rozódnak. Ismereteim szerint az elmúlt év-
ben is sikeres szezont zártak, s idén sem lesz 
okuk panaszra. Különösen jól mutatkozott 
ez a fehérhal állomány tekintetében, de a 
süllőzők sem panaszkodhatnak. 

- A horgászok sikere vagy kudarca jól 
nyomon követhető a fogási naplókban – 
mennyire precízek e téren a horgászok, in-
dokolt-e gyakori ellenőrzésük? 

- Pontosan annyira precízek, mint 
amennyire az élet más területén megta-
pasztalhatjuk honfi társaink viselkedését, 
felelősségvállalását. A horgászok között is 
vannak ügyeskedők, de az ellenőrzés szín-

vonalának javításával számuk lényegesen 
csökkenthető. Örvendetesnek tartom, hogy 
a jogalkotók mellénk álltak: az elmúlt év-
ben megszületett halászati és halgazdál-
kodási törvény megkönnyíti munkánkat. 
A szabálytalanul pecázó, vagy a kifogott 
mennyiséget nem regisztráló horgász terü-
leti engedélyét és állami jegyét bevonják, 
ezen felül pedig pénzbüntetésre és eltiltás-
ra is számíthat. Személyes tapasztalatom: 
a jelentős morális javulás ellenére számos 
gond megoldása vár még ránk.

- Visszatérve a halászok napi teendői-
re: sürgető feladatnak tartják még a busa 
és az angolna lehalászását - ha igen, milyen 
módszereket kívánnak alkalmazni?   

- A busa gyérítése, illetve lehalászása 
okoz nagyobb gondot, hiszen - mint bebi-
zonyosodott – eresztőhálóval sem lehet 
szelektíven kifogni, más, nagytestű halak is 
fogságba kerültek. A rövid távú feladatunk 
olyan módszer elsajátítása, mellyel nem 
zavarjuk a többi halat. Hangsúlyozni kívá-
nom, hogy a Balatonon a busa lehalászá-
sa miatt sem lesz állandó halászati jelenlét: 
pont- és alkalomszerű megoldást fogunk 
alkalmazni. Az elmúlt évtizedben két ma-
gas tavaszi vízállásnál is hatalmas meny-
nyiségű busát tudtunk kifogni a befolyók-

nál – ez az egyik lehetősé-
günk. A másik - amelyhez 
még némi kísérleti techno-
lógia és rutin kell – ugyan-
csak az időjáráshoz köthe-
tő. Úgy gondoljuk: lefagyás 
előtt, illetve jégolvadáskor 
a jelölt halak jól beazono-
sítható helyén rendkívül 
eredményes lehalászást vé-
gezhetünk. 

Angolna tekintetében 
kedvező helyzetben va-
gyunk: számuk jelentősen 
megcsappant, s a horgá-

szok számára is örömteli élmény kifogásuk. 
A Sió-zsilipnél elhelyezett csapdák jól mű-
ködnek, de az angolnák – szemben a 90-es 
évekkel - már nem számítanak elsőszámú 
közellenségnek. Úgy gondolom, hogy a je-
lenlegi gyérítési, fogási tempó mellett még 
mintegy két évtizedig lesznek jelen a ma-
gyar tengerben. 

   Süli Ferenc
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A rendszerváltozás óta hetedik alkalommal választhat-
ták az önkormányzati képviselőket és a polgármestere-
ket a szavazásra jogosultak. A balatoni polgárok bizonyára 
elégedettek voltak a korábban is funkcióban lévő tisztség-
viselők teljesítményével, ugyanis zömmel újraválasztották 
őket. Összeállításunkban Somogy, Veszprém és Zala me-
gye – főként tóparti településeinek - polgármestereit mu-
tatjuk be. A Balatoni Futár 2014. évi számaiban további 
összeállításokat, interjúkat közlünk e téma kapcsán.

A magyar tenger déli partján több olyan polgármester-
rel találkozhatunk, akit a választók bizalma ciklusokon át-
ívelően elkísér. Berényben Horváth László, Máriafürdőn 
Galácz György, Keresztúron Kovács József, Fenyvesen 
Lombár Gábor, Fonyódon Hidvégi József, Bogláron Mé-
száros Miklós, Lellén Kenéz István, Szemesen Takács Jó-
zsef, Szárszón Dorogi Sándor, Földváron Holovits Huba, 
Zamárdiban Csákovics Gyula, Balatonvilágoson Fekete 
Barnabás, Kötcsén Feledy Gyula, Sávolyon Bobek József 
folytathatja munkáját, míg Szentgyörgyön Farkas László, 
Siófokon Lengyel Róbert, Balatonszabadiban Tóthné Ba-
logh Mária szerezte meg a voksok nagyobb, a település irá-
nyítására jogosító részét.  

Lombár Gábor, Balatonfenyves: Óriási megtiszteltetés 
számomra, hogy 1992 óta folyamatosan megtisztelnek a 
helybeliek szavazataikkal. Ez azt jelzi, hogy jó úton jár a 
település, jó munkát végez a testület. Számos gondot, fel-
adatot megoldottunk már, de természetesen vannak vá-
gyaink, elképzeléseink a következő öt évre is. Néhány elő-
készített projekt befejezése már a közeljövőben lehetősé-
get nyújt arra, hogy a helybeliek meggyőződhessenek ar-
ról: nem csökken a lendület.

Csákovics Gyula, Zamárdi : A tény, hogy nem volt riváli-
som, kihívom, szimbolikusnak is tekinthető. Ennek ellené-
re a polgárok jelentős része – a leadott szavazatok mint-
egy 80%-a – megtisztelt azzal, hogy rám adta voksát. Kö-
szönöm nekik, s ígérhetem, hogy az elmúlt ciklusban meg-
kezdett fejlesztéseket folytatjuk. Az egyik legszebb és leg-
nagyobb feladatot a déli vasút felújítása adja: a központ 
további parkosításával a jelenleginél is esztétikusabb város 
képe rajzolódik ki.  

Holovits Huba Balatonföldvár: Városunkban az orszá-
gos átlagot meghaladó volt a részvételi arány, annak elle-
nére, hogy a polgármesteri posztért nem volt kihívóm.  Az 
ötéves ciklus miatt is fontosnak tartom a testület össze-
tételét – az elmúlt időszakban bebizonyítottuk, hogy van 
koncepciónk, s elképzeléseinket meg is tudjuk valósítani. 
Bízom abban, hogy Földvár fejlesztése új távlatokat nyit a 

Önkormányzati választások: a tóparti polgármes-
terek jelentős része ismét bizalmat kapott

helybeli vállalkozók és az itt élők számára egyaránt. 

Kenéz István, Balatonlelle: A választópolgárok bölcs 
döntésének köszönhetően olyan képviselőkkel dolgozha-
tok együtt, akik a munka során nem konfliktust, hanem 
együttműködést keresnek. Lellén idén közel egymilliárd 
forint értékű fejlesztések valósultak meg: bölcsődét épí-
tettünk, felújítottuk a művelődési központot és a szabad-
téri színpadot, utak, járdák épültek – ez utóbbi a követke-
ző ciklusban is ad elegendő teendőt, de átépítésre vár az 
óvoda és az orvosi rendelő is.

Hidvégi József, Fonyód: A kampány és a választás szá-
mos tanulsággal szolgált számomra – a nemtelen táma-
dások miatt lett a vártnál némileg szorosabb a küzdelem. 
A voksok nagyobb része azonban azt az üzenetet hordoz-
za, hogy a település irányítása jó kezekben volt az elmúlt 
ciklusokban. Sokat fejlődött Fonyód, stabil a gazdálkodá-
sunk, s ennek köszönhetően jelentős távlatok, újabb beru-
házások várnak ránk. Egyértelmű, hogy a helybeliek a vál-
lalkozó szellemű városvezetést favorizálják. 

Mészáros Miklós, Balatonboglár: A város lakói érzékel-
ték az elmúlt évek pozitív változásait – több olyan fejlesz-
tés tanúi lehettek, amelyek nem csak a helybeliek, hanem 
a turisták igényeit is kielégítik. A jövő is optimizmusra ad-
hat okot, hiszen hamarosan megkezdődik a Magyar Kézi-
labda Akadémiához köthető négy és fél milliárd forint ér-
tékű beruházás. Egy külföldi vállalkozó pedig olyan üzem-
csarnokot épít, amely több száz fő számára biztosít mun-
kalehetőséget. 

A tó északi partján, Veszprém megyében ugyancsak 
több olyan polgármester szerezte meg a szavazatok több-
ségét, aki már a rutinosabb településvezetők közé tarto-
zik. Bóka István Füreden, Tósoki Imre Tihanyban, Amb-
rus Tibor Csopakon, Czeglédy Ákos Paloznakon, Balassa 
Balázs Szigligeten, Filep Miklós Zánkán, Vollmuth Péter 
Tördemicen,  Krisztin-N. László Badacsonytomajon, Sza-
bó László Udvariban, Ferenczi Gáborné Lovason, Kon-
dor Géza Révfülöpön nyerte el ismét a választók bizalmát. 
Aszófőn Keller Vendel, Akaliban Koncz Imre, Akarattyán 
Matolcsy Gyöngyi, Edericsen Töreky Lászlóné, Főkajáron 
Forró Zsolt, Balatonhenyén Kovács Csaba, Rendesen Fuchs 
Henrik, Szepezden Sebestyén László, Felsőörsön Szabó Ba-
lázs, Kővágóörsön Horváth Dezső tölti be fél évtizeden ke-
resztül a polgármesteri tisztséget.       

Bóka István, Balatonfüred: Hálás vagyok a választópol-
gárok szavazataiért, amellyel lehetőséget kaptam a folyta-
tásra. A siker mögött munka van és egy részletes, öt évre 
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szóló program. Ez a koncepció egyben útmutatás is: azt a 
célt szolgálja, hogy a most kezdődött uniós pénzügyi cik-
lus forrásaiból jelentős összegek juthassanak városunkba. 
Elsődleges feladatunk ugyanis a helyi gazdaság, a helyi vál-
lalkozók erősítése.

Keszey János, Balatonalmádi: Úgy gondolom, egészen 
jó eredményt értünk el. Polgármesterjelöltként 43,7%-os 
aránnyal nyertem. A testületbe a csapatunkból hatan ju-
tottak be, így együtt folytatjuk a megkezdett városfejlesz-
tést.

Tósoki Imre, Tihany: Óriási sikerként könyvelem el, hogy 
a választópolgárok 82%-a rám adta voksát. E mögött va-
lószínűleg az áll, hogy számos, sikeres fejlesztést tudtunk 
végrehajtani Tihanyban. A hatfős képviselő-testületben 
csak egyetlen személyi változás van. Fő célunk természe-
tesen a megkezdett munka folytatása. 

Marton Béla, Balatonfűzfő: Úgy vélem, reálisan, felelő-
sen döntöttek a balatonfűzfőiek, elégedettek voltak a tes-
tület és a polgármester munkájával. Azt a nyugodt, hig-
gadt munkát várják el tőlünk, amit eddig tettünk, s így 
fogjuk továbbra is vezetni a várost. A testület összetétel-
ében csupán egy változás történt. Amúgy a polgármesteri 
székért öten indultunk.

Tömör István, Balatonkenese: A várakozásoknak meg-
felelő volt a választás a településen. A választók jól ítélték 
meg a mögöttünk álló négy évet, s jók a reményeink, hogy 
a most következő ciklusban is eredményesek lehetünk. A 
polgármesteri székért hárman indultunk, s 842 szavazatot 
kaptam. Fő célunk az akarattyai leválással kapcsolatos te-
endők elvégzése, a település működőképességének meg-
őrzése, a megkezdett feladatok végrehajtása.

Hebling Zsolt, Alsóörs: A négy évvel ezelőttihez képest 
különleges helyzet alakult ki, ugyanis most nem akadt ki-
hívóm. A testületben mindössze egy személyi változás tör-
tént: egy korábbi ciklus képviselője lett ismét tagja a gré-
miumnak. Nagy hangsúlyt fektettünk, s kívánunk a továb-
biakban is fektetni a partnerségi viszonyok ápolására. Jól 
beváltak a nyílt fórumok (pl. a polgármesteri teadélután-
ok). Nagyon sok feladatunk van, s készen állunk ezek jó 
szándékú, felelős végrehajtására.   

Zala megye mind a négy tóparti településén és Hévízen 
is újraválasztották a korábban funkcióban lévő polgármes-

tereket. Keszthelyen Ruzsics Ferenc, Gyenesdiáson Gál La-
jos, Györökön Biró Róbert, Vonyarcvashegyen Péter Kár-
oly, Hévízen Papp Gábor kapott ismét bizalmat.

 Papp Gábor, Hévíz: A 4 éves munka elismerését muta-
tó választás jelzi, hogy a korábbihoz képest más városve-
zetési stílusban is lehet a helyi érdekekért dolgozni, s le-
het eredményeket elérni. Az elmúlt ciklusban járt út válto-
zásokat hozott, s a lakosság most kinyilvánította, hogy ér-
demesnek tartja az ezen való továbbhaladást. Vannak ala-
pok, vannak befejezett munkák, s van minderre épített jö-
vőkép, ami az előttünk álló 5 év tennivalóinak sorát jelenti. 

Péter Károly, Vonyarcvashegy: Jó érzés, hogy tovább 
dolgozhatok a településért. Folytatódhat a közös munka, 
semmi nem marad befejezetlen. A választási eredmény egy 
újabb célt is kijelölt: meghálálni a bizalmat! Ez még több 
energiát követel, de növeli a munkakedvet is. Az alakuló 
képviselő-testületi ülést október 21-én megtartjuk, tesz-
szük azt, amire felhatalmazást kaptunk: a folyamatossá-
got biztosítva kiegyensúlyozott munkával fogjuk szolgál-
ni a település érdekeit.  

Gál Lajos, Gyenesdiás: Célba érni jó, a választás üzenet a 
lakosságtól. A munka értékítéletéről van szó, az eredmény 
a választók üzenete. Nem kerekedtek felül az egyéni érde-
kek, lehet tovább építkezni az alapokra, mindarra, amit 
Gyenesdiás közössége értékként tart számon. Az egészsé-
ges lokálpatrióta szellemiség mellett ott van a Balaton ér-
dekszférájának szem előtt tartása, ami vezérelv a cselekvé-
sekben. A folytatást következetes, dinamikus munka jelen-
ti az előttünk álló 5 évben. 

Biró Róbert, Balatongyörök: Örülök, hogy a választók 
így értékelték az elmúlt 4 évi munkámat. A folytatásra ka-
pott lehetőséget igazolásnak tekintem arra, hogy az irány 
elfogadott. Aktívabb választói részvétel mellett, nagyobb 
szavazataránnyal nyertem a választást, mint 4 évvel ez-
előtt, a pozícióba kerüléskor. Sok folyamatban lévő munka 
van a településen, amik zavartanul haladhatnak, a fejlődés 
az eddigi lendülettel mehet tovább. Nagy szükség van erre 
a lehetőségre. Az eredmények hozzák az új kihívásokat, az 
idei virágosítási verseny hozadékaként például jövőre ott 
leszünk az európai mezőnyben, a magyar falvak kategóri-
áját képviselve. 

Az összeállítást Horányi Árpád, Süli Ferenc és Zatkalik 
András készítette
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Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között adták át 
Balatofenyvesen a megújult Kisfenyő Óvodát. Közel negyven-
millió forintból teljes külső szigetelést, valamint födémszigete-
lést kapott az intézmény, kicserélték a nyílászárókat, új ener-
giatakarékos kazánok kerültek az épületbe, termosztatikus fe-
jeket és szelepeket helyeztek a radiátorokra. 

Megújult a Kisfenyő
óvoda

vállalja szakdolgozat, könyv, 
újság bekötését, valamint

oklevél, vendégkönyv és
étlaptartó
készítését.

Tel.: 0620/9615-834
E-mail:

mvarnagy@freemail.hu 

vállalja szakdolgozat, könyv, 
K Ö N Y V K Ö T Ő

oklevél, vendégkönyv és

mvarnagy@freemail.hu 

Egy éven belül a második balatonfenyvesi közintézmény 
újult meg, a községháza után most az óvoda – hangsúlyoz-
ta Lombár Gábor polgármester az avató ünnepségen, me-
lyen részt vett Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár 
és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke is. Az 
1987-ben épült fenyvesi óvoda jelenlegi felújítási költségének 
85 százalékát pályázati támogatás fi nanszírozta. Rekordgyor-
sasággal, egy hónap alatt készült el az energetikai korszerűsí-
téssel– emelte ki a településvető.

Az egykori pártüdülő, a Club Aliga új tulajdonosa hosszú évek 
óta készül a több tíz milliárd forint értékű beruházás megvalósí-
tására. A projekt megvalósíthatósága érdekében módosítani kel-
lett Balatonvilágos rendezési tervét is – a koncepcióra 2013 végén 
adta áldását a helyi képviselő-testület. Az ingatlanfejlesztő cég és 
az önkormányzat egyaránt a hosszú távú együttműködésben ér-
dekelt: ezt a szándékot egy településfejlesztési szerződésben is 
rögzítették.

Fekete Barnabás, a község polgármestere elmondta: a Club 
Aligában az építkezések várhatóan csak jövőre kezdődnek el, ám 
a tulajdonos már megtette az első lépéseket az együttműködés 
realizálására.

- Október 5-én tettük le az óvoda új szárnyának az alapkövét: 
a beruházás értéke ötvenmillió forint, s ezt az összeget partnerünk 
biztosítja. Az intézmény bővítésére közel egy esztendő áll rendelke-
zésre, s jövő év szeptemberében a jelenleginél már huszonöttel több 
– összesen hetven – gyermek gondozását, oktatását tudjuk biztosí-
tani. Abban bízunk ugyanis, hogy a Club Aligánál történő fejleszté-
sek során a kivitelezők között sokan lesznek olyanok, akik állandó 

lakhelyül választják majd 
Balatonvilágost. A telepü-
lés iránti fokozott érdek-
lődést jelzi, hogy a közel-
múltban meghirdetett, 
közművesített harminc 
telek – hárommillió fo-
rintos áron - gyorsan gaz-
dára talált. Mindennek a 
gyermeklétszám tekinte-
tében is van vonzata: az 

Új szárnnyal bővül a világosi óvoda
általános iskola első osztályába huszonhat nebulót vettek fel – ez 
az utóbbi évtizedek pozitív rekordját jelenti. 

     Süli Ferenc
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Települések

Hévíz önkormányzata közel fél éve 
tart kapcsolatot az autóbuszokat fej-
lesztő Evopro műszaki csoporttal. A 
képviselet a napokban mutatta be a 
környezetbarát Modulo buszcsalád 
elektromos hajtású prototípusát a für-
dővárosban.  

A már elkezdődött kisszériás sorozat-
gyártással a Modulo nagy lépést tett a 
kor elvárásainak szolgálatáért, erről pró-
baúton is meggyőződhettek a bemuta-
tón résztvevők. Az utasoknak, a telepü-
lések lakóinak zaj- és szennyeződésmen-
tes közlekedést biztosít a jármű, s egy in-
novatív Hungarikumot is jelent. A kifej-

Környezetbarát utazásért Hévízen

Festetics városok találkozója

lesztés eredménye-
ként piacképes köz-
lekedési megoldás-
sal indulhat újra a 
magyar autóbusz-
gyártás. 

Az újdonsággal a 
közösségi közleke-
dés számára is elér-
hetővé válik a kör-
nyezetbarát utazás: 
ez jelentkezik a ké-
nyelemben, a tele-

pülések tisztább levegőjében, az üze-
meltetési költségek csökkentésében. A 
bemutatón Papp Gá-
bor polgármester el-
mondta, hogy a für-
dőváros közlekedé-
si koncepciója szerint 
folyó munka a közel-
jövőben lehetővé te-
szi a helyijáratú au-
tóbusz közlekedteté-
sét, ami várhatóan a 
jövő év végén lesz el-
indítható, egy jármű-
vel. A terv a most be-

mutatott 30 személyes busz üzembe ál-
lításáról szól. Az utastér alacsonypadlós, 
ez a mozgássérültek számára való alkal-
masság szempontjából fontos, a környe-
zetbarát működés hasonlóképpen jelen-
tős kritérium a városbeli használatot il-
letően, s a kedvező üzemeltetési költ-
ség is a típus választása mellett szól. To-
vábbá: a buszba tágra nyitható ajtókon 
keresztül lehet beszállni, az utastérben 
pedig semmi sem gátolja a zavartalan 
utasáramlást, mindemellett kellemes ki-
látás nyílik a nagyméretű ablakokon ke-
resztül. 

                H. Á.

Immár tradicionálisan, évente közös 
rendezvénnyel 3 város: Keszthely, Hévíz 
és Csurgó gróf  I. Festetics Györgyre em-
lékezik, akinek neve, munkássága széles 
körben kötődik e települések gazdasági 
és kulturális fejlődéstörténetéhez.

A napokban soros házigazdaként Hé-
víz adott otthont a 17. alkalommal meg-
rendezett Festetics-városok találkozójá-
nak. Papp Gábor, a fürdőváros polgár-
mestere ünnepi beszédében emlékezett 
dr. Kiss Lajosra, Hévíz rendszerváltást kö-
vetően elsőként választott polgármes-
terére, aki a kezdeményezője volt az az-
óta tradicionálissá vált kapcsolatok ki-
alakításának. Idézte: Hévízen a fürdőélet 
alapjainak lerakása, Keszthelyen az első 
európai agrárfelsőoktatási intézmény 
megteremtése, a Helikoni Ünnepségek 
elindítása, Csurgón református gimnázi-
um létrehozása jelenti azokat a mérföld-
köveket, amik gróf I. Festetics György te-
vékenysége révén kulturális és gazdasá-

gi fejlődéstörténeti kapcso-
latokat jelentenek a Feste-
tics városok között. Kiemel-
te: a 3 várost a jeles előd ál-
tal olyan dolgok kötik ösz-
sze, amik hosszú távra szóló-
an mutatják a fejlődés útját. 

Papp Gábor, s a vendégek 
képviseletében Csurgó vá-
rosbeli kollégája, Füstös Já-
nos, valamint Csótár And-
rás, a keszthelyi önkormány-
zat kulturális bizottságának 
elnöke helyezett el koszo-
rút a Festetics téren a név-
adó szobránál. A könyvtár-
ban „Az én városom” című 
gyermekrajzpályázatra érke-
zett alkotásokból készült ki-
állítást nyitottak, majd a ven-
dég művészeti csoportok 
adtak gálaműsort.  

                           H. Á.
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Díszes, rangos vendégsereg érkeztével 
vette kezdetét az alsóörsi Szent Mihály-
napi ünnepség. A szomszédos Paloznak 
polgármestere, Czeglédy Ákos ezúttal 
nem hivatalbéli tisztének megfelelően, ha-
nem kisbíróként jött elegáns fogaton. Kí-
séretében hintók, szekerek, csinos leányok 
és ifjak lóháton, kisvonaton 
pedig a hangulatot meg-
adó Marcato Ütőegyüttes.

A sportcsarnok környé-
ke hamar benépesült ér-
deklődőkkel. Pohárköszön-
tőről a paloznakiak gon-
doskodtak, akik szívesen kí-
nálták a hegy levét, a ven-
dégfogadók pedig finom 
kaláccsal várták a mene-
tet. A műsor az alsóörsi Si-
rály Nyugdíjas Egyesület 

Szent Mihály-napja Alsóörsön
dalkörének bordalaival kezdődött, majd a 
Marcaliból érkezett Marcato Ütőegyüttes 
magas színvonalú, szellemesen koreog-
rafált programja következett. Vezetőjük, 
Sárkány Zsolt, az Amadinda Ütőegyüttes 
alapítója elmondta, a helyi zeneiskola nö-
vendékeiből verbuvált zenekar számos si-

kert könyvelhet el, s ahol fellépnek, meg-
teremtik a hangulatot. 

Sajnálatos, hogy idén a szőlősgazdák, a 
borászok nem tudtak kitenni magukért, hi-
szen a termés minden korábbinál rosszabb-
ra sikeredett. Egy idősebb gazda szomorúan 
panaszolta: „Az egész termést unokám ho-

mokozó vödrében el tudtuk 
hozni a hegyből…”

A Merse Leader 
Kultúrparkban a Szent Mi-
hály-napi hagyományokat 
elevenítették fel, majd (mi-
után Alsóörs is csatlako-
zott az Itthon vagy! Ma-
gyarország, szeretlek! orszá-
gos, 1600 települést érintő 
programsorozathoz) mág-
lyát gyújtottak. 

             Z. A.

Jó ütemben folyik, s jövő nyárra be is fejeződik a veszprémi 
állatkert eddigi legnagyobb – 1,2 milliárd forintos – fejlesztési 
projektje. Az uniós és állami támogatás eredménye látványos, 
turistacsalogató lesz. „Állatkert a természetben, a természet az 
állatkertben” – mondta a zoo igazgatója, Török László. És való-
ban: az elefántok otthona még az ő méreteikhez viszonyítva is 
nagy és komfortos lett. A trombitások az elefántházban és az 
5200 négyzetméteres kifutóban is kaptak fürdőmedencét, ám 
ha ehhez nem fűlik a foguk, akkor a hatalmas beltérben mes-
terséges esőt, zuhanyt is kaphatnak.

Zuhany is van a veszprémi elefántházban
pingvinek, fókák, madárritkaságok

A pingvinek nem a sarkvidékről, hanem Dél-Afrikából várha-
tóak, így jégtömbök gyártására nem kell berendezkedni. Euró-
pa-szerte is ritkaság lesz a madárröpde. A fák fölé emelt óriáshá-
ló alatt fl amingók, pelikánok és íbiszek között sétálhat a látogató.  

Veszprémbe három indiai elefánt érkezett a közelmúltban: 
Nuka, Dinkar és Félix már jól érzi magát az új otthonában. Jövőre 
igazi látványosság lesz majd a borjúfókák és pingvinek vízi világa. 
A látványetetés éppúgy sokakat vonzhat, mint a víz alatti élet be-
mutatása egy üvegfalon keresztül. 

Pablo pedig, a szélesszájú orrszarvúbika annak idején fajmen-
tési program keretében érkezett Veszprémbe. A 
látogatók szívébe hamar belopta magát, ám az 
állatkert két rinocéroszhölgyével már nem volt 
ilyen szerencséje. Hosszú évek után sem szüle-
tett meg a várva várt utód, így idén tavasszal 
egy fi atal bika, Rafi ki állhatott a helyére. Pablót 
pedig egy csehországi állatkertbe költöztették. 
A vadaspark fejlesztéseinek köszönhetően azon-
ban sikerült olyan tágas orrszarvúházat és kifu-
tót építeni, ahol jut hely két bikának is. Mivel a 
veszprémi látogatóknak és az „állatkertészeknek” 
is hiányzott a népszerű vastagbőrű, úgy döntöt-
tek, Pablót visszahozzák bakonyi otthonába, aki 
nemrégiben meg is érkezett. Amint kinyílt előtte 
a szállítókonténer ajtaja, gondozója hívó szavára 
hamar elindult régi otthona felé, ahol egy hatal-
mas, szénából, sárgarépából és almából készült, 
szív formájú torta várta.      

         Zatkalik
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Egészséges ivóvízhez jutott Imremajor
Szeptember 23-án adták át 

Balatonfenyves Imremajor településré-
szén a vízhálózatot és vízművet. A net-
tó 90 millió forintos beruházáshoz az ön-
kormányzatnak 10 százalék önrészt kel-
lett biztosítania.

Imremajort az egykori állami gazda-
ság kerületeként, az állattartásban és a 
növénytermesztésben dolgozók számá-
ra hozták létre, ahol több mint hatvan 
családnak alakítottak ki lakásokat – em-
lékeztetett az átadó alkalmával Lom-
bár Gábor polgármester. A településve-
zető felelevenítette, hogy a rendszervál-

tást követően egy nem igazán szeren-
csés privatizációnak köszönhetően kül-
földi tulajdonba került a településrész. 
2006-ban vásárolhatták meg a lakásokat 
kedvezményes áron a lakók. Évtizedekig 

fúrt kútból, egy hidroglóbuszból 
kapták a vizet az ott élők, mely-
ről 2009-ben kiderült; nem felel 
meg az uniós szabványnak. 

Évek kellettek a megvalósí-
táshoz, mert bizonyos hatósá-
gok előbb kiadták az engedélyt, 
majd visszavonták, és öt-hat al-
kalommal hiánypótlást is kértek. 
Nem tudni, kinek állhatott érde-
kében az időhúzás. Ahhoz, hogy 
valóban meg tudják valósítani a 
beruházást szükség volt arra is 
hogy a kiemelt állami programok közé 

sorolják   – jegyezte meg a pol-
gármester.

Szokatlanul hosszú ideig tar-
tó beruházásra tett pontot a 
település a mai napon – emel-
te ki köszöntőjében Móring Jó-
zsef Attila.

- Az államnak kutya köte-
lessége garantálni a minden-
napi élethez való jogot, ilyen 
a tiszta ivóvíz is, amit nem le-

het forintokban méricskélni, mert a la-
kosság ellátása nem üzlet – mondta az 
átadási ünnepségen Semjén Zsolt kor-
mányfőhelyettes. Kiemelte; fontos, hogy 
ne engedjük tőlünk független kézbe az 

áramot, a gázt, a vizet, hogy ne legyen ki-
szolgáltatva külföldi érdekeltségek üzleti 
érdekeinek. S számunkra nagyon fontos 
a vidék megtartó erejének a növelése is. 
Sokat kell tenni annak érdekében, hogy 
a legkisebb településen élők se érez-
zék hátrányban magukat; kellenek utak 
is, kellenek iskolák, méghozzá állami irá-
nyítással, hogy ne függjön a létük a helyi 
önkormányzatok anyagi erejétől. 

Alapvető nemzeti érdekünk kell le-
gyen, hogy falun ugyanolyan legyen az 
életminőség, mint a városban – hangsú-
lyozta Semjén Zsolt, aki a balatonfenyvesi 
polgármesternek a bürokráciával   küz-
delmére  utalva megjegyezte: tanulság, 
hogy egyszerűsíteni kell az ügyintézést.

Letették az új hivatal alapkövét Alsóörsön
Mintegy nyolcvannyolcmillió forintos 

bekerülési összeggel épülhet meg Alsó-
örs új polgármesteri hivatala. A kivitele-
zés költségeinek nagyobb részét saját for-
rásból finanszírozzák, de felhasználhatják 
azt a húszmillió forintot is, melyet az ál-
lamtól kaptak azon települések, melyek 
nem halmoztak fel adósságot. A munká-
latok befejezésének határideje 2015. már-
cius 30.

Éveken át minden egyéb építkezés és 
felújítás háttérbe szorította Alsóörs pol-
gármesteri hivatalának megújítását. Ha-
logatni tovább nem lehetett, mert a 
csaknem egy évszázados épület egyes 
helyiségei már-már életveszélyesek. A 
dolgozók aládúcolt, repedt falú irodában 
fogadták az ügyfeleket, ráadásul a meg-
közelítés sem volt ideális.

Az új hivatal alapterülete 452 négyzet-
méter lesz, esztétikailag illeszkedik kör-

nyezetéhez, a földszintes épület teteje la-
pos, akárcsak a művelődési házé, mely-
lyel egy folyosó köti majd össze. Az épü-
letben kapnak helyet az irodák, a kiszol-
gáló és szociális helyiségek, de példá-
ul esküvőkre is alkalmas tanácstermet 
is kialakítanak. A rendezvényudvart úgy 
képzelik el, hogy jó idő esetén színvona-
las programokat is meg lehessen tartani 
méltó körülmények közepette.

A szeptember közepi alapkőletétel so-
rán a földbe került egy időkapszula is, 
mely a megyei napilapot, a helyi újságot, 
az Alsóörsi Halászbokor legutóbbi szá-
mát, pénzérméket, települési képeslapot, 
a képviselő-testület névjegyzékét és a be-
ruházás okiratait, teveit tartalmazza. Az 
alapkövet Hebling Zsolt polgármester és 
a kivitelező partnercég, a Vemévszer Kft. 
ügyvezetője, Szűcs István helyezte le. 

   Zatkalik
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Csopak számos ékessége közül is kiemelkedik (még fi zikai érte-
lemben is) az 1861-ben épített Ranolder-kastély. A kiváló képessé-
gű püspök, Ranolder János a kor jeles építészét, Szentirmay Józse-
fet bízta meg a tervek elkészítésével.

Egykoron a romantikus-neogót stílusú épület oromzatán ma-
gyar szentek szobrai álltak, melyeket a szovjet megszállás alatt el-
tüntettek. A püspök nagyon szerette a szép kilátással bíró lakot, 
s itt is halt meg 1875-ben. Többszöri tulajdonosváltást követően 
1954-ben lett az ingatlan növényvédő állomás.

A két éve üresen álló épület és a hozzá tartozó, értékes park 
sürgős beavatkozásra vár. Sok helyütt jól látható nyomokat ha-
gyott az idő, de az épületegyüttes menthetőnek látszik.

Csopak polgármestere, Ambrus Tibor nagyon szeretné, ha a 
község tulajdonába kerülhetne a hatalmas – az országos műem-
lék-nyilvántartásban is szereplő – birtok. Hasznosítására több el-
képzelés is van. Arról is hallottunk, hogy tehetős befektető szállo-
dává alakítaná a kastélyt, ám ez egyelőre csak szóbeszéd tárgya.  

    szöveg és kép: Zatkalik

Ranolder-kastély, mi lesz veled?

Lerakták a siófoki sportcsarnok alapkövét
Hatodik élvonalbeli szezonját kezd-

te meg néhány hete a siófoki női kézilab-
da együttes. Amely folyamatosan egyre 
merészebb fejlesztések révén kerül egyre 
jobb körülmények közé. Az egykor a Sió-
foki Városi SE színeiben NB II, majd NB 
I/B-ig jutó együttes amatőr csapatból ak-
kor kezdett profivá válni, amikor megala-
kult a Siófok KC, s az új klubtulajdonos, 
Fodor János komoly anyagi finanszírozást 
tudott biztosítani nemcsak a felnőtt csa-
patnak, hanem a tudato-
san felépített utánpótlás 
együtteseknek is.

Tavaly a Siófok KC kap-
ta meg hosszú távú üze-
meltetésre a Siófoki Vá-
rosi Sportcentrumot, ahol 
megépült egy hivata-
los mérkőzésekre is alkal-
mas edzőcsarnok, majd 
idén tavasszal a tenisz-
pályák és öltözők is telje-
sen megújultak, korszerű-
vé váltak. Ennek köszön-
hető, hogy már idén több 
jelentős nemzetközi te-
niszversenyre is sor kerül-
hetett. A napokban fejeződik be a koráb-
bi nyolc mellett két újabb teniszpálya épí-
tése, amely fölé sátor is kerül a téli hóna-
pokra. Később itt „rendes” teniszcsarnok 
is épül majd.

Október elején újabb hatalmas lépés 
kezdődött a fejlesztések sorában: ünnepé-
lyes keretek között lerakták a hazai kézilab-
da sport egyik legismertebb személyiségé-
ről, a  Siófoki Kézilabda Clubnál edzői fel-
adatokat ellátó Kiss Szilárdról elnevezett sió-
foki sportcsarnok alapkövét. A hírek sze-
rint nemsokára elkezdődhet az 1000 fős 
multifunkciós sportcsarnok építése. A társa-
sági adó felhasználásával, mintegy 800 mil-
lió forint TAO támogatást elnyert fejlesztés 

nemcsak az utánpótlás nevelés terepe lesz, 
hanem rendezvénycélokat is szolgál majd.

Az ünnepségen dr. Simicskó István spor-
tért felelős államtitkár azt mondta: Siófok 
ezzel a beruházással nemcsak a Nyár fővá-

rosa, hanem a magyar sport egyik fontos 
bástyája is lesz. Itt egy olyan fellegvár alakul, 
ahol több mint 200 gyermek tud rendszere-
sen mozogni. Az ünnepségen Jakó Gergely, a 
Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Ba-
lázs Árpád polgármester, Fodor János klub-
tulajdonos és Vetési Iván, a Magyar Kézilab-
da Szövetség elnöke is elmondta gondolata-
it. Kiss Szilárd meghatottan köszönte meg a 
lehetőséget, hogy az ő nevét viseli majd a lé-
tesítmény, s gyorsan hozzá is tette: nem be-

szél hosszasan, mert min-
den perc drága, mielőbb el 
kell kezdeni az építkezést, 
hogy a fi atalok birtokba ve-
hessék a csarnokot… 

A Városi Sportcentrum 
szomszédságában, az egy-
kori kenyérgyár helyén lé-
tesülő sportkomplexum 
24x44 méteres küzdőtér-
rel és számos kiszolgáló he-
lyiséggel rendelkezik majd. 
A komplexum ugyanak-
kor rendezvényközpont-
ként sport- és kulturális ren-
dezvények helyszíneként is 
szolgálhat. Az önkormány-

zat a TAO pályázathoz szükséges önrész 
biztosításával, 200 millió forinttal segítette 
elő, hogy a beruházás megvalósulhasson.  
   

      Kép és szöveg: Gyarmati László
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Már rég elporladt őseink is szívesen elbíbelőd-
tek az őszi estéken a tökfaragással, hogy aztán le-
gyen mivel dicsekedni szomszédoknak és felme-
nőknek. A hagyomány fennmaradt, sőt: kiegészült 
egy kis amerikai beütéssel, s ma is szívesen vesz 
kézbe bicskát és egyéb művészeti faragóeszközt az 
önkifejezést kereső ember.

Balatonalmádiban évek óta a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár ad otthont a tökfesztiválnak, 
mely izgalmas és látványos parádévá nőtte ki magát. 
Csapatok, családok és magányos hősök pucolják, be-
lezik, formálják a tököket. A munka fárasztó, mert a 
vastag héj nem könnyen adja meg magát, de akárkit 
láttunk is, kemény elszántsággal küzdött, miközben 
tisztában volt azzal, hogy a nagy mű csak akkor lehet 
művészi produktum, ha a felesleget lefaragják róla.

A Nők a Balatonért Egyesület szervezésében 
igazán sikeresre alakult az október eleji fesztivál: 
a kéttucatnyi versenyző hősiesen küzdött, a höl-
gyek bemutatták a tök elkészítésének minden le-
hetséges változatát. Népszerűségnek örvendtek 
az édességek és a küllemükben is fejbiccentést ér-
demlő elő- és főételek.

Bár mindenki győztesnek számított, a pálmát 
(pontosabban a tököt és az oklevelet) ezúttal almá-
di versenyző, Czuczor Rita nyerte gyermekeivel.

    Zatkalik A.

Tökök
szépségversenye
Almádiban

Tökéletes tökételek Kislakon
Október 5-én rendezték meg Balatonboglár szőlőskislaki városrész-

ében a tökéletes tökételek sütő-főző versenyét. Az idei évben első alka-
lommal kapcsolták a már komoly hagyományokkal bíró rendezvényhez 
a szüreti felvonulást, melyet a főzést megelőző napon tartottak. Idén is 
töklámpások várták szombaton este a zsűrit a településrész hazai előtt. 
Vasárnap már kimondottan a tök került a főszerepbe. Három kategóri-
ában (édes, sós és különleges) nevezhettek a versenyen indulók. A ren-
dezvényre látogatók sok egyéb finomság mellett kóstolhattak csirke-
mellet tökkel töltve, töktortát, tökös-mákos rétest, töktekercset, tö-
kös halpástétomot pirítóssal, tökös kenyeret, töklekvárt és tökfasírtot 
is . Idén maradt ki az étkek sorából a töklekváros mellett számos ízesí-
téssel készült palacsinta.
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Ponty így (volt) jó

Méltóságteljes időutazás Füreden

Vonyarcvashegyen éven-
te több alkalommal is visszatérő 
program a halünnep. Az őszi ren-
dezvényeinek sorába Balaton ne-
mes hala került, a Ponty így jó fesz-
tivállal. 

Az immár harmadik alkalom-
mal tartott eseményt horgászver-
seny nyitotta, amelyen 17 pecás 
rajtolt. Szépen akadt zsákmány, az 
eredményt jutalmazta a rende-
ző művelődési ház, s halételeket is 
bőséggel lehetett kóstolni. Mind-
eközben sor került az óvodások 
„pontyos” rajzversenyének ered-
ményhirdetésére, majd a délutá-
ni jó hangulatról az Ocho Macho 
együttes koncertje gondoskodott. 

Jó szomszédi viszony jegyében 

Gyenesdiáson szimbolikusan a köretnek való 
került terítékre: ugyancsak harmadik alkalom-
mal rendezték a Burgonyanapot, ahol a keszt-
helyi fajtákat mutatták be. A györökiekkel 
pedig Mihály-napi búcsút rendezték kö-
zösen a vonyarciak, a Szent Mihály-domb 
halászkápolnájának védőszentjét ünnepelve. 
Petanque mérkőzés zajlott a Szent Mihály-
kupáért, majd kerékpáros ügyességi verse-
nyekbe nevezhettek gyermekek és felnőttek 
egyaránt. Sor kerül Balatongyörök - Vonyarc-
vashegy kötélhúzó párbajára. Műsort adott a 
keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub Né-
pek Tánca csoportja, a Gyenesdiási Dalárda 
betyárballadát vitt színre. Koraeste a Happy 
Dixieland Band élő koncertje kínált élményt, 
majd örömtüzet gyújtottak, a máglyánál a 
Boombatucada ütőegyüttes zenélt. 

                                    H. Á.

Reformkori arcával fogadta a helybélieket 
és a számos turistát Balatonfüred fürdőtele-
pi része. Felvonulás, vásár és bál szórakoz-
tatta mindazokat, akik három (szeptembe-
ri) napon át a múltba kívántak visszarepülni. 

A „Romantikus reformkor” rendezvény-
sorozat előzményei kilenc évvel ezelőttre 
nyúlnak vissza. A gyökereket a történelem 
adja: a Balaton-parti város panziói, sétányai, 
éttermei hosszú éveken át adtak otthont a 
reformkor ismert és kevésbé ismert szerep-
lőinek. Széchenyin, Kossuthon, Wesselényin 
kívül a haladó gondolkodásúak közül szinte 
mindenki megfordult Füreden. A település 
második fővárossá vált, ahol szabadabban 
lehetett társalogni, eszméket formálni. Igaz, 
a feljegyzések szerint a besúgók ide is követ-
ték alanyaikat.

Az utódok a hangulatot, a szel-
lemiséget kívánták feltámasztani. 
Erre építettek kulturális és gasztro-
nómiai programokat. Idén a nő volt 
a központi téma. Ez megmutatko-
zott a külsőségekben is: szakértők 
által jóváhagyott ruhadarabokban 
vonult a közel háromszáz résztve-
vő a városházától a partközeli Kis-
faludy Színpadig. Taps és elismerő 
szavak illették a menetet, melyben 
a férfi  kísérők is elegánsan feszítet-
tek, sőt: kis- és nagyobb gyermekek 

is színesítették a képet. A kísérő huszárok, a 
hintók és utasaik szervesen illeszkedtek az 
összképbe.

A zenés menet elején a rendezvény fő-
védnöke, a Magyar Páneurópai Unió egy-
kori elnöke, gróf Bethlen István, jobbján 
a Polgári Szalon alelnöke, 
Polonyi Judit; balján a Bala-
tonfüredi Turisztikai Egye-
sület elnöke, Vászolyiné 
Dobrosi Ágnes haladt.   

A szervezők alaposan kör-
bejárták a „női” témát: Kato-
na Csaba történész „Eroti-
kus” női napló a reformkor-
ból” címmel tartott előadást. 
A Jókai-fi lmek kapcsán pedig 
beszélgetés folyt a reformkor 

nőalakjairól, de a korszakról szólt minden a 
boroktól kezdve az ételekig. Volt cigányze-
ne, fellépett Sebestyén Márta, a gyerekek 
bábozhattak, nagy forgalma volt a múze-
umoknak, a Balatoni Borok Házának, s az 
éttermek is igyekeztek kínálatukkal a XIX. 
századba vinni vendégeiket.

Mint azt Bóka István, Balatonfüred pol-
gármestere elmondta: a rendezvény töké-
letesen illik a városhoz, annak hagyomá-
nyaihoz, a városimázshoz, így a Romanti-
kus reformkor rendezvénysorozatnak jö-
vője van, mint turisztikai attrakciónak. 
2015-ben a tízedik Romantikus reformkor 
főtémája az i� úság lesz.

A program igen elegáns eleme volt a bál, 
melyre az Anna Grand Hotelben került sor 
színes táncbemutatóval, báli vacsorával.

        Z.A.
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Sikeres pályázatok, biztos anyagi háttér

Paloznaki vigadalom - ünnepelt a falu apraja nagyja

Az elmúlt négy évben a lovasi ön-
kormányzat erőn felül teljesített, mely 
idén is jellemezte munkájukat. A vi-
szonylag szűkös költségvetés ellenére 
több sikeres pályázat, fejlesztés jellem-
zi a községet.

Több hónapos munka után pontot tet-
tek a településrendezési tervre, költségei-
nek nagy részét lakossági hozzájá-
rulásból fi nanszírozták. Elkészült a 
Fő utca mentén a járda. A régi fa-
lugondnoki buszt sikerült újra le-
cserélni, melyhez tíz millió forin-
tos pályázati támogatást kapott 
az önkormányzat, így az óvodá-
sok és a kisiskolások komforto-
sabban és biztonságosabban tud-
nak utazni. Közel 9 millió forintból 
a faluház tetőszerkezetének felújí-
tása is megtörtént - helyi vállalko-
zóval  - melyhez 6.5 millió forintos 
támogatást kaptak. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
hangsúlyozta, hogy a képviselő-testü-
let felelősségteljesen, társadalmi mun-
kában végezte feladatait. Ő is lemon-
dott tiszteletdíjáról, mely a négy év 
alatt több mint 16 millió forintos meg-
takarítást jelentett a falunak. 

Az önkormányzat a négy év alatt 
több mint ötvenszer ülésezett, ez az 

ülés szám biztosítékul szolgált arra, 
hogy a képviselőkön keresztül a lakó-
közösség minél szélesebb körét be-
vonják döntéseikbe. Sikerült jól átgon-
dolt, takarékos gazdálkodást folytatni-
uk, valamint egy jól működő hivatalt 
fenntartani. A falu első embere kiemel-
te, hogy a tavaly január 1-jén Alsóörs-
sel megalakult közös önkormányzati 

hivatal 11 millió forint meg-
takarítást jelentett Lovas köz-
ségnek.

Igyekeztek színvonalas , 
sokrétű rendezvényeket szer-
vezni. A Lovasi Esték prog-
ramsorozat, illetve a faluna-
pok több száz embert von-
zottak idén is . Sokat köszön-
hetnek a helyi civilszerveze-
teknek, amelyek áldozatos 
munkájukkal hozzájárultak 
Lovas község fejlődéséhez.

   Szendi Péter

Szeptember utolsó hétvégéjén tar-
tották meg a hagyományos paloznaki 
falunapokat. A település idén is csatla-
kozott az „Itthon vagy - Magyarország 
szeretlek!” programsorozathoz. 

Pálffy Károly: Gondolatok a Balaton-
ról – ecsettel című kiállításával kezdő-
dött a háromnapos rendezvény. Az ün-
nepélyes megnyitón Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti államtit-
kára üdvözölte a jelenlévőket. Beszédé-
ben kiemelte a falu összetartó erejét, a 
paloznaki táj szépségét, finom borait. Idén 
Simon Györgyné és Szántiné Váradi Zsu-
zsanna kapták meg a „Paloznakért díjat”. 
A Paloznakért Jövőjéért Alapítvány ebben 
az évben is megjutalmazta azon diákokat, 
akik tanulmányi eredményeikkel kitűn-
tek. A település és a helyi lakosok számára 
mindig is fontos volt a környezetvédelem, 
az utcák, a kertek tisztán tartása, virágosí-
tása. Ezt mutatja a Virágos Magyarország 
falu kategóriájában elnyert első díj és az 
Entente Florale európai zsűrije által ado-
mányozott ezüstminősítés. Közel 15 éve 
indították útjára a Virágos Paloznak ver-
senyt, melynek zsűrije figyelemmel kísér-

te a kerteket, udvarokat, 
és a legszebb kertek díja-
zására javaslatokat tett. 
A Paloznaki Civilegyesü-
let pörkölt partyja után 
hajnalig tartott az első 
napon az utcabál a Táj-
ház udvarán.

Szombaton tíz csapat 
részvételével a hagyomá-
nyos gulyásfőző verseny-
re került sor. Ebben az év-
ben a helyi civilszervezet, 
a PACI kapta meg az első 
helyezettnek járó díjat. A 
csopaki óvodások és a Balatonfüredi Nép-
tánc Együttes bemutatója után Jehoda Fe-
renc és Felbergmann Mónika zenés műso-
rát hallgathatta a nagyérdemű. 

A Marcato ütőegyüttes felvonulásá-
ra már a nap is kisütött. Idén is bor folyt 
a Sárkányos kútból. A szervezők gondol-
tak azokra is, akik nem szeretik a szőlő-
lét alkoholos formában, ők mustot kós-
tolhattak. A Fő téren operettműsor, majd 
az MH Légierő Zenekar előadását tekint-
hették meg az érdeklődők. Közben a szü-
reti felvonulók is visszajöttek, akik elláto-

gattak Lovasra és Alsóörsre. A kisbíró sze-
repét ebben az évben is Czeglédy Ákos 
polgármester öltötte magára. Paloznak 
is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyar-
ország szeretlek!” programsorozathoz. A 
Millenniumi Parkban tűzgyújtás volt, mi-
közben a Madarak Házibulizenekar ut-
cabáljára rophatták a táncot kicsik és na-
gyok egyaránt.  

A harmadik napon a búcsúi szentmi-
se után hat babának ültettek fát a szülők 
a babaligetben. 

   Szendi Péter
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Murcifesztivál Ábrahámhegyen

Látványos fejlődés Révfülöpön

Hetedik alkalommal rendeztek Áb-
rahámhegyen Murcifesztivált. Ez az őszi 
mulatság nem csupán jó szórakozás, 
közösségösszetartó ereje is van, ráadá-
sul a látvány gyönyörködteti a szemet, a 
murcikóstolás pedig az ízlelőbimbókat.

Valamikor sokkal nagyobb jelentősé-
get tulajdonítottak a különböző mezőgaz-

Révfülöp az elmúlt másfél évben, ami-
óta Kondor Géza vette át a városvezetői 
posztot, komoly fejlődésnek indult. Egye-
bek mellett önerőből felújították az 1950-
es években épült helyi óvodát, miután az 
erre benyújtott pályázatokat sorra elutasí-
tották. Hőszigetelték az épületet, kicserél-
ték a nyílászárókat, korszerűsítették a fű-
tést, és mára az épület külső megjelené-
se üde színfoltja lett Révfülöpnek. A he-
lyiek biztonsága érdekében 24 kamerából 
álló rendszert építettek ki. A fejlesztés a 
rendészeti hatóság szerint jelentős szolgá-
latot tesz a bűncselekmények megakadá-
lyozásában és felderítésében. A kamerákat 
úgy osztották el, hogy egy bűncselekmény 
esetén legalább öt helyszínen 
rögzítik az elkövető útját, mire 
az elhagyja a települést. A Ta-
polcai Rendőrkapitányság ve-
zetője, Rausz István korábban 
úgy nyilatkozott: Révfülöp út-
törő szerepet vállalt a rend-
szer kiépítésével, amellyel teljes 
mértékben segítik a rendőrség 
munkáját.

Elkészült a több évtize-
de várt Káli úti járda és csa-
padékvíz elvezetési rendszer 
első szakasza, és folyamat-

dasági tevékenységekhez fűződő szoká-
soknak. Mára azonban a rohanó világban 
mind kisebb szerep jut a régi, színes hagyo-
mányoknak. Talán ezért is külön becsülen-
dő, hogy Ábrahámhegyen nem feledkez-
nek meg ma sem az egykor megélhetést 
biztosító szőlő és bor kettősének tisztele-
téről. A Balaton-felvidéki település címeré-

ben is szerepel a szőlőfürt, 
jelezve Ábrahámhegy és a 
szőlő évszázados összetar-
tozását.

A fesztivál központjá-
ban idén is a vidámság állt, 
és persze a rendezvénynek 
nevet adó murci. Különleges 
nedű ez, ritkán kóstolhat-
ják „kívülállók”, hiszen forga-
lomba sosem kerül. Aki kí-
váncsi arra, hogy milyen a 
bor must és újbor közötti ál-

lapota, egy szőlősgazda kegyeibe kell fér-
kőznie, vagy ellátogatnia az ábrahámhegyi 
Murcifesztiválra, ahol a gazdák egy moso-
lyért cserébe bárkit megkínálnak a különle-
ges nedűvel.

A település lakói és az ide látogatók idén 
is feldíszített szekereken, autókon, lóháton 
vagy gyalog járták végig Ábrahámhegy ut-
cáit, miközben a házak előtt álló asztalo-
kon sorakozó ételekből kóstolhattak a fi -
nom murci mellett. Ám a legnagyobb vi-
dámság mellett sem feledkeztek meg az 
aradi vértanúkról: Vella Zsolt polgármes-
ter vezetésével megemlékeztek a hősök-
ről a Honvéd utca sarkán. Az út végén – a 
keresztény hagyományok szerint – Földi 
István esperes plébánostól a Szent László 
templomnál áldást kértek a gazdákra és az 
új borra. A helyszínen számos fellépést kö-
vetően hajnalig tartott a mulatság.

  Mizsei Bernadett

ban van a következő előkészítése. A Ha-
lász utcai központot, a Rózsakertet, és a 
kerékpár út-sétány Császtai strandig terje-
dő szakaszát esztétikus kandeláberekkel, 
energiatakarékos lámpatestekkel látták el. 
Akadálymentesítették a 71-es út Káli úti 
csomópontját, esztétikus kis tér kialakítá-
sával meg is szépítve azt, a lakótelepen pe-
dig játszóteret létesítettek. Mindemellett 
felújították a remek panorámát biztosító 
Fülöp-hegyi kilátó faszerkezetét, a stran-
don pedig a mozgáskorlátozottak számá-
ra vizesblokkot alakítottak ki. Vagyis Kon-
dor Géza és a testület igyekezett egyszerre 
fi gyelni a helyeik biztonságára, kényelmére, 
és a szépítések által a turizmusra.

- Egy közös van ezekben a beruházásokban, 
mindegyiket önerőből valósítottuk meg, lehető-
ség szerint helyi vállalkozók közreműködésével. 
Az óvoda esetében például a negyedik sikerte-
len pályázat után döntöttünk úgy, hogy nem 
várunk tovább, és támogatás nélkül is biztosít-
juk gyermekeinknek a komfortos környezetet 
- mondta lapunknak a polgármesteri székért 
újra induló Kondor Géza. Hozzátette, költség-
vetésük a beruházások után is stabil maradt, 
a következő évet is közel akkora tartalékkal 
kezdhetik, mint az előzőt. - Iskolánk fenntartá-
sát is felvállaltuk: nemcsak a kötelező karban-
tartási és rezsiköltségeket fi zetjük, jelenleg éppen 
a tornaterem korszerűsítésén dolgozunk - je-
gyezte meg a polgármester. Kitért arra is, hogy 

januárban újra kezdeményezni 
fogják Révfülöp várossá nyilvá-
nítását, és bíznak benne, hogy 
az elért sikerek alapján a dön-
téshozók értékelik majd törek-
vésüket. Reményét fejezte ki, 
hogy a következő, immár öt 
éves ciklusban is egy ilyen ak-
tív, jó kollektíva segíti munká-
ját a képviselő-testületben, és 
évről évre legalább ennyi si-
kerről tudnak majd beszá-
molni.

        Mizsei Bernadett
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Vissza a népzenéhez

Balatoni íróhét

Közel két esztendeje, hogy Kesztelyen 
Re-Folk névvel régi gyökereken új népze-
nei együttes jött létre. 

Az egykori Guzsaly, majd Tátorján ze-
nekar volt két tagja és három új zenész, il-
letve énekes: Szalay Andrea Rita, Burucs 
Zoltán, Hintalan Gergely, Horváth Szi-
lárd, Rezes Gábor alapította az új formá-
ciót. Nagy lendülettel kezdtek a magyar 
népzene művelésébe, elsősorban önálló 
koncertekkel és táncegyütteseket kísér-
ve. A zenekar utóbbival hiányt pótolt: lát-
va, hogy a táncegyütteseknek egyre keve-
sebb élő zenés fellépésre van lehetőségük, 
ennek javításához is önálló arculatot ala-
kítottak ki. 

A Re-Folk zenekar szinte teljes egészé-
ben önálló produkciókkal lépett színpad-
ra a megalakulása óta. A kezdeti hónapok 
a fellépésekkel a műhelymunka időszakát 
jelentették, a hamarosan kiforrott műso-
rok fogadtatása még a zenekar tagjait is 
meglepték: a közönségsikerek idén min-
den várakozást felülmúltak. Ennek egyik 
legfényesebb bizonyítéka, s egyben elis-
merése is, hogy a Magyar Dal Fővárosa 
címet idén elnyert Hévízen, a magyar dal 
napján koncertezhettek a rendezvény-
tér nagyszínpadán. Mivel a rendezvényt 
országos és nemzetközi figyelem kísér-
te, a zenekar neve sokakhoz eljuthatott, 
és produkciója is a szokásosnál nagyobb 
nyilvánosságot kapott. 

Közönségük már jól ismeri, hogy spe-
cialitásuk az univerzális megszólalás, hi-
szen vonós, fúvós és pengetős hangszerek 
is rendre előkerülnek műsoraikban egyéb 
kuriózumok mellett, mint a tekerőlant, 
ütőgardony, tölcséres hegedű, vagy do-
romb. További erősségük, hogy a zenekar 

Szeptember végén zajlott le Keszthe-
lyen a város kultúrtörténeti hagyománya-
in megújult Balatoni Íróhét, amit idén a vá-
ros szülötte, Szendrey Júlia tiszteletére ren-
deztek. 

A program „A félreértett asszony” cím-
mel Petőfi  özvegyének művészetterem-
tő munkásságát, sorsát ölelte föl. A Bala-
ton Színházban Fűzfa Balázs irodalomtör-
ténész és tanítványai oratóriumot adtak 
elő „Ha eldobod egykor az özvegyi fáty-

tagjai közül bárki lehet szólista, emellett 
mind a négy zenész játszik kísérő hang-
szereken is. A zenekar képes a teljes Kár-
pát-medence népzenei anyagán kívül a 
moldvai csángók muzsikájának művelé-
sére is. 

A Re-Folk elneve-
zés magában hordja a 
zenei arculatot, köny-
nyen érthető módon 
fejezi ki szándékaikat, 
céljaikat a jelentéssel: 
vissza a folkhoz, azaz 
a népzenéhez. A tagok 
közül már senki sem 
közvetlenül, szülőfalu-
jában szívta fel a nép-
zenei tudását, s ezzel 
küldetést vállaltak. A 
„visszatérés” sok időt, 
fáradságos munkát igénylő vállalkozás 
volt, hogy elsajátítsák az autentikus ze-
nét. Számos rendezvényre vitték el azóta 
ezt a kultúrát. Szerepeltek a KeszthelyFest 
programján, a keszthelyi Georgikon Ma-
jormúzeum arató rendezvényén, a héví-
zi Utcazenei Fesztivál három napos for-
gatagában, illetve egyéb bornapi és szü-
reti fesztiválokon. Számos községbe a 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 
közvetítésével jutott el a zenekar. Fenn-
állásuk óta a székhelyvárosuk adta fellé-
pési lehetőség mellett Hévíz, Gyenesdiás 
és Balatongyörök 4-5 alkalommal is ven-
dégül látta a zenekart, a tagok a meghí-
vásoknak elismerési értéket tulajdonítva, 
nagy örömmel tettek, tesznek eleget.  

Repertoárjukban eddig három gon-
dosan összeállított, tematizált koncert 
program szerepel, a megalakulás idejére is 

emlékezve egy adventi összeállítással, to-
vábbá bordalokból álló koncerttel, és egy 
kizárólag katonadalokból összeállított 
műsorral. Mint a muzsikusok elmondták: 
természetesen további zenei összeállítá-
sok is előkerülhetnek a tarsolyból, nem 

tematizált koncert anyagát képezve is. Az 
önálló koncertek mellett táncegyüttesek 
felkéréseinek is eleget téve a Georgikon, a 
Nagyváthy és a Gyenes Táncegyüttest kí-
sérték több fellépésen. 

A zenekar minden tagja számára na-
gyon kedves a táncházi zenélési formá-
ció is. Az év hátralévő része még továb-
bi megmérettetéseket tartogat számuk-
ra, a Georgikon egyetemi kari kollégium-
ban sorra kerülő táncházak azért is fon-
tosak számukra, mert a mai ifjúsághoz 
nehezen jut el ez a kultúra, így legjobb-
nak látják azt odavinni. Ugyanígy ked-
vesek számukra az érdeklődő gyerme-
kek, ezt jelzi, hogy óvodai, sőt bölcső-
dei, szülő-gyermek zenés foglalkozások-
ban, programokban is számos alkalom-
mal vesznek részt. 

                               Horányi Árpád

fáradságos munkát igénylő vállalkozás tematizált koncert anyagát képezve is. Az 

lat” címmel. A vendég írók-költők a város 
középiskoláiban tartottak rendhagyó iro-
dalomórákat, sor került a Gerogikon Kis-
könyvtár sorozat részeként immár máso-
dik kiadásban megjelent Szendrey Júlia em-
lékkönyv, valamint a Hévíz című irodalmi 
folyóirat legújabb számának bemutatójára. 

A rendezvény résztvevői a záróna-
pon megtekintették a Pannon Egyetem 
Georgikon Kara által fenntartott Szendrey 
emlékszobát .
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A III. Festetics Trófeaszemle rendezésé-
vel országos kitekintésű vadgazdálkodá-
si programot adott a szakmabelieknek és 
más érdeklődőknek is Keszthelyen a Heli-
kon Kastélymúzeum.

Az intézmény a vadászati múzeumával 
szorosan köti össze a múltat és a jelent, tel-
jesítve az értékőrzés jövőbe mutató külde-
tését. A program ezúttal kiemelten a ma-
gyar erdők világviszonylatban is kimagasló 
gímszarvas állományára  hívta fel a fi gyel-
met. Házigazdaként tartott köszöntőjében 
Pálinkás Róbert múzeum-
igazgató elmondta, hogy 
vadászat tekintetében is kü-
lönleges év volt az idei, az 
eredményeket kapitális tró-
feák bizonyítják. A találkozó 
és a bemutató kapcsán ki-
emelte: fontos, hogy a szak-
mai tapasztalatok, élmé-
nyek, vadászkörökben meg-
oszthatók legyenek. Szabó 
Ferenc, a Földművelésügyi 
Minisztérium Vadászati és 
Halászati Főosztályának ve-
zetője a rendezvényt mél-
tatva hangsúlyozta a Feste-
tics hagyományok ápolását, 
a tradíciók és a mai aktualitások kapcsola-
táról is beszélt. 

A megnyitón a 2010-ben alapított Fes-
tetics Kulturális Örökség-díjat ezúttal Tóth 
Csaba, a rendezvénynek otthont adó Va-

A cserszegtomaji nyári művésztelepen készült munkákból nyílt 
kiállítás a minap Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban - várják a lá-
togatókat.

A Művészek Szabad Alkotóközössége (MŰSZAK) idei negye-
dik alkalommal 
rendezett táborá-
nak résztvevői ki-
emelkedő kulturá-
lis értékeket terem-
tettek: mindebből 
ad ízelítőt a bemu-
tató. Az alkotások 
„Derkovits kertjé-
ben” születtek - a 
művészközösség a 
táborbeli munká-
val idén Derkovits 

Festetics Trófeaszemle Keszthelyen

Nyáridéző a Balatoni Múzeumban

dászati Múzeum vezetője vehette át. A dí-
jat a vadászati kultúráért végzett munka el-
ismeréseként kapta a kitüntetett, amint ar-
ról alapítója, Lakatos Ferenc, s a díjat átadó 
Pálinkás Róbert szólt. 

- Aki igazán szereti a munkáját, annak 
az erkölcsi elismerés a leg fontosabb. Ennek 
elnyerését érezem most, s igazolását látom 
annak, hogy amit tettem, nem volt hiába-
való - mondta a kitüntetett. - A gyakorlat, 
az oktatás, a múzeumi tevékenység terén 
eddig megtett út jó irányának visszaigazo-

lását látom. Ez jó érzés, egyben újabb köte-
lezettséget is jelent. A díj számomra elvárást 
is meg fogalmaz, s inspirációt ad hozzá. 

A bemutatón közel 250 elejtett, s mint-
egy 130 hullajtott gím agancsot tekinthe-

tett meg a közönség. A nemes trófeák  pá-
ratlan látványa  mellett a közönség számá-
ra sok érdekességet jelentett dr. Sugár Lász-
ló egyetemi tanár szakmai előadása, a ma-
gyar gímszarvas jövője témakörében. Töb-
bek közt elhangzott, hogy a jelenlegi világ-
ranglistán az első 50 gímtrófea 32 százalé-
kát teszik ki a magyar agancsok. 

- Szoros a családi kötődésem a va-
dászathoz. Apai ágon generációk adták 
nekem ezt az örökséget . Dédapámtól 
is őrzök trófeákat a házi gyűjtemény-

ben, amelyek mellett ott 
vannak az én 27 éves va-
dászati tevékenységem 
darabjai is . A keszthelyi 
trófeaszemlének nagyon 
örülök, rendkívül rangos 
eseménynek értékelem, 
igen gazdagon öleli föl a 
szakmát és annak szin-
te valamennyi területét , a 
természettől a kulturális 
tevékenységig - kommen-
tálta élményeit a ren-
dezvény látogatói közül 
Gadányi Emőke. 

A programhoz ebben az 
évben is csatlakozott a Va-

dászati Kulturális Egyesület képzőművé-
szeti kiállítás rendezésével, továbbá önál-
ló időszaki kiállítás nyílt Boros Zoltán va-
dász-képzőművész alkotásaiból.

                                         Horányi Árpád

Gyula emlékét és munkásságát idézte, a 120 éve született, 80 éve 
elhunyt festő előtt tisztelegve.

A nyári műhelymunka tradicionálisan a Takács Ferdinánd és 
Takács Szencz Lívia festőművész házaspár otthonában zajlik, s 
mindig a társművészetek találkozója is. 

- A művésztelepeknek számos küldetésük van - mondta el a 
bemutatón Takács Ferdinánd. - Így alkotói légkör teremtése, egy-
más tevékenységének a kölcsönös megismerése, kapcsolatteremtés 
a társművészetekkel, s mindezzel együtt tisztelgés a nagy elődök 
munkásságának. Ez a fi lozófi ája a Művészek Szabad Alkotóközös-
sége cserszegtomaji alkotótáborainak is, amit idén Derkovits Gyu-
la emlékére rendeztünk. 

Mindezt idézi a kiállítás, amihez a megnyitón is élőben csatla-
kozott a költészet: versek hangzottak el a művésztelep költő sze-
replőinek költeményeiből. A tárlatot október 20-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

                              H. Á. 
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Gombapörkölt - egy kicsit másképp
Forradalmat sokat megéltünk már a tör-

ténelemben, de gasztrokulturálist csak ke-
veset. Bede Anna a vegetáriánus étkezés 
népszerűsítésében missziót vállalt, hét éve 
blogot ír, és nemrégiben szakácskönyvet 
adott ki. Nem megváltoztatni szeretné az 
embereket, csupán teret nyitni a húsmentes 
étkezés kimeríthetetlen tárháza felé. Mind-
emellett arra is marad energiája, hogy ma-
tematikát tanítson a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskolában, és kiál-
lításokat szervezzen. Feltöltődni a Káli-me-
dencébe jár, ahol minden gyermekkori nya-
rát töltötte. A táj színei, illatai, és persze vég-
telen nyugalma ma is inspirálja egy-egy étel-
különlegesség elkészítésében.

- Hogyan került a Balaton-felvidék leg-
csendesebb falujába egy budapesti lány?

- Kicsi voltam, amikor a szüleim házat 
vettek itt. Azóta az összes nyaramat és a leg-
több szabadidőmet itt töltöm, kétlaki életet 
élek. Ezt a nyugalmat, amire időnként nagy 
szükségem van, Budapesten nem találom 
meg, hiába szeretek ott élni.

- Mikor kezdett főzni?
- A főzésbe egyszerűen belenőttem. Amit 

kisgyermekként el tudtam végezni nagyma-
mám mellett, a borsópucolást vagy a tész-
tagyúrást, megcsináltam. Sokáig féltem bele-
vágni az esetleges kudarc miatt. Nem láttam 
még át, hogy a sok összetevőből hogyan szü-
letik meg egy kiváló étel.

- Emlékszik, mi volt az első étel, amit önál-
lóan készített el?

- Rántott leves. Nem a legegyszerűbbel 
kezdtem. Háromszor ugrottam neki. Két-
szer ki kellett dobni, de harmadszorra olyan 
fi nom lett, hogy megszólalt. Akkor jöttem rá, 
hogy egyszerűen neki kell állni, és menni fog. 
Azt már éreztem 12-13 éves koromban, hogy 
van affi  nitásom az ételkészítéshez, de még 
nem tudtam, hogy egyszer ilyen fontos sze-
repet tölt majd be az életemben. Édesapám 
mindig azt mondta, hogy szeretet – és persze 
egy jó balatoni olaszrizling – kell az ételek el-
készítéséhez, mindig e szerint is főzött. Az éte-
leiben benne volt valami a lelkéből. Én is ezt 
vallom: ettől lesz az étel igazán fi nom. Ma 
már nemcsak szenvedélyem a főzés, misszi-
óként is tekintek rá.

- Miért kellett misszionárius szerepet vál-
lalnia a vegetáriánus gasztronómiában?

- Hét éve kezdtem blogot írni. Három éve 
éreztem azt, hogy el kell döntenem, elég-e 

ez, vagy többet akarok. Rájöttem, számom-
ra küldetés a vegetáriánus konyha népszerű-
sítése. Kilenc éve vagyok vegetáriánus, és ez 
alatt az idő alatt szomorúan tapasztaltam, 
hogy számos helyen még mindig a rántott 
sajt az egyetlen alterna-
tíva az éttermekben, ha 
valaki nem húst szeret-
ne rendelni.

- Hogyan született a 
kezdeti kamaszkori fő-
zőcskézésből interne-
tes blog?

- Mivel mindig sze-
rettem írni, főzni, és fo-
tózni, belevágtam a 
blogírásba, hiszen egy 
gasztronómiai blogon 
mind a három szenve-
délyemnek hódolhat-
tam. Sokáig azonban 
csak tervezgettem, amíg egyszer eltörtem a 
lábujjamat, így a szobában kellett kuksol-
nom egy nyári hétvégén. Akkor leültem a 
számítógép elé, és azt mondtam: most bele-
vágok.

- Miért lett vegetáriánus? Életfi lozófi a 
volt vagy ösztön?

- Valójában született vega vagyok, hiszen 
gyermekkoromban sohasem ettem húst 
magamtól. A kezdetben semmiféle ideológia 
nem állt a háttérben, egyszerűen csak hall-
gattam arra, amit a szervezetem diktált. Ké-
sőbb azonban az is megfogalmazódott ben-
nem, hogy ezzel a környezetvédelemhez is 
hozzájárulok. Nem kell ugyanis hatalmas te-
rületeken kiirtani a fákat, hogy legelőket hoz-
zanak létre. A húsfogyasztás nagy vízigény-
nyel is jár. Kisebb tehát az ökológiai lábnyo-
mom. Jó érzés az is, hogy miattam nem kell 
megölni egy állatot.

- Mit kap vacsorára, aki vendégségbe 
megy Bede Annához?

- Régen mindig sütöttem egy nagy adag 
húst is, hogy mindenkinek a kedvében járjak, 
de azt tapasztaltam, hogy a vegetáriánus 
ételek fogytak el először. Így ma már a ven-
dégeimet vegetáriánus ételekkel várom. Ér-
dekes, hogy a legtöbb elismerést a húsevők-
től kapom. Számomra éppen ez a lényeg. 
Nem szeretnék senkit megtéríteni, és rábe-
szélni arra, hogy ne egyen húst. Csupán azt 
szeretném megmutatni, hogy milyen lehető-
ségek vannak a vegetáriánus konyhában.

- Mi volt az első étel a blogján?
- Egy hétköznapi ételt készítettem el egy kis 

extrával, az első bejegyzésem címe „Gomba-
pörkölt egy kicsit másképp” volt. Ez is célom: 
megmutatni, hogyan lehet feldobni a hétköz-

napi ételeinket. A rosz-
szabb anyagi helyzet-
ben élők számára is el-
érhető a vegetáriánus 
életmód, hiszen a piaco-
kon a szezonális zöldsé-
geket, gyümölcsöket el-
érhető áron lehet meg-
vásárolni.

- Hogyan született a 
blogból szakácskönyv?

- Sokat álmodoz-
tam egy saját könyv-
ről, de mindig olyan tá-
volinak tűnt. Aztán két 
éve a blogom nyerte a 

Goldenblog gasztro kategóriáját. Ez hatalmas 
elismerés volt. Ennek kapcsán keresett meg 
egy kiadó, hogy írjunk szakácskönyvet.

- Milyen változást hozott a könyv az éle-
tébe?

- Valójában teljesen belepasszolt abba az 
életbe, amit éltem. Mégis, megélni azt, hogy 
létrehozok egy kézzel fogható dolgot, hogy te-
remtek, alkotok, fantasztikus érzés volt. Persze 
voltak nehézségei is. Kilenc hónap alatt készült 
el a könyv, olyan volt, mint, amikor gyermeket 
vár az ember: az elején nem beszéltem róla, 
aztán jönnek az álmatlan éjszakák, a félel-
mek, és a végén mégis a kezembe foghattam.

- Az első nagy álmát, a szakácskönyvet 
már megvalósította. Ideáig sem könnyű el-
jutni. A legtöbb ember megragad az álmok 
szintjén. Hogyan küzdhetjük le ezt?

- Édesanyám mindig azt mondja: „kelj fel, 
és csináld”! Számomra a tervek, álmok egy-
ben hajtóerők is. A vágyaimnak próbálok te-
ret engedni, és nem sajnálom rá az időt. Fon-
tos azonban, hogy benne legyen az elengedés 
is. Nem szabad görcsösen ragaszkodni hozzá. 
Magaménak érzem Assisi Szent Ferenc imá-
ját, aki azt mondta: „Uram, adj türelmet, hogy 
elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj 
bátorságot, hogy megváltoztassam, amit le-
het, és adj bölcsességet, hogy a kettő között 
különbséget tudjak tenni.” Ha falakba ütköz-
tem volna, valószínűleg abbahagyom, mert 
akkor ez nem az én utam.

  Mizsei Bernadett
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Megszólaló népművészet

Györöki album

Fafaragások tárlatnyitójával ünnepel-
ték a kulturális örökség napját Keszthe-
lyen a Népművészeti Alkotóházban.

Zsiborás István helybeli alkotó mun-
kái kerültek az érdeklődők elé, önálló 
tárlatként első alkalommal. A látnivaló-
kat és az alkotót házigazdaként Bereczky 
Csaba, a Népművészet Mestere mutat-
ta be. A kiállítási darabok a 84 éves al-
kotó fába faragott életéből adnak ízelí-
tőt. A földművelő életformában a szer-
számok fa részeinek készítése felé vit-
te az útja, majd az alkotóház segítet-
te újra a művészet felé való fordulását. 
Amint azt a fafaragók közösségének ve-
zetője idézte: Zsiborás István hosszú ide-
je kötődik a műhelymunkához, az alko-
tóház létrehozásában is részt vett. Nyug-
díjasként 1990-től egyre több időt szen-
tel egykori hobbijának, az emlékképeket 
kezdte fába faragni. Tudását igényesség-
gel fejlesztette, rendszeresen mérettet-
te meg alkotásai zsűrizéssel, 1997-ben el-
nyerte a Népi Iparművész címet. Munká-

Hamarosan képzőművészeti album 
jelenik meg, amely a balatongyöröki 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház galériá-
jában rendezett nyári kiállítás sorozat 12 
éves történetét mutatja be.

ival eddig csoportos kiállításokon 
szerepelt. 

- Vörs szülötteként, a Kis-Bala-
ton térségében lévő legelőkön boj-
tárkodva, szépen faragó pászto-
rok közt kaptam kedvet a díszí-
tő famunkához. Az első próbál-
kozásokkal pásztorbotot, ostor-
nyelet, képkeretet, játéktárgyakat 
készítettem. Kedves időtöltésem-
mé vált a furulyakészítés is, meg-
tanultam rajta játszani. Aztán ké-
sőbb a családommal Keszthely-
re költözve városi munkáséletet 
éltem, karbantartói álláshoz jut-
va került újra közel hozzám a fa. 
A 80-as években közösséget talál-
tam a fafaragás művészete felé ve-
zető úthoz. 

A megnyitó alkalmával 
Zsiborás István máris újabb meghívást 
kapott önálló tárlat rendezésére Csengei 
Ágotától, a keszthelyi Goldmark Károly 
Művelődési Központ igazgatójától, aki 

a november 17-én kezdődő Szépkorúak 
Hete programján való bemutatkozásra 
kérte az alkotót. 

                  Horányi Árpád

Villányi Éva, a művelődési intéz-
mény igazgatója elmondta, hogy a ki-
advány a Nemzeti Kulturális Alap, a 
Magyar Művészeti Akadémia és Bala-
tongyörök önkormányzata támogatá-

sával láthat napvilágot. Az albumban 
az eddig ott kiállító csaknem félszáz 
neves kortárs képzőművész bemuta-
tása, pályaképe mellett szerepel tő-
lük egy-egy munka is . A kötetet P. Sza-

bó Ernő művészeti író állította ösz-
sze, aki a bevezető tanulmányában 
elismeréssel adózik annak a kultúra-
közvetítő munkának, amely lehető-
vé tette, hogy Balatongyörökön egy 
egységes, jól átgondolt művészeti 
koncepcióval a magyar kortárs mű-
vészet teljes spektrumát, művészeti 
irányzatait sikerült közel hozni a kö-
zönséghez.

A Györöki Nyári Tárlatok soro-
zat látogatói neves festőművészek, 
grafikusok és szobrászok alkotása-
it tekinthették meg , köztük szere-
pelt a tizenkét év során Konok Ta-
más, Szemadám György, Orosz Ist-
ván, Bukta Imre, feLugossi László, 
Wahorn András, Gyulai Líviusz, Jan 
Polacek, Klimó Károly, Csík István, 
Jovián György…

A jövő nyárra tervezett kiállítók 
sora is összeállt már.
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Kárpátaljai fiatalok a fonyódi kollégiumban

Asztalitenisz csarnok Siófokon

Tanuszoda épülhet Siófokon

Negyedik éve élnek és tanulnak a fo-
nyódi középiskolás kollégiumban kárpátal-
jai diákok – létszámuk rendszeresen a fél-
százhoz közelít. A magyarországi lehetősé-
gek megismertetésében az egyik ungvári 
egyetem működik közre: en-
nek az intézménynek a mun-
katársai juttatják el a tobor-
zó anyagokat a környező is-
kolákhoz.

A magyar anyanyelvű fi -
atalok nem csak a tanulás-
ban jeleskednek Fonyódon 
– valamennyien az átlagos-
nál jobb készségekkel rendel-
keznek néhány sportágban, s 
így aktívan kiveszik részüket 
a helyi szakosztályok sikerei-

Klampár Tibor kétszeres világbajnok, sokszoros magyar bajnok 
és Németh Károly 171-szeres magyar válogatott, sokszoros ma-
gyar bajnok asztaliteniszező bemutató mérkőzésével nyílt meg 
Siófokon, az Újpiac téren az egykori Kis-piacból átalakított Aszta-
litenisz csarnok szeptember 19-én. 

Bartha Béla, a siófoki asztalitenisz klub elnöke szerint a városi 
asztalitenisz sport hosszú és eredményes múltra tekint vissza, je-
lenleg is a megye egyik legjobb csapata a siófoki. A klub össze-
fogja az asztalitenisz iránt érdeklődőket, és igazi családi esemény 
tud lenni egy-egy délutáni edzés, amikor szülők és gyerekek, ver-
senyzők és hobbi asztaliteniszezők egyaránt birtokba vehetik a lé-
tesítményt, amelyet a klubtagok – az önkormányzattól megkap-
va - saját maguk újítottak fel. 

   Kép és szöveg: Gyarmati László

Régi vágya Siófoknak, hogy legyen sa-
ját tanuszodája az itt élőknek. Most elérhe-
tő közelségbe került a megvalósítás, miu-
tán a kormány meghirdette azt a progra-
mot, hogy minden járási székhelyen legyen 
uszoda.

Az első 25 ilyen létesítmény megépíté-
sére megszületett a kormányhatározat, eb-
ben az ütemben a leghátrányosabb hely-
zetű járások élveznek elsőbbséget, de ké-
szülnek a következő programok.Az önkor-
mányzatoknak minden esetben csak a he-
lyet kell biztosítani és a fenntartás költsé-
gei sem az önkormányzatokat terheli. A 
város pártolóra talált Simicskó István spor-

ből. A labdarúgás, a kézilabda, a birkózás és 
a szumó számít olyan terepnek, ahol kva-
litásaik különösen megnyilvánulhatnak: 
a küzdősportokban az utánpótlás Euró-
pa-bajnokságokról számos éremmel tértek 

már haza. Az érettségizett, illetve szakmát 
szerzett i� ak jelentős része visszatért szülő-
földjére, ám a Műegyetem hallgatói között 
jelenleg is találunk egykori fonyódi diákot. 
A nyári szünet sem telik el számukra ese-

mény nélkül: a kánikulai na-
pokon a Balaton-parti város-
ba érkeznek az erdélyi, a felvi-
déki és a vajdasági i� ú spor-
tolók, s ilyenkor egymás kö-
zött vívnak óriási csatákat.

Fonyód példát mutat, hi-
szen ebben a korban szö-
vődnek az életre szóló ba-
rátságok, s az erős érzelmi 
kötődések évek, évtizedek 
múltán is összetartják a Kár-
pát-medence magyarjait.     

tért felelős államtitkár személyében, aki a 
kézilabdacsarnok alapkőletételénél támo-
gatásáról biztosította a siófoki terveket 
- erősítette meg Balázs Árpád polgármes-
ter, hozzátéve, hogy a „ hol és mikor” egy-
előre egyeztetés alatt van.Köztudott, hogy 
Siófoknak voltak tervei és építési engedé-
lye is az uszodára. A legalkalmasabb hely-
szín így Kilitiben, az un. Csőri-oldal aljában, 
vagy ahogyan többen ismerik a JYSK áru-
házzal szemben.

 Amennyiben az állam is elfogadja, ak-
kor nyilvánvalóan itt épülhet meg a tan-
uszoda. „ Az államtitkár úrról tudni kell, 
hogy félig-meddig siófoki, hiszen itt van 

a család nyaralója, imádja a Balatont és a 
várost, benne jó támogatóra leltünk és 
reméljük,hogy az elkövetkezendő 5 év-
nek nem a végén, hanem az elején elkez-
dődhet az építkezés”- mondta el a pol-
gármester, hozzátéve, hogy az új projek-
tet Siófok az országban szinte egyedülál-
ló módon felvállalta, hogy a város min-
den általános iskolását ingyen tanítja 
meg úszni. Most jött el az idő arra hogy a 
központi források megnyílnak és erre le-
hetőséget adnak,ez nagy előrelépést je-
lent- mondta a polgármester, hozzátéve, 
hogy új projektek az új képviselő-testület 
idején fognak elindulni .
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Itt a váltás ideje?
Magyar elektromos buszcsalád született

FODOR AUTÓ KFT.
8600 SIÓFOK, FŐ U. 264. TEL.: 06 84 313 722; FAX: 06 84 313 550

Akármerre is jár az országban (így a Balaton régióban is) tö-
megek veszik körül, akár egy luxusautót. Nem véletlen, hiszen 
hazai tervezésű és gyártású a Modulo, a csendesen suhanó, lég-
szennyezést nem okozó autóbusz.

A jármű számos előnnyel rendelkezik a belsőégésű motor-
ral hajtottakkal szemben. Teljes egészében elektromos üzemű, 

ún. nulla emissziós közlekedési eszköz. Súlya 
(tekintettel arra, hogy olyan kompozit anya-
gokból készült, mint a legmodernebb repü-
lőgépek) lényegesen alacsonyabb, mint az 
egyéb autóbuszoké. Így az utakat, autóbusz-
öblöket sem terheli annyira. („Építőanyagá-
nak” köszönhetően kárpitozása, szőnyege-
zése sincs, mégis kellemes utazást biztosít. 

Mészáros Csaba, az Evopro holding veze-
tője a Modulo-ról elmondta: 65 utas befo-
gadására alkalmas (több mint bármely kon-
kurensé!). Jelenleg négyfajta változatot ké-
szítenek, s a fejlesztés folyamatos. Egy feltöl-
téssel – közlekedési- és domborzati viszo-
nyoktól függően – 120-180 kilométert ké-
pes megtenni. Ehhez nem szükséges külön 
infrastruktúra kiépítése, mert a 400 volt és 
32 amper mellett bármelyik közintézmény-

ben elérhető. Az akkumulátorok négy és fél óra alatt elérik a tel-
jes feltöltöttséget.

Az, hogy mikor állhatnak rendszerbe az ilyen buszok, sok min-
dentől függ. A gyártó „ugrásra” képes, a buszparkokat üzemelte-
tőknek pedig érdemes lesz fi gyelniük az uniós pályázati kiírásokat. 

     /zatyipress/


