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Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a 
rendszerváltást követően a balatoni bor-
vidékek mindegyike közel tíz éves hát-

rányt szenvedett az általános építési tila-
lom folyományaként. Ez egészen a Bala-
ton törvény megjelenéséig tartó folyamat 
volt. Ekkor kaphatott a szőlő- és borága-
zat borutak, borállomások létesítésére, fej-
lesztésére forrást. Elestünk a falusi turizmus 
fejlesztési lehetőségeitől, éppen ezért fon-
tos lenne egy támogatási rendszer kiépí-
tése a háttértelepülések számára. Ez szol-
gálná a helyben lakók munkahelyteremté-
sét. Régi, de még nem valósult ötlet a „kul-
csos” házak kialakítása. Ráadásul nemcsak 
a vállalkozók, de a kisebb önkormányza-
tok is képesek lehetnének ilyenek kialakítá-
sára, ésszerű működtetésére. Saját példán-
kat is mondhatnám: Pécselyen van a sző-
lőültetvényeink egy része. Miért ne lehet-

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a 2007-2013-as EU-s fejlesztési és programozási ciklusra való felkészülés jegyében a szak-
tárca utasítására és fi nanszírozásában létre hozta a Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztéspolitikai dokumentumait. 

A helyzetelemzésen alapuló programmal és részletes fejlesztési tervvel elkészített Koncepciót sem az Országos Területfejlesztési Tanács, 
sem a Kormány, sem a Parlament nem tárgyalta a 2006-2010-es kormányzati ciklusban. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv önálló Bala-
ton program híján látott hozzá a hazai területpolitikai célok megvalósításához. A regionális programok eredményeképpen számos nagy-
szerű projekt valósult meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, de versenyképességi és fenntarthatósági szempontból komoly problémát 
jelentett, hogy a források nem a balatoni fejlesztési prioritások sorrendjében, továbbá késve és elégtelennek bizonyuló mértékben, koor-
dinálatlanul érkeztek meg a térségbe. Sokat mondó adat, hogy a térség nyilvánvaló okok miatti (az állandó lakosok fejlesztési igényein túl 
a számot tevő üdülőingatlan, és a milliós nagyságrendű turistaforgalom, vagy  a környezetvédelem is feladatokat ró a területpolitikára) ki-
emeltsége ellenére a Balaton régióba jutó 1 főre eső megítélt fejlesztési források összege nem haladja meg az országos átlagot, el sem éri azt 
(95%). Az elégtelen források kimutathatóan rossz hatással vannak a régió versenyképességének és az itt élők életminőségének alakulására.

Érthető hát, hogy a balatoni vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek komoly várakozásokkal tekintettek az új, 2014-2020-as 
programozási ciklus elé. A  BFT munkaszervezetének  külső szakértők bevonásával a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Ki-
emelt Üdülőkörzet 2014-20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” (ÁROP-1.2.11/A-2013) című konstrukció keretében 
újra sikerült elkészíteni a 2020-ig szóló terveket. A dokumentumok a Kormány asztalán vannak. Az alábbiakban néhány balatoni szereplő 
várakozásainak ad hangot a Balatoni Futár.

Koczor Kálmán, balatonfüredi borász

Párhuzamos interjúk - azonos témában

Uniós források, balatoni fejlesztések

ne éppen a szőlőben kialakítani egy ilyet, 
melyhez 50–60%-os állami vagy pályázati 
támogatást kaphatnának az érintettek? Je-
lentsük ki: a balatoni borvidékek potenciá-
lisan hátrányos helyzetben indultak, szem-
ben más borvidékekkel! Azonos szinten 
kell tehát elbírálni a háttértelepüléseket, 
mint például Tokaj vagy más borvidékek 
esetében. 

Ami a balatoni fejlesztéseket illeti: úgy lá-
tom, „túlfejlesztésről” van szó egyes üdülő-
helyeken, a háttértelepüléseken viszont a 
vendéglátást akár megkülönböztetett szor-
zóval is indokoltnak tartom. Alig néhány kis-
településen működik étterem, pedig egy-
részt a turistát, másrészt a helybélieket - is-
kolát, szociális étkeztetést - is szolgálhatná. 
Lassan ott tartunk, hogy egy kerékpáros 
turista még egy kiskocsmát sem talál, ahol 
szomját olthatná, éhét csillapíthatná… A 
háttértelepüléseknél maradva: a sportélet is 
fejleszthető lovardákkal, ahol megfelelő inf-
rastruktúra kialakításával egész napos prog-
ramokkal lehetne fogadni rosszabb időjárás 
esetén turistákat, de környékbelieket is. Per-
sze ehhez is kiemelt központi, kormányzati 
támogatás szükségeltetik. Nem csillagászati, 
hanem emberi léptékű! 

Látni kell a mezőgazdaság és a vendég-
látás közötti alapvető különbségeket: egy 
ültetvényt létesíteni, felszámolni teljesen 
más, mint például egy vendéglátóipari lé-
tesítményt, mely átalakítható adott eset-
ben. Egy hektár szőlő telepítése 6-7 millió 
forint. Egy család megélhetéséhez 5-6 hek-

tár kell. A megtérülésről nem is beszélve, 
mely húsz év körüli! A Balaton versenyké-
pességéről: a Balaton szezonális jellege erő-
sen érződik. Ahhoz, hogy ez megszűnjön, 
kellenek az egész évben működő fogadó-
helyek. Ugyanakkor minden körülmények 
közepette biztosítani kell a vendég számá-
ra az elfoglaltságot. Ez vonatkozik az egész 
éven át tartó szórakozási lehetőségekre is. 
Hasonlóan fontosnak tartom a megfelelő, 
rugalmas, kölcsönös együttműködést az 
egyes vállalkozások között. Ilyen a gaszt-
ronómia és a borkultúra - helyi ételspeci-
alitások, helyi borok. Bár kezd elterjedni a 
falusi disznóvágás, de annyira agyonszabá-
lyozott, hogy szinte lehetetlen, s fölösle-
ges betartani minden pontját az előírások-
nak... Mindehhez tudatformálásra is szük-
ség van, ami nem kerül pénzbe.

Befejezésül említenem kell az útépítési 
politikát: a párhuzamos utak: 71-es, 77-es /
Veszprém–Tapolca/) megfelelő minőségű 
összekötése elengedhetetlenül fontos; de 
ennél érdekesebb az M1-es és a 8-as utak 
csatlakozása. Végzetes hiba lesz, ha a 8-ast 
Pápa–Tapolca között kötik össze, ugyanis 
ha eléri a Berlin–Pozsony–országhatár au-
tópálya után Tapolcát, onnan csak egy ug-
rás Keszthely, s a potenciális vendég máris 
az Adrián lehet, ezzel is megfosztva a bala-
toni nyaralás egy vagy két napjától. Szerin-
tem Városlődnél, de például Zircnél kellene 
ennek a bekötésnek megtörténnie, így a tu-
rista innen a Balaton mindkét partjára el tud 
még jutni, s időt, pénzt költeni a régióban.
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Az első Széchenyi terv rendkívül fontos-
nak minősíthető a magyar, s így a balatoni 
turizmus történetében - jelentős összegek 
jutottak a tóparti szállodák rekonstrukciójá-
ra, újak építésére. Mindössze egyetlen tény-
nyel kívánom érzékeltetni a korábbi állapo-
tokat: a régióban a rendszerváltás időszaká-
ban egyetlen légkondicionált szoba sem állt 
a vendégek rendelkezésére. A 2000-es évek 
elején megkezdett beruházásoknak kö-
szönhetően több mint két tucat négycsil-
lagos hotel épült a magyar tenger mellett, 
s ennek köszönhetően a környező orszá-
gok szállodai szolgáltatásaival már fel tud-
tuk venni a versenyt és növekedni kezdett a 
külföldről ide érkező vendégek száma is. Ez a 
tendencia napjainkban kezd megfordulni - a 
Balaton partján egyre kevesebb német, hol-
land, osztrák, olasz és orosz turistával talál-
kozhatunk. A statisztikai adatok arról tanús-
kodnak, hogy míg a külföldi vendégek ha-
zánkat változatlan, sőt, a legtöbb régió ese-
tében emelkedő számban látogatják, addig 
a Balatonra látogató létszámuk csökken.

Ezt ugyan a belföldi turizmus ellenke-
ző előjelű tendenciája némileg kompenzál-

Wossala György, szállodatulajdonos
ja, a nemzetgazdaság szempontjából azon-
ban semmiképpen nem tekinthető pozitív 
folyamatnak.

 Egyértelműnek tűnik, hogy a Balaton ki-
esett a támogatók kegyéből: sem a marke-
ting tevékenység, sem a fejlesztésre fordítha-
tó források nem elégítik ki a régió értékeihez 
méltó igényeket, elvárásokat. Számomra lo-
gikus és elfogadható érvelés, hogy a 2007-
2013 közötti uniós ciklusban azért nem fa-
vorizálták az éppen regnáló kormányok a 
Balaton-parti szolgáltatások minőségének  
javítását és a kínálat növelését, mert gazda-
sági válság idején nem túl bölcs dolog a ter-
melő eszközöket bővíteni, de a válság sze-
rencsére elmúlt, ám ez a hullámvölgy tartó-
san elkísér bennünket. A kiút – álláspontom 
szerint – elsősorban az infrastruktúra fej-
lesztése. Ennek keretén belül célszerű lenne 
a 8-as főutat a határig kiépíteni, hogy a Bala-
ton Bécsből maximum másfél óra alatt elér-
hető legyen. Sármellékhez hasonlóan hasz-
nosnak tartanám a szentkirályszabadjai re-
pülőtér polgári célú hasznosítását is. 

Európai gyakorlatok igazolják, hogy az ál-
talános forgalmi adó csökkentése a szállodai 

szolgáltatásoknál már rövidtávon megtérül. 
Németországban tizenkilenc százalékról hét-
re csökkentették ezt az adónemet, s a két év-
vel később elvégzett vizsgálatok pozitív ered-
ményeket mutattak. A beutazó turizmus vo-
lumene jelentősen, már az első évben 6%-kal 
nőtt, de talán még ennél is nagyobb jelentő-
séggel bír, hogy az ágazatban 14,5% os növe-
kedést regisztráltak a beruházások terén, így 
számos új munkahelyet is sikerült teremteni. 
Úgy gondolom: ez jó példa lehet Magyaror-
szág – s a törvényalkotók - számára is.

Ha a jelenlegi helyzetet vázoljuk fel, meg 
kell állapítanunk: a lehetséges pályázatokkal 
kapcsolatban nincsenek konkrétumok, las-
san halad az operatív program kiírásának fo-
lyamata. Ez a tény nem balatoni specialitás 
– országos állapotot tükröz. A Balatoni Szö-
vetség elnöksége, a tóparti települések pol-
gármesterei természetesen abban bíznak, 
hogy a nehézkes kezdés után végre elindul-
hat egy jelentősebb fejlesztési folyamat. Óri-
ási szükség van erre a térségben, hiszen az 
elmúlt tíz-tizenöt évben nagy volumenű be-
ruházásokról nem tudunk beszámolni.

A Balaton Fejlesztési Tanács által ko-
ordinált, 2020-ig érvényes régiós fejlesz-
tési koncepció ugyanakkor reális elképze-
léseket fogalmazott meg – s mivel a do-
kumentumban rögzített háromszázmil-
liárd forint sem illuzórikus összeg, a terv 
megvalósítása gyakorlatilag kormányza-
ti döntésen múlik. Ha a nagyságrendileg 
hasonló uniós forrás nem érkezik meg a 
Balatonhoz, félő, hogy a tájegység lema-

Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke,
Szigliget polgármestere

rad a turisták „kegyeiért” folytatott küz-
delemben. Az idegenforgalom prosperi-
tásához korszerű infrastrukturális feltéte-
leket kell biztosítani, mint ahogy elkerül-
hetetlen a tó vízszabályozásával kapcso-
latos gondok megoldása is. E két tényező 
természetesen csak alap a jobb, színvona-
lasabb szolgáltatások kialakításához. 

Hosszasan lehetne sorolni, mely terüle-
teken milyen változásokra tartanak igényt 
a balatoni polgárok. Csak néhány ezek kö-
zül! Indokolt szélesebbre tárni a kaput a ré-
gióhoz tartozó, ám nem közvetlenül a víz-
parton fekvő települések gazdasága előtt. 
A horgászturizmus további élénkítése el-
képzelhetetlen csónakkikötők építése nél-
kül, favorizálni kell a parti sétányok kialakí-
tását, a strandok további korszerűsítését, az 
itt lévő vizesblokkok téliesítését, hogy eze-
ket bármely évszakban igénybe tudja venni 
a turista. Az északi parton villamosítani kell 
a vasúti közlekedést, de nem tűr halasztást 
a 84-es főút bővítése, rekonstrukciója sem.

A Balatoni Szövetség a párbeszéd és 
a racionális megoldások híve, ezért fel-
vettük a kapcsolatot az illetékes minisz-
tériumokkal. Érezzük ugyanakkor a fe-
szültséget, érezzük a tóparti polgármes-
terek türelmetlenségét – a korábbi ta-
pasztalatok alapján attól félnek, most 
sem jut érdemleges forráshoz a régió. 
Azt kívánjuk, és azért dolgozunk, hogy 
a következő öt-hat év valóban új fejeze-
tet nyisson a Balaton történetében. 
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Környezeti és társadalmi konfl iktusok a Dél-Balatonon
Lezárult a tó somogyi vízgyűjtőjének 400 millió forintos kutatása

A tó déli vízgyűjtőjére fókuszáló, együt-
tesen hetvenöt természet- és társadalom-
kutató, illetve folyamatmérnök részvételé-
vel történt vizsgálat során elsősorban a tér-
ség természeti állapotának okait, másrészt a 
dél-balatoni  emberek környezethez való vi-
szonyát, attitüdjét, érzelmeit, konfl iktusait  
igyekeztünk feltárni   -  összegezte március 
végén az uniós forrásból folytatott  kutatás 
célját Kutics Károly, a Kaposvári Egyetem tu-
dományos főmunkatársa.

- Meglepő tapasztalat   -   folytatta -  ,   
hogy a déli vízgyűjtő területén élő népesség 
természeti környezethez való viszonya szin-
te konfl iktusmentes. Ennek az is oka lehet: az 
ott élők nem érzékelik, hogy például a mező-
gazdasági termelés következtében tóba ke-
rülő különböző műtrágya-félék miként hat-
nak a tó vízminőségére, élővilágára. Ennek 
vizsgálata egyébként a természettudomá-
nyok feladata.

Lapunknak elmondta, a társadalom- és 
a  természettudományos kutatócsoportjuk, 
továbbá az azokhoz csatlakozó folyamat-
mérnöki team  egyebek között azt is vizsgál-
ta, miként hat a  Nagyberekben folyó agrár-
gazdálkodásra a természetvédelem és a víz-
ügy között kialakult súlyos konfl iktus. Nem 
tért ki viszont a kutatás az antropogén (em-
beri tevékenységből származó) klímaválto-
zás következményeinek vizsgálatára,  és   -    
miután a munka fő sodrába  a területi víz-
háztartás mennyiségi és minőségi kérdései 
kerültek    -    a fény- és zajszennyezés jelen-
ségkörének vizsgálatára sem került sor.

- A kutatási mintába bevontaktól 
arra is választ kerestünk,  kit ,  kiket 
tartanak felelősnek a dél-balatoni kis-
régió környezeti problémáiért . Az élet-
vitelszerűen ott élők és a turisták úgy 
látják: az ökológiai károkozásért első-
sorban a vállalkozások okolhatók, de 
felelős a kormány és az Európai Unió(?) 
is .   A Ki oldja meg az ökológiai prob-
lémákat? - kérdésre pedig többségük 
azt válaszolta: elsősorban  a helyiek. 
Ez utóbbi tapasztalatra gyaníthatóan 
az (is) sarkallhatta őket ,  hogy példá-
ul az 1991. évi tömeges angolnapusz-
tulás idején a települési önkormányza-
tokra várt a nyaralóvendég-riasztó hal-
tetemek összegyűjtése   -   vélekedett 

Kutics Károly.
S i k e r e s -

nek nevezte 
a dél-balato-
ni ember és 
a természet 
v i s z o n y á -
nak két éven 
át folytatott 
v i z s g á l a t á t  
Báldi András , 
az MTA Öko-
lógiai Kutató-

központjának főigazgatója is .
- Igazolva látjuk,  hogy a déli víz-

gyűjtő nem csak egy adminisztratív,  
hanem  egy fontos ökológiai egység is . 
Komoly szakmai kihívás elé állította a 
szakembereket ez  a mindeddig egye-
dülálló, több tudományterület bevo-
násával történt kutatás,  ám bebizo-
nyosodott:  a részletek önmagukban 
nem vezetnek eredményhez, elenged-
hetetlen a problémák komplex megkö-
zelítése. A kérdések száma nyilvánva-
lóan ezúttal is több volt , mint a kohe-
rens tudományos tapasztalatokat gaz-
dagító válaszoké  - mondta a kutató-
központ-vezető ökológus.

„Az emberi tevékenység környe-
zeti hatásainak, valamint az ezekkel 
összefüggő társadalmi konf liktusok 
komplex vizsgálata egy sekélyvizű tó-
hoz tartozó, érzékeny földrajzi terület 
(a Balaton vízteste és a déli vízgyűjtő-
je) példáján” című kutatás eredményei 
remélhetőleg „becsatornáztathatóak 
lesznek az illetékes tárcákhoz”, és ta-
lán arra is rádöbbenti a döntéshozó-
kat: itt az ideje, hogy a Balaton, a tó 
fejlesztési tanácsa elkülönült helyet 
kapjon a központi költségvetésben.

    Gulyás

Remélhetőleg „ütős” kutatási tapasztalatokhoz juttatjuk az illetékes tárcákat  a  Balaton déli vízgyűjtőjét érintő, lokális embe-
ri tevékenység okozta környezeti problémákról, és  az ezekkel összefüggő társadalmi  konfl iktusokról   -    hangzott el a Kaposvá-
ri Egyetem két éve létrehozott Balaton-kutató Intézete és az MTA Ökológiai Kutatóközpontja Limnológiai (tihanyi)  Intézete ál-
tal végzett kutatás projektzáró konferenciáján.

Középen Sitányi László projektmenedzser
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Keszthelyen, hagyományosan a húsvéti 
ünnepkörben elkezdődött a hajózási sze-
zon, naponta több alkalommal indult a ki-
kötőből egy-egy órás öbölbeli vízi sétára a 
Helka.

- Aki a Balatont szereti, a sétahajózás-
ról nem mond le! - jelentette ki határo-
zottan több év tapasztalatával Mártonné 
Hajduk Villő, a Balatoni Hajózási Zrt. mar-
keting menedzsere a keszthelyi kikötőben, 
a Helka fedélzetén. - A vízi utazás élménye 
mellé nagyon sok más szórakoztató prog-
ramot is igyekszünk adni egész szezonban 
ahhoz, hogy a kínálatunkat mind nagyobb 
örömükre tudják kihasználni az utasaink. 

Hajózó húsvéti vendégek
A nosztalgiahajó a húsvéti ünnepekben 

adott alkalmat öbölbeli vízi sétákra. A Ba-
latoni Hajózási Zrt. nosztalgiafl ottájának 
egyik legszebb darabja már látványként is él-
ményt ad. Történelmi hírnöke a szezon kez-
detének, jelképe a tó szezonbéli hangulatá-
nak. A fedélzetére szállás élménye repíti a 
gondolatokat. Miközben a horgonyszedés-
sel, motorzúgással egyre távolodni látszik a 
part, s mind uralkodóbb lesz a víz hatalmas-
sága, a hajózás múltjában is utazunk. Idén 
179 éve annak, hogy gróf Széchenyi István-
nak köszönhetően balatoni hajózási társa-
ság alakult. A 120 személyes Helkát az Óbu-
dai Hajógyárban építették, 1891-ben bocsá-

tották vízre újonnan. Csaknem 90 évi szol-
gálata után egy időre szárazra került: Bala-
tonfüreden partra téve presszóként szolgál-
ta tovább a vendéglátást. Népszerűsége így 
is megmaradt, s még fi lmvászonra is került, 
egyik helyszíne volt Bujtor István híres fi lmje, 
a Pogány Madonna forgatásának. Aztán ér-
demeihez méltón 1994-ben a hajózási társa-
ság visszavásárolta, felújította, 1996-tól újra 
a hajózó vendégkör szolgálatába állították.

A Helka egyelőre a hétvégeken, ápri-
lis 25-től pedig már naponta teszi vízi sétá-
it, a keszthelyi kikötő június 6-tól kapcsoló-
dik be a menetrend szerinti balatoni hajózá-
si forgalomba.

Kezdetét vette a balatoni hajózás
A Szent Miklós hajó balatonfüredi ki-

kötésével nagyszombaton megkezdődött 
a 170. balatoni hajózási idény. A Siófokról 
induló első járatot ünnepélyes keretek kö-
zött fogadta az északi part. 

A program a korábbi években kialakí-
tott koreográfi a szerint folyt: a Himnusz 
és a Balaton himnusza után a Lovrek Ká-
roly karnagy vezényelte Siófoki Férfi  Dal-
kör Egyesület énekelt, majd népviseletbe 
öltözött füredi lányok egy-egy palack füre-
di borral köszöntötték a felsorakozott ha-
jósokat, akik virágcsokorral viszonozták a 
gesztust.

Köszöntőjében Balatonfüred polgármes-
tere, Bóka István elmondta, a szezon kifeje-
zés gyakorlatilag az egész évre vonatkozik, 
hiszen januártól decemberig más-más arcá-
val, kínálatával várja a Balaton minden tele-
pülése a vendégeket. Hozzátette: a hajózá-
si szezon kezdetével nemcsak a hajósoknak, 
de a hajógyártás nagy elődeinek is kijár a fő-
hajtás. Befejezésül jó turisztikai és gazdasági 
évet kívánt a résztvevőknek.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert 
ebbéli minőségében először lépett az észa-
ki partra. Egymást fi gyelő, egymást segítő 
programokra hívta fel a fi gyelmet, s hang-
súlyozta a tartós foglalkoztatás fontossá-
gát. Ezúttal ajándékot is hozott Fürednek: 
egy 1809-es eredeti részvényt, melyet a Ba-
latoni Gőzhajózási Társaság nevére állítot-
tak ki 200 Forintos névértéken. 

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármes-
tere elmondta: nemcsak a feltámadás, ha-
nem az új szezon is egy ünnep, melyen szá-

mot vetünk, gondolkodunk, összeölelke-
zünk, s elhatározzuk, hogy megvalósítjuk 
terveinket. Ez többnyire sikerrel is jár – tet-
te hozzá.  Szólt arról, hogy profi táljanak 
azon települések is a Balatonból, a balatoni 
hajózásból, melyek nem rendelkeznek ki-
kötővel.

A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgató-
ja, Halmos Gábor elmondta: a főszezon be-
indulásáig, július 11-éig huszonkét kikötő és 
huszonnégy hajó áll szolgálatba a Balato-
non, köztük az ország egyetlen, a mozgás-
korlátozottak minden igényének megfelelő 
katamarán, a Siófok. Megtudtuk azt is, hogy 
húsvétkor nemcsak a menetrend szerinti, 
hanem a sétahajózás is megindult a Balato-
non: Keszthelyen például négy sétahajójárat 
is várta az utasokat. A kikötők is (a fonyó-
di vitorláskikötő kivételével) készen állnak a 
szezonra. Fonyódon három héttel később, 
április 21-én indul a szezon, mert a kikötője 
húsz vitorláshellyel bővült, 
amelyeket ősszel további 
negyven új hajóhely követ.

A Balatoni Szövet-
ség elnöke, Balassa Ba-
lázs (Szigliget polgármes-
tere) nemcsak a régióba 
érkező turisták megfele-
lő szintű ellátásáról fej-
tette ki gondolatait, ha-
nem az itt élőkről is, akik 
számára a személy- és sé-
tahajózás óriási lehetőség 
arra, hogy megismerjük 
egymást. Rá kell döbben-

jünk arra – folytatta –, az itt élők közül na-
gyon sokan nincsenek tisztában azzal, mi-
lyen lehetőségeket, értékeket, szolgáltatá-
sokat kínál egy-egy szomszéd település. 
Ha pedig ez így van, akkor az idegeneket 
sem tudjuk kellő szinten tájékoztatni. Ezért 
van szükség arra, hogy az itt élők is erősít-
sék a balatoni gondolatiságot. Ennek jelen-
tőségét aláhúzza az is, hogy ebben az uni-
ós ciklusban tekintélyes pénzösszegek ér-
kezhetnek a Balatonhoz, melyeknek felelős 
felhasználása mindenkinek érdeke. Együtt 
kell gondolkodnunk, együtt kell egymás-
nak esélyt adni, végiggondolva, melyek le-
gyenek a legfontosabb fejlesztések. 

Az ünnepség végeztével a Szózat hang-
jai közepette felkúszott a kikötő árbocá-
ra a nemzeti lobogó, majd a Bácsi Gabriel-
la vezette Balatonfüred Néptánc Együttes 
adott emlékezetes műsort. 

   Z. A.
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A Nők a Balatonért Egyesület keszt-
helyi csoportja a zalai partszakaszokon 
szervezett víz napi családos programo-
kat, környezetbarát társszervezetekkel 
karöltve.

- Fontosnak tartjuk, hogy a víz napja 
mindenki ünnepe legyen. A mi közössé-
günk ehhez a nevéből adódóan is balato-
ni rendezvényekkel igyekszik hozzájárulni 
- mondta házigazdaként Vetőné Zeke Er-
zsébet egyesületi csoportelnök. - A vízzel 
való takarékosság, a tisztaságának, minő-
ségének védelme az élet jövőjének a felté-
tele. A Balaton ismeretével, szeretetével 

Közlekedés-biztonsági és állatvédelmi 
célú munka zajlott a napokban a 76-os 
főúton a Zala hídnál, rendőrök, termé-
szetvédők és a közútkezelők összefogá-
sával. A mintegy 40 fős csapat a békák 
tavaszi vonulásának terelésére szerelt fel 
védővászon csíkokat.

A munkára rendőrségi kezdeménye-
zéssel került sor, megakadályozandó az 
állatok úttestre jutatását, ami a napok-
ban tömegesen mutatkozott. 

- Példás összefogásnak látja most hasz-

Zalai vízünnep a Balatonnál

Békamentés rendőrökkel

ezt még jobban át lehet érezni. Ennek az 
erősítése jegyében szerveztük a parti ese-
ményeket. 

Keszthelyen, a zenepavilonnál műsort 
adott a Népek Tánca csoport, vidám elő-
adásuk sugározta a jó kedvet, ami hamar 
átragadt a közönségre. Az ünnepi han-
gulathoz a Balaton megkoszorúzása is 
hozzájárult. A szervezők képviseletében 
Vetőné Zeke Erzsébet üzente a virágkari-
kával a parti élet tiszteletét, szeretetét és 
kívánságait, a jó szezon várása jegyében. 

A gyermekek vízzel kapcsolatos játé-
kokban vehettek részt. Hamar tett szert 

népszerűségre ezúttal is a sokak által már 
ismert „Vigyázz rám!” balatoni társasjá-
ték. A felnőttek víztakarékossági tanács-
adás során hallhattak praktikus dolgokat. 
Üdítő volt a különféle forrásvizek kósto-
lása. 

Gyenesdiáson a strandon a Forrásvíz 
természetbarát Egyesülettel, a vonyarci 
strandon a Szent Mihály-hegyi közösség-
gel, Balatongyörökön a hajókikötői móló 
mellett a turisztikai egyesülettel rendez-
tek hasonló színes, szórakoztató vízünne-
pi eseményeket. 

                                                H. Á.

nát a természet és a közlekedésbizton-
ság - említette a helyszínen Nothoff Ing-
rid rendőr hadnagy, a Zala Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtószóvivője. 

 Nedves élőhelyeken kora tavasszal a 
békák életmódjukból adódóan kelnek 
útra, megfelelő helyet keresve a petera-
káshoz. 

- Különösen nagy veszélyt jelent az esős 
időszak, amikor az útfelület egyébként is csú-
szós, s a látási viszonyok is rosszabbak - foly-
tatta a szóvivő, hozzátéve: - A rendőrök ál-

latvédők is, kétszeres tehát az indít-
tatás az óvintézkedésre. A békák vé-
dett állatok, ha az úttestre kerülnek, 
olykor óhatatlan az elgázolásuk, ami 
a közlekedés biztonságát is veszélyez-
teti. Ezeket szeretnénk kiküszöbölni.

Nothoff  Ingrid arról is szólt, hogy 
a munkát tereptakarítással kellett 
kezdeniük, ugyanis ahhoz, hogy a 
védővásznakat el tudják helyezni, 
jelentős mennyiségű hulladékot kel-
lett eltávolítani az akcióban részt-

vevőknek. Ez a tapasztalat mutatja, hogy a 
természetben való véletlen kártételek meg-
előzését is mennyire nehezítik a környezetet 
szándékosan rongálók. 

A Zala-folyó Balatonba torkollásának 
közelében eddig nem volt tapasztalható 
a most jellemző békamozgási invázió.

- A Kis-Balaton II-es ütemének vízvé-
delmi rendszere változást hozott az élőhe-
lyen - mondta magyarázatként Megyer 
Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
osztályvezetője. - Ez befolyásolja a békák 
mozgását a peterakás idején, amikor a 
száraz és a vizes élőhely között megindul 
a vándorlás.

A szakember elmondta: a békavonulási 
sávban elhelyezett terelő vásznak mentén 
naponta összegyűjtik, s viszik át a fogal-
mas út túloldalra az állatokat. Ez mintegy 
3 héten át tartó időszak, a munka egyben 
módot ad a faji összetétel vizsgálatára, az 
élőhely módosulás következtében alaku-
ló változások figyelemmel kísérésére. 

                                                H. Á.
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vállalja szakdolgozat, 
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K Ö N Y V K Ö T Ő

valamint oklevél, vendég-

Sikeres volt az idei Lovasi Esték előadássorozat
Nívós előadók, telt ház, sokré-

tű, gazdag programok – ezek jel-
lemezték az idei Lovasi Esték elő-
adássorozatot. A faluház nagy-
terme olykor kicsinek bizonyult. 

Az első vendég a tragikusan elhunyt 
Erőss Zsolt hegymászó felesége, Sterczer Hil-
da volt, aki férjével közös expedíciójáról be-
szélt. Változatos képi világgal, olykor humor-
ral fűszerezve mondta el, milyen érzés nő-
ként megmászni a hegycsúcsokat. Sokan azt 
hiszik, hogy a hegymászás kifejezetten férfi -
as sportág, holott nincs különbség a férfi  és 
a női teljesítmények között. Igaz elismerte, 
hogy a hegymászók csupán tíz százaléka nő. 
Az Erőss Zsolt által készített videóban, a vi-
lág ötödik legmagasabb hegye, a Makalu tá-
rult elénk, csodálatos képi világgal. Megható 
volt Zsoltot viszontlátni, olykor a végkimerü-
lés határán.

Nem sokkal később Vekerdy Tamás pszi-
chológus tartott előadást. Előadásában négy 
életkort érintett, az óvodáskort, a kisiskolás-
kort, a kamaszkort, mindig vissza-visszautalva 
a legmeghatározóbb időszakra, a születéstől 
a három éves korig terjedő évekre. A pszicho-
lógus szakember humoros, érthető előadás-
módja megindította a résztvevőket, minden-
ki ráismerhetett saját életének, nevelési elvei-
nek helyességére, vagy éppen hibáira. 

Szabó Róbert, az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont főmunkatár-
sa a naprendszeren kívüli bolygók keresésére 
és tanulmányozására kereste a választ. Mára 
a technikai fejlődés elérte azt a színvonalat, 
amikor is távoli naprendszereket sikerül fel-
fedezni. Néhány évvel ezelőtt még csak sejt-
hettük, hogy létezhetnek a Földhöz hasonló 

bolygók. Persze nem mindegy, hogy milyen 
feltételek vannak ezeknek a felszínén – hang-
súlyozta a csillagász.  A következő években-
évtizedekben erre keresik a tudósok a választ.  
Kitért a Kepler jelentőségére is.  Szabó Róbert 
vezetésével a világon elsőként végeztek meg-
fi gyeléseket kisbolygókról a Kepler-űrtávcső-
vel. Az MTA kutatói több csillagtípus analí-
zisében vezető szerepet vállaltak. A Kepler 
nemcsak az exobolygók kutatását forradal-
masította, de a csillagok szerkezetének meg-
értését is alapvetően változtatta meg azzal, 
hogy az extrém pontos fényességmérés ré-
vén lehetővé tette a csillagszeizmológia tu-
dományágának kibontakozását.

Majd jött a veszprémi Nagy Pál, aki két 
évvel ezelőtt néhány társával együtt meg-
mászta Afrika legmagasabb hegycsúcsát, 
a Kilimandzsárót. Több útvonalon keresz-
tül lehetett megközelíteni a Kilimandzsá-
rót. Naponta kétszáz turista teljesíti ezt az 
embert próbáló expedíciót. A sikeres tú-
rák alapja a megfelelő akklimatizáció, csak 
erre lehet építkezni ebben a magasságban. 
Nagy Pálék a Kilimandzsáró meghódítása 
előtt megmászták a Mount Merut, hogy 
később ne jöjjön elő a hegyibetegség. A 
4566 méter magas Mount Meru teljesítése 
után már lényegesebben „könnyebb” volt 
meghódítani Afrika legmagasabb hegy-
csúcsát. Az öt napos túra során teherhor-
dók is a segítségükre voltak. Egy túrázóra 
4-5 helyi ember jutott, akik cipelték ruhá-
ikat, ételüket, sátrukat. 

Mindennapi függőségeink címmel 
Zacher Gábor is előadást tartott. A népsze-
rű toxikológus arról beszélt, hogyan okoz 
függőséget a telefon, a számítógép, a koff e-
in, a nikotin, az alkohol, a munka, a gyógy-

szer és a játék. A függőség emléknyom, me-
lyet nem tudunk kitörölni, minél fi atalabb 
korban alakul ki, annál nehezebb elfojtani. 
Kiskamasz korban a cigarettára rászokók 
fele felnőttként is dohányzik majd. Viszont 
a 18-21 éves kor után kialakult függőség ese-
tén ennek esélye csupán 10 százalék. A ma-
gyar ember évente 14 liternek megfelelő 90 
százalék feletti szeszes italt iszik átlagosan. 
Ezzel Európa élvonalába tartozunk. A női 
és férfi  alkoholizmus különbségeiről is be-
szélt. Azt mondta: a férfi  alkoholizmus csa-
patsportág, ők a kocsmában együtt isznak, 
a nők nem. A hölgyek legtöbbször nem vál-
lalják fel az ivással járó  nyilvánosságot.

Horváth Sándor előadásával zárult 
az idei Lovasi Esték programsorozat. A 
Badacsonytördemicen élő barlangász emlí-
tést tett arról is, hogy az ő csoportjuk fedez-
te fel hazánk két legnagyobb barlangi tavát. 
Előadásában kitért a Keszthelyi-hegység és 
Tapolca barlangjaira, csodálatos képekkel il-
lusztrálva azokat. Ki gondolná, hogy a Keszt-
helyi-hegységben megközelítőleg hetven 
barlang található. Ezek közül is kiemelkedik a 
Csodabogyós-barlang, mely Balatonederics 
közelében, a Keszthelyi-hegység peremén 
nyílik. A 393 méteres tengerszint feletti ma-
gasságban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
fokozottan védett területén nyíló barlang a 
bejárat mellett is látható, szúrós csodabo-
gyó nevű örökzöld cserjéről kapta nevét. Já-
ratai elsősorban tektonikus mozgások so-
rán jöttek létre, így túlnyomórészt hasadék-
folyosók, termek és aknák jellemzik. 

Sterczer Hilda és Zacher Gábor előadása-
it az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támo-
gatta.

   Szendi Péter
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Elkészült a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofi t Zrt. 2014. évi mérlege: a társaság 
árbevétele 860 millió forint volt, melynek je-
lentős része – ötszázötvenötmillió forint - a 
horgászjegyek értékesítéséből folyt be.  A té-
teleket tovább elemezve fény derül arra is, 
hogy száznyolcvanhárommillió az angolna-
fogásból, ötvenegymillió a tógazdasági ér-
tékesítésekből, míg huszonhatmillió forint a 
természetesvízi halászat (elsősorban a Kis-Ba-
laton) fogásainak értékesítéséből származik. 
A könyvelési adatok arról is tanúskodnak, 
hogy hatszáznyolcvanmillió forintot a belföl-
di partnerektől, míg száznyolcvanmillió forin-
tot exportból realizált a cég. A Szári Zsolt ve-
zérigazgatóval készített interjúból az is kide-
rül: a részvénytársaság várható eredménye 
mintegy nyolcvanmillió forint lesz – a pozitív 
mérleg értékét növeli, hogy állami támoga-
tást az elmúlt évben semmilyen címen nem 
vettek igénybe. 

- Vezérigazgató úr, a számokat böngészve 
feltűnik: a bevétel meghatározó része a hor-
gászok befi zetéséből származik. Lendített-e a 
kedvükön az tény, hogy tavaly gyakorlatilag 
megszűnt a halászat a magyar tengeren?

- Bizonyára, hiszen a horgászjegyek érté-
kesítéséből befolyt összeg 2014-ben har-
minckilencmillió forinttal (7,5%) nőtt az elő-
ző évihez képest. Ennek több oka van: egész 
évben kedvező állapotot jelentett a Balaton 
magas vízállása, jók voltak a halfogási lehető-
ségek, s igen, érezhető a bizalom növekedése 
a horgászok részéről a halászat leállítása óta.

Ha a faj nem szaporodik a Balatonban, 
és fi atalkorú állomány sem települ be, ak-
kor a busa 25-30 év alatt kikopik a víztérből. 
Amennyiben a tudományos oldalról kapott 

Eredményes gazdálkodás, emelkedő presztízs
Interjú Szári Zsolt halászati vezérigazgatóval

információk alapján szükség lesz a közel-
jövőben busahalászatára, két módszer jö-
het számításba. Az első az, amikor kedvező 
hidrometeorológia állapot áll fenn, és a busák 
elindulnak a befolyókon. Itt rekesztő halászat-
tal, vagy külső halágyba való becsalással a hal 
megfogható. A második módszer a Balaton 
vízterében, alkalomszerűen, célzottan, szelek-
tív módon végezhető busafogás. A korábban 
GPS jeladóval megjelölt busák tartózkodási 
helyén alkalmazott hidegvízi (lefagyás előtt, 
jégolvadás után) halászat helyes technoló-
gia esetében eredményes lehet. A módszer 
és a technológia még kidolgozás alatt áll, re-
ményeink szerint mindez viszonylag rövid idő 
alatt megvalósíthatóvá válik.

- Térjünk vissza a számok világába: 2015-
ben mekkora bevételt, profi tot tervez a cég ve-
zetése?  

- Hatszáznyolcvankétmillió forint árbevé-
telt terveztünk, és 3,5 millió Ft-os mérleg sze-
rinti eredményt. Gazdálkodásunk eredmé-
nyességét a zsilipnél elhelyezett csapdák an-
golnafogása alapvetően meghatározza. A zsi-
lipet ugyan 2014. szeptember 3. óta folyama-
tosan nyitva tartják, ám a Balaton vízszint-
je ezt természetesen befolyásolja - ezért csak 
harminc tonna angolna megfogásával kalku-
láltunk (2014-ben 140 tonnát fogtunk).

- Közel másfél éve tilos a halászat a Balato-
non. Ez idő alatt milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodtak?

Az ökológia jelleggel felruházott nyíltví-
zi halászat – állami támogatás hiányában – 
a korábbi években 60-70 millió forint kimu-
tatható veszteséget okozott társaságunk-
nak. Nem volt kimutatható azonban az a 
veszteség, amely - a halászati tevékenység 

miatt - a távolmaradó hor-
gászok miatt képződött. A 
halászat megszüntetésével 
egyfelől az államnak nem 
kell tömködnie egy fekete 
lyukat, másfelől egy vesz-
teséges tevékenység el-
maradása további bevétel 
növekedést generálhat, és 
nem csak cégünknek, ha-
nem a régió idegenforgal-
mának is! 

- Milyen újdonságokra 
számíthatnak a horgászok 
az idei szezonban?

- Horgászati szempontból a balatoni hor-
gászrend módosításai számítanak újdon-
ságnak. Ettől kezdve a vitorlásról horgászók 
csak általános területi engedély birtokában 
hódolhatnak szenvedélyüknek. Bevezetés-
re kerül a behúzós horgászat és horgászon-
ként a száz darabos halfogási kvóta, mely a 
méretkorlátozással védett halfajok (példá-
ul ponty, süllő, harcsa, csuka, balin) kifogá-
sát szabályozza. Néhány halfaj esetében a 
legkisebb kifogható méret is módosult: sül-
lő és ponty esetében 35 cm-re, csukánál és 
balinnál 45 cm-re. Bízunk abban, hogy vala-
mennyi módosítás a balatoni halállomány 
erősödését, a balatoni horgásztársadalom 
érdekét fogja szolgálni. 

- Lesznek-e fejlesztések a kiszolgáló ingat-
lanokon, s ha igen, hol tartanak a munká-
latokkal? 

- A keszthelyi halászteleppel kapcsolatos 
fejlesztési terveink jelenleg parkoló pályán 
vannak. Sajnos a 2014-2020-as pályázati cik-
lusban a szállásférőhely fejlesztéseket nem 
támogatják, de bízunk abban, hogy elkép-
zeléseinkhez előbb-utóbb tudunk célzott 
forrást találni. Jelenleg legfontosabb felada-
tunk az, hogy a korábban tulajdonban lévő 
tógazdasági területeket visszakapjuk, eze-
ket termelésbe állítsuk. Ezzel tudnánk biztos 
alapot teremteni a balatoni halutánpótlásra, 
valamint a bevezetésre kerülő, ún. Balaton 
vízrendszeréből származó hal, mint brand 
felépítésére is.  

- A társaság minden évben jelentős meny-
nyiségű halat telepít a Balatonba – gondo-
lom, idén sem lesz másként!

- Telepítési kötelezettségünket hatá-
lyos halgazdálkodási terv rögzíti. Ennek 
megfelelően tavasszal az elmúlt évről el-
maradt 36 tonnás pontytelepítést pótol-
juk. Idei feladatainkat egy rendkívüli com-
pótelepítéssel nyitottuk: 1500 kg „doktor-
hal” került népesítésre az északi part há-
rom helyszínén, terven felül. Ezután az 
előnevelt csukatelepítés következik ápri-
lis végén, majd a nyári szezonban igyek-
szünk nagyobb mennyiségben fogható 
méretű pontyot kihelyezni. A haltelepíté-
sek döntő időszaka a tógazdaságok őszi 
lehalászata. Ekkor kerül majd a Balatonba 
a háromszáz tonna ponty nagy része, va-
lamint az egyéb halak is.

   Süli Ferenc
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- Hűségesen kívánom szolgálni első, s 
remélhetőleg utolsó kenyéradó gazdá-
mat, a MÁV-ot – jelenti ki szolgálati he-
lyén Farkas László Nándor, akinek másik, 
hasonlóan tiszteletreméltó munkáltató-
ja is van: a balatonszentgyörgyi önkor-
mányzat. Itt is, ott is vezetői tisztséget 
tölt be: a forgalmas vasúti csomóponton 
állomásfőnök úrnak szólítják a kollégák, 
a hivatalban a „Polgármester” felirat sze-
repel szobája ajtaján.  Önkéntesen vállalt 
kettős teher.

- Közel három és fél évtizede vettem fel 
először a vasutas egyenruhát, s bár az ok-
tóberi voksoláson a település polgármes-
terének választottak, a MÁV-tól nem kí-
vánok elszakadni. E döntés hátterében 
érzelmi okok állnak: végre elkezdődött az 
állomásépület felújítása, rekonstrukciója, 
melynek befejeztével ismét régi patinájá-
ban jelenik meg a komplexum az utazó-
közönség előtt.  Vasutasként, szentgyörgyi 
polgárként is örülök e beruházásnak, hi-
szen a leromlott állapotú, esztétikus-
nak kevésbé mondható létesítmény az 
itt meg fordulók komfortérzetére is nega-
tív hatással volt. Ellensúlyként a rendet, 
a tisztaságot favorizáltuk - természete-
sen a biztonság mellett. Örömmel mond-
hatom: aki néhány hónap múlva erre jár, 

Szentgyörgy: átalakuló arculat
eredeti fényében, formavilágában láthat-
ja majd ezt a fontos vasúti objektumot. 

A polgármestertől megtudhattuk, 
hogy a település korábbi vezetése vállal-
ható örökséget hagyott az ősszel funkci-
óba lépő képviselő-testületre. Sok prob-
lémát frappánsan és hosszú távra megol-
dott: korszerű közösségi ház, iskola, óvo-
da áll a művelődni, tanulni vágyók ren-
delkezésére, s felújították a 76-os út bel-
területi szakaszát is. 

- Feladatban nem szűkölködünk, ám 
ezek egy része kisebb anyagi ráfordítással 
is megoldható. Kritikát ugyan még nem 
kaptunk a hozzánk látogatóktól, de tud-
juk: a közterületek nincsenek túl jó álla-
potban – indokolt a dísznövények cseré-
je, az utak, járdák felújítása. Ez utóbbira 
hosszú évek óta nem írnak ki pályázato-
kat, holott a helyi adókból - kormányza-
ti segítség nélkül - nem tudjuk elvégezni a 
karbantartási munkálatokat. 

Farkas László Nándor elmondta: az 
önkormányzat idén 300 millió forintból 
gazdálkodik, s a bevételek között meg-
határozó az iparűzési adó. Közel hatvan 
cég kötődik a településhez, így például a 
téglagyár, egy mezőgazdasági zrt., illetve 
az adózók között találhatjuk a MÁV-ot 
és a Magyar Postát is. 

- A költségvetésben komoly tételt je-
lentenek a szociális kiadások, bár azt sem 
szabad elhallgatnunk, hogy a közmunka-
program sokat segít a közterületek tisz-
tántartásában. Örömtelinek tartom, hogy 
folyamatosan nő a település vonzereje, 
emelkedik az ingatlanok értéke, s abban is 
reménykedem, hogy a községet elkerülő út 
kiépítése után még kedvezőbb lesz a tele-
pülés arculata, s ezzel egyidőben új fejlesz-
tések indulhatnak Balatonszentgyörgyön. 

   Süli Ferenc

Négy jelölt közül Tóthné Balogh Má-
riának, a település korábbi alpolgár-
mesterének szavaztak bizalmat az el-
múlt évi önkormányzati választáson a 
balatonszabadiak, s így a település tör-
ténetében először lett a gyengébb nem 
képviselője a község irányítója. Kétségte-
len - az elfogadott költségvetés ismere-
tében idén férfias helytállásra lesz szük-
sége a képviselő-testületnek és a polgár-
mester asszonynak.   

- A középgeneráció akkor született, ami-
kor számos kedvezőtlen esemény és döntés 
következményeként már Siófokhoz csatol-
ták a vízparti településrészeket – a fürdőte-
lepet és a Sóstót övező területeket. Az idő-
sebb lokálpatrióták pedig némi fásultság-
gal ma úgy fogalmaznak: ha mindez nem 
történik meg, talán a Balaton egyik leg-
gazdagabb települése lehetnénk. Ha saját 
partszakaszunk lenne, a vállalkozók is bi-

Balatonszabadi: szerény költségvetés, visszafogott tervek
zonyára szívesen telepednének le Szabadi-
ban, ugyanis nálunk van az egyik legalacso-
nyabb iparűzési adó.

Így sem lehetünk azonban elégedetle-
nek, hiszen a rendszerváltás óta valóban 
komfortos létet tudunk biztosítani az itt 
élőknek: minden házhoz eljut már a ve-
zetékes víz, és kiépült a szennyvíz- és gáz-
vezeték hálózat. Nem túlságosan kedve-
ző tény, hogy a legnagyobb munkálta-
tó az önkormányzat, amely minden év-
ben nagy gondot fordít intézményeinek 
fejlesztéseire, a működési feltételek bizto-
sítására.  Lehetőségeinkhez mérten első-
sorban a középületek felújítását szorgal-
maztuk, s örömteli, hogy a sikeres pályá-
zatoknak köszönhetően templomaink is 
megújultak. Ebben az évben 277 millió fo-
rintból gazdálkodik a település, ez az ösz-
szeg azonban csak arra elég, hogy talpon 
tudjunk maradni. Minimális fejlesztések-

re, járdák, közterek felújítására fordítjuk 
a rendelkezésünkre álló szűkös összeget – 
tudtuk meg a polgármester asszonytól.

          - SF -
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Gyógynövény-völgy nyílt Zánkán

Totyogó lakók Veszprémben

Március végén megnyitotta kapuit a 
zánkai Gyógynövény-völgy ökoturisztikai 
Látogató- és Oktatóközpont, ahol egész év-
ben hazánk egyik legváltozatosabb gyűjte-
ményével fogadják az érdeklődőket. Az év-
szaknak megfelelően több mint 500 gyógy-
növény fajjal ismerkedhetnek itt meg izgal-
mas és interaktív programok segítségével. 

Zánka a gyógynövény kedvelők paradi-
csoma lett! A Gyógynövény-völgy egy iga-
zi ökocentrum, ahol a turisták, a fenntart-
ható gazdálkodás hívei, valamint a termé-
szetgyógyászok és a holisztikus gyógyítók 
is megtalálhatják az érdeklődésüknek meg-
felelő programot. A központ emellett egye-
temekkel együttműködve bekapcsolódik 
a gyakorlati képzésbe is, és nagy hangsúlyt 
fektet tudományos kutatásokra, a védett 
növények megőrzésére és a génbanki tevé-
kenységre. 

A Gyógynövény-völgy megálmodói-
nak célja, hogy a Balaton-felvidék egye-
dülállóan sokszínű gyógynövényfl óráját 
interaktívan és élményközpontúan mu-
tassák be a nagyközönség számára, és ez-
által újabb lendületet adjanak a balatoni 
ökoturizmusnak. Ennek fényében a szak-
mai érdeklődők mellett speciális progra-
mokkal fogadják a táborozó diákokat, cé-
geket, családokat és szervezett csoportos 
kirándulókat is. A Balaton-felvidéki Nem-

zeti Park szomszédságában és a Káli-me-
dence keleti kapujában elhelyezkedő 7000 
négyzetméteres park aktív kikapcsolódást 
kínál mindenkinek, de a gyalogos vagy a 
kerékpár túrákba is jól beilleszthető állo-
más. Nem csupán a gyűjtemények meg-
tekintéséről van szó: az idelátogatók az év-
szaknak megfelelő programokon elmé-
leti és gyakorlati ismereteket is szerezhet-
nek, például az adott növények felhaszná-
lásáról, népi és tudományos hátteréről és 
egyéb érdekességekről.  

Az uniós forrásból megvalósult, egye-
dülálló profi lú ökoturisztikai parkban egy 
látogatóközpont is épült, melynek vetítő-
termében ismeretterjesztő kisfi lmeket néz-
hetünk, majd a szabadba kilépve a bemuta-
tókertben meg is 
érinthetjük a Ba-
laton-felvidéken 
található gyógy-
n ö v é n y f a j o k 
egyedeit. Egy-
nyári, kétnyári és 
évelő növények, 
fák, bokrok cser-
jék gyógyhatá-
sával, termesz-
tési praktikáival 
és ökológiai nö-
vényvédelmével 

Megérkeztek a veszprémi állatkert új 
lakói: a fókák és a pingvinek. 

Az egyik „vízi kifutóban” a nyugat-
európai állatkertekből érkezett borjú-

ismerkedhetünk meg. Megtalálhatóak itt 
a különböző fűszerek, ehető gyógynövé-
nyek, mocsári növények, érdekes alakzatú 
és textúrájú fajok és példányok. Az egyedi 
helyszínek: a vízi kert, a relax-gyep és a va-
kok kertje teszik még izgalmasabbá az él-
ményt. Mindezek mellett a manufaktúrá-
ban a növények feldolgozásának gyakorlati 
lépéseit is megfi gyelhetjük, sőt szó szerint a 
kezünkbe vehetjük az irányítást! Kreativitá-
sunkat kiélve elkészíthetjük saját gyógynö-
vényes termékeinket. A kényeztetés sem 
marad el, a teázóban különféle gyógyteák, 
szörpök, gyógyborok közül válogathatunk, 
majd a nap végén betérhetünk az ajándék-
boltba.

   Szendi Péter

fókák: Lili , Robi és Pierre kapott ott-
hont. Szomszédságukban pedig tizen-
hat (Angliából, illetve két francia állat-
kertből) érkezett pápaszemes pingvin 

várja az érdeklő-
dőket.

Néhány hónap-
pal ezelőtt még 
szinte kilátásta-
lannak tűnt a bor-
júfókák beszerzé-
se, mivel az előző 
év őszén egy ví-
rusfertőzés miatt 
É s z a k- N é m e t o r-
szágban több mint 
ezer fóka pusztult 
el. A veszprémi ál-
latkert nemzetkö-

zi jó hírnevének köszönhetően, hosz-
szas egyeztetés után sikerült rátalál-
ni az állatkertbe érkező első állatokra 
– mondta lapunk érdeklődésére Török 
László, a zoo igazgatója. A borjúfókák 
étrendjének nagy részét különböző ha-
lak teszik ki, mint például makréla, tin-
tahal és hering. 

A pápaszemes pingvinek a nemzet-
közi fajkoordinátor javaslatára érkez-
tek azzal a szándékkal, hogy Veszp-
rémben is szaporodhasson a közked-
velt madárfaj. 

Az úszóbajnok fókákkal és a totyo-
gó, mókás pingvinekkel néhány hetes 
beszoktatási idő után, előreláthatólag 
április közepétől találkozhatnak a láto-
gatók Veszprémben. 

   /zatyipress/
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Húszéves a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

Fenyvesi fejlesztések negyedmilliárd értékben

Míg a rendszerváltást követően rendszeresek voltak a fürdővá-
rosban a nyaralófeltörések, a polgárőrség 1994-es megalakulásától 
fogva látványosan csökkentek, sőt: azon ingatlanok egyikébe sem 
tette illetéktelen a lábát, melyekkel szerződést kötött a most jubilá-
ló egyesület.

A Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár épü-
letében tartott ünnepi köz-
gyűlésen megjelent Túros 
András, az Országos Polgár-
őr Szövetség (OPSZ) elnö-
ke és Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő is. Mind-
ketten nagyra értékelték az 
almádiak önkéntes szolgála-
tát.

Az almádi polgárőrök te-
vékenységét a város polgár-
mestere, Keszey János is ki-

Számos, már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazott el-
képzelés válhat valóra ebben az évben Balatonfenyvesen – 
fogalmazza meg az idei költségvetés kapcsán a lehetősége-
ket Lombár Gábor, a település polgármestere. A legnagyobb 
értékű beruházás azonban mégsem az önkormányzat bü-
dzséjéből, hanem magánbefektetők tőkéjéből valósul meg. 

- Impozáns a látványterv, s remélhetőleg lenyűgöző lesz a 
megvalósuló új vitorláskikötőnk is, amelyet már a jövő év első 
felében birtokukba vehetnek a hajótulajdonosok. Közel két év-
tizedet vártunk arra, hogy elinduljanak a munkagépek, s lám, 
milyen az élet: a tervek mintegy másfél év alatt megvalósul-
nak. A négyszáz méter hosszú móló mellett háromszáz – há-
romszázötven vitorlás lesz biztonságban, s végre lehetőség 
nyílik arra, hogy Fenyves bekapcsolódjon a menetrendszerin-
ti vízi közlekedésbe is. A kivitelezők nem csak a magyar ten-

emelte,  hiszen – mint mondotta – a település turisztikai vonzerejét 
növeli a jó közbiztonság.

A fórumon a polgárőrséget segítő intézmények, hivatalok 
képviselői tárgyjutalmakat vehettek át az egyesület elnökétől, 

Hansági Endrétől. 
A tisztességes együtt-

működés, a lakosság szub-
jektív biztonságérzetének 
javítása, valamint a bűn-
megelőzés hármasának je-
gyében állítjuk össze szol-
gálatunkat – hangsúlyozta 
Balogh Csaba alelnök, aki 
bemutatta a sajtó képvise-
lőinek azt a kiállítást, mely 
fotókkal, oklevelekkel fog-
ja össze az elmúlt két évti-
zedet.

    /zatyipress/

geren dolgoznak – a parton is, ahol egy modern, huszonkét 
szobás, 3+ minősítésű szálloda várja már a következő turisz-
tikai szezonban a vendégeket. Biztos vagyok abban, hogy ez a 
komplexum túlmutat Fenyves érdekein – az egész Balaton ré-
gió élvezni fog ja hasznát, miközben enyhít a helyi foglalkozta-
tási gondokon. 

Lombár Gábor szerint az önkormányzat 2015-ös feladatai-
nak sikeres végrehajtása és a vitorláskikötő megvalósulása va-
lóságos áttörést jelent Balatonfenyves történetében. A ren-
delkezésre álló hatszázmillió forintos költségvetésből a kép-
viselő-testület kétszáz-kétszázötvenmillió forintot kíván be-
ruházásokra fordítani. 

- Természeti adottságaink lenyűgözőek, s úgy illik, hogy a 
település arculata méltó legyen környezetéhez: így elsődlege-
sen a közterületek szépítését favorizáljuk. Megkezdődött a sé-

tálóutca kiépítése: itt teljes burkolatcserére kerül 
sor. A májusi átadás során a helybeliek meggyő-
ződhetnek arról, hogy nem csak nevében és funk-
ciójában, de esztétikai meg jelenésében is Fenyves 
szimbóluma lehet. A közintézmények közül ebben 
az évben az egészségház felújítását helyezzük elő-
térbe – egy elutasított pályázat miatt erre saját for-
rást különítettünk el költségvetésünkben.

- A turizmus számos, kötelezőnek is mondha-
tó feladatot ró ránk. Fontosnak tartjuk, hogy az 
itt élők és a hozzánk látogatók biztonságérzete ne 
csorbuljon, ezért kamera rendszert építünk ki. Az 
elmúlt évben sikeresen debütált rendezvény sorozat 
helyszíneként az 1989-es kettes fogathajtó világbaj-
nokságra épített stadion: a szervezők erre a nyár-
ra is tartalmas, színvonalas programokat ígérnek.

    Süli Ferenc
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Balatonmáriafürdő: célirányos fejlesztések
Több mint négyszázmillió forintos költ-

ségvetésből gazdálkodik idén Balatonmária. 
Galácz György polgármester elmondta: sta-
bil működés, célirányos fejlesztés jellemzi 
munkájukat. Az elmúlt évben jelentős pá-
lyázati források álltak az önkormányzat ren-
delkezésre, s a végrehajtott beruházások lát-
ványosan javították a településképet.

- A Közösségi közlekedés fejlesztése a Ba-
laton térségében projekt lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy a vasútállomás és környéke 
új arculatot kapjon. A mélyépítésű munká-
latok befejeződtek, az állomásépület felújí-
tása várhatóan a közeljövőben elkezdődik 
– információim szerint a közbeszerzési eljá-
rás lezárult, a kivitelezői szerződést a nyer-
tessel megkötötték. Minden adott tehát ah-
hoz, hogy év végén kijelenthessük: elkészül-

Aki ötödik ciklusát kezdi meg polgármester-
ként valamelyik tóparti településen, joggal gon-
dolhatja, hogy komoly meglepetések már nem 
érhetik. Bizonyára így vélekedett eddig Fekete 
Barnabás is, ám az elmúlt néhány hónap során 
bebizonyosodott: tévedett!

 - Tizenöt hónap telt azóta, hogy községünk 
lakói úgy döntöttek: Veszprém megyét elhagyva 
Somogyországhoz kívánunk tartozni. A tapasz-
talatok eddig kedvezőek, a döntésnek eddig főleg 
a pozitív oldalait ismerték meg Balatonvilágos la-
kói, hiszen a siófoki járási hivatal, a Balaton fővá-
rosának magas szintű szolgáltatást nyújtó okta-
tási, egészségügyi és kulturális intézményei rövid 
idő belül elérhetőek. Szomorú és kicsit talán jel-
lemző a közigazgatási munkára, hogy több mint 
egy évvel a megyeváltás után egy-egy szakható-
ságnál még mindig Veszprém megyei település-
ként tartanak nyilván bennünket.

Balatonvilágos első emberét azonban nem 
csak a bürokraták tempója bosszantja: a terve-
zések során érzékelhető közömbösség, a helyi 
önkormányzatok bevonása nélküli döntés is.

- Bármennyire örömteli számunkra a déli 
vasút rekonstrukciója, ennek kapcsán is egyezte-
tési gondok adódtak. A település közepén talál-
ható átjárót a turisztikai szezonban, május végé-
től szeptember közepéig lezárják, s ezzel több ki-
lométeres kerülőre kényszerítik az autósokat, hi-
szen a vízpartot vagy a sóstói strandnál, vagy a 
Club Aliga keleti bejáratánál lehet csak megköze-
líteni. A másik probléma jóval jelentősebb: a vas-

Északról délre: Világos elégedett a váltással

tünk ennek a településrésznek a rekonst-
rukciójával.

A település e projekt keretén belül az ál-
lomás előtti teret újította fel, sétányt ala-
kítottunk ki, s az ide vezető négy számje-
gyű út is új burkolatot kapott. Járdát, bi-
cikli utat építettünk, de a posta környé-
ke sem maradhatott ki az átalakulásból 
– ezen a részen elegáns, praktikus közté-
ri bútorokat is elhelyeztünk. A beruházás 
egyik érdekessége: magánterületen is tör-
tént fejlesztés, s ennek köszönhetően az 
összkép is harmóniát sugall. Fontos megje-
gyeznem: a képviselő-testület nagyra érté-

keli a lakosság segítőkészségét, a MÁV po-
zitív hozzáállását.

Balatonmáriafürdő azonban tovább-
ra is lendületben marad: az építkezések 
folytatódnak, a településközpont, a Rákó-
czi utca felújítása szerepel a közeli tervek 
között – a centrumban négy-ötszázmil-
lió forint költséggel sétálóutcát kívánnak 
kialakítani. A polgármester elmondta azt 
is: 2002 óta közel egymilliárd forint érté-
kű fejlesztés történt a településen, s a vál-
tozás a turisták számának növekedésében 
máris érzékelhető. 

   Süli Ferenc

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

úti átjárótól a Balaton felé vezető háromszáz mé-
ter hosszú, rendkívül meredek útnak csak a felső 
részét kívánják kiszélesíteni. Ezt rendkívül baleset-
veszélyesnek tartjuk, s a probléma végleges meg-
oldásához a térség országgyűlési képviselőjének a 
segítségét is kértük. Egyben felajánlottuk, hogy a 
megnövekedett költségekhez önkormányzatunk 
is hozzájárulna.

A polgármestertől megtudhattuk azt is, 
hogy ebben az évben a település négyszázmil-
lió forintból gazdálkodhat, s a büdzsében hat-
vanmillió forint tartalékot képeztek. Ezt az ösz-
szeget az esetleges nyertes pályázatok önrésze-
ként kívánják felhasználni, illetve ezek hiányá-
ban a sürgősen beavat-
kozást igénylő, rossz ál-
lapotú utak javítására kí-
vánják fordítani.

- Az elmúlt hét év-
ben nem írtak ki olyan 
pályázatot, amely a bel-
területi utak felújítását 
támogatta volna, ho-
lott szinte valameny-
nyi magyar településen 
ez az egyik legjellem-
zőbb infrastrukturá-
lis gond. Kiadásaink fe-
dezeteként kénytelenek 
voltunk az építmény-
adót 300 forinttal meg-
emelni, így a vízparti in-

gatlanoknál kilencszáz, másutt hétszáznyolc-
van forint az adó mértéke négyzetméteren-
ként. Természetesen gondoltunk az állandó la-
kosságra is: számukra 95%-os kedvezményt ál-
lapítottunk meg. Feladataink – s ezzel együtt 
költségeink - ebben az évben tovább emelked-
nek, ugyanis a Club Aliga két bejárata közöt-
ti út közvilágításának díja az önkormányzatot 
terheli, sőt a kikötő előtti park gondozását is ne-
künk kell elvégezni. A létesítmény tulajdonosá-
val egyébként megegyeztünk, hogy a villatulaj-
donosok és  helyben lakók kedvezményesen, il-
letve ingyenesen látogathatják a strandot. 

         - SF -
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Szárszó egyre népszerűbb a turisták körében 

Egymilliárd forintot fektettek a föld alá 
Balatonendréden, s minden remény meg-
van arra, hogy ez a „befektetés” kamatos-
tól megtérüljön. Az ősszel ugyanis befeje-
ződik a szennyvízhálózat kiépítése, s ezzel 
megszűnnek a Balaton-törvényben meg-
fogalmazott építési korlátozások. Kés-
márki Tibor, a település polgármestere 
szerint új korszak nyílik Endréd történe-
tében.

- Néhány percnyire vagyunk csak a 
Balatontól, ám a magyar tenger által 
kínált előnyökből eddig keveset érzékel-

 A kora tavasszal, immár hagyományo-
san megrendezendő turisztikai kiállítások 
egyfajta mércét is jelentenek honfi társaink 
körében. Szárszó e téren is több sikert köny-
velhet el, hiszen a főváros után Debrecen la-
kóit is meghódította: a településről megje-
lent több ezer szórólap rövid idő alatt elkelt 
az érdeklődő közönség körében. 

A standok kínálata persze csak lehe-
tőség – az igazi megmérettetés nyáron 
következik el, amikor a potenciális ven-
dég megjelenik a népszerű fürdőhelyen. 
Dorogi Sándor, a városi címre kandidá-
ló nagyközség polgármestere szerint a 
prospektusok kínálata és a tényleges 
szolgáltatások minősége abszolút har-
móniában vannak egymással.

Együtt a víz és az élet

Endrédi változások

A víz napja jegyében lezajlott hévízi gyermekrajz pályázaton 
résztvevők a víz saját életükben betöltött szerepét fogalmazták 
meg képekben . 

Az alkotói versenyt Papp Gábor, a fürdőváros polgármeste-
re hirdette meg, általános iskolások körében. A felhívás nagy ér-
deklődést mutatott, összesen 127 alkotás került a zsűri elé. A té-
mát a diákok sokoldalú ötletességgel, igényesen dolgozták fel. 
Némely munkán a készítők saját verseket is szerepeltettek, amit 
pozitívumkén értékeltek a bírálók. Mint az eredményhirdetésen 
elhangzott: a téma sokoldalú feldolgozása, a különféle technikák 
az összehasonlító értékelést erősen megnehezítették. Egyéni és 
csoportos alkotások egyaránt készültek, az alkotásokból válo-
gatva kiállítást rendeztek a városi könyvtárban. 

Az oklevél elismerésen felül a város polgármestere további ju-
talomként ajánlotta fel, hogy a pályázat valamennyi résztvevő-
je csoportos kirándulást tehet a zalaszabari Zobori KalandoZoo 
parkba, s ott egy egész napot tölthetnek el.

- A turizmus valamennyi helybe-
li polgár számára fontos bevételi for-
rást jelent , ezért esztétikus településké-
pet , színvonalas vendéglátást , s szinte 
tökéletes közbiztonságot garantálunk 
a hozzánk érkezőknek. Látványos fej-
lesztéseknek ugyan híján vagyunk, ám 
olyan gazdasági alapokkal rendelke-
zünk, melyek kiváló lehetőségeket nyúj-
tanak  az uniós források praktikus fel-
használására. Elkészítettünk egy tele-
pülésfejlesztési koncepciót: látványter-
vek, dokumentumok tanúskodnak ar-
ról, milyen jövőképet vizionálunk. Töb-
bek között a konferenciaturizmust fa-
vorizáljuk – megvásároltuk a művelő-
dési ház melletti telket , itt konferencia-

termet és tanuszodát építenénk. Elkép-
zeléseinkben egy mesemúzeum létesíté-
se is szerepel – hazánkban ez lenne az 
első ilyen jellegű interaktív intézmény, s 
így a Csukás Színház mellett ez a léte-
sítmény is növelné a gyermekes csalá-
dok érdeklődését Balatonszárszó iránt . 
A vízparton két kilométer hosszú sé-
tány kialakítását tervezzük, s előreha-
ladott tárgyalások folynak egy téliesí-
tett üdülőpark létesítéséről is . Elképze-
léseink között szerepel egy turisztikai 
centrum létesítése a sztráda szárszói 
lejárójánál – érdemes lesz ezen a pa-
zar panorámával rendelkező területen 
az utasoknak megpihenni. 

      - SF -

hettünk. A csatornázással újabb vállal-
kozások előtt nyílik meg az út, s így lett 
komfortos községünk. Eddig sem tétlen-
kedett azonban a képviselő-testület: az 
iskola, a közösségi ház, az óvoda és pol-
gármesteri hivatal esztétikai meg jelené-
se ezt a gondoskodást tükrözi, s konk-
rét terveink vannak a település további 
szépítésére. A csatornázási munkálatok 
befejeztével az utak, járdák felújításá-
ra, karbantartására kerül sor: erre negy-
venmillió forintos tartalékot képeztünk. 
Az idei száznegyvenhatmilliós költség-

vetésünk pedig fedezetet nyújt intézmé-
nyeink gondtalan működtetésére is. 

             SF
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Épül a kilátó

232 millió forint támogatást kapott Alsóörs és Litér

Berényi bor, Hamvas Béla filozófiája
Május végére elkészül Alsóörs új tu-

risztikai látnivalója, a Somlyó hegyi faki-
látó. A kivitelező tartani tudja a határ-
időt.

2001-ben a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park ugyan felújította a kilátót, de a 
temető feletti erdőben található Som-
lyó hegyi fakilátó statikailag veszélyessé 
vált, így már egy ideje nem volt látogat-
ható. Egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően, korszerű, esztétikus, ugyan-
csak főleg fából készülő, vöröskő lába-
zatú kilátó épül a hegy tetején. A mun-
kálatok 24.6 millió forintba kerülnek. 

Tavaly év végén a kormány 150 millió forint támogatást szava-
zott meg Alsóörsnek, 82 millió forintot pedig Litérnek település 
üzemeltetés, fenntartás és fejlesztés céljából.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere örömét fejezte ki a je-
lentős támogatás miatt, egyben köszönetet mondott Kontrát 
Károlynak, a térség országgyűlési képviselőjének a segítségnyúj-
tásért. - Ilyen nagyságrendű összeget még soha nem kapott a te-
lepülés. Turisztikai jellegű fejlesztéseket szeretnénk megvalósíta-
ni. Ingatlanokat vásárolunk, amelyek újabb bevételi forrásokat te-
remtenek Alsóörs számára – nyilatkozta lapunknak a falu első em-
bere. A tervek között szerepel parti sétány kialakítása és épületek 
felújítása. A kemping gazdasági épülete, illetve a strandon találha-
tó régi kertmozi is megújul. 

Litéren a 82 millió forintos támogatásból a temető zárt te-
rületét, a főbejárathoz illeszkedő kovácsoltvas kerítéssel ven-

Ha a berényi 
h e l y t ö r t é n é -
szek szorgalmas 
munkájának kö-
szönhetően ösz-
szeáll a település 
kilencszáz éves 
krónikája, abban 
bizonyára meg-
határozó szere-

pet kap a bor, s így természetszerűleg Ham-
vas Béla fi lozófi ája. A hányatott sorsú gon-
dolkodó talán legismertebb művét gyakran 
idézik a magyar tenger partján, s nem vélet-
lenül: szinte mindegyik, látogatására méltó 
tóparti szőlőhegyen magvas alapvetéseket 
fogalmazott meg. A berényi kertek között 
például a következőt: 

„Ha tehetném, például megtenném, 
hogy egy szép leányból spirituális lényét ki-
vonnám és egészen addig tisztítanám, sűrí-
teném, desztillálnám, szűrném, kristályosíta-
nám, amíg elmúlhatatlan esszenciáját meg-
kapnám. Minden szép nőből végül is drá-
gakövet lehetne készíteni. Vagy bort.”   To-
vábbgondolásra érdemes elmélkedés!

Horváth László, Balatonberény polgár-
mestere szerint a jövőre jubiláló település 
ünnepség sorozatának egyik tárgyköre – 
éppen Hamvas Bélához kötődve – a bor le-
hetne. A másik hasonlóan izgalmas, hiszen 
az emberi testet és a természetet – vagyis a 
naturizmust helyezi előtérbe. 

- Mindkét téma méltó hagyományaink-
hoz, s mindkettő alkalmas arra, hogy - a 
helybelieken kívül – igényt tartson a nagykö-

nék körbe, valamint illemhely kerül kialakításra. A tervek kö-
zött szerepel még a művelődési ház fűtéskorszerűsítése és a 
nyílászárók cseréje, illetve a fogorvosi rendelő felújítása, új bú-
torzatok beszerzésével. A falugondnoksági munkák hatéko-
nyabb ellátása érdekében kistraktort vásárolnak a települé-
si munkálatokhoz szükséges kiegészítőkkel. – A helyi óvoda 
meglehetősen túlzsúfolt, így ebből az összegből többek között 
azt a plusz tervezési költséget kívánjuk leírni, mely a bölcső-
déseket egy új épületbe helyezné. Célunk még egy új óvodai 
tornaszoba kialakítása is. A Dózsa György utca teljes egészé-
ben megújulhat járdafelújítással és növényültetéssel, a buszvá-
ró és környezete felújításával, valamint az utca végén lévő mur-
vás útszakasz aszfaltozásával ennek a támogatásnak köszön-
hetően – összegezte Szedlák Attila polgármester.

     Szendi Péter

zönség érdeklődésére. Meggyőződésem, hogy 
marketing szempontból is különös értékük 
lehet, s kár lenne tagadni: a berényi szolgál-
tatóknak szükségük van a turizmusból szár-
mazó bevételre. Az elmúlt években ugyanis 
több nagy vállalati üdülő bezárta kapuit – e 
tény egyébként a helyi foglalkoztatásra is ne-
gatív hatással volt. Napjainkban mindössze 
egy panzió tíz szobája és az önkormányzat 
tulajdonában lévő, ám a Balatontourist ál-
tal bérelt nudista camping jelenti a kereske-
delmi szálláshelyeket. Az itt lakók egy része 
természetesen lakáskiadással is foglalkozik, s 
így részesei, befi zetői a település büdzséjének. 

A polgármestertől megtudhattuk, hogy 
a bróker botrány Berényt sem kíméli: az 
egyik érintett cég az elmúlt évben hétmil-
lió forint adótartozást halmozott fel, s a fej-
leményeket fi gyelemmel kísérve nagy való-
színűséggel idén ennek az összegnek a há-
romszorosával fogja csökkenteni a költség-
vetés bevételi oldalát.

- Az év elején még optimisták voltunk, hi-
szen pénzügyi dolgaink zömmel kedvezően 
alakultak, s ennek köszönhetően tavaly kö-
zel százmillió forintos fejlesztést tudtunk vég-
rehajtani. Idén a háromszázmillió forintos 
költségvetésünk tíz százalékát kívánjuk ha-
sonló célokra – út- és járdaépítésekre - for-
dítani, s várjuk az uniós forrásokra alapozó 
pályázatok kiírását. Kész tervekkel rendelke-
zünk, beruházásaink jelentős része a turisták 
által leglátogatottabb partszakaszokra fóku-
szál – a hozzánk érkező vendégek kényelmét 
és komfortérzetét szeretnénk javítani.

   Süli Ferenc 

pet kap a bor, s így természetszerűleg Ham-
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 „Benned minden fana-
tizmus megvan, ami eh-
hez a szakmához kell.”

Egyik kollégájának a reá vonatkoztatott 
véleményét idézte Varga Viktória, Balaton-
györök aljegyzője, amikor a közelmúltbe-
li kinevezése kapcsán felkerestük. A fi atal, 
államigazgatási végzettségű vezetővel a hi-
vatalában beszélgettünk, alig egy hónap-
pal azután, hogy elfoglalta tisztét.

Többen bekopogtattak már hozzá, 
pontosabban: átlépték irodájának küszö-
bét, hiszen ajtaja szó szerint nyitva áll. 

-  „Tudom ám, hogy kihez kell mennem 
az ügyemben, de ha már itt járok, szeret-
ném személyesen is megismerni.”  A minap 
így köszöntött be hozzám egy helybeli - em-
lítette Varga Viktória arról, hogy miként 
alakul a kapcsolata a falubeliekkel. 

Szavaiból jól érződik a választott hivatá-
sának szeretete. Mint mondja, a közügyek 
iránti érdeklődés „örökletes” dolog nála…

- Kicsi zalai faluban, Zebeckén nőttem 
fel, ahol 1990-től mind a mai napig édes-
apám a polgármester. Óhatatlan volt, hogy 
gyermekként ne érezzek bele mindabba, 
amiről valójában csak később tudatosult: a 
közügy igazi fogalma, jelentősége, a dönté-
sek felelőssége. 

Szívesen beszél arról, hogy milyen el-
kötelezetten készült a szakmára. A főis-

Örökölt hivatásszeretettel

Majorbéli tavasz

kolai diplomával a kezében a 
gyakorlati tapasztalat szerzé-
sét tartotta a legfontosabb-
nak, s szerencsésen hozzá is ju-
tott ehhez a lehetőséghez. Ha-
tározott életpálya céllal indult, 
azt ugyan nem tudhatta, hogy 
hamarosan egy közös önkor-
mányzati hivatal kirendeltsé-
gének vezetői feladatát kapja. 

- Zalaszántón kezdtem dol-
gozni 2006-ban pénzügyi vo-
nalon, majd 5 évvel később kerültem 
Cserszegtomajra igazgatási ügyintézői be-
osztásba. A kistelepüléseken jellemző, hogy 
a munkaköri feladatok szerteágazóbbak, 
mint a nagyobb helyeken, s a kollégák-
kal való szakmai együttműködések is szo-
rosabbak. Az említett két helyen eltöltött 
évek jó rálátást adtak az önkormányzati 
hivatali működésre, erre alapozva pályáz-
tam meg a györöki állást.

Bizakodva néz a település és saját jövő-
je elé.  

- A hivatali dolgozók nagy tapasztalat-
tal rendelkező szakemberek, bízom, hogy 
a sokféle ügyet, a sokféle embert együtt, jól 
tudjuk szolgálni. A vonyarcvashegyi szék-
hellyel működő közös hivatal jegyzőjétől, 
Bertalanné dr. Gallé Verától máris sok se-
gítséget kaptam, hogy megismerhessem 
az itteni ügymeneti szokásokat, hiszen 
ezeknek helyenként más és más a bevett 

gyakorlata. Jártam a hivatalában, bemu-
tatott a Vonyarcon dolgozó kollégáknak. 
A munkakapcsolat szoros köztünk, az ő 
„kinyújtott keze” vagyok én itt Györökön, 
illetve a helyettese. Bármikor kereshetem, 
mindenben segít. Adódnak speciális fel-
adatok, főként a Balaton-parti települé-
si jellegből fakadóan. Külön alkalmazko-
dást igényel a nagyszámú üdülőtulajdo-
nosi kör szolgálata. A költségvetést még 
idekerülésem előtt fogadta el a képviselő-
testület, stabil működési és fejlődési forrást 
biztosítva. Ezen keresztül is igen konstruk-
tív, igazi vezetői közösségként működő ön-
kormányzati csapatot ismertem meg. Az 
állás elnyerésével kapott bizalmat egyelőre 
köszönni tudom, igyekszem a lakóközös-
ségben is mihamarabb megszerezni azt a 
helyismeretet, ami az elvártnak meg felelő 
helytálláshoz szükséges. 

                                            Horányi Árpád

A szabadba vágyókat tavaszi életkép-
pel fogadta húsvét hétfőjén a keszthelyi 
Georgikon Majormúzeum. 

- Az élménygazdaságunk jó lehe-
tőséget kínál ahhoz, hogy hozzájá-
ruljunk a családok ünnepi program-
jaihoz, alkalmat adjunk a kimozdu-
láshoz - mondta Szabóné Lázár Ibo-
lya, az intézmény vezetője. - Gondos-
kodtunk zenéről, ünnephez illő idő-
töltésről, s természetesen a locsolko-
dási szokások megtartásához is ide-
ális a hely. 

A szabadba vágyókra nem is kel-
lett sokat várni, hamar ellepték a lá-
togatók a kicsi farmot, mit sem tö-
rődve a délelőtt hűvösével. Erős szél 
fújta laposra a már szépen növekedő 

füvet, gurultak a zöldben a hímes tojások, a 
levegő kavarogva lökdöste a fészer alól ki-
hallatszó zene vidám taktusait. 

- A hagyományok szerinti nyitás egyébként 
nálunk Szent György napja, ez tavaly egybe-
esett a húsvéttal - folytatta az intézmény-

vezető. - Az élménygazdaság 
sok látnivalója kötődik a hús-
véthoz, a látogatás lehetőségét 
biztosítjuk, s nagy öröm, hogy 
sokan élnek is ezzel. 

A vezető elmondta még, 
hogy fedett helyen való ven-
dégfogadással is készültek, az 
érkezők azonban a szabadté-
ri időtöltést választották. Így 
kint szólt a Brumi Bandi Band 
zenéje, a kiskerti környezet-
ben szállhatott a szappanbu-
borék, a kisállatoknak jól esett 
a simogatás. 
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H
irdetés

Az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmádi kistérségben” című,
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázat- 2013

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda a lakosság egészségének szolgálatában
Az egészség – amíg van – nem érték: mindennapi életünk szerves része, természetesnek vesszük, nem törődünk vele, nem vigyázunk rá. Amíg 

egészségesek vagyunk, túlhajszolt világunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzéséért tennünk kell, nem tudjuk, hogyan vi-
gyázzunk rá, mit tegyünk azért, hogy tartósan megmaradjon.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérsé-
gekben” című pályázatán a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non Profi t Kft. sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészségházban Egészségfejlesztési Iroda (röviden: EFI) jött létre, mely az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet által koordinált országos hálózat tagjaként látja el feladatát. Olyan szakmai tevékenységeket valósít meg, amelyek 
hozzájárulnak az emberek egészségének megőrzéséhez, illetve az egészségi állapot javulásához.

Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű feladatait három nagy egységbe sorolhatjuk: kiemelt fi gyelmet fordítanak a szakemberek a különböző 
tevékenységek összeállítása, szervezése során a lelki egészség megőrzésére, a tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás fontosságának hang-
súlyozására.

A projekt megvalósítása során számos egészségmegőrzéssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos program működött. Egészségügyi álla-
potfelmérésekre, mobil szűrésekre és rendszeres dietetikai tanácsadásra került sor, drogprevenciós programokra, aktív életmódot népszerűsí-
tő előadássorozatra, megelőző- felvilágosító rendezvényekre. Létrejött a szív- és érrendszeri betegek klubja, a túlzott alkoholfogyasztással küz-
dők megsegítésére alakult csoport, valamint a dohányzásról leszoktatás is szervezett keretek között történt. Rendszeres testmozgást ösztönző 
programok is megvalósultak, különböző klubszerűen működő mozgásformák csoportjai, gyógytornászok által vezetett foglalkozások. 

A gyógynövény- ismertető túrák, a szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek, a szabad interakciós csoport, a középiskolá-
soknak szervezett konfl iktuskezelés, a betegklubok, a lelki egészségfejlesztő programok: valamint az egészségügyi dolgozóknak tartott krízis-
intervenció is sikeres volt. 

Az Iroda jó kapcsolatot alakított ki az alapellátásban dolgozó partnerekkel, valamint a civil szervezetekkel is.
Az EFI jelentős mértékben hozzájárult az egészségfejlesztési tevékenység eredményességének növeléséhez és szakmai megalapozottságá-

nak fejlődéséhez, így a lakosság egészségi állapotának javulásához. Az EFI szakembereinek tevékenysége segíti az emberek egészségének meg-
őrzését, illetve egészségi állapotának javulását. Ennek eredményeképpen a lakosság egyre nagyobb része érdeklő-
dik az egészségfejlesztési programok iránt, és egyre tudatosabban törődik egészsége megőrzésével.

Az Egészségfejlesztési Iroda a projekt befejezését követő időszakban is készséggel és hasznos prog-
ramokkal áll a Balatonalmádi térség lakosainak szolgálatában. A lakosság részt vehet különböző élet-
módváltást, egészségtudatos változtatást megcélzó programokon, így többek között mozgásprog-
ramokon, táplálkozási tanácsadáson, lelkiegészség - fejlesztésben. 

A programokról, az Egészségfejlesztési Iroda további tevékenységeiről a
www.efi -balatonalmádi.hu honlapon folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.
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módváltást, egészségtudatos változtatást megcélzó programokon, így többek között mozgásprog-

Intenzíven dolgoznak a déli vasútvonal 
korszerűsítésén a szakemberek. A korszerű-
sítés egyik legjelentősebb feladata az aluljáró 
megépítése Siófok belvárosában. Ennek se-
gítségével a Szekszárd (és az autópálya) felől 
érkező autósok könnyebben juthatnak majd 
le az Ezüstpartra, illetve közvetlenül a Balaton 
partra. A hírek szerint a vasút korszerűsítés 
ezen a szakaszon a szezonra, június közepé-
ig befejeződik, s az utasok a nyáron már hasz-
nálhatják az új vágányokon közlekedő szerel-
vényeket.

A felújítás befejezése után a jelenlegi 60-
80 km/h helyett 100-al haladhatnak majd a 
vonatok, ezáltal tovább csökken a menet-
idő a „magyar tenger” déli partjára utazók-

Vasúti aluljáró
nak. Szabadifürdő és Zamárdi-felső között új 
kétvágányú szakaszok épülnek, ennek nagy 
előnye, hogy a legforgalmasabb szakaszon 
csökken a zavarérzékenység, vagyis a késé-
sek meg fognak szűnni (az egyvágányú pá-
lya miatt gyakran kellett várni a szembejö-
vő vonatra). A zajterhelés csökkentése céljá-
ból a kritikus helyeken zajvédő fal épül, de a 
kilátás megőrzése céljából ezt csak ott építik 
meg, ahol mindenképp szükséges, a többi ré-
szen (összesen 17 km hosszban) zaj- és rezgés-
csillapító ágyazat lesz beépítve. Balatonaliga, 
Szabadisóstó, Zamárdi-felső állomáso-
kon, valamint Balatonvilágos, Szabadifürdő, 
Balatonszéplak alsó és felső megállóhelyeken 
új magasperonok épülnek.
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Nemzeti ünnepünk, március tizenötö-
dike alkalmából a Magyar Újságírók Kö-
zössége Petőfi  Sándor Sajtószabadság díjat 
adományozott Zatkalik Andrásnak.

Az írott és az elektronikus sajtóban 
végzett  riporteri, tudósítói, publiciszti-
kai munkásságáért járó elismerést lapunk 
munkatársa Budapesten vehette át Kósa 
Csabától, a MÚK elnökétől.

 A laudációban elhangzott: Zatkalik 
András egyszerre műveli magas szinten az 
irodalmat és az újságírást. Kósa Csaba sze-
rint devalválódik a rádiós és televíziós új-
ságírás, és a Zatkalik András által képviselt 
értékek is gyakran eltűnnek – ezért meg 
kell becsülni azokat a kollégákat, akik vidé-
ken tevékenykednek, és olyan míves műfaj 
mesterei, mint például a karcolat. Zatkalik 
András olyan televíziós és írott műfajokat 
éleszt újjá, amelyek ma már kivesztek, mert 
a bulvárnak nem érdeke életben tartásuk. 

Zatkalik András már középiskolás ko-
rában nagy hatású műveket tanulmá-
nyozott, de nem a szerzők, hanem a mű-

A HOT JAZZ BAND tagjainak, Bényei 
Tamás alapítónak és vezetőnek, valamint 
Bera Zsolt, Fodor László, Galbács István 
Tibor, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt Hu-
nor előadóművészeknek páratlanul sike-
res, külföldön is nagyra érté-
kelt, a tradicionális dzsessz au-
tentikus megszólaltatására épü-
lő előadóművészi tevékenysé-
gük, valamint a magyar könnyű-
zenei örökség ápolását szolgáló, 
értékőrző művészi munkájuk el-
ismeréseként a köztársasági el-
nök nemzeti ünnepünkön Kos-
suth-díjat adományozott. 

A kitüntetéssel Bényei Ta-
más, a siófoki zeneiskola leghí-
resebb növendéke jutott fel a 
csúcsra. Három évtized izgal-
makkal és élményekkel, nem-
zetközi elismerésekkel, tomboló 
közönséggel, gyorsan fogyó le-
mezekkel – úgy tűnik, az Apáti 
János tanár által lefektetett alapok termé-
keny talajra hullottak.

- Most, a kitüntetés átadásának ünne-
pi perceiben magam is felidéztem azokat 
a gyönyőrű éveket, melyeket még Siófokon, 

Munkatársunk, Zatkalik András kitüntetése

Siófokig érő Kossuth-díj

vek mondanivalója fog-
ták meg igazán. Gyerek-
korában szüleitől renge-
teg mesét hallott, taná-
rai jóvoltából pedig olyan 
szerző művei kerültek a 
kezébe, mint Mikszáth, 
akinek szurkálódó humo-
rát az első szakmai fogá-
sok között leste el. 

Széles körű publicisz-
tikai tevékenység termé-
ke a nemrég kiadott saját 
kötete, a  - Veszeli Lajos 
festőművész által illuszt-
rált - Tollas próbák, amely a baráti köre ál-
tal legjobbnak tartott írásait fűzi csokor-
ba. Ezen írások nagy része megjelent már 
különböző lapokban, de jó néhány olyan 
is található a könyvben, amelyek máshol 
nem olvashatók.  

Zatkalik András számára fontos, hogy 
az élet minden területén – így írásaiban is - 
megtalálható legyen a humor. Fiai azonban 

inkább édesapja nyomdokain járnak, akit – 
állami hivatalnoki teendői mellett - sport-
újságíróként is ismerhettek Veszprém me-
gyében. Lesz hát, aki folytatja a családi vo-
nalat. Mint ahogy írói ars poeticája is szól: 
A nyelv az egyetlen kincs, amiből bőkezű-
en adakozhatunk, mégis marad gyümöl-
cséből, hisz nem vész ki, nem fogy ki, mert 
van, ki újravesse keserédes magvait.

A díjat Kósa Csaba, a MÚK elnöke adta át

családi körben s a muzsikára oktató intéz-
ményben töltöttem. Tele voltam tettvágy-
gyal, várakozással, szerettem volna a tanár 
úr által alapított dixie zenekarba azonnal 
bekerülni, ám akkor a trombita játékom 

még túlságosan erőtlen volt. Ezt a hang-
szert csak “sportolók” vehetik kezükbe – 
azok a megszállottak, akik lépésről lépésre 
kívánnak egyre jobb teljesítményt nyújtani. 
A trombitához a szív és az empátia mellé 

ugyanis komoly tüdőkapacitás is kell. 
A Kosuth-díj a zenekar életében mér-

földkő, hiszen hazánkban először kapott 
ilyen rangos elismerést egy jazz zenekar. 
Ez üzenet is egyben, hogy a kormány – és 

így természetesen a társadalom is – 
nagykorúvá tette ezt a műfajt, a Hot 
jazz band zenekar pedig talán elér-
hetővé, közérthetővé, populárissá. Ez 
utóbbi jelző különösen fontos, mert 
remélhetőleg nem csak számom-
ra játékos, tiszta, vidám dallamok-
kal teli, amely mind a publikumnak, 
mind az előadóknak igazi örömfor-
rás, a szabadság egyik kiteljesedési 
formája. 

Alapításunk harmincadik évfor-
dulójára olyan emlékezetes ajándé-
kot kaptunk, amely önvizsgálatra 
is késztet bennünket. Az emberben 
három lény lakozik: amilyen szeret-
nék lenni, amilyen vagyok, s ami-
lyennek a környezetem lát. Évtize-

des álmaim közel járnak mostani lényem-
hez, létemhez. Szerettem volna színpadon 
lenni, hires lenni, nagy fesztiválokon sikeres 
lenni…

   Süli Ferenc  
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Capa-képek sajátos elrendezésben
A balatonfüredi Vaszary Villa ad ott-

hont annak a tárlatnak, melyen a ma-
gyar gyökerű, világhírre szert tett fotó-
riporter, Robert Capa képei láthatóak.

A kiállítás mintegy félszáz képet mu-
tat be, és (mintegy igazodva a kor kihí-
vásaihoz) több vetített anyagra épít. A 
kiállítás címe: Robert Capa / Mozgás-
ban.

A győri Városi Művésze-
ti Múzeumban 2011–2012-
ben bemutatott azonos 
című tárlatot – élve a ba-
latonfüredi helyszín adta 
lehetőségekkel, a teljesen 
más tér adottságaival és a 
centenáriumi Játékos kiál-
lítás készítésekor szerzett 
tapasztalatokkal –, a kurá-
tor (Fisli Éva, Magyar Nem-
zeti Múzeum Történeti 
Fényképtár) 2015-ben újra-
rendezte. Az újrarendezés 
részint kiegészítést, részint 

átértelmezést jelent; ezzel együtt egy új 
kiállítási egység felépítését is a korábbi-
akhoz.

A tárlat most sem szokványos keret-
be kívánja helyezni a sajtófotókat; az 
1913-ban Friedman Endre néven Buda-
pesten született, és 1954-ben Indokiná-
ban, fényképezés közben meghalt világ-
hírű fotóriporter tekintetét követve cél-

ja elsősorban annak kifürkészése, miféle 
képeket tár elénk a múlt, ha másképpen 
nézzük, mint eddig.

A látogató tekintetét azokra a kom-
pozíciókra hívja fel a kiállító, amelyek-
kel Capa a képeit szerkesztette. A fotós 
azon képeiből válogattak, amelyek di-
namikus pillanatokat örökítettek meg 
– híven a riporter világlátásához –, le-

gyen szó a hadszíntér vagy 
a békeidő jeleneteiről. Lát-
hatók olyan képek is, ame-
lyek az ekkor már ameri-
kai állampolgárságú fotóri-
porter 1947–48 során tett 
kelet-európai, így részben 
magyarországi látogatá-
sainak felvételeiből valók. 
A tárlat egyik meglepeté-
se Capa balatoni útjának 
megidézése lehet.

A kiállítás augusztus ele-
jéig tekinthető meg.

              /zatyipress/

Csaknem 50 éves alkotói pályájából ad 
ízelítőt a keszthelyi születésű Nádler Lász-
ló festőművész Alsópáhokon rendezett 
életmű tárlata. A látnivalók nyomán az ér-
deklődők kalandos utat járhatnak be.

- Nincs szándékomban, hogy bezárjam 
magamat egyetlen stílusba - vallja. - A for-
mai skálám terjedelmét az érdeklődési kö-
röm határozza meg, de emellett mindig 
fontosnak tartom a rendet a munkáim 
szerkesztésében.

Visszatekintés egy életműre
A változ atosság a  képzőművészet 

más ágai  felé  fordulással  is  jelen van 
nála .  L átni  textil  munkákat ,  szobro-
kat .  E  kalandokról  jeg y zi :  a  képek 
szellemiségét ig yekszik  3  dimenzió-
ban is  meg fogalma zni .  Szobrász at-
tal  10 esztendeje foglalkozik ,  e  mű-
f ajban két  önálló tár lata  volt  eddig , 
festményeivel  pedig ha z ai  és  külföl-
di  k iál l ítóhelyeken több mint 60 al-
kalommal  szerepelt . 

M e s t e r e i 
s z e l l e m i s é -
gének hatása 
v é g i g k í s é r t e 
eddigi pályá-
ján. Mérföld-
kőnek tekin-
ti a keszthelyi 
Mikus Gyulá-
val való meg-
ismerkedését , 
a vele kiala-
kult kapcsolat 
hatására mé-
lyült el benne 
az ábrázolás 

művészete iránti érzékenység , s kez-
dett vonzódni a f iguratív témákhoz. 
A természet, a Balaton, az épített kör-
nyezet kap általa értékelést azzal a cél-
lal ,  hogy az alkotásokkal a szemlélők 
szívét örvendeztesse meg. Valamennyi 
munka szimbolikus tartalmat is hor-
doz. A látvány utal arra, hogy az em-
beri miliőben is mennyire fontos sze-
repe van a rendnek, a harmóniának, 
ami a háborítatlan világában megvan. 
Szívesen fejezi ki ezt színkompozíciók-
kal is . Alkotásait egyedivé teszi, hogy a 
környezettől kapott élményeket min-
dig enyhén geometrikus stilizálással 
alakítja képpé. 

Életmű tárlatán a műtermi munká-
ba is beavatta a látogatókat. Az úgy-
nevezett gesztusfestészettel engedett 
betekintést abba, amint a zene ihlető 
hangulatára bontakozik ki a vásznon a 
mű, a nézők szeme előtt. Ritmus, szín 
és forma harmonikus tánca mutatta 
meg: a művészeti ágak nem egymás-
tól függetlenül léteznek, csak a kifeje-
ző eszközök különböznek egymástól. 

        Horányi Árpád
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Vitorlázeum
Vitorlástörténeti interaktív 

kiállítás Füreden 

Vitorlástörténeti interaktív kiállítás 
nyílt Balatonfüreden a balatoni vitorlá-
zás legendás klubházának – ma Vitor-
lás étterem – emeletén, valamint tá-
gas teraszán. Az egész évben nyitva tar-
tó új kiállítás nem csupán a város tu-
risztikai kínálatát bővíti, hanem egye-
di és újszerű tematikája révén az egész 
balatoni turizmus egyik kuriózuma le-
het. A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0023 azo-
nosító számú projekthez a Balatonfü-
red Kulturális Közgyűjtemény Fenntar-
tó Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv 
Közép-dunántúli Operatív Program ke-
retében 144 893 000 Ft összegű európai 
uniós támogatást kapott.

A modern és népszerű számítástech-

nikai eszközöket felhasználva több kor-
osztály számára is igazi élményt ad a 
látványos kiállítás. Nincs az országban 
a vitorlázás témakörben hasonló kon-
cepciójú, látogató-centrikus kiállítás. A 
balatoni vitorlázás történetét játéko-
san bemutató kiállítótérben a bemuta-
tó vitrineket gazdag interaktív élmény-
elemek egészítik ki.

Szimulátor révén kipróbálható a vi-
haros Balatonon való vitorlázás, elsajá-
títhatók a navigálási, illetve a kötélcso-
mózási ismeretek, lehet gyakorolni a vi-
torlafelvonást a teraszon kikötött árbo-
con, vagy éppen gyönyörködni a pano-
rámában a kiállítást körbeölelő terasz-
ról. 

A kiállítás nagytermében egy 30 
négyzetméteres, járható üvegfelületű 
Balaton térkép áll, amelyen a látogatók 
szabadon mozoghatnak és választhat-
ják ki az őket érdeklő filmeket, a vitor-
lázás és a balatoni élettel kapcsolatban 
40 témában: a balatoni vitorlás sport 
kezdetei; vitorlázás napjainkban; A fü-
redi hajógyártás története; Miért előre 
megy a hajó?; Vitorlafajták és szerepük;  
Lehet gyorsabb, mint a szél?;  A legény-
ség feladatai; A vitorlás öltözék egykor 
és ma;  Ha támad a vihar;  Legendás ba-
latoni vitorlások;  Balatoni versenyek tí-
pusai; Versenyszaka-
szok rajttól a célig ; 
Kékszalag a Balaton 
ünnepe; Világverse-
nyek Balatonfüreden.

A bemutató egész 
területén kép- és 
hanganyagok, érintő-
képernyős informá-
ciós rendszer, látvá-
nyos, interaktív Bala-
ton térkép, a vitorlá-

zás történetét és technikai fejlődését be-
mutató filmek, távcsövek, többnyelvű 
digitális tárlatvezetés várja az érdeklő-
dőket, akik könnyed és szórakoztató for-
mában megismerhetik a balatoni vitor-
lássportnak, a tó egykori nagyhírű hajói-
nak és hajósainak történetét. Az új kiállí-
tóteret az épület Tagore sétány felőli ol-
dalához épített új falépcsőn lehet meg-
közelíteni. A régi (Hauszmann Alajos ál-
tal tervezett) klubházon is volt itt egykor 
ilyen feljárat. A jelenleg is álló eklektikus 
épület, 1921-ben a fából készült Stefánia 
Yacht Egylet klubháza helyett épült, an-
nak egyes faelemeinek felhasználásával, 
részben megtartva külső formáját.

Az országos védettségű Vitorlás ét-
terem emeleti részén a kiállítás kialakí-
tásával az eredeti állapotnak megfelelő-
en helyreállították az épület homlokza-
tát, a műemlékvédelem jóváhagyásával 
bővült a terasz, az emeleti rész új nyílás-
zárókat kapott, és elkészült az új fakor-
lát. Az új kiállítótér működtetését a vá-
ros többi kiállítóhelyét is fenntartó, az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bala-
tonfüred Kulturális Nonprofit Kft. vég-
zi majd.

  (forrás: sajtóanyag)
  /zatyipress/
  fotó: Kis Virág
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Jubileumi emléktúra
Harmincadik jubileumát ünnepelte idén 

a Káli-medence legismertebb tavaszi ren-
dezvénye, az Eötvös Károly emléktúra. Az 
egyik alapító tagot, a Káli-medence Környe-
zetvédelmi Társaság egykori elnökét kérdez-
tük a kezdetekről és a nem mindennapi ese-
mény céljáról. Kerner Gábor néprajzkutató 
szerint nem is kell szebb alkotás annál, mint 
új népszokást teremteni.

- Mióta rendezik meg a mára hagyo-
mánnyá vált túrát?

- 1982-ben került a kezembe Eötvös Ká-
roly Balatoni utazás című könyvének ha-

sonmás kiadása. Elkezdtem olvasni, és azóta 
sem tudtam letenni. A könyv első lapozgatá-
sa egybe esett azzal az időszakkal, amikor so-
kan hazánknak választottuk a Káli-meden-
cét. Fiatalok voltunk és zsendültünk, mint a 
tavasz. Hihetetlenül érdekes társaság foglalta 
el a környéket és mély barátságok alakultak 
ki, összekötött bennünket a megfoghatat-
lan és a nagyon is megfogható. A vidék, a pa-

raszti kultúra szeretete, az egyforma gondol-
kodás, a szabadságvágy és a kitörés a városi 
világból. Az elég hamar kiderült, hogy a bu-
lizás nem elég és valamilyen egyesületet kel-
lett létrehoznunk, hogy megmutassuk ma-
gunkat a világnak és az akkori politikai rend-
szernek. Az „ős alapítók” Somogyi Győző ve-
zényletével ezt az egyesülést már korábban 
elkezdték a korán érkező első honfoglalók. 
Történt, hogy 1985-ben végre megalakulhat-
tunk, Káli-medence Környezetvédelmi Társa-
ság név alatt, és az a megtiszteltetés ért, hogy 
megválasztottak a társaság elnökének. Ezt a 

nemes tisztet három ciklus alatt gya-
korolhattam. Akkor  és már 
annak előtte is sok progra-
mot szerveztünk a közsé-
gekben, de 1985-ben elha-
tároztam, hogy legyen egy 
igazán „zöld” eseményünk, 
ami a tájhoz és a természet-
hez kötődik, ami még job-
ban megerősíti összetar-
tozásunkat. Eötvös Károly 
könyvét rendszeresen ol-
vasva ez az esemény nem 
lehetett más, mint a saját 
utazásunk a Káli-meden-
ce körül, a barátokkal, mint 
ahogy ezt ő is tette annak 
idején.

- Hányan vettek részt az 
első túrán?

- Az első túránkon So-
mogyi Győző, Rohály 
Gábor, Vidákovics Ist-
ván, Mayer István és jó-
magam vettünk részt. 
Kővágóörsről indultunk az 
alszegi kereszttől, át a Ká-
li-medencén torony iránt 
Szentbékkállának, fel a Fe-
kete-hegyre, ahol az Eöt-
vös Károlyról már régen 

elnevezett rozoga kilátó várt ben-
nünket. A kilátóhoz érve előkerült Eöt-
vös Károly könyve a tarisznyámból, és felol-
vastam az első fejezetet, hogy melyik is volt, 
arra már pontosan nem emlékszem. Majd 
elénekeltük a Szózatot és utána elvonultunk 
lakmározni a hegyen lévő tavak egyikéhez. 
Mely annyira bő vizű volt akkoriban, hogy 
Vidákovics Pityú fürdött is egy jót benne. 
A lakoma után Köveskál felé ballagtunk le 

a hegyről és a Kornyi-tavat érintve érkez-
tünk vissza Kővágóörsre. Pont akkor, amikor 
a nagyszombati mise kezdődött, ahol részt 
tudtunk venni a körmeneten. Azóta is min-
dig nagyszombaton rendezzük meg a túrát. 
Nem lehet szavakba önteni, hogy ez a ván-
dorlás és annak befejezése milyen érzéssel 
töltötte el az embert és mennyivel lettünk 
gazdagabbak! Akkor elhatároztuk, hogy ezt 
folytatnunk kell, és a gazdagságunkat át kell 
adnunk barátainknak is.

- Mi volt a céljuk ezzel a hagyományte-
remtéssel?

- Néprajzkutató lévén mindig is érdekelt 
a közösségi szokások kialakulása, elmúlá-
sa és feltámadása. Erről az eseményről úgy 
gondoltam, hogy kialakulhat valami, ami 
akár generációkon túl is működhet. Talán 
nem tévedtem. Miközben az élő néphagyo-
mányok - zöldágazás, falusi búcsúk - sorra 
kihunytak, tavaszi kirándulásunk úgy tűnik, 
túlél mindent.

- Melyik volt a legemlékezetesebb alka-
lom?

- Ha sorra venném túráinkat, nem tudnék 
kiemelni egyet sem, mert az alapítás óta nem 
változott semmi sem. Hacsak az nem, hogy 
mindig megújul, állandóan új arcok tűnnek 
fel, és egyre több a fi atal a vándorlók között. 
Ugyanonnan történik az indulás és ugyanúgy 
fonódnak a beszélgetések és alakulnak ki az új 
kapcsolatok az ismeretlenek között. Kell en-
nél szebb? Ha végiggondolom az elmúlt har-
minc évet és a szakmámat, talán ez az egyik 
általam kitalált olyan dolog, ami számomra a 
legfontosabb! Ha a barátaimmal közösen egy 
új népszokást teremtettünk, akkor tud e na-
gyobbat alkotni az ember az életében? Mi le-
het hasonló valami, amikor a jó Isten azzal 
ajándékoz meg, hogy a saját fi am helyezheti 
el a koszorút a kilátóra, és énekelheti el velünk 
a Szózatot? Mi lehet annál nagyobb öröm, 
hogy Eötvös Károly örökbecsű szavait válto-
zatlan érzékenységgel fogadja be a meg-meg-
újuló közönség. Számomra ez a túra a saját 
megújulásomat jelenti, és azt, hogy spirituális 
kapcsolatba kerülhetek élő és elhunyt baráta-
immal, Eötvös Károllyal. A harmincadik évfor-
duló után - mint mindig - már készülök a kö-
vetkezőre, és állandóan arra gondolok, hogy 
kinek is adhatnám át a köteteket, kinek is ad-
hatnánk át gondolatainkat, a „Balatoni uta-
zást” a végtelenbe.

      Mizsei Bernadett
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Siófokon „szilárdan” alapoznak
Nemzetközi szinten is elismert edző a lányoknál

Siófoki siker a szezonnyitón

Elkészültek a magyar 
női kézilabda sport „nagy 
öregjéről”, a Siófokon 
szakmai tanácsadóként 
dolgozó Kiss Szilárdról el-
nevezett kézilabda csar-
nok alapjai. Nemcsak ezt 
alapozzák azonban ma-
napság „szilárdan” a Sió-
fok KC - Galerius fürdő 
NB I-es női együttesénél, 
hanem a jövő csapatát is.

Mint Fodor János tu-
lajdonostól értesültünk róla, nemzetkö-
zi szinten is elismert edző, a dán Christian 
Dalmose irányítja az idei nyártól a siófo-
ki lányok szakmai munkáját. A 46 eszten-
dős szakember legutóbb a Bajnokok Ligá-
ja-szereplő Viborg együttesét vezette, Sió-
fokon pedig hosszabb távra tervez: három-
éves szerződést köt a komoly terveket szö-
vögető magyar klubbal.

A siófokiak a 2014/2015-ös évadra a le-
hető legjobb KEK-szereplés mellett a baj-
nokságban a négy közé jutást tűzték ki fő 
célként, azonban ez a tervük az alapsza-
kasz utolsó fordulójában, Vácon elszállt.  
Dalmose már többször látta élőben és te-
levíziós felvételeken is a siófoki lányokat, és 
olyan együttest szeretne kialakítani, amely a 
Győrrel és a Ferencvárossal is felveheti a ver-
senyt. Fontos lenne, hogy az SKC az ötödik 
helyen fejezze be az idei szezont, ugyanis ez 
a helyezés valószínűleg nemzetközi kupain-
dulást ér, így a társaság az ősztől az EHF Ku-

Március utolsó hétvégéjén rendezték az országos rally baj-
nokság nyitó futamát, az Eger Rallyt. Rajthoz állt a magyar R1, R2 
és Historic mellett a szlovák R1 és R2 mezőnye is, így közel 200 
páros vágott neki a viadalnak.

pában is letehetné majd 
a névjegyét.

A formálódó csapat-
ról annyit tudtunk meg: 
szeretnék az együttes ge-
rincét megtartani. Töb-
beknek még élő szerző-
désük van, s akinek nincs, 
de szeretnék itt tartani, 
azzal komolyan leülnek 
tárgyalni. Természetesen 
az új edző új játékosok-
kal is szeretne erősíteni, 

hiszen a nagy tervekhez néhány meghatá-
rozó játékosra is szükség lesz.

Fodor János azonban a személyi feltéte-
lek biztosítása mellett a „tárgyi” feltételek-
re is nagy gondot fordít. Az egykori Városi 
Sportcentrumnál felújították már az öltö-
zőket, s elkészült az utánpótlás edzőcsarno-
ka is a kiszolgáló helyiségekkel. Most a leg-
nagyobb „falat” a több-
funkciós kézilabda csar-
nok felépítése, amely-
nek a pénzügyi feltételei 
is lassan összeállnak. Így 
várható, hogy az év vé-
gére tető alá kerül a lé-
tesítmény. A korábban 
elképzelt ezer fő helyett 
mintegy kétszázzal több 
nézőt fogadhat be az in-
tézmény, így nemzetközi 
mérkőzések lejátszására 
is alkalmas lesz. De nem-

csak arra, hanem például kiállításokra, kultu-
rális és egyéb sporteseményekre, vagy akár 
koncertekre is lehetőség nyílhat a csarnok-
ban, amelyhez agilis, hozzáértő vezetőt ke-
resnek. Július közepéig pályázat segítségével 
szeretnék kiválasztani a létesítmény igazga-
tóját és programszervezőjét.

A fejlesztések azonban ezen túl is zajla-
nak: a tavaly felújított nyolc szabadtéri te-
niszpálya mellé idén még kettő csatlako-
zik, miután a téli sátrat lebontják. A kézilab-
da edzőcsarnok mellé pedig már elkezdő-
dött egy sportkollégium építése is. Itt 20 db 
kétágyas szoba és öt apartman készül tanári, 
orvosi szobával, étkezővel, konyhával. 

Mint a fentiekből is kitűnik: Siófokon a 
hazai női kézilabda-sport új fellegvára ala-
kul. Bízunk benne, hogy az álmok valóra vál-
nak, hisz az Siófoknak, sőt az egész balatoni 
régiónak szerezne elismerést, hírnevet.

      Gyarmati László

Fotó: Sári Péter

A nagy visszatérő zamárdi pilóta I� . Tóth János - Szőke Tamás-
sal az oldalán - remek kezdést követően árokba csúszott, ahon-
nan bár nézői segítséggel kivették az autót, nagy időhátrányt 
szerzett, így az abszolut értékelés huszonötödik helyét tudták 
csak megszerezni. 

A siófoki Gyarmati Ariel - Kocsis György duó revansot vett az 
egri pályákon, ahol is a pilóta két évvel ezelőtt sú-
lyos balesetet szenvedett. Az új autóval megnyer-
ték a kategóriájuk, valamint az R2 abszolut értéke-
lését is. A remek kezdés biztos alapot ad a célul tű-
zött bajnoki címüknek. 

- Nagyszerű hangulatban és felszabadultan ver-
senyeztünk,  nem volt rajtunk nyomás, mivel az első 
versenyt tesztnek szántuk. Az elejétől jó időket au-
tóztunk , így feléledt bennünk a versenyszellem és 
sikerült az élen végeznünk. - értékelte a futamot 
Gyarmati Ariel.
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A tavasz meghozta a természeti kör-
nyezetben való sportolási kedvet. A Vo-
nyarcvashegyi SE futó szakosztálya 3 
csapattal, valamint férfi és női párossal 
képviseltette magát a 8. Spuri Balaton 
Szupermaraton 4 napos tókerülő verse-
nyen. A keszthelyi Mazsola Kerékpáros 
Sportegyesület a Tihanyi-félsziget Kupán 
vett részt.

- Sportos életmóddal elkötelezett csa-
pat a miénk, két éve, Zsírégetők néven a 
Vonyarcvashegyi SE futó szakosztályaként 
működünk - mondta a csaknem 40 fős 
kollektíva képviseltében Radóné Kará-
csonyi Enikő, akinek a vonyarciak jó sze-
replése nagyban köszönhető. A sportág-
beli 13 éves múltja alatt sokakkal kedvel-
tette meg ezt a mozgásformát. Ma már 
hivatalos megbízottja e munkának: a Bu-
dapesti Sportiroda 3 éve a térség futó 
nagykövetének nevezte ki. 

Mondhatni, hogy a részvétel és az 
eredmény sportdiplomáciai jelentősé-
gű volt. Hiszen az igazi cél az, hogy mind 
többen kövessék, s teljesítményeikkel is 
utolérjék őket.

- Szeretnénk jó példát adni az egészsé-
ges életre, inspirálni másokat erre a sza-
badidős sportra és a versenyzésre is - hang-
súlyozta a sportdiplomata, aki a helyi ál-
talános iskola pedagógusként azért is so-
kat tesz, hogy a gyermekek megkedveljék 

Tavaszi futás és tekerés

Sikeres időszakra tekint vissza a 
Magyar Vitorlás Szövetség

ezt a sportágat. - A szakosztállyá fejlődés 
még nagyobb közösségi életet tesz lehető-
vé, szélesebb körű kapcsolatokat tudunk 
így kialakítani, a társaság jó vonzerő a di-
ákoknak is, hogy megismerhessék és meg-
szerethessék a futás jótékony hatását.

Az eredmények is példamutatóak vol-
tak, a lezajlott programon való részvétel-
lel a település sportéletének jó hírét vit-
ték, nem először. Kategória győztesként a 
legjobb eredményt hozta Németh Gábor 
és Takács László, 7. helyen végzett Gazda 
Rita és Radóné Karácsonyi Enikő, a csa-
patok pedig a középmezőny szintjén tel-
jesítettek. 

Társközösségekkel csereprogramo-
kon vesznek részt, változatos természeti 
környezetekben tarthatnak edzéseket. A 
vonyarci futók most a közelgő Keszthelyi 

Kilométerek versenyre készülnek, ahova 
a tanárnő diákokat is kísér majd. 

A biciklis sportot kedvelők is felsóhaj-
tottak: Végre versenyszezon! A március 
végi Tihanyi-félsziget Kupán nagy csapat-
tal vett részt a keszthelyi Mazsola Kerék-
páros Sportegyesület.

Élményeiket megosztva a résztve-
vők elmondták: örültek a kellemes, szá-
raz időnek. Elsősorban élmény volt a csa-
patos tavaszi tekerés. A rajtnál jellemző 
tolongást hamar lazította már az első 
emelkedő. A verseny jó próbatétele volt 
annak, hogy mennyi erőnlétet jelenthet-
nek a téli edzések. Örömükre szolgált, 
hogy sok mazsolás szurkoló is jelen volt 
a pálya mellett. Áprilisban indulnak a kö-
zös edzések.

                               Horányi Árpád

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb idő-
szakára tekinthet vissza a Magyar Vitor-
lás Szövetség, amely 2015-ben is várható-
an sok kellemes eredménnyel örvendezteti 
majd meg a vízi sport híveit. Berecz Zsom-
bor személyében már 2014-ben volt olyan 
magyar vitorlázó, aki megfutotta az olim-
piai szintet, s így nyugodtan készülhet Finn 
dingiben az ötkarikás megmérettetésre. 
Jó reményekkel szállhat vízre a jövőt kép-

viselő Érdi Mária, valamint Tomai Balázs, 
Vadnai Benjámin és Jonatán is, akik – noha 
Rióba is kijuthatnak – inkább Tokióra ké-
szülnek – emelte ki dr. Kollár Lajos, a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség elnöke a szervezet 
sajtótájékoztatóján.

De nemcsak az élsportban történtek 
komoly változások, hanem sikerült a sport-
ág szervezeti rendszerét és anyagi helyzetét 
is megszilárdítani. Az új vezetés 2013 má-

jusában igen rossz anyagi körülmények 
között vette át a sportági szakszövetsé-
get. Az elvégzett kétéves munka eredmé-
nyeként sikerült stabilizálni a költségvetési 
helyzetet és ledolgozni a teljes adósságál-
lományt.

2014-hez képest idén a Magyar Vitorlás 
Szövetség mintegy húsz százalékkal ma-
gasabb költségvetésből gazdálkodhat, ám 
ezen belül a versenysportra szánt összeg 



2015. április utár Sport

23

II. Balatonföldvári Sárkányhajó Gyorsulási Bajnokság
A versenyzők a megszokott, hosszú távú, „hivatalos” verse-

nyekkel szemben egy tempóját tekintve pörgősebb, látvány szem-
pontjából pedig szórakoztatóbb gyorsulási versenyen vehetnek 
részt. Ezentúl a verseny helyszíne is egyedinek mondható, ugyan-
is az II. Balatonföldvári Sárkányhajó Bajnokságot a Balatoni Hajó-
zási Zrt. Balatonföldvári kikötőjében rendezik meg. A helyszín kü-
lönleges, ugyanis tavalyig sárkányhajó versenyt eddig nem rendez-
tek balatoni kikötő területén. A helyszínválasztásnak nem csak az 
újdonság szempontjából volt jelentősége. Kikötőben versenyezni 
előnyös a versenyzők szempontjából, mivel ezek a hajók (is) job-
ban siklanak a mély vízen. Tavaly bebizonyosodott, hogy emellett 
előnyös a nézők szempontjából is, akik a futamokat a kijelölt pá-

A versenyre jelentkező csapatokat három kategóriában nevezhetnek: 

I. Abszolút kezdő (még sosem eveztek sárkányhajóban) 
II. Haladó (már versenyeztek sárkányhajóban, de nem igazolt versenyzők) 
III. Profi  (igazolt versenyzőkből álló csapat) 

Az abszolút kezdő és a haladó kategória csapatainak tagjai közé maximum négy profi  (igazolt) versenyző nevezhető. Ennél több iga-
zolt versenyző esetén a csapat profi  kategóriába kerül. Egy versenyző több csapatban is indulhat! 

A verseny első futama 2015. június 27-án 10 órakor indul. A döntő futamokat fél öttől rendezzük!
A hajózási menetrend szerint 5 órára a pálya kijelölő bójákat is el kell tüntetnünk. 

Az II. Balatonföldvári Sárkányhajó gyorsulási bajnokság szervezői: 
Balatonföldvár Önkormányzata 
Kanizsa Sárkányhajó Sportegyesület 
Főszervező: Tarvízió Kft.
Info: Futó Zsófi a +3630 5732 130 
Tar Mihály +3630 3830 100

További részletek és nevezés a www.sarkanyhajo-balatonfoldvar.webnode.hu oldalon!

lya körül nagyon sok helyről és nem utolsósorban nagyon közel-
ről követhetik fi gyelemmel. A versenyre az első alkalomhoz ha-
sonlóan baráti társaságok, munkahelyi közösségek, valamint te-
lepülések csapatainak nevezését várják. A csapatok 100 méte-
res pályán, két hajóval versenyeznek egymás ellen. Az egyes fu-
tamok nyertesei egyenes ágon jutnak tovább, míg a vesztesek vi-
gaszágon, akár a döntőig is küzdhetik magukat. Húsz fős sárkány-
hajókkal versenyeznek, de 16 fős (minimum 12) csapatok is jelent-
kezhetnek. Fontos szempont, hogy minden csapatban minimum 
négy női versenyzőnek kell szerepelnie! A versenyen - biztonsá-
gi szempontból - valamennyi versenyző számára a mentőmellény 
bekapcsolt állapotú viselése kötelező. 

harminc, az utnpótlás-műhelymunka szá-
mára kijelölt források pedig 25 százalékkal 
nőnek. Jó hír a Balatonon kívüli vízterülete-
ken vitorlázók számára, hogy rájuk is har-
minc százalékkal több pénz jut majd.

Miközben a média elsősorban a kiemel-
kedő sportolói sikerekről számol be, mind-
erre az ad lehetőséget, hogy a háttérben 
folyamatos fejlesztések zajlanak. Ezekben a 
hetekben vezetik be a sportág teljesen új 
alapokra helyezett informatikai rendszerét, 
amely lényegesen megkönnyíti majd a ver-
senyekre történő nevezéseket, a versenyek 
lebonyolítását és a ranglisták készítését. Az 
így felszabaduló kapacitásokat hasznosabb 
feladatokra lehet majd fordítani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a MOB támogatásával sikerült egy új men-
tő- és rendezőhajót vásárolni, amely a szö-

vetség számára lehetővé teszi majd 
a versenyek gördülékenyebb rende-
zését. Erre szükség is lesz, hiszen a 
Balaton egyre előkelőbb helyre ke-
rül a nemzetközi versenynaptárak-
ban. A szakmai munka elismerése-
ként a magyar vitorlás egyesületek 
és a hajóosztályok magyar szerve-
zetei egyre több világversenyt ren-
dezhetnek a Balatonon. A hagyo-
mányos balatoni évadnyitó verseny-
re május 16-án kerül sor, melynek 
kísérő rendezvénye a Concourse 
d’Elegance, az oldtimer autók szép-
ségversenye. A 47. Kékszalag Árkád Nagy-
díj rajtja július 2-án lesz, a parti progra-
mokról pedig a Vincze Balaton gondos-
kodik. Újdonság, hogy az MVSZ a tőke-
súlyos nagyhajók legtöbb osztálya szá-

mára egy helyen és időben összevontan 
szervezi meg az országos bajnokság, így 
a versenysport és szponzorációs értéke 
is emelkedik.

   Szendi Péter
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Szövetségre léptek a vízparti városok

Új, mindkét fél számára rendkívül elő-
nyös együttműködésről döntöttek az Eu-
rópai Vitorlás Szövetség közelmúltban meg-
rendezett spanyolországi konferenciáján. 
Wossala György, a testület örökös tisztelet-
beli elnöke a sportág népszerűsítésének to-
vábbi lehetőségét, az utánpótlás anyagi bá-
zisának folyamatos biztosítását látja a víz-
parti városok szövetségével kötött megálla-
podásban.

- A kontinens számos országában, a ten-
ger- vagy tóparti településeken már felis-
merték: nem csak a nagy világversenyek 
rendezése, vagy az itt vitorlázók vendéglá-
tása hoz hasznot a helyi szolgáltatóknak, s 
így közvetve az önkormányzatoknak. A ra-
cionálisan gondolkodó városvezetők, a kép-
viselő-testületek ezért támogatást nyújta-
nak a helyi vitorlás szakosztályoknak, egye-
sületeknek - közreműködnek a tisztségvise-
lők, oktatók képzésében, számos iskolában 
pedig már kötelező tantárgy lett a vitorlá-
zás. Tudatában vannak, hogy a sportág ré-
vén a média érdeklődésének középpontjá-
ba kerül városuk, s ez a turizmusra is jóté-
kony hatással van. A márciusi fórumon 
döntöttünk arról is, hogy ezentúl minden 

*A Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Hitelprogram keretében a THM 2,5%. Az ajánlat a 2015. 02. 01. és 2015. 03. 31. 
között folyósított szerződésekre, illetve a keret nagyságától függően visszavonásig érvényes. A Növekedési Hitelprogram 
keretében nyújtott fi nanszírozás fi x kamatozású, forintalapú konstrukció, THM 2,5%, minimum fi nanszírozott összeg 3 millió forint, 
maximum futamidő 60 hónap, az ajánlat egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az 
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén annak mértéke 
módosulhat. A Növekedési Hitelprogram keretében az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja a fi nanszírozást. Az Unciredit Leasing 
Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret kimerülése esetén az akciót azonnali hatállyal leállítsa. **3,5 tonna alatti 
járműkategóriában az ACEA (European Automobile Manufacturer’s Association) adatai alapján. A képen látható autók illusztrációk! 
A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az akcióban részt vevő Renault márkakereskedésekben!

RENAULT KISHASZONJÁRMŰVEK
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK A FLOTTANAPOKON!

NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAMMAL 2,5%-OS KAMATRA*

EURÓPA ELSŐ SZÁMÚ KISHASZONJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTŐJE**

www.renault.hu/flottanapok
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RENAuLT SZERVIZ
A feltüntetett árak tartalmazzák az eredeti Renault alkatrészeket, a munkadíjat és az áfát. A klímaellenőrzés  
és -tisztítás díja az akció ideje alatt érvényes. A fenti akciós ajánlatok nem vonhatók össze más kedvezményekkel.  
A modelljére érvényes pontos árakról érdeklődjön a márkakereskedésben.
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évben közös konferenciát szervezünk, mert 
erősíteni kívánjuk a szociális, társadalmi 
együttműködést. 

A sokszoros világ- és Európa-bajnok 
Wossala György elmondta: Magyarorszá-
gon is vannak már jó példák, pozitív tapasz-
talatok - lehetőségeikhez mérten több ön-
kormányzat anyagilag is támogatja a helyi vi-
torlás szakosztályokat. 

- Hazánkban most egy olyan korosztály 

bontogatja szárnyait, melynek tagjai már 
a Brazíliában rendezendő olimpin is érme-
sek lehetnek. S ha így lesz, ez a támogatott-
ság és a marketing érték szempontjából is 
sokat jelent a magyar vitorlás sport számá-
ra. Az eredményes sportolók hősök a fi atalok 
szemében, többen választják akár kedvtelé-
si- akár (később) versenyszerű célul s így nem 
lesz gond az utánpótlás tekintetében sem. 

   Süli 


