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Az öt tornacsuka útinaplója,
nemcsak gyerekeknek

– barangolás a Balaton-felvidéken
SZABÓNÉ JÁMBOR 

ESZTER lovasi aljegyző-
nek nemrégiben jelent 
meg a könyve, mely a 
Balaton-felvidéket nép-
szerűsíti. A három gyer-
meket nevelő édesanya 
szerint jó olykor leülni 
a gép mellé, és nem a 
paragrafusokat tanul-
mányozni. A könyv ked-
vet csinál a kirándulás-
hoz, kíváncsivá teszi a 
családokat a környék 
látnivalói iránt.

Esztert a könyvek már 
kisgyermekként körül-
vették, a naplóí�rás pe-
dig mindig része volt az 
életének. É� rdekesség-
ként emlí�ti meg, hogy a 
főiskolai szakdolgozatát 
a mesék gyermekekre 
gyakorolt hatásáról í�rta. 
– Később, amikor megszü-
letett első gyermekünk és 
a férjem munkája miatt 
az Egyesült Államokban 
éltünk, elkezdtem blogot 
vezetni, akkor még csak 
azért, hogy a család tud-
jon rólunk. 2005-öt írtunk 
ekkor, és a bloggerkedés 
nem volt egy elterjedt do-
log. Meg is lepődtem, hogy 
egyszer csak a magunknak 
és nagyszülőknek írt ba-
bás útinaplóm a toplista 

élére ugrott. Több üzene-
tet is kaptam akkor, hogy 
miért nem jelentetem 
meg nyomtatásban – kez-
di a beszélgetést Eszter. 
Aztán megszületett a 
második kisfiuk, haza-
költöztek, megérkezett 
a kislányuk, visszament 
dolgozni és a bloggolás, 
legalábbis nyilvános for-
mában, egy ideig elma-
radt.

A mesekönyves ötlet a 
legutóbbi amerikai útjuk 
során pattant ki a fejé-
ből. A Grand Canyon-ban 
túráztak, ami egy csodá-
latos hely, és már régóta 
rajta volt a bakancslistá-

jukon. A Grand Canyon 
Nemzeti Parkban nem 
csupán egyéni túrázók-
kal, hanem sok kisgye-
rekes családdal is talál-
koztak. Elgondolkozott 
azon, hogy mi magyarok 
is számtalan nemzeti 
kinccsel rendelkezünk, 
hogyan lehetne megsze-
rettetni a kirándulást és 
az élménygyűjtést a mai 
gyerekekkel. A válasz ha-
mar megszületett, kirán-
dulós mesekönyvvel. – A 
történetekben a Hegyestű, 
a tihanyi Levendulaház, 
Salföld és az ingókövek, a 
tapolcai tavas barlang, il-
letve a bakonybéli csillag-

vizsgáló szerepel. Igazából 
ez tényleg olyan volt, mint 
egy gyerekvárásos szülés, 
mert amíg az ötlet kipat-
tant az agyamból, a meg-
valósításig kilenc hónap 
telt el. Nagy örömömre 
a kezdeményezésemet a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park igazgatója, Puskás 
Zoltán is nagy örömmel 
fogadta. 

Hogy kicsoda az öt tor-
nacsuka? Hogy még nem 
ismerik? Hadd mutassam 
be őket szépen sorban! 
A tornacsukák az elő-
szobában laknak, a nagy 
cipősszekrényben. A Lila 
anyáé, a Kék apáé, a Zöl-
det a nagyfiú hordja, a 
Narancsot a kisebb, és a 
Rózsát, azaz a rózsaszí�nt 
a kislány koptatja. Í�gy, 
nagybetűkkel kezdve a 
szí�neket, hiszen a könyv-
ben mindezek tulajdon-
névként szerepelnek. A 
csopaki Bősze Anita sze-
mélyében Eszter talált 
egy kiváló grafikust, aki a 
fényképek alapján rajzol-
ta meg őket, í�gy az olva-
só ténylegesen jelen van 
a kirándulásokon. Nem 
tartja magát í�rónak, sok-
kal inkább mesélőnek, 
útikrónikásnak.

(folytatás a 2. oldalon)

SZABÓ� NÉ�  JA� MBÓR ÉSZTÉR
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Aki elolvassa a könyvet, 

az rájön, hogy ez több mint 
mesekönyv. A gyerekek-
nek mindenképpen az, de 
a szülőknek iránytű, mert 
mindannyiunknak egy a cél-
ja: hogy boldog gyermekeket 
neveljünk. A szép és illusztris 
kötet ugyanakkor motiválja 
a családokat, hogy kimozdí�t-
sa őket a négyfal közül, men-
jenek el kirándulni, fedezzék 
fel a környék szépségeit. Esz-
ter azon szülőknek ajánlja el-
sősorban a könyvet, akik sze-
retnének több minőségi időt 
tölteni a gyermekeikkel, akik 
ki szeretnének szabadulni 
az otthoni káoszból. Égyben 
azon édesanyáknak is fel-
hí�vja a figyelmét, akik este 
hullafáradtan azon filozofál-
nak, hogy vajon jó anyák-e 

vagy sem, és egyetértenek 
a „sokszor a kevesebb több” 
gondolatával. –Nekünk, akik 
az ország másik felében élünk, 
a Balatonról mindig csak a 
nyár és a nagy tó ugrott be. 
A könyvből viszont ötleteket 
kaptunk, akár egy őszi vagy 
tavaszi kiránduláshoz. Melles-
leg a lányom mióta megkapta, 
le sem akarja tenni, így dupla 
haszon – vallja egy kétgyer-
mekes kecskeméti anyuka, 
miután elolvasta a könyvet. 
Kell ennél jobb visszajelzés? 
Ú� gy vélem, hogy nem! Ézek 
után pedig ne is csodálkoz-
zon a tisztelt olvasó, hogy a 
cikk í�rója is, - miután elolvas-
ta a kötetet - elment a gye-
rekeivel ismét felfedezni a 
körülöttünk lévő csodálatos 
tájat, nevezetességeket. 

Szendi Péter

Birtok, kilenc parcellával – képzőművészeti kiállítás a Földről
A Földről könnyű meg-

nyitót írni, mert a Földbe 
tulajdonképpen minden 
beletartozik. Még az ég 
is. Ha úgy vesszük, a Föl-
dön kívül nincs is semmi. 
Talán csak a földönkívü-
liek. Azok szinte biztosan 
léteznek, de itt és most 
– ha igaz – egy sincs kö-
zülük. Mert itt mindenki 
földi. Még ha külföldi is – 
ezekkel a szavakkal nyi-
totta meg Zsubori Ervin 
elektrografikus,az idei 
második kiállítást a Nagy 
Gyula Galériában.

Zsubori szerint ugyan-
akkor a Földről nehéz meg-
nyitót í�rni, mert a Földbe 
tulajdonképpen minden be-
letartozik. Nemcsak az ég, 

de a ví�z is, meg a kert is; ez 
a kert is, ahol most vagyunk. 
É� s hogyan lehetne beszélni 
mindenről egy rövid megl-
nyitóban? Ínkább marad két 
lábbal a földön, és megpró-
bál arról beszélni, ami ezt a 
mostani Földet kirajzolja: a 

kiállí�tott művekről. Ponto-
sabban, megpróbálja mind-
azt tolmácsolni, amit neki 
mondanak. 

Kilenc önállóan megmun-
kált parcella adja ki azt az 
időlegesen egybenyitott bir-
tokot, amely itt és most, a 

lovasi Nagy Gyula Galériában, 
S. Nagy Katalin rendezésében 
a szemünk elé tárult. A ki-
lenc Föld-mí�ves szerszámai, 
azaz a felhasznált eszközök, 
meglehetősen változatosak. 
Festék és ecset, kés és fűrész, 
számí�tógép és nyomtató, olló 
és ragasztó, kréta és papí�r, 
festékfújó és függönyrojt, ba-
kelitlemez és rafia egyaránt 
kellett hozzájuk. 

Ézután Zsubori Érvin kü-
lön kiemelte a kilenc alkotó 
munkásságát. Gábos József, 
Géczi János, Húber András, 
Kelemen Katalin, Kováts Bor-
bála, Láng Eszter, Mózes Ka-
talin, Székelyi Kati és Szuromi 
Imre tárlatát szeptember -9ig 
lehet megtekinteni a Nagy 
Gyula Galériában. 

Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai: 
Boldog szőlő, boldog emberek
Ahogy kaptatok fölfelé a 

lovasi Ó� reghegyen, magával 
ragad a látvány és érteni véá-
lem, miért szeretett bele a körk-
nyékbe Papp Ferenc és felesé-
ge. Anikó elém jön, nehogy 
eltévedjek az erdei úton, és 
amikor beszélgetni kezdünk, 
kiderül, sokkal többet jelent 
ez a Vámosi Pince és szál-
láshely számukra a szemet 
gyönyörködtető látványnál. 
Tulajdonképpen a fenntart-
ható környezet elképzelését 
valósí�tják itt meg, ugyanúgy, 
ahogy a nemesvámosi és 
veszprémfajszi vendégházuk-
ban, mert meggyőződésük, 
hogy a tévútra futott modern 
kor bajait orvosolni kell, töb-
bek között azzal, hogy kiik-
tatják a vegyszereket a gaz-
dálkodásból, az étkezésből, 
egyáltalán az életből.  

Anikóék mindenben előny-
ben részesí�tik a helyi termé-
ket, az É� ltető Balaton-felvidé-
kért Leader Csoport oszlopos 
tagjaként ezzel szép, közös-
ségerősí�tő eredményeket érg-
nek el. É� rtékelik és becsülik a 
hely szellemét. A pince-présé-
házat a Balaton-felvidéki népi 
épí�tészeti hagyomány szerint 
épí�tették ujjá, többek között 
régi téglából, és a jól bevált 
arányok szerint. Jól is érzi 
benne magát mindenki gazda 
és vendég egyaránt, hiszen 
nyáron hűvös, télen meleg a 
nádtetős ház. Ébben a sző-
lőben, itt a lovasi Ó� reghegy 
gerincén, az erdőszélen nem 
csak az emberek boldogok, 
hanem ahogyan a házigazda, 
Papp Ferenc mondja, a szőlő 
is. É� des szőlőszemek sütké-
reznek a napsütésben. Ídén 
korán, szeptember elején 
megkezdődhet a szüret.

–Boldog a szőlő. Nincsen 
műtrágyázva, nem haszná-
lunk gyomirtót. Ó� kológiai 
gazdálkodást folytatunk. 
Olyan szerves trágyát sem 
használunk, ami intenzív gaz-
dálkodásból való, kizárólag 
extenzív gazdálkodásból szár-

mazó szarvasmarha trágyát 
alkalmazunk. Kiegyensúlyo-
zott gazdálkodásra törek-
szünk, nem akarjuk kizsige-
relni a földet – jelenti ki Papp 
Ferenc. – A Bibliában is meg 
van írva a mértékletesség. Az 
áraink is ugyanígy vannak ki-
alakítva, hogy bárki számára 
elérhetőek legyenek a kisgaz-
daság minőségi borai– fűzi 
hozzá, majd elmondja még, 
hogy nincs ebben semmi ti-
tok, csak sok munka, kitartás 
és alázat.

–  Alapvetően nem vagyunk 
borászok, csak saját bort akar-
tunk adni a vendégeinknek, 
ezért vettük meg 2006-ban 
ezt a szőlőskertet Anikó kí-
vánságára – meséli Ferenc, 
akiről gyorsan kiderül, hogy 
maximalista, mindent csak 
teljes szívvel tud csinálni. Az 
Öreg-hegyen folyamatosan 
újratelepítik a szőlőt, miköz-
ben visszaállították az ere-
deti vámosi birtokméretet, 
bő fél hektárt, Tihanyban, a 
Farkasverem dűlőben pedig 
sikerült vásárolni még félhek-
tárnyi vörösbornak valót és 
ide szüretelnek még Paloz-
nakról fél hektár Traminit. 
Cí�mkét is terveztettek a Vidék 
Minősége védjeggyel ellátott 
boraikhoz egy veszprémfajszi 

festőművésszel, Sáska Tibor-
ral. Olaszrizling, Chardonnay, 
Tramini, Zweigelt – élvezet 
végigkóstolni a sort. Kereske-
delemben nem kaphatók, de a 
Vámosi csárdában kizárólag a 
Vámosi Pince borait kí�nálják. 
A Zöld nevű hely a Veszprém-
Almádi közötti bicikliúton a 
másik partnerük, ahol meg 
lehet vásárolni a boraikat. A 
www.vamosivendeghaz.hu 
weboldalukon van egy kis 
webshopjuk. Ha valaki ezen 
délelőtt megrendeli a bort, 
másnapra ott van.

Borkóstolókat is tartanak 
kisebb csoportoknak, terve-
zik egy kicsit nagyobb pince 
kialakí�tását a hegyoldalban, 
bontásból származó kőből és 
téglából. Télen-nyáron, egész 
évben nyitva vannak. A vámo-
si vendégházból lovaskocsin 
áthozzák a vendégeket az er-
dőn át.Ítt kapnak finom bor-
sort plusz kemencés ételt. 
Sok a törzsvendég. Családok, 
baráti társaságok pihennek 
náluk elsősorban, hogy a fa-
lusi életmód ritmusára rá-
hangolódva lelassí�tsák kicsit 
a rohanó élettempót. Csapata-
épí�tő tréningeknek is helyet 
adnak Vámoson. Ó� sszesen 
30 fő fogadására képesek. 
Finom kemencés ételekkel 

kedveskednek a vendégek-
nek, helyi termelők által ké-
szí�tett termékekből kapnak 
reggelit, a kenyeret és a kalá-
csot Anikó süti, aki eredetileg 
biológia-szociálpedagógia 
szakos tanár, de elvégezte a 
szakács iskolát is, ám a leg-
jobb recepteket otthonról 
hozza. Hollókő környékéről 
származik, és szinte már gye-
rekként megtanult sütni-főzg-
ni. Ahogy ő mondja, „kezében 
a mérték”. 

Papp Ferenc tulajdonkép-
pen lovasi gyökereihez tért 
vissza ezzel a szőlőskerttel, 
ahonnan az ősei elszármaztak 
Vámosra.  Az erdőn át mind-
össze 8 km-re van ide Ne-
mesvámos. Az öreghegyi Váv-
mosi Pince mindkét irányból, 
Veszprém és a Balaton felől 
is könnyűszerrel megköze-
lí�thető, sőt Felsőörs, a Király-
kút felől is, akár biciklivel, a 
Snétberger Központ zenészei 
is megfordulnak náluk.

Ferenc és Anikó szeretik a 
jó vendégeket és közössége-
ket, az É� ltető Balaton-felvi-
dékért Leader Csoportot és 
a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesületet, akikkel együtt 
boldogabbá, jobbá tehetik a 
teremtés rájuk eső zugát.

Bartuc Gabriella

Pappné Szita Anikó és Papp Ferenc a több mint száz éves berkenyefa alatt az Öreg-hegyi szőlősi-
kertjükben. A helyi értékek, a fenntartható gazdálkodás hívei.
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Légy áldott
Szent István király!

Minden ünnepségnél, 
minden megemlékezésnél 
felmerül az a kérdés, hogy 
voltaképpen mi az értelme 
mindennek? Mi az értelme 
annak, hogy az év egy kitün-
tetett napján összejövünk, 
szép szavalatokat, ünnepi 
műsorokat hallgatunk meg, 
lobognak a zászlók, beszé-
dek hangzanak el – régmúlt 
eseményekre emlékezve? Mi 
ennek az értelme - az egyes 
ember, vagy akár a nemzet 
egészének az életében? 

A bölcsek azt mondják, a 
múlt gyökereiből táplálkozik 
a jövő, illetve: az a nemzet, 
amely nem ismeri múltját, 
nem rendelkezhet jövőkép-
pel sem. É� ppen ezért rend-
kí�vüli pillanat az életünkben 
az ünnep, amikor tisztelettel 
és becsülettel emlékezünk 
elődeinkre, -- arra amit csele-
kedtek, amit véghezvittek, és 
arra is, hogy milyen emberek 
voltak...

Augusztus 20-ának ünne-
pére készülve, mint magyar 
embereknek az a tenniva-
lónk, hogy első királyunkra, 
államalapí�tó királyunkra 
Szent Ístvánra emlékezzünk.

Arra az emberre, akinek 
megadatott, hogy sorsdöntő 
évtizedekben vegye kezébe a 
magyarság irányí�tásának fel-
adatát, és akinek teljesí�tmé-
nyét aligha lehet túlbecsülni.

Pontosan 41 éven át ural-
kodott, előbb 997től mint 
nagyfejedelem, majd 1000. 
december 25-ödikétől mint 
Magyarország koronázott 
királya. Éz az idő pedig a ma-
gyar történelem egyik leg-
fontosabb négy évtizede volt, 
amelyről joggal mondható, 
hogy megalapozta egy egész 
nemzet jövőjét.

Mindez immáron 1000 
esztendeje volt, ám mégis: 
Ístván király sok döntésé-

nek a következményét máig 
is érezzük, tapasztalhatjuk 
mindennapi életünkben. 
Neki köszönhetjük, hogy ma 

is -- itt élhetünk a Kárpát-
medence közepén, és Éurópa 
szí�vében; de neki köszönhet-
jük például azt is, hogy a latin 
abc-t használjuk (és nem a ci-
rill-t), és neki köszönhetjük, 
hogy a nyugati keresztény-
ség családjába tartozunk.

Mai életünk, műveltségünk 
és kultúránk számtalan moz-
zanata tehát személyesen 
az ő döntésére vezethetőek 
vissza. Ístván király szelle-
mének, gondolkodásmód-
jának elemei ma is itt élnek 
velünk, és Bennünk…

Felmerülhet tehát a kérdés: 
Miért is válhatott ilyen tar-
tóssá és egy nemzet számára 
ilyen jelentőssé Szent Ístván 
király műve?  Az első ez-
redforduló idején pontosan 
ugyanaz volt a megmaradás 
parancsa, mint ami 1848-

ban, vagy 1956-ban. Szent 
Ístván korában ezt úgy fogal-
mazták meg, hogy a keresz-
tény Éurópához való csatla-

kozás és a szuverén / függet-
len magyar állam megterem-
tése. É� s ez a cél –: a szükséges 
társadalmi átalakulás, az 
idők szavának a megértése 
(egyfelől); és a nemzeti füg-
getlenség biztosí�tása (más-
felől), ez a magyarság meg-
maradásnak a feltétele! Azt 
is mondhatnánk: a magyar 
nemzet sí�rásója, aki a kettő 
közül bármelyiket is feladja.

Szent Ístván király 1000 
évvel ezelőtt hatalmas át-
alakí�tást hajtott végre. műve 
pedig három pilléren nyu-
godott: ez a három pillér, a 
magyarság, az európaiság, 
és a kereszténység egymást 
is megtámasztotta, és meg 
tudja támasztani ma is. Éz a 
három nem egymással szem-
benálló, hanem egymásra 
mutató valóság. É� s ez a há-

rom - együtt jelenti a magyar 
megmaradást. Szent Ístván 
először is magyar volt, és ma-
gyar akart lenni. De emellett 
fontosnak tartotta beemelni 
népét és országát a keresz-
tény Éurópa közösségébe. 
É� s mindeközben eltanulni 
Éurópától mindazt, ami él-
hetőbbé, fejlettebbé teheti 
országát.

Éurópaiság és magyar-
ság az ő gondolkodásában 
állandó párbeszédben állt 
egymással. Nagyon kifeje-
zően tanúskodik erről az az 
Ístvánnak tulajdoní�tott mű-
vecske is, amelyet Intelmek 
néven szokás emlegetni, s 
amelyben „lelki intelmeit” fo-
galmazta meg Ímre herceg-
nek, a kijelölt trónörökösnek, 
az új rend és a helyes kor-
mányzás alapelveiről.

Az í�rásmű központi gon-
dolata a keresztény erények 
gyakorlása, de külön hang-
súlyozott két olyan követel-
ményt, amelyek fontosságát 
a magyar királyság „akkor-
tájt még zsenge és sarjadó” 
állapota indokolta: egyfelől 
a „vendégek”, azaz az idegen-
ből jött lovagok és papok be-
fogadását kötötte fia lelkére, 
mert ahogyan ő fogalmazott: 
„az egy nyelvű és egy szokású 
ország gyenge és törékeny”. 

Másfelől az ősi szokások 
tiszteletben tartását emelte 
ki, másképp ugyanis – í�gy 
fogalmaz a király – „nehezen 
fogod tudni kormányozni a 
földnek ezt a táját”.

Szent Ístván király elgon-
dolása szerint tehát, egyrészt 
támogatni kell a vendégeket, 
akik országunkba jönnek, s 
támogatni kell minden olyan 
külső hatást, amely által 
gazdagodik az ország és an-
nak kultúrája, ugyanakkor 
viszont tisztelni és éberen 
őrizni kell a már meglévő 
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helyi sajátosságokat is, hogy 
semmi ne vesszen el a már 
meglévő értékekből. Ébben 
állt számára az európaiság és 
a magyarság termékeny pár-
beszéde.

A� llamszervező munkássá-
gában ennek a kompromisz-
szumokra törekvő, de mindig 
az igazi értéket megvaló-
sí�tani akaró, Szent Ístván-i 
gondolkodásmódnak számos 
tanújelét láthatjuk. 

Amikor 1000. Karácso-
nyán elhelyezték a Rómából 
hozott koronát Ístván fején, 
s ezzel a szertartással jogilag 
megszületett a keresztény 
Magyar Királyság, akkor az 
új uralkodó célja elsődlege-
sen az volt, hogy beléphessen 
a keresztény Éurópa uralko-
dóinak sorába, s ezzel orszá-
gának nemzetközi elismerést 
szerezzen.

Az a tény, hogy Ístván ki-
rály által felépí�tett intéz-
ményrendszer évszázadokon 
át működőképes maradt, 
szintén bizonyí�téka annak, 
hogy sikerült az egyensúlyt 
megteremtenie a magyarság 
és az európaiság követelmé-
nyei között. Mi úgy lettünk 
része a keresztény Éurópá-
nak, hogy nem lettünk egy 
provinciája a Német-római 
Császárságnak és nem let-
tünk provinciája a Bizánci 
Birodalomnak. Szent Ístván 
alakja azonban nem lenne 
teljes, ha kihagynánk belőle 
művének harmadik pillérét: 
a kereszténységet. Sok he-
lyen megfogalmazták már, a 
Szent Ístván-i mű nem érthe-
tő meg, ha Szent Ístvánból ki 
akarják hagyni a szentet. 

Az ő élete sem volt könnyű, 
és az ő sorsa sem volt diadal-

menet. Talán élete utolsó évei 
voltak számára a legsötéteb-
bek… Élvesztette egyetlen 
fiát, és vele a megnyugtató 
öröklés lehetőségét. Látta, 
hogy nem maradt igazán al-
kalmas jelöltje, aki képes len-
ne folytatni az államalapí�tás 
félbemaradó művét. 

Í�gy akár a kétségbeesés is 
próbára tehette az öreg Íst-
ván király lelki erejét.

Végül úgy döntött, -mivel 
az emberi erő már nem volt 
képes többet tenni – keresz-
tény hitére és Ísten gondvi-
selésére bí�zta magát és or-
szágát. Koronáját felajánlotta 
a Szűzanyának, és ezzel a 
magyar történelemnek egye-
nesen transzcendens, azaz 
túlvilági távlatot adott.

Ha végignézünk a továb-
bi magyar történelmen, azt 
látjuk, hogy a magyar törté-

nelem mindig akkor torkol-
lott katasztrófába, amikor 
lecsúsztunk erről a szentist-
váni útról, akár jobbra, akár 
balra. É� s akkor gyarapodott, 
gazdagodott a nemzet lelki-
leg, szellemileg is, anyagilag 
is, -- amikor hűségesek vol-
tunk Szent Ístván örökségé-
hez!

Akik anélkül akartak euró-
paiak, vagy magyarok lenni, 
hogy emellett keresztények 
is volnának, nem számí�that-
nak sikerre. Nekünk, Szent 
Ístván népének legyen ő az a 
tájékozódási pont, amely a si-
ker és a magyar megmaradás 
felé vezető utat mutatja!

Légy áldott Szent Ístván 
király.

vitéz Ajtós József László
c.prépost, ker.esperes,

plébános

Hősök Napja Zánkán
A Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztályának mun-
katársai és a balatonfüredi 
rendőrök prevenciós prog-
ramokkal vártak felnőtte-
ket és gyermekeket egy-
aránt. 
A rend-, a hon- és a kataszt-
rófavédelem életébe bepil-
lantást engedő Hősök Napja 
elnevezésű rendezvényt au-
gusztus 15-én tartották meg 
Zánkán. Az eseményen az ér-
deklődők megismerkedhet-
tek mind a rendőrség, mind 
a társszervek munkájával és 
a speciális technikai eszkö-
zeikkel.
A rendőrök a program során 
a gyerekek számára közleke-
désbiztonsággal kapcsolatos 
ügyességi feladatokat szer-
veztek, a puzzle, szókirakó 
és szabályfelismerő játéko-
kon túl lerajzolhatták, mit 
jelent számukra a szabályos 
közlekedés. A nagyobbak 
í�rásbeli tesztlapok kitöltésé-
vel adhattak számot a bűn-
megelőzéssel, illetve a helyes 

közlekedéssel kapcsolatos 
ismereteikről.
A rendőrök felhí�vták a gye-
rekek figyelmét a kerékpá-
ros közlekedés legfontosabb 
szabályaira is. Elmondták, 
hogy kétkerekűvel lehetőség 
szerint a kerékpárúton vagy 
a kerékpársávon közleked-
jenek! Kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyen kerékpárjaikról 

leszállva keljenek át és a for-
galomba való bekapcsolódás 
előtt győződjenek meg annak 
veszélytelenségéről! A közle-
kedés minden résztvevőjére, 
í�gy a kerékpárosokra is vo-
natkozik a „látni és látszani” 
biztonsági alapelv, ezért a 
láthatósági mellény viselése 
lakott területen kí�vül éjszaka 
és korlátozott látási viszo-

nyok között kötelező! Testi 
épségük megóvása érdeké-
ben lehetőség szerint visel-
jenek sisakot és térdvédőt! 
Ézenkí�vül a gyerekek köze-
lebbről is megtekinthették a 
szolgálati gépjárművet és fe-
lülhettek a rendőrmotorra is.

Szekeres Kornél c.r.őrgy. 
iskolai bűnmegelőzési ta-

nácsadó
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Ahol érdemes kikötni 
– egy jó film, kiállítás, koncert 

erejéig (is)
Lovas csodaszép 

falu, melyet szőlők, 
erdők, illetve pincé-
szetek vesznek kö-
rül. Romkocsmára 
emlékeztető ente-
riőr fogad, amikor 
belépek a Lovas Ki-
kötőbe, amely sze-
rencsére már nem a 
„hagyományos” kocs- 
ma jellegét ölti, ha-
nem reggeliző, biszt-
ró, és nem utolsósor-
ban, közösségi hely.

Csomai Lóránt 25 
éve kezdte el szorgal-
masan gyűjtögetni a 
régiségeket, más által 
használhatat lannak, 
elavultnak hitt tárgya-
kat, bútorokat. Ézek a 
nem mindennapi erek-
lyék dí�szí�tik most az 
üzlet falait és szeglete-
it. A varrógépasztalok-
tól kezdve, a plafonra 
erősí�tett csónakvázon 
át kényelmes fotelek és 
vintage bútorok várják 
a vendégeket. Lóránt 
Veszprémben szüle-
tett, az elmúlt években 
Budapesten élt és dol-
gozott. É� desapja révén 
vált részben lovasivá, 
akinek több mint har-
minc évig volt Lovas a 
második otthona. Í�gy 
nem ismeretlenül vet-
te ki a meglehetősen 

rossz állapotban lévő 
egykori kocsmát.

A nagyváros zaja 
után, mint mondja, Lo-
vas a nyugalom szige-
te. Csaknem fél évig 
tartott az épület reno-
válása. Ótt jártamkor 
én is megkóstoltam 
egy finom, hűs bo-
dza háziszörpöt. Ami 
még pozití�vum volt, 
az maga a kiszolgálás. 
Látszik, hogy a Lovas 
Kikötőben dolgozó 

emberek a vendégért 
vannak. Mindig van 
mosoly az arcukon, a 
vendégek kéréseit ked-
vesen teljesí�tik. 

A Lovas Kikötő reg-
geliző, kávézó és este 
bár, amire a csend, a 
nyugalom a jellemző. 
Ha reggelente kiülünk 
a kerthelységbe egy 
finom gőzölgő kávé-
val és frissen sütött 
croissant-tal, máris 
jobban indul a napunk. 

Lóránt ezt a fajta me-
diterrán hangulatot 
kí�vánta megteremte-
ni. Az estéket viszont 
előadókkal, kisebb 
koncertekkel kí�vánják 
pezsgővé tenni. –Va-
lójában rám a folya-
matos megújulás a jel-
lemző. Mindig valami 
új dologgal lepem meg 
a közönséget, mely a 
kulturális életünkre is 
jellemző. Idén sikeresen 
elindult a bolhapiac és 
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Új könyvek
a könyvtárban

Mary Kay Andrews: Csajos esték;  Benkő László: A 
Táltos fia (első kötet), A vér törvénye (második kötet), 
Aranyasszony (harmadik kötet);  Centauri: Jégvágó;  
Joanna Courtney: A kijevi hercegnő;  Jeff Giles: A 
mindenség peremén;  Stephen King: Rémálmok 
bazára;  Jayne Ann Krentz: Titkos nővérek ;  Susan 
Mallery: A három nővér: Szeder-sziget; Susan Mallery: 
Sorsdöntő nyár: Szeder-sziget;  Moldova György: 
Az idegen bajnok; Kate Morton: Az elfeledett kert;  
Sándor Anikó:  Thaiföldi feleség;  Tompa Andrea: 
Fejtől s lábtól   

Gyerek és ifjúsági könyvek:  Bartos Erika: Buda 
hegyei;  Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédmama?;   
Stephanie Dahle: Szamócka: Erdei mulatság és más 
történetek;  Petra Fietzek: Szerencséd volt, kicsi 
delfin!;  Lackfi János: Gipszmüzli és epertorta;    Nele 
Neuhaus: Charlotte: első szerelem, első verseny;  
Geronimo Stilton: a világ legnagyobb bűvésze;  Wass 
Albert: A kis szürke nyúl

a kertmozi, ahol régi, 
klasszikus magyar fil-
meket vetítünk. A veréb 
is madárral kezdtünk, 
majd folytattuk a Po-
gány Madonnával. Itt 
szeretném megköszön-
ni a segítséget Zakar 
Zelindának, a Balaton 
Riviéra Turisztikai 
Egyesület TDM mene-
dzserének , és Ú� jváry 
Andrásnak, aki az egy-
kori alsóörsi kocsma 
mozit működtette, és 
a szükséges eszközöket 
biztosította – kezdi az 
újdonságok ismerteté-
sével Csomai Lóránt, 
aki szeretett volna 
idén egy termelői pi-
acot is megvalósí�tani 
az udvaron, de ez a 
projekt valószí�nűleg a 
jövő évé lesz. Úgyan-
akkor egy régi tálaló 
szekrényben helyi ter-
mékeket értékesí�te-
nek, ami a piac elősze-
lének tekinthető.

Nyár elején, Szilvássy 
Katalin festménykiállí�-
tásának megnyitóján a 
lovasi Nesztinger Kor-
nél klasszikus gitár-
játékát hallgathatták 

az érdeklődők, miköz-
ben a festményekben 
gyönyörködtek. Far-
kas Zoltán, a Kontroll 
Csoport, a Kistehén, 
az Amorf Ó� rdögök és 
számos más zenekar 
zenésze pedig a ked-
venc pop és brazil ze-
néinek gitár átiratait 
játszotta, a Beatlestől 
a Coldplayig, Jobimtól 
Amy Winehouseig, Bob 
Marleytől a Nirvánáig. 
Juhász Zoltán a pop és 
blues stí�lusában saját 
dalokkal és feldolgozá-
sokkal szórakoztatatta 
a nagyérdeműt.  Lip-
ták Katalin Jeanne és 
Szakáll Norbert Íván a 
tavalyi nagy sikerű es-
ték után újból fellépett 
a Lovas Kikötőben, 
ahol klasszikus jazz 
standardeket, swing, 
bossa nova ritmusú 
darabokat hallhattunk 
tőlük. Dávid Roland pe-
dig nem hagyta, hogy 
feledésbe merüljenek 
a 60-as 70-es évek leg-
nagyszerűbb dalai, a 
rock és blues klasszi-
kusai. 

Szendi Péter
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Újabb rekord:
Már a főidény vége előtt túl a bűvös 

egymillión a balatoni komputasok száma!
Augusztus 23-án délelőtt 

a sajtó jelenlétében köszön-
tötte a BAHART a 2018. évi 
egymilliomodik komputasát, 
bő egy héttel korábban, mint 
tavaly, amikor is augusztus 
31-én került sor a hasonló ün-
nepségre. Csak a helyszí�nen, a 
Baross Gábor komp fedélze-
tén derült fény a szerencsés 
utas kilétére, akinek bizalmát 
értékes nyereménnyel ju-
talmazta a Társaság. Pelyhe 
Miklós és családja a csütörtök 
délelőtti 10.00 órás kompon 
vehette át a 100.000 Ft értékű 
BAHART Joker Kártyát Kollár 
József vezérigazgatótól. A kár-
tyaegyenleg a Társaság által 
indí�tott kompokra és egyéb 
hajózási lehetőségekre egy-
aránt beváltható 2019 végéig.

„A Balatoni Hajózási Zrt. 
kompközlekedés szolgáltatá-
sát Szántódrév és Tihanyrév 
között tavaly éves szinten 
több, mint 1.146.000 utas 
vette igénybe, mely még a 
2016-os kimagasló rekord-
évet (1.123.000 főt) is túl-

szárnyalta.  Két éve ugyanis 
egy akkor 14 éves rekord dőlt 
meg, mivel 2016 évet megelő-
zően utoljára 2002-ben szál-
lí�tottak a balatoni kompok 
több mint egymillió utast. A 
BAHART 2018-ban ismét ki-
emelkedő forgalomra számí�t 
a kompközlekedés esetében, 
mely szolgáltatást egyébként 
változatlan dí�jakon biztosí�t-
juk idén! Mindenképpen bi-
zakodásra ad okot, hogy mí�g 
2017-ben augusztus utolsó 
napján lépte át a komputasok 
száma a bűvös egymilliót, 
idén már egy héttel korábban, 
augusztus 23-án köszönthet-
jük a szerencsés utasunkat. 
Mindez azt jelenti számokban 
kifejezve, hogy augusztus 23-
ig nagyságrendileg 80.000 fő-
vel, azaz mintegy 9%-kal több 
utast és 29.000-rel több gép-
kocsit, valamint 10%-kal több 
kerékpárt szállí�tottak a kom-
pok Szántódrév és Tihanyrév 
között a tavalyi év azonos idő-
szakához képest.

A személyhajózásban is 

érzékeljük természetesen a 
forgalomnövekedést, a sze-
mélyhajóinkon is már augusz-
tus elején köszönthettük az 
500.000. utasunkat. Jelenleg 
az utasszám már meghaladta 
a 630.000 főt, í�gy várhatóan 
idén is 700.000 fölé emelked-
het a személyhajózásban szál-
lí�tott utasok száma a hajózási 
szezon végére.” – mondta el 
Kollár József a Balatoni Hajó-
zási Zrt. vezérigazgatója.

„A kompközlekedés az év 
mind a 365 napján üzemel, 

egész évben szállí�tjuk utasa-
inkat kompjaink fedélzetén a 
Balaton északi és déli partja 
között. Hasonlóan a személy-
hajózáshoz a kompok eseté-
ben is a nyári hónapok jelen-
tik az igazi terhelést, hiszen 
egyetlen júliusi vagy augusz-
tusi napon nagyságrendileg 
minimum megegyező, de 
inkább lényegesen nagyobb 
számban veszik igénybe uta-
saink a szolgáltatást, mint 
télen egy teljes hónap alatt. 
A nyári hónapokban akár 17-
18 ezer főt is szállí�tanak a 
kompok egyetlen nap alatt.” 
– tudtuk meg Dónucz Lász-
lótól a Balatoni Hajózási Zrt. 
értékesí�tési és forgalmi igaz-
gatójától.

A kompok – az idén meg-
hosszabbí�tott személyhajózá-
si idényhez hasonlóan – au-
gusztus 26-ig közlekednek 
főidényi menetrend szerint. 
Majd az augusztus 27. és 
szeptember 30. közötti idő-
szakban – megtartva a 40 per-
cenkénti indulásokat - az első 
komp Szántódrévből 6:40 
perckor az utolsó 20.00 óra-
kor indul, mí�g Tihanyrévből 
reggel 7.00 órakor indul az 
első és 20.20-kor az utolsó 
kompjárat.

Forrás: PR - BH Zrt.


