
2015. január utár

Jégbe zárt Balaton
Fotó: Gyarmati László

Átadták a lellei kultúrparkot

Cséby Géza lengyel elismerése

Javítani kell a Balaton vízleeresztő képességén

Hátizsákkal Európában

Interjú Balassa Balázzsal, a BSZ elnökével



2015. januárutárAktuális

2

Szigliget polgármesterét, Balassa Balázst 
az elmúlt év decemberében választották 
meg a száztíz éve alapított Balatoni Szö-
vetség elnökévé. A patinás testület a tíze-
dik évfordulón már több ezer tagot szám-
lált, és a Balatonnal, valamint a fürdőüggyel 
kapcsolatosan olyan morális tekintély lett, 
melyet még a legmagasabb politikai körök-
ben is méltányoltak. Emellett élvezte a Ba-
laton-melléki nép bizalmát és szeretetét, 
s tőle várták vágyaik teljesítését. A máso-
dik világháború után azonban a diktatú-
ra negyvenöt évre „jegelte” a szervezetet, 
sőt régi patinájában az újjáalakulás óta el-
telt negyedszázadban sem tudott tündö-
kölni. Vajon az új irányító mennyiben tud-
ja lelkesíteni az 1940-ben kiadott Szózat a 
Balaton Barátaihoz kiáltvány gondolataival 
aktivistáit, kollégáit, az itt élő embereket? 
Vajon mozgósító erővel bír-e még a száz 
éve megfogalmazott minősítés, mely sze-
rint: Szövetségünk a dolgozó egyesületek 
sorába tartozik. Azok közé, amelyek nem 
ismernek akadályt és fáradtságot, és nem 
látnak egyebet, mint azt a célt, ahol a siker 
feltalálható vagy remélhető. 

- Nagyon remélem, bár el kell ismer-
nünk, hogy a Balatoni Szövetség az 
utóbbi években nem nagyon hal-
latta hangját, nem töltötte be azt 
a szerepét, amiért létrehozták. Ez 
pedig a következő: a Balaton tér-
ségében működő önkormányza-
tok képviselete, a Balatonnál je-
lentkező gondok kapcsán a min-
denkori kormányokkal történő kö-
zös megoldás keresése, illetve a tér-
ségben dolgozó civil szervezetek-
kel való harmonikus munkavégzés.  
Talán nem tévedek nagyot, ha úgy 
fogalmazok: esetenként nem csak 
egy-két fázis hiányzott ezekből 
az elmúlt években. Akár elismer-
jük, akár nem, ez az egyetlen olyan 
szervezet a térségben, amely ér-
demben tehet valamit azért, hogy 
a tóparti önkormányzatoknak, s 
a balatoni polgároknak autenti-
kus képviselete legyen. Tudomásul 
kell vennünk azt is: a Balaton sokak 
számára csak egy turisztikai cél-
pont, míg az itt élő embereknek ez 

Nekünk nem csak turisztikai célpont e táj
Interjú Balassa Balázzsal, a Balatoni Szövetség elnökével

a táj egészen mást jelent - ők itt szeretné-
nek boldogulni a térség által kínált lehető-
ségekből. A szövetség elnökeként sok em-
bert szeretnék ide csábítani, a helybeliek-
nek pedig ehhez megfelelő feltételeket biz-
tosítani. Azt szeretném, hogy a régió való-
ban minőségi szolgáltatást nyújtó idegen-
forgalmi központ legyen, s hogy a problé-
mák megoldásában a hatékony együttmű-
ködés jellemezze az érintetteket. 

- Ezek szerint leg fontosabb feladataként 
a térség gazdasági fejlesztését fogalmazza 
meg, hiszen csak egy jól prosperáló gazda-
ság biztosíthatja a régió lakosságának meg-
tartó képességét!

- Így van, de azért azt sem szabad elfe-
lejteni: ha elemezzük a balatoni emberek 
átlag életkorát, azonnal arra következtet-
hetünk, hogy itt minden adott egy nyu-
godt, békés öregkor eléréséhez. Úgy látom: 
eddig nem használtuk ki eléggé a táj szép-
ségét, nem propagáltuk eléggé a tiszta le-
vegőt, nem használtuk ki az egészségtu-
rizmusban rejlő lehetőségeket. Meggyő-
ződésem, hogy az egészséges környezet-
re vágyóknak a Balaton igazi paradicsomi 
állapotot jelent. Rendkívül fontosnak tar-

tom továbbá azt is, hogy a most futó fej-
lesztési ciklusban minél több pénz áramol-
jon a magyar tenger partjára, mert látható, 
hogy az elmúlt évtizedekben nem történ-
tek a régióban komoly fejlesztések. Ha ez 
a kedvezőtlen tendencia folytatódik, félő, 
hogy elveszítjük a vendégek kegyeiért foly-
tatott harcot, s mindazon célok, melyeket 
korábban megfogalmaztam, esetleg illúzi-
óvá válhatnak.

- Munkájában bizonyára támogatják 
majd a tóparti települések irányítói…

- Természetesen, hiszen aktív, felkészült 
polgármesterek alkotják a Balatoni Szövet-
ség elnökségét, s tapasztalatból mondom, 
hogy kiváló szakemberek dolgoznak vala-
mennyi településen. Közreműködésükkel 
elérhető, hogy a jelenlegi problémák mi-
előbb megoldódjanak. Számos olyan civil 
szervezet is található itt, melyek céljai meg-
egyeznek a Balatoni Szövetség elképzelése-
ivel, ám eddig nem volt olyan fórum, szer-
vezet, amely érdemben számított volna 
munkájukra.

- Ezek szerint szívesen együttműködik 
a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének 
tagjaival?

- Feltétlenül, hiszen ők azok, akik 
érdek nélkül dolgoznak, s munká-
jukkal tulajdonképpen a Balaton 
szebb jövőjét alapozzák meg.

- Korábban a Balatoni Szövet-
ségnek fontos, kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatai voltak. Tervezi-e újabb 
kontaktusok létesítését, illetve a ré-
giek élénkítését, ápolását?

- Mindenképpen, hiszen jelen-
leg csak egy, az erdélyi Tízekkel 
van rendszeres kapcsolatunk Lom-
bár Gábor fenyvesi polgármester-
nek köszönhetően. A többi külföl-
di kapcsolat most szünetel, de fel-
élénkítjük a találkozókat, mert fon-
tosnak tartom, hogy tudatosítsuk 
a nagyvilággal: a Balaton egy kü-
lönleges, egyedi hangulatú turiszti-
kai látványosság, remek pihenő- és 
rekreációs hely. Nem szégyen az 
sem, ha külföldi jó példákat itthon 
hasznosítunk – mindannyiunk bol-
dogulására.

  Süli Ferenc
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A 2020-ig tartó európai uniós fejlesz-
tési ciklusban mintegy 12 milliárd forintos 
keretösszeget terveznek elkülöníteni uni-
ós forrásból a Balaton vízleeresztő képes-
ségének javítására —közölte az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgató-
ja a Balaton Fejlesztési Tanács balatonfü-
redi ülésén.

Somlyódy Balázs beszámolója szerint 
az OVF számára lehetőség nyílt egy 300 
millió forintos előkészítő pályázat be-
nyújtására a jövő évi uniós (KEOP-os) for-
rások terhére, amelynek célja, hogy meg-
határozza a Balaton megfelelő üzemelte-
téséhez szükségessé vált fejlesztések pri-
oritásait. Hozzátette: „Ennek folytatása-
ként a meghatározott célok megvalósítá-
sára a 2020-ig tartó támogatási ciklusban 
beállítottunk egy 12 milliárd forintos ke-
retösszeget.”

Javítani kell a Balaton vízleeresztő képességén
Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács

Somlyódi utalt arra is, hogy az előké-
szítés felmérései érintik majd a Sió-csa-
tornán és Sió-zsilipen kívül a magas vízál-
láskor problémákat jelző tóparti telepü-
léseket is, ám elsősorban a Sióra koncent-
rálnak, ugyanis ott halaszthatatlanná vál-
tak a fejlesztések.

A főigazgató emlékeztetett arra is, 
hogy 2014 őszén a tó vízgyűj-
tőjére jelentős csapadék esett, 
mely a Balaton vízszintjét meg-
emelte, a Sió pedig egyelő-
re nem képes levezetni ezt a 
nagymennyiségű csapadékot. 
Éppen ennek okán indokolt 
olyan beavatkozásokat, fejlesz-
téseket végrehajtani, melyek-
kel az ehhez hasonló szélsősé-
ges hidrometeorológiai helyze-
teket kezelni lehet.

A Somogy megyei közgyűlés 
elnöke, Jakó Gergely arról be-
szélt, hogy a tó magas vízállá-
sa nagy vízkár- és belvízproblé-
mákat idézett elő a Balaton déli 
partján, amit az értékmegőrzés 
és a személyi biztonság szem-
pontjából egyaránt sürgősen 

meg kell oldani.
A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa 

Balázs szerint a tóparti önkormányzatok 
támogathatónak tartják, hogy a Balaton 
vízszintjét tartósan megemeljék a koráb-
bi 110-ről 120 cm-re, de csak akkor, ha eh-
hez megépülnek a szükséges partvédő-
művek.

A fórum elé került a Balatoni Civil 
Szervezetek Szövetségének beszámolója 
is. Eszerint a BCSZSZ igyekezett minden 
olyan fórumon képviseltetni magát, ahol 

a Balaton és térségének természeti, kör-
nyezeti, társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis helyzetének javítása, fejlesztése került 
napirendre. Többek közt résztvevői vol-
tak a következő fórumoknak: konferencia 
a tógazdálkodás aktuális kérdéseiről (Ti-
hany), Balaton tervezési fórum (Siófok), 
Balaton fejlesztési terv, komplex balato-
ni vízbiztonsági program, Netley Libau 
Marsh Restoration Workshop (Kanada), 
fenntartható életmód tudásátadás láto-
gatóprogram (Gömörszőlős), Élő tavak 
nemzetközi konferencia (Kína), Európai 
fasorok védelméért c. nemzetközi konfe-
rencia (Prága).

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsé-
ge támogatja a Balaton 120 cm-en való 
vízállását, de csak abban az esetben, ha 
az ehhez szükséges anyagi hátteret is le-
het biztosítani.

Győrffy Árpád, a balatontipp.hu szer-
kesztője a balatoni kerékpáros körút ki-
használtságát vizsgáló felmérés eredmé-
nyeiről számolt be. Eszerint a csaknem 
ezer válaszadó közül legtöbben a fővá-
rosból (18 százalék), Pest megyéből (12 
százalék) és Hajdú-Biharból (8 százalék) 
érkeztek, a külföldiek részaránya mind-
össze 2 százalék volt. A túrázók pár szá-
zaléka 1-2 nap, több mint fele 3-4 nap 
alatt tekerte körbe a Balatont, harmada 
pedig 5 vagy annál is több napot szánt rá. 
A többség kempingekben szállt meg (42 
százalék), de népszerűek voltak a magán-
szállások (31 százalék) is. A többiek ho-
telekben, panziókban (19 százalék) és ro-
konoknál szálltak meg (7 százalék), néhá-
nyan pedig vadkempingeztek.

        /zatyipress/
    fotók: Zatkalik
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Pro Meritis Arany Emlékérmet kapott Tengerdi Győző, 
a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója

Ezernyi segítség a rászorulóknak

Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója részére 
Veszprém Megyei Jogú Város Pro Meritis 
Arany Emlékérmet adományozott. A ki-
tüntetést Porga Gyula, Veszp-
rém Megyei Jogú Város polgár-
mestere 2014. december 12-én, 
a VERGA Zrt. évzáró, karácso-
nyi ünnepségén adta át a díja-
zottnak.

A Pro Meritis díjat az ön-
kormányzat Veszprém anya-
gi, szellemi és művészeti érté-
keinek létrehozásáért és meg-
őrzéséért végzett tevékenysé-
gért adja.

Tengerdi Győző nagy szak-

mai felkészültséggel irányítja, fejleszti az 
erdőgazdaságot, nagy figyelmet fordítva 
a Magas-Bakony és Bakonyalja tájegység 
természeti kincseinek védelmére.

Vezérigazgatósága alatt a VERGA Zrt. 
számos veszprémi és város környéki fej-
lesztést valósított meg. Nevéhez köthe-
tők „A jövő a kezünkben van” elnevezé-

sű közjóléti fejlesztések kereté-
ben a kerékpárutak és túraút-
vonalak bővülése, a kilátók és 
erdei pihenőhelyek kiépítése. 

Munkásságában fontos sze-
repe van a társadalmi szerep-
vállalásnak. Szociális érzékeny-
ségével hatékony kapcsolato-
kat alakított ki önkormány-
zatokkal, civil szervezetek-
kel, egyházakkal, a lakossággal. 
Számos közhasznú akció való-
sult meg általa.

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 
Zrt. felelős állami vállalatként aktívan kap-
csolódik be a társadalmi problémák meg-
oldásáért tevékenykedő különböző szak-
mai civil szervezetek munkájába. Az „Ezer-
nyi Segítség”elnevezésű jótékony célú ak-
ciójában a vállalat immár négy éve étel- és 
tűzifaosztások révén segíti a Bakonyvidék 
több száz nehézsorsú családját és a haj-
léktalanokat.

Mint ismert, a VERGA Zrt. az év min-
den szakában nagy figyelmet fordít a tár-
sadalmi felelősségvállalásra. Az év folya-
mán tűzifa árcsökkentéssel csatlakozott 
a kormány rezsicsökkentési céljaihoz. A 
tűzifa rezsicsökkentéssel hozzájárult a la-

kossági terhek csökkentéséhez, a csalá-
dok helyzetének könnyítéséhez, a lakos-
ság életszínvonalának javításához. 

2014 decemberében a társaság a hideg 
téli időjárásra való tekintettel ismét 1000 
mázsa tűzifát, 1000 adag meleg ételt osz-
tott szét a rászorulók között a Veszprém-
Főegyházmegyei Karitász, a Veszprémi 
Családsegítő Központ, a Vöröskereszt, va-
lamint a Máltai Szeretetszolgálat veszpré-
mi szervezetének közreműködésével, to-
vábbá közel 200 db karácsonyfát adomá-
nyozott az önkormányzatoknak, intéz-
ményeknek.

Az adományozás első napján, 2014 de-
cember 15-én Tengerdi Győző vezérigaz-

gató és Némedi La-
jos alpolgármester a 
VERGA Zrt. dolgozó-
ival Veszprémben, a 
Máltai Szeretetszolgá-
lat Befogadás Házá-
ban meleg ételt tálal-
tak fel az otthontalan-
ná vált, krízishelyzetbe 
került embereknek. 

Az egytálételek a 
társaság területén el-
ejtett friss vadhúsból 
készültek a VERGA 
Zrt. alsóperei Park Ho-
teljének konyhájában. 

A vadhús változatos elkészítési módja garan-
tálja a jó ízeket, zamatokat, ugyanakkor táp-
lálkozás-élettani szerepe sokkal kedvezőbb a 
vágóállatokénál. Ennek oka, hogy előnyösebb 
formában szolgálja az energia bevitelt, na-
gyobb mértékben tartalmaz nélkülözhetet-
len vitaminokat és ásványi anyagokat.

A nem pusztán jelképes tartalmat hor-
dozó ételosztásokat december 17-én és 
december 19-én megismételte a társaság.

A VERGA Zrt. a tűzifa akció keretében 
1000 mázsa kuglizott minőségi, száraz fát 
adott át a fent említett karitatív szerveze-
teknek, amelyek a tűzifát szétosztották a 
rászorulóknak.

A társaság a tavalyi évhez hasonlóan 
közel 200 db karácsonyfát is adományo-
zott a törzsterületéhez tartozó telepü-
lések önkormányzatainak, intézményei-
nek. A karácsonyfákat a települési önkor-
mányzatok juttatták el az illetékességi te-
rületükön található intézményeknek.
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A határon átnyúló közös tervezés eredményei
Az Európai Unió Magyarország-Hor-

vátország IPA Határon Átnyúló 2007-2013 
–as Együttműködési Program keretében 
megvalósuló „Közös tervezés és együtt-
működés a határmenti térség hosszútávú 
fejlesztéséért” projekt fő célkitűzése, hogy 
a határon átnyúló térség fejlesztéséhez 
megfelelő hátteret biztosítson a közös 
tervezés és a szoros együttműködés ré-
vén kidolgozandó tervezési dokumentu-
mok révén. 

A 16 hónapos projekt megvalósítása 
2013 októberében kezdődött és 2015. ja-
nuár végén zárul, 4 partnerszervezet köz-
reműködésével. Horvátországot a Mura-
közi Fejlesztési Ügynökség, amely a pro-
jekt vezetését és koordinálá-
sát is ellátja, valamint a Mura-
közi Turisztikai Bizottság, míg 
hazánkat a Zala Megyei Terü-
letfejlesztési Ügynökség és a 
Balatoni Integrációs és Fejlesz-
tési Ügynökség képviseli. 

A projekt keretében össze-
sen három tanulmány került 
kidolgozásra. Átfogó szem-
lélettel született az ún. Kö-
zös tervezési dokumentum 
(Joint Planning Document). 
A Balatoni Integrációs Ügy-
nökség, valamint a Murakö-

zi Fejlesztési Ügynökség közös munkája 
Zala és Muraköz megye jövőbeni fejlesz-
tési együttműködési területeinek lehetsé-
ges területét kívánta bemutatni. A szom-
szédos megyék a közelmúltban elkészült 
stratégiai terveinek elemzését követően 
sor került a közös problémák és kihívások, 
a kapcsolódó fejlesztési tervek meghatá-
rozására.

Továbbá elkészült egy TDM-tanulmány 
is, melynek egyik kiemelt területe az ide-
genforgalom lehetőségeinek vizsgálata, 
ennek keretében e dokumentum bemu-
tatja a hazai főbb turisztikai trendeket, a 
turisztikai desztinációs rendszer megho-
nosodását, működésének gyakorlati ol-

dalát, valamint javaslatokat tesz a jövőbe-
ni fejlesztési irányokra és határon átnyú-
ló együttműködési lehetőségekre. Az át-
adott dokumentum a horvát partnerek 
számára is iránymutató lehet.

A projekt során készült harmadik do-
kumentum Zala megye gazdaság- és in-
novációs-rendszerének fejlesztését meg-
alapozó szándékkal készült. A tanulmány 
részleteiben feltárja a megye innováci-
ós és döntéstámogató kapacitásának je-
lenlegi helyzetét, problémáit és kihívásait. 
Ennek nyomán nemzetközi és hazai pél-
dákra, valamint szakértői véleményekre 
alapozva a dokumentum készítői javasla-
tokat tesznek a jelenlegi hálózatok műkö-

désének javítására, valamint új 
fejlesztési és együttműködési 
irányokat határoznak meg.

Várhatóan a kidolgozott 
tervezési dokumentumok 
megfelelő hátteret nyújtanak 
majd az érintett térség fenn-
tartható fejlődéséhez, figye-
lembe véve mindkét ország 
fejlesztési céljait, igényeit. Így 
a projekt eredményesen segí-
ti majd a térség versenyképes-
ségének növelését a turizmus, 
és a gazdaság más területein 
egyaránt.
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Földreformmal az alultápláltság ellen

Az élelmiszerek mennyiségét és minő-
ségét tekintve a hazai lakosság túlnyomó 
többsége alultáplált, miközben a hazai 
földek jelentős hányada megműveletlenül 
hever – hívta fel a figyelmet Harmathy Il-
dikó biológus-mérnök, aki ezért indítot-
ta útjára a TISZTA VIZET! Mozgalmat. A 
káptalantóti termelői piac vezetője sze-
rint azonnali változásokra, átfogó föld- és 
vízgazdálkodási reformra van szükség. 

- Egészségünk, boldogságunk és gazdag-
ságunk alapja a termőföld hatékony hasz-
nálata. Számításaim szerint egy hektár 
termőföld gondos és szakértő kezek között 
5-15 embert képes bio élelemmel ellátni, 
szinte kizárólag a napenergia felhaszná-
lásával. Ezzel szemben az intenzív nagy-
üzemi élelem-előállítás a napenergián kí-
vül tíz kalória fosszilis energiát használ egy 
kalória tápérték előállítására – mondta el 
lapunknak a szakember. Harmathy Ildikó 
szerint a ma parlagon lévő, legalább egy-
millió hektár tiszta termőföld a tízmilliós 
lakosság bio élelmezését megoldaná. A la-
kosság ellátásán felül exportra is 
lehetőség nyíl- na: Magyaror-
szág 7,2 mil- lió hektár 
termőföld- je gondos 
és szakér- tő kezek 
között né- hány év 
alatt leg- alább 70 
millió em- ber bio élel-
m e z é s é re tehető al-
kalmassá.

A szüksé- ges vízügyi válto-
zásokkal kap- csolatban arra 

mutatott rá, 

hogy évente tengernyi víz, átlagosan 130 
milliárd köbméter folyik át az országon, 
lényegében mindenféle mezőgazdasá-
gi célú hasznosítás nélkül. Ugyanakkor az 
ivóvíz közel kétharmadát a mezőgazda-
ság használja fel. - Sok ezer tonna termé-
keny humusz kerül a Fekete-tengerbe, per-
sze műtrágyával szennyezve. A nagyüze-
mek nem vagy alig javítják szerves trágyá-
val a termőföldet, leg feljebb műtrágyával, 
és a nehéz gépek összetömörítik a talajt, 
sajátos, a föld vízháztartását is akadályo-
zó réteget hozva létre - fejtette ki.

Harmathy Ildikó szerint évszázadokra 
visszanyúló adósság a magyar termőföld 
hatékony használatának kérdése. - Törté-
nelmi a felelősség, hogy megoldjuk végre a 
feladatot, hiszen csak az egészséges és ki-
egyensúlyozott ember képes feladatát jól el-
látni, országát munkájával gyarapítani. A 
lakosság testi és lelki egészsége az alkotó, te-
vékeny ember alapvető szükséglete. Már-
pedig az ország az alkotó, tevékeny ember 
munkájától gyarapodik. A termőföld hasz-
nálatának, és vele szoros összefüggésben a 
vízhasználat reformja tovább nem odáz-
ható, sürgető kényszer, lévén, hogy hatása 
messze túlmutat a mezőgazdaság és élel-
miszeripar számokban kimutatható hasz-
nánál - fogalmazott a biológus-mérnök. 
Hozzátette, a világ szinte minden országá-
ban évről évre nő az organikusan művelt 
területek aránya, mert nyilvánvaló ma már, 
hogy vissza kell hódítani a termőföldet a 
gépektől, ha egészségesen akarunk élni, 
vagy egyáltalán élni akarunk ezen a plané-
tán. Magyarországon a termőföld méltat-
lanul elhanyagolt állapota sajátos helyze-
tet idézett elő mostanra. - Az elhanyagolt 
termőföld a biogazdálkodásnak a legkedve-
zőbb indítás, ebből nekünk sok van, egyéb 
munkalehetőség viszont csekély. Ez adja a 
lehetőséget, hogy Európa vezető bioállama 
legyünk, mégpedig rövid időn belül - hív-
ja fel a fi gyelmet Harmathy Ildikó. Úgy véli, 
mindehhez csupán állami elhivatottság 
kell, a rendelkezésre álló források ésszerű 
használata, az országépítés és a nép gyara-
pításának szándéka, anyagi és szellemi szin-
ten egyaránt.

Mint arról beszámoltunk, a több 
mint kétszáz családnak megélhetést, és 
több ezer embernek egészséges táplá-
lékot biztosító káptalantóti Liliomkert 
termelői piac területét mindeközben 
megvételre ajánlotta a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezet számára Harmathy 
Ildikó tulajdonos. Úgy érezte ugyanis, 
hogy az őt és a piac közösségét ért ál-
landó támadások, bírságok lehetetlen-
né teszik, hogy a gazdák emberhez mél-
tó módon dolgozzanak, illetve a Liliom-
kert és a köré szerveződött szövetke-
zet megfelelően működhessen. Ameny-
nyiben az állam megvásárolja, majd bér-
be adja a Liliomkert területét, úgy a heti 
egyszeri piac mellett a terület használa-
ta tovább bővül, a Liliomkerti Piac Szö-
vetkezet bio mintagazdaságot és okta-
tó központot létesít, a gazdák és a táj 
menedzselése mellett.

A TISZTA VIZET! Mozgalomhoz azok 
csatlakozását várják politikai hovatar-
tozástól függetlenül, akik konstruktív 
véleményükkel, tudásukkal, tapasztala-
tukkal és cselekedeteikkel hozzá tud-
nak és akarnak járulni ahhoz, hogy Ma-
gyarország természeti, táji és emberi te-
hetsége az ország népének jólétét szol-
gálja, és boldog, intelligens társadalom-
hoz vezessen. (A mozgalomhoz a www.
tisztavizet.lapunk.hu weboldalon talál-
ható elérhetőségek valamelyikén lehet 
csatlakozni.)

  Mizsei Bernadett
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Karácsony előtt néhány nappal az ünnep-
hez méltó ajándékot kaptak a lelleiek: átadták 
a közel félmilliárd forintból felújított művelő-
dési házat és a szabadtéri színpadot. Az 1838-
ban, Szalay József földbirtokos által klasszicis-
ta stílusban épített műemlék kúria értékeinek 
megtartása különös fi gyelmet és tudást igé-
nyelt mind a rekonstrukció tervezőitől, mind 
a kivitelezést végző szakemberektől. Az ered-
mény nem csak látványos, de lebilincselő is. 
A vizuális élményt tovább gazdagítja az intéz-
ményt körbeölelő, friss növényzettel és fák-
kal gazdagított park és a szabadtéri játszóhely 
impozáns megjelenése.

 Kenéz István, a város polgármestere az 
avatáson joggal elevenítette ez utóbbi pati-
náját, rangját: a 70-es, 80-as években ezen a 
színpadon a legjobb magyar könnyűzenei 
„csapatok” gondoskodtak a telt házról, de az 
Állami Népi Együttes vagy Pege Aladár kon-

Újra a régi elnököt, a Siófoki Fürdőegylet 
első emberét, a Hotel Residence tulajdonos-
vezetőjét, Hoff mann Henriket választotta 
meg tihanyi tisztújító közgyűlésén a Balato-
ni TDM Szövetség. 

Az ülésen résztvevők a tavalyi évet a 
meglehetősen kedvezőtlen időjárás ellené-
re eredményesnek ítélték. A három éve ala-
kult szövetség  mára a Balaton idegenforgal-
mának jelentős szereplőjévé vált. Különösen 
pozitívan értékelték a tavaszi és őszi Nyitott 
Balaton akciókat, fontosnak tartották azok 
folytatását, valamint közreműködést vállal-
nának a turizmus törvény mielőbbi meg-
születésében is. A tavalyi évben sikerült 
olyan példaértékű összefogást megvalósí-
tani a Nyitott Balaton akciókkal, amelyekkel 
nem a nyári szezont hosszabbítgatták, ha-
nem gyakorlatilag új szezonokat teremtet-
tek. Mindez rendkívül komoly reklámérték-
kel bírt, és számottevő bevételt hozott sok 
helyi vállalkozónak.

A közgyűlés az új vezetőség megválasz-
tása mellett döntött arról is, hogy a tavaszi 
Nyitott Balaton akciót idén május 1. és 11. 
között rendezik meg.

Hoff mann Henrik szerint az egész szak-
ma kudarca, hogy nem sikerült az előző par-
lamenti ciklusban elérni az elfogadásra váró 
turizmus törvény megszületését, hiszen 

Átadták a lellei kultúrparkot

Újra Hoffmann az elnök
Sikeres szezon volt a tavalyi

certjein sem lehetett üres helyet 
találni a nézőtéren. 

- A körülmények immár le-
hetővé teszik, hogy újabb fény-
kor kezdődjön a lellei szabadté-
ri színpadon, hogy ismét vonzó 
legyen városunk a kultúra bará-
tai, a nívós szórakoztatásra vá-
gyók körében. Minden adott ah-
hoz is, hogy az élénkülő turizmus 
vérkeringésébe már a következő 
szezonban bekapcsolódjon a lé-
tesítmény: várjuk tehát a hazai 
és külföldi vendégeket, de termé-
szetesen nem feledkezünk meg a 
helybeliek igényeiről sem. Az átalakítás miatt 
némileg emelkednek ugyan a fenntartási költ-
ségek, ám a város - ha szükséges - szívesen ál-
doz erre a célra.  

S hogy valóban lokálpatrióta szellem ural-

ja a helyi közéletet, arra bizonyíték a Lelléhez 
ezer szállal kötődő Stotz Mihály grafi kusmű-
vész - ugyancsak az átadás napján nyíló - ki-
állítása.

    Süli Ferenc

még mindig nincs olyan törvény, ami a tu-
rizmus szervezését, irányítását képes lenne 
átfogóan rendezni. Holott  a Balaton-régió 
sokkal nagyobb állami bevétel megteremté-
sére lenne képes. A továbbiakban fontos a 
meglévő turisztikai forrásokat egyesíteni, és 
egy egységes, komplex Balaton-marketing-
gel megjelenni a nemzetközi piacon, ami jó-
val hatékonyabb lehetne a mai gyakorlatnál.

A szervezet álláspontja szerint helytelen, 
hogy a turizmusirányítás feladatai az önkor-
mányzatoknál vannak, amelyek lényegüknél 
fogva alkalmatlanok erre, hiszen területileg 
korlátozottak. A nemzetközi piacon ugyanis 
nem települések, 
hanem térségek 
és országok verse-
nyeznek.

A Balatoni 
TDM törvény-
tervezethez be-
nyújtott javaslata-
iban többféle el-
képzelés is létezik 
a TDM szerveze-
tek fi nanszírozá-
sára, ami nem fel-
tétlenül az önkor-
mányzatok rová-
sára történhetne. 

Az ellenérdekeltséget fel lehetne oldani az-
zal, ha megvalósulhatna egyfajta alulról fi -
nanszírozottság, vagyis az idegenforgalom-
ban érdekelt vállalkozók turisztikai hozzájá-
rulása biztosítaná a forrást a szakmai irányí-
tás működtetéséhez, amire volt már példa 
Magyarországon is, és több jól működő kül-
földi turisztikai régió is hasonlóan szervező-
dik.

- Ilyenkor mindig új a lendület, amikor 
megújul egy szervezet, vagy amikor új veze-
tő tisztségviselőket választ – nyilatkozta egy 
helyütt Hoff mann Henrik -. Továbbra is a 
legfontosabb céljának a szövetség azt te-

kinti, hogy a Balaton turiz-
musát összefogja és a tu-
rizmus irányításban a lehe-
tő leghatározottabban ve-
gyen részt. Nagyon szeret-
nénk elérni, hogy ebben a 
parlamenti ciklusban turiz-
mustörvény szülessen és 
a turisztikai egyesületek, a 
desztinációs menedzsment 
egyesületek helyzete stabi-
lizálódjon, azok fenntartha-
tóvá váljanak.

Hiszen azok biztos mű-
ködése is hozzájárul a bala-
toni turizmus sikerességhez.
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Negyed százada történt meg a vértelen 
rendszerváltás, melyet a mai napig százféle-
képp értelmezünk. Az évfordulón érdekes 
kiállítás nyílt Veszprémben. 

Egy generáció már felnőtt a rendszer-
váltás óta, így a mai harmincasok legfel-
jebb arra emlékezhetnek, hogy nemcsak 
karácsonykor volt banán a boltokban. A 
negyvenesek már nagyobbacskák voltak, 
így aztán észrevehették, hogy a Ladák, 
Skodák és Wartburgok mellett ott van-
nak a (használt) nyugati kocsik is a mur-
vával felszórt „autókereskedésekben”. Az 

A rendszerváltás relikviái Veszprémben

Isten igéje ma is él
Az év végére belülről is megújult a csopaki templom

iskolákból eltűntek az orosz nyelvű tan-
könyvek, a középületekről meg a vörös 
csillagok. Akiknek meg egy kicsit kopa-
szodik vagy éppen őszül a feje… hát ők az 

igazi „tanúk”.
Jókor jött hát a veszp-

rémi Laczkó Dezső Mú-
zeum tárlata, melyen 
ki-ki elmerenghetett, lát-
va az 1989-es újságokat, 
dokumentumokat, bol-
ti árakat, technikát. És ki 
ne felejtsük a nagy ide-
ológust, Vlagyimir Iljics 
Uljanovot, aki önkereszt-
ségében az egyszerű Le-
nin (Lénai) nevet vette 
fel. Szobra évtizedeken 

át a hasonnevű liget főhelyén állott, s al-
kalmanként el kellett tűrnie, hogy rend-
bontó elemek hajnalonta száraz kenye-
ret tegyenek markába (amit aztán reggel-
re el is tüntettek az éberséggel megbízot-
tak). A liget azóta (ismét) sétány, s a mél-
tóbb Erzsébet nevét viseli; közepén pedig 
a mártírhalált halt Brusznyai Árpád em-
lékműve áll.

Eleink nem takarékoskodtak az anyag-
gal: bronzba öntötték az októberi forra-
dalom atyját. Eltávolításához teherbíró 
jármű kellett. Minthogy versenysúlyát a 
kedvezőtlen időjárás miatt máig is tartja, 
csak a másolata férhetett be a kiállítás fő-
helyére.

Ugyanitt látható egy korabeli bolt ko-
rabeli árukkal és árakkal. Odébb busz-
megálló, padok, rajtuk megsárgult újsá-
gok. Helyet kapott egy iskolarészlet. A 
táblán cirill betűkkel: Utolsó oroszóra. 
Holnap már németóra lesz. Egy félbevá-
gott Ladából a taxissztrájk CB-rádiós üze-
netváltásai hangzanak fel, az emeleti ré-
szen korabeli lakás korabeli (egyen)be-
rendezési  tárgyaival. A falakat mindenütt 
dokumentumok sora takarja, a sarkokból 
rendőregyenruha köszönt ránk, emitt egy 
stencilgép (ezzel lehetett „szamizdatot” 
másolni), amott zászlók. 

A tárlat június elejéig tekinthető meg 
visszaemlékező öregek, szemöldöküket 
felrándító középkorúak, fogalommagya-
rázatra szoruló gyermekek számára…

   Zatkalik
               fotó: Zatkalik

Hálaadó istentisztelet során köszönték 
meg a gyülekezet tagjai Istennek és a kétkezi 
munkásoknak a csopaki református temp-
lom felújítását.

A zsúfolásig megtelt templomban Tislér 
Géza lelkész a CV. zsoltár első versével („Ad-
jatok hálát az Istennek…”) köszöntötte az 
egyházi és világi méltóságokat, valamint a hí-
veket, majd a helybéli általános iskola tanu-
lói adtak szépen összefoglalt műsort. Érde-
kes eleme volt az istentiszteletnek, 
amikor a templom fennállásának 
századik évfordulóján (1900-ban!) 
keletkezett aranykönyvi feljegy-
zéseket a nagyobb diákok olvas-
ták fel. „Apáitok voltak ők, azok a 
tántoríthatatlan, buzgó hívők, akik 
erősek voltak, mint a kőszirt, s de-
rék ősökre nem csenevész uno-
kák emlékeznek” – vetette papírra 
egykoron Szücs Károly nagytiszte-
letű lelkipásztor.

Kuti Géza esperes a zsidókhoz 

írt levélből idézett: „Isten igéje élő és ható, 
erősebb minden kétélű kardnál.”

Az igehirdetés során Tislér Géza Márk 
verséből emelte ki vezérgondolatait: „Az ég 
és a föld elmúlik, de az én beszédem nem 
múlik el soha.” Ez az ige feliratként a szószék 
oldalára is felkerült, közel ahhoz az ablak-
hoz, melyet a felújítás során tártak fel (csak-
úgy, mint egy ajtót is). A lelkész hangsúlyoz-
ta: öröknek hitt eszmék, rendszerek múltak 

el, de mi itt vagyunk, s Isten igéje ma is szól. 
A XX. század eleje „befalazta” Isten igéjének 
ablakát, s csak néha engedte azt kinyitni – 
utalt a két világháborúra és az azt követő or-
das eszmékre.

A ragyogó fehérre festett templomban 
megújultak a padok, a villamos hálózat, a 
padlózat is. Steinbach József püspök Sala-
mon király templomszentelő imájával kért 
áldást a templomra.

Egyházi dalokkal a református 
asszonykar tette még meghitteb-
bé a napot. Tislér Géza ajándék-
kal lepte meg a felújítást végzőket, 
s elődjét, édesapját arra kérte, je-
gyezze az aranykönyvbe szolgála-
ta harminc évének eseményeit.

A Himnusz közös eléneklése 
előtt Köntös László főjegyző és 
Császár Attila lelkész adták át a 
társegyházak üdvözletét.

  Zatkalik
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Az Államreform Operatív Program lényeges törekvése – 
többek között – a közigazgatási ügyintézés minőségének javí-
tása és az önkormányzatok működésének hatékonyabbá téte-
le. A most megvalósult projekt célja a költségtakarékos, feladat 
orientált önkormányzati működés, az önkormányzat által nyúj-
tott közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának növelése volt 
a helyi erőforrások feltárásával. 

A Balatonfüred Város Önkormányzatánál megvalósult  hu-
szonkétmillió forinttal támogatott szervezetfejlesztés keretein 
belül a fenti célok mellett megvalósult a településfejlesztési, te-
lepülésüzemeltetési, vállalkozásfejlesztési és közösségfejleszté-
si szerepkör erősítése, az önkormányzat és a tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat felülvizsgálata, átvilá-

Szentantalfa Község Önkormányzata 
2013. november 25-én pályázatot nyújtott be 
„Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása 
Szentantalfán” címmel. 

Az önkormányzat a Kút u. 1. sz. alatti, az 
önkormányzat tulajdonában álló, 282 hrsz-ú 
kultúrház ingatlanon többfunkciós szolgál-
tató központ kialakítása, abban a vidéki gaz-
daság és a lakosság számára nyújtott alap-

Szervezetfejlesztés a füredi önkormányzatnál

Új faluház Szentantalfán

gítása és a szükség szerinti javítása is. A szervezetfejlesztés prog-
ram során a szakértők feltárták a balatonfüredi önkormányza-
ti hivatal működésének folyamatát szakmai interjúkkal, doku-
mentumvizsgálattal, egyéb monitoring rendszerekkel. Erre ala-
pítva vizsgálták, hogy indokolt-e módosítani a működés me-
chanizmusát és ha igen, akkor mely folyamatokat és hogyan 
kellett újraszabályoznia a meglévő rendszeren belül, annak jobb 
kihasználásával. 

A külső szakértők erről tanulmányokat, szakmai anyagokat 
készítettek, az átalakítás során ezeket felhasználva ma már egy 
jobb, átláthatóbb és hatékonyabb belső működés tapasztalha-
tó a helyi önkormányzatban, amely jelentős színvonalbeli emel-
kedést is magával hozott.

szolgáltatások fejlesztése érdekében nettó 
30.000.000,- Ft összegű támogatást igényelt 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból.  A 2014. február 26-án kézhez vett tá-
mogatási kérelemnek helyt adó határozat sze-
rint az önkormányzat pályázata 29.978.165,- Ft 
összegű uniós támogatásban részesült. 

Az építési beruházás megvalósítására, az 
épület külső és belső felújítására, korszerű-

sítésére mindössze 10 hó-
nap állt rendelkezésre. Az 
eredményes közbeszerzé-
si eljárást követően a kép-
viselő-testület 2014. ápri-
lis 30-án kötött vállalkozási 
szerződést a Fazakas és fi ai 
2011 Kft.-vel, br. 46.778.596,- 
Ft összegű vállalkozási dí-
jért. A képviselő-testület a 
közel 30 M Ft-os támoga-
táshoz 17 M Ft önerőt biz-
tosított.  A kiegészítő építé-
si munkálatokra lefolytatott 
közbeszerzési eljárás ered-
ményeként megkötött vál-
lalkozási szerződés bruttó 
5.589.069,- Ft összegű fede-
zete szintén önerőből került 
fi nanszírozásra. A kivitelezés 
a szerződés szerint, határ-
időben megtörtént, a teljes 
beruházás november 15-én 
elkészült. Ennek keretében 
a 296 m2 alapterületű kul-
túrház teljes felújítása meg-
történt. Új tetőszerkezet és 
födém létesült, a leromlott 
műszaki állapotú épület tel-

jesen új arculatot kapott.  A használatbavéte-
li engedélyezési eljárás november végén meg-
indult.

Mivel a pályázat utófi nanszírozású, a kép-
viselő-testület 30 M Ft támogatás-megelő-
legező hitellel biztosította a projekt fi nanszí-
rozását. Az önkormányzat által benyújtott 1. 
kifi zetési kérelem alapján a megítélt támoga-
tás 2/3 része, 20.499.845,- Ft kifi zetésre került, 
a záróelszámolás 2014. december 10-én ke-
rült benyújtásra.  

Köszönet illeti a sikeres megvalósításban 
közreműködő Fazakas és fi ai 2011 Kft. ki-
vitelezőt, a Németh Építészeti Kft-t, Henn 
Zsolt projektmenedzsert, a Zánkai Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit és 
Zánka Község Önkormányzatát.  A pénz-
ügyi fi nanszírozásban a Kinizsi Bank Zrt. és 
a Szentantalfáért Közalapítvány segítette az 
önkormányzatot. 

A projekt legfontosabb eredménye, hogy 
a kultúrház felújításával Szentantalfán létre-
jött egy olyan többfunkciós közösségi tér, 
melyben a kulturális közösségi programok 
megrendezhetősége mellett Internet és 
egyéb lakossági valamint MNVH szolgálta-
tások biztosíthatók. A megújult, szélfogóval 
kiegészített közösségi épületben helyet ka-
pott könyvtár, olvasóterem és információs 
pont, valamint az új rendezvényhelyszín biz-
tosítja a lakosság részére szükséges alapszol-
gáltatásokat, az épület egész éves kihasznált-
ságát, a helyi rendezvények számának növe-
lését. A faluközpontban létrejött új közössé-
gi térrel Szentantalfa község lakosságmeg-
tartó képessége jelentősen javult.  

  Kiss Csaba
                            polgármesterSzentantalfa kultúrház 2013. november - ilyen volt

Szentantalfa kultúrház 2014. november - ilyen lett
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Oktatási laboratórium Füreden
Balatonfüred Város Önkormányzata 

- mint főpályázó - és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, mint konzorciu-
mi tag egy természettudományos labora-
tórium kialakítását valósította meg a Lóczy 
Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 
Idegenforgalmi Szakközépiskolában. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege meghaladja a há-
romszázmillió forintot. 

A „Természettudományos közoktatá-
si laboratórium kialakítása a balatonfüre-
di Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítá-
si Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolá-
ban” című projektnek köszönhetően a vá-
ros és vonzáskörzetében megújult, vala-
mint költséghatékonyabbá vált a közokta-
tási rendszer, javult a nevelés-oktatás mi-
nősége.

A fejlesztés a központi laboratórium ki-
alakításán túl érintette az intézmény né-

hány tantermének átalakítását, valamint 
felújítását is. A kialakított modern techno-
lógiával felszerelt korszerű oktató- és kuta-
tólabor a tanárok, illetve a tanulók számára 
magas szintű természettudományos szem-
léltetést tesz lehetővé, segítve a tananyag 
könnyebb elsajátítását. A tanulók képzése 
színesebbé vált, érdeklődésük növekedett, 
így fejlődik a természettudományos szem-
léletük, támogatva ezzel a program egyik 
hosszú távú speciális célkitűzését, a termé-
szettudományos pályák népszerűsítését.

 A pályázati program szerves részét ké-
pezte a befogadó intézmény és a bevont 
partnerintézmények pedagógusainak 
módszertani képzése is. A projekt megva-
lósításában a város vonzáskörzetéhez tar-
tozó 12 általános iskola is részt vett, így a 
laboratórium kialakítása ezekben az intéz-
ményekben is támogatta a módszertani 
fejlesztést. A programhoz csatlakozó intéz-

ményekből összesen huszonkét tanár vett 
részt a módszertani továbbképzéseken, az 
ő vezetésükkel a partnerintézmények diák-
jai is használhatták a biztonságosan kiala-
kított oktató- és kutató laboratóriumot. 
A Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási 
Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolába 
járó valamennyi diák használja a modern 
laboratóriumot. A beruházás nagymérték-
ben támogatta a város azon elképzelését 
és törekvését, hogy a városban és a térség-
ben működő oktatási intézmények közös 
programokban vegyenek részt, tapaszta-
lataikat, tudásukat megosszák egymással, 
erősödjenek kapcsolatteremtő, együttmű-
ködő, hálózatképző készségeik. 

A pályázó szervezet ennek támogatása 
érdekében nyílt órákat és szakmai műhely-
konferenciákat szervezett a már együtt-
működő és a később csatlakozó oktatási 
intézmények képviselőinek is. 

Óévbúcsúztató szilveszteri pancsolás
Hagyományt teremtett az Ábrahám-

hegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal, 
hogy „Óévbúcsúztató szilveszteri pan-
csolás” névvel fürdést szervezett a jeges 
Balatonban. A célban egy csónakon vár-
ta a résztvevőket Vella Zsolt polgármes-
ter, hogy pálinkával koccintson velük.

Szepesi Gusztáv önkéntes tűzoltó, 
a rendezvény szervezője lapunknak el-
mondta, első alkalommal rendezték meg 
a december 31-i „pancsolást”, de céljuk 
az, hogy az eseménnyel hagyományt te-
remtsenek a Balaton-felvidéki telepü-
lésen. – Öt nappal az esemény előtt Si-
mon Misi barátommal beszélgettünk, 
akivel megállapítottuk, hogy mocskos 
nehéz évünk volt, amit jó lenne lemosni 
magunkról. Erre a legjobb lehetőségnek a 
Balaton jeges vize bizonyult. Úgy gondol-
tuk, ha már ilyen őrültséget tervezünk, ha 

ilyen nem mindennapi módon akarjuk el-
búcsúztatni az óévet, akkor hívjunk meg 
másokat is, hátha csatlakoznak hozzánk, 
és hadd jöjjön el a falu apraja-nagyja ne-
vetni rajtunk – tudtuk meg Szepesi Gusz-
távtól.

Heten vállalkoztak arra, hogy beugor-
janak a jeges vízbe, köztük egy fiatal hölgy. 
A parton azonban közel kétszáz fő gyűlt 
össze, hogy – meleg kabátokban ugyan –, 
de részesei legyenek az eseményeknek. – 
A legszebb mindebben az volt, hogy kö-
zösség-összekovácsoló esemény lett egy 
civil kezdeményezésből. Forralt bor ké-
szült a parton és zsíros kenyeret kínáltak. 

Az ábrahámhegyi önkormányzat is 
mindenben támogatott minket, bármi-
re szükségünk volt, azt a rendelkezésünk-
re bocsátották. Dr. Németh Csaba, a tele-
pülés háziorvosa minden fürdőzőt meg-

vizsgált, és végig velünk maradt, hogy ne 
történjen semmi baj. Két mentőbúvár is 
ügyelt a biztonságunkra. Mindez azért 
volt fontos, mert családos emberek ré-
vén nem lehetünk felelőtlenek, akármi-
lyen extrém ötletről is van szó. Az önkén-
tes tűzoltók pedig reggeltől törték a je-
get, hogy megvalósulhasson a szilveszte-
ri pancsolás – mondta el Szepesi Gusztáv. 
Hozzátette, mindezzel azt is bizonyíta-
ni szerették volna, hogy Ábrahámhegyen 
december 31-én zárul a strandszezon.  

A főszervező kitért arra, hogy jövő 
szilveszterkor mindenkit szeretettel vár-
nak, és bíznak abban, hogy évről-évre to-
vább gyarapodik majd a résztvevők szá-
ma, de egyre mindig törekedni fognak: 
hogy megőrizzék a rendezvény családias 
hangulatát.

  Mizsei Bernadett
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János bácsi „becserkészte” a száz évet...

Komfortos és energiatakarékos közintézmények-
kel lett gazdagabb Nemesvámos

Nemesvámoson 93 millió forintot meg-
haladó európai uniós támogatásból kor-
szerűsítettek két középületet. A község 
így olyan komfortos intézményekkel gaz-
dagodott, amelyek fűtése jóval olcsóbb és 
hatékonyabb lett.

Nemesvámos Község Önkormányzata 
tavaly tavasszal támogatást nyert el köz-
épületeinek energetikai korszerűsítésé-
re. A projekt bruttó 
összköltsége megha-
ladta a 109 millió fo-
rintot, amelynek 85 
százalékát az Európai 
Unió Kohéziós Alap-
ja, míg a 15 százalé-
kos önrészt a Magyar 
Állam finanszírozta.

A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztéri-
um 2014. szeptember 
9-ei döntése alapján 
Nemesvámos Köz-
ség Önkormányza-

Sokan emlékeznek rá, hogy alig 15-
20 éve még a siófoki teniszpályán edzést 
adott idősebb, vagy fi atalabb (korábban, 
„edzői fénykorában” a siófoki születésű ma-
gyar bajnok Csurgó Virág edzéseit is vezet-
te) sportolni vágyóknak, majd kerékpárjára 
pattant és tekert haza a Sorház utcai ott-
honába, ahol Piroska néni várta az ebéddel. 
No és jó szóval, szép festményeivel. Aztán 
később, amikor már „csak” háromkerekű bi-
ciklijén érezte magát biztonságban, akkor is 
naponta kerekezett le a kikötőbe, csillogó 
szemmel fi gyelte a Balaton vízének válto-
zásait, fi gyelte a hajók járását, egykori hajós 
társainak „vitorlabontását”, motorindításait, 
navigálásait. Aztán egyedül maradt. Piros-
ka néni azonban most, a múlt év december 
21-én lemosolygott rá, hisz a „papa” a 100. 
születésnapját ünnepelte. És nem egyedül!

Farkas János bácsi Siófok egyik legismer-
tebb embere. Az 1930-es évektől a Balato-
ni Hajózás jelentette az „életét”, kisebb-na-
gyobb megszakításokkal. Közben ugyan-
is katonai szolgálatát töltve részt vett a fel-

ta újabb vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el. A megítélt 16 millió forin-
tot meghaladó önerő támogatás fel-
használásával lehetőség nyílt arra, hogy 
a Petőfi Sándor Általános Iskola és a 
Nemesvámosi Községháza épületenerge-
tikai megújítása 100%-os támogatási in-
tenzitás mellett valósuljon meg.

A községháza és az általános isko-
la épületenergetikai fejlesztése szeptem-

berben vette kezdetét és a december 
16-ai műszaki átadás-átvétellel ért véget. 
A beruházás során mindkét épületben 
műanyagra cserélték a külső fa nyílászá-
rókat, továbbá hőszigeteléssel látták el a 
külső homlokzatot, a padlásfödémet és a 
tetőt. A gázkazánokat faapríték kazánok 
váltották fel, így kisebb lesz az energiafel-
használás, valamint az üvegházhatású gá-
zok kibocsátása is mérséklődik.

Az elnyert euró-
pai uniós támoga-
tás hozzásegítet-
te a községet ah-
hoz, hogy komforto-
sabb intézményekkel 
gazdagodjon. A fej-
lesztéssel az önkor-
mányzat kiadásai is 
csökkenni fognak, hi-
szen gazdaságosab-
bá válik az intézmé-
nyek fenntartása.

   
         Szendi Péter

vidéki, délvidéki és az erdélyi visszacsatolási 
akciókban, valamint 1940-ben és 1944-ben 
megjárta az orosz frontot is.  Hazatérve 
részt vett a világháborúban megrongáló-
dott balatoni hajók újjáépítésében. Dolgo-
zott forgalmi vezetőként is, 1946-ban meg-
alapítója volt a Balatoni Hajósok Munkás 
Sport Egyesülete vitorlás szakosztályának. 
De nemcsak vitorlázott, sokáig aktívan te-
niszezett is. Közben 
egy ízben elhagyta a 
hajózást, de kis kité-
rő után visszatért és 
1975-ben onnan vo-
nult nyugdíjba.

1930 óta tagja a 
siófoki 466. számú 
Magyar Tenger Cser-
készcsapatnak, amely-
nek – természete-
sen – ő ma a legidő-
sebb tagja. 1945-től az 
1948-as föloszlatásig a 
csapat parancsnoka 

volt, 1990-ben a tanácsai segítségével szer-
vezték újjá a csapatot. Születésnapja alkal-
mából családja és a Balatoni Hajózási Zrt. Já-
nos bácsit egy hajóúttal lepte meg, ahol ba-
rátai, ismerősei is köszönthették. Az esemé-
nyen Siófok polgármestere, dr. Lengyel Ró-
bert is őszinte örömmel gratulált az ünne-
peltnek.

  Gyarmati László
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Pálinkás újévet!
Csak egy korty, jó gyomrot csinál. Étvágyat hoz, kedvet ünnepléshez és munkához. 

Mindezt persze csak akkor tudja megtenni, ha jóféle! 
Nem más ez, mint a házi pálinka, aminek a nevére magas minőségi követelmé-

nyek állnak. Az ennek való megfelelést elemző mustra zajlott a múlt év végén Keszt-
helyen, s az eredmény is alkalmat adott az ünneplésre. A versenyeztetett gyümölcs-
itókák zöme méltán kerülhetett a karácsonyi és az újévi asztalra. 

 A korábbi évek zártkörű minősítésének kapuit nyitották ki idén először azzal a cél-
lal, hogy a főzés tudományában legyen alkalom személyes diskurzusra, s ennek a kö-
zönség is részese lehessen. A cél pedig természetesen a szakmai ismeretek gyarapítá-
sa, hogy a pálinka a gasztronómiai kultúrában méltón tudja betölteni a tradicioná-
lis szerepét. 

- A zsűrinek nem igaza, hanem véleménye van - mondta Komoróczi Lajos, a ren-
dezvény szervezője. - Ezt azonban érdemes meghallgatni, de senki kedvét ne szegje, ha 
hibákról is szó esik. 

A főzők 63 mintával neveztek, Somogytól Vas megyéig: a párlatok csaknem fele 
kapott kiváló minősítést, de még többet mond, hogy 75 százalékukat értékelték do-
bogós helyen. Az építő kritika pedig a kisebb arányt képviselők munkáját viheti előre. 

- Az otthoni főzet, mint a saját bor, büszkesége a házigazdának - mondta a rendez-
vény vendégeként V. Németh Zsolt, vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár. Biztató-
an szólt arról, hogy a törvényi változások a pálinkafőzés szabadságának nem vetnek 
gátat, de hozzátette: a szabadság nem azonos az ingyenességgel. A szándék az, hogy 
a magánfőzés ne legyen oka mások rosszabb sorsának, azaz: a bérfőzői, a kereskedel-
mi és a házi főző szféra békében legyen egymással. 

- Fontos, hogy a házi pálinkafőzésnek ne csak a visszakapott szabadságát érezhes-
sük, hanem a minőségét is - hangsúlyozta a program házigazdájaként Komoróczi La-
jos. - Az ital így őrizheti meg nemességét, s lehet méltó része a gasztronómiai kultúránk-
nak. A mustra ezt szolgálja, öröm, hogy a nevezésekből látva sokan érzik ennek a fon-
tosságát. 

A program alkalmával Gyanó Szilvia, a keszthelyi Balatoni Múzeum néprajzkutató-
ja történelmi visszatekintést tett a pálinkafőzés tradícióira:

- Az italozás férfi szokásnak tartott dolog, ám a pálinkáról faluhelyen a nők se ta-
gadják, hogy reggel egy kortynyi jobbá teszi a napot - hangzott el az előadásában. - Az-
tán a népi elnevezésben világosan ott az asszonyi kötődés, a jó pálinkának kijáró „konty 
alá való” emlegetéssel, ami már minősítés is. Sokféle munka pedig el se képzelhető a 
házi pálinka nélkül, disznóvágásnál például ez szinte szertartásos szokás. 

Tárgyi emlékekben viszont szerény a téma hagyatéka. 
- A múlt század húszas éveitől az állami monopolizálás beszűkítette, elcsendesítette 

ezt a kultúrát, s a gyakorlat a zugfőzésbe menekült - utalt az okokra Gyanó Szilvia. - Ez 
is oka lehet, hogy idővel eltűntek a gyümölcsöskertek régi fajtái, amik a közvetlen fo-
gyasztás mellett a legjobb cefreanyagot is adták. 

A tradíciók mentése azonban sok mindenből hozza immár újra a gyümölcsét.
                                                                                           Horányi Árpád

Siófokon 
átvilágítanak

Miként azt Siófok új polgármestere, dr. 
Lengyel Róbert a választási kampányban is 
határozottan ígérte, szeretne „tisztán lát-
ni” az önkormányzati cégekkel kapcsolat-
ban, hogy kiderüljön: mit csináltak eddig 
jól, s esetleg mit rosszul? Az átvilágítás ta-
pasztalatait összegzik, majd utána döntik 
el, hogy szükséges-e bármit változtatni az 
eddigi gyakorlaton, vagy sem? Elsőként a 
Balaton-parti Kft. és a holdingba tömörí-
tett cégek vizsgálatára kerül sor.

A siófoki képviselő-testület a tavalyi 
utolsó ülésén egyhangúlag döntött arról, 
hogy - a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 
teljes egyetértésével – megkezdik az ön-
kormányzati cégek, intézmények és hiva-
talok átvilágítását. A vizsgálatot egy 4 tagú 
bizottság végzi, amelynek vezetője a vá-
ros főállású alpolgármestere, Potocskáné 
Kőrösi Anita.  

A január 5-én elkezdődött vizsgálat a 
2010-2014 közötti éveket veszi górcső alá. 
Vizsgálják a vállalati működés és tevékeny-
ség szabályosságát, illetve szabályozottsá-
gát, valamint a cég pénzügyi elszámolását, 
számviteli nyilvántartásait.

 A tervek szerint az átvilágítás mintegy 
három hónap alatt, legkésőbb április 15-ig 
befejeződik. 

    - gy - 
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Évek és mérföldkövek Hévízen
Az együttműködéseket, a jó partne-

ri kapcsolatokat reprezentáló széles ven-
dégkörben, egy választási ciklusra is visz-
szatekintve mondott bizakodó szavakkal 
újévköszöntő beszédet Papp Gábor, Hé-
víz város polgármestere.

- Nehéz évet hagytunk magunk mögött, 
nem csak Hévízen, hanem az egész ország-
ban. A 2014-es esztendő egy önkormány-
zati ciklust is lezárt. Újraválasztásunk ab-
ban erősített meg, hogy a hévíziek többsé-
ge látja és érzi a koncepciózus városveze-
tés értékeit és előnyeit, és tudja, hogy a ki-
tűzött céljainkat csak előre gondolkodva, 
egymást meghallgatva és erősítve érhetjük 
el - értékelt a városvezető, majd a részle-
tekről is említést tett:

- Így fogalmazódott meg 2010-ben a tu-
risztikai szakma hévízi képviselőinek egy-
értelmű igénye a reptér felkarolására, 
anyagi áldozatok árán is - hangsúlyozta . 
- Úgy gondolom, hogy városunk és a térség 
jövője számára elengedhetetlen volt ezt a 
lépést megtenni. Ugyanilyen elgondolás-
sal született a közlekedési koncepciónk, 
és egymást meghallgatva sikerült kialakí-
tanunk egyedi, európai színvonalú fürdő-
városhoz méltó kulturális arculatunkat is. 
Látványos, amint Hévíz óriási fejlődésen 
ment át, sikerrel írta be magát az euró-
pai fürdővárosok közé, magára irányítva a 
szakmai, a közéleti sajtó figyelmét is. 

Papp Gábor hangsúlyozta: az eredmé-
nyek, sikerek irigyei nemhogy megtörni 
nem tudják elhivatottságukat, hanem to-
vábbi összefogásra sarkallnak a támadásaik. 

- Határozottan állítom, hogy Hévíz kö-
zéletében nincs helyük az örökös felje-
lentgetőknek, illetve azoknak, akik ronta-
ni próbálják egy város és egy városvezetés 

jó hírét - szögezte le a polgármester. - Eb-
ben az új, immár öt évre szóló megbíza-
tásunkban továbbra 
is a város fejlődéséért 
fogunk dolgozni, hogy 
meg tudjuk őrizni ed-
dig elért eredményein-
ket, hogy kamatoztat-
ni tudjuk adottsága-
inkat, és Hévíz olyan 
módon feleljen meg 
a jövő kihívásainak, 
hogy közben az ott-
honunk maradhas-
son. Egy olyan város, 
ahol szívesen élünk, 
ahol reménytelien le-
het családot alapítani, vállalkozást indí-
tani, a mindennapokat és az ünnepeket is 
megélni. 

- Az elkövetkező években Hévízt 
fel kell készítenünk arra, hogy Európa 
gyógyturisztikai- és rehabilitációs központ-
ja lehessen. Ez azonban ismét egy olyan cél-
kitűzés, amely túllépi a város határait, akár-
csak a turisztikai szerepünk megerősödése, 
vagy a légiközlekedés lehetőségének meg-
teremtése: nem megy egyedül. A hévízi tu-
rizmus nem csak városgazdasági érdek, ha-
nem a térség fejlődésének és gazdasági sta-
bilitásának is alapköve. Az ebből szárma-
zott bevételeink pedig nem csak városunkat, 
hanem országunkat is építi. Ahhoz, hogy 
Hévíz a sport-rehabilitáció terén is jegyzett 
várossá váljon, sokat kell még dolgoznunk, 
és fejlődnünk. Úgy gondolom, hogy együtt 
mindez sikerülni is fog.

A polgármester szólt a nemzetközi kap-
csolatokról, kiemelve, hogy németajkú ven-
dégkör mellett nagy erőkkel dolgozik a vá-

rosvezetés a kele-
ti és északi piacok 
előtti nyitáson, mely 
folyamat a követke-
ző években is foly-
tatódik. Rámutatott 
arra, hogy idén egy 
komoly szakmai ki-
hívásnak is meg kell 
felelni: meghívást 
kaptak a 2013-as év-
ben testvérvárossá 
vált egyiptomi Sarm 
al-Seikhtől, ahova a 

magyar kormány támogatásával gyógy-tu-
risztikai szakértői delegációt várnak Hévíz-

ről. Mindemellett francia és törökországi 
igény mutatkozik testvérvárosi kapcsolat 
létrehozására. 

Papp Gábor említést tett a kultúra terén 
elért tavalyi eredményekről. Tallózva: 

- A könnyűzenei programok terén 2014-
ben sikerrel megfeleltünk a világhírű elő-
adóművészek meghívása során elvárt köve-
telményeknek. Elnyertük a Magyar Dal Fő-
városa címet, amely során az ország fi gyel-
me egy napra a magyar dalok mellett Hé-
vízre is irányult. Zalai Príma Díjat kapott a 
Hévízi Musica Antiqua együttes, amellyel kö-
zel negyven éves művészeti alkotói tevékeny-
ség lett elismerve. A három éve megújult Hé-
víz Folyóirat pedig amellett, hogy a múlt év-
ben is sikeres bemutatókkal hirdette az iro-
dalom és városunk szépségét a fővárosban 
és határainkon túl, idén együttműködést kö-
töttünk a Magvető Kiadóval egy Hévíz Anto-
lógia kötet megjelentésére, amely a folyóirat 
elmúlt három évének gyöngyszemeit tartal-
mazza majd. 

A beruházásokról elhangzott, hogy a je-
lenleg is folyó legnagyobb munka az egregyi 
Korok és Borok fejlesztési program, a Sétaút 
keretében megújulhatott a csodálatos Ár-
pád-kori kápolnánk, amellyel a hévíziek régi 
vágya is teljesült. 

- Ezekre a kiemelt eredményekre nagyon 
büszke vagyok, és valamennyi munkatár-
sunknak őszintén gratulálok az elért sikerek-
hez. Köszönöm mindenkinek, aki Hévízért 
tett és dolgozott a 2014-es esztendőben. 

Az újévi találkozó ünnepélyességét adta 
Kristop Pavel zongoraművész műsora. 

                           H. Á. 

ni próbálják egy város és egy városvezetés dégkör mellett nagy erőkkel dolgozik a vá-
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Tartalmas, esetenként zsúfolt tör-
vényalkotási munkán van túl a magyar 
parlament, amelynek tagjai legközelebb 
február végén találkoznak ismét az Or-
szágházban. Manninger Jenő Zala me-
gyei képviselővel az őszi ciklus legfon-
tosabb eredményeiről és a 2020-ig érvé-
nyes uniós pénzügyi ciklus várható ba-
latoni fejlesztéseiről beszélgettünk. 

- Képviselő úr, kezdjük az interjút egy 
olyan témával, melynek hullámai vár-
hatóan még évekig fodrozódnak a ma-
gyar társadalomban, s amely ugyan-
csak leterhelte az őszi időszakban a 
képviselőket . A devizahitelekkel kapcso-
latos törvényalkotási folyamatra gon-
dolok… 

- Magam is úgy gondolom, hogy a 
legfontosabb parlamenti döntések fel-
tétlenül a devizahitelekről szóló törvé-
nyek megalkotásához kötődnek – ez-
zel régi adósságot törlesztettünk. A 
menetrend megválasztásában döntő 
szerepe volt az időpontnak, ugyanis – a 
későbbi bonyodalmak elkerülése érde-
kében – kívánatosnak tartottuk, hogy 
megfelelő bírósági határozatokra, ál-
lásfoglalásokra lehessen alapozni a tör-
vényhozást.

Sajátos feladat várt ránk, hiszen nem 
nagyon van arra példa Európában – de 
talán a világon sem – hogy törvényal-
kotási munkával már régebben megkö-

Gazdagodó Balaton, komfortosabb települések
Interjú Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

tött szerződéseket felülvizsgálva, azok-
ra törvényeket alkalmazva változtatni 
lehessen a törlesztő részletek nagysá-
gán. Ez volt a célunk, s ezt teljesítettük! 
Illetve ezen túl azokra is gondoltunk, 
akik kifizették már hiteleiket, de egy-
részt az árfolyamrés, másrészt az indo-
kolatlan kamatemelés miatt hátrány-
ba kerültek, bizonyos összegeket visz-
szakaphassanak. Vélhetőleg a lakosság 
is érzékelte: ezen a téren is számos tá-
madást kellett elviselnünk - az ellenzék 
azzal ostorozott bennünket, hogy bár 
sokat tettünk, de miért nem kétszer, 
háromszor többet! Számunkra az ered-
mény a lényeg , ezért ismétlem: példát-
lan a jogalkotásban, hogy ilyen mérté-
kű beavatkozásra nyílt lehetőségünk. 
Ráadásul törvényileg és jogilag is meg-
alapozott: sem az Alkotmánybíróság , 
sem más bíróság nem írhatja felül. Egy-
séges a frakció állásfoglalása: ha bármi-
lyen más utat követünk, akkor bíróság-
hoz lehetett volna fordulni, s ez perek 
tucatjait, esetleg teljes káoszt idézhe-
tett volna elő. Ez utóbbit akartuk elke-
rülni, s ezért választottuk ezt a megol-
dást. Egy példát hadd hozzak fel: egy 
átlagosnak mondható, hétmillió fo-
rintos hitel törlesztő részlete a meg-
kötéskor 43 ezer forint volt - az árfo-
lyamváltozások miatt meghaladta a 90 
ezer forintot. Az érvényes jogszabály-
nak köszönhetően ez az összeg napja-
inkban 65 – 70 ezer forint, bár egyedi-
leg nagyon változó. Biztos vagyok ab-
ban, hogy jogilag eddig lehetett elmen-
ni – nagy munkát végeztünk tehát el. 

- A nagypolitikától, az országos 
ügyektől eltávolodva: ön hogyan látja, 
milyen források jutnak a jelenlegi cik-
lusban a tó fejlesztésére? 

- Nem láthatunk még teljesen tisz-
tán, s bár az unióval számos tárgya-
lás várható a 2020-ig érvényes pénz-
ügyi ciklusban, a ránk, magyarokra vo-
natkozó anyag azonban már összeállt. 
A Balaton önálló fejezetként – me-
lyet egyébként én is támogattam vol-
na – nem fogalmazódott meg, ugyan-
is az unió  nem ismer el területi progra-
mokat. Arra viszont ígéretet kaptunk, 
hogy a különböző - így például a terü-

leti operatív-, gazdaságfejlesztési-, köz-
lekedési-, vagy környezetvédelmi prog-
ramokban akár nevesítve is megjelen-
hetnek a régió igényei, konkrét össze-
gekkel. Nyilván e téren is az lesz a leg-
fontosabb szempont, hogy a kis-és kö-
zépvállalkozásokat miként tudjuk tá-
mogatni – különösen itt, a Balaton 
mellett. Ezúttal már nem csak az inf-
rastruktúra építéséről, bővítéséről le-
het szó – ezen a téren ugyanis nem ál-
lunk rosszul, s immár a legfontosabb 
kérdések is eldőltek. A déli vasút két 
fázisban újul meg Balatonszentgyör-
gyig - ez önmagában is nagy előrelépés 
lesz. Átadtuk a Hévízt elkerülő utat, a 
76-os út rekonstrukciója részben befe-
jeződött, ám itt még további fejleszté-
sek várhatók, s folytatódik a 8-as főút 
építése, a 84-es út felső, Sárvárhoz kö-
zel eső részén pedig hosszabb szaka-
szok felújítása várható. 

A turizmus területén gondot jelent, 
hogy a szálláshelyek bővítésére uni-
ós források nem vehetők igénybe, ezért 
más módon kell megtalálnunk az elő-
relépés lehetőségét. Keszthelyen példá-
ul, bár óriási igény van erre – jelenleg ne-
héz befektetőket találni. A térség persze 
nem panaszkodhat, hiszen Hévízen és a 
környező településeken számos férőhely 
létesült. Napjainkban arab és kínai befek-
tetőkről lehet hallani, s ők bizonyára jól 
járnak, mert a leendő szállodák környe-
zetében parkok, sétányok, kerékpárutak 
épültek. 

- A fejlesztési pénzek nagy része ebben 
a ciklusban a megyéknél rakódik le   - Za-
lában mekkora összegről van szó? 

- Negyvenmilliárd forinttal lehet szá-
molni a megyei jogú városokkal együtt, 
de remélem, ennél sokkal bővebb forrá-
sunk lesz, hiszen az ágazati programok-
ból is jelentős összegekre számíthatunk. 
A felhasználást némileg nehezíti, hogy 
alkalmazkodni kell az uniós előírásokhoz 
- sok esetben a pályáztatás sem kerülhe-
tő ki. Abban bízunk, hogy a közszféránál 
eltekintenek ettől, vagyis e körben nem 
kell kandidálni. A szűkebb régiónál ma-
radva: Hévíz, Zalakaros és Keszthely is 
így kíván újabb pénzügyi forráshoz jutni. 

           Süli Ferenc
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Balatonszárszó önkormányzata ösz-
szeállította „pályázatát” annak érdeké-
ben, hogy nagyközségből várossá vál-
hasson. A dokumentumot január 15-ig 
kellett eljuttatni a kormányhivatalhoz.

Siófok, Zamárdi, Boglár, Lelle és Fo-
nyód után tehát várhatóan – és remél-
hetőleg – ebben az évben még egy vá-
rosi rangú településsel gazdagodik a 
Balaton déli partja. De vajon „megér-
demli-e a városi rangot ez a település?

Az idei első Szárszói Hírmondóban 
Dorogi Sándor polgármester azt nyi-
latkozta, hogy a várossá válás folyama-
tát még az előző képviselő-testület in-
dította el , s az új most megerősítette 
ezt a szándékot, mert úgy látja, hogy 
a település megérett az előrelépésre. 
Épp ezért az anyag a Miniszterelnök-
ségre kerül, majd a hagyományoknak 
megfelelően a köztársasági elnök au-
gusztus 20-a környékén határoz az új 
városokról.

Balatonszárszó infrastrukturális fej-
lettsége, az elmúlt évtizedekben be-
töltött kistérségi vezető szerepe, kul-
turális- és sport-hagyományai egy-
aránt igazolják a szárszóiak reményét, 
hogy az idei karácsonyt már egy új-
donsült városban ünnepelhessék. 

Balatonszárszó „ anyagi”  vonatko-
zásaiban is  megállja a helyét a ha-
sonló nagyságrendű városok között , 
„szellemi kisugárzásban” viszont a 

A Zalai Príma Díjjal 2014-
ben kitüntetett hévízi Musica 
Antiqua Együttes adott újévi 
koncertet a fürdővárosban.

Az 1977-ben, Adorján Jó-
zsef zenepedagógus, címzetes 
zeneiskolai igazgató által alapí-
tott együttes szerves része Hé-
víz muzsikus életének. Mai ve-
zetője Varga Endre fuvolamű-
vész, aki az együttes 20 éves 
jubileumának évében vette át 
a karnagyi pálcát, a művésze-
ti vezetést. A város több alka-
lommal ismerte el a régi idők zenéjét éltető közösség munkáját. A 
Príma-díj a fennállástól tartó munkásságot fémjelzi azzal együtt, 

Balatonszárszó város lesz! (?)

Prímások hévízi újévköszöntője

legtöbbjük fölé is  emelkedik .  A leg-
ismertebb a József Attilához való kö-
tődés .  Nem véletlen,  hogy pár év-
tizeddel ezelőtt még azt rebesget-
ték :  József Attila kertváros lesz az új 
neve.  A z ugyan nem lett ,  de van el-
képzelés arról ,  hogy esetleg „ alcím-
ként” megkaphatná például a „Bala-
tonszárszó,  a versváros” címet… E zt 
erősítené a településen élő díszpol-
gár,  Csukás István,  és a róla elneve-
zett nyári  szabadtéri  színpadon zaj-
ló előadássorozat ,  valamint az ápri-

lisi  költészet-napi események is .  A 
kulturális  örökség ráadásul még to-
vább fokozható.  Elég ,  ha csak az 
1943-as „Szárszói értelmiségi talál-
kozóra” gondolunk ,  vagy a Soli  Deo 
Glória vallási  eseményeire,  esetleg a 
Farkasházy Tivadar által  szer vezett , 
évente ma is  vissza-visszatérő „Szár-
szói politikai  heppeningekre”.

Ennyi szellemi kisugárzás nem sok 
balatoni (és nem csupán balatoni) vá-
rosban található!

  Gyarmati László

Az 1943-as szárszói értelmiségi találkozó az ország egyik
legemlékezetesebb kulturális eseménye volt

lommal ismerte el a régi idők zenéjét éltető közösség munkáját. A 

hogy a 80 éves Adorján Jó-
zsef ugyanekkor Zala Me-
gye Díszpolgára elismerés-
ben részesült, akit korábban 
a fürdőváros önkormányza-
ta is kitüntetett Hévíz Város 
Díszpolgára címmel. 

A Városi Sportcsarnok-
ban megszólaló vidám új-
évi zenei üdvözlet táncokkal 
és énekkel is szólt a közön-
séghez, a koncerten ven-
dégként közreműködött 
Berényi Andrea operaéne-

kes és Prehoff er Gábor furulyaművész, a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola tanára. 
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Golyós fegyverrel is lehet már lőni a fűzfői lőtéren
Szigorúak az előírások

Új szolgáltatással várja a lövészet hí-
veit a Balatonfűzfői Lövész Egylet lőte-
re. Januártól használható az új golyós-
puska lőtér is. A vonatkozó szigorú elő-
írások betartásával sportlövők és va-
dászok gyakorolhatnak a 100 méteres 
lőpályán.

Az egylet elnökétől, Zatkalik Attilá-
tól megtudtuk, a fegyvertartásról szó-
ló törvény szerint lőtéren lehet csak 
fegyvert „belőni”. A golyós vadászfegy-
verek belövése, a kézzel töltött lősze-
rek minőségének ellenőrzése, vadász-
vizsgára felkészítés, majd vadászat előt-
ti gyakorlás olyan igény, aminek kielé-
gítésére bővült a fűzfői sportlőtér. (A 

Balaton régióban tudomásunk sze-
rint mindössze két helyen – Fűzfőn és 
Gyenesdiáson, illetve kissé távolabb, a 
Kab-hegyen – van erre törvényes lehe-
tőség.)  

Az új klubvezetés – mintegy félmil-
lió forintos ráfordítással és rengeteg kö-

zösségi munkával – megterem-
tette a lehetőségét annak, hogy 

a golyós vadászfegyve-
reket Fűzfőn állíthassák 
be a vadászok. A talán 
nem is távoli jövőben 
arra is sor kerülhet, hogy 
a nagyöbű pisztolyokkal 
(önvédelmi fegyverek-
kel) egy ötvenméteres 
lőtéren lehessen gyako-
rolni. A gyakorlás éppen 
a vadászbalesetek elke-
rülésének egyik legfon-
tosabb eszköze – mond-
ta Zatkalik Attila. A fen-
tieken túl lőtéri konzul-

tációkra is lehetőség nyílhat.
A nagy múltra vissza-

tekintő lőtér 1969 óta 
működik a Nitrokémia 
– mint üzemeltető és 
fenntartó – létesítmé-
nyeként. Akkor igen jó 
lehetőség volt a „nyu-
gati” piacra sportlőszert 
és lőport exportálni. A 
Balatonfűzfői Lövész 
Egylet versenyeredmé-
nyei (a sportdiplomá-
cián túl) mellett a rek-
lám is eredményes volt. 
Több ország olimpikon-

ja, világcsúcstartója is résztvevő-
je volt az évente rendezett NIKE 

Grand Prix versenyeknek. A klub első 
edzői (dr. Szilágyi Virgil és Füzesséry 
György) néhány év alatt olyan szintre 
hoztak fel egy fiatal csapatot, hogy a ju-
nior trap csapat már 1973-ban bronzér-
mes lett Torinóban az Európa-bajnok-
ságon. De ez csak kezdet volt. Előbb 
Európa-bajnoki ezüst-, majd aranyérem 
volt fűzfői sportlövő (Tóth János) nya-
kában. A lőszer- és lőporfejlesztésben 

jelentős szerepe volt a nemzetközi ver-
senysportnak is – mondta Szajkó István 
nyugdíjas kutató-mérnök, a klub egyik 
első vezetője. Érdekes, hogy a „szocia-
lista” ország termékeire nem érkezett 
egyetlen reklamáció sem. Ez pedig az 
igényes USA piacát tekintve nem lebe-
csülendő! Emlékezetes maradt az eszé-
ki világkupa, ahol az amerikaiakat és a 
szovjeteket előzték meg, jóllehet a kis 
ország sportolóit eleinte számba sem 
vették. A krónikás szerint az amerika-
iak jobban örültek annak, hogy a ma-
gyarok felülmúlták az „oroszokat”, mint 
saját helyezésüknek…        

Kezdetben nem voltak jó fegyvere-
ink – folytatta Szajkó úr –; annyira nem, 
hogy többen versenyeztek egy fegyver-
rel. A Nitrokémia vezetése azonban fel-
ismerte a sportdiplomácia gazdasá-
gi szerepének hasznát. Külföldi ellen-
feleink jelentős hányada profi verseny-
ző volt. Támogatóik a legismertebb lő-
szer és fegyvergyárak voltak. Nekünk 
a legerősebb eszközünk a magas szin-
tű szakmai munka volt. Hozzátette: 
Veszprém megye a nemzetközi élsport-
ban a megyék között a legszűkebb él-
vonalban van. Olimpikonja van Veszp-
rémnek, Tapolcának, Balatonfűzfőnek. 

Az átadási ünnepségen a környék 
polgármesterei – Kőszegi Ilona, Szedlák 
Attila – mellett megjelent Putz István 
koronglövő edző, Varga Károly olimpiai 
bajnok (Moszkva 1980).  

 Az egyletnek jelenleg 32 tagja van, 
s továbbra is kettős a céljuk: a sportot 
kedvelőknek lehetőséget biztosítani 
amatőr és profi szinten; valamint a ver-
senysportban támogatni a legjobbakat 
és az utánpótlást.

 A karácsonyi évzáró versenyen iga-
zi fanatikusok, időjárástól függetlenül, 
örömmel lépnek a lőállásba, s céloz-
zák meg a fölröppenő narancssárga ko-
rongokat. Legfőbb ismérvük azonban a 
lőtéren elsajátítható fegyelmezettség 
(melynek betartását a vadászoktól is el-
várják), hiszen mindenki tisztában van 
vele: „Töltetlen fegyver nincs.”

   Z. A.
             fotók: Zatkalik András   

Varga Károly olimpiai bajnok

Zatkalik Attila a lőállásban

tette a lehetőségét annak, hogy 

Varga Károly olimpiai bajnok
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A keszthelyi Festetics-kastélyban tar-
tott hagyományos karácsonyi koncert-
tel köszöntötte az ünnepet, s búcsúzott 
egyben az óévtől a helyi Helikon Kórus. A 
téli ünnepi fellépés az állandó programjaik 
közt szerepel.

A vegyeskart 1987-ben Kendeh 
Gusztávné alapította, s ma is ő vezeti. A 
legutóbbi esztendővel is szereplésekben 
bővelkedő 12 hónapot hagytak maguk 
mögött, immár 28. alkalommal, külföldi 
turnéval együtt. Szeptemberben az olasz-
országi Trentino tartománybeli Trentoban 
és  Perginében szerepeltek, 3 előadást tart-
va. A perginei színházban közösen léptek 
fel a Coro Castel Pergine férfi karral. Ma-
gyar szerzők: Bárdos Lajos, Karai József, Ko-
dály Zoltán műveit énekelték, a két kórus 
együtt Verdi, Nabucco című operájának 
gyöngyszemét - a Rabszolgák kórusa mű-
vet adta elő. A perginei templomban Gou-
nod C-dúr miséjét szólaltatták meg, vala-
mint Liszt Ferenc és Halmos László művei 
szerepeltek a műsorukon. Sokszor szerez-
tek örömet a zenekedvelőknek a keszthelyi 
programok során: szerepeltek a Keszthe-
lyen tartott Evangélikus Egyházzenei Kon-

Óév búcsú a Helikon Kórussal
ferencia záró koncert-
jén, a zene világnapján 
-  melyhez minden évben 
kapcsolódik a Keszthe-
lyi kórusok találkozója -, a 
Balaton Színházban adtak 
műsort. Közreműködtek 
a Festetics György Zene-
iskola 50 éves fennállását 
ünneplő rendezvényen. 
Októberben a Festetics 
Kastélyban önálló kon-
certet adtak Bányai Júlia 
operaénekes közreműkö-
désével. Erre a kórus kü-
lönösen nagy szorgalommal és odaadással 
készült. Bányai Júlia kiváló szoprán, aki szin-
te a kórus szeme előtt nőtt fel, édesanyja 
a kórus alapító tagja. A téli ünnepkörben 
szerepeltek a Fő téri templom hagyomá-
nyos Cecília napi koncertjén, adventi hang-
versenyt adtak a Karmelita Bazilikában, Hé-
vízen a Szent András Reumakórház kultúr-
termében.

A kastélybeli hangversenyen gazdagon 
tallóztak a kórusmű irodalomban: a mű-
sort Johann Sebastian Bach darabokkal 

kezdték, fél évszázadnyi múltra is visszate-
kintettek reneszánsz dallamokkal, közép-
kori himnusz feldolgozások előadásával. 
Végül pedig karácsonyi dalokat énekelt a 
kórus, immár a közönséggel együtt. Hosz-
szú hagyományt folytatva, a kórustagok 
gyermekei, unokái is részesei voltak a ka-
rácsonyi előadásnak: az i� úságot képvisel-
ve közreműködött ezúttal klarinétszólóval 
i� . Kendeh Gusztáv, versmondással Tóth 
Márton, fuvolajátékkal Gárdos Piroska. 

                                  Horányi Árpád

Minisztériumi díjas alkotás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma díját nyerte el a 2014. 

évi Betlehemi Jászol pályázatra készített munkájával a keszthelyi 
Goldmark Károly Művelődési Központ Kerámia Műhelye.

Simon Edit, az alkotó közösség vezetője elmondta, hogy kezdet-
től fogva részt vesznek a Magyar Kézművességért Alapítvány által 
meghirdetett pályázaton, így ezúttal immár 21. alkalommal készül-
tek kollektív munkával. Közös tervezéssel fogtak az alkotáshoz, szo-
borcsoport jeleníti meg a betlehemi miliőt a királyok palotáival, a 
születés templomával, az istállóépülettel és az alakokkal. A csapat-
munkában Simon Edit vezetésével Gárdosné Piroska, Kollár Sza-
bolcs, dr. László Alfrédné, Nagy Ildikó, Szép Valéria, Törzsök Endréné, 
Varga Ferenc, Végh Mária, és Zsikla Krisztina vett részt. 

Az alkotás a többi pályamunkával együtt a Néprajzi Múzeumban 
lett kiállítva, a látnivalókból katalógus készült. A keszthelyi közösség 
minden évben eredményesen szerepelt a pályázaton, a 2014. évi al-
kotással a legmagasabb elismerést kapták. 

                                                                 H. Á.

H
irdetés
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Százéves emlékezés Herman Ottóra Keszthelyen
Az elmúlt esztendőt országszerte, szá-

mos településen jegyezték Herman Ottó 
emlékévként. Halálának 100. évfordulója je-
gyében Keszthelyen emlékoszlop állítással 
tisztelegtek az utolsó polihisztorként szá-
mon tartott tudós munkássága előtt. 

A Helikon őspark egyik tisztásán he-
lyezték el a faragott oszlopot, avatásán 
megidézték az ünneplők a Balatonnal kap-
csolatos kutatásokhoz is sok szállal kötő-
dő tudós, polihisztor munkásságát. Az ün-
nepségre ugyanott került sor, ahol erede-
tileg 1962-ben állítottak emlékoszlopot, 
ami azóta tönkrement, elkorhadt. Az újra-
állítást dr. Cséby Géza, helyi író-költő, mű-
fordító, a keszthelyi Goldmark Károly Mű-
velődési Központ nyugalmazott igazgató-
ja kezdeményezte. A város művelődési in-
tézménye pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Művészeti Akadémiához, az elnyert 
támogatás segítségével faragótábort szer-
vezett Bereczky Csaba fafaragó, a Népmű-
vészet Mestere. Szakmai vezetésével, fotók 
alapján elkészült az eredetivel mindenben 
megegyező emlékoszlop, a munkában részt 
vett dr. Bekő Lajos, Horváth Lajos, Jankovics 
Tamás, Plótár László, Szabó Elemér és Szi 
Miklós Bertalan. 

Az emlékoszlopot a régi helyén állították 
fel, az avatón dr. Cséby Géza mondott em-
lékbeszédet.

- Herman Ottó az utolsó polihisztorok 
egyike volt. Keszthelyhez kevés személyes 
kapcsolat fűzte, ám a Balatonhoz sok-sok 
szállal kötődött. A felvidéki Breznóbányán, 
szász családban született 1835. június 26-án.  
A lexikonok természetkutatónak, zooló-
gusnak, közelebbről madártanosnak, halak 
és pókok tudósának, néprajzkutatónak, ré-
gésznek és politikusnak írják le. Iskoláit Mis-
kolcon végezte, önszorgalomból tanulva, 
a már említett tudományágakat a legma-
gasabb szinten művelte. Igazi tudós ember 
volt, csak idősebb korában emlegette töb-
bet saját hiányosságaként azt, hogy nem 
szerzett diplomát. 

Amikor kitört az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc, megszökött hazulról, s 
honvédnek jelentkezett. A vézna fi út azon-
ban hazaküldték, főleg azért, mert hiányzott 
apja írásos beleegyezése a katonai szolgálat-
hoz. A magyar öntudat, a magyar nemzet-
hez való ragaszkodás élete végéig megma-
radt. Kossuth Lajos eszméit vallotta halálá-

ig, akit meg is látogatott Turinban.  A sza-
badságharc leverése olyannyira megvisel-
te, hogy abbahagyta a tanulást, Miskolcon 
lakatossegéd, később gépgyári munkás-

ként dolgozott. Majd 18 éves korában Bécs-
be utazott és beiratkozott a politechnikum 
előkészítő tanfolyamára, de tanulmánya-
it kettétörte apja 1854 tavaszán bekövetke-
zett halála. Besorozták az osztrák hadsereg-
be, közel ötévi szolgálat után leszerelt, részt 
vett az európai szabadságmozgalmakban. 
Beállt a milánói szabadcsapatok egyikébe, a 
carbonarik közé, majd 1863-ban a Lengyel-
ország függetlenségéért kirobbant januári 
felkelés katonája lett. Itt ütötte át carbona-
ri kalapját egy golyó, a kalapot, becses emlék 
gyanánt haláláig őrizte. 

A felkelést követően Kőszegen, majd Ko-
lozsvárott telepedett le, az Erdélyi Múze-
um munkatársa lett. Megismerkedett Já-
szai Marival, a híres színésznővel. Levélben 
kérte meg a kezét, igent mondott, de még-
sem léptek házasságra, mert a színésznő 
a Nemzeti Színház tagja lett, így el kellett 
utaznia Kololozsvárról. Kettejük kapcsolata 
1871-ben kezdődött, és alig egy évig tartott. 
Később Herman is Budapestre költözött, a 
Természettudományi Társaságtól kapott 
megbízás alapján hatalmas munkával ösz-
szeállította a Magyarország pókfaunája I.-III. 
köteteket. 1877-ben létrehozta és 10 évig 
szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. 
1893-ban indította útjára az madártani fo-
lyóiratot, melyet haláláig szerkesztett. Meg-

írta egyik legnépszerűbb művét: A madarak 
hasznáról és káráról, amely számos kiadást 
ért meg és német nyelvre is lefordították. 
Herman Ottó a Magyar Ornitológiai Köz-

pont alapító-igazgatója, a Magyar Népraj-
zi Társaság alapító tagja, majd elnöke lett. 

Lendl Adolff al a budapesti állatkert ké-
sőbbi igazgatójával, híres zoológussal (aki 
nyugdíjas korában Keszthelyre költözött, 
sírja a Szent Miklós temetőben találha-
tó), 1888-ban Norvégiába utazott, hogy 
két hónapon át az északi sarkkörön túli 
norvég � ordok és Lappföld madárvilá-
gát tanulmányozza. Ennek a tudományos 
expediciónak tapasztalatait írta meg Az 
északi madárhegyek tájáról című köteté-
ben. 

1887-ben jelent meg A magyar halászat 
könyve, amelynek fontos leírásai a Balaton 
partjáról valók. A halászat ősi módjait a 
Balatonon tanulmányozta. Ekkor került a 
legközelebbi kapcsolatba a tóval.

A közéletben is részt vett: 1879-1886 
között függetlenségi párti országgyűlési 

képviselő volt. 1885-ben vette el Borosnyay 
Katalin írónőt, aki élete végéig hű társa és tá-
masza lett. Vele húzódott vissza a házasság-
kötéskor vásárolt  lillafüredi nyaralóba, a Pe-
le-lakba. Még befejezte A magyar pásztorok 
nyelvkincse című vaskos művét, mely a halá-
la évében jelent meg. 1914. december 27-én 
hunyt el. 1965-ben Miskolc akkori vezetése 
hamvait exhumáltatta és Miskolcon helyez-
te örök nyugalomra - hangzott el a megem-
lékezésen. 

                                     Horányi Árpád

Búcsú
A diós bejgliből, 
maradt még egy szelet.
Teával puhítom,
micsoda élvezet!

A tűz előtt ülök,
míg csendesen pakol.
Lassan készülődik,
mert várják valahol.

Ajtóból visszanéz,
sóhajtva egy nagyot.
Letépi a falról,
az utolsó lapot...
  Bodó Iván
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A Boglárcsikok páriájáért

Balatoni tudástér

A történelmi magyar-len-
gyel barátság generációkon 
keresztül újul meg , a kapcso-
lat nehéz időkben gyökere-
dzik, aminek az emlékei máig 
ott vannak mindkét ország-
ban.

A lengyel diplomácia ma-
gyar képviselete a követség 
budapesti székhelyén tar-
tott karácsonyi ünnepségén 
köszöntötte a keszthelyi dr. 
Cséby Géza író-költő műfordí-
tót, s részesítette elismerésben 
a közös kultúrhagyományok 
ápolásáért. Munkásságát 
Roman Kowalski nagykövet 
méltatta, s adta át a hazáért: 
a Pro Patria kitüntetést, egye-
bek mellett a „Boglárcsikok ” 
egykori iskoláját megidéző 
balatonboglári emlékszoba 
létrehozásában való közremű-
ködésért. Az irodalmár szemé-
lye, tevékenysége kulturális és 
történelmi láncszem az emlé-
kek közös ápolásában, amiért 
hálás a lengyel diplomácia 

A kitüntetett visszatekin-
tést téve elmondta, hogy 

Keszthelyi és környéki gyermekintéz-
mények működnek együtt abban a tér-
ségi programba, melynek célja az óvo-
dai-iskolai foglalkozásokon túli környe-
zetismeret. 

A munka a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program támogatásával, az 
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepsé-
gek Alapítvány koordinációjában zaj-
lik: múzeumpedagógiai foglalkozások, 
tanulmányi kirándulások, irodalmi dél-
utánok, vetélkedők szervezésével, va-
lamint tehetséggondozással. A közös 
munkát irányító Pintér Márta elmond-
ta, hogy mindennek során az óvodások 
négynapos témahét keretében játékos 
természetismereti foglalkozásokon vet-
tek részt a keszthelyi Balatoni Múzeum-
ban az elmúlt év végén, megtekintették 
a fenékpusztai madárgyűrűző és madár-
mentő állomást, s élményeiket a rajzver-

seny keretében ábrázolták. Az általános 
iskolások a múzeum élővilághoz kapcso-
lódó foglalkozások mellett helyszíni be-
járásokkal kaptak bete-
kintést a Balaton környé-
ki várak és erődítmények 
egykori működésébe, 
többek közt a Tátika vá-
ránál, s Zalaváron. Továb-
bá 4 tanulmányútra is sor 
került: alkalmanként 150 
diák szakvezetéssel egy-
bekötve látogatta meg a 
Kis-Balatont, a Rezi várat, 
a Festetics-kastélyt, vala-
mint több keszthelyi mú-
zeumot és emlékhelyet. 
Egyebek mellett a na-
pokban a „Kedves köny-
vem” elnevezésű téma-
hét zajlik. 

1939-től 44-ig működött 
Balatonbogláron az egyetlen 
magyarországi lengyel nyel-
vű líceum és gimnázium, ahol 
a menekült f iatalok anyanyel-
vükön tanulhattak. Az em-
léket őrzők éltetik a múltat: 
már kicsi létszámmal, de ma is 
megvan a diákközösség , Krak-
kóban egyesületük működik 
Boglárcsikok néven, azóta le-
származottak is csatlakoztak 
hozzájuk. Az iskola nagyon 
fontosnak számított, s Bog-
lár önkormányzata is helytör-
téneti korszakként tartja szá-
mon. A városvezetés ennek 
jeléül határozott úgy, hogy a 
múzeumban az iskolai relikvi-
ákból emlékszobát hozzanak 
létre, s ehhez kérték a közre-
működésemet. A helyi plébá-
nia, a krakkói levéltár, valamint 
az említett egyesület segítsé-
gével gyűltek össze a relikviák.

Dr. Cséby Géza a kitünte-
tést az emlékszoba elkészülté-
nek második évfordulója alkal-
mával kapta. 

                            H. Á.

A balatonboglári emlékszoba egy részlete

Dr. Cséby Géza (balról) munkásságát Roman Kowalski 
nagykövet méltatta

Diskurzus a Balatoni Múzeumban

Az ismeretbővítő sorozatot január 19-
én, a Balaton Színházban vers- és próza-
mondó verseny zárja majd.
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Hátizsákkal Európában
Él Paloznakon egy fi atalember, aki tavaly 

tavasszal úgy döntött, hogy európai hátizsá-
kos túrára megy a nyár végeztével. Slemmer 
Bence élményeiről, kalandos útjairól mesélt. 

- Elvégeztem az egyetemet, nyáron dolgoz-
tam, így sok-sok év után az első olyan tanév-

kezdet volt, amikor nem terhelt semmilyen 
kötelezettség.  Arról pedig ne is beszéljünk: ha 
rajtam múlik, már az egyetemi évek alatt is el-
mehettem volna egy ilyen túrára. Így azonban 
javarészt csak Pesten játszottam a felfedezőt, 
ám így is 3,8-as átlaggal és négyes diplomával 
fejeztem be a politológia szakot, igaz, fél év ké-
séssel - kezdi a beszélgetést Bence. 

Végig stoppal ment, és napi 7,5 eurót szánt 
mindenre. Szeptember 12-én Győrből indult 
Pozsonyba. Kiállt a városhatár mellett egy 
Pozsony-SK táblával a kezében és várt. Mint-
egy fél óra múlva megállt egy lengyel kamion. 
- Kinyitottam az ajtót, számomra érthetetlen 
szláv hangok ütötték meg a fülemet. Angolul 
szóltam hozzá, de legnagyobb elképedésemre 
a sofőr tökéletes szóhasználattal, alig észreve-
hető akcentussal válaszolt. Mint kiderült, Ka-
rolnak három gyereke van, felsőfokon beszél 
öt nyelven. Mivel sokat vezet, megfejtette út-
közben a rovásírást is. Fizikus diplomája van 
és nyolc évet tanított Lodzban, de később az 
anyagiak miatt elkezdett kamionozni. Kitűnő 
társalgónak bizonyult, s az út végén Pozsony-
ban, a centrumhoz közel tett ki. 

Bence kisebb kavarodás után este hétkor 
érkezett a vendéglátóihoz.  Másnap egész na-
pos városnézésre indult. Szerinte Pozsony egy 
az egyben Budapest. Ami viszont meglep-
te: sehol egyetlen magyar vagy német felirat, 
ez pedig nem csak történelmi – turisztikai 
szempontból is megmagyarázhatatlan. Mint 
mondta, közvetlen embereket ismert meg a 
szlovákokban. Lenyűgözte a köztársasági el-

nöki palota, az egykori Grassalkovich kastély. 
Pozsony után Csehország felé vette az 

irányt. Előző nap már nagyjából felderítette 
a Brno felé vezető utat. Kétszer ugyan elég 
rossz helyen stoppolt, nem vették fel, így ki-
gyalogolt az autópálya melletti benzinkút-
hoz. Ez jó döntésnek bizonyult, mert azon-
nal rádudált egy autó, s alig egy óra alatt már 
Csehországban is voltak. Brnoban megkér-
dezett egy fi atal párt, hogy hol lehet stop-
polni. Mint kiderült egyetemisták voltak, 
szlovákok, és a Hradec Kralove-i egyetemre 
mentek. Azt mondták neki, hogy ne stop-
poljon, mert szerveztek egy buszt, itt van a 
találkozó, ha van hely, felszállhat. Volt hely! 
Délután négy órára a városba értek. - Hradec 
Kralove egy 100 ezres, cseh szinten jelentős vá-
ros. A centruma és az óvárosa ötször akkora, 
mint Pozsonyé, a város maga sokkal szebb. Itt 
már tudtam, hogy nagyon bírni fogom Cseh-

országot. Az utcák tiszták, az emberek vidá-
mak, minden ötödik ember biciklizik. Renge-
teg a fi atal az utcán, nincs sok autó, minden-
ki a kutyáját sétáltatja. Csehország Közép-Eu-
rópa Hollandiája.

Másnap irány a főváros! Prága óriási folyó-
ja, a Vltava meglehetősen egyszerűvé teszi a 
közlekedést a városban, ugyanis annak men-
tén haladva mindent meg lehet találni. Mint 
mondja, Prága nagyon jól el van látva olyan 
helyekkel, ahonnan ”ha ránézel a városra, le-
esik az állad”. Este egy tipikus cseh kocsmá-
ba ment, ahol csodával határos módon sem 
Hrabal, sem vonatok, sem Svejk nem volt. Vi-
szont a kiszolgálás sok értelemben érdekes-
nek minősült. Csehországban több helyen 
is az a divat, hogy az első sör után addig vi-
szik a többit kérés nélkül, ameddig azt nem 
mondod, hogy stop. Viszont erre nem min-
dig akad lehetőség: ha a kocsmáros a söntés-
nél meglátja, hogy üres a poharad, már csa-
polja is a következőt.

Prága után Drezda következett. Az autó-
pálya mellett állt, amit sehol sem igazán kul-
tiválnak Európában, annyi legyen a mentsé-
gére felhozva, hogy egy benzinkút mellett áll-
dogált. Még gondolkodni sem volt sok ideje, 
amikor egy hamburgi rendszámú Volkswagen 
visszatolatott felé. Bence nagyon megörült, és 
kiderült, hogy Alex tényleg Drezda felé megy. 
Azok közé az emberek közé tartozott, akik azt 
mondják és teszik, hogy 30 éves korodig éld ki 
magad, aztán pedig jöhet a család és a meg-
nyugvás, letelepedés. Ebédidőben értek Drez-

dába. Este pedig a Drezdai Schauspielhausba, 
azaz a helyi színházba volt hivatalos, élete egyik 
legfontosabb művének színházi feldolgozásá-
ra, a Szép új világra, azaz a Schöne neue Weltre. 
A színházba is gyalog ment, mivel a nyugat-eu-
rópai tömegközlekedés árszínvonala nem az ő 
pénztárcájához volt alakítva. Abból a három 
euróból másnap 6 darab sört vett. 

A következő állomás - Lipcse. A stoppo-
lásban most nem volt szerencséje, így vonat-
tal utazott a városba. Lipcsében lepődött 
meg először, hogy milyen egyszerű kerékpár-
ral közlekedni Nyugat-Európában. - Furcsa ér-
zés egy nagyvárosban ennyire biztonságban 
lenni két keréken. Megtekintettem pár neve-
zetességet, betértem a Runde Ecke nevű mú-
zeumba, amely a Gestapo történetéről szól. 
Tekintve, hogy 2014 a berlini fal lebontásának 
és Németország újraegyesítésének 25. évfordu-
lója, ottlétem alatt nagyon sok kulturális prog-
ramon vehettem részt. A kerek saroknak ne-
vezett múzeumban is az 1989-es lipcsei törté-
nésekről olvastam, és megtekintettem a berli-
ni fal egy darabját, amit a Bild újság ajándéko-
zott Lipcse városának.

Lipcse után jött az utolsó német város, 
Hannover, ahonnan Amszterdamba szere-
tett volna eljutni egyetlen nap alatt. Ez volt a 
túrán a legnagyobb távolság két város között. 
- Amszterdamban egy holland tv-sztár lányá-
nál szálltam meg, Kees Prins volt az úr neve, 
a lánya pedig Marie. Gyönyörű házuk van a 
csatorna mellett. Voltam a Van Gogh múze-
umban, és a NEMO Science centerben. Há-
romnapi hollandiai tartózkodása után irány 
Mechelen. Egy 42 éves luxemburgi férfi nál 
volt elszállásolva, aki éjszaka dolgozott, ke-
veset aludt, ezért mindenhova elvitte. Voltak 
Antwerpenben és Brüsszelben is. Nagyon jól 
kijöttek egymással, sokat sakkoztak, sok bel-
ga sört ittak. Október 7-én érkezett Párizsba. 
Volt a Louvre-ban és a Musee D’orsayben is. 
Majd következett Lyon, ahová busszal ment. 
Október közepén már Genfben volt. Egy éj-
szaka a Genfi -tó északi partján aludt, ami 
gyönyörű volt és szerencsére az erdőben sem 
volt hideg. Luzernben megmászta a Pilatus 
hegyet. Sokat biciklizett, bejárta a környék 
összes tavát és folyóját. Utolsó állomása Zü-
rich volt, ahonnan vonattal jött haza. Mint 
mondja: hatalmas élményekben volt része, 
miközben megismerte más nemzetek kultú-
ráját, s új barátokra tett szert. 

     Szendi Péter

tam, így sok-sok év után az első olyan tanév-
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Visszajönnek a tavaszi álmok...
A régi sláger nem hagy felejteni: Néha-néha, visszajönnek a 

tavaszi álmok…
E megújuló periódusban őrzi múltját, s építi jövőjét a keszthe-

lyi Festetics György Zeneiskola. Az immáron 50 éves intézmény-
ben régi hagyomány a tanévi koncertsorozat, ami sokoldalú szer-
ves része a képzésnek. Betekintést ad az oktatás eredményessé-
gébe, fellépési lehetőséget biztosít a növendékeknek, vendégsze-
replőkkel nyitottá teszi a kapcsolatokat, a zenei pályán tovább-
tanulók visszatérése pedig megmutatja, hogy a kapott alapoktól 
milyen mérföldkövek jelzik a művészetteremtés útját. 

Január 30-án 18 órakor a Deák Ferenc utcai hangversenyte-
rem pódiuma ismét azon volt növendékeké lesz, akik hivatás-
ként választották a muzsikát, ilyen irányban folytatják zenei ta-
nulmányaikat. Évente búcsúznak olyan diákok az alma mater-
től, akik életre szóló indíttatást kaptak a zenével való elkötele-
zettséghez. A született tehetség mellett mindebben a zeneis-
kola érdeme a készség kibontakoztatása, az a zenepedagógi-
ai munka, amivel a hangszeres tudás fejlesztését az alapjaiban 
megkedveltetett zenére építik, s nem csak zenélni, hanem elő-
adni is tanítanak. 

A tavaszi álmokat márciusban maguk a zenetanárok szö-
vik tovább kamarahangversenyt adva. Májusban a budapesti 
Molnár Antal Zeneiskola növendékeit látják vendégül, a fővá-
rosi fi atalok a házigazda tásaikkal adnak majd közös koncertet. 
A programsorozat május végén - amikor az érdeklődők, leendő 
zeneiskolások élőben ismerkedhetnek a tanszakokkal és kézbe 
vehetik próbaként a hangszereket - zeneiskolai nyílt nappal feje-
ződik be, zárókoncertet ad a Keszthelyi Jazz Műhely. 

                                                                                   H. Á. 
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Magyar táj, magyar ecsettel
Sok képeskönyv – főleg idegenforgalmi 

kiadvány – jelenik meg a Balatonról, és aki 
manapság a tó iránt érdeklődik, az ilyen, szí-
nes fényképekkel illusztrált kiadványokból 
tájékozódik. A tó ábrázatát azonban nem-

csak fényképek, hanem festmények, rajzok, 
metszetek, sőt játék- és emléktárgyak tö-
mege is megörökítette, a Balaton ábrázolá-
sának története mégis az ismeretlenség ho-
mályába vész. Ezért is hívta fel magára a fi -
gyelmet Somogyi György Magyar tenger 
magyar ecsettel című könyve. A 168 olda-
lon, kétszáznál több kép mellett háromnyel-
vű – magyar, német és angol – szöveget tar-
talmazó album valóban hiányt pótol, és a 
Balaton-rajongók könyvespolcán minden 
bizonnyal becses értéknek számít. A könyv 
további érdemeiről  a szerzőt kérdeztük.

 - Talán még soha nem jelent meg olyan 
balatoni képeskönyv, amely elsősorban nem 
fényképeket tartalmaz. Ez vajon miért vára-
tott magára ilyen sokáig?

- 1975-ben ugyan Bodnár Éva összeál-
lított egy katalógust a keszthelyi Balato-
ni Múzeumban akkor rendezett Balatoni 
képtárhoz, de az még kezdetleges nyomda-
technikával készült, és néhány színes kép ki-
vételével csak fekete-fehér reprodukciókat 
tartalmazott. Jómagam viszont 2000-ben 
már rendeztem egy kiállítást Magyar ten-
ger magyar ecsettel címmel, a Tihanyi Ben-
cés Apátság galériájában, és ahhoz egy jó 
minőségben kinyomtatott, színes képesla-
pokból álló kis katalógust is szerkesztettem. 
Egy művészeti albumhoz méltó méretű és 
minőségű könyv kiadásához azonban csak-
nem egy évtizeden át hasztalan kerestem 
támogatót. 2009-ben aztán a Magyar Nap-
ló, amely a Magyar Írószövetség lapja, közöl-

te a tervezett könyv alapszövegét, majd a 
Magyar Napló Kiadó beleszerkesztette azt 
Az év esszéi 2010 kötetébe is. Akkor viszont, 
mikor a könyvkiadáshoz a balatoni önkor-
mányzatok támogatását kérte, összesen tíz 
kedvező választ kapott.

- Pedig ennek a könyvnek nemcsak min-
den Balaton-parti település könyvtárában 
lenne ott a helye, hanem a testvértelepü-
lések könyvespolcain is, hogy a tó hírnevét 
ott is öregbítse. De valójában két különböző 
könyvborítón is ugyanazt a könyvcímet lá-
tom: ennek mi az oka?

- Az, hogy a borítót a kiadó kérésére 
megváltoztattam, és a nyomdai előkészítést 
is a kiadóra bíztam, de miután az eredmény 
elmaradt közös várakozásunktól, egy máso-
dik, az általam eredetileg tervezett borítóval 
készülő, javított kiadásban egyeztünk meg. 
Ez a  kis példányszámú, nem leárazott vál-
tozat viszont egyelőre könyvesboltokban 
nem, csak tőlem (somogyigyorgymiklos@
gmail.com) szerezhető be. 

- A könyvnek hosszú alcíme is van: az, 
hogy tollal, krétával, vésővel és fényképező-
géppel. Ez mire utal?

- Az ábrázolás eszközeire. A „kréta” pél-
dául a kőrajzolás, a „véső” pedig a fametszés 
eszköztárára. Az utóbbinak főleg a nyomdai 
sokszorosításban volt rendkívüli jelentősé-
ge. Hosszú időn keresztül ez volt az egyetlen 
magasnyomású eljárás, amelyet könyvek és 
újságok szöveg közti képeinek a sokszoro-
sítására alkalmazni tudtak. A fényképezést 
pedig már csak azért sem lehetett volna ki-
hagyni, mert üvegnegatívról készült, pozi-
tív másolatokat a fametszők, sőt műterme-
ikben még a jobbára szabad levegőn, plein 
air rajzolók és festők is felhasználtak, bár a 
táj- és emberábrázolás eszköztárát a fényké-
pezés a Balaton esetében sem csak gazda-
gította, hanem túlszaporodásával szegényí-
tette is.

- A főcím viszont Juhász Gyula Magyar táj 
magyar ecsettel című szonettjét juttathat-
ja eszünkbe. Az ő „ecsetjét” ugyanúgy haza-
fi as érzés vezethette, mint annak a hadmér-
nöknek a rajzeszközét, aki a szabadságharc 
évében, 1848-ban készült, kőnyomatos Ba-
laton Album alkotójaként nevét Liebe-ről 
Szerelmey-re magyarosította.

- Juhász Gyula ugyanúgy Tisza menti szü-
lőföldjének ismérveit kereste, ahogy később 
József Attila A Dunánál, vagy korábban Pe-

tőfi  Az Alföld „tengersík vidékin”, ahol a ma-
gyarokkal leginkább társított földrajzi alaku-
lat található: a puszta. A magyar tenger kife-
jezés pedig földrajzi öntudatunkban a pusz-
ta jelentőségével vetekszik: a nagy, sík víz-
tükör műveltségünkben az alföldi rónaság-
hoz, regényes partja a Kárpátok bérceihez 
hasonló szerepet játszik. Hazai tájelemként 
meghatározó jelentőségű. Értékeit a XIX. 
század közepétől mindmáig nemcsak ma-
gyar, de nálunk vendégeskedő, külföldi táj-
festők is „magyar ecsettel” fedezték fel, va-
gyis olyan nemzeti örökségként, amely mint 
természeti csoda egész Európát gazdagítja.

- Sokan festettek még a Balatonnál olya-
nok, akik nevét a könyv lapjain hiába is ke-
resnénk, vagy akik ezeken a lapokon nem 
éppen hírnevükhöz illő méltatásban része-
sültek, és ez egyesek szerint némi joggal kifo-
gásolható.

- Nemcsak a Balatonnál, de (állítólag) 
még a Balatont is festették sokan úgy, hogy 
abban én sem a valóságos tájat, sem a ma-
gyar tenger szókapcsolatban rejlő eszményt 
nem ismerem fel. Akadnak olyanok is, akik 
szándékom ellenére, rajtam kívül álló okok-
ból maradtak ki, de címválasztásom nem 
véletlen. Ablakomból nap mint nap ezt a 
nagy víztükröt látom, és csodálom. A víz 
számomra őselem, amelynek bűvös tükré-
ben a part föld- és társadalomtörténeti ar-
culata is megszépül, és örök értékek hor-
dozójává válik. Ez a táj ember és természet 
mitikus kapcsolatának szövevénye, s ben-
ne a víz, a hegyek és az égbolt múltja sem 
vész homályba, hanem hitregék fényében 
ragyog. Legjobban azokat a képeket szere-
tem, amelyek valamiképpen a földi lét és a 
történelem kezdeteit idézik, és a történelmi 
múltnak a tájban való jelenlétét hangsúlyoz-
zák. Ezt részben történelem előtti, részben 
történelmi képzettársításokkal – ősvadont 
idéző tájelemekkel, várakkal, templomokkal, 
életképekkel – tudják elérni, és az eszményí-
tés kellékeként azzal az eljárással, amelyik-
re a zenében a kontrapunkt, a festészetben 
a chiaroscuro vagy clair-obscur szakkifeje-
zést szokás alkalmazni. Ezt az ellenpontok-
ra épülő „stílust” nevezték el egykor ősi, rege 
szavunk nyelvújítási származékával „regé-
nyes”-nek, és Jókai ezt a jelzőt használva jel-
lemezte a Balaton-felvidéket úgy, hogy az 
„regényes part”.

  Mizsei Bernadett
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Idén is lesz Pet-Snack Balaton-átúszás
Jóllehet a nyárig még csaknem fél évet várnunk kell, a szezon egyik 

legpatinásabb és egyben legnagyobb tömegeket megmozgató látvá-
nyosságára, sporteseményére, a Balaton-átúszásra már a múlt év utol-
só heteiben megkezdődött a „felkészülés”. Az idén immár 33. alka-
lommal sorra kerülő megmérettetés főszervezője, Szántó László ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy tavaly, még a Karácsony előtti napok-
ban sikerült megállapodniuk az igali székhelyű névadó szponzorral, a 
Pek-Snack céggel, amely idén is vállalta a rendezvény támogatását. A 
cég egyébként már csaknem másfél évtizede van jelen az átúszáson, 
s idén már ötödik éve lesz, hogy a rendezvény névadó szponzora, s 
mint ilyen, kellő folytonosságot és biztonságot jelent az eseménynek. 

Tavaly a többszöri időpont-halasztás ellenére is több mint hétez-
ren úszták át a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres tá-
vot. Az indulók legnagyobb része teljesen amatőr úszó, akiknek ez 
a megmérettetés jelenti évente a „csúcs kihívást”, s erre készülnek 
szinte egész éven át. Nem véletlen, hiszen az átúszás élménye élet-
re szóló, s ezért sem meglepő, hogy tavaly például 31 országból ér-
keztek a sportemberek.

A névadó szponzori megállapodás aláírásakor Galántai János, a 
Pek-Snack Kft. ügyvezető igazgatója kijelentette: azért írták alá idén 

is a megállapo-
dást, mert elége-
dettek voltak az 
elmúlt évek si-
kereivel, a ren-
dezvénnyel, va-
lamint nagyon 
jó együttmű-
ködés alakult ki 
köztük és a ren-
dezvényt szerve-
ző Balatonátúszó 
Sportklubbal. 

A 33. Balaton-
átúszásra idén is 
több hétvégét jelölnek meg a szervezők, de – mint Szántó László 
hangsúlyozta – annak örülnének a legjobban, ha már az első alka-
lommal, azaz július 4-én kiváló időjárás és kellően kellemes vízhő-
mérséklet várná az úszókat, rendezhetnék meg az eseményt. 

                   Gyarmati László

Szomorú szezont zárt a tavalyi őszön a 
siófoki labdarúgás. Az NB II-ben szereplő 
FGSZ Siófok nemcsak, hogy kieső helyen 
várja a tavaszi folytatást, de a múlt év végén 
sokáig úgy tűnt: esély sincs a válság megol-
dására. Sőt az együttes olyan anyagi hely-
zetbe került, amely alapján sokan azt hitték: 
be sem tudja fejezni a bajnokságot…

Aztán a „boldog új év” némi reményt 
csalt a focibarátok lelkébe. Nagy intenzi-
tással megkezdődött a csa-
pat megmentése, a tárgyalá-
sok, egyeztetések sorozata. 
Amelynek eredményeként új 
edző és új klubvezető került 
a két legfőbb posztra. Hor-
váth Károlyt Bíró Gábor váltja 
az ügyvezetői poszton, de in-
formációnk szerint a leköszö-
nő ügyvezető továbbra is ma-
rad a klubnál, az új edző pe-
dig Soós Imre lett. Soós a har-
madosztályú BKV Előre kis-

Új vezetés Siófokon
Cél: bentmaradás az NB II-ben

padját cserélte fel a Siófokéra. Együttesé-
vel a legutóbbi szezonban a harmadik he-
lyet szerezte meg a harmadosztályú baj-
nokságban. Korábban több NB II-es csapa-
tot is irányított: Mosonmagyaróvár, Cegléd, 
Gyirmót, Sopron, BKV Előre. Most „mind-
össze” egyetlen feladatra kell koncentrál-
nia: bent kell tartani a csapatot – amely 
nem lesz könnyű, de talán nem is teljesen 
reménytelen. Annál is inkább nagy szükség 

lenne legalább az NB II-es tagságra, hiszen a 
kormány 600 millió forintot biztosít a stadi-
on felújítására, amelyhez az sem árt, ha leg-
alább NB II-es csapata van a városnak…

- Mindenképpen szeretnék nagy fi gyel-
met szentelni szurkolóinknak, és visszacsá-
bítani minél több nézőt a lelátókra – ígér-
te a klub honlapján Bíró Gábor. - Fontos he-
lyen szerepel nálam a marketing és a rek-
lám, hiszen sokan ez alapján ítélnek meg 

egy csapatot, valamint szoros 
együttműködés kell az után-
pótlással, hogy a fi atalok is 
érezhessék, ők is szerves részei 
a klub életének. A feladat ösz-
szetett és adott: bízom benne, 
hogy sikerül kialakítani egy 
családias légkört, és egy olyan 
szerethető csapatunk lesz, 
amely alázattal és vasakarat-
tal 90 percen át küzd, ha kell, 
vért izzad, és ezt látva minél 
többen mellénk állnak.

2013. június 2-án búcsúzott az élvonaltól a Siófoki csapat
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Indul a BEJÁRHATÓ BALATON program
Kenesei Vándortúrák 2015 és KELETI KÖR

A 2014-ben átadott Kenesei Túraközpont és BringaPark megnyitását követően meghirdet-
jük a 2015-ös kerékpáros programokat is. A nagy sikerű szakmai fórum hatására felgyor-
sult az aktív turisztikai hálózatok kialakulása, együttműködése. Ennek egyik terméke lett 
a balatoni attrakciók felkeresése - játékos formában, élménytúrák keretében a balatoni 
turizmus támogatására.

A rendezvénysorozat fő célja a Balatoni Bringakörút felújításának, szolgáltatóháló-
zatának a tervezettnél (2020) korábbi megvalósítása.

Az aktív és Bejárható Balaton idegenforgalmi hatásának emelése, a különböző 
sportági szolgáltatók tevékenységére való fi gyelemfelhívás és bemutatásuk az át-
járhatóság megoldásával.

2015-ben meghirdetésre kerülő túrák Balatonkenese környékén, a Balaton-felvidéken; – a Keleti- medencében és a Balaton körül:
 1. kerekes túrák
 2. szárazföldi-vízi vándorlás
 3. gasztronómiai – bor élménytúrák
 4. rendezvények, kulturális programok látogatása 

  2015-re választott „túratematikák”:
 Természeti értékek, védett területek    Káli medence értékei,
 Kilátó gyalogtúrák és geológiai túrák   Keleti kör Vízitúra - Balaton Trophy,
 Vitorlásprogramok a Keleti-medencében   Bringás fotózás a Balaton partján,
 Kerékpárral, görkorcsolyával a Balaton körül,   Gyógyfürdők és wellness a Balaton körül

Működtetés és ötletgazda a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet.
Partnerek: a Balaton Keleti Kapu Turisztikai Egyesület és a kenesei BringaPark, 
Várják partnerpontok, támogatók, információs partnerek és önkormányzatok jelentkezését!
Már zajlik a hálózati együttműködések kialakítása – programok időbeli ütemezése – információk gyűjtése.
Február - márciusban kerül sor a megállapodások megkötésére a partnerpontokkal, a támogatókkal, a díjak biztosítóival, médiapart-
nerekkel és elkezdődik a regisztráció. 
Ezt követően lesz a koordinációs megbeszélés az önkormányzatok felelős képviselőivel és a partnerpontokkal. 
A játékra jelentkezők egy pontgyűjtő albumot kapnak, mely tartalmazza az adott helyi ÉRTÉK elérhetőségét, ismertetőjét. A 10-15 
attrakció közül minimum 7 pontot kell érinteni, minimum 5 településen. A teljesítők között a túrapontok által felajánlott díjakat sor-
solják ki.

Partnerpont lehet
Önkormányzat – Étterem: vendéglő, borospince – Szálláshely: hotel, kemping, magánház - Szolgáltatók: kölcsönzők, kikötők, ha-
józtatók – Eseményszervezők: információs irodák, intéz-
mények – Múzeumok: kiállítások, műintézmények , táj-
ház, műemlékek, természetvédelmi intézmények - Nem-
zeti Park. védett terület - Civil szervezetek,  továbbá: jeles 
múlttal rendelkező, érdekes, híres, népszerű és vonzó látvá-
nyosságok, éttermek, szállodák, cukrászdák, borospincék, 
kilátók, hajóállomások-kikötők,…

Az érdeklődő partnerjelöltek tanulmányozzák át a fenti, a 
balatoni turizmusban bevezetésre kerülő látványosságo-
kat érintő „pontgyűjtő”játék ismertetőjét. Számítanak ész-
revételeikre, s ha szeretnének ahhoz kapcsolódni, meghív-
ják őket a sorra kerülő koordinációs megbeszélésre.
Várják visszajelzésüket mielőbb, hogy tudják, miben, mi-
lyen módon számíthatnak Önökre.
Készítette: Németh Zsolt (info@balatonbringa.hu), ötlet-
gazda és a szerzői jogtulajdonos.
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