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Je len tős utat tett meg a So mogy Me gyei
Kor mány hi va tal – s ve le együtt az ap pa rá -
tus min den tag ja – azért, hogy el ér jék a ki -
tű zött célt: a ma ga sabb szín vo na lú, át lát ha   -
tó, ha té kony köz igaz ga tás meg te rem té sét.
Az el vég zett fel ada tok ról, ered mé nyek ről
Ju hász Ti bor kor mány meg bí zott be szélt
ma ga zi nunk nak.

– A ta va lyi év ele jé től tar tó át ala kí tás so rán a
kor mány azt tűz te ki cé lul, hogy ös  sze han golt,
ko or di nált, át lát ha tó, a tár sa dal mi igé nyek nek
meg fe le lő le gyen a köz igaz ga tás. Hol tar ta nak?
– A rend szer vál tás óta egyet len kor mány sem
ka pott ak ko ra fel ha tal ma zást, mint a je len le -
gi. Az új kor mány po li ti ka fon tos fel ada ta az
ál lam meg fe le lő, és  sze rű és ha té kony mű köd -
te té se, az úgy ne ve zett jó ál lam ki ala kí tá sa. A
köz igaz ga tás rend sze rét az és  sze rű ség út já ra
te rel jük, és új ra a köz jó szol gá la tá ba ál lít juk.
A cél ki tű zés meg va ló sí tá sá nak két leg fon to -
sabb ele me az egy ab la kos ügy in té zé si rend -
szer ki ala kí tá sa és a szét ta golt te rü le ti köz -
igaz ga tá si szer ve zet rend szer egy sé ge sí té se.
Az előb bi re a kor mány ab la kok ki ala kí tá sa,
utób bi ra pe dig a já rá si rend szer új bó li be ve -
ze té se a vá lasz. Cé lunk, hogy a leg ki sebb fa -
lu ban élő ál lam pol gár igé nye it is fi gye lem be
ve gyük. Úgy gon do lom, ed dig jól ha la dunk.

– A kor mány hi va tal ok lét re ho zá sá val ta -
ka ré ko sabb, ha té ko nyabb mű kö dés volt a cél.
Si ke rült el ér ni?

– A So mogy Me gyei Kor mány hi va tal 
ap pa rá tu sa 872 fő. A 2011. ja nu ár 1-jei meg -
ala ku lás óta a törzs hi va tal és az in teg rált szak -
igaz ga tá si szer vek vo nat ko zá sá ban is fo lya -
ma to san a költséghatékony mű kö dés meg va -
ló sí tá sá ra tö rek szünk. Er re irá nyult töb bek 
kö zött a szak igaz ga tá si szer vek el he lye zé sé re
szol gá ló épü le tek ese té ben a bér le mé nyek ből
ál la mi tu laj do nú he lyi sé gek be köl töz te tés, a
gép jár mű disz pé cser szol gá la tá nak meg szer -
ve zé se, vagy a nem köz be szer zés ha tá lya alá
tar to zó, a hi va tal szá má ra hát rá nyos szer ző dé -
sek fel mon dá sa. Az év fo lya mán meg ho zott,
je len tős költ ség ha té kony sá gi in téz ke dé sek ha -
tá sá ra a do lo gi ki adá sok mér té két is csök ken -
te ni tud tuk. Ez per sze nem me het a ha té kony -

ság ro vá sá ra, do lo gi és fo lyó ki adá so kat nem
kel lett sem mel lőz ni, sem pe dig el ha lasz ta ni. 

– Hány fé le ügyet in téz het nek Önök nél az
ügy fe lek? 

– A kez de ti 29 ügy kör után a kor mány ab -
la kok ban je len leg már 63 fé le ügy in téz he tő.
Az ügy in té zés há rom cso port ba so rol ha tó: ké -
rel mek elő ter jesz té se, be je len té sek befo ga -
dása, például csa lád tá mo ga tá si ké rel mek, fo -
gyasz tó vé del mi pa na szok, tá jé koz ta tás nyúj tás
el já rás me ne té ről, va la mint az el já rás sal kap -
cso la tos ügy fé li jo gok ról és kö te le zett sé gek ről.

– Men  nyi re nép sze rű ek az in teg rált kor -
mány za ti ügy fél szol gá la tok? 

– Azt mond ha tom, hogy egy re job ban
meg is me rik és el is me rik az in teg rált ügy fél -
szol gá lat mun ká ját. A kor mány ab lak hoz for -
du ló ál lam pol gár ok ügy fél-elé ge dett sé gi 
kér dő ívet tölt het nek ki, me lyek alap ján – va la -
mint az ügy in té zés so rán ta pasz tal tak sze rint
– egy ér tel mű en po zi tív vis  sza jel zé se ket ka -
punk. Kü lö nö sen az ügy in té zés gyor sa sá gát
és komp le xi tá sát di csé rik az ügy fe lek, hi szen
itt több fé le prob lé má juk ra is vá laszt kap hat -
nak. Jó ma gam azt val lom, és ké rem is a kol -
lé gák tól, hogy dol ga vé ge zet le nül egyet len
ügy fél nek se kelljen  el men nie.

– Zök ke nő men te sen zaj lott a me gyei in téz -
mé nyek át vé te le, az in téz mény fenn tar tó köz -
pont lét re ho zá sa?

– Fi nan szí roz ha tó ság, fel adat el lá tás, fej -
lesz té sek – ezt a há rom pri o ri tást tűz te a So -
mogy Me gyei In téz mény fenn tar tó Köz pont a
zász la já ra. A ja nu ár 1-jén ala kult köz pon ti
költ ség ve té si szerv 14, ko ráb ban me gyei ön -
kor mány za ti fenn tar tá sú in téz ményt mű köd -
tet, s több mint 2000 dol go zó nak ad mun kát.
Több mint 7000 di ák, 1500 szo ci á lis el lá tott,
1100 ál la mi gon do zás ban ne vel ke dő gyer mek
je le ne-jö vő je bí za tott ránk 8,5 mil li árd fo rin -
tos költ ség ve tés ből. A zök ke nő men tes át adás-
át vé tel a me gyei ön kor mány zat ál tal 2011-ben
meg kez dett re or ga ni zá ci ó nak is kö szön he tő.
Az idei év től a fel adat el lá tás sé rü lé se nél kül
si ke rült úgy csök ken te ni a mű kö dé si ki adá so -
kat, hogy mint egy más fél mil li árd fo rint tal ke -
ve sebb lett a fenn tar tás hoz szük sé ges for rás.
Az ál la mi fenn tar tás sta bi li tást ho zott.

– A köz igaz ga tás át ala kí tá sa ez zel még
nem fe je ző dött be. Fo lyik a já rá si rend szer
elő ké szí té se. Hány já rás lesz, si ke rült-e a te -
le pü lé sek igé nye it fi gye lem be ven ni?

– A já rá sok ki ala kí tá sá ról ta valy szep tem -
ber ben dön tött a kor mány a köz igaz ga tás 
át fo gó át ala kí tá sá nak egyik fon tos ál lo má sa -
ként. A cél olyan mo dern ko ri já rá sok ki ala kí -
tá sa, me lyek hoz zá já rul nak a je len leg mű kö dő
köz igaz ga tás nál ha té ko nyab ban és ügy fél -
köz pon tú an mű kö dő te rü le ti köz igaz ga tás lét -
re jöt té hez. Az ön kor mány zat ok be vo ná sá val
el in dí tott tár sa dal mi egyez te tés le zá rult, So -
mogy me gyé ben nyolc já rás lesz a kö vet ke ző
já rás köz pon tok kal: Barcs, Csur gó, Fo nyód,
Ka pos vár, Mar ca li, Na gya tád, Sió fok, Tab.
Az Or szág gyű lés jú ni us ban el fo gad ta a já rá -
sok ki ala kí tá sá ról, va la mint egyes ez zel össze -
füg gő tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló tör vényt,
mely ren del ke zik a já rá sok és a jegy zők kö zöt -
ti fel adat meg osz tás ról is.

– Mit tart a köz igaz ga tás át szer ve zé se te -
rén akár or szá gos, akár me gyei szin ten a leg -
na gyobb ered mény nek?

– Idén től Ma gyar or szág nak új alap tör vé -
nye van, a 2011. jú ni us 10-én meg hir de tett
Magyary Prog ram cél ja a mi nő sé gibb és át -
lát ha tóbb köz igaz ga tás. A vég re haj tan dó fel -
adat Eu ró pa-szer te pél da nél kü li, je len tős fi -
gye lem irá nyul ránk, a vég ső vé le ményt
azon ban az ál lam pol gár ok mond ják ki. Mi
azért dol go zunk, hogy ne kik jobb le gyen.

Ju hász Ti bor kor mány -
meg bí zott 1951-ben
szü le tett Szom bat he -
lyen. Ma gas épí té sze ti
ter ve zés, te rü let ren de -
zé si ter ve zés szak irá -
nyon vég zett a Bu da -
pes ti Mű sza ki Egye -
temen. 1988–1994 kö -
zött Barcs vá ros fő épí -

té sze. 1998–2002 kö zött me gyei ön kor mány za ti
kép vi se lő.1998–2011 kö zött Ka pos vár me gyei jo -
gú vá ros fő ál lá sú al pol gár mes te re. 

Kor mány hi va tal: komp lex ügy in té zés gyor san, pre cí zen
Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, Somogy megye ékköve: a Balaton
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1971 őszén szer ződ tem a Ka pos vá ri
Csiky Ger gely Szín ház hoz. So ha az -
előtt nem jár tam Somogy or szágban,
csak ol vas tam a „vi rá gos” Ka pos -
vár ról. Az a 25 évad, amit a vá ros ban
töl töt tem, meg ha tá roz ta az éle te met.
So mo gyi let tem. Hi á ba szó lí tott el a
sors, ha oda me gyek, HA ZA me -
gyek. Sze re tem a kör nyé két is a vá -
ros nak, is me rős az oda ve ze tő út,
amely olyan fal va kon át visz, ame -
lyek nek még hon fog la lás ko ri ne vük
van, mint ahogy egy szer egy so mo -
gyi mu ze o ló gus tól meg tud tam.
Büsz ke ség gel töl tött el, hogy en gem
vá lasz tot tak nem ré gi ben a me gye
gaszt ro nó mi ai „ar cá nak”.

Ke vés olyan vi dé ket tud nék em lí -
te ni, amely en  nyi kinc  csel, kul tu rá -
lis örök ség gel ren del ke zik, mint
So mogy. A he lyi kul tu rá lis örök sé -
gek kö zött meg ta lál juk egye bek
mel lett a petesmalmi vid ra par kot,
Somogy vámos Pusz ta tor nyát, a
balatonendrédi vert csip két, a Kis-
Ba la ton „fő vá ro sá nak” ka to li kus
temp lo má ban év ről év re lát ha tó
vörsi bet le he met, amely Eu ró pa
leg na gyobb bel té ri bet le he me, a
Kaszópuszta ha tá rá ban lé vő, 1942
óta vé dett Baláta-ta vat, a babócsai
ba sa ker tet, amely év szá zad ok óta
min den má jus ban vi rág pom pá ba
öl tö zik. So mogy tra dí ci ó i ról és
gaz dag nép mű vé sze té ről is ne ve -
ze tes. Ér de mes ar ra, hogy Ön is
meg is mer je, ked ves ol va só!

Mol nár Pi ros ka
Kos suth- és Já szai Ma ri-dí jas 

szín mű vész

Ked ves
Ol va só!
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Olyan megyét építünk, amely a munka, a
család, a becsület, a hagyomány értékét tekin-
ti fundamentumnak, amely európai értelem-
ben is versenyképes, nem a hatalmat, hanem a
somogyi embert szolgálja – mondta Gelencsér
Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke,
kaposvári országgyűlési képviselő.

– Miként értékeli a megyéknél végbement vál-
tozásokat?
– A rendszerváltás után háttérbe szorultak 
a megyék, pedig ezeréves történelmünk során
Magyarország államiságának szilárd bástyái
voltak. Ma már jól látszik, tévedtek, akik a me -
gyék ellen, a régiókért lobbiztak, hiszen a
megyék figyelmének homlokterében mindig az
ott élő emberek álltak. Ezt a filozófiát követi a
megyék profilváltása is, hiszen az emberek első-
sorban támaszt várnak a megyei önkormányza-
toktól, nem egyszerű intézményfenntartást. A
lehetőség most megadatott, a területfejlesztő
megye eljuthat valamennyi településre, minden
somogyi polgár érdekét képviselheti.

– Azt mondják, a somogyi embereknek sokkal
erősebb a kötődésük a megyéjükhöz, mint
máshol. Mi lehet ennek a titka?

– Nem véletlenül mondják, hogy Somogy or -
szág ország az országban. Összekötnek bennün-
ket hagyományaink, történelmünk, vadban
gazdag erdeink, a dimbes-dombos somogyi táj,
Európa legnagyobb édesvizű tava, és egyetlen
zabolázatlan folyója, a Dráva. Nagyszerű olyan
megyében élni, ahol Rippl-Rónai, Vaszary,
Kunffy, Csokonai, Berzsenyi és Takáts Gyula
alkotott.

Összetartó, erős és büszke közösség a miénk.
Ezt szimbolizálja a Közjónak épített gyönyörű,
klasszicista stílusú Vármegyeháza is, mely ismét

visszanyerte eredeti funkcióját, újra a megye
ügyeit intézi ezen a helyen a megyegyűlés.

– A felsorolt értékek mellett beszédes
történelme van Somogynak. Meghatározó ez is?

– Büszkék vagyunk Somogy múltjára, hiszen
elsőként adományozott címert és pecsétha sz -
nálati jogot II. Ulászló megyénknek. Ez is arra
sarkallt bennünket, hogy folytassuk elődeink
hagyományát, elsőként tegyünk le az ország asz-
talára meghatározó jelentőségű terveket, hozzunk
létre jövőbe mutató fejlesz téseket. 

– Napjainkban miben tud országosan első
lenni Somogy?

– Elsőként építettük fel és adtuk át világszín-
vonalat képviselő kórházunkat Kaposváron,
elsőként hajtottunk végre teljes intézmény-
hálózatot érintő megyei újjászervezést, mellyel
rengeteget spóroltunk a somogyiaknak. Elsőként
kezdtünk megyejárásba közgyűlési képviselő -
inkkel, hogy felmérjük a somogyi emberek
fejlesztési igényeit, s elsőként készíthessük el a
következő uniós pénzügyi ciklus területfej -
lesztési koncepcióját. 

Egy or szág nyi me gye: Somogyország

Gelencsér Attila 1968-ban
született Kaposváron. Tanítói,
valamint német nyelv, testne -
velés szakos tanári diplomái
mellett közoktatási vezetői
szakon is szakvizsgázott. 2006
óta a Somogy Megyei Köz -
gyű lés és más megyei és re -
gionális szervezetek elnöke. A
Fidesz somogyvári szerveze -

tének alapítója, 2006 óta a párt országos választmányi
tagja. 2009-től a MOB tagja, országgyűlési képviselő.

A Közjónak épített gyönyörű, klasszicista stílusú Vármegyeháza visszanyerte eredeti funkcióját
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Az összefogás ereje újította meg Kapos várt
– vallja Szita Károly polgármester. S való-
ban, ha valaki mondjuk két évtizednyi
kihagyás után most látogat el a somogyi
megyeszékhelyre, nem ismer rá. A tudatos
építkezés meghozta eredményét: egy biztos
alapokon álló, emberléptékű város szüle-
tett a Dél-Dunántúl szívében.

– Kaposváron nem kezdődött meg a nyár?
– Nem úgy vettem észre, miért kérdezi?

– Ahhoz szoktunk hozzá, hogy a nyári
hónapokban szinte kiürülnek a városok, itt
pedig akkora a zsongás, mint a felkapott üdü-
lőhelyeken.

– Éppen ezt szerettük volna elérni, amikor
célul tűztük ki, hogy munkahelyteremtő ága-
zattá tesszük a turizmust Kaposváron.
Ráadásul a kaposváriak is úgy gondolják,
hogy nekik is jár az a színvonal, ami Nyugat-
Európában sok helyen természetes. Miért ne
lehetne egy országos jelentőségű fürdőnk,
ha jók az adottságaink? Miért ne szervez-
nénk olyan nívós fesztiválokat, amelyek
ország-világ előtt ismertté tehetik Kapos -
várt? Az eredmények már érzékelhetők,
hiszen egyre több vendég érkezik hozzánk, s
egyre több időt töltenek nálunk. Most ráadá-
sul éppen négy földrész 27 országának csak-
nem háromezer ifjú focistáját látjuk vendé-
gül a nyolcadik ifjúsági futballfesztiválon,
néhány hét múlva pedig kezdődik a nemzet-
közi kamarazenei fesztivál, amely egy-két
éven belül a világ legrangosabb ilyen jellegű
rendezvénye lehet.

– Vagyis sok-sok turista is érkezik, akik
otthon elmesélik, milyen volt Kaposváron...

– A legjobb ajánló kétségtelenül az, ha az
itt szerzett pozitív benyomásokat, személyes

élményeket mindenhol elmesélik. Megmu tat -
ják fényképeiket, videóikat, hírét viszik a
világban Magyarországnak és Kaposvárnak.
Abban is biztosak vagyunk, hogy aki megis-
meri a jelenkori Kaposvárt, vissza fog térni
hozzánk máskor is.

– Úgy tűnik, van mit megmutatni, hatal-
mas változáson ment keresztül ez a város.

– Az szinte természetes, hogy egy vendég,
aki jó esetben néhány évente látogat el egy
városba, észreveszi a fejlődést. Mi, kaposvá-
riak viszont naponta rácsodálkozunk arra,
hogy mi mindent értünk el az elmúlt másfél-
két évtizedben. Ki kellett találnunk Kapos -
várt, fel kellett ismernünk az értékeinket,
amire építeni lehet, és fel kellett szabadítani
azokat a mélyben szunnyadó erőket, amelyek
nélkül nincs jövője egy településnek. Ilyen
erő a lokálpatriotizmus.

– És nyilván élni kellett a mindenkori
lehetőségekkel.

– Kaposvár példája éppen azt üzeni min-
den településnek, hogy összefogással semmi
sem lehetetlen. Mert lássuk be, mi nem ren-
delkeztünk semmivel sem több pénzzel, mint
más városok, viszont elmondhatjuk, hogy
Kaposvár az itt élők akarata szerint épül. Ha
olyan fejlesztésekbe, beruházásokba fogunk,
amelyekkel a túlnyomó többség egyetért, ha
azon az úton járunk, amit a kaposváriak jelöl-
tek ki, akkor minden sikerülhet. Márpedig mi
egy olyan emberléptékű várost álmodtunk
meg, amely vonzó az itt élőknek és a hozzánk
érkezőknek is. Mindig is az volt a célom,
hogy olyan jövőkép szülessen, amelyben
kivétel nélkül mindenki megtalálja a maga
javaslatát. Olyan program, amely mellé min-
denki jó érzéssel teszi le a voksát, s amiért
kellő lelkesedéssel tud majd dolgozni.

– Említette már a turizmust, viszont csak
szolgáltatásból nehéz lenne ma egy városnak
sikeressé válnia. Milyen kitörési pontok van-
nak még a Dél-Dunántúl szívében?

– Természetes adottságunkkal mindenkép-
pen élnünk kell, hiszen földrajzi elhelyezke-
dése logisztikai központnak teremtette
Kaposvárt. Fontos, hogy a Budapest és
Rijeka közötti, Kaposvárt is érintő vasúti
pálya mihamarabb megújuljon. Annak idején
hatalmas lökést adott a gazdasági fejlődésnek
a vasút, a korszerűsítéstől most is ezt várjuk.
Ugyanezért fontos az M7-es autópályával
összeköttetést biztosító 67-es főút települése-
ket elkerülő szakaszainak a megépítése.
Szeretnénk, ha minél több vállalkozás tele-
pedne le városunkban, így folyamatosan azon
dolgozunk, hogy megfelelő körülményeket
biztosítsunk számukra. Mindenképpen érde-
mes megemlíteni az élelmiszer-ipari progra-
munkat is, amelyet a Kaposvári Egyetem
szellemi tőkéjére alapozva, a helyi és kör-
nyékbeli termelőket bevonva dolgoztunk ki.

Szita Károly: Kaposvár megtalálta a kitörési pontjait

Szita Károly 1956-
ban született Kapos  -
váron. Növény vé -
delmi üzemmér-
nökként, okleveles
agrármérnökként
és környezetvé-
delmi szakmér-

nökként végzett. 1990-től kaposvári
alpolgármester, 1994-től polgármester.
Nős, két leány édesapja.

A megújult kaposvári főtér



Somogy megye6

Kaszó „So mogy zöld szí ve”. So kan hal lot -
tak már ró la, de iga zán csak ke ve sen is me -
rik. A te le pü lés ne ve egy ség be fog lal ja az
egy más tól el vá laszt ha tat lan kaszói er dőt, az
azt ke ze lő er dő gaz da sá got, a fo ko zot tan vé -
dett ter mé sze ti ér té ke ket őr ző Baláta-tavat,
az er dő mé lyén meg bú vó kis köz sé get és az
itt ta lál ha tó va dász há zat, a hoz zá kap cso ló -
dó üdü lő vel. A HM Kaszó Zrt. ve zér igaz ga -
tó já val, Ga lamb Gá bor ral be szél get tünk. 

– Mi lyen te rü le tet gon doz a HM Kaszó Zrt.,
és mek ko ra tár sa ság ról van szó? 
– Er dő gaz da sá gunk be mu ta tá sa kor több ször is
hasz nál ha tunk fel ső fo kú jel zőt: a 22 ál la mi er -
dő gaz da ság kö zül a leg ki sebb, ugyan ak kor az
or szág leg na gyobb, egy be füg gő sík vi dé ki er -
de jét ke zel jük. Ezen kí vül a me gye leg ré geb bi
ter mé szet vé del mi te rü le te is ná lunk ta lál ha tó.

A két meg ha tá ro zó fa fa junk kö zül a ko -
csá nyos tölgy-ál lo má nyok a leg ki vá lóbb mi -
nő sé get kép vi se lik, míg Ma gyar or szág méz -
gáséger-állományának 10 szá za lé ka, So mogy
me gyé ének több mint 30 szá za lé ka tár sa sá -
gunk te rü le tén ta lál ha tó.

A kaszói er dők ke ze lé sét a HM Kaszó Zrt.
az or szág ban egye dül ál ló struk tú rá val lát ja el.
Nin cse nek er dé sze tek, nin cse nek kü lön ál ló
al köz pont ok. An nak kö szön he tő en, hogy a te -
rü let egy ös  sze füg gő tömb ben he lyez ke dik el,
az er dő gaz da ság min den nap ja it, a 15 000 hek -
tá ros törzs te rü le ten tör té nő er dő gaz dál ko dást,
az or szág kü lön bö ző pont ja in lé vő, egy ko ri –
má ra el ha gyott – hon véd sé gi te rü le tek szak -
ke ze lé sét is mint egy 3500 hek tá ron, va la mint
a kö zel 22 000 hek tá ron meg va ló su ló vad gaz -
dál ko dást egyet len köz pont ból irá nyít juk.

Az er dők kel kör be ölelt lá pos vi dé ken szá -
mos rit ka, vé dett nö vény- és ál lat faj ta lál ta
meg élő he lyét. Alap te vé keny sé günk az er dő -
gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dás, de a ven dég lá -
tás, tu riz mus is a pro fi lunk ré sze. A zrt. tu laj -
do no sa a ma gyar ál lam, a tu laj do no si jo go kat
a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. gya ko rol ja.  

– Egyik fő te vé keny sé gi kö rük a vad gaz -
dál ko dás. Mek ko ra te rü le ten te szik mind ezt? 

– Te rü le tün kön ter mé sze ti kincs nek szá -
mí tó, eu ró pai hí rű vad ál lo mány él.

Mint egy 22 000 hek tá ros va dász te rü le ten
gaz dál ko dunk, s a muf lon ki vé te lé vel va la -
men  nyi, Ma gyar or szá gon elő for du ló nagy vad
meg ta lál ha tó ná lunk. Ki vá ló mi nő sé gű a gím-
szarvasállományunk, amel  lyel igyek szünk jó
gaz da mód já ra sá fár kod ni. A ko ráb bi évek túl -
hasz no sí tá sát fon tos volt meg ál lí ta ni. Im már
két éve – ami ó ta át vet tem a tár sa ság ve ze té sét
– egy ki csit „spó ro ló san” va dá szunk a gím bi -
kák ra, hi szen ez az egyik kin csünk. Az idő
előt ti ki lö vé se ket le he tő ség sze rint el ke rül jük,
il let ve mi ni má lis ra csök kent jük. Te rü le tün kön
elő for dul dám vad is, az őz ál lo má nyunk át la -
gos nak mond ha tó – fő ként er dei őze ink van -
nak. Tár sa sá gunk vad disz nó va dá sza tai – úgy
az egyé ni, mint a tár sas va dá szat ok – rend kí -
vül ered mé nye sek és ked vel tek. 

– És cso dá la tos a kör nye zet, ahol a ven dé -
ge ket fogadják…

– A kaszói er dő gaz da ság te rü le tén hoz ta
lét re egy kor a Hon vé del mi Mi nisz té ri um a
va dász pi ló ták úgy ne ve zett Kon di ci o ná ló és
Re ge ne rá ló In té ze tét. En nek meg fe le lő en az
itt ta lál ha tó szál lás le he tő ség sem szok vá nyos.
A va dász ház mint egy 30 fő be fo ga dá sá ra ké -
pes, de mi egyi de jű leg 80 főt tu dunk fo gad ni
kü lön bö ző mi nő sé gű szál lá so kon. A va dász -
há zi lak osz tály tól a va dász há zi szo bá kon át
az er dei la kig. Va ló ban cso dá la tos ter mé sze ti
kör nye zet ben van a va dász há zunk. 

Te rü le tün kön ta lál ha tó az or szá gos je len tő -
sé gű ter mé szet vé del mi te rü let, a Baláta-tó. Az
ős láp 1942 óta él vez vé del met, így So mogy
me gye leg ré geb bi ter mé szet vé del mi te rü le te.
Vé dett sé gét gaz dag nö vény- és ál lat vi lá ga, il -
let ve a jég kor sza ki láp ma rad vány meg őr zé se
in do kol ja. 2008-ban a ki bő ví tett ter mé szet vé -
del mi te rü let be ke rült a ha zai er dő re zer vá tu -
mok so rá ba. A te rü le ten ott hon ér zi ma gát úgy
a szíveslevelű híd őr, a tő zeg eper, mint a ré ti
sas, a fe ke te gó lya, vagy a ke resz tes vi pe ra fe -
ke te vál to za ta. Még is ta lán a Baláta-tó leg is -
mer tebb tag ja az a „hús evő” (ro var fo gó) éve -
lő nö vény (Aldrovanda vesiculosa), amely
Ma gyar or szá gon ki zá ró lag ná lunk ta lál ha tó. 

– Jól gon do lom, hogy Önök nél a fő sze zon
in kább az őszi idő szak?

– Igen, ahogy azt gróf Szé che nyi Zsig -
mond is ír ja: „…ebbe a za var ta la nul ál mo do -

zó, szé na il la tú csend be, eb be a ke gye le tes er -
dei temp lom ba – be le zson gott egy szar vas bi ka
or go ná ja.” Szep tem ber ben a gím szar vas „ná -
szá val” kez de tét ve szi a – mint egy fél éven át
tar tó – va dá szat, amit – ok tó ber ben – a dám-
barcogás kö vet, majd – no vem ber től – a tar-
vad és a vad disz nó va dá sza tá val foly ta tó dik.

Mi azon ban nemcsak az őszi-té li hó na po -
kat, ha nem az év más idő sza ka it is igyek szünk
meg töl te ni tar ta lom mal, szál lá sa in kat pe dig
ven dé gek kel. Ez per sze nem egy sze rű fel adat,
hi szen lé nye ge sen több szál lást kí ná lunk, mint
egy át la gos va dász ház. A ta pasz ta lat azon ban
azt mu tat ja, hogy egy re ked vel teb bek a szál -
lás he lye ink, egy re töb ben ve szik igény be va -
dá sza ti sze zo non kí vül is, olya nok is, akik
egyéb ként nem va dász nak, de igény lik a ter -
mé sze tes kör nye zet ben meg va ló su ló ki kap -
cso ló dást, fel töl tő dést.

Ar ról, hogy Kaszó va rá zsát sze mé lye sen is
át él hes sék az ide  lá to ga tók, az er dő gaz da ság
va dász há za, üdü lő cent ru ma gon dos ko dik.
Meg ta lál ha tó itt sport csar nok, úszó me den ce,
sza u na, szo lá ri um, fitneszterem, tan ös vény,
kis vas út, kü lön bö ző hos  szú sá gú ke rék pár utak,
ökocentrum, er dei tor na pá lya, ha las tó. És
mind ez né hány ki lo mé te res kör ze ten be lül. 

Cé lunk, hogy aki egy szer Kaszó le ve gő jét
szív ta, örök ké szom jaz zon utá na!

A két év vel ez előtt új ra in dí tott er dei kis vas -
út is se gí ti a ven dé ge ket ab ban, hogy „be jár ják”
te rü le tün ket. Ami kor át vet tem az er dő gaz da ság
irá nyí tá sát, úgy gon dol tam, hogy az el vár ha tó
ered mé nyes ség mel lett egy er dő gaz da ság éle té -
ben na gyon fon tos a köz jó lé ti te vé keny ség is –
ezért in dí tot tuk új ra az er dei vas utat. Ah hoz per -
sze, hogy az em be rek is mét tu do mást sze rez ze -
nek ró la, még idő re van szük ség.  

Pá rat lan ter mé sze ti kör nye zet ben vár ják a ven dé ge ket Kaszón 

Ga lamb Gá bor 46 éves, nős, két
gyer mek édes ap ja. 1991-ben
ag rár mér nök ként vég zett Gö döl  -
lőn, 1997-ben pe dig mint vad  -
gaz dál ko dá si szak mér nök. Mun -
kahe lyei: Csurgói Zrí nyi Vt. fő  va -
dász, Kaszó Rt. va dá sza ti osz tály -

vezető, Lábod-Mavad Rt. va dá sza ti igazgató, Lábod
Rt. ve zér igaz ga tó, HM Kaszó Zrt. ve zér igaz ga tó.

Tiszteletadás a terítéknél

BA RAN GO LÓ CSO MAG
Kaszó Va dász ház és Üdü lő

(egész év ben fog lal ha tó, ki vé ve a ki emelt idő szak ok ban!)

A cso mag tar tal ma:
• Szál lás, fél pan zi ós el lá tás
• Ba ran go lás lo vas ko csi val a pá rat lan szép sé gű kaszói

ren ge teg ben
• Ba ran go lás ke rék pár ral a fes tői kaszói er dő ben (egy nap ra)
• Ba ran go lás kis vas út tal az érin tet len Baláta láp és er -

dő re zer vá tum te rü le té re
• Fe szí tett víz tük rű, kül té ri me den ce hasz ná la ta
• Wi-Fi, zárt par ko lá si le he tő ség

Már 9.990 Ft/fő/éjtől!

Vár juk sze re tet tel Kaszóban!

Te le fon: +36-82/445-818 • E-mail: hotel@kaszort.hu 
Web: www.kaszort.hu
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Mél tán büsz ke nem ze ti em lék he lyé re
Somogyvár, So mogy me gye név adó ja, s fél
év ez re den át szék he lye. Aki egy szer el jön
ide, és sé tál gat az egy ko ri ko los tor rom jai
kö zött, meg áll Szent Lász ló sír he lyé nél, az
biz to san ér zi, hogy en nek a hely nek kü lön -
le ges ki su gár zá sa van – mond ja Mó ring
Jó zsef At ti la pol gár mes ter. Somogyvár
most az em lék hely to váb bi fej lesz té sét ter -
ve zi, s ab ban bí zik, hogy egy re in kább fel -
fe de zik a ha zai tu ris ták. 

Somogyvár leg fon to sabb kin cse és ér té ke a
nem ze ti em lék hely. Több mint négy ezer éves
le le te ket ta lál tak a Ku pa vár he gyen foly ta tott
ása tá sok so rán, itt volt Kop pány ve zér szál -
lás he lye, és Szent Lász ló ki rály egy ben cés
apát sá got ala pí tott itt, ahol 1095-ben el te met -
ték. Ezen a he lyen hoz tak íté le te ket, s itt volt
az el ső le vél tár, az apát ság fa lai kö zött hí res
kó de xek ké szül tek – rész ben vagy egész ben.
A pol gár mes ter sze rint mél tat la nul fe led ték el
ezt a he lyet, és min dent meg tesz nek azért,
hogy az em be rek szá má ra egy re is mer teb bé
vál jon. 1983-ban ugyan tör té nel mi em lék -
hellyé avat ták, de az óta is igen há nya tott sor -
sa volt. A pol gár mes ter sze rint so ká ig nem
kap ta meg azt a fi gyel met és meg be csü lést,
amit meg ér de melt vol na, hi szen csak 1991-
ben, az ala pí tás 900. év for du ló ján ké szült el
az em lék hely, töb bé-ke vés bé az ere de ti for -
má já ban. 2000-ben, az el ső Szé che nyi Terv

ke re té ben pá lyáz tak a ki lá tó ra, amely nek te -
te jé re 91 lép cső ve zet. Meg éri azon ban a fá -
rad sá got, hi szen a Ba la ton, a Ba la ton-fel vi -
dék, il let ve a cso dá la tos so mo gyi táj tá rul a
sze mei elé an nak, aki meg más  sza. Mó ring
Jó zsef At ti lá tól meg tud tuk, hogy az el múlt év
vé gén a kul tu rá lis örök ség vé de lem ről szó ló
tör vény ne ve sí tet te a nem ze ti em lék hely ka -
te gó ri át, s óri á si öröm és meg nyug vás volt a
somogyváriak szá má ra, hogy a mind ös  sze 12
nem ze ti em lék hely kö zött ott le het. 

Rá adá sul a te le pü lés nek ko moly fej lesz té si
el kép ze lé sei van nak, hi szen a ter vek sze rint
egy új – ki ál lí tó- és kon fe ren cia te rem mel el lá -
tott – lá to ga tó köz pon tot, va la mint egy várszín-
házat ala kí ta nak ki. Somogyvár két pá lyá za ti
le he tő sé get is sze ret ne el nyer ni a to váb bi fej -
lesz té se i hez. Egyik a nem ze ti em lék hely meg -

kö ze lí té sét se gít het né a Mű em lé kek Nem ze ti
Gond nok sá ga és az ön kor mány zat együtt mű -
kö dé sé ben. Ki emelt be ru há zás ról lé vén szó a
kor mány po zi tív dön té sé re vár nak. A szín ház
és az eh hez kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí -
té sét pe dig a Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram
(ROP) se gít het né. Si ke res el bí rá lás ese tén 2
mil li árd fo rint áll na ren del ke zés re a meg va ló -
sí tás hoz – mond ja a pol gár mes ter. 

A te le pü lés leg na gyobb ren dez vé nyét, a
Szent Lász ló na po kat jú ni us utol só hét vé gé jén
tart ják, de a szín ház lét re jöt té vel sze ret né nek
több ren dez vényt is tar ta ni. A te le pü lés 20-30
ki lo mé ter re van a Ba la ton tól és a me gye szék -
hely től, így mél tán szá mít hat kö zön ség re is.
Mó ring Jó zsef At ti la ab ban bí zik, hogy a bel -
föl di tu riz mus fi gyel me előbb-utóbb a nem ze -
ti em lék hely fe lé irá nyul, hi szen Szent Lász ló
szel le mi sé ge, az ő tör vé nyei ma is ak tu á li sak. 

Somogyváron ma is vár Szent Lász ló örök sé ge 

Mó ring Jó zsef At ti la 1968-
ban szü le tett Ka pos vá rott.
Nős, két gyer mek édes ap ja.
1993-ban a ka pos vá ri Cso ko -
nai Vi téz Mi hály Ta ní tó kép ző
Fő is ko lán ál ta lá nos is ko lai ta -
ní tó sza kon vég zett. 1992-ben
be lé pett a Fi deszbe. 1998-ban

Somogyvár pol gár mes ter évé vá lasz tot ták. Je len -
leg a Nem zet biz ton sá gi Bi zott ság tag ja.

Különleges kincs a nemzeti emlékhely 

A Balatontól délre – 15 km-re –
található a népművészetéről és népi
hagyományairól híres település,
Buzsák. Látnivalói közül kie  mel -
kedő jelentő ségű a Népművészeti
Tájház, amelynek része a ma aján -
dékboltként működő magtár és a
régi istállóspajta, melyben a buzsáki
hímző  asszonyok készí tik szebbnél
szebb munkáikat. A Faluházban, sőt
a Nagybol dogasszony tiszteletére
felszentelt Római Katolikus Temp -
lomban is láthatóak a buzsáki kézi -
munkák. Ezeken három hímzésfajta
jelenik meg, a „vézás”, a rátétes és az
úri hímzés néven is ismert „boszor -
kányos”. Nagy hagyománya van a
fafaragásnak, illetve a táncnak, ame-
lyet a 60 éves múltra vissza tekintő
Buzsáki Boszorkányos Nép tánc
Egyesület örökít tovább.

A község négy fő rendezvénye a
Pünkösdi Napok, az Aratófesztivál-
juniális, a Buzsáki Búcsú – idén
augusztus 12–13-án, színvonalas
programokkal –, valamint a Szüreti
Napok. Valamennyi legfőbb eleme a
folklór, e köré épülnek a különböző
– reményeink szerint minden igényt
kielégítő – egyéb programok, hang -

súlyozza Kara Lajos polgármester,
aki szerint Buzsák messze földön
híres vendégszeretetéről. – A tele -
pülésen mintegy 60 kiadó ház áll a
gyógyulni vágyó, a népi hagyo -
mányokat, népi építészeti alkotá-
sokat kedvelő vendégek rendel ke -
zésére. Egyre több reumatológiai,
nőgyógyászati vagy gyomorbántal-
maktól szenvedő látogat el a
községbe, hiszen a közigazgatási
területéhez tartozó Csisztapuszta
gyógyvize 1952 óta szolgálja az
ilyen jellegű problémákkal küzdők
gyógyulását. A felújítás alatt álló
gyógy fürdőről, a hímzésekről, szál-
láshelyekről és rendezvényekről
bővebb információt található a
www.buzsak.hu honlapon.

A Tájház

Vendégváró Buzsák



Somogy megye8

Az egész Balaton a lábai alatt hever mind-
azoknak, akik felmennek a felújított siófo-
ki víztoronyba, ahol kávézó, kilátó,
élményközpont és oxigénbár várja a láto-
gatókat. Az üzemeltető Siótorony Kft.
ügyvezetője, Kis János beszélt a rendkívü-
li élményt nyújtó helyről.

Siófok jellegzetessége, a főtéri víztorony 420
millió forintból, EU-támogatással újult meg.
A modernizált torony az önkormányzat tulaj-
dona, a Siótorony Kft. üzemelteti.

A százéves ipartörténeti ikon glóbuszába
két panorámalifttel juthatnak fel a látogatók a
torony nyugati oldalán. A város kilátóként is
funkcionáló jelképének egyik felső szintjén
működik a Szentkirályi Oxigénbár, amely
elsősorban a cég oxigénnel dúsított ásványvi-
zének népszerűsítésére jött létre. Az oxigén-
bár egy időben 25-30 vendég kiszolgálására
alkalmas. Egyedisége abban rejlik, hogy a
Balatonon és környékén először nyílik alkal-
ma a helybélieknek és turistáknak arra, hogy
az egészségre jótékonyan ható, 90-95%-os
oxigént szippantsanak a speciális oxigén-
készülékek segítségével. 

A vendégek a legfelső szinten kialakított
forgó kiállítótérből akár egy helyben ülve is
körbenézhetnek A látogatóközpont padlója –
hasonlóan a torontói tévétoronyhoz – lassan
körbeforog, hogy a látogatók így élvezhes-

sék a balatoni panorámát és a 360 fokos
videófalon futó bemutatókat. Itt mutatkozik
be először Magyarországon a Surface 2, a
Samsung és a Microsoft fejlesztése. Az ide-
haza egyedülálló információs központ meg-
valósításához a nagy formátumú monitorok-
ból álló videófalat, valamint a Surface-t a
Samsung szállította. Az itt lévő interaktív
üzenőhelyekről a ma létező legfejlettebb
technika segítségével a világ különböző
pontjai könnyedén elérhetők. A Surface 2
tulajdonképpen érintőképernyős asztalokat
jelent, amelyeken a Balatont és térségét új
megközelítésben bemutató galériák, filmek
kaptak helyet. 

Kis János kiemelte, hogy sokan kétel-
kednek abban, hogy fentről a Balaton látha-
tó, akik azonban megfordulnak náluk, cso-
dás panorámában gyönyörködhetnek a
Bada  csonytól a Tihanyi Apátságon át a tó
keleti végéig. A torony maga 45 méteres, a
kávézószint 30 méteren van, vázolta az
ügyvezető. Hozzátette: a felnőtt jegy 800, a
nyugdíjas- és a diák- 600 forint, 10 éves
korig pedig nem kell fizetni. Siófok-kártyá-
val 50 % kedvezményt lehet igénybe venni.
Reggel 9-től éjfélig tartanak nyitva, de
igény szerint tovább is, illetve arra is van
lehetőség, hogy különféle rendezvényekre,
szűk körű exkluzív összejövetelekre bérbe
vegyék az érdeklődők. 

Felejthetetlen randevú a város felett

A felújított víztorony a város főterén 

Ötven éves idén az igali fürdőkomplexum,
amelynek gyógyvize kiváló, létesítményei
az elmúlt évtizedben zajlott fejlesztések
eredményeként korszerűek.

Olajat keresve találták meg azt a vizet, amely
immár ötven éve szolgálja a gyógyulni vágyó-
kat a somogyi kisvárosban, Igalban. Czim -
merman Árpád, az üzemeltető Igal-Fürdő Kft.
ügyvezetője kiemelte, hogy 2000 után igen
komoly fejlődésen ment át az alapításának
ötvenedik évfordulóját ünneplő fürdő. A leg-
jelentősebb egy most véget ért félmilliárdos
beruházás, amelynek átadása június 15-én
volt. 1400 négyzetméteres új épület készült,
megújult a fogadóépület, a szociális blokk,
beleértve az összes öltözőt, zuhanyzót. Az
akadálymentesítésre nagy hangsúlyt helyez-
tek, a burkolatok a látássérültek tájékozódá-
sát segítik, hat olyan medence van, ahová be
tudják emelni a mozgássérülteket.

A fedett részen egy új termál és egy gyer-
mekmedence készült el, mindkettő tele élmény -
elemekkel. Épült egy kültéri gyógyvizes
élménymedence is. Az új és a már meglévő,
összesen tizennégy medence szolgálja a vendé-
geket, közte három családi, négy gyógyvizes,
egy-egy úszó- és tanmedence. A finn és infra
szaunákkal, merülőmedencékkel felszerelt sza-
unavilágba nem kell külön díjat fizetni, és a
hatvan méteres, három pályás óriáscsúszda
használata is ingyenes idéntől. Szintén ebben

az évben vezették be a családi belépőt. A haté-
ves gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. –
100 km-en belül, de merem állítani, hogy a
Dél-Dunántúlon is a mi fürdőnk a legjobb ár-
érték arányú – húzta alá Czimmerman Árpád.
Mint elmondta, az Igal-Fürdő Kft. változatla-
nul száz százalékos önkormányzati tulajdonú,
önálló gazdálkodású cég. A most befejezett
beruházást részben uniós támogatásból, rész-
ben banki hitelből finanszírozták, és mintegy
80 millió forintot saját forrásból fedeztek. Az
eredmény magáért beszél, kényelmes, harmo-
nikus a fürdő, nagy belső terekkel, ami a kitel-
jesedés élményét nyújtja a vendégeknek. Az öt
és fél hektáros területen fekvő fürdő parkja
szép és gondozott, a dolgozók kedvesek, a

masszőrök kiválóak – sorolta tovább az elő-
nyöket az ügyvezető. Mint elmondta, sok a
gyógyulás érdekében hozzájuk látogató ven-
dég. Ez részben kiváló gyógyvizüknek, részben
a sokrétű gyógyszolgáltatásnak köszönhető.
Reuma to ló gus szakorvos rendel minden ked-
den, az OEP által támogatott kezelések vannak:
súlyfürdő, tangentor, gyógyvizes medence,
kádfürdő és gyógymasszás.

Az igali fürdő vizének nagyon magasak a
beltartalmi értékei, sótartalma, kiválóan alkal-
mas külső és belső gyulladások, ízületi, nőgyó-
gyászati problémák kezelésére, különféle műté-
tek után rehabilitációra, speciális bőrbetegségek
kezelésére. A gyógyszolgáltatások körét a mos-
tani fejlesztésnek köszönhetően tovább bővítik.

Megújult a fél évszázados igali fürdő

Gyógyulni, pihenni vágyók az igali fürdő egyik medencéjében
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Tel je sen át ala kult Sió fok köz pont ja az el -
múlt esz ten dő ben. Egy 21. szá za di, me di -
ter rán han gu la tú bel vá ros lát vá nya tá rul
az uta zó elé, amely tá gas te re i vel, sé tá ló ut -
cás, kor zós jel le gé vel iga zi fó rum ként már -
is az itt élők és ide ér ke ző lá to ga tók ked -
venc ta lál ko zá si pont ja.

Sió fok vá ro sa az el múlt évek ben szá mos be ru há -
zás sal igye ke zett nö vel ni a te le pü lés von ze re jét.
Több mint 6 mil li árd fo rint nyi fej lesz tés va ló sul
meg a vá ros köz pont ban, rész ben ma gán be ru há -
zás ban és je len tős ön kor mány za ti sze rep vál la -
lás sal – tá jé koz tat Ba lázs Ár pád pol gár mes ter. A
fő tér – amel lett, hogy meg ha tá roz za a vá ros köz -
pont ar cu la tát – ki tű nő hely színt biz to sít a tár sa -
dal mi és kul tu rá lis élet sza bad té ri ese mé nye i nek,
Sió fok jel ké pe, a meg újult víz to rony jú ni us óta
új ra lá to gat ha tó. Ki lá tó-te ra szá ról a kör nyék leg -
szebb pa no rá má ja tá rul a né ze lő dő elé. A leg fel -
ső szin ten ki ala kí tott in te rak tív lá to ga tó köz pont
pad ló ja las san kör be fo rog, hogy a lá to ga tók így
él vez hes sék a ba la to ni táj egye dül ál ló lát vá nyát.
A meg je le né sé ben és funk ci ó já ban is meg vál to -
zott 100 éves to rony ja nu ár ban kap ta meg a
Somogyország Kin cse ki tün te tő cí met.

Szin tén jú ni us ban nyílt meg a 17 ezer
négy zet mé ter össz te rü le tű Sió Pláza, amely
meg ha tá ro zó sze re pet kí ván be töl te ni a szol -
gál ta tás, ke res ke de lem, szó ra ko zás és kul tú ra
te rü le tén. Az épü let Kál mán Im re sé tány fe lő li
ol da lán, a vá ros múlt já ra is te kin tet tel, ere de ti
ál la po tá ban újí tot ták fel a Sör bárt. A kü lön le -
ges for ma vi lá gú plázát a vi lág 2009–2012 kö -
zött ké szült leg je len tő sebb 400 épü le te kö zé
vá lasz tot ta az Atlas of World Architecture.

A té ren áll Var ga Im re Kos suth- és Herder-
díjas szob rász mű vész Szé che nyi Ist vánt, mint
a Ba la ton Gőz ha jó zá si Tár sa ság ala pí tó ját és
örö kös el nö két meg je le ní tő szob ra. Át el len -
ben az 1,6 mil li árd fo rin tos sa ját for rás ból
meg újí tott Ba la to ni Re gi o ná lis Tör té ne ti Ku -
ta tó in té zet és Könyv tár, amely nek hát tér-inf -
rast ruk tú rá ja, tech ni kai fel sze relt sé ge, in for -
ma ti ká ja túl mu tat a XXI. szá za don is. 

Sió fo kot nem csak nyá ron és jó idő ben ér de -
mes fel ke res ni, hi szen az év min den nap ján vár -
ja ven dé ge it a nem zet kö zi szín vo na lú Galerius
Für dő. A Galerius csá szár ról el ne ve zett él mény -
für dő és wellnessközpont, ne vé hez mél tó an a
ró mai für dők han gu la tát idé zi, az élet szép sé gét,
sze re te tét, egy faj ta élet örö möt su gá roz va. 

A föl szin ten óri ás él mény me den ce, tan -
me den ce, gyer mek me den ce, pezs gő für dő
vár ja a lá to ga tó kat, egy 88 mé ter hos  szú óri -
ás csúsz da ígér kü lön le ges ka lan do kat fel nőt -
tek nek és gye re kek nek egy aránt, a gyógy ul ni
vá gyók nak egy kül- és egy bel té ri gyógy vi zes
me den ce nyújt eny hü lést. A föld alat ti szau-
navilágban egy nagy mé re tű finn sza u na, egy
kel le mes bioszauna, ten ge ri le ve gős szo ba, il -
let ve sókamra, fény ele mek kel fel sze relt óri ás
jakuzzi, va la mint egy egye dül ál ló jég ka bin
vár ja a ki kap cso lód ni, fel töl tőd ni vá gyó kat. A
má so dik eme le ti szaunavilágban egy finn
sza u ná val, egy fény- és aro ma te rá pi ás sza u -
ná val, infraszaunával, gőz ka bin nal, va la mint
egy merülőmedencével és egy jakuzzival kí -
ná lunk tö ké le tes ki kap cso ló dást. A Galerius
Für dő ben mind ezek mel lett szol gál ta tá sok
szé les pa let tá ja vár ja a ven dé ge ket. 

– A be ru há zá so kon túl ní vós ren dez vé -
nyek kel is igyek szünk nö vel ni Sió fok von ze -
re jét, amely nap ja ink ban is szá mos nép sze rű
mű vé sze ti, kul tu rá lis és gaszt ro nó mi ai ren -
dez vény hely szí ne. A vá ros hír ne vét szín vo -
na las prog ra mok erő sí tik a Már ci u si Ta va szi
Fesz ti vál tól kezd ve a Pün kös di Sze zon nyi -
tón, a New Orleans Jazz Fesz ti vá lon, a
Siofolkon, majd a foly ta tás ban a Sió fo ki
Nyá ri Es té ken, a Bor és Ke nyér Ün ne pén át
egé szen az ok tó be ri To jás fesz ti vá lig, il let ve
a Már ton-na pi Pá lin ka fesz ti vá lig – so rol ja
Ba lázs Ár pád.

A pol gár mes ter el mond ta, hogy a leg kö ze -
leb bi prog ram Szent Ist ván nap já hoz kö tő dik.
Au gusz tus 18–20. kö zött ren de zik a Bor és
Ke nyér Ün ne pét, Sió fok pezs gő kul tu rá lis éle -
té nek leg na gyobb nyá ri fesz ti vál ját. A ha jó ál -
lo más nál ki ala kí tott bor ud var ba ha zánk ki vá ló
pin cé sze tei hoz zák el leg jobb bo ra i kat, s meg
le het kós tol ni a he lyi pék sé gek fi nom sá ga it is.
A prog ram ter ve zet sze rint au gusz tus 18-án
kon cer tet ad Szir tes Edi na Mó kus és a Fa bu la
Rasa, 19-én va sár nap a Compact Disco, il let ve
Felly K, az ext ra va gáns éne kes nő Fashion Life
and Discoteque cí mű kon cert je vár ja a kö zön -
sé get. Azon a na pon leg töb ben bi zo nyá ra
Péterfy Bo ri & Love Band kon cert jé re lesz nek
majd kí ván csi ak. A prog ra mot kéz mű ves vá -
sár, mes ter sé gek be mu ta tói, gaszt ro nó mi ai kü -
lön le ges sé gek és a Ba la ton-ré gió leg lát vá nyo -
sabb tüzijátéka te szi tel jes sé.

Sió fok a vál ság ide jén is ké pes volt meg újul ni

Dr. Ba lázs Ár pád 1958-ban
szü le tett Aparhanton. Nős, két
gyer mek édes ap ja. A Pé csi
Janus Pan no ni us Tu do mány -
egye tem Ál lam- és Jog tu do má -
nyi Ka rán szer zett dip lo mát.
1994 óta Sió fok pol gár mes te re,
tag ja a So mogy Me gyei Köz -

gyű lés nek. 2000 óta el nö ke a Sió fok és Kör nyé ke
Kis tér sé gi Tár su lás nak. 

A megújult főtér biztosítja a helyet a város kulturális programjainak is

BALATON-PARTI KFT.
Siófok • www.balaton-beach.com

SSZERETETTELZERETETTEL VÁRJUKVÁRJUK ÖÖNTNT

ÉSÉS CSALÁDJÁTCSALÁDJÁT, , BARÁTAITBARÁTAIT, , ISMERÕSEITISMERÕSEIT

AA SIÓFOKISIÓFOKI STRANDOKONSTRANDOKON!!
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A Szé che nyi -csa lád kez de mé nye zé sé re
Balatonföldvár üdü lő te le pet 1896. jú li us
14-én dél után 5 óra kor nyi tot ták meg a
nagy kö zön ség előtt. Így ta lán ez az egyet -
len olyan ha zai te le pü lés, amely nek lét re -
jöt te órá ra pon to san be ha tá rol ha tó –
mond ja Holovits Hu ba pol gár mes ter. A vá -
ros idén ket tős ju bi le u mot ün ne pel, hi szen
lét re jöt té nek 116., és vá ros sá ava tá sá nak
20. év for du ló ja van. 

Balatonföldváron az ilyen kor szo ká sos ün ne -
pi ak tu sok mel let két olyan kü lön le ges ség
volt az év for du ló kap csán, amely ma ra dan dó
em lé ket ál lít en nek az ese mény nek. Az egyik

az új já é pí tett Szé che nyi -szo bor meg ál dá sa
volt, a má sik pe dig ma ga az ese mény hely szí -
ne, amely idén a Ku li pin tyó vil la volt –
mond ja a vá ros el ső em be re. Holovits Hu ba
ma gya rá zat ként hoz zá te szi: a Ku li pin tyó vil -
la a te le pü lést lét re ho zó test vér pár egyi ké nek,
Szé che nyi Vik tor nak a vil lá ja volt. Az ő fia,
Szé che nyi Zsig mond Af ri ka-va dász, író töl -
töt te itt gyer mek ko rá nak nya ra it. A vá ros a
vil lát té rí tés men te sen kap ta meg a ma gyar ál -
lam tól, és az el kép ze lé sek sze rint a Szé che -
nyi  csa lád mun kás sá gát be mu ta tó te ma ti kus
ki ál lí tá sok nak, to váb bá egy hely tör té ne ti tár -
lat nak ad majd he lyet. 

A vá ros ve ze té se 2010-ben zász la já ra tűz -
te, hogy az ala pí tó Szé che nyi -csa lád szel le -
mi sé gé nek meg fe le lő en irá nyít ják a te le pü -
lést – tud juk meg a pol gár mes ter től. Így az
inf rast ruk tú ra fej lesz té sét és a vá ro si va gyon
gya ra po dá sát tart ják szem előtt a 2300 la ko sú
Balatonföldváron. Holovits Hu ba el mond ta:
Balatonföldvár mű kö dé si költ ség ve té se 680
mil lió fo rint, s az el múlt két év ben több mint
más fél mil li árd fo rint tal nőtt a vá ros in gat lan -
va gyo na. Új ke rék pár út épült, amely men tén
el ve zet ték a csa pa dék vi zet is. Ke le ti szabad-
strandjuk a kék hul lám zász ló leg ma ga sabb,
há rom csil la gos mi nő sí té sét kap ta meg idén, a
Nyu ga ti Strand re konst ruk ci ó ját, va la mint
egy új vi tor lás ki kö tő meg épí té sét pe dig az
elő dök el kép ze lé sé nek meg fe le lő en, ma gán -
tő ke be vo ná sá val va ló sí ta nák meg. 

Balatonföldvár tu riz mu sát mint egy 80
szá za lék ban a ha zai ven dé gek ha tá roz zák
meg, s fő ként a rö vi debb tar tóz ko dás jel lem -
ző – mond ja Holovits Hu ba. En nek el le né re a
né hány év vel ez előt ti mély pont hoz ké pest né -
mi kép pen emel ke dett az ide gen for gal mi be -
vé tel, amely a vá ros költ ség ve tés ének mint -
egy egyhatodát, az ál la mi hoz zá já ru lás sal
együtt több mint 100 mil lió fo rin tot tesz ki. A
II. vi lág há bo rú ig Balatonföldvár fő ként az
arisz tok rá cia és a gaz da sá gi élet rep re zen tán -
sa i nak üdü lő he lye volt, ezért a vá ros ma is a
ba la to ni üdü lő he lyek egyik kul tu rá lis fel leg -
vá ra. A sza bad té ri szín pa don más fél hó na pon
át tar tó nyá ri prog ram so ro zat, jú li us ban az or -
szá gos nép ze nei fesz ti vál, or szá gos eve ző- és
vi tor lás ver se nyek, s újab ban de cem ber ben
Óév bú csúz ta tó fesz ti vál vár ja a ven dé ge ket
és a la kos sá got. 

A Szé che nyi ek nyom do ká ban a 20 éves vá ros, Balatonföldvár

Holovits Hu ba 1972-ben szü -
le tett Sió fo kon. 1996-ban 
kö zép is ko lai ta nár ként dip lo -
má zott a Pé csi Janus Pan no -
ni us Tu do mány egye te men.
1998-tól ön kor mány za ti kép -
vi se lő, 2010-től Balatonföld -
vár vá ros pol gár mes te re, a

So mogy Me gyei Köz gyű lés tag ja.

Sétány a Balatonföldvári mólón



Fo lya ma tos fej lesz té sek, élénk ze nei, kul tu -
rá lis és sport élet jel lem zi Zamárdit, amely
véd jegy ét – je le sül, hogy a Ba la ton szí ve –
ab ból a kez de mé nye zés ből kap ta, hogy
évek kel ez előtt többszáz em ber egy más ke -
zét fog va szí vet for mált a tó ban. Csákovics
Gyu la pol gár mes ter azt sze ret né, ha az em -
be rek érez nék, hogy ne héz kö rül mé nyek
kö zött is le het fej lőd ni, és jó itt él ni.     

Zamárdi si ke res tu risz ti kai vonz erő nö ve lé sét
cél zó pá lyá za ta ré vén ta valy je len tős fej lesz -
té sek va ló sul tak meg a vá ros ban – el ké szült
egy par ko ló, egy ját szó tér, a par ton egy 

kon té ner, amely a ví zi men tők és az or vo si
ügye let szá má ra nyújt bá zist. Azon ban a
strand aka dály men te sí tett vi zes blokk já nak és
a moz gás kor lá to zot tak tó ba ju tá sát se gí tő
lift jé nek át adá sa az idei esz ten dő re hú zó dott
át. A városrehabilitációs pá lyá zat ré vén el ké -
szült a sza bad stran don a Ba la ton tér I., il let -
ve Ba la ton tér II. ren dez vény tér. Meg újult, és
nem ré gi ben telt há zas nyitóelődással át is ad -
ták a Kert mo zit. A lé te sít mény egyéb ként ma
már nem csu pán a klas  szi kus mo zi sze re pét
tud ja be töl te ni, hi szen szín pad dal is bő vült,
amely így szá mos más kul tu rá lis ren dez vény
meg tar tá sá ra is al kal mas sá te szi. S ha már
kul tú rá nál tar tunk: ugyan csak a városreha-
bilitációs pá lyá zat egy na gyon fon tos ele me
a kö zös sé gi ház fel újí tá sa, hi szen ezek az
épü le tek ugyan csak ott hont ad nak a kul tú rá -
nak, ta lál ko zá si he lyet biz to sí ta nak a kü lön -
bö ző kö zös sé gek nek, a ci vil szer ve ze tek nek,
szak kö rök nek – mond ja a pol gár mes ter. 

Ami kor kul tú rá ról be szé lünk, Zamárdi
hal la tán nem hagy ha tó fi gyel men kí vül a
Ba la ton Sound. Ez ugyan is je len tős or szá -
gos, s egy ben a Ba la ton leg na gyobb ze nei
ese mé nye, amely ugyan ak kor ko moly meg -
ter he lést és ter mé sze te sen te kin té lyes be vé -
telt is hoz a vá ros nak, il let ve a vál lal ko zók -
nak. A prog ram év ről év re mint egy 100 ezer
em bert moz gat meg, még is biz ton sá go san,
jó han gu lat ban zaj lik le. Zamárdi egyéb ként
ta vasz tól őszig fo lya ma tos prog ra mok kal

vár ja ven dé ge it, mint pél dá ul a Ba la to ni
Játszadalom vagy a Kettesfogathajtó Ver -
seny. – Ér de kes lát ni va ló lesz a ter ve ink sze -
rint a Sza már kő kör nyé kén meg va ló su ló
avarkori tör té nel mi ját szó hely, il let ve te ma -
ti kus park, amely nek cél ja, hogy ily mó don
is to vább vi gyük az utó kor szá má ra ezt az
örök sé get – mond ja Csákovics Gyu la.  

Ős  szel to vább foly ta tód nak a be ru há zá -
sok. A leg na gyobb a vá ros há za kül ső fel újí -
tá sa, to váb bá a hi va tal kö rü li Sza bad ság tér
tel jes re konst ruk ci ó ja és par ko sí tá sa, s eh -
hez kap cso ló dó an a Rá kó czi ut ca sé tá lóut -
cá vá ala kí tá sa lesz. Mind ez azért is kü lön -
le ges do log – mond ja Csákovics Gyu la –,
mert vál sá gos idő szak ban tud ják meg va ló -
sí ta ni, s az em be rek nek hi tet ad, hogy ilyen
kö rül mé nyek kö zött is le het fej lőd ni,
előbb re lép ni. 

Zamárdi a Ba la ton szí ve – kéz a kézben

A negy venhét éves Csáko vics
Gyu la tős gyö ke res zamárdi la -
kos. Nős, két gyermek édesap-
ja. Mér nök ként vég zett, s
1994-től nyolc éven át az ön -
kor mány zat te le pü lés fej lesz té si
bi zott sá gá nak el nö ke volt,
majd 2002–2006 kö zött al pol -

gár mes ter, s 2006 óta Zamárdi pol gár mes te re.
2004–2008 kö zött a Zamárdi Pe tő fi SE el nö ke.
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Re mek éte lek, kor rekt ár, tisz ta ság, ba rát sá -
gos ki szol gá lás – va ló já ban nem kell több
egy ven dég lő si ke ré hez. Mauro zamárdi
pizzériájában eh hez még ha mi sí tat lan olasz
han gu lat és ki vé te le sen pa zar ki lá tás tár sul.

Egy ven dég lő meg nyi tá sát elő se gí te ni ér -
ke zett Ma gyar or szág ra Mauro. Úgy ter vez te,
egy-két évig ma rad. Szer ző dé se le jár tá val
nem tért vis  sza ha zá já ba: ra bul ej tet te a Ba la -
ton. Egy sa ját ét te rem ről ál mo dott. Eze ket az
ál mo kat gyor san kö vet te tett: 1992-ben
Zamárdiban, köz vet le nül a Ba la ton part ján
meg nyílt Mauro pizzériája, ahol im már húsz
esz ten de je tö rek szik – mun ka tár sa i val együtt
– ar ra, hogy ven dé ge ik ná luk töl tött ide je a fi -
nom éte lek és ita lok el köl té sén túl más ról is
szól jon. Ezt szol gál ják a tár sult szol gál ta tá -
sok, a fej lesz té sek, ame lyek nyi tás óta fo lya -
ma to sak. A húsz év vel ez előt ti öt asz ta los kis
ét te rem már a múl té, ma öt ven asz tal, 120
négy zet mé te res te rasz vár ja a ven dé ge ket.
Utób bi a Ba la ton ra, a Ti ha nyi-fél szi get re néz,
az ott he lyet fog la lók a ba la to ni nap le men té -
ben gyö nyör köd het nek. Az olasz tu laj do nos -
nak, re mek sza ká csa i nak és vi dám fel szol gá -
ló i nak kö szön he tő en nem csak a dél-olasz
kony ha ízvilága, ha nem a dél-olasz han gu lat

meg is me ré sé re
is le he tő ség nyí -
lik. E két do log
tet te or szág szer te
is mert té az ét ter met, amely min den nap 9-től
éj fé lig tart nyit va. A Mauro Ét te rem ben a tu -
laj do nos két fő szen ve dé lyét öt vöz te, a gaszt -
ro nó mi át és a szín há zat: a ren de ző és a tár su -
lat ál lan dó, a da rab, a dísz let és a jel me zek
min den évad ban meg újul nak. Mauro sok
egyéb mel lett ra gasz ko dik a ma gas mi nő ség -
hez, az éte le ket – be le ért ve a ve len cei des  szer  -
te ket is – ki zá ró lag ki vá ló, egész sé ges alap -
anyag ok ból ké szí tik.

Ét ke zés után a ven dé gek ké nyel me sen
stran dol hat nak, eh hez na po zó ágya kat, friss
tö röl kö zőt, bár szer vizt, széf hasz ná la tot biz -
to sí ta nak.

Azok pe dig, akik egy vi dám, hos  szú ra
nyúlt es te után már nem szí ve sen ül né nek
au tó ba, meg száll hat nak az ét te rem hez ha -
son ló an igé nyes Vil la Mauróban, amely a
szabad strandtól tíz  perc nyi sé tá ra, a vas út -
ál lo más tól 100 mé ter re vár ja ven dé ge it. A
Vil la Mauróban nyolc für dő szo bás, ká bel -
té vé vel, tre zor ral fel sze relt szo ba, csa lád ba -
rát kör nye zet fo gad ja a be té rő ket.  

Mauro: ma gas mi nő ség im már húsz éve

A „Balaton szíve” szobor a szabad strandon

Hét  éve sen nagy báty ja hí res ét ter mé ben, az Il Candorillóban tet te meg az el ső lé pé se ket
a ven dég lá tás vi lá gá ban Mauro Tenebruso. Az óta nagy utat tett meg a szó szo ros és át vitt
ér tel mé ben is. Zamárdiban meg nyílt pizzériája idén húsz esz ten dős.
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A nép ha gyo mány sze rint dió fát az em ber
az uno ká já nak ül tet, hi szen a nö vény át -
lag élet ko ra 100 év. Rá cá fol azon ban er re
Dankó Jó zsef, a Juglans Hun gá ria Kft.
tu laj do nos-ügy ve ze tő je, aki a 70-es évek
ele jén fi a tal ker tész mér nök ként kez dett
dió ter me lés sel fog lal koz ni, de az 5 év vel
ez előtt ül te tett dió fái is te rem nek már. 
Di ót te hát a gyer me ke ink nek, sőt ma -
gunk nak is ér de mes ül tet ni – mond ja.
Len gyel tó ti ban és kör nyé kén ha gyo má -
nyai van nak a dió ter mesz tés nek, hi szen
már a 60-as évek ben volt egy na gyon je -
len tős ma gonc ál lo mány (mag ról kelt nö vé -
nyek – a szerk.), amely he lyett ké sőbb kor -
sze rű faj ták ból ál ló dió olt vá nyo kat te le pí -
tet tek. En nek kö szön he tő en itt ta lál ha tó
Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb egy be füg gő
dió olt vány-ül tet vé nye, amely iga zi ku ri ó -
zum nak szá mít. 

Mi köz ben a me ző gaz da ság ban pe ri fé ri kus
nö vény nek szá mít a dió, ma gas táp anyag tar -
tal mú, omega 3 zsír sav ban gaz dag, ér té kes
éle lem. Na pon ta 4-5 szem dió el fo gyasz tá sa
mind fi zi ka i lag, mint szel le mi leg se gít kar -
ban tar ta ni az egész sé gün ket. Fon tos sze re pe
van a rá kos be teg sé gek, va la mint a szív-ér -
rend sze ri be teg sé gek, a kösz vény, szá mos
ve se be teg ség és az ér el me sze se dés meg elő -
zé sé ben, to váb bá ko lesz te rin csök ken tő ha tá -
sa is van. Nem vé let len te hát, hogy a dió má -

ra nem csak az ázsi ai, ha nem az eu ró pai
kony há ban is igen ked velt lett. A Juglans
Hun ga ry Kft. ta pasz ta la tai sze rint a hé jas
dió irán ti ke res let nagy, így min den jó mi nő -
sé gű dió el ad ha tó. A nö vény ma gas táp -
anyag-, nap sü tés- és víz igé nyű, így ahol
ilyen kö rül mé nyek van nak, ott szí ve sen él
meg – avat be a rész le tek be Dankó Jó zsef.
Azt is meg tud juk, hogy a gaz da sá gi tár sa ság
dió ül tet vé nyét a leg jobb ma gyar – az Alsó -
szent iványi 117-es, a Milotai 10-es és a Tisza -
csécsei 83-as – faj ták ból vá lo gat ták ös  sze,
egy-egy nö vény héj-bél ará nya 50-50 szá za -
lé kos. A tár sa ság di ó ja pe dig nem csak a jó
faj ták mi att, ha nem a gyors fel dol go zás nak
és szá rí tás nak kö szön he tő en is kön  nyen el -
ad ha tó. Ép pen ezért a ter més je len tős ré sze
ex port ra ke rül.  

A Juglans Hun gá ria Kft. egyéb ként 1997-
ben, az egy ko ri balatonboglári Ál la mi Gaz -
da ság át ala ku lá sa, a sző lő-gyü mölcs ága zat
meg szű né se után jött lét re. Ne vé nek je len té -
se: ma gyar dió (a la tin juglans=dió). A tár -
sa ság lét re jöt tét kö ve tő en min den év ben Di -
ós na pot tar tot tak Len gyel tó ti ban, aho vá
meg hív ták az or szág je len tő sebb dió ter me -
lő it, il let ve azo kat a part ne re ket, akik kel
gaz da sá gi kap cso lat ban állt a kft. Az egy na -
pos ese mény azon ban idő köz ben Dió fesz ti -
vál lá nőt te ki ma gát. A vá ros ban ugyan is
300 hek tár sző lő ül tet vény is van, s a bor ter -
més ün nep lé se mel lett jól meg fér – idén

szep tem ber 15–16-án – az ak kor érő dió
fesz ti vál ja is. A Dió fesz ti vál hoz – a ku li ná -
ris él ve ze te ken túl – min den év ben szak mai
ta nács ko zás is kap cso ló dik, amely ér te lem -
sze rű en a dió ter mesz té sé ről, a nö vény vé -
del mé ről is szól.

Nem csak az uno kák nak ül te tik a di ót Len gyel tó ti ban

A tavalyi Diófesztivál egy részlete

VIII. DIÓFESZTIVÁL 2012. szeptember 14–16.

„De jó a dió!”

Helyszín: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár épülete és udvara

Ízelítő a programokból: 
diótermesztési tanácskozás, ültetvénylátogatás,

„Építsünk várat szilvás gombócból!”, 
kocsikázás a diósba, csőszkunyhó- és 
madárijesztőépítő-verseny, szőlőtiprás

– Egy igazán jó házasítás az Ikon Tulipán,
a 2008-as három, a 2009-es négy fajtából
készült. Sikerült eltalálni a fogyasztók
ízlését, és a szakma is elismeri, mondja
Konyári János borász. Arról is beszámolt,
hogy az Ikon-birtok borai egyre népsze -

rűbbek Kínában. Az elmúlt évben 3-400
ezer palack bort készítettek, idén hasonló
mennyiségre számít, illetve arra, hogy
rövidesen eléri a tervezett félmillió
palackot. A mennyiség azonban csak
másodrangú, az első természetesen a

minőség, amit számos eredmény fémjelez.
Konyári János az 1990-es évek elején a
legelsők között jelent meg a piacon
palackozott boraival, úttörő volt a bar-
rikhordós érlelés alkalmazásában. A barri -
kolás művészetén túl azt is elsőként
bizonyította be, hogy a Dél-Balatonon is
lehet kékszőlőből csúcsborokat készíteni.
2008-ban az Év bortermelőjévé választot-
ták. Egy évvel később hazánk egyik
legrangosabb borversenyén, a Pannon
Bormustrán 2008-as Cabernet Franc-ja
csúcsbor lett. Ez az egész család munkájá-
nak gyümölcse.

– Egyszerre hiszek a hagyományban és
az újításban – vallja Konyári János, aki
évtizedek óta a magyar borkultúra egyik
meghatározó alakja. Hozzáteszi: mindent
elkövet, hogy a Balatonlelle környéki
bortermelési hagyományokat feltámassza.
A Konyári-birtok egyik ékköve az 1757-
ben épített téglaboltozatos pince, a balaton-
lellei Kishegyen található, ahol a szőlő -
művelés és borkészítés hagyománya 800
éves múltra tekint vissza.

Néhány éve fűződik nevéhez az Ikon
Borászat, ahol a legmodernebb technológiát
használják, az épület viszont szinte belesi -
mul a rádpusztai tájba. – Bízom benne,
hogy igazi, szinte ikonikus, nagy borok
születnek majd itt. Olyanok, amelyek hivat -
kozási alapul szolgálhatnak. Az Ikon az én
értelmezésemben a legjobb szinonimája.
Embléma, etalon – vallja a borász.

Az Ikon Borászat egész évben felkereshető

Ikon Borászat – 
etalon a borkészítésben

Határainkon túli 
piacokat is meghódított
boraival Konyári János. 

A Tulipán nevet viselő cuvée-je
Kínában a TOP100-ba került, s a

borver senyeken is rendre jól szerepel.
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Száz év alatt sok minden változott Balaton -
bogláron. Sőt éppen most is jelentős átala-
kulások történnek: megújult az egészség-
ügyi központ, korszerűsítik a városköz-
pontot. 

„Aki a gyerekeket szereti, Balatonboglárra
hozza őket” – a múlt század elején a Bécsi
Boglári Fürdőegylet ezzel a mondattal csalo-
gatta a pihenni vágyókat. Balatonbogláron
ma is hűek ehhez a gondolathoz, ezért fon-
tosnak tartják, hogy a gyermekek és szüleik
visszatérő vendégként otthonosan érezzék
magukat. Boglár nem a hangos diszkók,
hanem a gyermekes családok üdülővárosa. A
folyamatban lévő, uniós támogatásokkal meg-
valósuló fejlesztési programok célja, hogy a
város igazodjon a változó igényekhez – vallja
Mészáros Miklós polgármester.

A 325 milliós családbarát örökségvédelem
program részeként a mobil szabadtéri színpad
és rendezvénysátor a múlt évtől üzemel, már
látogatható interaktív kiállítótérként a 140
éves Balaton műemlékhajó. A város főterén
korszerű és igényes turisztikai piac létesült,
ahol az élelmiszerek mellett kézműves termé-
keket is árusíthatnak. A felújított Gömbkilátó
augusztustól már látogatható. A kalandpark
őszre készülhet el, a jövő tavasztól üzemel-
het. A program része az Árpád-házi Szent
Erzsébet Emlékpark felújítása, ami a Kék és
a Vörös Kápolna környezetének újraalkotását

jelenti sétányokkal, értékes növényekkel,
érdekes kertépítészeti megoldásokkal. A
Platán strandon „Boglári Buborék” élmény-
fürdő és játszótér épül. 

– E fejlesztésekhez igazodva – a városre-
habilitációs pályázat eredményeként – a
Platán sor és részben a Parti sétány is meg-
újul, a Platán strandon „bababarát” gyermek-
foglalkoztató, játszó- és sportterek, sportpá-
lyák létesülnek a következő szezonra. Mivel
egységes koncepció szerint fejlesztik a
várost, a képviselő-testület egyetértésével és
támogatásával a Várdomb Kaland-, és
Szabadidőpark önkormányzati területen való-
sulhat meg, egy – ugyancsak uniós források-

ból támogatott – vállalkozói
beruházás eredményeként.

Félmilliárdos beruházás
valósul meg az idei őszön:
uniós pályázat eredménye-
ként újult meg és szolgálta-
tásait bővítheti az egészség-
ügyi központ, ahol komplex
járóbeteg-ellátást nyújtanak,
beleértve az egynapos sebé-
szetet is. Ez egyaránt szol-
gálja a helybeliek, a város
környezetében élők és a
turisták érdekeit is. 

Balatonbogláron ingyene-
sen lehet parkolni, strandol-
ni. Mindez nagyon vonzó a

turisták számára csakúgy, mint a város hagyo-
mányos rendezvényei. Százezreket várnak a
legismertebb programra, a Szüreti Fesztiválra,
amely augusztus 17-től 20-ig tart.

Balatonboglár, a családbarát üdülőváros

Mészáros Miklós 1966-ban
született, nős, három gyer-
meke van. Biológia-kémia
szakos középiskolai tanár. A
Mathiász János Középiskola
igazgatója volt. 2010-től
Balatonboglár város polgár-
mestere.

A felújított Gömbkilátó augusztustól már látogatható
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Látványosan erősödik és fejlődik az
ország legnagyobb területén szolgáltató
víziközmű-társaság, a Dunántúli Regio -
ná lis Vízmű Zrt. A siófoki székhelyű
víziközmű-szolgáltató Baranya, Fejér,
Somogy, Tolna, Veszprém és Zala
megyékben már 331 település lako-
sainak, ipari és mezőgazdasági ter-
melőüzemeinek zavartalan vízellátását
biztosítja, és mintegy 170 településen
gondoskodik a keletkező szennyvizek
kezeléséről. A társaság lassan két éve új
vezetés alatt működik, melynek köszön-
hetően a DRV Zrt. mára a térség nem
csak a legnagyobb, de az ügyfelek által
is kedvelt közműszolgáltatója lett. A
részletekről Winkler Tamás vezérigaz-
gatóval beszélgettünk.

– Milyen változásokon ment keresztül a
DRV, mióta a Tettye Forrásház Zrt.-től
átigazolva átvette a vállalat irányítását?
– Az elmúlt két évben minden területen
jelentős változtatásokon ment keresztül a
DRV Zrt. Amellett, hogy több lépcsőben
átszerveztük a cégirányítást, és átláthatóvá
tettük a gazdálkodást, az ügyfelek elé ge -
dettségének érdekében is hatalmas lépé se -
ket tettünk. A folyamatos műszaki fejlesz -
tések mellett mára sikerült kialakítanunk
egy olyan ügyfélszolgálati rendszert, amit
a fogyasztók szeretnek és elismernek. 
Egy nemrég készült, független felmérés
szerint a térségben a fogyasztók a
közműszolgáltatók között a DRV Zrt.
ügyfélszolgálatával a legelégedettebbek,
amire rendkívül büszkék vagyunk. De
nemcsak a kisfogyasztóink, hanem part-
nereink és az önkormányzatok is egyre
elégedettebbek a társaságunk által nyújtott
szolgáltatásokkal.

– Milyen hozadékai vannak ennek a
bizalomnövekedésnek?

– A legfontosabb hozadéka, hogy tár-
saságunk tíz százalékkal növelte szolgál-
tatási területét az elmúlt hónapokban. A 28
új település csatlakozását egyértelműen
pozitív visszajelzésnek tartjuk, ami ráadá-

sul összhangban van a megváltozott
törvényi előírásokhoz igazodó tulajdonosi
elvárásokkal is. A szóban forgó önkormány -
zatok döntése visszaigazolja az előbb
említett erőfeszítéseket. Az elért ered-
mények pedig a DRV Zrt. legfontosabb
stratégiai célkitűzése, az ellátásbiztonság
és az ügyfél-elégedettség érdekében
elvégzett munka eredményeit tükrözik, és
a közeli jövőben további települések csat-
lakozását is előrevetítik. 

– A megváltozott törvényi előírásokkal
gondolom, az idén hatályba lépett víziköz -
műtörvényre utalt. Mit várnak az új
törvénytől?

– A víziközműtörvény életbelépésével,
véleményem szerint, fontos mérföldkőhöz
érkezett a hazai víziközműszektor, hiszen
a szakma már 15 éve vár egy olyan
törvény elfogadására, amely biztosítja a
hazai víziközművagyon védelmét, és
megszünteti a profit kiszivattyúzását az
ágazatból. A kormányzati szándék az,
hogy a jelenlegi, csaknem négyszáz
víziközmű-vállalat száma jelentősen csök -
kenjen, mellyel teljes mértékben egyet -
értünk. Jelen pillanatban a minőségi és
biztonságos szolgáltatás fenntartása mel-
lett csak így garantálható az árak féken

tartása, a munkahelyek megőrzése és a
már említett hazai víziközművagyon meg -
védése. 

– Az ügyfelek, partnerek, a tulajdonosi
és törvényi előírásoknak való megfelelés
mellett a DRV Zrt. jelentős aktivitásokat
végez CSR területén is. Miért tartja
fontosnak a civil szféra támogatását?

– Mert a felelősen gondolkozó
víziközmű-szolgáltató vállalatnak össz -
han got kell teremtenie szakmai céljai
elérése, a környezet védelme, a fenn -
tartható fejlődés és a társadalmi egyensúly
fenntartása között. Az ország első számú
víziközmű-szolgáltatójának tehát nem
csak a szakmai- és műszaki felkészültség-
ben, de a társadalmi felelősségvállalás
terén is példát kell mutatnia. Ezért támo-
gatjuk például a szolgáltatási területünkön
folyó oktatási, kulturális, egészségügyi és
sporttevékenységeket, és veszünk részt
dolgozóinkkal aktívan a helyi társadalmi
csoportok életében is. Mi a DRV Zrt.-nél
úgy gondoljuk, hogy ezeknek az elveknek
és értékeknek a napi működés részét kell
képezniük. Munkatársainkat pedig arra
ösztönözzük, hogy járuljanak hozzá ők is
felelősen környezetünk és lakóhelyeink
értékeinek megóvásához.  

Ügyfélközpontú fejlődésben a DRV

Winkler Tamás 1990-ben
fejezte be tanulmányait a
Budapesti Közgaz daság tu do -
mányi Egyetemen. Kilenc éve
lát el vezetői feladatokat a
víziközmű szektorban: a Kő -
rösi Vagyonkezelő Zrt. vezér -
igazgatói, a Fővárosi Víz  mű -

vek tanácsadói, a Biatorbágyi Vízmű vek Kft.
ügyvezetői, majd a Tettye vezér i gazgatói
pozíciója után került a DRV Zrt. élére.

A fogyasztók a közműszolgáltatók között a DRV Zrt. ügyfélszolgálatával a legelégedettebbek

A DRV Zrt. siófoki központjának főbejárata
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A mindössze 55 lelket számláló Patcán
található Katica Tanya időről időre felhív-
ja magára a figyelmet: ott található
Közép-Európa legnagyobb fedett csúszda-
parkja, az ország egyik leghosszabb kötél -
pályája. A folyamatos turisztikai fejlesz -
téseken belül a legfontosabbak a ter-
mészetközeli programok, melyek kere -
tében megismertetik a gyerekeket a vidéki
életformával, az állatokkal, a hagyomá nyok  -
kal, aktív pihenési lehető séget kínálva a
látogatóknak.

A Handó házaspár közel másfél év alatt kör-
beautózta a világot, és utazásuk során dön-
tötték el: létrehozzák a Katica Tanyát, hiszen
manapság már nem csak a nagy városokban,
de a kisebb településeken élő gyermekek
sem tudják megkülönböztetni a kacsát a
libától, és – kis túlzással – azt gondolják,
hogy a tehén lila színű, a tej pedig a szuper-
marketben „terem”. A vidéki kör -
nyezet, a bemutatógazdaság és
hagyományőrző programok mel-
lett a Katica Tanyán található
Közép-Európa legnagyobb fedett
csúszdaparkja, valamint az ország
egyik leghosszabb kötélpályája.

Az év elején adták át a Katica
Tanyán a beltéri csúszdaparkot és a hatal-
mas játszóházat, amely uniós forrás segít-
ségével épült meg. A három beltéri óriás -

csúszda – melyek 4 és fél, illetve 6 és fél
méter magasak – kicsiknek és nagyoknak
egyaránt elérhető: nincs súlykorlát és korhatár
sem, vagyis akár három generáció is egy szer -

re élvezheti a csúszás örömét a 3 csúszda
8 pályájának valamelyikén. 

Az öt pályás kalandparkot úgy
építették meg, hogy 3 és 103 éves kor
között bárki igénybe veheti felké szül t -
ségtől, fizikai állapottól és bátorsá -

gától függően. A leg kisebbek 10
akadályon küzdhetik át ma gu kat a „pöt-

töm” pályán, a kis tinik a „tizen éves” pályán
kúszhatnak-mászhatnak, míg a tettre kész
tizenévesek a „bátor” pályán bizo nyíthatnak. 

Az extrém akadályokra vágyók számára
készült az „adrenalin” lecsúszópálya, ez két
magasabb domb között húzódik, s bizony
kell hozzá kurázsi, hogy valaki el merjen
rugaszkodni a tetején – mondta Handó
János, a Katica Tanya tulajdonosa. Hozzá -
tette: a lecsúszópálya 190 méter hosszú, és
20 méteres magasságban van, ezzel a
Dunántúl leghosszabb pályája rangos cím-
mel büszkélkedhet. Aki kevésbé bevállalós,
az is talál kisebb kötélpályát, hiszen a „csil-
lapító” lecsúszópálya 120 méteres hosszú -
ságával és néhány méteres magas ságával 
az óvatosabbaknak nyújt feledhetetlen
élményt.

Katica Tanya – óriás élmények a legkisebb somogyi településen

A Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem Bonnyán, egy kicsiny somogyi zsákfaluban található, erdők és dombok veszik körül.
Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk megtalálja!

Összesen 7 házban tudunk szállást biztosítani –  többségük csodásan felújított régi parasztház, a mai kor szellemének és kényel-
mének megfelelően, egyedileg berendezett szobákkal. Az Üdülőfalu különlegességét az adja, hogy a házak, a jakuzzi, a medence és
a szaunaház egymástól és a főépülettől kicsit távolabb helyezkednek el. Nálunk igazi csend
van, és reggel a megszokott zajok helyett hamisítatlan falusi hangokra lehet ébredni – kakas-
kukorékolás, távoli kutyaugatás és esetleg egy traktor messzi hangja a szántóföldeken...

Mi, itt Somogy Kertjében azzal is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz jó rendez-
vényhelyszínt találni. Legyen különleges, ne legyen elcsépelt és rendelkezzen meggyőző
referenciákkal... Ezért bátran kijelenthetjük: ha ilyet keres, akkor nálunk jó helyen jár!
Rendezvényét, céges tréningjét, találkozóját különlegessé és egyedivé tudjuk varázsolni!

Az év nagy részében éttermünkben, teraszunkon és kertünkben különleges hangulatú prog-
ramokat, vacsorákat, fogadásokat és olykor esküvőket is szervezünk. Komfortos házak, szín-
vonalas étterem, barátságos, vendégszerető személyzet gondoskodik arról, hogy vendégeink
felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak Somogy Kertjében!

Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem
7281 Bonnya, Kossuth L. u. 90-92.• Tel.: +84 376 165 • Fax: +84 375 593 

E-mail:  info@somogykertje.hu• Web: www.somogykertje.hu

A Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem

Idilli környezetben a Katica Tanya Hatalmas csúszdapark
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B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n  m e g y e

2012-ben egy 80 éves
szé kely-ma gyar nyug  -
dí jas pe da gó gus lett
az Eu ró pai Unió kul -
tu rá lis örök ség vé del -
mi dí ja, az Eu ró pa
Nostra kü lön dí ja sa.
Ko vács Pi ros ka az er -
dé lyi székelykapuk
ér ték men té se te rén

ki fej tett te vé keny sé ge mi att ér de mel te ki a
ma gas ki tün te tést.

A szé kely fal vak ut ca ké pét mind má ig meg ha -
tá ro zó mí ves, fa ra gott és fes tett ka puk az ut ca -
sor ból dél ce gen ki emel ked ve büsz kén hir de tik
kö zös ma gyar sá gun kat. Ko vács Pi ros ka, vagy
ahogy lak he lyén, a Székelyud varhely mel let ti
Máréfalván min den ki is me ri: a ta ní tó né ni
egész éle tét a ka pu men tés szol gá la tá ba ál lí tot -
ta. Nem csu pán ta ní tot ta, de vall ja is Márai
gon do la ta it: „Ar ra kell ne vel nünk esz mé le tün -
ket és szem lé le tün ket, hogy a köz na pi ban, a
kör nye ző ben, a min den na pos ban is lát ni tud -
juk az egy sze rit, a cso dá la to sat és a lá to más -
sze rűt.” Ko vács Pi ros ka ma gyar sza kos ta ní tó -
ként – egy bru tá lis le bon tást lát va – az 1970-es
évek ele jén ha tá roz ta el, hogy ő bi zony meg -
men ti és fel dol goz za az utó kor szá má ra ezt az

ará nya i ban és szer ke ze té ben tö ké le tes épít -
ményt, me lyet a köz nyelv székelykapuként is -
mer. Az el ha tá ro zást tet tek kö vet ték, és a lel -
kes ta ní tó sa ját ke zű leg kezd te meg örö kí te ni a
meg ma radt székelykapukat dí szí tő né pi mo tí -
vum kin cset. A pá lyá za ti le he tő sé gek ki hasz ná -
lá sa mi att 1993-ban ala pí tot ta meg Pi ros ka né ni
a Kő lik Ha gyo mány őr ző Mű ve lő dé si Egye sü -
le tet. Az egye sü le ten ke resz tül 1999-ben szer -
vez ték meg elő ször a Székelykapuk Nap ját,
ame lyet két éven te, az óta is nagy si ker rel ren -
dez nek meg. A lel ki is me re tes te rep mun ka
ered mé nye ként je len tős adat bá zis ké szült a
szé kely föl di fö dött ka puk ról. A leg ve szé lyez -
te tet tebb ka pu kat Ko vács Pi ros ka ös  sze gyűj -
töt te, res ta u rál tat ta, majd Székelyudvarhely
mel lett vé dett kör nye zet ben ki ál lí tot ta. A ka -
pu men tés ese mé nye it köny vek be és di gi tá lis
hor do zó ra ren dez te, és ki tar tó mun ka után
Máréfalván táj há zat ala pí tott. Nya ran ta az
anya or szág ból szám ta lan lá to ga tó ke re si fel
Máréfalvát, ahol mint egy 150 dí szí tett ka pu
ta lál ha tó, a táj ház ba pe dig ka pu fa ra gó tá bo ro -
kat szer vez nek. Har gi ta Me gye Ta ná csa is be -
lé pett a ha gyo mány őr ző egye sü let be, és min -
den ben tá mo gat ja az idén 80 éves Pi ros ka né ni
te vé keny sé gét. Aki pe dig egész éle tét csend -
ben, a fel nö vek vő ge ne rá ci ók ok ta tá sá nak és
egy le tűnt idő szak né pi em lé ke i nek meg men -

té sé re ál doz ta. 2011 őszén Hargita Megye
Tanácsa pályázatot nyújtott be az EU örök -
ség vé del mi dí já ra. 2012. jú li us el se jén egy pa -
raszt as  szony tól megörökölt, vér vö rös szí nű
szé kely nép vi se let ben, Piroska néni vehette át
a székelykapuk te rén vég zett te vé keny sé gé ért
az Eu ró pa Nostra Kü lön dí jat a Jerónimos ko -
los tor ban. Ahogy mond ta, ő ott azon a dí szes
do bo gón úgy érez te, lé lek ben az egész ma gyar
nem ze tet kép vi sel te, és a díj va ló já ban az
egész Szé kely föl dé és min den ma gya ré, bár -
hol él jen is a nagy vi lág ban! 

H a r g i t a  m e g y e

Népi motívumokkal díszített székelykapu

Máréfalvától a lis  sza bo ni Jerónimos ko los to rig
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