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A vízminőség és a halgazdálkodás volt a 
Balatoni Szövetség január végi ülésének fő-
témája. Ezúttal Örvényesen találkoztak a 
szövetség tagjai.

A fórumon először a vízügyi igazga-
tóság siófoki kirendeltségének vezetője, 
Pécseli Péter előadását hallgatták meg a 
résztvevők a tó vízszintjének szabályozá-
sáról. Ezt követően alakította ki álláspont-
ját a BSZ elnöksége. Ismeretes, hogy 2014. 
június 18-án kezdeményezte a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) a 
Balaton felső szabályozási szintjének 120 
cm-re történő megemelését a Közép-du-

nántúli Vízügyi Hatóságnál. A Balatoni Szö-
vetség a továbbiakban is támogatni tudja a 
Balaton ideális vízszintjének 120 cm-re tör-

A Balaton nem feszített tükrű medence...
Örvényesen ülésezett a Balatoni Szövetség

ténő megemelését, de jelenleg nem állnak 
fenn annak feltételei. A jelenlegi állapotok 
alapján nem támogatható a vízszint azon-
nali emelése, mert elmaradtak már azok a 
fejlesztések is, melyeknek meg kellett vol-
na előznie az előző, az 1990-es évek végén 
született döntést a vízszint 100 cm-ről 110 
cm-re történő megemeléséről. 1997-ben 
a Balaton vízszintszabályozásának meg-
változtatását megelőző környezetvédelmi 
engedélyezési eljárás során 9 önkormány-
zat élt kifogással és a jelzett problémák to-
vábbra is fennállnak Ezek a következők: az 
alacsonyan fekvő épületek víz alá kerülése; 

a vízszintemelés okozta belvizek; a csapa-
dék-levezető árkok hiánya és a magas be-
fogadó szint; berekvíz átvezetés sűrűsödé-

se; vízrendezési kérdések; part menti elön-
tések kárigénye. 

A belterületi csapadékvíz-elvezető 
rendszerek zöme a plusz egy méteres mér-
tékadó vízszintre épült ki. Ez a helyzet ko-
moly kérdéseket vet fel. Ezek a rendsze-
rek ebből fakadóan nem tudják betölteni 
a szerepüket, és nagyobb esőzések esetén 
komoly károk keletkeznek az állami, önkor-
mányzati, de legtöbb esetben a magántu-
lajdonokban is.

Az aszályosabb években is nagyobb biz-
tonsággal fogadhatnánk a turistákat a víz-
szint tekintetében, amennyiben a jelenle-
ginél magasabban tudnánk tartani a Bala-
tont. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy 
egy komplex, a parti önkormányzatokkal 
egyeztetett fejlesztési koncepció készül-
jön, mely magában foglalhatja a vízszint-
emelés miatt szükséges fejlesztéseket és 
az önkormányzati igényeket. Azt fontos 
megjegyezni, hogy a Balatoni Szövetség a 
megoldásokat keresi. A térség polgármes-
terei „saját bőrükön” tapasztalják a vízszint 
változásából fakadó gondokat, problémá-
kat. Talán ennek a közös gondolkodásnak 
köszönhetően nagyobb forrásokat is tud-
nánk mozgósítani.

Két példát is említett Balassa Balázs. 
Minden településre vonatkozóan a part-
szabályozási terv tartalmazza a kialakítan-
dó parti sétányokat, illetve komoly igény 
van újabb, vagy a meglévő kerékpárutak 
kialakítására, fejlesztésére. Véleményünk 
szerint – folytatta – a parti sétányok, ke-
rékpárutak egyben lehetnének partvédő 
művek is. Minden önkormányzat esetében 
több kapcsolódási pont is megfogalmazó-
dik majd az egyeztetések során.

A projekt előkészítésére (a 2014–2020-
as tervezési időszakra vonatkozóan) a for-
rások rendelkezésre állnak egy komplett 
és átfogó koncepció megalkotására. A Ba-
laton-parti önkormányzatok jogos elvárá-
sa, hogy az egyeztetésben részt vegyenek, 
és ennek koordinálására szívesen felajánlja 
közreműködését a Balatoni Szövetség – 
hangsúlyozta az elnök.

Felmerültek olyan kérdések is, hogy mi-
képp változik a Balaton jogi határa, vagy 
éppen a Balaton területe. Ez megmaradt 
megválaszolandó kérdésként. A jogi part-
vonal a következőképpen van defi niálva: 
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„Állandó vagy ideig-
lenes jellegű partvé-
dőműveknél a mű víz 
felőli felső éle; egyéb 
(partvédőmű nélkü-
li partszakaszokon a 
siófoki vízmérce ’0’ 
pontja felett a + 1,0 
m-es vízállásnál meg-
felelő szintvonal.” 
Csakhogy ez nem fel-
tétlenül a jelenlegi álla-
potot tükrözi.

Azt egyértelműen kijelenthetjük – ol-
vasható a BSZ álláspontjában –, hogy a Ba-
laton nem egy feszített víztükrű medence, 
ezért rendkívül nehéz a víz szintjének tartá-
sa. Komoly munkát végeznek ennek érdeké-
ben a KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendelt-
ség szakemberei.

Az előadás egyértelműen kitért a jelen-
legi zagyterek kapacitására, az iszapkotrás-
ból származó iszap elhelyezésének lehető-
ségeire. Jelenleg két, nagyobb kapacitással 
és engedéllyel rendelkező zagytározó mű-
ködik a Balatonnál: Balatonfűzfő 3-as, Bala-
tongyörök 5-ös. Ezek alkalmasak nemcsak 
az önkormányzati vagy egyéb üzemelteté-
sű kikötők kotrási anyagainak elhelyezésé-
re, hanem az esetleges vízminőség-védelmi 
kotrásokból származó zagy elhelyezésére is. 
Természetesen ezek kapacitása sem végte-
len, ezért fontos az utógondozás kérdése. A 
zagyterek időszakonként történő ürítése, a 
kikerülő anyagból a közeli tájsebek rehabili-
tációja elvégezhető. Ezáltal a zagyterek to-
vább üzemeltethetőek.

A BSZ második napirendi pontjában a 
balatoni halgazdálkodás helyzetét vitat-
ta meg. A napirendi ponttal kapcsolato-
san elsőként Szári Zsolt, a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofi t Zrt. vezérigazgatója tá-
jékoztatta a jelenlévőket a halászat Balato-
non történő leállítását követő változásokról. 
Táncsics Aladár, a Bakony Balaton Horgász 
Szövetség elnöke a térség horgászegyesü-
leteiről, a szervezetek munkájáról és a helyi, 
valamint a horgászturizmus kapcsán a tér-
ségbe érkező horgászok helyzetéről adott 
tájékoztatást. Dr. Takács Péter, az MTA Öko-
lógiai Kutató Központ Balatoni Limnológiai 
Intézetének munkatársa pedig tájékoztatta 
a jelenlévőket a vizsgálataikról, melyek során 
tanulmányozták, hogy milyen hatást gyako-
rolnak a befolyók a Balaton halfaunájára.

Az előadások alapján egyértelművé vált 

a Balatoni Szövet-
ség elnöksége szá-
mára, hogy a Balato-
non a halászat betil-
tásának célja a hor-
gászturizmus erősí-
tése volt. Ezzel még 
egyet is tud érteni az 
elnökség, de elenged-
hetetlen a halászat le-
állításából fakadó kö-
vetkezmények meg-

nyugtató kezelése, és a horgászturizmus fel-
tételeinek megteremtése. A Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofi t Zrt. talán legfonto-
sabb feladata az elsősorban őshonos halakra 
épülő halfauna fenntartása, a horgászok szá-
mára a megfelelő mennyiségű hal biztosítá-
sa. Fontos feladat még a halőri hálózat fenn-
tartása, fejlesztése. Elhangzott, hogy a rend-
szeres haltelepítések mellett a nyári időszak-
ban, főleg a horgászturizmus kiszolgálása ér-
dekében haltelepítést végeznek majd. Ezál-
tal méret alapján azonnal fogható pontyok 
kerülnek a Balatonba.

A másik fontos kérdés a balatoni halsü-
tödék, vendéglátó egységek balatoni hallal 
történő ellátása volt. Jelenleg a Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofi t Zrt. a halgazdálko-
dási jogosultságában lévő Kis-Balaton déli 
részének halászatából, valamint az általuk 
üzemeltetett Balaton-melléki tógazdasá-
gokból tud halat biztosítani. Elkezdődtek a 
tárgyalások újabb, a Balaton vízgyűjtő terü-
letein található halastavak Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofi t Zrt. kezelésébe, tulaj-
donába kerülése vonatkozásában. Az elnök-
ség kifejtette azon véleményét, hogy támo-
gatni tudja a halellátás biztosítását a Balaton 
vízgyűjtő területén lévő halastavakból, de 
meg kell teremteni a lehetőségét annak (ha 
csak korlátozott mennyiségben is), hogy ke-
rüljenek Balatonból kifogott halak is a ven-
dégek tányérjára.

Egyértelművé vált, hogy komoly fejlesz-
tésekre van szükség a minőségi horgásztu-
rizmus feltételeinek biztosítása érdekében. 
Főleg az északi parton fogalmazódik meg 
a kérdés, hogy tudnak-e kulturált és szabá-
lyos horgászati lehetőséget biztosítani a tér-
ségben élő és a horgászat céljából idelátoga-
tó horgászok számára. Jelenleg nagyon ke-
vés a legális csónakkikötők száma. Ezt el-
sősorban az anyagi források hiányában, va-
lamint a kikötők megvalósítását megelőző 
engedélyeztetési eljárás évekig tartó folya-

matának problémájában látják. Addig, amíg 
sem a partról, sem pedig a csónakból törté-
nő horgászat alapvető feltételeit nem tudják 
megteremteni, addig „rákényszerítik” a hor-
gászokat az illegális bejárók használatára, lé-
tesítésére.

Az északi parton több településen csak 
a strandokon, illetve a hajókikötőkben tud-
nak a horgászok a partról horgászni. Ez a le-
hetőség nyári időszakban még tovább kor-
látozódik, ezért marad a vízről történő hor-
gászat. Felmerült az a kérdés is, hogy hol tá-
rolja a horgász a csónakját legális csónakki-
kötők hiányában. A válasz jelenleg kézenfek-
vő: a nádasba vágott illegális kikötőkben. A 
feltételek megteremtéséhez tehát elenged-
hetetlen a fejlesztési források biztosítása. 
Kezdeményezi a BSZ, hogy az elkövetkezen-
dő fejlesztési időszakban a kormány bizto-
sítson uniós forrásokat a balatoni horgász-
turizmus fejlesztésére. A szövetség elnök-
ségének véleménye szerint a következő fej-
lesztések megvalósítása elengedhetetlen a 
horgászturizmus feltételeinek megteremté-
se érdekében: 

- fontos, hogy megteremtődjenek a szak-
mai és az anyagi feltételei a legális csónakki-
kötők építésének

- a BSZ támogatja, hogy minden telepü-
lésen az önkormányzat vagy a vízügyi ható-
ság által biztosított partszakaszon sólyapá-
lyákat építsenek. Ezek egyrészt a helyi hor-
gászok csónaktárolással kapcsolatos gond-
jait is megoldanák, másrészt lehetőséget ad-
nak a csónakot hozó horgászturistáknak a 
csónak gyors és egyszerű vízre-tételére. Ezen 
túl a sólyapályáknak komoly szerepe lehet a 
halgazdálkodásban és a halőrzésben is, hi-
szen akár haltelepítési pontokként is hasz-
nálhatóak, akár a halőrzést is segíthetik, mi-
vel a halőri csónakokat is egyszerűen vízre 
lehetne itt rakni. Az egész Balatonra egysé-
ges sólyapályát lehetne kiépíteni, mely a ter-
vezési folyamatot is gyorsítaná.

- a „partról történő” horgászat lehetősé-
geit bővíthetnék a parttól a mélyvízig kiépí-
tett (nem a nádasokat átszelve), könnyen 
telepíthető és bontható stégrendszerek ki-
építésével. Akár a pályázathoz lehetne ren-
delni egy, az egész Balatonon tevékenykedő 
alacsony merülésű darus uszályt is, melyről 
a telepítéseket és a bontásokat is végeznék.

  Z. A.
  fotó: Zatkalik
/forrás: Balatoni Szövetség honlapja/



2015. februárutárAktuális

4

A hónap végén, február 25-én a hor-
vátországi Kaproncában tartják a Balato-
nunk idegenforgalmi szezonját vonzób-
bá tehető, meghosszabbítását célzó, az 
Európai Unió Magyarország -Horvátor-
szág IPA Határon Átnyúló 2007 - 2013–as 
Együttműködési Program keretében el-
nyert projekt záró konferenciáját.  Az 
ATDS: „Élményturizmus fejlesztési straté-
gia” című projekt megvalósítása2013 no-
vemberében kezdődött két partnerszer-
vezet közreműködésével. Horvátországot 
Kapronca Város Önkormányzata, míg ha-
zánkat a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. képviseli.

A projekt eredményeit bemutatni hí-
vatott záró konferencia célja, hogy a part-
nerek által kidolgozott megvalósítható-
sági tanulmányok és közös élményturisz-
tikai stratégia széles körűen bemutatás-
ra kerüljön. Mint már többször is hírt ad-
tunk róla, az elmúlt tizenhat hónap szak-
mai munkája során mindkét fél elkészí-
tette egy¬-egy élményturisztikai park 
megvalósíthatósági tanulmányát. A ta-
nulmány szerint a Balaton turista forgal-
mára legnagyobb hatással egy vidám-
park vagy tematikus park lenne, egy olyan 
park, amely a nyugat-európai vetélytár-
saival is fel tudja venni a versenyt. Olyan 
attrakcióra van szükség, amely kedvéért 
akár külföldről is ide utaznak a családok, 
illetve hűvösebb napokon megfelelő ki-

Élménypark a Balatonon
kapcsolódást jelent a magyar tenger mel-
lett. Évi 8-10 hónapos nyitva tartás mel-
lett az éves látogatószám várhatóan meg-
haladná a Balaton környékén az egymillió 
főt. Természetesen egy ilyen park megva-
lósításának óriási költségei vannak, meg-
haladják a 200.000.000 eurós nagyság-
rendet. Ennél lényegesen kevesebb láto-
gatót vonzana egy jól átgondolt vízi vi-
dámpark, amely egyaránt lehet külté-
ri vagy beltéri, esetleg ezek kombináció-
ja. Egy ilyen élménypark 300-400.000 fő 
látogatóval számolhatna évente, és sok-
kal kevesebbe kerülne. Az attrakció nem 
csak a hűvösebb napokon jelentene él-
ményt, kikapcsolódást, hanem a turiszti-
kai szezon meghosszabbítását is jelentené 
a magyar tenger mellett. A kiszámíthatat-
lan balatoni időjárás nem riasztaná el a pi-
henni vágyókat, hanem programot kínál-
na. A szakértők a tanulmányban többfé-
le attrakció, valamint attrakció kombiná-
ció lehetőségeit is mérlegelték. A bemu-
tatott attrakciók jelentős, vagy kizáróla-
gos állami, illetve - vagy EU-s finanszíro-
zást igényelnek, de az elvárt eredménye-
ket csak egy tapasztalt, megfelelő csapat-
tal és kapcsolatokkal rendelkező üzemel-
tető tudja biztosítani.

A Balaton környékén minden érintett-
nek, döntéshozónak el kell gondolkodnia, 
hogy pontosan milyen típusú élménytu-
risztikai attrakciót/attrakciókat lenne ér-

demes megvalósítani, amelyek a legna-
gyobb hatással vannak a balatoni turiz-
musra. Amennyiben a döntés megszü-
letik, további tanulmányokra, ellenőrző 
számításokra, tervezésre, árpolitika meg-
határozására, üzemeltető keresésére és le-
szerződtetésére, engedélyek megszerzé-
sére, finanszírozási megállapodások meg-
kötésére, stb. lesz szükség!

A projekt megvalósítása alatt a Bala-
toni Integrációs Közhasznú Nonprofit 
Kft. nagy hangsúlyt fektetett a nyilvá-
nosság folyamatos tájékoztatására, en-
nek érdekében számos rádiós interjút, 
nyomtatott cikket, online felületen való 
cikket jelentetett meg a projekt előre-
haladásáról, eredményeiről. A tavalyi 
évben nyitókonferencia, sajtótájékozta-
tó, projekt találkozó is megszervezésre 
került, valamint a horvát fél szervezésé-
vel kerül sor 2015. február 25-én a záró 
konferenciára, melyre minden, a témá-
ban érintett szervezetet várunk!
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Női szemléletmód, női kezek, női szer-
vezés, női eredmények – így lehetne ösz-
szefoglalni címszavakban a Nők a Balato-
nért Egyesület (NABE) húsz évét. A jubile-
umi ülésre az arácsi Népházban került sor 
januárban.

A megalakulás körülményeiről, okáról 
és a célokról a NABE elnöke, Szauer Ró-
zsa beszélt a népes tagság előtt. Elmond-
ta, hogy 1995-ben egy alsóörsi fórumon 
a Balaton régió polgármesterei a tó (ak-
kor csaknem tragikus) állapotáról, jövő-
jéről tárgyaltak. A rendezvényen több 
polgármester-feleség is részt vett, köztük 
Simonné Zákonyi Tünde, aki felvállalta a 
balatoni hölgyek összefogását. A NABE 
célul tűzte ki a Balaton környezeti, termé-
szeti és kulturális értékeinek megőrzését, 
védelmét, továbbá a környezettudatos 
magatartás kialakítását a Balatonnál élő, 
és a tavat szerető emberekben.

Mindennek eszközeként tájékoztató-
kat, akciókat (például a kikötők „takarítá-
sát”), programokat szerveztek, folyama-
tosan építették kapcsolatukat intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel. Munkássá-

guk mára nemcsak a Balaton térségére, de 
az országra és a határokon túlra is kiterjed.  

A NABE tagjai 20 csoportban (köz-
tük egy budapestivel is) mintegy 720-an 
végzik sokszor nem látványos, ám min-
dig alázatos munkájukat. Működési for-
májuk közhasznú egyesület, közéjük 
bárki beléphet, aki alapszabályukat el-
fogadja. Szívesen látják a pártoló férfia-
kat is . Ma úgy látszik, kevés a lelkes fia-
tal, pedig tőlük sokat várnak. 

A fórum vendége ezúttal dr. Vö-
rös Lajos kutató (MTA ÖK Balatoni 
Limnológiai Intézet) volt, aki az elmúlt 
20 évet elemezte. Honnan hova jutott a 
Balaton, mi változott két évtized alatt? 
Ezekre a kérdésekre adott közérthe-
tő válaszokat, utalt a „vészharang” kor-
szakra, a víz- és környezetvédelem te-
vékenységére, a tudományos kutatá-
sokra, s azok eredményeire. Hozzátette: 
„Mindez a NABE érdeme volt!”

A folytatásban Székely Erzsébet (Fo-
nyód), a Balatoni Civil Szervezetek Szö-
vetségének elnöke kínai tanulmányútjá-
ról számolt be.

A jó hangulathoz Szakáli Anna és 
Bajzikné Panni alkalmi versei is hozzá-
járultak.

Az ünnepség befejező részében az 
egyes csoportok vezetői számoltak be te-
vékenységükről, melynek során emlékhe-
lyek létesültek a Balaton körül (pl. a Bala-
toni nagyasszonyok program keretében 
dr. Sebestyén Olga, Pintér Pálné, Dukai Ta-
kács Judit, Kájel Endréné, Horváth Anna 
Krisztina, gróf Festetics Julianna, Csüllög 
Júlia, Sz. Gémes Éva kapott szobrot vagy 
emléktáblát). Túl ezen parkok, sétányok, 
emlékjelek bizonyítják: eredményesek 
tudtak lenni akkor is, amikor nem dőlt a 
kasszába pénz, de összefogással, szere-
tettel túl tudtak lenni a megpróbáltatá-
sokon. Ott voltak valamennyi, a tó sorsát 
érintő fórumon, jó kapcsolatot ápoltak a 
balatoni szervezetekkel, könyveket, brosú-
rákat, népszerű társasjátékot adtak ki.

Végezetül kötetlen beszélgetéssel zá-
rult a NABE jubileumi napja. A születésna-
pi NABE-tortát Szauer Rózsa, az egyesület 
„lelke” vágta föl.

   Zatkalik

Húsz éve önzetlenül a Balatonért
Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület
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Barátunk és ellenségünk: a jég

Színészek a megelőzésért

Alig-alig múlik el úgy tél a Balatonon, 
hogy ne szedne áldozatot. Sajnos, így volt ez 
most is, régen is, s nem kell hozzá jóstehet-
ség, hogy a jövőben is ezt lássuk.

A világ rengeteget változott, de óvat-
lanságunk, fi gyelmetlenségünk, fegyelme-
zetlenségünk ugyanaz maradt, mint ősein-
ké. Horgászok, halászok, sportolók, korcso-
lyázgatók lettek sokszor végleges és végze-
tes foglyai a jégnek. 

Pedig a jég felhőtlen szórakozást kínál, 

A rendőrség és a Pannon Várszínház példaértékű együttműkö-
dése – a drogprevenció és a baleset-megelőzés terén – elsősorban 
a középiskolás korúakat célozza meg speciális előadásával. 

A cél, mint azt Futtató Norbert őrnagy, a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság drogmegelőzésért felelős főelőadója el-
mondta, hogy a fi atalok hiteles forrásból származó elemek alap-
ján szembesüljenek balesettel, droggal, s azok következményeivel. 
Hozzátette: nem titkolt céljuk az értelmi mellett az érzelmi ráha-
tás is. Ezt a közönség felnőtt tagjai is megtapasztalták a januári 
premieren: sokan inkább a döbbent csenddel, mint inkább a zajos 
tapssal fejezték ki benyomásaikat.

Mindezt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, dr. Hatala 
József miniszteri biztos is megerősítette. Elmondta: hasonló jelle-
gű bűn- és baleset-megelőzési programokkal sokat lehet javítani 
mind a közbiztonságon, mind a baleseti statisztikákon.

A jelen lévő szakemberek a négy minielőadás közötti perceket 
használták fel arra, hogy a diákságot szóra is bírják, véleményüket 
meghallgassák. A négy, egyenként ötperces színdarabot a Pannon 
Várszínház i� ú művészei (Nyakas Krisztina, Kiss Dávid) írták, a rende-
zést Kiss Dávidra bízta a teátrum igazgatója, Vándorfi  László. Az első 
darab az internetezés egyik veszélyére, a meggondolatlanul feltett fo-
tókra hívta fel a hallgatóság fi gyelmét, míg a második a drogozásról 

szólt. A harmadik és a negyedik pedig a közlekedés, a baleset és a halál 
témakörét dolgozta fel. Mindegyik darab nyelvezete, stílusa a mai fi a-
talokéhoz idomult. Az összeállításnál a rendőrség által az írók rendel-
kezésére bocsájtott alapanyag valós esetekből származott. 

A rendőrség célja a fentieken túl, hogy a fi atalok minél széle-
sebb körben megismerkedhessenek a Pannon Várszínház interak-
tívnak is nevezhető műsorával, így a megyeszékhelyen kívül má-
sutt is fellépnek a művészek.     

     Zatkalik

óvja a víz alatti világot, régebben kenyeret 
adott azoknak, akik hatalmas tömbökben 
vitték a vermekbe. Barátunk azonban a vi-
harok, rianások, meleg források következté-
ben ellenünk is fordul, pedig fi gyelmeztet a 
maga módján.  

A legtöbb parti település lakói őriznek em-
lékezetükben egy-egy tragédiát, olykor szeren-
csés megmenekülést. Ez utóbbira szép legen-
da a vonyarci, mely úgy tartja, hogy negyven 
halász 1739-ben csodás körülmények köze-

pette menekült meg a sodródó „jégtáblárul”. 
A „40 halász emlékhely” a Szent Mihály-dom-
bon ma már turisztikai látványosság a kápol-
nával és a régi halottasházban kialakított dom-
borművel (Németh János Munkácsy-díjas 
keramikusművész alkotása). Megközelítése 
könnyű, s a domb lábánál kialakított parkoló-
ból pár perc alatt elérhető.

Nemcsak túrára, piknikezésre, de a néma 
főhajtásra is alkalmas a hely.

   Z. A. 
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A tóparti településeket rendszeresen lá-
togatók bizonyára meglepetéssel és öröm-
mel nyugtázták a zamárdi változásokat, ám a 
beruházásoknak koránt sincs vége. A 2010-ig 
funkcióban lévő képviselő-testület alapos 
előkészítő munkájának köszönhetően az el-
múlt évben befejeződtek azok a munkálatok, 
melyek révén egy esztétikus, otthonos, vonzó 
kisváros képe alakulhatott ki. Csákovics Gyu-
la polgármester szerint a megtisztelő közigaz-
gatási rangnak tulajdonképpen csak ezekkel a 
fejlesztésekkel együtt tudnak megfelelni.

- Ha reálisan próbáljuk elemezni a közel-
múlt történéseit, meg kell jegyeznünk, hogy 
2008-ban, a városi cím elnyerésekor a telepü-
lés arculatában mutatkoztak még hiányossá-
gok. Azt azonban az élet és a látvány bizonyít-
ja, hogy a kihíváshoz sikerült felnőnünk – ma 
már egyetlen látogatónk sem kérdőjelezheti 
meg a döntés megalapozottságát. A státusz 
biztosította lehetőségekkel élve a város reha-
bilitációs pályázaton nyertük el azt a forrást, 
melynek felhasználásával felújítottuk, kor-
szerűsítettük közterületeinket és intézménye-
inket. A városkép átalakítása azonban még 
nem fejeződött be: a déli vasút rekonstrukci-
ójához kapcsolódóan az állomás nyugati ré-
szén épül ki az új közúti átjáró, s így mentesül a 
forgalomtól a Szabadság és a Sport tér. Az asz-
faltcsíkok helyén százmillió forintos költséggel 
parkot alakítunk ki – ez lesz az év legnagyobb 
önkormányzati beruházása. A pénzügyi hát-
tér biztosított, ugyanis az októberben leköszö-
nő testület ezt az összeget e célra elkülönítette. 
Főépítészünk elkészítette a terveket, s így nem 
látom akadályát annak, hogy a 
turisztikai szezon kezdetén egy, 
esetenként ki-
sebb rendez-
vények hely-

Esztétikusabb városközpont, folytatódó beruházások 
Biztos bevételt hoz a BalatonSound

színeként is hasznosítható közterületet adjunk 
át a helybelieknek és a várhatóan nagy szám-
ban hozzánk érkező vendégeknek.   

A polgármester ez irányú vágya abszo-
lút megalapozott! Ha csak egyetlen rendez-
vényt veszünk fi gyelembe, a látogatók száma 
abban az esetben is mintegy harmadával ha-
ladja meg a százezer főt – ez a tavalyi statisz-
tikai adat, s fi gyelembe véve a trendeket, nem 
lehet kétségünk: ismét rekordot döntenek a 
zamárdi partszakaszon. 

- A szervezőkkel együtt tudjuk, hogy a be-
fogadóképességnek is van határa, ezért most 
a résztvevők komfortérzetének javítására, az 
esetleges negatív körülmények kiküszöbölé-
sére helyezzük a hangsúlyt. A BalatonSound 
szervezői korrektül, konstruktívan viszonyul-
tak kezdeményezéseinkhez, s ennek köszön-
hetően megállapodásban rögzítettük a to-
vábbi együttműködés feltételeit - ezek közül 
csak a legfontosabbakat emelem ki. Mind-
két fél hosszú távra tervez, ezért a dokumen-
tumban 2020-ig szóló partneri viszonyt rögzí-
tettünk. A programért felelős cég ennek szel-
lemében hatvanötmillió forintot fordít idén az 
érintett partszakasz infrastruktúrájának javí-
tására, hogy csökkentsük, illetve kiküszöböljük 
az időjárás okozta gondokat – a munkálatok 
főként a csapadékvíz elvezetését, a terület par-
kosítását érintik. A helybeliek és a villatulajdo-
nosok kérésére előbbre hozzuk a kezdési idő-
pontot, ám a változásra – a fellépő sztárok-
kal már megkötött szerződések miatt – csak 
2017-től lesz lehetőség: ekkor például június 
28-án várjuk az első vendégeket.  A könnyű-

zene és Zamárdi barátainak jó hír, hogy ismét 
otthont adhatunk az augusztus 20-n kezdő-
dő Strandfesztiválnak, amely kiegészül a B. my 
Lake rendezvénnyel. S talán ezzel kellett volna 
kezdenem: a város költségvetése szempontjá-
ból rendkívül előnyös a szerződés azon tétele, 
mely szerint az éves bérleti díjat két és félszere-
sére emeljük. Az így befolyó összegek, a rendez-
vényekhez köthető üdülőhelyi díjak nagysága 
egyaránt hozzájárulnak idei terveink megva-
lósításához: az út- és járdaépítésekhez, a fi atal 
házasoknak kialakítandó terület közművesí-
téséhez, parcellázásához, összességében pedig 

városunk gazdagodásához.
  
  Süli Ferenc
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Tihany lakói már az őszi önkormányza-
ti választások előtt értékelték, minősítették 
funkcióban lévő polgármesterük tevékeny-
ségét: ellenjelöltet sem állítottak. A helybeli-
ek tehát a folytatásra szavaztak, s úgy tűnik, 
a kreatív lendület újabb elismerésekkel gaz-
dagíthatja az itt élőket és a település irányí-
tóit.

- A tihanyi polgárok bizonyára egyetér-
tenek velem abban, hogy 2014-et az önkor-
mányzat történetének egyik legsikeresebb 
éveként tartsuk számon. Szeptember köze-
pén vehettem át az Európai Falumegújítási 
Díjat Svájcban, ahol huszonkilenc kandidáló 
közül a nemzetközi zsűri bennünket ítélt leg-
jobbnak. A települések a pályázat során be-
mutatták, milyen tartós és látható fejlődést 
értek el a lakossági és a regionális összefogás-

nak köszönhetően, hogyan használták fel a 
környezeti és helyi adottságokat, miképpen 
élik meg a környezettudatosságot és mind-
ezek által erősödik-e lakosaik identitása - ele-
venítette fel az elmúlt év nemzetközileg is 
nagy visszhangot kiváltó eseményét Tósoki 
Imre polgármester.

 A díjnak különös súlyt és jelentőséget 
ad, hogy hazánkból – sőt a hajdani szocialis-
ta blokk országaiból – még egyetlen telepü-
lésnek sem sikerült megszereznie az első he-
lyet. A bíráló bizottság ugyanis nem csak egy 
konkrét fejlesztést értékel – fi gyelembe veszi 
annak előkészítettségét, a munkák megszer-
vezését, s azt is, hogy a program mennyiben 
tükrözi a helyi közösség akaratát. 

- A pályázat során külső szakértők segítet-
ték munkánkat, akik rendszeresen harminc 
- negyven főt „foglalkoztattak”, vagyis állan-
dó állásfoglalásra, véleményezésre, javaslatok 
kidolgozására inspirálták őket a település fej-
lesztéseivel kapcsolatban. Az így terítékre ke-
rült ötletek egy közös kosárba kerültek, ame-
lyekre alapozva az önkormányzat megalkot-
ta hosszú távú fejlesztési stratégiáját. A közös-
ségi gondolkodáson túl a zsűri azt is értékel-
te, hogy a civil társadalom mellett helyi szak-

Tihanyi fejlesztések: hazai és nemzetközi elismerések
embereket és Ybl-díjas építészeket is bevon-
tunk ebbe az alkotói folyamatba. Konszen-
zusra jutottunk tehát egy alapkérdésben, ab-
ban, hogy milyen Tihanyban szeretnénk élni 
- idézi fel az előkészítés stációit a polgármes-
ter, aki örömmel konstatálja a település iránt 
hirtelen megnövekedett érdeklődést. 

A falumegújítási fődíj ugyan nem jár 
anyagi javadalmazással, ám a település neve, 
elbűvölő környezete, a megújult közterek, 
a pazar panoráma - és természetesen be-

ruházásaink dokumentációi, fotói bekerül-
tek a kontinens építészeti és turisztikai vér-
keringésébe. A megnövekedett érdeklődést 
jelzi, hogy a korábbi rivális települések veze-
tői már idén fel kívánnak keresni bennün-
ket – nem várják meg a jövő évi, Tihanyban 
esedékes értékelést. Arra kíváncsiak, milyen 
módszerekkel, mely területek újultak meg: 
látni szeretnék: honnan, hová jutott a helyi 
közösség.    

Tósoki Imre a hazai elismeréseket is leg-
alább ennyire fontosnak tartja, hiszen ritkán 
fordul elő, hogy egy település vezetője napo-
kon belül két rangos oklevelet is tarsolyába 
tehessen.

- Karácsony előtt 
a Vajdahunyad vár-
ban rendezett 4. Vi-
déki Hálózat Nap-
ján Fazekas Sándor 
minisztertől vehet-
tem át Az Év Vidék-
fejlesztője díjat. Ez az 
elismerés ugyan sze-
mélyre szóló, de én 
úgy gondolom: a he-
lyi közösség munká-

ját ismerték el vele. A laudációban elhangzot-
tak is megerősítettek ebben, hiszen nem csak 
a közelmúlt fejlesztéseit, hanem a mintegy 
évtizedes projekt előkészítési folyamatot is 
méltatták. S hogy az év tökéletesen záruljon, 
lakóhelyünk képviselőit újabb eseményen kö-
szöntötték a győztesek között: a 16. Ingatlan-
fejlesztési Nívódíj pályázaton a közterületi 
kategóriában a Tihanyi legenda projekttel az 
első helyen végeztünk. Ez volt az a program, 
amelynek során a település centrumát, mű-

emléki területeit teljes egészében megújítot-
tuk. A zsűri állásfoglalásának felidézése sem 
tűnik talán szerénytelenségnek: a miénk volt 
a legteljesebb, a legszélesebb körű, a leglátvá-
nyosabb pályázat. Ezzel a díjjal újabb nem-
zetközi megmérettetés lehetősége nyílt meg 
előttünk: májusban Kuala Lumpurban érté-
keli a bíráló bizottság fejlesztéseinket, projekt-
jeinket. 

S bár a maláj főváros egy magyar polgár 
számára ezernyi élményt tartogat, Tihany 
polgármestere csak akkor kel útra, ha a re-
pülőtérről a dobogóra vezethet az útja.

   Süli Ferenc
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A zánkai polgármesteri hivatal udvarának egyik zugában áll évek 
óta a képünkön is látható Csepel tűzoltóautó. 

A település polgármesterétől, Filep Miklóstól megtudtuk, egy-
koron a zánkaiak tűzbiztonságát szolgálta, ám műszaki vizsgára már 
nem tudták elvinni, látva annak várhatóan magas költségeit. Az is 
felvetődött, hogy egy külső felújítást követően valahol kiállítják, 
hadd gyönyörködjön benne az utókor.

A Csepel fénykorában rengeteg változatban készítette teher-
autóit, s a felépítmények is igazodtak a megrendelők igényeihez (a 
régi „gyerekek” még emlékezhetnek tejszállító, platós, „dobozos”, ce-
mentszállító, „billencs”, katonai stb. Csepelekre). Még ma is fut pár 
példány a magyar ipar büszkeségeiből, s a gyűjtők is „ráéreztek” az 
egyedi kivitelű, egyszerű, strapabíró teherautókra.

A Zánkán álló tűzoltókocsi – tekintélyes mennyiségű pénz, szak-
értelem és szeretet „ellenében” – még menthető, köszönhetően an-
nak, hogy zárt területen várja szebb jövőjét.

     Zatkalik

Révfülöpi agglomeráció szenny-
víztelepének bővítése, fejlesztése

A DRV Zrt. a KEOP – Egészséges tiszta települések akcióterv 
1.2.0. számú „Szennyvízelvezetés és –tisztítás” támogatási konstruk-
ciójára sikeresen nyújtott be pályázatot, így a települési szennyvíz 
tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelvvel és a Csatlakozási Szerző-
désben vállaltakkal összhangban nyert támogatást, és valósul meg 
a „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” 
elnevezésű beruházás.

A révfülöpi agglomeráció településeinek – Révfülöp, Balatonsze-
pezd, Kővágóörs és Zánka – szennyvizét a Kővágóörs külterületén 
üzemelő központi szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli. A tisztí-
tott szennyvíz befogadója közvetlenül a Balaton, így a vízgyűjtő te-
rület védelme, az ökológiai állapot megőrzése és az élővíz minősé-
gének javítása kiemelt jelentőséggel bír. A telep korszerűsítésével és 
kapacitásának bővítésével a befogadó Balaton megóvásán túl biz-
tosítható a szigorodó kibocsátási határértékeknek és hatósági köve-
telményeknek való megfelelés, valamint a fejlesztés révén növelhe-
tő a lakossági szennyvíz befogadása.

 A fejlesztés megvalósítási szakasza 2013. április 30-án az építési 
szerződés aláírásával vette kezdetét, melyhez kapcsolódóan a mun-
katerület 2013 májusában átadásra került.

A kivitelezési munkák során az üzemeltető és a kivitelező között 
napi szintű egyeztetések, a projekt többi szereplőjének bevonásával 
pedig heti rendszerességű helyszíni kooperációk zajlottak. Egy éves 
kivitelezést követően vehette kezdetét a hat hónapos próbaüzemi 
időszak, amely 2014. november végével sikeresen zárult le.

A telep fejlesztésén túl a projekt része a mintegy 25 millió forint 
értékű csatorna rekonstrukció is, amely még a 2015-ös nyári szezon 
előtt befejeződik és megvalósulásával lényegesen enyhülhet a csa-
padékvíz beszivárgás okozta terhelés.

A projekt összesen nettó 610 252 000 forintból valósul meg , 
melynek fedezetét 94 százalékban külső támogatási források (EU, 
Magyar Köztársaság költségvetése), a fennmaradó részt illetően pe-
dig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. biztosítanak. A beruhá-
záshoz nem kellett a lakosságnak önrésszel hozzájárulnia.

A projekt eredményeképpen a korszerűbbé váló szennyvíztisz-
tító rendszer csökkenti a környezeti kockázatokat, tökéletesebben 
tisztított szennyvíz kerülhet a Balatonba, így lehetővé válik a tó víz-
minőségének megóvása, a veszélyeztetettség csökkentése, és mint-
egy 10 000 állandóan vagy időszako-
san itt élő lakos életminősé-
gének javítása. 

Fölleltük - még menthető

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap
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Ciklusokon átívelő gyenesdiási fejlesztések
- Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 

Gyenesdiás nemcsak családbarát, hanem 
vállalkozóbarát nagyközség is egyben, hiszen 
minden év elején tisztelgünk jelentős adófi ze-
tő vállalkozóink, befektetőink és beruházása-
ink segítői előtt, akik munkahelyteremtőként 
nagyon sokat tesznek a mindennapokban.

Gál Lajos, a település polgármestere e 
szavakkal jellemezte a helyi közéletet az új-
évköszöntő ünnepségen. Utalva harmad-
szori újraválasztására, hozzátette: követke-
zetesen, ciklusokon átívelően lehet, lehetett 
az előző évi értékekre, eredményekre épít-
kezni, fejlődni. 

- Valamennyi jövőbeni tervünk, tevé-
kenységünk esetén fi gyelemmel kell len-
nünk arra az örvendetes folyamatra, hogy 
Gyenesdiáson a népességszám emelkedik - 
hangsúlyozta. - Fontos, hogy a település be-
fektetőbarát maradjon, hiszen sok elképzelés 
van, amikkel további munkahelyeket lehet 
teremteni, s növelni lehet az önkormányza-
ti bevételeket. Így biztonságos a fejlődés, ami-
vel együtt jól kezelhetők Gyenesdiás termé-
szeti és kulturális örökségei, hagyományai, 
minden értékével együtt. Figyelemre méltó, 
s nagy öröm, hogy a Kossuth Rádió, a TV2 
és a közszolgálati TV1 nyári műsorok készí-
tése során rendszeresen jelen volt a települé-
sünkön. A zenei világnap a helyi Varázshan-
gok Egyesület révén több napos ünnep lett a 
községünkben. 

A polgármester beszélt arról, hogy na-
gyon fontosnak érzi a szomszéd települé-
sekkel való jó kapcsolatok ápolását, annál 
is inkább, mert Gyenesdiás igyekszik erős 

bástya maradni Keszthely város keleti ol-
dalán, helyét és szerepét megtalálni a kö-
zös portfóliók terén is. A térségi település-
fejlesztési ügyek felkarolásával a vidékfejlesz-
tési programozásban való korrekt együtt-
működés részesei kívánnak lenni. Megemlí-
tette, hogy a közel 4000 fős település ez év-
től közös önkormányzati hivatallal működik 
Vállus kisközséggel, nekik a jövőben partne-
ri együttműködést és korrekt hivatali ügyin-
tézést ígérnek. 

Az elmúlt év tapasztalatait így osztotta 
meg Gál Lajos:

- Mindamellett, hogy az időjárást tekintve 
rendkívül rossz volt a 
szezon, adóbevételek 
tekintetében nem 
éreződött kiesés, a 
tervet mindent ösz-
szevetve 15 százalék-
kal sikerült túlteljesí-
teni. Gyenesdiás, ele-
gáns balatoni nagy-
községként, több 
előremutató ered-
ményt tudott fel-
mutatni 2014-ben is.  
Önerővel tavaly kö-
zel 70 millió forint ér-
tékű fejlesztés való-
sult meg. Így útasz-
faltozások, járdaépí-

tés és kátyúzás, amikre az említett összeg-
nek közel a felét használtuk fel. Sor került to-
vábbá étkezdei, óvodai és bölcsődei eszköz-
beszerzésekre, valamint játszótéri elemek 
vásárlására, kialakítására. Az iskolánál és a 
polgármesteri hivatal épületénél is komoly 
felújítások történtek, továbbá kisebb bizton-
sági kamerarendszer kiépítésére is sor került. 

Elhangzott, hogy továbbfejlesztették a 
strandokat, civil együttműködéssel pályá-
zatok útján megszépülhetett a Kárpáti kor-
zó rendezvénytér, bővültek a Darnay ud-
var szőlész-borász bemutatóhelyi látniva-
lói. Előkészületi fázisba került a helyi Yacht 
Egylet és az iskola 34 millió forintos közös 
programja a vitorlázásoktatást, vízi táboro-
zások rendezését célozva. Vállalkozói pályá-
zatok révén és befektetők segítségével több 
nagy értékű beruházás valósult meg: elké-
szült a Természet Háza Látogatóközpont a 
Bakonyerdő Zrt. jóvoltából, a DRV közel 2 
kilométer hosszban korszerűsítette a regi-

onális vízgerincet a település központjában. 
A minőségi fémjelek közt a polgármes-

ter kiemelte, hogy a Diási Játékstrand már 
negyedszer lett a Balaton legkedveltebb 
strandja, a Helikon Kastélymúzeum segít-
ségével hagyománnyá vált a Nemzeti Vág-
ta regionális előfutama, amit tavaly immár 5. 
alkalommal rendeztek meg. A Forrásvíz Ter-
mészetbarát Egyesület elnyerte a Zöld Zala 
díjat. Szólt továbbá számos sportsikerről, 
egészségügyi fejlesztésekről. Országos és re-
gionális röplabdasikereket ért el Gyenesdiás, 
a strandja révén strandröplabda bajnoksá-
gok egész sorát játszották a Diási Játékstran-
don. 

A 2015-ös évi kilátásokról, a legfonto-
sabbnak tartott feladatokról pedig a követ-
kezőkben szólt Gál Lajos.

- Várjuk a konszolidációs pályázat meg-
jelenését, hiszen hitel nélküli önkormányzat-
ként államtitkári ígéretet is kaptunk 112 mil-
lió forintnyi kiírás biztosításáról, amiből fej-
lesztéseket kívánunk fi nanszírozni. Elenged-
hetetlen az étkezde bővítése, az orvosi és 
gyermekorvosi rendelő fejlesztése, ami a bő-
vült praxis miatt ugyancsak fontos ígérvé-
nyünk. Természetesen az utak, járdák épí-
tése is prioritást kap, hiszen a 42 kilométe-
res úthálózat különböző részei ezt mindig in-
dokolják. Továbbra is zászlós program a te-
lepülésünk 420 fős iskolájának újabb bőví-
tése tornateremmel, plusz tantermekkel. 
Az elnyert MLSZ támogatás révén egy mű-
füves pálya készül el. Fontos feladatunknak 
tartjuk az energiatakarékosságot a közvilá-
gítás korszerűsítésének megoldásával, köz-
intézményi épületeknél a szigetelések elvég-
zésével. A Hévíz-Balaton-Zalai-Dombhátak 
LEADER Egyesület révén a „Rövid Élelmiszer 
Láncok - helyi és biotermékek támogatása, a 
halfogyasztás és halgasztro-kultúra népsze-
rűsítése a helyi piacunkon” elnevezésű prog-
ramon is dolgozunk. Szem előtt tartjuk a 
munkahelyteremtő beruházásokhoz a be-
fektetői együttműködések kialakítását. Sze-
repel a terveinkben a települési komplex ka-
merarendszer kiépítése a közbiztonság fenn-
tartását illetően, továbbá a természeti és a 
helytörténeti értékek megőrzése, ezen belül a 
strandok és partvédőműveik fejlesztése, csa-
padékvíz-elvezetés megoldása, egy alkotóház 
jellegű Malommúzeum megvalósítása, in-
gatlanrekonstrukcióval. 

                                          H. Á. 

Gál Lajos (balról) az újévköszöntőn megjelent vendégei körében
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Finisben a kórházfejlesztés
Siófokon

Pár éve még arról írtunk lapunkban, hogy kiszáradt a badacsonytomaji Büdös-tó. A 
tavalyelőtti és a tavalyi bőséges csapadék azonban megtette a magáét: ma ismét hullám-
zik a víz, s a nádas is életre kelt.

Igaz, nyári fürdőzésre éppúgy alkalmatlan, mint korcsolyázásra (ezt igyekeztek néhányan 
fi gyelmen kívül hagyni a „jeges” napokon), ám vadmadaraknak, kisebb emlősöknek újra 
otthont ad, nem beszélve ökológiai hatásáról. Látványnak sem utolsó, s tartós megmara-
dása esetén kellemes kis pallóösvényeket lehetne lefektetni a természetbúvárok számára…

      Zatkalik
      fotó: Zatkalik

Három évvel az építkezés megkezdése után a végéhez közeledik a  Siófoki Kórház  új szár-
nyának a kivitelezése. Az épület kívülről már elkészült, az állványokat lebontották, a darut elszál-
lították,  zajlik a parkosítás és folyamatban van a gép-műszerbeszerzés engedélyezése. A közel 
hárommilliárdos uniós fejlesztésnek köszönhetően új sürgősségi osztály és központi műtőblokk 
épült,  s új eszközökkel gyarapodik az intézmény műszerparkja. Dr. Inczeffy István, a kórház fő-
igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a beruházás megvalósulásával a siófoki intézményben már 
nem csupán álom az európai szintű betegellátás. A struktúraváltás megvalósulása mellett továb-
bi törekvése a kórház menedzsmentjének a szakmai színvonal megtartása: ehhez meg kellett 
találni és ide csábítani a szakma legjobbjait. A fejlesztés az itt élők esélyegyenlőségének biztosí-
tása mellett azért is fontos a városban, mert a nyári üdülési szezonban megsokszorozódik a tu-
risták száma a déli parton, s az intézmény stabil egészségügyi hátteret kíván nyújtani az itt idő-
legesen tartózkodó hazai és külföldi vendégek számára is.

A négyegységes műtőblokk és a hozzá tartozó sterilizáló részleg az új épületrészben érhető 
el a jövőben. A sebészet az 1. és 2. emeletre költözik, a belgyógyászat a 4. emeleten kap helyet, 
később a radiológiát is áthelyezik, míg bizonyos osztályrészek szintén megújulnak. 

Ezek a lépések mind mind a kivizsgálás kényelmét biztosítják – tudtuk meg a főigazgatótól.  
Két évvel ezelőtt megtorpant a beruházás, miután statikai gondok adódtak a tervezett heli-

kopter-leszálló megépítése során.  Azóta a problémákra sikerült meg-
oldást találni és a „Heliport”-nak nevezett leszállópálya is el-
készült. A kórház megkapta az engedélyeket, már csu-
pán a gépek biztonságos landolását lehetővé tevő 
világítást kell kiépíteni - tette hozzá Inczeffy Ist-
ván.

A siófoki kórházfelújítás az európai uni-
ós pályázatoknak köszönhetően az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfi nan-
szírozásában valósul meg.

Föléled a badacsonytomaji Büdös-tó?

Bizonytalanság jellemzi manapság 
Siófok legnagyobb munkáltatójának, 
az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek a jö-
vőjét. Felreppent ugyanis a hír, misze-
rint a Miniszterelnökség hárommil-
liárd forintnyi összegből egy új álla-
mi céget alapítana, amely első körben 
magához vonná a MOL központi gáz-
vezetékek feletti üzemeltetési jogát.

Hogy pontosan mi, és miként fog 
történni, lapzártánkkor még nem volt 
egyértelmű. Az viszont tényként röp-
pent fel, hogy az új céget százmilliós 
alaptőkével és 2,9 milliárdos tőketar-
talékkal február végéig meg kell alakí-
tani. Jelenleg a gázipari rendszerüze-
meltetést, a központi gázszállítást a 
siófoki zrt. végzi. Kérdés, hogy az új 
cég megalakulása után milyen felada-
ta lesz, illetve marad az FGSZ Föld-
gázszállító Zrt.-nek? Ha „csak” átszer-
vezik, s a feladatellátást állami irányí-
tás mellett végzi, az a jobbik eset. De 
mi van, ha az eddigi feladatait átve-
szi az új cég, amelynek székhelye nem 
Siófok lesz… (?)

Siófok városában mindenesetre sok 
mostanában a kérdőjel, hiszen a cég a 
város legnagyobb adófizetője, legna-
gyobb és legjobb foglalkoztatója, ár-
bevétele alapján Somogy megyében a 
Flextronics mögött a második legjob-
ban teljesítő vállalkozás.  

Csak reménykedhetünk abban, 
hogy a Siófok múltjában oly jelentős, 
s a várossá válás időszakában is meg-
határozó szerepet betöltő cég „nem 
múlik el nyomtalanul”.

          Gy.L.

Gázos a helyzet
Siófokon

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Tapolca földalatti világának csodái
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fejlesz-

tése országos program része. Ebben a Ta-
polcai-tavasbarlang turisztikai szerepének 
növelését célzó 300 millió forintos beruhá-
zás a természeti kincsek iránti fi gyelem fel-
keltését is szolgálja.

Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter e szavakkal világított rá az ökológiai kin-
csek bemutathatóságát célzó munkára a 
barlang újonnan elkészült látogatóközpont-
jának avatóján. Elmondta: az ökoturisztikai 
kínálat komoly vonzerő, a tárca ennek ki-
teljesedéséhez biztosítja a feltételeket kor-
szerűsítésekkel, humán erőforrásokkal egy-
aránt. Szólt a tavasbarlang különleges, egye-
dülálló értékéről, az évi százezer fős látoga-
tottságot említve hangsúlyozta, hogy e je-
lentős érdeklődéshez is méltó infrastruk-
túra alakult ki. A Bakony-Balaton Geopark 
nyugati kapuját jelenti, alternatív programot 
nyújt a balatoni vendégkörnek, szezonidő-
től függetlenül.

A több ütemben lezajlott beru-
házásról a kezelő Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatósága kép-
viseletében Puskás Zoltán igazga-
tó beszélt. Tapolca földalatti világá-
nak rejtett kincseit bemutató „Ta-
polcai- Tavasbarlang Látogatóköz-
pont - a Bakony-Balaton Geopark 
Nyugati Kapuja” elnevezésű turiszti-
kai programra elnyert támogatás fe-
dezte a teljes bekerülési költséget. A 
létesítmény az Új Széchenyi Terv ke-
retében, uniós támogatással, az Eu-
rópai Regionális Alap társfi nanszí-
rozásával indult el. A fejlesztés célja 
a vonzerő növelése, valamint  a tu-
risták  színvonalas kiszolgálása. Az 
igazgató kiemelte: a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság arra tö-

rekszik, hogy a természet értékeit komplex 
módon védelmezze, s korszerű módon mu-
tassa be. A biztonságos érték őrzés mellett a 
látogathatóság biztosítását is fontos feladat-
nak tekintik.

Az igazgatóság 2011-ben ingatlan vásár-
lással teremtette meg a fejlesztés 
lehetőségét, a tervekkel 2012-ben 
nyújtottak be pályázatot, az alap-
kő letételére 2013. október 4-én 
került sor.  Az újonnan emelt épü-
let kialakításánál fontos szempont 
volt a környezetbe illő megjelenés. 
A bejárat megőrizte az eredeti 
hangulati elemeket, az épület mű-
ködtetése is környezetbarát mó-
don történik, részben megújuló 
energiák alkalmazásával. Méltatta 
a beruházás jelentőségét Polgárdy 

Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja is. El-
hangzott: a tavasbarlangi beruházás támo-
gatásával egyedülálló európai természeti 
örökség fejlesztése valósult meg. 

A Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fe-
dezték fel kútásás közben, a feltárult kép-
ződményt 10 évvel később a látogatók szá-
mára is megnyitották. Akkor Magyarorszá-
gon az első, villanyvilágítással ellátott, turisz-
tikai célra hasznosított barlangként funkci-
onált. Egyike volt hazánk mintegy 20 bar-
langjának, amelyeket a barlangok általános 
védelem alá helyezését megelőzően már 
1942-ben védetté nyilvánítottak, majd négy 

évtizeddel később fokozottan védett stá-
tust kapott - ezt geológiai, genetikai, mor-
fológiai, hidrológiai és biológiai értéke, va-
lamint kiterjedése indokolja. A 21. századi 
nagy léptékű beruházás az UNESCO által 
támogatott Globális Geopark Hálózat tag-
ságát is elnyerte. 

A „Csodálatos karszt” című páratlan kiál-
lítás feltárja a kevésbé ismert földalatti világ 
misztikumát. A látogatóközpont előcsarno-
kában a bejárattal szemközti falon - emeletre 
felnyúló sziklafalban - térkép tájékoztat a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park bemutatóhe-
lyeiről. Az emeleti helyiségekben a földtör-
téneti múlttal, - barlangi őslényekkel és régé-
szeti leletekkel, kincsőrző barlangokkal - is-
merkedhetnek meg a látogatók. Az informá-
ciós pulton elhelyezett számítógéppel meg-
tekinthető honlap segít a tájékozódásban. 

A Bakony-Balaton Geopark természe-
ti kincseiről színes fotók adnak felejthetet-
len élményt. A galérián a Tapolca város alat-
ti barlangokkal, felfedezésükkel és egyedül-
álló formakincsükkel lehet megismerked-
ni. Tudományos színvonalú, szórakozta-
tó ismeretterjesztésre épülő interaktív ki-
állítás készült el. A különféle termek bemu-
tatják a cseppkő- képződményeket, a bú-
várok világát, a denevérek életterét, idézik 
a geoparkot, az őskarsztot, és a régészetet 
a legkülönlegesebb élményt nyújtó csóna-
kázási lehetőség mellett. Mindez 3D-s vetí-
tőteremmel is kiegészült, míg a gyermekek-
nek játszótér, mászófal, kúszóbarlang áll ren-
delkezésre. A turistainformációk felhívják a 

fi gyelmet az ősföldrajzi festmények-
re, amelyek letűnt korok élővilágába 
engednek bepillantást. A térhatású 
fotók és a fi lmvetítés segítségével a 
látogatók imitált földalatti felfedező 
utakon járhatnak. Látni annak a nyo-
mait, ahogy a karsztvíz - mint a ter-
mészet egzotikus művésze -, alakza-
tokat formál ki a mészkőből. 

A fejlesztéssel az a szándék is 
megvalósult, hogy az iskolarend-
szeren kívül is egyre nagyobb hang-
súlyt kapjon a földtudomány, s azon 
belül a barlangok világa. A helybeli-
ek, a diákok különböző időszakok-
ban jelentős kedvezménnyel keres-
hetik fel Tapolca leghíresebb látvá-
nyosságát.

                                  H. Á.

1942-ben védetté nyilvánítottak, majd négy delkezésre. A turistainformációk felhívják a 
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Megújult Hévíz Árpád-kori temploma
A „Korok és borok - Tematikus sétaút Hévíz 

egregyi városrészében” című fejlesztési prog-
ramban elkészült a fürdőváros egyik legjelen-
tősebb történelmi nevezetességének rekonst-
rukciója: teljes állagmegóvó beruházást végez-
tek el az Árpád-kori templomon. 

A műemléki épület a gyógytó híréhez mél-
tó része a turisztikai kínálatnak. Megújulása 
bővítette a vonzerőt, erősíti a városrész irán-
ti fi gyelmet, a szakrális turizmus részévé vált. 
Az egregyi terület a szőlőhegyi jellegű turisz-
tikai kínálata, panorámája mellett a történelmi 
múltjával, régészeti hagyatékával együtt olyan 
kuriózum, ami különlegességet tekintve méltó 
társa a Hévízi-tónak.  A városrész gazdag törté-
nelemmel büszkélkedhet, már az I. század ele-
jén lakott volt, császárkori romokat hagyva ez 
által az utókornak. A feltárások bemutatható-
vá tétele 2011-re tekint vissza, amikor elkezdő-
dött a romkert rekonstrukciója, azzal együtt 
parkot alakítottak ki, információs állomások 
készültek, kilátó és játszótér épült. Folytatás-

ként indult az Új Széchenyi Terv „Turiszti-
kai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
című pályázati felhívásra készített „Korok és 
borok – Tematikus sétaút Hévíz Egregy vá-
rosrészében” elnevezésű program, köszön-
hetően az elnyert támogatásnak. A beru-
házás a Zrínyi, Attila, Dombföldi és Egregyi 
utcák környékét érinti, ezen munkálatok 
keretében készült el a múlt év végén az Ár-
pád-kori templom teljes külső és belső fel-
újítása. 

Kepli József János alpolgármester el-
mondta, hogy önkormányzati cikluso-
kon átívelő turizmusfejlesztő stratégia ré-
szét képező programról van szó, ami a 
városrész fejlődésének elindulását is je-
lenti. A munka infrastrukturális fejleszté-
sekkel is jár, szolgáltatási minőségjavítást 
adva. A város a tervezett ráfordítás sze-
rint önerő igény nélkül 450 millió forintot 
nyert, majd bővítés révén további 70 mil-
liót nyertek el, s egyéb újonnan tervezett 

munkákat felvállal-
va saját forrást is ren-
deltek a fi nanszírozás-
hoz. Ez összességé-
ben mintegy 600 mil-
lió forintos fejlesztést 
jelent, benne a temp-
lom egy kiemelt pont, 
a fellendülőben lévő 
szakrális turizmus kí-
nálatához. A műsza-
ki tartalom tervezésé-
nél az állagmegóvás-
ra koncentráltak, fi -
gyelemmel az auten-
tikus hangulatot adó 
látvány megőrzésé-
re. Biztosított a falak 
körüli jó vízelvezetés, 
megtörtént a fagy-
károk rehabilitáció-
ja, újjáépítették a to-
ronylépcsőt, s szellő-
zőrendszer készült. A 
vakolat felújítást úgy 
végezték, hogy a sta-
bil részeket meghagy-
ták, megőrizve így az 
eredeti hatást. 

A templom fa-
lán egy márványtábla 
ad évszázadokra való 

visszatekintést. A felirat szerint az építés ideje a 
13. század első felére tehető, példázva a falusi 
román kori templomok jellegzetességét. A kül-
ső és belső díszítő festés 1731-ben készült. Az 
Országos Műemléki Felügyelőség 1965-ben 
végzett helyreállítási munkálatokat. Egyéb tu-
ristákat informáló adatok szólnak arról, hogy a 
római katolikus templom első írásos említése 
1341-ből származik. A festés motívumai a népi 
formakincs tiszteletét mutatják. A régiség mel-
lett a ritkaság értékét adja, hogy a Balaton kör-
nyékén máig épen fennmaradt, mindössze 3 
korabeli templomok egyike az egregyi. 

  Kepli József János elmondta még, hogy a 
„Korok és borok” elnevezésű fejlesztés teljes 
egészében az év közepéig fog elkészülni. Egy 
központi térré alakul az úgynevezett „Fradi” 
templom környezete új játszótérrel, egy múze-
umi épület kialakításával, ahol Hévíz évezredei 
lesznek bemutatva helyi ásatási leletekkel, ami-
ket jelenleg a keszthelyi Balatoni Múzeum, va-
lamint a Nemzeti Múzeum raktárában tárol-
nak, s még restaurálásra várnak. A múzeumi 
bemutatót programokkal teszik élővé. A pá-
lyázattal támogatott beruházás elkészültével 
nem fejeződik be a városrész turisztikai attrak-
cióinak bővítése, tovább erősítik a történelmi 
és szakrális értékek megjelenítését, ezek közt 
fog elkészülni a környezethez kapcsolódó kál-
vária kialakítása. 

                                      Horányi Árpád

Autóbusszal
gazdagodott Alsóörs

A településen nyolc éve működik eredményesen a kézilabda 
utánpótlás központ. Az elmúlt években több sikeres pályázata is 
volt az önkormányzatnak.

Hebling Zsolt polgármester örömmel nyugtázta, hogy a ta-
valyi társasági adó terhére 18 személyes buszt sikerült vásárolni-
uk. A járművet nemcsak a tehetséges kézilabdázók veszik igény-
be, hanem a helyi civilszervezetek is. Az autóbusz hetven száza-
lékos támogatottsággal 11 millió forintba került. 

A falu első embere elmondta, hogy az idei TAO-s pályázat ter-
hére a sportcsarnokot kívánják felújítani. Korábban napkollektoro-
kat helyeztek el az épületen, ebben az évben a külső homlokzat-
festés történik meg. A beruházás költsége 13 millió forintba kerül. 

     Szendi Péter
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Bizonyára az T. olvasó is elfogadható-
nak tartja azt az évszázadokon keresztül 
érvényes alapvetést, mely  szerint a disz-
nóvágás a vidéki ember legkellemesebb 
téli elfoglaltsága. Itt, a magyar tenger part-
ján persze napjainkban már csak elvétve 
találhatunk a portákon szőrös, röfögő há-
ziállatokat, ám az emlékek még bennünk 
élnek: a korai ébredések, a bandzsa böl-
lérről szóló aktualizált viccek, a házi ké-
szítésű pálinkák átható illata, az „áldozat” 
hörgése, a friss vért kavargató női kéz lát-
ványa, az első szelet sült hús, órákkal ké-
sőbb pedig a kolbász mindent felülmú-
ló ízvilága. Az utóbbit, s talán régi élmé-
nyeinket is keressük a ma már professzio-
nálisan szervezett, gyakran ezreket vonzó 
fesztiválokon éppúgy, mint a helyi közös-
ség számára alkalmi fórumot jelentő, inti-
mebb hangulatú rendezvényeken. Mun-
katársaink jelen voltak ezeken az esemé-
nyeken: Horányi Árpád Reziben, Mizsei 
Bernadett Ábrahámhegyen, Zatkalik 
András Lovason, Süli Ferenc Fonyódon 
fesztiválozott. 

Fonyód, a példamutató
Immár hatodik alkalommal telt meg a 

sportcsarnok, ahol évek óta csak a terem 
mérete szab határt a versenyben induló 
csapatok számának. Posza Róbert szervező 
szerint ezúttal is hihetetlenül erős mezőny 
vonult fel: már a fokhagymatisztításnál is 

Fesztiválok a tó és a kolbász körül
igazi nagyágyúkat vetettek be, a közön-
ség és a riválisok szimpátiáját pedig arany-
érmes pálinkákkal, illatozó pogácsákkal és 
kiváló háztáji borokkal próbálták elnyerni. 
Oldott, kellemes légkör és enyhe füstfelhő 
lengte körül a létesítményt, a parkolóban 
felállított konyhákban már sült a kolbász, 
forrt a bor, s hosszú hónapok óta nem lá-
tott tömeg hömpölygött a városközpont-
ban. S persze a küzdőtéren is, ahol a külön-
böző műfajt kedvelő publikum kedvence 
produkciójának időbeosztásától tette füg-
gővé az étel- vagy a zenefogyasztást. Mert 
miközben szépen kanyarodtak a gondosan 
előkészített belekbe a töltelékek a gaszt-
ronómia csillagainak asztalán, addig a szín-
padról a szórakoztató műfaj sztárjai töltöt-
ték a dallamokat és a poénokat a fülekbe. 
Itt volt Lagzi Lajcsi, Dukai Regina, az Irigy 
Hónaljmirigy, a hölgyek körében oly nép-
szerű Kaczor Feri, felhangzottak világhírű 
operett slágerek, láthattuk a helyi iskolák 
felkészült diákjait táncolni, énekelni, s arról 
is meggyőződhettünk, hogy kolbászbált 
csak a Fáraó zenekarral érdemes szervezni.   

A fesz-
tivál prog-
r a m j á b a n 
új színfolt 
és esemény 
volt a tópar-
ti települé-
sek önkor-
m á n y z a t a -
inak vetél-
kedője. Ti-
zenöt felké-
szült együt-
tes feszült 

egymásnak, a képviselők, jegyzők és ad-
minisztrátorok ezúttal fittyet hánytak 
a szolgálati hierarchiára, s ha úgy adó-
dott, éppen a polgármestert ugrasz-
tották meleg vízért a csarnok büféjébe. 
Tömör István, Kenese polgármestere je-
gyezte meg: sajnálja, hogy az ötlet nem 
tőle pattant a régió közéletének vérke-
ringésébe, de „visszavág”: a nyári gaszt-
ronómiai rendezvényeikre – például a 
lecsófesztiválra - elvárja az önkormány-
zatok delegáltjait. Mint mondta: így 
erősödik a balatoni szövetség. 

S bár fesztiválnak hirdették a fonyó-
di eseményt, a kolbásztöltésben vetélke-
dők között eredményt is hirdettek: a har-
mincöt együttest felvonultató mezőny-
ben a Fonyódi Kertbarátok Egyesülete 
lett 2015 legjobbja, míg az önkormányzat-
ok között a Buzsák - Szőlősgyörök közös 
csapat kapitánya vehette át a díszes ser-
leget és az első helyet dokumentáló ok-
levelet Hidvégi Józseftől, Fonyód polgár-
mesterétől.

   - SF -
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A Rezi Várbarátok Köre 
Egyesület idén is nagy siker-
rel tartotta meg toborzóját. 
A 4 éve elindított téli hagyo-
mányőrző nap ma már hír-
név, a falu helytörténeti ne-
vezetességének védői ezt a 
gasztronómiára építették fel.

A balatoni üdülőkörzet 
háttértelepülésének rendez-
vénye: a disznótoros-pálin-
kamustrás találkozó a tér-
ségben nagy érdeklődésre tart számot. 
Ahhoz, hogy 20 csapat töltse verseny-
ben a kolbászt és több mint 40 féle pá-
linkát sorakoztassanak fel minőségi 
megmérettetésre, egy falu népe nem 
elég.

Kellemes, baráti összejövetelt jelent 
ez, széles szomszédsági körből.

- Helyből 7, más településekről 13 csa-
pat nevezett a kolbásztöltésbe, a pálin-
ka mustrára pedig 40 főzetmintát kap-
tunk - mondta Tafotáné Cserép Gabri-
ella, a rendező egyesület elnöke. - A cé-
lunk, hogy az aktualitások szerint a tu-
risztikai szezonon kívül is adjunk progra-
mokat, előtérbe kerüljenek a hagyomá-

Kilencedik alkalommal rendezték 
meg Ábrahámhegyen a falusi disz-
nóölést február hetedikén. A hentes-
mészáros Czirók Lajos volt. A közön-
séget pedig hagyományőrző játékok-
kal, tréfás rigmusokkal Sas Tamás vő-
fély szórakoztatta.

Már reggel sült vérrel, toros máj-
jal várták a falusiakat és az ilyenkor 
mindig megjelenő nyaralótulajdono-
sokat. Vacsorára pedig or-
jalevest és sülthurkát, -kol-
bászt falatozhatott, aki ellá-
togatott a hagyományőrző 
rendezvényre. Vacsora köz-
ben az Ábrahámhegyi Jég-
madár Nyugdíjas Klub és a 
Kükapu néptáncegyüttes 
műsorát nézhette végig a 
közönség.

A helyiek és a nyaraló-
tulajdonosok azt mond-
ják, nemcsak a jó hangulat 

nyok, a vendéglátási kultúrát fejlesztve fel-
elevenítsük a régi házi ízeket, konyhai szo-
kásokat, segítsük megtalálni azoknak a mai 
viszonyok közti alkalmazását. A disznó-
tor igazi falusi ünnep, megtestesül benne a 
munkához adott jó szomszédi, rokoni se-
gítségadás, a barátság, a szíveslátás, az adás 
és a közösségi lét őszinte öröme. 

Jó példát mutattak a háziak: győztes 
helyre kolbászolt a helybeli Szőlész-Borász 
Egyesület, őket a keszthelyi Billegéri Ha-
gyományőrzők csapata követte a dobo-
gón, a harmadik helyezés a rezi iskola szülői 
munkaközössége szerezte meg, különdíjat 
kaptak a keszthelyi borhölgyek.

                                       H. Á.

A gasztronómia várkatonái voltak

Terítékre került a falu disznója

Disznólkodás - 
másképp

Szerte az országban igyekeznek a tu-
risztikai szakemberek feléleszteni a haj-
dani disznóvágások romantikáját. Így 
történt ez a Balaton-felvidéki Lovason is.

Míg eleink a mindennapi (sokszor 
csak ünnepi) étkezés részeként kezelték 
a disznóölést, mára ez látványosság, af-
féle népünnep lett. A látványosság ter-
mészetesen nem a sertés halálba küldé-
se (ma már diszkrétebb módon küldik át 
a túlpartra az állatokat), hanem a feldol-
gozás szertartása, a disznóvágás köré ke-
rített programok színessége, no meg a 
hangulat. Bár elsősorban az adott tele-
pülés egymást jól ismerőiből verbuváló-
dik a társaság, de szinte mindenhova be-
csöppen egy igazi „városi” csapat is.

A Lovas Jövőjéért Egyesület lelkes tag-
jai is ekképp gondolkodtak, mikor a helyi 
adottságokra építve megszervezték „Fa-
lusi disznóvágásukat”.

A januári havas, hideg idő cseppet 
sem rontotta el a jó kedélyt, s forró tea, 
a „hegy leve”, meg a laposüvegből előke-
rülő pálinka marasztalt is minden érdek-
lődőt egy fi nom orjalevesre, az elkészült 
friss ételek, a házi készítésű savanyúsá-
gok, szörpök, lekvárok folyamatos kós-
tolására.

  /zatyipress/
  fotó: Zatkalik

Szakszerű mozdulatokkal vált az egész
disznó kolbásszá, hurkává, sonkává

okán, hanem a rendezvény közösség-ös-
szekovácsoló ereje miatt is különösen 
szeretik a rendezvényt. Ábrahámhegy 
polgármestere és az őt segítő önkor-
mányzati dolgozók, valamint a lelkes ön-
kéntesek arra törekednek, hogy ne csak 
nyáron gyűljenek össze a Balaton-felvi-
déki település szerelmesei, hanem éven-
te többször láthassák egymást.

  Mizsei Bernadett
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Ha a település fejlesztésének koncep-
cióját kívánjuk meghatározni, illendő visz-
szanyúlnunk a Széchényi család vezérelv-
éhez, tetteihez. Ez pedig nem lehet más, 
mint a tradíciók ápolása és alkalmazko-
dás a kor követelményeihez – fogalmaz-
za meg a földvári önkormányzat „útvonal 
tervét” Holovits Huba polgármester. Ke-
vés autentikusabb forrás létezik személyé-
nél, ugyanis ősei már a fürdőtelep kialakí-
tása előtt hont foglaltak a Balaton e cso-
dás szegletén.

Folytatódnak a fejlesztések Földváron

Téli Tihany Túra: különleges látvány, erőt próbáló 
teljesítmény

- Örömmel mondhatom, hogy a hagyo-
mányokat nem teherként, hanem útmu-
tatásként élik meg a képviselő-testület tag-
jai. Ez részben egyszerűsíti is munkánkat, hi-
szen a legendás történelmi família olyan tele-
pülésképet, olyan arculatot alakított ki, me-
lyek formálásában a legjobb magyar építé-
szek, tervezők működtek közre. Az a feladat 
hárul ránk, hogy a komfortos életkörülmé-
nyek megteremtése mellett - a XXI. századi 
technikát alkalmazva – változatlanul von-
zó üdülőhelyként tartsák számon Földvárt 
a hazai és nemzetközi turizmus térképén. 
Úgy gondolom, az elmúlt fél évtizedben so-
kat tettünk ezért: terveink megvalósításához 
– zömmel sikeres pályázatok révén – mindig 
tudtuk biztosítani a pénzügyi forrásokat. Az 
önkormányzat takarékossági intézkedései-
nek és a racionális gazdálkodásnak köszön-
hetően olyan anyagi biztonságot teremtet-
tünk, amely nem csak a mindennapi tevé-
kenységhez, nem csak egy kiterjedt szociális 
intézkedés csomaghoz volt elegendő – a két-
ezer fős kisváros vagyonát ez idő alatt még 
kétmilliárd forinttal gyarapítottuk is. Ezek 
közül a leg fontosabb: nettó tizennyolcmillió 
forintért visszavásároltuk az egykori kertmo-
zi telkét, melyet korábban – szálloda építés 
céljára - hatvanmillióért értékesítettek előde-
ink. A cég tönkrement, a beruházás meghi-
úsult - adódott a lehetőség, s mi éltünk vele. 
Hasonlóan jó üzletnek tartom a teniszpá-
lyák megvételét, melyekért hajdanán tizen-
ötmillió forint érkezett a település kasszájá-

ba – most mindössze két és félmillió forintot 
fi zettünk értük. A múlt év végén a vitorláski-
kötőtől keletre eső, volt DRV létesítmény ke-
rült tulajdonunkba, s folytathatnám a sort 
különböző, kisebb értékű ingatlanokkal. Szí-
vünknek mégis bizonyára a Kulipintyó nya-
raló városi tulajdonba kerülése a legkedve-
sebb, hiszen ez volt Széchényi Viktor és fi a, a 
legendás afrikai vadász, Zsigmond nyaraló-
ja. Felújítottuk, s a belső átalakítás után ma 
már helytörténeti kiállítás, önkormányza-
ti irodák, ingyenes felnőtt képző központ iga-
zolja, hogy valóban a köz javát szolgálja. 

- A polgármester elmondta: a földvá-
ri magasparton jó ütemben halad a telepü-
lés történetének legnagyobb, zömmel uniós 
forrásból megvalósuló fejlesztése, a várható-
an nagy látogatottságnak örvendő kiállító-
hely és kilátó építése.

- Az épület szerkezetileg kész, s már foly-
nak a szakipari munkák. A létesítményben 
két szinten, összesen hatszáz négyzetméte-
ren rendeznek be a szakemberek interaktív 
tárlatot, melyek a magyar tenger és a bala-
toni hajózás történetét mutatják be. Elkép-
zeléseink szerint az intézmény „próbaüzeme” 
májusban megkezdődhet, s egy hónap után, 
Földvár születésnapján átadhatjuk az öt-
venfős konferencia termet és kávézót is ma-
gában foglaló épületet a nagyközönségnek. 
Ígérhetem: a víz szintje feletti hetvenöt méter 
magasból egyedülálló látványosságban lesz 
részük a hozzánk érkező vendégeknek. 

   Süli Ferenc

Idén is megrendezték az ország talán legszebb termé-
szetjárását, a Téli Tihany Teljesítménytúrát. A résztvevők 
vállalkozhattak 10, 15 és 20 kilométeres szakasz megtételé-
re. A túrázókat hideg idő, de verőfényes napsütés fogadta.

A rendezők az ellenőrzőpontokon meleg teával, gyü-
mölccsel, édességgel és forralt borral fogadták a túra részt-
vevőit. Annak, aki a kemény szintkülönbségeket legyűrte, 
és végigjárta a kijelölt útszakaszt, nem mindennapi élmény-
ben volt része. A Balaton ezekből a magasságokból egészen 
új arcát mutatja. A ragyogó napsütésnek és a távoli párá-
nak köszönhetően a horizontba veszett a tó túlpartja, és 
úgy tűnt, mintha tenger húzódna a kirándulók lába alatt. A 
nádasok pedig apró fűcsomóknak tűntek a magasságból. 
A látvány minden fáradtságért kárpótolta a résztvevőket.

    Mizsei Bernadett
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vállalja szakdolgozat, 
könyv, újság bekötését,

valamint oklevél, vendég-
könyv és

étlaptartó
készítését.

Tel.: 0620/9615-834
E-mail: rnagy@freemail.hu 

K Ö N Y V K Ö T Ő

valamint oklevél, vendég-

A szakmai szervezetek értékelték a turisztikai szolgáltatók minő-
ségi versenyének eredményeit: „Az Év Szállodája” címet nyerte el a 
hévízi Hotel Európa Fit, Magyar Turizmus Minőség Díjat kapott a 
gyenesdiási Hotel Katalin. 

A fürdővárosi szálló a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, 
a Magyar Turizmus Zrt.-vel karöltve második alkalommal meghirde-
tett versengésben, a vidéki négycsillagos kategóriában nyerte a kitün-
tető címet. Hévíz neve már nem először hangzik el a verseny értéke-
lésénél: tavaly a Hotel Carbona kapta a minőség e rangos fémjelét. 

- Városunk szállodáit méltán emelik ki a leg jobbak közt, hi-
szen a minősítés szerinti kategóriákban a legmagasabb szinten 
végzik a szolgáltatásokat - kommentálta az elismerést Papp 
Gábor, Hévíz polgármestere.

A városvezető kiemelte: ez a minőségi munka nagymértékben 
segíti a várost abban, hogy a turisták a legkeresettebb hazai üdülő-
helyek között tartsák számon, s biztosítva legyenek arról is, hogy a 
gógyászat híréhez méltó vendéglátásban lehet részük. 

- Ezúton is gratulálok a címhez - mondta, hozzátéve: bízik ab-
ban, hogy Hévíz nevét a jövőben is hallhatjuk még e verseny 
eredményhirdetésén.

A 10. alkalommal kiadott Magyar Turizmus Minőségi Díjat 21 
szálláshely és 10 vendéglátó egység érdemelte ki, új jelentkezői, illet-
ve megújítói körből. Jelenleg 84 szálloda és 19 étterem bejáratánál 
látható a díjazottaknak járó tábla és oklevél.

A 2014-es pályázat eredményeként 5 szállodát díjaztak 
újonnan, köztük a gyenesdiási négycsillagos Wellness Hotel 
Katalint. Az elismeréseket Glattfelder Béla, az NGM gazdaság-
szabályozásért felelős államtitkára és Faragó Péter, a Magyar 
Turizmus Zrt. vezérigazgatója adta át.

A családi vállalkozásként működő szálló tulajdonosi körének gra-
tulált Gál Lajos, a település polgármestere, elmondva: büszkék rá-
juk, az elismerés a település hírnevét is emeli. A hotel nemrég csak-
nem félmilliárd forintos fejlesztésen esett át, amivel a Balaton egyik 
legszebb ékköve lett. A családbarát szolgáltatásai révén a térségre is 
teljesen nyitott az uszoda és gasztro kínálataival. A polgármester ki-
emelte: a hotel mindamellett, hogy csaknem félszáz embernek ad 
munkát, jelentős iparűzési- és építmény adót fi zet, a vállalkozás pél-
dát mutat a nagyközségbe történő integrálódásból is. 

     H. Á. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL 2014. ÉV VÉGÉRE 
MEGÉPÜLT BALATONGYÖRÖK LEGÚJABBB KE-
RÉKPÁRÚT SZAKASZA
Balatongyörök Község Önkormányzata 2014-ben, a 
nyertes közlekedésfejlesztési pályázatának köszönhe-
tően csaknem 200 millió forintot fordíthatott a község 
külterületén lévő kerékpárút építésére és a hozzátar-
tozó infrastruktúra fejlesztésére, megalapozva ezzel a 
biztonságos közlekedés feltételeinek javulását. 

2014 októberében kezdődött a beruházás megvalósítása, annak a 
projektnek a részeként, melyet az önkormányzat 2014 márciusában 
adott be a Közlekedési Operatív Programban meghirdetett, „Térsé-
gi elérhetőség javítása” tárgyú, KÖZOP-3-5-0-09 kódjelű felhívás-
ra. 2014 végére „A biztonságos kerékpározás feltételeinek fejlesz-
tése Balatongyörök külterületén” című projekt megvalósításaként, a 
200 millió forint európai uniós támogatás segítségével megépült egy 
1155 m hosszú, új, kizárólag a kerékpárforgalom számára fenntartott 
bicikliút, kiváltva ezzel egy 500 m hosszú, korábban vegyes forgal-
mú utat és egy 920 m hosszú, rossz műszaki állapotban lévő kerék-
párútszakaszt. A megvalósult fejlesztés további eredménye a bala-
toni bringakörút, mint hálózat magasabb színvonalon működtetése, 
hiszen így az eddig két elkülönült bicikliút mostantól önálló nyomvo-
nal-vezetésű kerékpárúttal csatlakozik egymáshoz. A 71. sz. út men-
tén a kerékpárút folytonossága nagyobb szakaszon biztosítottá vált, 
melynek köszönhetően a projekt hozzájárult az érintett útszakaszon 
a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtéséhez is. 
A projekt mindemellett turisztikai szempontból is jelentős fejlesz-
tésnek számít, hiszen a balatoni bringakörút nagy forgalmú ke-
rékpáros közlekedésébe bekapcsolja a Szépkilátót, amelyről 
nemcsak a Balaton egyik legszebb panorámája nyílik, de Bala-
tongyörök első számú turisztikai látványossága is, nem utolsó-
sorban pedig a Nyugat-Balaton kapuja. 
A projektről bővebb információt a www.balatongyorok.hu/palyazat 
oldalon olvashatnak.

Turisztikai minőségi fémjelek
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Fonyód az együttműködést favorizálja

Bemutatkozott a Siófoki Alkotók Köre

Ha az öt balatoni kistérsé-
get összehasonlítjuk, egyér-
telműen kirajzolódik a fonyó-
di hátrányos helyzete. Jelen-
leg jóval nagyobb a siófoki, fü-
redi, badacsonyi és keszthelyi 
régió presztízse, mint a miénk, 
ám összefogással, közös mar-
ketinggel ez a hendikep ledol-
gozható – állít fel egy pontos 
diagnózist Hidvégi József, Fo-
nyód polgármestere, a kistér-
ségi társulás elnöke.

- Ezt a megítélést csak 
együtt, a turizmust élénkítő be-
ruházásokkal tudjuk módosíta-
ni. Úgy gondolom, Fonyód pél-
dát mutat ebben: elkészült a 
város „márkázása”, egyre na-

gyobb hangsúlyt helyezünk a marketingre, s mintegy sulykoljuk 
a köztudatba: a fonyódi fövenystrand, a páratlan panorámát kí-
náló magaspart és kilátó, a megújult városközpont, a nyári ren-
dezvények sokasága, a télen-nyáron turisták ezreit vonzó legen-
dás piac miatt érdemes úti célként Fonyódot favorizálni. S miköz-
ben az értékeinket igyekszünk a nagyközönséggel megismertet-
ni, a hiányosságok kiküszöbölésén is dolgozunk. Tudjuk, hogy mi-

nőségi szálláshelyek biztosítása elképzelhetetlen négy-ötcsillagos 
hotel nélkül, tudjuk, hogy fejleszteni kell a vitorláséletet, élénkí-
teni a vízi életet – terveinket, elképzeléseinket még ebben az uni-
ós ciklusban szeretnénk megvalósítani. A piac és a vásárcsarnok 
korszerűsítésére négy-ötszáz millió forintot fordítanánk pályáza-
ti forrásból, s ezen túl még több kisebb-nagyobb projektben gon-
dolkodunk. 

- Hidvégi József a kisrégió idegenforgalmának fellendítéséhez 
elengedhetetlennek látja a csisztai fürdő felújítását, bővítését, s a 
két települést összekötő út megépítését.

- A csisztai projekt bekerülési költsége négy-öt milliárd forint, 
ennek mintegy ötödét teszi ki a köz- és kerékpárút létesítése. El-
képzeléseink szerint a strandon gyermek élményfürdő, úszások-
tatásra, vízilabda játékra alkalmas harminchárom méteres me-
dence épülne. Fontosnak tartjuk a Csisztát Balatonfenyvessel ösz-
szekötő kisvasút működését, a Nagyberek csodálatos növény- és 
állatvilágának megismertetését a nagyközönséggel. Komplex, 
sokszínű szolgáltatásokkal keressük a turisták kegyeit, hiszen 
ez a régió valóban ezernyi élményt kínál. Buzsák népművésze-
te, a somogyvári apátság, a somogyvámosi Krisna-völgy, Lelle 
és Boglár kulturális programjai, kiállításai, legendás borászatai, 
Rádpuszta sajátos miliője hetekre szóló aktivitást kíván. Az érté-
kek, látványosságok adottak, csak össze kell hangolni és erősíteni 
a régió marketingjét. Meggyőződésem, hogy munkánk eredmé-
nyességét a vendégéjszaka számok emelkedése is visszaigazolja.

     Süli Ferenc

Egy perces néma felállással emlékeztek 
meg a kör első halottjáról, Matyikó Sebes-
tyén Józsefről a Siófoki Alkotók Köre febru-
ár 6-án tartott összejövetelén. A kör tagjait  
Lengyel Róbert, a város polgármestere hív-
ta meg az önkormányzat Balaton termébe.

A polgármester tolmácsolta a SAK elnö-
kének, Varga Imre Kossuth- és Herder-díjas 
szobrászművésznek 
az üdvözletét, aki 
délelőtt látogatta 
meg Lengyel Róber-
tet, s idős kora (vala-
mint a rendkívül bi-
zonytalan időjárás) 
miatt nem tudott 
délutánig marad-
ni. Annyit azonban 
a délelőtti beszélge-
tés során is kiderí-
tettek, hogy család-
jaik siójuti kötődése 
révén mindketten 
közös „gyökerekkel” 
rendelkeznek.

A SAK csaknem harminc fős tagságából 
a beszélgetésen 17-en vettek részt, s vala-
mennyien röviden bemutatkoztak – leg-
inkább a polgármesternek, hiszen ők egy-
mást jobban ismerik. A bemutatkozás so-
rán a polgármester is megtapasztalhatta, 
hogy a tagság rendkívül „vegyes”, de min-
den tag a maga szakterületén elismert, 

hozzáértő szakember, s valamennyien „le-
tettek már valamit” a jelképes asztalra. Rá-
adásul valamennyien sokat tettek azért, 
hogy Siófok jó hírnevét növeljék az ország-
ban-világban. 

Farkas Sándor, a kör alelnöke arra is fel-
hívta a fi gyelmet, hogy a SAK idén, június 
9-én ünnepli fennállásának 10. évforduló-

ját, s ebből az alka-
lomból egy kiad-
ványt szeretnének 
megjelentetni, eh-
hez kért anyagot a 
tagoktól.

Lengyel Róber-
tet a kör biztosítot-
ta arról, hogy szak-
mai felkészültségé-
vel, tudásával, ta-
pasztalatával, ötle-
teivel, segíti a város-
vezetőt Siófok fej-
lődését elősegítő 
munkájában.

           -Gy.L.-

A fotón balról jobbra: Dr. Simon Kornél, Teleki Miklós, Völgyi Ferenc, Ripszám Já-
nos, Dr. Oláh Vilmos, Dr. Farkas Sándor, Apátiné Dr. Cserepkei Éva, Dr. Kovács Péter, 
Dr. Varga Zoltán, Csizmadia Mária, Apáti János, Dr. Lengyel Róbert, Gyarmati László, 
Móczár István, Róka Ildikó, Dr. Hadnagy János, Lengyelfi  Miklós, Dr. Horváth Ákos.
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Tizennyolc éve a közösségért
A Felsőörsért Köz-

alapítvány közhasz-
nú szer vezet 1997-
ben jött létre.  A z el-
múlt évek során sok 
mindent tettek a te-
lepülésért . 

-  Célunk volt  a kul-
turális  örökség meg-
óvása,  kulturális  te-
vékenység ,  ismeret-
terjesztés ,  a telepü-
lésen meglévő termé-
szeti  és építészeti  kin-
cseinek megőr zése , 
egészségüg yi  rehabili-
tációs tevékenységek, 
a helyi  újság kiadása 
és a testvér települé-
si  kapcsolat kiépíté-
se és ápolása  -  mesé-
li  Tislér Anikó,  a szer-
vezet titkára .  Mint 
mondja ,  az elmúlt 
közel 18 év során az 
elképzeléseket tettek 
is  követték ,  hiszen 
számos helyi  rendez-
vényben segédkez-

tek ,  támogatták a tehetséges f iatalo-
kat ,  hoz zájárultak egy felsőörsi  gyer-
mek rehabilitációjához ,  kiránduláso-
kat szer veztek . 

A z Alapítvány ápolja Felsőörs szü-
löttjének ,  Pápay Sámuel uradalmi 
ügyésznek az emlékét ,  ez évben meg-
emlékeznek születésének 245 .  évfor-
dulójáról .  Közreműködött a testvér 
települési ,  Zoboraljai  Pográny köz-
ség kapcsolat kiépítésében,  hoz zá-
járult a temető kerítésének megépí-
téséhez ,  támogatja a Búzavirág Nép-
dalkör működését ,  az önkormány-
zattal  közös pályázatból a Civilház 
udvarának parkosítása is  befejező-
dött .  Minden évben találkozóra hív-
ják a Felsőörsről elszármazott „öreg-
diákokat”,  hogy emlékeiket átadva a 
falu múltjáról  többet megtudjanak 
az emberek .  Tőlük sok képi és írásos 
anyagot kaptak .  Ekkor merült fel  a 
község iparos életének feldolgozása , 
valamint  Dr.  Körmendy József pré-
post által  feldolgozott „Felsőörs ke-
resztjei ”  munkájának kiadási  lehető-
sége,  melyen jelenleg is  dolgoznak .

  Szendi Péter
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Szülinapos zenebarátok

Kisfaludi Strobl Zsigmondról Keszthelyen

Nemrégiben ünnepelte tizedik szüle-
tésnapját a Nemesvámosi Zenebarátok 
Klubja. Az ünnepi alkalomra Egyed József 
oboaművész és Juhos Melinda zongora-
művész adott nagysikerű mini koncertet 
a jelenlevők nagy örömére. 

A zalai Göcseji Múzeum kiadásában 
nemrég jelent meg „Kisfaludi Strobl Zsig-
mond élete és művészete” című, képek-
kel illusztrált, igényes könyv, album, a szob-
rászművész alkotásait felsorakoztató DVD 
melléklettel.

A kötet Kostyál László múzeumigazga-
tó-helyettes, művészettörténész munká-
ja, számos olyan értékkel, ami különleges-
séget jelent a művészetek iránt érdeklődő 
közönségnek és a szakmának egyaránt. Az 
olvasmány több évi tudományos kutató 
munka eredménye. A még fellelhető szob-
rok listázása, képi bemutatása sok esetben 
az utolsó pillanatban történt meg. Strobl 
műveit - megsemmisülésük, vagy hozzá-
férhetetlenségük miatt -, sokszor régi fény-
képek, kiadványok lapjairól gyűjtötte ösz-
sze a szerző. 

Minderről Cséby Géza irodalomtörté-
nész beszélt a könyv Keszthelyen tartott 
bemutatóján. Az olvasmány az életrajzi kro-
nológia mellett a művek keletkezéstörténe-
tére, a magyar és világművészetben elfoglalt 
helyére is rávilágít. A szerző a szobrászmű-
vész életművét a korba ágyazva összegzi a 
művészettörténész szemével. Esztétikai vé-
leményének megfogalmazásával elsősorban 

a műveken keresztül, a törté-
nelem adott keretei között 
mutatja be a magyar szobrász-
művészet kiemelkedő alakját.  

Kisfaludi Strobl Zsigmond 
zalai származású, a göcseji 
Stróbel Zsigmond tanító úr fi a 
Alsórajon született 1884. július 
1-jén. Alsóbb iskoláinak végzé-
se után 1901-ben lett az Ipar-
művészeti Iskola vendéghallga-
tója. 1902-1903-ban már díjaz-
ták a műveit. Közel négy évti-
zeden keresztül (1924-1961) a 
Magyar Képzőművészeti Fő-
iskola professzoraként oktat-
ta a felnövekvő szobrász-ge-
nerációkat. A Gellért-hegy or-
mán őrködő Szabadság-szobra 
a történelmi korszakváltás sza-
kítópróbáját is kiállva Budapest 
egyik karakteres szimbóluma.

A kötet bemutatóján elhangzott: hosszú 
munkássága során műveire a kor stílusirány-
zatai is hatottak, a szecessziótól az expresz-
szionizmuson és kubizmuson keresztül egé-
szen a szocialista realizmusig. Köztéri alkotá-
sokra éppúgy kapott megbízást a két világ-

háború között, mint a II. világháború után. 
Remek portréi kapcsán kerülhetett az angol 
arisztokrácia kedvelt művészei közé, s ké-
sőbb a szovjet birodalomban is. Sukarno ak-
kori indonéz elnök számos szobrát vásárol-
ta meg gyűjteménye számára. 

          Horányi Árpád

A zenét kedvelő tagok 2005 januárjá-
ban összefogtak azzal a céllal, hogy zenei tu-
dásukat, ismereteiket bővítsék. - Az elmúlt 
évek alatt megismertünk különböző ze-
nei stílusokat és irányzatokat, zenei ikonok 
nem mindennapi életét a szakirodalmak és 

hanganyagok segítségével. A hang- és fény-
technika mindig megújuló rejtelmeiből még 
hasznosabb ismereteket szereztünk - tekint 
vissza a múltba Mustos István, a klub veze-
tője. 

A törzstagok száma 10 fő, de a tisztelet-
beli létszám megközelíti a százat. A klub-
foglalkozásokon minden téma megtalálha-
tó, ami valamilyen téren kapcsolódik a zené-
hez. Az összejöveteleken a tagok előadást 
tartanak a közösen választott témáról vagy 
a meghívott vendégekkel beszélgetnek. 

Nem mellesleg a klub segítséget nyújt a 
helyi rendezvényeken, hangosítással és mű-
szaki háttérfeladatok ellátásával. Nevükhöz 
fűződik az első hangtechnikai kiállítás meg-
szervezése a kezdetektől a legújabb hang-
technikákig és a feledésbe merült bolhapi-
ac felélesztése is. Támogatják minden évben 
a tehetséges tanulókat és a muzsika szere-
tetének népszerűsítéséért különböző zenei 
pályázatokat írnak ki.

            Szendi Péter
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Balatoni Tündérország képei

Évek óta nagy hagyománya van a te-
lepülésen a Lovasi Esték programsoro-
zatnak. A szervezők a neves előadókon 
kívül ügyeltek arra is, hogy minden ér-
deklődő megtalálja a kedvelt témáját.

Ferenczy Gáborné polgármester öröm-
mel nyugtázta, hogy a február 4-én kezdő-
dő Lovasi Estéken sokrétű tematikájú elő-
adásokat sikerült szervezniük. A tragikusan 
elhunyt Erőss Zsolt hegymászó feleségével, 
Sterczer Hildával kezdődik a programsoro-
zat. Himalája női szemmel a közös Makalu 
mászásuk történetét meséli el. A fi lm kap-
csán beszél a magashegyi expedíciózás sa-
játosságairól, a női szerepről, a hóban mo-
sogatáson át a 3 kilogrammos hálózsákig. 
Az ehhez tartozó fi lmet Erőss Zsolt állítot-
ta össze. 

Dr. Vekerdy Tamás pszichológus, író a 
gyermeknevelés fontosságára hívja fel a fi -
gyelmet. Egy-egy lehetőleg mélyre hatoló 
pillantást vet az óvodás, a kisiskolás életkor-

A vonyarcvashegyi Vollein Ferenc 16 éves gyermekmű-
vész festményeiből nyílt kiállítás a keszthelyi Balatoni Múze-
umban. A tárlattal az intézmény a már hagyományos, fiatal 
alkotókat bemutató sorozatot folytatja idén.

Vollein Ferenc ezúttal 26. önálló kiállításával lépett kö-
zönség elé. Témaválasztása sokoldalú, ábrázolásmódja egye-
di. A képek ezúttal „Balatoni Tündérország” címmel szű-
kebb pátriájából merítkeznek, annak is kiemelten a kulturá-
lis örökségét téve vászonra. A kötődés okán a Helikoni Ün-
nepségek eredete került középpontba. Ennek egyedi kifeje-
zője a történelmi: 1817. februárra visszatekintő nyitány. Az 
olajfestményen gróf Festetics György a kastélya kapujában 
üdvözli vendégeit: Berzsenyi Dánielt, Dukai Takács Juditot, 
Pálóczi Horváth Ádámot, Kisfaludy Sándort és feleségét, 
Szegedy Rózát. Külön érdekesség, hogy a magyar képzőmű-
vészet történetében ezt  a jelenetet még senki nem festet-
te meg. Az alkotást Cséby Géza, keszthelyi irodalomtörté-
nész mentorálta.

A megnyitón Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör mű-
vészeti folyóirat főszerkesztő-helyettese egyben bemutat-
ta az ifjú művész „A színek bűvöletében” címmel nemrég 
megjelent, immáron második képzőművészeti kiadványát. 
A keszthelyi rendezvénnyel vándorkiállítás indul, a továb-
bi helyszínek közt szerepel Balatonfüred, a Művészetek Völ-
gyében a nyári rendezvénysorozat idején Kapolcs, s láthatók 
lesznek a munkák Pécsett a Zsolnay negyedben, továbbá a 
fővárosban és Debrecenben is. 

                                                              H. Á.

A Föld mélyétől az űrig
Zacher Gábor, Vekerdy Tamás és Sterczer Hilda is előadást tart Lovason

ra, a kamaszkorra és közben visszanyúl az 
első három év fontos korszakára.

Szabó Róbert, az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont tudomá-
nyos főmunkatársa a Naprendszeren kí-
vüli bolygók keresése és tanulmányozá-
sáról fejti ki véleményét. Olyan kérdések-
re keresi majd a választ, hogy hogyan jött 
létre a Naprendszer, lehetséges-e élet más 
bolygókon. Szót ejt Kepler jelentőségéről, 
a csillagok pontosabb megértésében, be-
mutatja a magyar vonatkozású eredmé-
nyeket is. Derült idő esetén csillagvizsgá-
lásra is sor kerül. 

Ezután Nagy Pál a Kilimandzsárón jár-
tam címmel tart képekkel illusztrált elő-
adást. A Kilimandzsáró rétegvulkán Tan-
zániában, az ország és egyben Afrika leg-
magasabb hegycsúcsa. Az expedíció öt 
nap alatt teljesítette a kemény túrát. 

Dr. Zacher Gábor toxikológus két év-
vel ezelőtt már tiszteletét tette Lovason, 

akkor egy tűt sem lehetett leejteni, olyan 
sokan voltak a faluházban. A népszerű 
toxikológus beszél a génekről, nagyapjá-
ról, aki lovifüggő volt, nem mellesleg kár-
tyázott is. Saját magáról is képet fest, aki 
imádja az édességet és elmondása szerint 
munka alkoholista. Előadásában betekin-
tést nyerhetünk az online és offline világ-
ról és az első feleséről is. 

Horváth Sándor barlangász a Föld mé-
lyébe vezeti majd az érdeklődőket. Bemu-
tatja a környékbeli barlangok keletkezé-
sét, befogadó kőzetét, klímáját és élővilá-
gát. A csodálatos képekkel illusztrált ren-
dezvény minden bizonnyal sokak tetszé-
sét elnyeri.

A március végéig tartó Lovasi Estéken 
az érdeklődők egy kellemes „utazásban” 
részesülhetnek a Föld mélyétől egészen 
az űrig. Az előadássorozatról részletesen 
a település honlapján olvashatnak. 

          Szendi Péter

Helikoni Ünnepségek nyitánya 1817
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Kultúra

Keszthelyi fazekasok a kultúráért

Somogyország kincse
Nemrégiben elnyerte a „Somogyország kincse” elismerést a siófoki Makovecz-tervezésű 
evangélikus templom

A magyar kultúra napja alkalmával a 
keszthelyi Goldmark Károly Művelődé-
si Központ 40 éve működő alkotóköre: 
a Kerámia Műhely és vezetője, Simon 
Edit népi iparművész számára adomá-
nyozta a városvezetés a Pro Cultura 
Keszthely elismerő címet. 

A kitüntetést a Balaton Színházban 
tartott ünnepségen adta át Ruzsics Fe-
renc polgármester és Csótár András, 
az önkormányzat em-
beri erőforrás bizott-
ságának elnöke. A kul-
túra városépítő jelen-
tőségére is rámutat-
va köszöntötte az ün-
nepet Manninger Jenő 
országgyűlési képvise-
lő. Az értékek szám-
ba vételébe ágyazva 
hangzott el a városbeli 
Kerámia Műhely tevé-
kenységének méltatá-

sa. A 25 fős alkotó közösség tavaly ün-
nepelte fennállásának 40. évfordulóját. 
A fazekas hagyományok forma- és min-
takincsének színvilágának őrzéséért, to-
vábbfejlesztéséért dolgoznak. Rendsze-
resen szerepelnek kiállításokon külföld-
ön is, munkáikat zsűriztetik, részt vesz-
nek alkotói pályázatokon. Gazdagítják a 
város rendezvényeit játszóházi progra-
mokkal, nyaranta diákok számára kéz-

műves táborokat rendeznek. Alkotá-
saikkal számos elismerést szereztek, s 
ezekkel öregbítik Keszthely város hír-
nevét is . Tradicionális szereplői az or-
szágos betlehemes találkozóknak, ahol 
minden évben kiállítják és díjazzák a 
munkáikat. Simon Edit betlehemét Ró-
mában, a Vatikánban is bemutatták. Ta-
valy a 21. Betlehemi Jászol pályázaton 
kollektív munkával az Emberi Erőforrás-

ok Minisztériuma fő-
díját nyerték el. A cso-
portot magas színvo-
nalú művészi munka és 
erős összetartozás jel-
lemzi, aminek kialaku-
lásában, megtartó erő-
vé válásában ugyan-
csak nagy érdemei 
vannak Simon Editnek, 
aki 1976-tól irányítja a 
munkát. 

                  H. Á.

- Köszönjük a városnak, hogy a templo-
mot felterjesztette az elismerő címre, ami 
nemcsak az épületnek, hanem az azt gon-
dozó és benne tevékenykedő gyülekezet-
nek is elismerés - nyilatkozta egy helyütt 

Lampért Gábor, a gyülekezet lelkésze. 
Az 1990-ben „Krisztus hajójának” elne-

vezett, s felszentelt templom már régóta 
helyi oltalom alatt áll. A főként fából ké-
szült épülethez szükséges alapanyag leg-

nagyobb részét Siófok finn testvérváro-
sának, Oulunak az evangélikus gyülekeze-
te adta támogatásaként. A város hálából 
Oulu parknak nevezte el a templomot 
övező területet.

A kormány két éve határozatot hozott 
Makovecz Imre Kossuth-díjas építész 
életművének gondozásáról, amit követő-
en műemlékké nyilvánították több alko-
tását, köztük a siófoki evangélikus temp-
lomot is. Az építész 1986-ban Siófokra 
tervezte élete első templomát, amelynek 
mintájára épült meg később az 1992-es 
sevillai világkiállítás magyar pavilonjának 
főbejárata. 

A „Somogyország kincse” elismerés-
sel az evangélikus templom nemcsak 
Siófok, de az egész megye ismert épü-
letévé, látványosságává vált. Az orszá-
gos védettség, és a megyei elismerés el-
nyerésétől azt reméli a gyülekezet, hogy 
megújul az érdeklődés az ingyenesen 
látogatható műemlék iránt, amely júni-
us utolsó szombatján ünnepli a felszen-
telésének 25. évfordulóját.
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Eredményes sporthorgászok
Jónak minősítette a 2014-es esztendőt 

Szenthe Zsolt, a Balatonalmádi Sporthor-
gász Egyesület titkára. Reméli, hogy a fejlő-
dés ebben az évben sem torpan meg. 

- Tavaly világossá vált számunkra az, 
hogy a káptalanfüredi kikötő előtti kőszó-
rásos védelem nem megvalósítható. A 2014. 
évi közgyűlés elfogadott határozata alap-
ján a felhalmozott pénzösszeg egy részé-
ből infrastrukturális beruházásokat végez-
tünk. Ennek keretében Budataván elkészí-
tettük a régóta igényként megfogalmazott 
esőbeállót, helyreállítottuk a megrongált ke-
rítést. Káptalanfüreden a stégről való horgá-
szat kényelmesebbé tétele érdekében továb-
bi három kényelmes kiülőhelyet létesítettünk 

- kezdi a fejlesztésekkel az egyesület titkára. 
A horgászturisztikai vonzerő növelése 

érdekében modern műanyag nyílászárók-
ra cserélték az elvetemedett, tönkrement 
ablakokat a tanya főépületén. Továbbá 
hatósági villamos szabványossági ellenőr-
zés kötelezte a sportszervezetet az elekt-
romos rendszer fejlesztésére. A beruházá-
sok 2.5 millió forintba kerültek. 

Jelentős adminisztratív előrelépés, 
hogy a 2014. évi közgyűlés döntése értel-
mében felszólították a nem fizető tagjai-
kat a kizárás terhével, aminek hatására 7 
fő teljesítette elmaradását, míg a felszólí-
tásra nem reagáló 133 tagot kizárták.

A horgásztanyánál közel duplájára emel-

Nemrég még a világ egyik legjobb női kézilabda csapataként 
tartották számon a bécsi Hypo együttesét, amely február 7-én 
Siófokon játszott mérkőzést a KEK nyolcaddöntőjében. A sió-
fokiak „szerencséjére” ma már a Hypo jelentősen meggyengült, 
így a balatoni „cápalányoknak” esélyük van akár a továbbjutás-
ra is. Sőt: a siófoki első mérkőzésen rendkívül nagy lehetősé-
get szalasztottak el, hiszen számtalan ziccert, hetesek sorát is 
kihagyták, így „csak” öt gólos győzelmet sikerült elérniük. Kér-
dés: ez az előny vajon elég lesz-e a bécsi visszavágóra, s ezzel a 
továbbjutásra? A „szakértő” szurkolók mindenesetre bíznak ab-
ban, hogy Bécsben is a Siófok játssza majd a „valcert”…. 

Míg a „nagyok” NB I-es bajnoki, sőt nemzetközi kupamecs-
cseket játszanak, mögöttük az utánpótlás csapatok sem tét-
lenkednek Siófokon. A fiatalok a Városi Sportcentrum mellé 
megépített edzőcsarnokot látogatják rendszeresen, itt készül-
nek a megmérettetésre, és arra, hogy felnőtté válva az élvonal-
ban szerepelhessenek. A klub nagy figyelmet fordít a fiatalok-
ra, akik már kilenc éves korukban megismerkedhetnek a sport-
ággal. A szakmai team-et Kiss Szilárd, a hazai kézilabda sport 
„nagy öregje” irányítja, akiről a készülő „nagy” siófoki kézilabda 
csarnokot is elnevezték. A felnőttek edzője Vlagyimir Golovin, 
s az utánpótlással még Horváth Roland, Hamar Zoltán, Pintér 
Károly, Kovács Vilmos, Tarján Bence, Farkas Andrea és Alena 
Abramovich foglalkozik. Felvételünk tavaly ősszel, a „Kiss Szi-
lárd Kézilabda csarnok” alapkő letételén készült, s a „kicsik” egy 
csoportját örökíti meg edzőjük, Alena társaságában.

kedett a vendégéjszakák száma, itt több 
mint 400 ezer forintos bevételt regisztráltak, 
míg a csónaktárolás bevételei több mint 3 
millió forintot tettek ki. A magas vízállás mi-
att a stégek folyamatosan megrongálódtak, 
a stégpadlók állapota drasztikusan romlott. 
A rossz padlók pótlása időnként nehézke-
sen haladt, azokat többszöri faszállítmány-
nyal folyamatosan pótolták. Hét nagyobb 
szabású rendezvényt tartottak a város civil-
szervezetei a tanyán. Szenthe Zsolt összes-
ségében jónak minősítette az elmúlt évet és 
bízik abban, hogy töretlen marad a fejlődés. 

Szendi Péter

Öt gólos előny
Ki játssza majd Bécsben a valcert?
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Június 13-án a 16. Open Road 
Fest nagyszínpadán a fesztivál tör-
ténetében soha nem látott sztár 
együttes érkezik Alsóörsre a svéd 
Europe személyében. Motorok, 
buli, rockzene, kezdődik a végső 
visszaszámlálás!

A XXI. század legmodernebb 
fénytechnikájával és egyedülálló 
díszlettel készül a 16. Open Road 
Fest-re a világhírű Europe. A kü-
lönleges show miatt a fesztivál ed-
dig megszokott nagyszínpadát 
jócskán át kell majd alakítani, illet-
ve az esemény presztízsét tükrözi az is, hogy a 
zenekar és stábja számára külön bejáratú, ext-
ra öltőzőket kell biztosítani a szervezőknek.

A Europe említésére sokak fejében a 
nyolcvanas évekből ismert jellegzetes fi zu-
rák ugranak be. A bandát Joey Tempest és 
John Norum alapította, akik az éneklés és gi-
tár mellett a dalszövegeket is írták. Hozzá-
juk csatlakozott hamarosan a basszusgitáros 
John Levén, továbbá jelenleg Mic Michaeli 
(billentyű, vokál) és Ian Haugland (dob) al-

Kezdődik a Végső Visszaszámlálás, az Open Road 
Fest nagyszínpadán a Europe!

kotja még a zenekart. A banda egy hosszabb 
szünet után a kétezres években tért vissza, a 
hajalkotásokat elhagyták, ám a rock maradt. 
Azóta négy új stúdióalbumuk is megjelent, il-
letve olyan, szintén világhírű bandákkal tur-
néznak együtt, mint a Deep Purple vagy a 
Whitesnake.

A banda jelenleg a folyamatos turnézás 
mellett az utolsó simításokat végzi az új albu-
mon, mely összességében a tízedik, visszaté-
résük óta pedig az ötödik nagylemezük lesz: 

a „War of Kings” márciusban jele-
nik meg világszerte. Hogy ebből 
a terebélyes repertoárból mi fog 
szólni az Open Road Fest-en? Biz-
tosan felcsendülnek majd a híres 
Europe dallamok, kezdve a Rock 
the Night-tól, a Carrie-n át egé-
szen a legújabb számokig. Persze, 
sokakat érdekel, hogy a Europe 
leghíresebb slágere, az a bizonyos 
Végső visszaszámlálás is felcsen-
dül majd Alsóörsön? Tempest 
egy zenekari anekdotában el-
mondta, hogy karrierük során 

csak egyetlen egyszer gondolkoztak el ennek 
kihagyásán, ám azt a koncertet egy förtelmes 
vihar elmosta. Ezt égi jelnek vették, és azóta 
nincs Europe koncert Final Countdown nél-
kül! A Europe tehát Alsóörsön is tiszteletben 
tartja a rock isteneinek akaratát, így este 10 
után nem sokkal fényárba borul a nagyszín-
pad, a tömeg őrjöng, és felcsendül az ismerős 
szólam! It’s the Final Countdown!

   Szendi Péter


