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Kiszáradt

elmék
- Ugorj fiam, készíts valami színeset a nap szenzáci-

ójáról – szólt a rangos lap szerkesztõje az ifjú, s va-
lóban tehetséges titánhoz, aki közismerten kötõ-
dött valamennyi zöldpárthoz. Legyen kerek a kép -

kérdezz meg minden illetékest, de szakembert sem-

miképp sem! Egy hiteles ember van csak közöttük:

tõle tudom, hogy ma vagy holnap, de legkésõbb

maholnap kiszárad a Balaton!

A következõ szám valóságos lavinát indított el
a magyar médiumokban. Kiszáradhat a Balaton –
a vastagon szedett címek szinte sokkolták a köz-
véleményt, s a siker hatására újabb és újabb
elemzések láttak napvilágot Európa-szerte isme-
retlen tudósok tollából. A bulvárlapok címoldalá-
ról lekerült a hangnélküli énekes, a fogyókúrázó
mûsorvezetõ, az ebben a színházi évadban már a
hetvenedik pasiját fogyasztó díva. Ezúttal az írott
sajtót követte az elektronikus média, ám hatásá-
ban semmivel sem maradt el a nyomtatott termé-
kektõl. Az elveszett Paradicsomot siratták a nyári
felvételek: a homokozó gyerekeket, a Balaton-át-
úszás hõseit, a legendás vitorlásbajnokokat, s az
„egyszerû népet”. Monokinis lányok, focizó fiúk,
badacsonyi borozók képei járták be a stúdiókat és
a letargiába süllyedt otthonokat. Mi lesz velük, mi
lesz a magyar tengerrel – tették fel a jól értesül-
tek magabiztosságával kérdéseiket a riporterek. 

Hosszú napokon keresztül sulykolták: egy évti-
zeden belül megkezdõdhet a Balaton kiszáradása
– illõ dolog tehát felelõsen gondolkodni a jövõrõl.
A különbözõ gazdasági érdekszférák talán már
konkrét terveket is készítettek. A motorsport ba-
rátai szerint egyértelmû eséllyel pályázhatunk a
Dakar rendezésére, míg mások a nem létezõ ide-
genforgalmi szezon helyett gigantikus koncerte-
ket, homokvárépítõ olimpiát álmodtak a Balaton
helyére. A hír felröppenése utáni hetedik napon
egy televíziós szerkesztõnek eszébe jutott, hogy
interjúra kéri a déli part egyik polgármesterét –
mondja el, mihez kezdenek majd a kiszáradt Bala-
ton mellett. Hogyan tudják pótolni a kiesett adó-
bevételeket, a megszûnt munkahelyeket? A tele-
pülés irányítója egy ideig türelmesen hallgatta az
abszurd felvetéseket, ám hamarosan elszakadt a
cérna: 

- Uram, ez hülyeség – pusztán egy dilettáns fel-

vetése! Ha nincs értelmes kérdése, kérem, ne zavar-

jon többé!

A polgármester válasza teljes harmóniában
van szerkesztõségünk álláspontjával!

Süli Ferenc

L A P S Z É L Vitatják a járási hivatalok

térségi tervezetét
Tiltakozik a járási rendszer tervezete ellen Balatonalmádi,
a település ugyanis járási központ szeretne lenni - mondot-
ta Keszey János polgármester. Balatonfûzfõ  viszont Veszp-
rémhez szeretne tartozni - jelezte Marton Béla polgármes-
ter.

Balatonalmádi, a kelet-balatoni kistérség központja a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által javasolt járási
rendszerben a Balatonfüred központú járáshoz tartozna. Ez elfo-
gadhatatlan számunkra, - szögezte le a város elsõ embere - hiszen
a 9300 lakosú település az utóbbi években a kistérség központja
volt, ennek megfelelõen alakították a ki az önkormányzati szol-
gáltatásokat, a humán infrastruktúrát. Balatonalmádinak vala-
mennyi olyan adottsága megvan, ami járási központtá tenné:
egészségügyi, valamint szociális alapszolgáltató központ, ok-
mányiroda, rendõrkapitányság, alap- és középfokú oktatási intéz-
ményrendszer - sorolta. Furcsának tartja, hogy a tervezett bala-
tonfüredi járásban négy város is lenne: Balatonfüred, Balatonal-
mádi, Balatonfûzfõ és Balatonkenese, amire máshol nincs példa.
Az is szokatlan a polgármester szerint, hogy Balatonalmádinál ki-
sebb városok - Devecser, Sümeg, Zirc - járási központtá válhatnak.
Keszey János kifejtette: Balatonfüred ellen egyébként nincsenek
kifogásaik, de a kelet-balatoni kistérségbõl nehézkes a közlekedés
oda, inkább Veszprémbe járnak ügyeiket intézni. Balatonalmádi

szeretné elnyerni a járási székhely címet, de ha ez nem megy, ak-
kor is inkább a veszprémi kistérséghez tartozna - fejtette ki a pol-
gármester.

Ha a város mégsem lehet járási központ, Balatonfûzfõ kezde-
ményezi, hogy a veszprémi járáshoz sorolják át a települést – jelez-
te Marton Béla polgármester, hozzátéve, amennyiben az elsõ két
javaslatot nem fogadja el a minisztérium, akkor Balatonfûzfõ azt
támogatja, hogy adják meg Balatonalmádinak a járási székhely stá-
tuszt. A balatonfûzfõi önkormányzat javasolja, hogy módosítsák azt
a törvényi rendelkezést, miszerint közös önkormányzati hivatal
csak egy járáson belül jöhet létre. Ez Balatonfûzfõnek azért fontos,
mert Papkeszivel közös hivatalt tart fenn, Papkeszi pedig a KIM ter-
vezete szerint a várpalotai járáshoz tartozna. Egyébként
Balatonfûzfõ és a kelet-balatoni térség további kilenc települése
mindenképpen szorgalmazza egy új járás kialakítását Balatonalmá-
di központtal.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter Veszprémben az MTI-nek azt mondta, a járá-
sok száma 168, hét fõvárosi körzet lesz, ezen nem lehet változtatni.
A tárcavezetõ, leszögezte: ha valaki új járást akar alakítani, azzal
kell számolnia, hogy abban a megyében viszont meg kell szüntetni
egy másik járást. 

/MTI/

A közmûvelõdési stratégia szerves
része a magyar anyanyelv
Vándorkonferencia Balatonfüreden
Olyan kulturális életet kell szervezni, amely
megmozdítja az embereket – mondta Kecske-
mét alpolgármestere, Mák Kornél a „Magyar
közmûvelõdésért” elnevezésû országos prog-
ramsorozat keretében „Táj és kultúra” címmel
Balatonfüreden rendezett kerekasztal-beszél-
getésen. A számos érdeklõdõt vonzó fórumra a
teljesen felújított, s eredeti állapotába vissza-
állított Vaszary Villában került sor a Magyar
Kultúra Napján. 

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, Halász János elmondta: a kulturális tárca
által elindított programsorozat célja, hogy az ország
15 pontján (így Balatonfüreden is) tájékozódjanak,
értékelhetõ véleményeket kapjanak arról, hogy milyen helyzetben
van a közmûvelõdés. Készül ugyanis egy stratégia – tette hozzá –,
mely a szakma szereplõivel közösen alappontokat keres, hogy azok-
ra lehessen építkezni a késõbbiekben. A politikus leszögezte: a kul-
turális intézményhálózat megmaradásának záloga a helyi közössé-
gek összefogása. Megerõsítette azt is, hogy a koncepció nem kíván
állami beavatkozást, de kijelenti szerepvállalását és felelõsségét. A
folytatásban Halász János felvázolta a XIX. századtól napjainkig tar-
tó korok közmûvelõdéssel összefüggõ prioritásait. A megújuláshoz
azonban – mutatott rá – át kell gondolni az intézményrendszert,
meg kell újítani a struktúrákat. A vendéglátó várost az államtitkár
példaértékûnek nevezte. Modellt mûködtet Balatonfüred – mon-
dotta –, szereplõi lélekkel, elkötelezettséggel veszik ki részüket a
közmûvelõdésbõl.  

A fórumot vezetõ Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város al-
polgármestere így fogalmazott: a magyar mûvelõdési és kulturális
értékek nagyon mélyrõl jönnek. Mindenki valahova született, s
minden tájról van hozott és továbbfejlesztett értéke. A Veszprém
megyét képviselõ Csabai Tibor, a Magyarpolányi Passió Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke szemléletesen magyarázta el,
mire is képes egy kistelepülés, ha határozott célért akarnak lakói
összefogni. Az Europa Nostra díjas Magyarpolány ma például olyan

mûvészeti iskolát mûködtet, amelyben ezer fölötti a tanulói lét-
szám, s 29 településrõl van diákja, a passiót pedig 160 helyi (!) lakos
játssza, mindössze egyetlen (!) profi színész közremûködésével. A
Városok, Falvak Szövetségének titkára Zámbori Péter példákon ke-
resztül magyarázta, hogy kultúrát úgy is lehet együttmûködve al-
kotni, ha annak nem Budapest a központja. Morális és gazdasági
válság van az országban – mondta –, s az egyik kiút éppen a kultú-
ra lehet. Ehhez azonban meg kell ismernie hazánk kulturális örök-
ségét a fiatalságnak, fel kell építeniük magyarságtudatukat. A szö-
vetségnek ma 3 ország, 7 megye, 20 település és 4 civil szervezet a
tagja, s folyamatosan bõvülnek. Kiemelt céljuk a minõségi hagyo-
mányápolás. Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere, Somo-
gyi Béla kérdéssel kezdte beszédét: jól bánunk-e azokkal a források-
kal, amelyek megvannak? Volt idõ – utalt a cívisváros jobb napjaira
–, amikor a költségvetés tíz százalékát tudta a város kultúrára for-
dítani. Az ilyen ínséges idõkben azonban kevesebbõl is tudnak érté-
ket teremteni. Ennek kulcsszava a hatékonyság. Látni és láttatni
kell a saját értékek mellett mások értékeit is. Befejezésül hangsú-
lyozta: a kor technikai eszközeit (facebook, okostelefon, internet
stb.) a kultúra eszközeinek sorába kell állítani, különösképp az arra
fogékony fiatalok körében.

zatyipress

Halász János államtitkár köszöntötte a konferenciát
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Feladat megvonás után, feladatbõvülés elõtt
Beszélgetés a Veszprém megyei Közgyûlés elnökével
Új idõszámítás kezdõdik a megyei önkormányzatok
életében, tekintve, hogy 2012. január elsejétõl ál-
lami tulajdonba kerültek az eddig általuk fenntar-
tott és mûködtetett oktatási és egészségügyi intéz-
mények. A mindezzel kapcsolatos teendõk helyébe
egy új feladat kerül, nevezetesen a megyei terület-
fejlesztés, amely azonban korántsem tekinthetõ
teljesen újnak – mondotta Lasztovicza Jenõ a vele
készített interjúnkban.

- A közbeszéd által elnevezett „Esztergom-törvény”, az-

az a megyei intézmények államosítása miként érinti a

Veszprém megyei Önkormányzatot, s Ön szerint miért volt

erre szükség?

- Az elmúlt évtizedekben a megyei önkormányzatok, s

így mi is, többé-kevésbé intézmény fenntartással foglal-

koztak. A néhány önként vállalt teendõ mellett, - a kultú-

ra, a sport területén – iskolák, kórházak, szociális intéz-

mények, színház, levéltár, könyvtár, múzeum – mûködte-

tésével kellett megbirkózni. Amikor megválasztottak a

közgyûlés elnökévé, közel félszáz intézményünk volt. Az-

óta azonban nagyot változott a világ. Fõként az elõzõ kor-

mányok ugyanis szisztematikusan csökkentették a mind-

ezek fenntartásához szükséges forrásokat. 2006-hoz képest például 2010-ben 4 milliárd fo-

rinttal kevesebb pénz állt rendelkezésünkre. Miközben az intézményeink száma nõtt, mivel

2007-ben a helyi önkormányzatok nyolc középiskolát a megyének adtak át. Az állami forrá-

sok drasztikus megvonása miatt számos megye csõdközelbe került.

- Önök is?

- Mi szerencsére nem, ám minden erõfeszítésünk ellenére a helyzet egyre inkább tartha-

tatlanná vált. E gond feloldása végett másutt és nálunk is az állam átvette az oktatási intéz-

ményeket, a szociális intézményeket, a kórházakat, ezek teljes mûködtetését, illetve forrása-

it, vagyontárgyait, a megyék adósság állományát, a korábban kibocsátott kötvények törlesz-

tési kötelezettségeit. A mi esetünkben ugyanakkor a megyei jogú város, Veszprém önkor-

mányzata a múzeumot, a színházat, a könyvtárat, a levéltárat, s néhány kisebb intézményt

vett át.

- Összességében hány intézménytõl váltak meg?

- Állami tulajdonba 33 került, s ehhez jött a néhány megyeszékhelyhez került intézmény.

- Ezek milyen állapotban voltak?

- Viszonylag elfogadhatóban, vannak köztük olyan iskolák, amelyeket a közelmúltban újí-

tottak meg, illetve korszerûsítettek, mások viszont tagadhatatlanul hagynak maguk mögött

némi kívánni valót. A megyei kórházban ugyanakkor csaknem 10 milliárd forint értékû fej-

lesztések zajlanak, amelyek a kimondottan korszerû intézmények közé emelik.

- Az intézményhálózat elfogadható állapotának biztosítása miatt milyen adósság halmozó-

dott fel a megyénél?

- Ennek mértéke 1,2 milliárd forint körüli, de nagyon lényeges az összetétele, miután job-

bára szállítói adósságról van szó, méghozzá olyanról, amelyek határidõn, illetve 90 napon be-

lüliek. Vagyis nem volt olyan adósságunk, amely esetlegesen felszámoló biztost igényelt vol-

na. Természetesen nem hagyható ki a 2007-ben kibocsátott 5 milliárd forint értékû kötvény

– ezt vállalásunknak megfelelõen fejlesztésekre fordítottuk, s idõvel mindenképpen megté-

rülnek. Jövõbeni törlesztési kötelezettsége az államra hárul, mivel hozzá kerültek a vagyon-

tárgyaink.

- Az intézmények átadása miatt feltehetõen jelentõsen mérséklõdött a megyei önkormány-

zat apparátusának létszáma, miközben az elõbbieknél foglalkoztatottak hivatalosan már nem

tekinthetõk az Önök alkalmazottainak. Mindez milyen elbocsátásokkal járt?

- Arról nem tudok nyilatkozni, hogy a megyei kormányhivatalokhoz került intézmények-

nél milyen létszámmozgás történt, vagy várható. A korábbi években azonban számoltunk az

akkori megszorításokkal, s 2007-ben csaknem száz munkahelyet szüntettünk meg. Vagy úgy,

hogy nem töltöttük be az üres státuszokat, vagy úgy, hogy ésszerûsítések következtében

megváltunk néhány munkatársunktól. A mostani váltás elõtt a megyei önkormányzat appa-

rátusi létszáma 80 körüli volt, ebbõl az intézmény fenntartási feladatok átadása miatt 35 a

megyei kormányhivatalhoz került, s 8 munkatársunknak megköszöntük eddigi munkáját. Így

jelenleg – bár még némi mozgás várható - hivatalunkban

32-en dolgoznak.

- Az új idõszámítást nemcsak az intézmény-fenntartási

teendõk átadása jelzi, hanem egy új típusú feladat felválla-

lása is, amely viszont egy merõben új kihívás elé állítja a

közgyûlés választott testületét, illetve az önkormányzat

megmaradt apparátusát.

- Valóban, méghozzá egy igen felelõsségteljes kötele-

zettséggel járó kihívást. Ugyanis mindenek elõtt olyan te-

rületfejlesztési tervet kell elkészítenünk, amely alapján

meghatározható, hogy 2014 és 2020 között milyen unós

forrásokat lehet és kell majd lehívni a megye számára. Ezt

el lehet rontani és jól is lehet csinálni. Ha elrontjuk, ha

rossz irányba indulunk, s rossz befektetések valósulnak

meg, még ha el is fogadja az Európai Unió, az évtizedekre

meghatározza a megye fejlõdését. Éppen ezért elsõ teen-

dõként létrehozunk egy olyan munkacsoportot, amely az

egyetemek, a kereskedelmi kamarák, a nagy települések

polgármestereibõl, a majdani járási vezetõkbõl tevõdnek

össze. Azokból, akik leginkább ismerik, hogy saját terüle-

tükön milyen lehetõségeket lehet és kell hasznosítani, al-

kalmazkodva a meglevõ struktúrákhoz. Javaslataikat pe-

dig egy olyan szakértõ vállalkozás dolgozza összes koherens tervvé, amelynek kiválasztására

pályázatot írunk ki. Mindezen teendõk egy részével már foglalkozott a korábbi megyei terü-

letfejlesztési tanács, majd késõbb a regionális fejlesztési tanács, amely január elsejével meg-

szûnt, illetve annak munkaszervezete, a fejlesztési ügynöksége. Mostantól az elõbb említett

két testület és a kistérségi fejlesztési tanácsok feladatát, döntési kompetenciáját és lehetõsé-

geit a választott megyei közgyûlés veszi át, miközben az uniós pályázatokkal kapcsolatos

operatív feladatokat továbbra is fejlesztési ügynökség látja el.

- Milyen területfejlesztési forrásokkal rendelkezik majd a megye, illetve miként alakul idei

költségvetésük?

- A három Közép-dunántúli megye területfejlesztési forrása eddig egy helyen a regionális

fejlesztési tanácsnál koncentrálódott. Ennek tagjai konszenzussal törekedtek a források arányos

három részre történõ osztásáról, de a központi döntés ezt elég gyakran eltérítette javaslataink-

tól. Mostantól azonban a megyék, azaz mi fogunk dönteni. Ám meg kell jegyeznem, hogy 2013-

ig az uniós források felhasználásáról már megszülettek a döntések, többnyire a szükséges szer-

zõdéseket is megkötötték. Így szabad forrás az idei és jövõ esztendõt illetõen nem áll rendelke-

zésre. Most az a teendõnk, hogy a jóváhagyott fejlesztések idõben befejezõdjenek, biztosított

maradjon monitoringozásuk. Emellett erõfeszítéseink javát a 2014-2020-as évekre vonatkozó

területfejlesztési terv összeállítására, a majdani pályázatokra való felkészülésre, valamint a pri-

oritások felállítására kell összpontosítani, miután azt még nem tudni, hogy milyen nemzetközi

forrásokra számíthatunk. Ám bízom abban, hogy ez igen jelentõs lesz, tekintve, hogy Veszprém

megye olyan adottságokkal rendelkezik – elég, ha csak a turizmusra utalok – amelyek kihasz-

nálása további fejlesztésekkel elengedhetetlen. Ami pedig a további forrásainkat, például az

idei költségvetésünket illeti, természetszerûen jobbára már csak az önkormányzati hivatal mû-

ködtetésére korlátozódhat. Számszerûen ez várhatóan mintegy 240 millió forint lesz.

- Megkerülhetetlen a kérdés: nem érzi-e magát csalódottnak, hogy míg tavaly az oktatási,

egészségügyi, kulturális intézmények fenntartása, mûködtetése okán egy közel 25 milliárdos

költségvetéssel történõ gazdálkodás, s csaknem 5000 munkavállaló sorsáért felelõs közgyûlés

vezetõje volt, ma be kell érnie egy 240 millió forinttal rendelkezõ hivatal, s a közgyûlési testület-

tel együtt alig félszáz embernek munkát adó önkormányzat vezetésével, irányításával?

- A számokat nem állítanám szembe egymással. Az említett intézményekkel kapcsolatos

teendõk ellátása, egyre romló anyagi feltételek közepette roppant nehéz, sokszor igaztalan

döntésekre kényszerítettek engem és a közgyûlés testületét, amelyekkel nem volt könnyû

szembenézni, s amelyektõl most megszabadultunk. Helyébe viszont olyan új típusú feladat

lépett, a területfejlesztés, amely hosszú távon valós, építõ-gyarapító munkához biztosít szá-

momra, számunkra mandátumot. Ha ezzel sikeresen birkózunk meg, ha ezzel megalapozhat-

juk Veszprém megye jövõjét, akkor minden bizonnyal még unokáink sem tagadnak meg min-

ket. Így semmiképpen sem érezhetem magam, s nem is érzem magam csalódottnak.

Andrássy Antal

Lasztovicza Jenõ
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Hatékony munkával az elsõk között 
Eredményes idõszakot zár a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Sajtótájékoztatón foglalta össze az idõ-
szak eredményeit Cser-Palkovics András, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács leköszönõ elnöke és Temesvári Ba-
lázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója.
Az elmúlt másfél évben az utolsók közül
az elsõ kettõ legeredményesebb munka-
szervezet közé sikerült felkerülnie a régi-
ós ügynökségnek. 

Január elsejétõl több változás is életbe lé-

pett, ami szerint a regionális fejlesztési taná-

csok szerepét a megyei önkormányzatok vették

át, a regionális fejlesztési ügynökségek pedig

állami tulajdonba kerültek. Ennek apropóján

készült most összegzés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezetének

mûködésérõl.  

- Több mint 21 milliárd forint megítélt támogatás 2100 támogatott projektre. Ezek a számok mutatják az el-

végzett munka nagyságát és eredményességét – mondta el a 2010 óta eltelt idõszak mutatóit ismertetve

Cser-Palkovics András. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács leköszönõ elnöke szerint mindenki-

nek közös érdeke, hogy minél több forrást minél ha-

tékonyabban használjanak fel a régió fejlõdése érde-

kében. 

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-

nökség vezetését másfél éve vette át Temesvári Ba-

lázs. Az ügyvezetõ igazgató átalakította a munka-

szervezetet és irányításával sikerült elérni, hogy az

utolsók közül az elsõ kettõ közé került a Közép-du-

nántúli régió az operatív programok megvalósítá-

sában. 

- A kiegyenlítés politikáját követve sikerült

hatékonyan felosztanunk a rendelkezésre álló

forrásokat a régió három megyéje között. Emel-

lett nagy eredménynek tartom, hogy sikerült fel-

gyorsítani a kifizetéseket, azaz a jogszabályban

elõírt határidõn belül tudtuk ezt a projekteknél biztosítani. – mondotta a Közép-Dunántúli Regio-

nális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója. Emellett szólt a 2012-es év I. negyedévében

megnyíló pályázatokról és elmondta, hogy a kormányzati elvárásoknak is megfelelõ stabil mû-

ködéssel az Ügynökségnél biztosított a 2013-ban záruló tervezési ciklus sikeres lezárása.
G.I.

Elsõ 

a veszprémi 

állatkert
Január közepén került nyomdába az észak-balatoni térség helyi pénze, a Balatoni Koro-
na, melyet óriási várakozás elõzött meg. Február 1-jén pedig sor kerülhetett az elsõ
partneri szerzõdés aláírására is a Kittenberger Zoo veszprémi állatkerttel, amelynek
helyszíne az Afrika Ház volt. 

Az állatkert az elmúlt néhány évben (elsõsorban uniós forrásokból) rengeteget fejlõdött, s jó ideje a
Veszprémbe látogató turisták elsõ számú célpontja. A zoo igazgatója, Török László elmondta, hogy a
színvonalas látnivalókért, a szolgáltatásokért a helyi pénzzel is lehet majd fizetni. Sõt: Balatoni Koroná-
ban fizethetik ki belépõjegyüket, bérletüket, a „zoocsemegét”. Ezt tetézi az, hogy az új pénzzel fizetõk-

nek 300 Ft-nyi kedvezményt biztosítanak a családi belépõjegy árából. Az eseményen megjelent Veszp-
rém polgármestere, Porga Gyula is, aki kiemelte a partnerség fontosságát, a Balatoni Korona összekötõ
szerepét, s elmondta, hogy a díszes küllemû pénz elõbb-utóbb a gyûjtõk kedvence is lehet. A Balatoni
Korona Zrt. vezérigazgatója, Leitold László bemutatta a még nyomdafesték szagú pénzeket (500-tól 20
ezer forintos címletig), melyeket Vagyóczky Károly, a Pénzjegynyomda nyugdíjas mûvészeti vezetõje ter-
vezett. Hozzátette: a Balatoni Korona várhatóan március végén (21-én) kerül forgalomba. A helyi pénz-
zel fizethetünk a szerzõdõ balatonalmádi, balatonfüredi, várpalotai, veszprémi, nemesvámosi, litéri és
tihanyi elfogadóhelyeken. A helyi pénz szlogenje: “Balatoni Korona - Közös értékünk”.

Az utalványként (is) mûködõ helyi pénztõl azt várják a környékbeli gazdasági szereplõk és a térség
lakossága, hogy pluszforrást biztosít a pénzforgalomban résztvevõknek, ezzel fellendítve, élénkítve a
gazdaságot. Megtudtuk, hogy a fizetõeszköz a legmodernebb biztonsági eljárásokkal készült, ezzel nem
kis bosszúságot okozva a hamisítóknak. /zatyipress/

Hévíz a turisztikai

toplista élén
Bár a Központi Statisztikai Hivatal még nem adta ki a turisztikai vendégforgalmunk tavalyi
végleges számait, csak az I-XI. hónapi statisztikát közölte, ám Hévíz önkormányzata beje-
lentette: 2011-ben az adóbevételbõl visszaszámolt vendégéjszakák száma átlépte az egy-
milliót, ami rekordot jelent a látogatottságban.

Ennek sajtónyilvánosság elõtti értékelésén Manninger Jenõ, országgyûlési képviselõ, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke kiemelte, hogy a növekedéssel a fürdõváros a térség erõsödéséhez is hozzájárult. Jó

példaként, elismeréssel szólt az önkormányzat és a turizmus szakmai szereplõinek együttmûködésérõl.

Ennek kapcsán hangsúlyozta a marketingmunka és a vonzó kulturális programok hatását, a sármelléki

repülõtér mûködõképességének tavalyi fenntartásában való részvállalást. Papp Gábor polgármester

szólt arról is, hogy a turisztika fejlesztésére kialakított új struktúra hozadéka immár hosszabb távra is ki-

jelölte számukra az utat. Mint mondta: folytatják az új piacok szélesítését célzó munkát, az igényes kul-

turális programok szervezését, s lehetõségeik szerint minden téren igyekeznek segíteni a szolgáltatókat

abban, hogy meg tudjanak felelni a vendégek elvárásainak. Kepli József alpolgármester a Turisztikai

Nonprofit Kft. szerepére mutatott rá azzal, hogy a stratégiai célokért tett lépések már rövidtávon is ha-

tékonyak voltak. A körülményekhez való viszonyítással Könnyid László, turizmusért felelõs külsõ alpol-

gármester a vendégkör összetételérõl elmondta, hogy a belföldiekért különösen meg kellett küzdeni az

üdülési csekkek visszavonásának idõszaka miatt. Sikerült szinten tartani a legjelentõsebb németországi

piac forgalmát, nõtt a cseh és a szlovák vendégszám, az oroszok érkezésének dinamikus emelkedése is

folytatódott. 

A városvezetõk a tavalyi évet áttekintve kiemelték azt a szellemi munkát, amit a 70 taggal mûködõ

Turisztikai Desztinációs Menedzsment végzett. A városmarketing munkában az önkormányzat támasz-

kodott a szobakiadók önkéntes adatszolgáltatásaira, azokból látható, hogy a vendégéjszakák tavalyi nö-

vekedésében részük volt a magánszálláshelyeknek, s egyre több országból érkezõ körbõl tevõdik össze

az ott jelentkezõ vendégkör. Jó marketing eszköznek bizonyult a Hévíz Kártya. Ezért célul tûzték ki an-

nak továbbfejlesztését a szolgáltatói kör bõvítésével, abban önkormányzati intézmények szerepvállalá-

sával, kiterjesztve a kedvezményeket egyebek közt parkolási, tófürdõi belépési díjra.
H. Á. x

Figyelembe véve, hogy decemberben és különösen az esztendõ utolsó napjaiban meglehetõsen so-

kan keresték fel a Balaton szálláshelyeit, a vendégéjszakák száma feltehetõen megközelíti a 4 milliót.

Ennek egynegyede Hévízhez kötõdik, így kiemelkedõen vezeti a turisztikai toplistát. A második helyen

álló Siófok ugyanis a hévízieknek alig felét éri el. Harmadik helyezett Balatonfüred, alig lemaradva az

elõtte állótól, míg szorosan a nyomában Zalakaros áll. Az élbolyban következõk már többszázezres hát-

rányban vannak, hiszen mindössze százötven-százezres nagyságrendet mondhatnak magukénak, így

Keszthely, Balatonszemes, Tihany. A két ismert fürdõhely, Hévíz és Zalakaros kiemelkedõ látogatottsága

miatt a Balatonnál töltött vendégéjszakáknak csaknem fele Zala megyéhez kötõdik, míg a másik felén

Somogy és Veszprém megye osztozik, némileg eltérve egymástól, az elõbbi javára.

Temesvári Balázs és Cser-Palkovics András
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Mit vár 2012-tõl?
Elõzõ két számunkban sorra nyilatkoztak idei elképzeléseikrõl, illetve összegezték a múlt év sikereit, gondjait a balatoni települések polgármesterei.
Összeállításaink folytatásaként – a teljesség igénye nélkül – újabb településvezetõket kerestünk fel.

Balatonföldvár: 
Erõteljes fejlesztések

- Földvár 2012-ben ünnepli várossá ava-
tásának 20. évfordulóját. A tavalyi év
eredményeit és a megszerzett lendüle-
tét felhasználva kívánjuk elérni, hogy
Balatonföldvár egy dinamikusan fejlõ-
dõ, történelmi alapjait megfelelõen ki-
aknázó Balaton-parti üdülõ településsé
váljon. Ennek érdekében tovább szeret-
nénk stabilizálni az önkormányzat gaz-
dasági helyzetét, csökkenteni a város
mûködési kiadásait – tudtuk meg

Holovits Huba polgármestertõl. 

-  Fokozott hangsúlyt fektetünk a fej-

lesztések, beruházások megvalósítására:

2012 január végén ennek szellemében be-

adásra kerül egy 130 millió forintos keret-

összegû pályázat, amely révén a városi köz-

ponti nagy park fog teljesen megújulni. Beadásra készen állnak a városháza és a Bajor Gi-

zi Közösségi Ház teljes energetikai korszerûsítését elõsegítõ pályázataink. Január végén át-

adásra kerül a városháza mellett levõ Tourinform Iroda épülete, megújult környezetben,

amely minden igénynek eleget tesz. Februárban megkezdõdnek a nyugati strand felújítá-

si munkálatai, ennek során elsõ lépésben a lepusztult épületek elbontása történik meg,

ezek helyén parkolók kerülnek kialakításra. Elõkészítés alatt áll továbbá egy nagy (300 mil-

lió forintos) városi turisztikai pályázat is, melynek keretében a csodálatos balatoni panorá-

mával rendelkezõ földvári magas-part kerül bevonásra a város vérkeringésébe. Tervezzük

a teljes városi közvilágítás modernizálását, korszerûsítését, mely szintén a 2012-es év fel-

adatai között szerepel. Folytatódik a már 2011-ben megkezdett városi járda- és úthálózat

rekonstrukciós program, melynek keretében a központi parkoló térburkolása, a Motel út

aszfaltozása, a Somogyi Béla út aszfaltozása, valamint a Tó utca közvilágítása kerül kiépí-

tésre.

Gy. L.

Gyenesdiás: 
Regionális kötelezettséggel
- Küzdelmes, ám kellemes meglepeté-
sektõl sem mentes esztendõt hagy-
tunk magunk mögött - idézi a múlt esz-

tendõt Gál Lajos polgármester.

- Több tûzeset, a csapadékos nyár, a ne-

hezedõ gazdasági körülmények miatt a

családok válságos helyzetbe kerülése jelen-

tette a gondjainkat. A bajok orvoslásában

felelõsségérzettel, kötelességtudattal vett

részt az önkormányzat. Jó érzéssel szolgált,

hogy a strandunk kínálatai több fórumon

nyertek elismerést, míg a sikeres beruházá-

sok befejezése, indítása alkalmat adott ün-

neplésekre. A bölcsõde megépítésével to-

vább korszerûsödött intézményrendsze-

rünk, s elkezdõdött a csapadékvíz elvezeté-

si program elsõ üteme, az utak állapotának

rendezésével. A jövõ feladatait tekintve elsõdleges a település biztonságos mûködtetésé-

nek fenntartása, ehhez tartozóan a fejlesztésekért való munkálkodás pályázati források

szerzésével együtt dolgozva a civil és a vállalkozói szférával. Helyt kell állnunk, hogy a regi-

onális politikában Gyenesdiásnak komoly szerepe maradjon. Optimizmussal tekintek elõre,

az értékteremtõ közösségi erõ településünkön való megléte, érvényesülésének tapasztala-

ta adja ehhez a bizalmat. Az új évben is ez lehet a településért folytatott munka alapja és

hajtóereje.  

H. Á.

Balatonboglár: 
A járások új helyzetet teremtenek
Mészáros Miklós, Balatonboglár
polgármestere szerint a jelenlegi
gazdasági helyzetben a települé-
sek önkormányzatainak elsõdle-
ges célja a mûködõképesség meg-
õrzése. A fõként boráról, s nagy-
szabású rendezvényeirõl híressé
lett városnak ez sikerült, hiszen a
hitelek pontos törlesztése mellett
a korábbihoz hasonló feltételeket
tudtak biztosítani a helyi fenntar-
tású intézményeknek is. A gond-
talan évzáráshoz pedig hozzájá-
rult az a decemberi pénzügyi
tranzakció, melynek keretében a
kormány – támogatásként - több
tízmillió forintot utalt át a város
számlájára.

- Figyelemmel kísérjük az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi változásokat, hi-

szen tudjuk: a járási rendszer kialakítása számtalan új elemet hozhat majd Boglár életé-

ben. Ennek megfelelõen valószínûleg újra kell pozícionálni városunk helyét és régiós sze-

repét is. Az elmúlt év számtalan sikert tartogatott számunkra, hiszen több, a kontinensen

számon tartott esemény - Balaton-átúszás, szüreti fesztivál – résztvevõk és érdeklõdõk tí-

zezreit vonzották városunkba. Megnyugtató, hogy ezek a rendezvények a jövõben is a tu-

risztikai szezon legfontosabb attrakciói közé tartozhatnak – a szponzorokkal, szervezõkkel

új szerzõdéseket szignáltunk annak érdekében, hogy a programok a legkényesebb igénye-

ket is kielégíthessék, s színvonalukban tovább fejlõdhessenek. A tavalyi év eseményeihez

tartozik még, hogy ötszázharmincmillió forintos költségvetéssel felújítottuk, bõvítettük a

rendelõintézetet – egyes szakrendelések már mûködnek, míg a projekt befejezése idén

várható. 

- A város egyes, exponált idegenforgalmi területein további fejlesztéseket tervezünk: el-

kezdjük a Szent Erzsébet park és a Kék kápolna felújítását, turisztikai rehabilitációját. Meg-

újul a piactér, s hamarosan látogatható lesz a múzeumhajó is. A rendkívül kedvelt központi

strand és sétány ugyancsak munkáskezekre vár: a tervezési stádiumon túllépve megkezdõd-

tek a közbeszerzési eljárások. A fürdõhelyi beruházások és a város-rehabilitáció költségveté-

se ötszázhetvenmillió forintos kiadási tételt tartalmaz - ez a projekt jövõre zárul. S bár nem

kapcsolódik közvetlenül az önkormányzati munkához, ám a helybelieknek és a turistáknak is

fontos információ lehet: folytatódik a Várdomb fejlesztése, ismét megnyílik a Gömb-kilátó,

ahonnan szinte az egész tóra varázslatos panoráma tárul, s elkészül egy, a családok számára

önfeledt szórakozást nyújtó bob-pálya is.

S. F.

/folytatás a következõ oldalon/
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/folytatás az elõzõ oldalról/

Alsópáhok: 
Csak az összefogás segíthet
- Az elsõ kérdések most az új önkor-
mányzati törvénybõl adódó munkában
vetõdnek fel. Eddigi közös intézmény-
fenntartások teszik kézenfekvõvé,
hogy a helyhatósági munkában is a
szomszédos Felsõpáhokkal legyünk
partnerek – mondotta Czigány Sándor

polgármester

- A településünket olyan fejlesztési folya-

mat jellemzi, mely megalapozza, hogy opti-

mistán tekinthessünk az idei esztendõre is.

Több nyertes pályázattal tudjuk folytatni a be-

ruházásokat. A tavaszra elkészül a községben 3

játszótér, melyek 26 millió forintos költségéhez

22 milliós támogatást kaptunk. A Keszthely-

Sármellék útelágazásban található Csali-park-

nál 15 milliós támogatással és 2,6 milliós anyagi önerõvel épülhet meg a közlekedésbiz-

tonságot javító forgalomcsillapító sziget, gyalogátkelõhely kialakításával együtt. Az Integ-

rált Szolgáltató Közösségi Tér létesítését célzó pályázatunk 41 millióval növeli a beruházá-

sokra fordítható összeget, ennek köszönhetõen indulhat februárban a mûvelõdési házunk

51 milliós rekonstrukciója. A sportcentrumban április végére fejezõdik be ugyancsak el-

nyert támogatással a 13 millió forinton felüli multifunkcionális pálya építése. A komple-

xum bõvítéséhez tartozóan pályázunk idén egy 30 férõhelyes turisztikai szállás létesítésé-

re, a 24,3 milliós költség teljes összegét célozzuk meg, ahogy arra a kiírás lehetõséget ad.

Január végéig adunk be pályázatot a mezõgazdasági útjaink javításának támogatására,

várjuk a pályázati lehetõséget járdaépítéshez, továbbá a községháza energetikai korszerû-

sítésére is szeretnénk támogatáshoz jutni. Ezekre tartalékoltunk önerõt. A déli községrész-

ben jelentkezõ lakossági igény szerint koordinációs segítséget nyújtunk magánterületek

közmûvesesítésének megoldásához. Hasonló közremûködésünkkel tavaly a nemesboldo-

gasszonyfai településrészben 26 telket alakítottunk ki. Tehát: az eddigi munkákra alapoz-

zuk az idei feladatokat, a polgármesteri kötelezõ optimizmussal bízom abban, hogy az

eredmények adta lendület, az összefogás továbbra is átsegít majd bennünket minden ne-

hézségen. 

H.Á.

Siófok: 
A változás éve

Balázs Árpád polgármester így fogalmaz: -
Egy tucat évvel az évezred fordulója után
lassan valóban belépünk a 21. századba.
Úgy tûnik, ahogyan a tizenkilencedik szá-
zad közel bõ tíz év után fordult egy egé-
szen más világba ez most is így van. Lassan
világossá válik, hogy mindaz, amit meg-
szoktunk, elillan, szétporlad, vagy végle-
gesen új tulajdonságokat vesz fel. Alkal-
mazkodni tudásunk, megújuló képessé-
günk minden korábbinál fontosabb tulaj-
donságunkká válik.

- Siófok pont idõben észlelte a jövõ kihívása-

it és igyekezett az új világ kihívásainak a legjobb

idõben, a legmegfelelõbb választ adni. Gazdasá-

gunkat több lábra állítottuk. Megújítottuk az

iparunkat, az idegenforgalmat új szolgáltatásokkal bõvítettük. Konferenciatermek, welness

szállodák, Galérius fürdõ várja egész évben a vendégeinket. A kereskedelem és a szolgáltatá-

sok tavaszra az új Fõ téren felfrissült kínálattal várják a városba érkezõket. A közszolgál-

tatások átszervezése is elkezdõdött január elsején. Elsõként a tûzoltóság és a vele ösz-

szeolvadt polgárvédelem került az önkormányzattól az államhoz. Siófok városának a

szerepe ezen a téren is növekedett, hiszen a katasztrófavédelemben körzetközponttá

nevezték ki. Ezért sem sajnáljuk a tûzoltóságba fektetett százmilliókat, mivel a város

biztonságán túl, ezen szervezõ szerep csak jó feltételek között mûködõ egységnek ad-

ható. 

A következõ változás a kórház életében várható. A tervek szerint a nyár folyamán kerül ál-

lami tulajdonba. Elõtte azonban a most folyó felújítási munkálatok mellé még két fejlesztést

indítunk meg egyszerre. Az új országos rendszerbe így egy lényegesen jobb, nagyobb teljesí-

tõképességû, újabb funkciókat gyakorló intézmény kerül át. Nem a siófoki kórház lesz az,

amely nem bírja majd a versenyt, és kényszerû szerepcsökkenést szenved el. Újra meg kell ta-

nulnunk az állami iskolák fogalmát. Siófok már évekkel ezelõtt létrehozta az integrált intéz-

ményvezetést, így a több iskolát és települést átfogó mûködés alapjait megteremtette és az

akár járási szinten is folytathatja tevékenységét.

Napjainkban egyébként a járási rendszer ismételt bevezetésével fogunk ismerkedni, és ki-

csi kételyünk sincs abban, hogy Siófok járási székhely város lesz. Fejlettsége, dinamikája, az itt

összpontosult igazgatási tapasztalatok alapján ez megjár a városnak. Mindezek mutatják,

hogy a változásokat csak jó erõben lévõ szervezet viseli el, tud alkalmazkodni, megújulni. Sió-

fok pedig egy jó erõben lévõ szervezet. Tudom, nehéz, munkával teli év van elõttünk, de biz-

tos vagyok, hogy ezek a változások nagyon sok elõnyt is hozhatnak városunknak, az itt élõk-

nek.

Gy. L.

Felsõörs: 
Idén is fejlesztenek Felsõörsön

Szociálisközpont és forgalomlassító sziget
építése is szerepel az ez évi tervek között.
Szabó Balázs polgármester azonban fon-
tosnak tartja, hogy jelentõsen módosítot-
tak az adórendeleteken is, mely a helyi
mikrovállalkozások számára nyújt segítsé-
get. 

- A múlt évi eredmények sorában minden-

képpen említésre méltó, hogy nyáron felújítot-

tuk a külterületen található Eperfasor utcát. Az

érintett ingatlantulajdonosok összefogásával és

az önkormányzat támogatásával pedig ugyan-

csak elkészült a Vadrózsa utca szilárd útburkola-

ta. Mivel ezekhez nemcsak önkormányzati részt

biztosítottunk, így jelentõsen nem „nyirbálta”

meg a költségvetésünket ez a beruházás. Itt sze-

retném megjegyezni, hogy az önkormányzat módosított a korábbi útépítési politikáján. A kül-

területi utakra sokkal magasabb támogatást állapítottunk meg, ezzel is ösztökélve az ingat-

lantulajdonosokat arra, hogy õk is járuljanak hozzá az útépítéshez. Elkészült az óvoda és a te-

lepülés köztéri játszótereinek szabványossági felülvizsgálata és ennek megfelelõen megújul-

tak és biztonságosabbá váltak az eszközök. Nagy örömünkre szolgál, hogy tavaly megnyitot-

ta a kapuit a Snétberger Zenei Tehetség Központ is. Az idei fejlesztések közül kiemelném, hogy

végéhez közeledik az úgynevezett Prevics ház felújítása, mely az idõsek számára nappal biz-

tosít majd helyet, sokkal jobb körülmények között, mint a jelenlegi létesítmény. Itt a korábbi

terveket annyiban módosítottuk, hogy kezdeményeztük az úthoz legközelebb esõ sarok levá-

gását, így a gyalogosforgalom biztonságosabbá válhat. A forgalomlassító sziget és a hozzá

kapcsolódó gyalogátkelõhely kialakításához 15 millió forint támogatást nyertünk. A volt hul-

ladék lerakóhely rekultivációjára is sort kerítünk idén. Hosszú távú terveink között szerepel a

tornaterem építése, szükség esetén az óvoda bõvülése. Fontosnak tartjuk a környezetvédel-

met, éppen ezért a falu további fásítása, parkosítása is szerepel az elképzeléseink között. Itt

szeretném megköszönni a helyi civilszervezetek munkáját, akik nagy segítséget nyújtottak

nekünk. 

Sz.P.

/folytatás a következõ oldalon/
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Balatonszemes: 
Élhetõ és szerethetõ üdülõhely

Takács József polgármester szerint amíg az
országos statisztika szerint a múlt évben
mintegy 13-15 százalékos vendégforgalom
csökkenést regisztráltak, Balaton-
szemesen az idegenforgalmi bevételek
mintegy 4 százalékkal nõttek, és ez körül-
belül 20 százalékos vendégforgalom-növe-
kedést jelent. 

Összességében is elmondható, hogy Sze-

mesen 2006 óta minden évben folyamatosan

3-3,5 millió forintos növekedés volt tapasztal-

ható az idegenforgalmi adóból. Az ezzel kap-

csolatos saját, 1 Ft-os bevételük tavaly már

meghaladta a 45 millió forintot. Hogy mind-

ezen jó hírek minek köszönhetõek? A polgár-

mester szerint elsõsorban annak, hogy folya-

matosan, egyre nagyobb gondot fordítanak a település tisztán tartására, a rendre, a kul-

turált, virágos megjelenésre. Élhetõ és szerethetõ üdülõfaluvá vált Szemes, s ezt a vendé-

gek is megállapítják, akik közül nagyon sokan szívesen térnek vissza. A tavalyi nyáron kü-

lön is foglalkoztattak egy közmunka-programos hölgyet, aki naponta kétszer is körbejár-

ta a vízparti vizes blokkokat, s példás rendet tartott ezekben. Az önkormányzat a vasútál-

lomás gondozását is magára vállalta, aminek következtében a vasúton Szemesre érkezõ-

ket is példás rend fogadta.

A fentebb felsorolt eredményekre alapozva és azokat továbbfejlesztve az idei évet is

bizakodva várják Szemesen. Várhatóan elkészül a kultúrház korszerûsítése, felújítása

mintegy 70 millió forint értékben, amely összeg nagy részét pályázat útján biztosítják.

Vállalkozói és pályázati tõkébõl megújulhat a település országos hírû vendéglõje, a Kistü-

csök, átépül és korszerû parkosított környezetbe kerül a Polgármesteri Hivatal is. Takács

József régi „álma”, hogy az önkormányzatnak sikerüljön megépíttetni egy benzinkutat,

mivel ez hiányzik a faluból. A közvilágítás megújítása eddig elmaradt, a falu elsõ embere

azt reméli, hogy idén erre is sor kerülhet. Emellett szeretnének környezetvédelmi és meg-

újuló energiákkal kapcsolatos pályázatokon is indulni, mert ebben látják a jövõt. Ehhez az

elképzeléshez is kapcsolódik az „energiatakarékos közlekedés”, azaz a kerékpáros közle-

kedés fejlesztése. Elkészültek a tervei a 4,5 km hosszú kerékpárútnak, amelyre szintén

pályázni akarnak az idei évben.

Gy. L.

Dörgicse: 
Egyelõre gond nélkül
Szerencsére az elmúlt években sikerült
annyi tartalékot „felhalmoznunk”, hogy
gazdasági gondjaink biztosan nem lesz-
nek – mondotta Kis Pál Miklós, Dörgicse
polgármestere.

Vannak függõben lévõ és megnyert pályá-

zataink. Számítunk arra, hogy az esõvízgyûjtõ

és a klubhelységre beadott pályázatunk sikeres

lesz, de errõl még nem született döntés. Jó hír

viszont, hogy a polgármesteri hivatal tetõszer-

kezetének a felújítása, a külsõfal festése, vala-

mint a kerítés felújítása idén befejezõdik. Örö-

münkre szolgált, hogy elkészült a falukemence.

Mint ismeretes, törvény szabályozza, hogy

2000 fõt meg kell haladni a közös hivatali ap-

parátus tekintetében. A problémát elsõsorban

az jelenti, hogy a térségünkben kis lélekszámú falvak vannak. Elképzelhetõnek tartom, hogy

6-8 település alkot majd egy körjegyzõséget. Innentõl viszont kérdéses, hogy a lakosok milyen

minõségû szolgáltatást kapnak. Ráadásul figyelembe kellene venni a közlekedést is, ami sok

ember számára nem biztos, hogy egyszerûvé válik. Elõzetes becslések alapján körülbelül 1

millió forinttal lesz kevesebb a költségvetésünk, mint 2011-ben. Mindezt azonban igyekszünk

pótolni a helyi adókkal. Tizenegy évvel ezelõtt emeltünk utoljára, lehet, hogy idén szükséges-

sé válik. 

Sz. P.

Fonyód: 
Befejezõdnek a beruházások

Eredményes évrõl adhat számot a
helyi választópolgároknak Hidvégi
József polgármester, hiszen nem
csak a korábbi városvezetés által fel-
halmozott adósság kezelése sikeres,
de jelentõs fejlesztésekre is sor ke-
rül.

- Az elmúlt év gazdasági eredményei

között elsõ helyen kell említenünk a hite-

lek határidõre történõ visszafizetését: ta-

valy a kilencszázmillió forintos kötvény

közel 10 százalékát, nyolcvanhétmilliót

törlesztettük. Az önkormányzati intézmé-

nyek zavartalan fenntartása mellett a már

korábban elnyert pályázatok önrészének,

hetvenötmillió forintnak a biztosítása sem okozott fennakadást – köszönhetõen rende-

zett pénzügyeinknek. Rajtunk kívülálló okok miatt azonban mégsem lehetek maradék-

talanul elégedett a tavalyi történésekkel, hiszen a városközpont korszerûsítési munká-

inak elvégzésére új közbeszerzési pályázatot kellett kiírnunk. Ez természetesen együtt

jár azzal, hogy a beruházás elhúzódik. Ma már látjuk: két-három hónapos csúszással

kell számolnunk. S bár újabb fejlesztési elképzelésekkel is rendelkezünk, osztom a kép-

viselõ-testület álláspontját: a jelenlegi helyzetben rendkívül óvatosan kell e kérdéskört

kezelnünk. A legfontosabbnak most azt tartjuk, hogy a folyamatban lévõ építkezéseket

befejezzük. A már ismertetett okok miatt a városközpont rehabilitációja ugyan csak év

végén zárul, de a turisztikai szezonra elkészül a szabadtéri színpad, s megújulnak a köz-

ponti parkolók is. A volt bírósági épület átadásával – itt mûvelõdési házat alakítunk ki

– várhatóan december-januárban jelenthetjük ki, hogy a több mint félmilliárd forintos

projektet eredményesen levezényeltük. 

A polgármester elmondta: bár tavaly a kurtaxa bevétel némileg visszaesett, Fo-

nyód vonzereje semmit sem csökkent. A turisták körében rendkívül gyorsan népsze-

rû lett az új kilátó: tavaly negyvenezren igazolhatták Cholnoky Jenõ földrajztudós ál-

lítását, mely szerint Fonyód a déli part legszebb panorámájával rendelkezõ települé-

se.

- Ez az év a várakozás jegyében telik el, hiszen számtalan változás vár ránk. A járások

kialakítása – városunk várhatóan járásközpont címet kap – máris számtalan kérdõjelet raj-

zolt a jövõ köré. Települések együttmûködésérõl, oktatási feladatokról, finanszírozásokról,

hivatalos ügyek intézésérõl, épületek sorsáról kell dönteni a központi akaratnak az új jog-

szabályoknak megfelelõen, s ez gyakran összefonódik szakemberek sorsával, egzisztenciá-

jával is. Érthetõ a felfokozott érdeklõdés, de abban bízom, hogy a racionális átalakulások

végén megnyugodnak a kedélyek. A fonyódi polgárok számára örömteli tény lehet, hogy a

testület februárban olyan 2012. évi költségvetést fogadott el, amely az elõrelépés záloga

lehet.

S. F.

/folytatás a következõ oldalon/
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Balatonkenese: 
Két település érdekei

A város sajátossága, hogy két település ré-
sze – Kenese és Akarattya – egyaránt
igényli a folyamatos és az igazságos fejlesz-
tést. A Balaton kapujának is nevezett Bala-
tonkenese az elmúlt esztendõben és idén is
az infrastruktúra fejlesztését célozta meg –
mondta Tömör István polgármester.

A tömegközlekedést igénybe vevõk régi óhaja a

balatonakarattyai Gáspár-telepi autóbuszöböl-pár

kialakítása, melyre idén kerülhet sor. Hasonlóképp

régi problémát old meg a Bercsényi strandon a csa-

padékvíz elvezetõ rendszer kapacitásbõvítése, de

ezen kívül az Állomás, Fácános és Pusztaszeri utak,

a balatonkenesei Berek és Alsórét utcák is jobban

járhatók lesznek egy-egy nagyobb égi áldás után a

tervezett csapadékvíz elvezetõ árkok kiépítésével.

A kisgyermekek és a szülõk örömére az akarattyai Hársfa utcában játszóteret alakítunk ki.

Mondani sem kell, hogy évek óta várnak egy uniós szabványoknak is megfelelõ, korszerû já-

téktérre az itt lakók, és a nyaranként itt üdülõk is.

A város tervei között szerepel továbbá a kenesei Széchenyi parkban vizesblokk építése, va-

lamint a Parti sétány ún. „nyúlvány részén“ parképítés. A Vak Bottyán strand elõtti parkolót új

burkolattal látjuk el a sétány megszépülése érdekében.

Alaposan ráfér a kenesei szociális házra a teljes rekonstrukció, s az utak, utcák közül ki-

emelést érdemel a Vak Bottyán utca járdaépítése.

- Szinte mindenki elõtt ismert a „magaspart”problémája. Az omlás- és csúszásveszélyes

partfal állékonyságának biztosítása sem halogatható, ennek érdekében a MÁV-val közös kon-

zorciumi pályázatot nyújtunk be ezzel biztosítva az elkövetkezendõ idõszakban a zavartalan

vasúti közlekedést. További fejlesztési terveinket természetszerûen jelentõsen befolyásolja

anyagi lehetõségeink és a közeljövõben megjelenõ pályázati források. Bízunk abban, hogy a

hazánkban megindult fejlõdés az elkövetkezendõ idõszakban sem lassul le, s a településünk-

re is jutnak olyan fejlesztések amelyek az itt élõk és a hozzánk látogatók örömére és megelé-

gedésére szolgálnak – mondta a polgármester.

Z.A.

Zánka: 
Mérséklõdik a költségvetési különbség
Mint minden önkormányzat, így Zánka is komoly változások elõtt áll az elkö-
vetkezendõ években. Úgy vettem észre, hogy elég nagy a bizonytalanság az új

önkormányzati törvénnyel kapcsolat-
ban, sok a megválaszolatlan kérdés. Bár
a törvények megszülettek, de végrehaj-
tási rendeletek egyelõre nincsenek - tud-
tuk meg Filep Miklóstól, Zánka polgár-
mesterétõl.

- Rendkívül nehéz évre számítok, mint min-

den önkormányzat a Balaton-partján, és szerte

az országban. Annak örülök, hogy a költségveté-

si koncepció alapján mérséklõdik a bevétel és a

kiadási oldal közti különbség, mely idén mintegy

60 millió forintot tesz ki, de ez várhatóan némi-

leg csökken a költségvetés elfogadása után. Je-

lentõsebb beruházásaink között szeretném meg-

említeni a fövenyfürdõt, a strandunk pancsoló

részének kialakítását, illetve szeretnénk felújíta-

ni a tájházunkat, mely már elég régóta nem lett renoválva. Az ember mindig igyekszik jobb

évre számítani, de sajnos egyre nehezebb az intézményeinket finanszírozni, fenntartani, így

semmiképpen sem vagyok derülátó a 2012-es esztendõt illetõen. 

Sz. P.

Balatonszõlõs: 
Számítunk a pályázati lehetõségekre
Jelentõs változások nem lesznek a tava-
lyi évhez képest. Igyekeztünk eddig is
takarékos gazdálkodást folytatni, úgy
alakítani a költségvetésünket, hogy az
biztos alapokon álljon - bizakodik az idei
esztendõben Moórocs László, Balaton-
szõlõs pogármestere.

- Szerencsére vannak tartalékaink, gazda-

sági válság, veszély nem fenyegeti az önkor-

mányzatot. Figyeljük mi is természetesen a

pályázati kiírásokat, de úgy érzem, hogy elsõ-

sorban 2013 lesz a pályázatok éve. Komoly,

jelentõs beruházásokkal nem számolunk, jö-

võbeni fejlesztéseink terveinek elõkészítése

lesz a legnagyobb feladat. Nagy várakozással

tekintünk az elõttünk álló idõszakra, kíváncsi-

an várjuk, hogy miként valósul meg a köz-

ponti hivatalok mûködése, mûködtetése. Több településsel folytatunk tárgyalásokat, de konk-

rétumokkal még nem szolgálhatok. Gazdaságilag nem számítok nehezebb évre, mint tavaly,

de a változások miatt mindenképpen más, sûrû év lesz az idei. 

Sz. P.

Január elsején megújult
a cafeteria juttatások
rendszere – az új rend-
szerben 18 ezer forintról
30 ezer forintra növek-
szik az étkezésre adható
támogatás, a belföldi

turizmus élénkítését pedig 450 ezer forintos kedvezményes keret szolgálja. Az Er-
zsébet-utalvány 2012-ben az élelmiszerek mellett meleg étel vásárlására is fel-
használható – a forgalmazó célja, hogy februárra több mint 20 ezres elfogadóhe-
lyi hálózatot építsen ki. 

Az Erzsébet-program elsõ lépéseként az MNÜA 2 milliárd forint értékben pályázatot hir-

detett meg a szociálisan hátrányos helyzetûek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elõ-

segítésére. A SZÉP Kártya az elmúlt évi tesztidõszak után teljes egészében felváltja az Üdülé-

si Csekket, helyettesíti – és egyszerûbbé teszi – a korábban az egészségpénztáraknál elérhe-

tõ rekreációs szolgáltatások kifizetését, átveszi a kulturális utalványok szerepét, és nem utol-

só sorban meleg étkezésre is használható. A rendszer átalakulása óta folyamatosan érkeznek

a munkáltatói igénylések a kibocsátókhoz, január közepén már több mint 50 ezer munkavál-

laló rendelkezett SZÉP kártyával – miközben az igénylések folyamatosan érkeznek a három

kibocsátó pénzintézet, a K&H Bank, az MKB Bank, valamint az OTP Bank erre szakosodott le-

ányvállalataihoz.

A SZÉP Kártya népszerûségének alapja, hogy mindenki számára olcsóbbá, egyszerûbbé

teszi a cafeteria juttatások alkalmazását. A munkáltatók és a munkavállalók számára is díj-

mentes és ingyenes a kártya igénylése és használata, miközben a cégek számára az admi-

nisztráció is jóval egyszerûbb, hiszen elegendõ egyszer szerzõdniük, majd csak utalniuk kell a

kívánt összegeket. A munkavállalók pedig egy olyan modern eszközt kapnak, amelynek biz-

tonságosabb és egyszerûbb a használata.

K.S.

Hát ez SZÉP!
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A „Balaton ékköve” minõsítés 

megkerülhetetlen kötelezettség
A város arculatának megõrzését, a változó igényekhez
igazodó gazdagítását továbbra is alapvetõ feladatának,
s kötelességének érzi - szögezte le a vele készített inter-
júnkban Bóka István, Balatonfüred polgármestere.

- Viszonylag kevés szó esik az Európai Unió Régiók Bizottságá-

ról, amelynek munkájában viszont Ön is részt vesz, a 12 tagú ma-

gyar delegáció tagjaként. Beszélgetésünk kezdeteként kérném,

hogy errõl váltsunk néhány szót!

- A régiók, települések, városok képviselõi a tagjai az Euró-

pai Unió Régiók Bizottságának, amely majdnem ugyanúgy épül

fel, mint az Európai Unió Parlamentje. Gyakorlatilag egy elõké-

szítõ testület, nagyon fontos kérdéseket vitat meg, mielõtt azok

az unió parlamentje elé kerülnének. Néhány hónapja vagyok

csak a tagja, így ez az idõszak jobbára az ismerkedéssel telt el. Ez

alatt igyekeztem felmérni mindazon lehetõségeket, amelyekkel

ismertebbé tehetem a Balaton helyzetét, fejlesztési adottságait,

az uniótól e térség számára megszerezhetõ forrásokat. Két szak-

bizottságban is tevékenykedhetek, így még inkább elmélyedhe-

tek a lehetõségek megismerésében, de leginkább ezek megra-

gadásában, esetleges hasznosításában.

- A Balaton és Füred megismertetéséhez – gondolom – kivá-

ló alkalmat teremtett, hogy a közelmúltban, Brüsszelben megren-

dezett Magyar Bál díszvendége éppen Balatonfüred volt.

- E bált tizedhetedszer rendezték meg, s valóban igen nagy

megtiszteltetés volt számunkra, hogy a hazai városok közül el-

sõként mi mutatkozhattunk be. Igyekeztünk mind sokoldalúbban felmutatni hagyományainkat, kultu-

rális és turisztikai értékeinket e kiemelkedõ rendezvényen, amelynek több mint ötszáz vendége volt

Brüsszel talán legelegánsabb épületében. Az Európai Unió diplomatáinak, jeles repzentánsainak bemu-

tatott programjaink, amelyek ízelítõt adtak gasztronómiánkból, szõlészeti, borászati termékeinkbõl,

jellegzetes kulturális kínálatunkból, - a reformkori hagyományõrzõk, a Mendelssohn Kamara Zenekar,

táncegyütteseink, az Anna-báli szépek, a Bergmann cukrászda közremûködésével, hogy csak néhányat

említsek – osztatlanul nagy sikert arattak. Meglepett, hogy a bál résztvevõinek körében - akiknek két-

harmada magyar volt, de a többiek sorában is – roppant ismert volt városunk, amelyet a Balaton „ék-

köveként” emlegetnek, s amely megkerülhetetlen kötelezettséget ró mindannyiunkra.

- Brüsszelbõl Balatonfüredre térve – ezt az ismertséget, s vonzerejét miként erõsítették a város múlt évi

különbözõ rendezvényei, fejlesztései, amelyeket röviden miként foglalna össze?

- Úgy vélem, 2011-ben is erõsítettük azt az imázst, miszerint Füred a kultúra és mûvészetek városa,

számtalan országosan is elismert és vonzó rendezvényekkel. Nem feledve, hogy megfeleljünk az egyéb

ismert jellemzõinknek is. A városfejlesztések keretében folytattuk, illetve befejeztük a 10 hektáros kis-

erdõ kiépítését, turisztikai pályázat megnyerésével integrálva településünk egészébe, megépítettük az

arácsi népházat, a postamúzeumot, átadtuk a szociális komplexumot, önkormányzati közremûködéssel

létrehoztuk az innovációs központot, bõvítettük a település infrastrukturális, közlekedési hálózatát. S

még számos egyéb, kisebb-nagyobb fejlesztést, beruházást említhetnék.

- Ezek jórészt uniós források bevonásával valósultak meg, amelyekhez természetesen önkormányzati

hozzájárulásokra is szükség volt. Ez utóbbiak tükrében ma milyen helyzetben van Balatonfüred?

- Két részre bontanám a kérdést, nevezetesen, hogy milyen helyzetben van a város, illetve az önkor-

mányzat. Az utóbbiak tekintetében azt mondhatom, hogy az önkormányzat mozgásterülete, lehetõsé-

ge - figyelembe véve a változó feladatokat - sem tavaly, sem az idén lényegében nem szûkült, mint az

ismert számos más település esetében.

- Van adóssága a városnak?

- Négy éve felvettünk egy 350 millió forintos fejlesztési hitelt, államilag garantált kedvezõ kamat

feltételekkel, azóta újabbra nem kényszerültünk – így ezt leszámítva azt mondhatom, a városnak nincs

adóssága, lejárt tartozása az intézmények mûködtetése tekintetében sem. A település vállalkozásainak

helyzete viszonylag stabil, bár az ismert pénzügyi, hitelezési lehetõségek miatt a fejlesztéseik mérsék-

lõdtek, több beruházástól egyelõre elálltak, s várakozó álláspontra helyezkedtek. Szándékaik szerint

azonban továbbra is törekednek csatlakozni a különbözõ önkormányzati fejlesztésekhez, leginkább a

turizmus, illetve a szolgáltatások szélesítése, a munkahelyek bõvítése területén. Mindenekelõtt olykép-

pen, hogy enyhítsék a Füredre jellemzõ ciklikus, szezonális foglalkoztatás gondjait.

- Mint az elõbbiekben említette, ez évben is biztosított az önkormányzat mozgástere, igazodva a nem-

zetgazdaság helyzetéhez. Ezt miképpen erõsítették, vagy csorbították a legújabb törvények, amelyek a te-

lepülési önkormányzatok tevékenységével, feladataival, a közoktatással, közneveléssel kapcsolatosan

megszülettek?

- Tagadhatatlan: az év végén meghozott törvények miatt átrendezõdött, átrendezõdik az állam és

az önkormányzatok viszonya. A közoktatási törvénynél még sok részlet nem tisztázott, annyi biztos,

hogy az állam markáns szerepet kíván betölteni az oktatásban.

Az intézmények finanszírozását még nem látjuk teljes egészé-

ben, kezdetben valószínûleg lesznek kicsit jobban és kicsit rosz-

szabbul járó önkormányzatok, ami majd a rendszer finomhan-

golásával eltûnik. Szeretném jelezni: Balatonfüred arra törek-

szik, hogy minden lehetséges módon megtartsa az oktatási in-

tézményeit. Egyébként ez évben alapvetõ változás még nem

lesz a város finanszírozásában, mivel a 2012-es önkormányzati

költségvetések meghatározásánál jobbára a tavalyi évet tekin-

tették bázisnak, így most még az említett új törvények követ-

kezményeivel nem kell számolnunk. Ám nyilvánvalóan a külön-

bözõ strukturális változtatások idõvel érintik majd a mi bü-

dzsénket is, hiszen például a járási hivatalok felállításával, a te-

endõink és az ehhez rendelt források, finanszírozások is módo-

sulnak majd akár a hatósági, akár az oktatási teendõk terüle-

tén.

- Az idei költségvetésük összeállításán ugyan még dolgoznak,

de ez reményeik szerint milyen további városfejlesztési elképzelé-

sek megvalósításához biztosít majd keretet, lehetõséget?

- Szeretnénk befejezni a városrehabilitációt. Ezt szolgálva

további pályázatokat nyertünk meg, így minden bizonnyal

idén elkezdõdik a Lóczy gimnáziumban a sportcsarnok, illetve

a városi uszoda építése, megvalósul a buszpályaudvar átalakí-

tása, a tündérkerti óvoda és bölcsõde energiahatékonysági

felújítása, az Eötvös iskola pedig sportpályával gyarapszik.

Számolunk az Arácsi út felújításával, amelynek érdekében már több lépést is tett az önkormányzat.

Zajlik az érintett telkek kisajátítása, reményeim szerint májusban döntenek a pályázatról. Rövidesen

kiderül, hogy a felsõvárosrészt a Balaton parttal összekötõ kerékpárút megépítésére kapunk-e támo-

gatást, illetve várjuk a 71-es út alatti városrész csapadékvíz elvezetõ hálózatának kiépítésére beadott

pályázatunk elbírálását is. Elindultunk két turisztikai pályázaton, amelyeknél csupán öt százalék ön-

erõt kellene biztosítanunk. Ezek révén kardiológiai bemutató központ és balatoni halbemutató léte-

sülhetne. A tervek szerint mintegy 200 millió forint önrészt kell a városnak biztosítania a fejlesztések-

hez, de reményeim szerint egyensúlyban maradunk, és továbbra sem kell hitelt felvennie a városnak.

Ebben nincs benne az uszoda finanszírozása, amit két évre osztunk majd el, idén ez várhatóan 70 mil-

lió forint terhet ró az önkormányzatra. Az év közepén indulhat a beruházás, egy 25 méteres meden-

cét építünk, a hagyományos használat mellett itt biztosítanánk az igényelt vízilabda utánpótlás kép-

zés lehetõségét is.

- Ezek a fejlesztések mennyire elégítik ki a lakosság, s az itt megforduló vendégek igényeit, igazodnak-

e ezekhez?

- Mindenképpen, mivel a kerékpárút, a biztonságos közlekedést garantáló arácsi út, a rossz idõben

is kihasználható, korszerûen felszerelt uszoda, a reá telepített turisztikai attrakciók elõsegíthetik, hogy

Balatonfüred egész évben vonzó legyen. Hangsúlyozni szeretném: a rá jellemzõ arculat megõrzése, erõ-

sítése mellett! Ebbe természetesen belefér az is, hogy a vendégeink egy részérõl felvetõdõ kortárs köny-

nyûzenei programok, az élõzene koncertek iránti igényeket is kielégítsük. Nevezetesen, hogy legyen

egy pár napos, a város imázsát erõsítõ könnyûzenei rendezvénysorozat. Idejét azonban mindenképpen

meg kellene fontolni, hiszen a szezon már így is túl zsúfolt, nem lenne szerencsés például a Borhetekre

még rászervezni egy nagy tömeget vonzó programot. Nem szólva arról, hogy figyelembe kell vennünk

a szórakozni vágyó családok, a hagyományos és komoly mûvészeti értékeket igénylõ polgári középosz-

tály elvárásait, amely semmiképpen sem értene egyet azzal, hogy Balatonfüred valamiféle bulizó város

is legyen.

- Befejezésül elkerülhetetlen, hogy megkérdezzem: mint a térség parlamenti képviselõje, s Balatonfü-

red polgármestere, miként vélekedik a kialakítandó járások terület lehatárolásával kapcsolatos vitákról?

Almádi, Fûzfõ önkormányzatai például aggályosnak tartják, hogy Füredhez tartozzanak, s önálló járási

központok szeretnének lenni.

- Felvetéseik bizonyos tekintetben érthetõk, én azonban igyekszem semleges maradni állásfoglalá-

somat illetõen. Annak ellenére, hogy túldimenzionáltnak tekintem a vitát, hiszen az okmányirodákat

tekintve mindenki bárhova mehet, a földhivatalnál, az ÁNTSZ-nél régóta kialakult az illetékességi terü-

letkör, vagyis az igazgatási, hatósági hovatartozása jórészt adott. Vagyis a vitát leginkább a „vihar egy

pohár vízben” szindrómával minõsíteném. Ezt azonban semmiképpen sem tekintem Füred-ellenesnek,

miközben megértem, hogy például Almádi, a kistérségébe tartozó 28 ezer lakossal, szeretne járási köz-

pont lenni. Ez persze nem rajtam fog múlni, a szakmai érvek lesznek a döntõk, s ezért biztosított a tár-

sadalmi vita, a különbözõ javaslatok, felvetések mérlegelése, amely reményeim szerint ésszerû komp-

romisszummal, egyetértéssel zárul majd.
Andrássy Antal

Bóka István polgármester
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Tapolca képes a továbblépésre
Némi túlzással azt is mondhatjuk, Tapolca a vizek városa: a tavas barlangi csónaká-
zó tóé, a Malom-tóé, de a Balatoné is. Egyik vonzza a másikat, kölcsönösen népsze-
rûsítik egymást. Ez azonban cseppet sem a véletlenek egymás mellé rendezõdése,
mögötte tudatos városmarketing és a régió értékeinek népszerûsítése és védelme
áll - mondotta Császár László polgármester a vele készített interjúnkban. 

– Polgármester úr, ma, amikor szinte minden településnek azon kell gondolkodnia, miképp

lehet még több lábon állni a fennmaradás, a fejlõdés érdekében, Tapolca elégedett lehet-e a mö-

götte álló egy esztendõvel?

– Egy Széchenyi-idézettel kezdem válaszomat: „Úgy látom az életben, hogy az emberek

minden dologban vagy nagyon fent, vagy nagyon alant keresik az igazságot. Sok elõnyt a tá-

volban keresünk, holott közelünkben fekszik.” A gondolat azt sugallja nekünk, hogy sok min-

dent megoldhatunk, sok mindent jobbá tehetünk, ha új, helyesebb szemlélettel, akarattal lá-

tunk munkához. Tapolca 2011. évi gazdálkodása stabil volt, az önkormányzati költségvetés

bevételi és kiadási fõösszegei ötmilliárd forint körül alakultak, a mûködéséhez hitelt nem vet-

tünk igénybe. Az eredményeket fegyelmezett gazdálkodás, következetes és pontos hivatali

munkavégzés mellett értük el. A gazdasági nehézségek ellenére a helyi adóbevételek csak-

nem elérték a 800 millió forintot, amelyek a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok nagy

többsége pontos megfizetésének eredménye. Kijelenthetõ, hogy a biztonságos mûködés

mellett megtartottuk, növeltük az önkormányzati vagyont, kiegyensúlyozottan mûködött a

város. 

– Az elmúlt évben bizonyára sikereik és kudarcaik is voltak. Melyek ezek a teljesség igénye

nélkül?

– Jelenleg is folyamatban van a Közép-dunántúli Operatív Program pályázatán elnyert,

„A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû projektünk megvalósítása, Tapolca

legújabb kori történelmének legjelentõsebb pályázata. A közel 1,1 milliárd forint összkölt-

ségvetésû, helyi vállalkozó partnereinkkel megvalósuló fejlesztéshez mintegy 700 millió fo-

rint vissza nem térítendõ támogatást nyertünk el. A Belvárosi Irodaház energia-hatékony fel-

újítása, környezetbe illesztése már megvalósult. Hasonló fejlesztésre kerül sor a Wass Albert

Könyvtár és a Tamási Áron Mûvelõdési Központ esetében. Két jelentõs projektelem – a Köz-

társaság tér parkfejlesztése és a Nagyköz utcai autóparkoló – kiépítése is megtörtént. A

Veszprém Megyei Önkormányzat és a tapolcai kistérség települései példaértékû összefogása

ellenére egyelõre nem tudjuk megvalósítani a tapolcai új mentõállomás építését. Nem sike-

rült elõbbre lépni a volt honvédségi ingatlanvagyon hasznosítása terén sem. A meghirdetett

pályázatok a gazdasági és hitelválság miatt eredménytelenül zárultak. Településünknek ele-

mi érdeke a hasznosítás, így ezt továbbra is kiemelten kezeljük az állag megóvásával, az in-

gatlan õrzésével. Egy termálvizes kutatófúrással igyekszünk kedvezõ környezetet teremteni. 

– Mit várnak tehát a 2012. évtõl? 

– Az újév kilátásai nem adnak okot túlzott derûlátásra. Nem irigylésre méltó a helyze-

tünk. Bennünket is jelentõsen érint a gazdasági válság. A problémák megoldásának kulcsa a

helyi közösségek kezében van, nekünk meg kell õriznünk azt a légkört, amely a politikai csa-

tározásokat a városon kívülre rekeszti. Eredményes pályázat révén jó minõségû, biztonságos

kerékpárutat fogunk építeni a Dobó városrész és a városközpont között, mintegy 100 millió

forint beruházási összegben. A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében újra

pályázunk a tapolcai közösségi közlekedés fejlesztésére, ún. intermodális csomópont (közös

vasúti és autóbusz-állomás) létesítésére. Továbbra is elsõdleges feladatunk a város és intéz-

ményrendszerének kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése, a megkezdett programok,

fejlesztések befejezése. A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. a Közép-dunántúli Re-

gionális Operatív Program keretében benyújtott, mintegy 650 millió forint beruházási össze-

gû, a meglévõ és bõvítésre kerülõ rehabilitációs szolgáltatásokat fejlesztõ regionális konzor-

cionális pályázatot Tapolca jelentõs anyagi szerepvállalással támogatta. Tudatosan készülünk

az Új Széchenyi-terv folyamatosan megjelenõ pályázataira, különösen a mûködési költsége-

inket jelentõsen befolyásoló energiafelhasználást csökkentõ, szennyvízkezelést javító pro-

jektjeinkkel. 

– A turizmus fejlesztése is hasonló hangsúlyt kap?

– Fontos szempont a kistérség látogatottságának növelése, a turizmus különféle ágaza-

tai szolgáltatásfejlesztése, amely a települések közös érdeke. Szeretnénk együttmûködni a

Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal a Tapolcán tervezett Tavasbarlang Látogatóközpont meg-

valósításában, az egészségügyi szolgáltatások terén pedig a kórházi gyógybarlang kezelési

feltételeirõl. A közeljövõben megjelenõ regionális turisztikai attrakciófejlesztési pályázat fel-

tételeit megismerve a ”Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodá-

sának Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” címû

dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítását tervezzük. A fejlesztésekhez forráso-

kat kizárólag pályázatok útján lehet bevonni. A forráskeresõ, pályázatkészítõ, -kezelõ, -elszá-

moló feladatok hatékony végzése továbbra is igen fontos, kiemelt önkormányzati, hivatali fel-

adat. A szükséges források és munkatársak biztosításával mindent meg kell tenni a sikerért!

– A civil szervezetek ma már nélkülözhetetlen feladatot töltenek be egy-egy település mûkö-

désében. Tapolcán mennyire igaz ez? 

– Tapolca önkormányzata lehetõségeihez képest mindig jelentõs támogatást, pályázati

lehetõséget biztosított a civil szervezetek, a történelmi egyházak számára, a kulturális és

sportprogramok megtartására. Lehetõvé tettük a létesítmények, intézmények igen kedvezõ

feltételekkel történõ használatát. Ezt a jövõben is megtesszük, a támogatási-pályázati rend-

szert megtartjuk.

Zatkalik András

Ludas Matyi Szabadiban
A közelmúltban a balatonszabadi iskolásoknak a ságvári gyerekek adták elõ Ludas Matyit. Ez része annak

a sorozatnak, amelynek keretében minden hónapban elõadást, rendezvényt tartanak: a kicsiknek báb-

színház, a nagyoknak bálok és zárszámadó estek nyújtanak kikapcsolódási lehetõséget. A müvelõdési

házban elindítottak egy számítástechnikai tanfolyamot is idõseknek és munkanélkülieknek. Március ele-

jén Petõfi-estre várják az érdeklõdõket, az Aligha Színjátszó Kör elõadásában Petõfi Sándor: A helység

kalapácsa címû darabot mutatják be március másodikán. Egy héttel késõbb nóta- és táncdal estet ren-

deznek.

Sz.I.

Császár László polgármester

Jelenet a színmûbõl
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Népszavazás, majd rendkívüli testületi

ülés Balatonvilágoson
A település két év múlva csatlakozhat Somogyhoz
Mindössze öt napig tûnt úgy, hogy Balatonvilágos lakói 2014 tavaszától is Veszprém me-
gyeieknek vallhatják magukat, ám a szavazóurnák lezárását követõ százhúsz órában fel-
gyorsult az élet a településen. Fekete Barnabás polgármester a helyi népszavazás adatai-
nak ismeretében február elején rendkívüli testületi ülést hívott össze, s a képviselõk a ha-
tályos jogszabályok alapján a megyeváltást szorgalmazó többségi akarat mellett tették le
voksukat. 

- A helyi közügyekben való részvétel legerõteljesebb formájaként a polgárok közössége közvetlenül,

helyi népszavazással dönthet egy-egy település életét, jövõjét jelentõsen befolyásoló ügyekben - így tör-

tént ez Balatonvilágoson is a közelmúltban. A helybelieknek egyetlen kérdésre kellett válaszolniuk: Egyet-

ért-e ön azzal, hogy Balatonvilágos község teljes közigazgatási területével elhagyja Veszprém megyét és

Somogy megyéhez csatlakozzon? A január 29-ére kitûzött referendum azonban eredménytelenül zárult,

mert a szavazásra jogosult választópolgárok mindössze 44,2 százaléka nyilvánított véleményt. A tények-

hez tartozik, hogy a megjelent ötszázharmincnyolc polgár 79,2 százaléka szavazott igennel, s ezt az aka-

ratot az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül – ismerteti a konkrét adatokat, s a lépéskényszer

okát a polgármester, aki az 1990. évi, a helyi önkormányzatokról szóló törvény indoklására is felhívja a

figyelmet. 

- Úgy gondolom: érdemes a ránk vonatkozó passzust tételesen is megismerni, hiszen hûen tükrözi a

balatonvilágosi helyzetet, s egyértelmûvé teszi a jogalkotó szándékát. E szerint „amikor a választópolgárok

közössége közvetlenül gyakorolja az önkormányzás jogát, az ebbõl következõen kötelezõ a képviselõ-tes-

tületre. A képviselõ-testület a helyi népszavazás eredménye szerint köteles eljárni, azzal ellentétes, vagy at-

tól eltérõ döntést nem hozhat törvényesen. Ha azonban eredménytelen a helyi népszavazás - akár érvény-

telen volt, akár azért eredménytelen, mert a szavazók nem elégséges számban adtak le azonos szavazato-

kat -, a döntés joga átszáll a képviselõ-testületre. A képviselõ-testület természetesen figyelembe veszi a he-

lyi népszavazás számszerû eredményét, de szabadon mérlegel. Az ügy természetétõl függõen elõfordulhat,

hogy érdemi döntést nem is kell hozni, ezért a törvény szerint a képviselõ-testület dönthet, de nem feltétle-

nül szükséges, hogy döntsön.” Értelmezésemben az a demokrácia, amikor élve a törvényben biztosított le-

hetõséggel, véleményt nyilvánítok – a sajátomat – és az eredményt tudomásul veszem, vagyis elfogadom

a többség döntését akkor is, ha az számomra kedvezõtlen. A demokrácia azt jelenti: azok véleménye, állás-

pontja dönt, akik a szavazáson megjelentek és véleményüket kifejezték. A távolmaradók nem nyilvánítot-

tak véleményt, a döntést nem befolyásolták. A passzivitásnak számos oka lehet - érdektelenség, közömbös-

ség a helyi ügyek iránt, de lehet látszat el-

lenállás is. Valószínûsíthetõ, hogy esetünk-

ben sokan eredménytelenül záródó népsza-

vazást akartak. Meggyõzõdésem: a távol-

maradás nem demokratikus magatartás,

nem tükröz önálló véleményt – rossz fényt

vet azokra, akik nem vállalják fel álláspont-

jukat és hagyják, hogy helyettük mások

döntsenek. Számukra közömbös, milyen lesz

a végkifejlet. Nem foglalkoztatja õket a kö-

zösség érdeke, nem foglalkoznak a napi

gondokkal, az orvosi ellátással, a tanulók

utazásával, a távolságok miatti költségekkel.

Fekete Barnabás elmondta: a képvise-

lõk végiggondolták azt is - ha szigorodnak

az egészségügyi ellátás finanszírozási fel-

tételei, és sem a járóbeteg-ellátás, sem a

labor nem vehetõ igénybe Siófokon, akkor

ezekért a szolgáltatásokért az érintettek-

nek Balatonalmádiba kell utazniuk. A köz-

vetlen megközelíthetõség hiánya fõleg a rászorulókat, a kivizsgálásra utazókat, a vérvételt és az egyéb

vizsgálatokat igénybe venni szándékozókat sújtja. Mérlegelve a népszavazás eredményét, a körülmé-

nyeket, a képviselõ-testület tagjai név szerinti szavazáson döntöttek arról, hogy élnek a törvény bizto-

sította jogukkal, és a népszavazásra bocsátott kérdést elfogadottnak tekintik. Az 5:2 arányú eredményt

hozó voksoláson a megyeváltás mellett Koloti Béla, Kovács Tamás, Szabó István, Viszt Attila és Fekete

Barnabás foglalt állást, míg Kovács Béla és Molnár János a jelenlegi státust favorizálta.

- Az a szándék tehát, hogy a népszavazáson való alacsony részvételi aránnyal megbuktassák a többsé-

gi akarat kinyilvánítását, a törvényalkotó bölcsességén, elõrelátásán és a helyi képviselõk felelõsségválla-

lásán megbukott - fogalmazta meg markáns véleményét a polgármester.

Süli Ferenc

Fürdõvárosok „kézfogása”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen Balatonfüred
együttmûködési megállapodást írt alá a horvátországi Opatijával. A kulturális
kapcsolat révén számos közös program valósul majd meg.  A megállapodás alá-
írása kapcsán rendezett gálaesten Cserép Lászlót, aki korábban a füredi önkor-
mányzat mûvelõdési osztályvezetõje volt, s jelenleg a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium fõosztályvezetõje, a „Város Kultúrájáért” kitüntetésben részesítet-
ték.

Az Anna Grand Hotelben rendezett ünnepségen részt vett Ivan Bandic horvát nagykövet,

aki megköszönte, hogy Magyarország az uniós elnöksége során támogatta a horvátok csatla-

kozását, és nagyon fontosnak nevezte a két kis település, Opatija és Füred találkozását, mert,

mint hangsúlyozta: ez mutatja meg igazán a nemzetek arcát.

- Ez a megállapodás nem valósulhatott volna meg a helyiek akarata nélkül, hiszen az elmúlt

15 évben számtalan találkozó jött létre a két város lakói között. Látszólag az idegenforgalomban

konkurensei vagyunk egymásnak, de együtt - opatijai javaslatra kiegészülve az osztrák fürdõvá-

rossal, Bad Ischl-lel - meggyõzõdésem, hogy több vendége lesz a településeknek – fogalmazott

Bóka István a kulturális együttmûködés aláírásakor.

- A 160 éves turisztikai történelemmel rendelkezõ Opatija, amely igazi fesztivál és fürdõvá-

ros, - képekkel, írott szóval és tánccal lesz jelen Füreden. Kihasználva a lehetõséget, a veszprémi

turisztikai vásáron is megmutatjuk majd magunkat – mondta beszédében Ivo Dujmiæ, Opatija

polgármestere, aki két évvel ezelõtt járt elõször a városban és elmondása szerint azonnal be-

leszeretett a szelíd tájba és megérintette a fürediek szeretete.

A horvát kapcsolat elsõ rendezvényeként Opatija, az Adria gyöngye címmel fotókiállítást

nyitottak a Kisfaludy Galériában.
/balatonfüred.hu/

Távozott a siófoki rendõrkapitány
Több mint ötévnyi kapitányi szolgálat után január végén távozott posztjáról Lengyel Róbert alezredes, a Siófoki Rendõrkapitányság vezetõje, miután Mergancz Sándor
megyei fõkapitány felmentette beosztásából a siófoki szakembert. A felmentést sem a megyei kapitány, sem Lengyel Róbert nem kívánta kommentálni.

A távozó kapitány 1988 óta volt a rendõrségnél, Siófokon kezdett, majd a paksi Neutron Kommandó parancsnoki székét cserélte 2006-ban a siófoki kapitányságvezetõi székre.  A hírek sze-

rint a jogász végzettséggel is rendelkezõ volt rendõrkapitány nem marad az állományban sem, hanem leszerel.

Gy. L.

Fekete Barnabás polgármester
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Együtt mûködtetnék 

a tavasbarlangot
Tapolca önkormányzata részt vállalna a város legnagyobb idegenforgalmi attrakciója, a
tavasbarlang mûködtetésében, annak fejében, hogy a bevételekbõl is részesülhessen -
mondta Császár László polgármester az MTI-nek. A barlangot üzemeltetõ Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság közölte: Magyarországon a barlangok kizárólag a magyar állam
tulajdonában, és a jogszabályok szerint a nemzeti parki igazgatóságok kezelésében állnak.

Császár László elmondta: a létesítményt évente több mint százezren látogatják, a helyi képviselõ-
testület döntése alapján kezdeményezték a tulajdonos magyar állam képviseletében eljáró szervezetnél
és a nemzeti parknál, hogy az önkormányzat részvételével alapítsanak közös gazdasági társaságot. Az
alapító okiratban rögzítenék azt is, hogy az üzemeltetésre létrehozott cég tevékenységének eredményét
meghatározott mértékben a Tapolcai-tavasbarlang fenntartásához szükséges karbantartási és felújítási
feladatokra kell fordítani - tette hozzá. Hangsúlyozta: az évi mintegy százmillió forintos bevételû bar-
lang üzemeltetésén azért változtatnának, hogy a közös mûködtetéssel csökkentsék a várost terhelõ költ-
ségeket. Idõszakosan és éves szinten is komoly kiadást jelent a városnak a védett természeti értékhez
köthetõ marketingmunka, mivel a kiadványok és kiállítási megjelenések költségének meghatározó há-

nyadát Tapolca fedezi. Emellett a város bizto-
sítja a látogatóknak a kulturált környezetet, a
parkolást, és üzemelteti a turisztikai informá-
ciós irodát. A polgármester tájékoztatása sze-
rint az ügyben még a nemzeti park válaszára
várnak. Azt mondta, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park üzemeltetési költségei jóval alacso-
nyabbak a bevételnél, a városnak pedig nyere-
séget nem, csak költséget jelent a tavasbar-
lang. Szükségesnek tartanák egy, a barlang-
hoz kapcsolódó fogadóépület létesítését is,
amely megszüntetné a távozók és érkezõk ke-
veredésével jelenleg uralkodó „kaotikus
állapotot“, de a város nem nyújthat be pályá-
zatot a tavasbarlangot érintõ fejlesztésekhez.
A közös nonprofit társaság ezt a problémát is
orvosolná - vélekedett Császár László.

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park igazgatója azt közölte az MTI-vel, hogy
Magyarországon a barlangok kizárólag a Ma-
gyar Állam tulajdonában, és jogszabály ren-
delkezése alapján a nemzeti parki igazgatósá-
gok kezelésében állnak. „Nemzeti érdek, hogy
a fokozottan védett Tapolcai-tavasbarlang ér-
tékeit óvjuk és megõrizzük, ezért a barlang
üzemeltetését igazgatóságunk látja el“ -
mondta, hozzátéve, hogy jelenleg a barlang
felújítását végzik uniós forrásból. Elmondta,
hogy folyamatban van egy korszerû látogató-
központ kialakítása, melyet szintén uniós for-
rásból a nemzeti park hoz létre. Véleménye

szerint a felújított barlang és a tervezett látogatóközpont olyan turisztikai vonzerõt jelentenek a város-
nak, amely önmagában megsokszorozza az egyébként idelátogatók számát, így Tapolca fenntartható
fejlõdéséhez is hozzájárulnak. Hozzátette: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság minden olyan
együttmûködésre nyitott, amely fejleszti a turizmust, példaként a közös marketinget, és programcsoma-
gok kidolgozását említette. 

/MTI/

Gyenesdiás 

õrzi eleganciáját 
A múlt évi eredmények újra nagyot lendítettek azon, hogy Gyenesdiás mindinkább úgy sze-
repeljen a Balaton-part térképén, mint elegáns nagyközség. 

Számba véve a tavaly történteket, gazdagon lehet tallózni a település új büszkeségeiben. Önerõvel
több utat aszfaltoztak, számos helyen végeztek burkolatjavítást, rendezték a gyenesi Lidóstrand melletti
parkoló területét, fejlesztették a diási Játékstrand villamoshálózatát. Bõvültek a baráti kapcsolatok is, a szé-
kelyföldi Csikszenttamással való testvér-települési kapcsolatfelvétellel. Pályázati támogatással 180 millió
forint feletti beruházás keretében korszerûsítettek 3 utcát, közel 25 milliós ráfordítással létrehozták az I.

Balatoni hal és termelõi piacot, 90 millió forintból a térségi bölcsõdét és csaknem 10 millióval lakossági
komposztláda akciót bonyolítottak le. A vállalkozókkal való együttmûködés eredményei közt tarthatják
számon a madárparkot, a zagykazetták kitisztítását befektetési helyszín kialakítását célozva, a Süss fel Nap
fesztivál megrendezését. Elkészült a fénykereszthez vezetõ keresztút és a Dolomit tanösvény, harmadszor
rendezték meg a Balatoni Keszegfesztivált. A vendégkörben végzett felmérés eredményeként elnyerték a
Zala megye legkedveltebb üdülõtelepülése címet, a diási fürdõhely 2. éve a Balaton egyik legkedveltebb
strandja. A „Biodiverzitás fõvárosa” pályázaton a 3. helyezést szerezték meg, díjazottjai lettek a Virágos
Magyarországért vetélkedõnek, továbbá elnyerték a „Családbarát önkormányzat” címet. Házigazdái lehet-
tek a polgárõrök országos találkozójának, másodszor adtak otthont a Nemzeti Vágta elõfutamának. A diási
búcsú megrendezésének sikerétõl pedig remélhetõ, hogy az visszatérhet a helyi hagyományok közé. 

Gyenesdiás önkormányzatának legfontosabb célja, hogy õrizze a megteremtett, vonzó eleganciáját.
Gál Lajos polgármester elmondta: tartalékokat is képezve, garantáltan gondoskodnak a település biz-
tonságos mûködésérõl. A közel 4000 lakosú település számára fontos, hogy az iskola központi szerepét
állami tulajdon mellett is fenntartsák, erõsödjön az óvoda térségi szerepe, az önkormányzati önállóság
megmaradjon. Napirendre kerül a tornacsarnok építésének elõkészítése, a községgazdálkodási munka
további javítása, a komposzttelep vállalkozásba adása, iparterület bõvítése, befektetési portfoliók kiala-
kítása, a szelektív hulladékgyûjtés továbbfejlesztése, Zöld Iroda rang megszerzése. Folytatják a zagyka-
zetták tulajdonba vételéért zajló tárgyalásokat. A már elnyert pályázati segítséggel bormúzeummá fej-
lesztik a Darnay-pincét 18 millió forintos beruházással.  A pásztorházban 10 milliós ráfordítással létre-
hozzák az Avar vezér címû kiállítást, megkezdõdik az új turisztikai iroda és központi dísztér kialakítása,
14 milliós költséggel. Támogatást kaptak továbbá a gyalogtúrázók országos találkozójának idei megren-
dezéséhez. A Kárpáti korzó II. beruházás keretében multifunkcionális, rendezvények megtartására is al-
kalmas teret hoznak létre infrastruktúra-fejlesztéssel együtt, mintegy 12 millió forintból.  

A település 26 milliós önerõ biztosításával pályázott egy 200 millión felüli értékû útjavításra, sport-
öltözõ fejlesztési céllal 27 milliós összegre, a Nemzeti Vágta regionális elõfutama idei megrendezéséhez
4 milliós támogatásra. Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázaton strandfejlesztésre, Környezet-
védelmi Operatív Programban a Palkó Sándor park létesítésére is nyújtottak be pályázatot, s megcéloz-
tak továbbá 12 milliós támogatást a vasúti megállókban peron kiépítésére. 

Horányi Árpád

Ünnep a Georgikonon
A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon karának januári diplomaosztó ünnepségén több mint száz
végzõs hallgatót avattak mérnökké.

A tanulmányaikat alapképzésben, nappali és levelezõ tagozaton, valamint keresztféléves mester- és szakmérnö-
ki szakon befejezõk búcsúztak az alma matertõl. A fiatalok sok biztató gondolat, útravaló jó szó kíséretében vették át
oklevelüket. A rendezvényen a felsõoktatási intézmény 215 esztendõs fennállására is emlékeztek. Friedler Ferenc
rektor beszédében hangsúlyozta: a hallgatók a tanulmányi idejük során versenyképes tudást kaptak, melyben benne
van 215 esztendõ értéke. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a tradíciókkal való együttélés mellett szükség van az
ismeretek frissen tartására, a specializálódásra, ami a karrier záloga. Jó tanácsként említette, hogy valahányszor dön-
tést kell hozniuk, akkor mindig hosszú távra gondoljanak. Továbbá azt kérte, ne feledjék az alma mater történelmét,
arra legyenek büszkék, hogy rájuk a Georgikon kar is mindig büszke lehessen. 

Kormányzati képviseletben V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára köszöntötte a végzõsö-
ket. Dublecz Károly dékán emlékeztetett néhai kollégája, Bakonyi Károly szõlõnemesítõ sokszor hangoztatott szava-
ira: a fiatalokat 88 évesen is azzal inspirálta, hogy higgyenek a jövõben! A szakma iránti elkötelezettség, a megszer-
zett tudás válságos idõszakban is realitást ad a túlélésre. Doktorrá avatásra és kitüntetések átadására is sor került, az
intézménnyel való szakmai kapcsolatok elismeréseként címzetes egyetemi docensi kinevezést kapott Szekeres Lász-
ló, a hévízi Szent András Reumakórház fõorvosa. H. Á. Több mint száz végzõst avattak mérnökké 

Idén is pályáznak a Nemzeti Vágta elõfutamának megrendezésére
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Adományokból vásároltak

mentõautót
Felajánlásokból vásárolt mentõautót adtak át január 10-én Balatonlellén. -Ez az autó, me-
lyet 17 ezer 700 euróért hoztak Németországból, eredetileg is mentõnek készült, így szinte
mindennek megvan benne a helye, akár egy kétméteres ember is felállhat a jármûben –
mondták az átadáson a lellei mentõsök.

Az elmúlt év tavaszán egy vonulás alkalmával frontálisan ütközött az egyik autójuk. A totálkáros au-

tó felújítása komoly beruházás lett volna, ekkor kezdett gyûjtésbe a Balatonlelle és Környéke Mentõala-

pítvány egy új jármû

beszerzésére – szólt

az elõzményekrõl

Szentes László, az

alapítvány elnöke. A

híradásokból szer-

zett tudomást a

lellei mentõsök

problémájáról a ka-

mionok javításával

foglalkozó Huszák

Zoltán vecsési vállal-

kozó, aki felajánlot-

ta, hogy saját költsé-

gén felújítja az ösz-

szetört autót. Nem

egy sima felújítás

történt, hanem

ajándékba extrákkal

is felszerelték újbóli üzembe helyezés elõtt azt a mentõautót, melyrõl korábban mindenki lemondott.

Álló- és menetklíma, forgatható ülések, elektromos ablakok és GPS is került a mentõkocsiba. Ám az egy-

begyûlt felajánlásokra tekintettel az alapítvány nem tett le arról, hogy megvegyék az eddigi, hét és ti-

zenhárom éves jármûveiknél lényegesen korszerûbb négy és fél éves mentõautót, mely szakmailag is

jobb körülményeket teremt a feladatellátáshoz. A kitartásuknak és az önzetlen adományozóknak kö-

szönhetõen kerülhetett sor a január eleji ünnepélyes átadásra, melyen a korszerû mentõautó kulcsát

Mártai István, az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója nyújtotta át a lellei mentõsöknek. 

A fõigazgató elismeréssel szólt a civil összefogásról, annak jelentõségérõl. Elmondta: a mentõszol-

gálat feladata, hogy ezt a jármûvet a flottába befogadják és üzemeltessék. Közismert tény, hogy a csak-

nem ezer jármûvet mûködtetõ mentõszolgálat jármûparkja elöregedett. Fontos, hogy a mentõjármûvek

megfelelõek legyenek, mivel azok a mentõsök munkahelyei – emelte ki Mártai István, aki beszélt az el-

öregedett mentõautók cseréjérõl is. Elmondta, hogy hamarosan 37 rohamkocsi kezdi meg mûködését, s

további 23-ra kötöttek szerzõdést. 1,4 milliárd forint támogatáshoz jutottak, ami újabb 60-70 mentõjár-

mû beszerzését teszi lehetõvé.

M. L.

Bõvíti kerékpárforgalmi hálózatát

a „Kerékpárosbarát Település” 

díjjal elismert Tapolca
Csaknem 100 millió forintot nyert Tapolca Város Önkormányzata az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és a hazai központi költségvetési elõirányzatból kerékpárfogalmi hálózatá-
nak fejlesztése érdekében. A projekttel – amelyet ez év októberéig kell megvalósítani –
kapcsolatos szerzõdés aláírására Székesfehérvárott került sor.

A fejlesztés ke-
retében a Dobó la-
kótelep és a Sümegi
út közötti kerékpá-
ros útszakasz kerül
kiépítésre, mintegy
2054 m hosszan. Így
települési szinten
összesen 5954 m
hosszú útszakaszon
lehet biztonságosan
kerékpározni. Az önkormányzat a projekt megvalósításával szeretné elérni többek között, hogy a váro-
son belül az új és a már meglévõ létesítmények összekapcsolásra kerüljenek, fizikailag egybefüggõ, egy-
séges kerékpáros úthálózat alakuljon ki; a Dobó tér, a Május 1. utca és az Alkotmány utca közötti lakóte-
rületek, a gazdasági területeken található munkahelyek, valamint a város központjában található min-
dennapi szolgáltatások, kereskedelmi, ügyintézési helyszínek között. Egyúttal tehermentesíteni kíván-
ják a jelentõs közúti forgalmat lebonyolító Keszthelyi út, Május 1. utcákat a balesetveszély és a rendsze-
res közlekedési konfliktushelyzet elkerülése végett. Mindezek elõsegítésére az önkormányzat vállalta a
szükséges információs pontok, tematikus elemek kihelyezését, s a forgalomgenerálás érdekében 8 cél-
állomást is kialakítanak. A pályázat sikeréhez számos civil szervezet, vállalkozás is hozzájárult. 

*
A város eddigi erõfeszítéseit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - öt másik településsel

együtt – „Kerékpárosbarát Település 2011” díjjal is elismerte. Ünnepélyes átadására Gyõrben
került sor, ahol Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordiná-
cióért felelõs államtitkára személyesen gratulált a nyertes települések képviselõinek. 

Sz M.

Megújult a györöki egészségház
Befejezõdtek az egészségház felújítási munkálatai Balatongyörökön. Eddig hiányzott egy,
a betegek számára korszerû járóbeteg szakellátást nyújtó modern épület. Az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv NYDOP pályázatának köszönhetõen 2012 februárjára elkészült a régi
orvosi rendelõ átalakítása és infrastrukturális háttere is. 

Az ünnepélyes avatón, sajtó nyilvános rendezvényen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Za-
la Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a jelenlévõket, és Biró Róberttel, Balatongyörök polgármeste-
rével közösen vágták át az új épületet átadó nemzeti színû szalagot, majd rövid beszédek után a meg-
újult orvosi és gyermekorvosi rendelõt tekinthették meg a meghívott vendégek és a falu lakói. A mun-
kálatokhoz a település önkormányzata 36 millió forintot nyert, amely a teljes költség 90 százalékát tet-
te ki. A Dózsa György utcában található orvosi rendelõ 1977-ben épült, jelentõsebb felújítások azóta
nem történtek. Az épület mûszaki állapota – szigetelés hiánya, fém nyílászárók, elöregedett tetõszerke-
zet – indokolták a felújítást. A váróteremben gyógyszertár is mûködött, melynek bõvítése és átalakítá-
sa a megváltozott jogszabályi háttér miatt vált szükségessé.

A megújult egészségház helyet biztosít a gyermekorvos mûködésének, a felnõtt háziorvosnak, a vé-
dõnõi szolgálatnak, valamint a gyógyszertárnak. A fejlesztés eredményeként az épület megfelel a jogsza-
bályoknak, valamint a költség-hatékony üzemeltetés feltételeinek. A fogyatékkal élõk esélyegyenlõsége
érdekében az egészségház részleges akadálymentesítésére is sor került. A projekt részeként hárommillió
forint értékben orvosi eszközöket és bútorokat is vásároltak, amelyek biztosítják a minõségi betegellátást.

Szeméthegy 

helyett gyerekerdõ 
Egykor illegális szemétlerakó volt, mára kitisztított terület, s a tavasz során megvalósulhat
a Balatonkiliti Kulturális Hagyományõrzõ Civil Közhasznú Egyesület kezdeményezésére a
Gyerekerdõ – Kerekerdõ program, melynek fõvédnöke Pelczné Gáll Ildikó Európa parlamen-
ti képviselõ.

A szomszédságban lévõ rét és nádas területén védett és ritka madárfajok élnek, melyeket a kialakí-

tásra kerülõ parkerdõ madárlesérõl, illetve a malomárkon átívelõ kis hídról a gyermekek is megismerhet-

nek – tudtuk meg az egyik szervezõtõl, Herencsár Attilától. A kezdeményezés nagyon sok támogatóra ta-

lált, a Kilitiben mûködõ vállalkozások, egyesületek, alapítványok és több önkéntes lakótárs csatlakozott a

szervezõkhöz. Siófok város önkormányzata 99 évre felajánlotta a terület hasznosítását a lelkes kezdemé-

nyezésnek, így a szükséges engedélyek beszerzése után megkezdõdhetett az igazi tevékeny munka. 

Az elsõ szemétszedési akció sikeresen zárult, a felhalmozott szemetet az AVE Zöldfok Zrt. támoga-

tásként szállíttatta el. A jó szándékú emberek összefogásának eredményeként tavasszal elkezdõdhet a

faültetés, s megszülethet a gyerekerdõ. A szervezõk szeretettel várják azokat a siófoki lakosokat, akik fát

szeretnének ültetni gyermekükkel, unokájukkal, illetve támogatni kívánják a parkerdõ kialakítását.

/Balatonpress/

Projekt ismertetés Fehérvárott

Manninger Jenõ (középen) az avatáson

Ünnepi pillanat





LÉLEGZETNYI ROMANTIKA
Tapolca, ahol minden földi jó egyszerre megtalálható

Csupa szépség föld alatt és föld felett. Talán legegyszerûbben így lehetne megfogalmaz-

ni azt, hogy mit találhat a Balaton-felvidéki kisvárosba látogató akkor, amikor megpil-

lantja a tanúhegyekkel óvón körbevett települést. Gyönyörû utcáival, tereivel, mediter-

rán hangulatú épületeivel, kedvelt szállodáival, éttermeivel hívogatja a vendéget: Te-

gyél egy sétát, fedezz fel! Aki pedig csak egyszer is eleget tesz a kérésnek, sohasem fe-

lejti el, amit talál. A melegvizû tó a város szívében, a gyógyító levegõjû barlang a föld

alatt, a vulkáni talajon termett borok tüze nem engedi el többé az ide látogatót. Újra és

újra vissza kell térni, hogy átélhessük azt, amit csak Tapolca tud nyújtani: romantikával

átitatott nyugodt pillanatokat, harapnivaló, gyógyító levegõt!

Mit sem ér azonban a város minden csodaszép épülete, kalandra hívó utcája, ha nincsen

tartalom, ami mindezt élõvé tenné. Az itt lakók természetesen gondoskodnak arról, hogy pezs-

gõ életet varázsoljanak a mindennapokra. Virágzó kulturális élettel lepik meg vendégeiket. 

A zenei élet központja a Járdányi Pál Zeneiskola, amely a Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-

nekar, a Rézangyalok fúvósegyüttes, az Estam ütõsegyüttes, a Musica Buffa régizene

együttes, több vonós formáció és jazz zenekar bázisa. Messze földön híres a nyaranta itt

megrendezett, a Liszt-díjas Baranyay László által tartott zongora mesterkurzus. A köny-

nyû mûfaj ma már országos hírû képviselõi a városban a tehetségükkel kitûnõ Tóth lá-

nyok, Vera és Gabi, akik mindketten tagjai voltak a helyi zene- és tánckedvelõ fiatalokat

tömörítõ Tapolcai Musical Színpadnak.

A népi kultúra, a hagyományápolás elkötelezettje a város két néptáncegyüttese. A 40

éves Batsányi Táncegyüttes a világban sok helyre elvitte már Tapolca jó hírét, munkájukat

számos elismeréssel, díjjal jutalmazták. A Kinizsi Táncegyüttes a néptánckultúra átadásának

elkötelezettje. A felnõtt tagok mellett sok gyermek ismerkedik általuk a különbözõ tájegysé-

gek táncaival. Mindkét együttes rendszeres fellépõje a város kulturális rendezvényeinek. 

Ezekbõl pedig akad bõven. Januárban telt ház elõtt, mindig zajos sikerrel lép fel a vá-

ros fúvószenekara a hagyományos újévi koncerten. Új, civilek által életre hívott kezde-

ményezés a februári Téltemetõ jelmezes felvonulás, amely a tavaszt hivatott köszönte-

ni. Majd a márciusi Sándor-napi bormustrán kóstolhatják a borkedvelõk a Balaton bor-

régióban, így a környezõ hegyeken termett legjobb borokat. Áprilisban ismét a boré és

a bortermelõké a fõszerep. A Szent György-hegyi napok alatt kulturális rendezvények

sokasága várja a vendégeket, akiknek lehetõsége van végigkóstolni a nyitott pincék kin-

cseit, bejárva a hegy három borútjának valamelyikét. Májusban a Tér-Film-Zene Feszti-

vál és a hatalmas tömeget vonzó városi gyermeknap miatt bolydul fel a város. Június-

ban messze földrõl érkeznek a szebbnél szebb motorok Tapolca-Diszel városrészbe, a ve-

teránmotoros találkozóra, és elkezdõdnek a víziszínpadi koncertek is az ékszerdoboznak

is nevezett Tóparton. Júliusban a Ghymes Fesztivál miatt népesül be a város és a bázisul

szolgáló Szent György-hegy. Augusztusban a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét esemé-

nyei hívják a város utcáira-tereire a bor, a gasztronómia és természetesen a kultúra sze-

relmeseit. Szeptemberben szüreti vigadalom és a belvárosi üzletek hatalmas kedvezmé-

nyeit is kínáló, koncertekkel, gyermekprogramokkal színesített Péntek Esti Frász elne-

vezésû rendezvények nyújtanak igényes kikapcsolódási lehetõséget. Az októberi utolsó

napsugarakat kihasználva a Tópart ad otthont a Tapolcai Pisztráng- és Borfesztiválnak,

ahol nemcsak a halból készült remek étkeket és a hozzájuk társítható borokat kóstolhat-

ják meg az ínyencek, de igényes, élõzenei koncertek sokasága is szórakoztatja a nagyér-

demû közönséget. Novemberben a Vinum Vulcanum Borlovagrend a hagyományos

Szent Márton-napi lúdvacsorán avatja lovagjait a Badacsonyi borvidék nedûit kedvelõk

közül. Az adventi hétvégék mindegyike kínál a városban szép, lélekemelõ szabadtéri

rendezvényeket egy helyi szobrászmûvész által készített betlehem közelében. Az egyik

legszebb ünnep Tapolcán a Mindenki Karácsonya. Hatalmas karácsonyfa körül gyûlik

össze a város apraja-nagyja Tapolca szívében és készül a szeretet ünnepére. Szilveszter

napjának délelõttjén nagyszámú érdeklõdõ közönség kíséri a legbátrabbakat a Tópart-

ra, ahol lehetõség van megmártózni a télen-nyáron 16-18 fokos Malomtóban. Különös

látványt nyújtanak a gõzölgõ tóban a mókás fejfedõkben úszkálók. 

Természetesen nemcsak azoknak lehet úti cél Tapolca, akik a kultúra és a gasztronómia

szerelmesei. Az aktív pihenést érdemes egy hatalmas sétával kezdeni a városban, amely

érinti a nevezetességeket: a várost híressé tevõ, csónakázható Tavasbarlangot, amelynek

kórházi szakasza számos légzõszervi beteg szenvedéseire jelent gyógyírt, és amely hazánk

legnagyobb, nemrégiben felfedezett földalatti tavaival rendelkezik.  A Köztársaság téren

felállított Trianon emlékhelyet 64 történelmi vármegye földjével és egy hatalmas székely-

kapuval.  A Tópartot, az ott található római katolikus templomot és városi múzeumot Ta-

polca szülöttjének, Batsányi Jánosnak emlékszobájával. Marton László Kossuth- és Mun-

kácsy-díjas szobrászmûvész több alkotását és galériáját, Tapolca-Diszelben pedig az Elsõ

Magyar Látványtár kiállításait. Majd érdemes túracipõt húzni és kerékpárra vagy lóra pat-

tanni, hiszen könnyedén megközelíthetõk a közeli tanúhegyek. Felfedezhetjük a csobánci

vagy a szigligeti várromot, megtekinthetjük a szõlõhegyek kápolnáit, ihatunk kristálytisz-

ta vizû forrásaikból, az üdítõ borokból, vagy csak egyszerûen gyönyörködhetünk a Tapol-

cai-medence „forgószínpadán”: az egyedülálló természeti környezetben.

Tapolca testvértelepülésétõl, az erdélyi Zabolától kapott székely kapura faragta fel

annak készítõje Tamási Áron gondolatát: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon

legyünk benne”. Ezt vallja ez a kedves kisváros és annak lakossága, hiszen az idelátoga-

tó vendég valóban úgy érezheti, hogy ez egy olyan biztonságos zuga a világnak, ahol

gondjainkat hátrahagyva igazán „otthon” lehetünk. www.tapolca.hu

A festõi Felsõ-tó



Várjuk a Balatonnál, 
várjuk a fedélzeten!

Menetrendszerinti hajó- és kompjáratok

Sétahajók, sétahajók programmal (Naplemente túra, Grill party)

Diszkóhajók retro és mai slágerekkel

Gyerekhajók kalóz- és bohócmûsorral

Egynapos hajókirándulások Tihanyba és Badacsonyba

Családi- és szakmai rendezvények hajón, vendéglátással

Hajóbérlés

Vitorláskikötõk a Balaton körül

Vízparti szálláshelyek 
• Hotel Móló*** - Siófok
• Sellõ kemping – Balatonboglár
• Hattyú kemping - Balatonszemes

Üdülési csekket elfogadunk!

Balatoni Hajózási Zrt.
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

Tel./Fax: 84/310-050
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu

www.balatonihajozas.hu



Kívül-belül megújult a 
Víg Molnár Csárda

Csopak gyönyörû üdülõövezetében, a 71-es fõút mellett, Balatonfüredtõl 3 km-
re, Veszprémtõl 12 km-re kereshetõ fel a Víg Molnár Csárda.

Az épület az 1950-60-as években a vízimalomhoz lakásként tartozott. A mal-
mok bezárása után, 1971-ben kezdtek benne vendéglátással foglalkozni. Hosszú
éveken át jól mûködõ, híres vendéglõje volt a gyorsan fejlõdõ falunak, amely a nö-
vekvõ turizmusnak volt köszönhetõ – amíg hozzá nem értõ emberek az enyészet
útjára nem juttatták. Az épület szinte teljesen lepusztult, elhanyagolttá vált.

Lock László családi vállalkozása 2011 tavaszán vásárolta meg az ingatlant, lát-
va benne a szépséget és a szakmai kihívást. Újragondolva a vendéglátás mai igé-
nyeit kezdték meg a felújítást. A fiatal vállalkozó családja csopaki születésû. Édes-
anyja, húga és öccse ugyancsak vendéglátós, hosszú évek szakmai tapasztalatával
rendelkezik.

Összefogásukkal még a tulajdonjog megvételének évében meg is nyitották a be-
térõ vendégeik örömére a megfiatalított Víg Molnár Csárdát, amelyet immár
egész évben nyitva tartanak.

Az uniós támogatással elõsegített felújítás keretében elkészült a nádfedeles, kel-
lemes árnyékot adó lábas ház, 120 férõhellyel. A hozzá kapcsolódó búbos kemen-
cével, melyben kitûnõ házias ételeket készítenek egyéni és csoportos vendégeik ré-
szére. A belsõ étterem is megújult, ízléses, népies hangulattal. Itt egyidejûleg
mintegy 70 vendéget képesek kiszolgálni. Ételkínálatuk megõrzi a híres magyar
konyha jellegét, szem elõtt tartva az egészséges mai ember igényeit. Mindemellett
választékos borajánlattal, házi szörpökkel szeretnék bõvíteni vendégeik gasztronó-
miai élményeit.

A kívül-belül megújított Víg Molnár Csárda tulajdonosai és személyzete déli
12 órától este 22 óráig várja kedves egyéni és csoportos vendégeit.

Fizetési lehetõségek: bankkártya, üdülési és étkezési csekk.

Elérhetõség: 

Cím: 8229 Csopak, Kõkorsó út 1.

Telefonszám: +36/70/297-4200.

Email: info@vigmolnarcsarda.hu

Web: : www.vigmolnarcsarda.hu

!
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A városért, a térségért és a turizmusért
Hévíz önkormányzata a fürdõvárosi rangjához, a kistérségi székhely-
hez méltón egyaránt gondoskodik a helyben élõket és turistákat szol-
gáló városfejlesztésrõl. Ezen az együttes szándékon alapulnak az idei
tervek is.

- A megvalósítás kulcsa a költségvetés, valamint azok a források, amikhez pá-

lyázatok útján hozzá tudunk jutni -

mondta elöljáróban Papp Gábor, pol-

gármester. - A törvénymódosítások-

kal összefüggõ változásokat most

dolgozzuk fel. Megyei fenntartású

oktatási intézmények nincsenek a

városunkban, így azok az átalakítá-

sok nem érintenek bennünket. A

közigazgatás átszervezése során

nem lettünk járási székhely, bár a fo-

gadókészségünk megvolt rá. A

Keszthelyhez tartozást reális döntés-

ként elfogadtuk, partnerek vagyunk

abban, hogy kormányablak létesül-

hessen, erre vannak indokaink, s fel

is vagyunk rá készülve. Hévíz speciá-

lis helyzetben van, sok a külföldi ingatlantulajdonos. Térségi szerepkörünknek

most is úgy tudunk jól megfelelni, hogy van okmányirodánk, építéshatóságunk. 

A beruházási tervekrõl a következõkben szólt Papp Gábor:

- A költségvetés megalkotása során rangsoroljuk az igényeket. Arra nagy esély

van, hogy az autóbusz pályaudvar új helyre kerülhessen, ez immár másfél évtize-

de napirenden lévõ téma. A megoldás más fejlesztéseknek is kiinduló pontja: ez-

zel együtt tudjuk megvalósítani az oda tervezett közösségi teret, ami szerves

egységgént csatlakozhat majd a belváros környezetéhez. A kórház-park, a Feste-

tics és a Deák tér összekapcsolását jelenti ez, a Széchenyi utcai nagy autóparkoló-

tól keletre fekvõ, új rendezvénytérre való gyalogos átvezetéssel együtt. 

A fürdõváros éves költségvetése mintegy 4 milliárd forint nagyságrendû, kintlé-

võség, hitel, és napi gazdálkodási gond nélkül, 700 milliós tartalékkal. 

- Az anyagi kondíciók a nyertes pályázatokkal együtt adják a lehetõséget cél-

jaink eléréséhez, számos ilyen forráslehetõséget céloztunk meg. Csak olyan beru-

házásokba fogunk, aminek lehet látni a jövõjét, a hozadékát. Ezzel a realitással

nézünk 26 százalékos tulajdonostársként is a Gyógyfürdõ Kft. terveiben szereplõ

fedett fürdõ rekonstrukciója elé, ami elkerülhetetlen. Fejlesztés alatt a piacterünk

a rendezvényudvarral együtt, ennek újabb fejezete egy 200 milliós terv, a pályá-

zatot már beadtuk. A gyógytó fejlesztésével kapcsolatosan kizárólag olyan elkép-

zeléseink vannak, amik a tradicionális funkcióhoz tartozóak. Idén döntést kell

hoznunk a városi tulajdonú Hotel Aquamarin sorsáról. A szálló mûködési nehéz-

ségei ismertek, a jelenlegi állapotában többet nem lehet kihozni. Ám elkezdõdött

a vagyonfelmérés, ez kiinduló pontja lehet egy élményfürdõ létesítésnek akár az

ingatlan hasznosításával, vagy értékesítése esetén más helyszínen való befekte-

téssel. A tavaly ugyancsak pályázati segítséggel bemutathatóvá tett, s ezzel új tu-

risztikai látványosságot jelentõ római kori romkertet is össze akarjuk kapcsolni az

Egregyi városrészünk szép szõlõskertjeivel, pincéivel, borozóival, létrehozva a hé-

vízi Grinzinget. Sportberuházás is

szerepel a terveinkben: ehhez terü-

letet vásároltunk, szeretnénk meg-

valósítani egy multifunkcionális pá-

lyát, s már elnyert támogatás is ren-

delkezésünkre áll. Az infrastruktúra-

fejlesztési szándékainkhoz tartozik

egy gyalogátkelõ létesítése a város

déli részén vezetõ kelet-nyugati irá-

nyú állami kezelésû közúton, ehhez

sikeres pályázattal tudjuk biztosíta-

ni a pénzt, a megvalósításhoz. Célja-

ink közt szerepel a város teljes köz-

világításának mintegy 100 milliós

költségigényû korszerûsítése, ehhez

80 százalékos támogatásra pályáz-

tunk. Intézményi fejlesztésként szerepel az óvoda energetikai korszerûsítése, ami

15 milliós beruházást jelent. Pályázunk a Teréz Anya Szociális Intézmény Szent

András utcai épülete felújításának és bõvítésének a támogatására. Fontos felada-

tunknak tartjuk, hogy a lakók méltó körülmények között élhessenek az otthon-

ban, az ápolásra szoruló betegek elkülönített módon, a szükséges magasabb

szintû ellátást kaphassák. 

Mindemellett máris sok aktuális feladatot ad a nyárra való készülõdés is, a prog-

ramok lebonyolításának elõkészítése. 

- Azon vagyunk, hogy színvonalas programjaink a nyáron pezsgõ kulturális

életet teremtsenek, változatosságukkal minden korosztálynak igényes kikapcso-

lódást nyújtsanak. A már honos rendezvényeknek a szerzett tapasztalatok szerin-

ti fejlesztésével, s újak elindításával fogjuk erõsíteni az olyan kulturális kínálatot,

mely a pihenés zavartalansága mellett megteremti a mozgalmas fürdõvárosi

hangulatot. A Festetics György Mûvelõdési Központ magas színvonalú munkájá-

ra immár programcsomagokkal alapozhatnak a vendéglátói szolgáltatók. 

Hévíz hosszú távon építeni kíván a repülõgépes turizmusra is.

- Látva a turisztikai eredményeket, készek vagyunk részt vállalni a Sármellék-

zalavári Fly Balaton repülõtér hosszú távú mûködésének elõsegítésében, együtt-

mûködve a Magyar Turizmus Zrt.-vel, és a repülõtér üzemeltetõjével. Minden-

képpen szükségnek tartjuk a menetrendszerû és a charter járatok forgalmi feltét-

eleinek biztosítását. Elképzeléseink közt meghatározó, hogy Hévíz hosszú távon

részese legyen a repülõtér üzemeltetésének.

A közelmúltban felújított római kori romkert  számos program helyszínéül szolgál majd Idén is folytatódik a 20. század elejének idilli hangulatát tükrözõ Boldog Békeidõk 
rendezvénysorozat

Papp Gábor, Hévíz város polgármestere





A borlovag küldetése
Egy vonzó balatoni úti cél: az aszófõi Salánki pincészet

Közel négy évtizedes a Salánki Családi Pincészet, s e több mint
egy emberöltõ alatt a tulajdonosok tanúi lehettek a hazai szõlõ-
termesztés és borkultúra radikális átalakulásának. A magyar bor
napjainkban érzékelhetõ rangjához kellettek azok a balatoni bo-
rászok, akik szakmai tudásukat, lelkesedésüket nem pusztán üzle-
ti célra hasznosították. Lokálpatriotizmusuknak, a tájhoz való
kötõdésüknek is köszönhetõ, hogy a rendszerváltás óta eltelt idõ-
szakban – az elvesztett piacok ellenére - még loboghat a tóparti
turizmus zászlaja, s a jövõ is egyre szebb reménnyel kecsegtet.

A balatoni legendás borászok közé tartozik a tihanyi Salánki Sán-
dor, a Vinitores Tychonienses Borlovagrend elnök-nagymestere,
meghatározó személyisége. Rá jellemzõ módon nem elismert vállal-
kozására, számtalan díjat nyert nedûire kívánja felhívni a figyelmet –
az elvégzett feladatokról, a tihanyi borok minõségének megõrzésérõl,
az idegenforgalom és a helyi gasztronómia kapcsolatáról megfogal-
mazott gondolatai a kollektíváért, a szûkebb pátriáért való aggódást
és felelõsséget tükrözik.

- Saját szerepemet felesleges lenne misztifikálni: egy vagyok azon borá-
szok között, akik a ránk hagyott, kommersz kínálatból újraépítettük a ba-
latoni bor presztízsét. Valóban úttörõknek tarthatjuk magunkat, hiszen az
évszázadokon át meghonosodott, természetes állapot visszaállítását, minõ-
ségi borok készítését tûztük ki célul a nagyüzemi termelés romjain. Pincé-
szetünk ezt a munkát a szõlõterületek felújításával, ültetvények telepítésé-
vel kezdte, s a munka során húsz hektárra nõtt az általunk gondozott föld
nagysága. A Tihanyi-félszigeten kék szõlõt termesztünk: ezek jelentik az
alapanyagot a három favorizált vörösborhoz. A Cabernet Sauvignon, a
Cabernet Franc és a Merlot mellett kedveltek a fehérborok is – a
Chardonnay, a Szürkebarát és a legõsibb magyar szõlõfajta, a Juhfark
”otthona” az Aszófõ, Akali, Füred környéki dombvidék.

Salánki Sándor kitér a hétszáz éves tihanyi borkultúra ápolásának
fontosságára, amelyhez nélkülözhetetlen az itt gazdálkodók összefo-
gása. Az érintettek egyetértettek abban, hogy a minõség mellett a táj

vonzerejét, hangulatát is meg kell õrizniük, ezért a megmûvelhetõ
szõlõterületek nagyságát hetvenöt hektárban maximálták. Szigorú
szabályok szerint történik a fajták kiválasztása, a mûvelési mód meg-
határozása, a borkészítés és tárolás. A gazdák közösen döntenek a
szüret idõpontjáról, a nedûk cukorfokáról, a pincében, illetve palack-
ban történõ érlelés idõtartamáról és technológiájáról. A tihanyi bor
márkanév - nimbuszának megõrzéséért az érvényben lévõ jogszabály-
nál szigorúbb feltételeket fogalmaztak meg önmagukkal szemben, s
aki ezeket a kritériumokat képtelen teljesíteni, jogosulatlanná válik a
cím birtoklására, a minõséget, származási helyet feltüntetõ közös
embléma használatára. 

- Az együttmûködés a jövõ sikereinek záloga. A nevemet viselõ pincé-
szet ezért tagja a Balatonfüred és környéke Borút Egyesületnek, melyhez
mintegy félszáz, a turizmusban érintett vállalkozás csatlakozott a szû-
kebb régióból. Éttermek, szállodák, borászatok léptek tagjaink közé, s a kö-
zösen lefektetett normáknak megfelelõ színvonalon biztosítjuk a vendéglá-
tást. A borút seregnyi élményt kínál a hazai és külföldi turistáknak, hi-
szen nem csak egy csodálatos természeti környezetet ismerhetnek meg, ha-
nem a maga változatosságában a tájegység legjobb szakácsainak „alkotá-
sait” is. Nálunk, a Salánki Pincészet programjain a borkóstoláson, fo-
gyasztáson túl - melyekhez természetesen parasztos kolbász, sonka dukál -
lehetõség nyílik szalonnasütésre, bográcsozásra is. Egész évben várjuk ven-
dégeinket, hiszen azt valljuk: a balatoni bor fogyasztása-eladása nem
függvénye az évszakoknak, s a javuló marketingmunkának köszönhetõen
egyre több honfitársunk látogat el hozzánk õsztõl tavaszig. A régió villa-
tulajdonosai is régi partnereink - õk gyakran valódi kuriózumot kínáló
pincelátogatással kedveskednek vendégeiknek. Napjainkban már megszo-
kottá vált az is körükben, hogy internetes rendeléssel kívánnak hozzájut-
ni megszokott italaikhoz. 

Salánki Sándor szerint a balatoni bor önmagában jelentõs turisz-
tikai vonzerõt rejt – s olyan szellemi és fizikai  kísértést, melynek fe-
lesleges lenne ellenállni.



Horgászkaland a Balatonnál
A pecások igényeire épít a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A horgászturizmus fellendítése rég megfogalmazott igény a Ba-
latonnál, hiszen nemcsak az oly sokat emlegetett szezonhosz-
szabbításban, de a vendégszám emelésben is az idegenfor-
galmárok segítségére lehet. A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) elkötelezettje a horgászati lehetõsé-
gek fejlesztésének, ugyanakkor a társaságnak a cél megvalósí-
tásához partnerekre is szüksége van.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. stratégiájának része,
hogy a Balatonhoz nyaralni, vagy célzottan horgászni érkezõ vendé-
gek korszerû körülmények között hódolhassanak hobbijuknak, ezért
a társaság - lehetõségeihez mérten -  igyekszik a lehetõ legtöbbet
megtenni a horgászat feltételeinek javításában. A horgászturizmus
fejlesztése ugyanakkor nem a cég feladata, noha a cél érdekében a
zrt. igyekszik jó partnere lenni a balatoni turizmus szereplõinek. A
nonprofit társaság többek között ezért lépett be a Balatoni Regioná-
lis TDM Szövetségbe.

A horgászok fogási eredményeinek javításáért a halgazdálkodási
társaság már az elmúlt évben is sokat tett, egyebek mellett terven
felüli haltelepítésekkel. A BHNp Zrt. a telepített halfajok, valamint a
telepítések helyének és idejének megválasztásával is igyekszik a
horgászok kedvére tenni. Horgászérdektõl vezérelve növelik példá-
ul folyamatosan a tóba eresztett ponty mennyiségét. Idén a fajból
kisebb egyedsúlyú, darabszámra azonban az eddigieknél több hal
kerül a Balatonba. Az intenzív telepítések mellett a Balatoni Halgaz-
dálkodás által folytatott szelektív halászat is horgászérdekeket szol-
gál, hiszen azzal, hogy a busa a kiváló vízminõség mellett a tó ala-

csony planktonállományát folyamatosan gyéríti, egyre veszélye-
sebb táplálék konkurensévé válik az õshonos halaknak és azok iva-
dékainak. 

Szinte valamennyi horgász szembesült már azzal, hogy az idõjárás
ellehetetleníti a balatoni horgászatot. A Balatoni Halgazdálkodási
Zrt. horgásztavai ezekre az esetekre kínálnak alternatív lehetõséget.
A cég a tavakat, illetve azok környezetét ugyancsak a horgásztársa-
dalom elvárásait figyelembe véve fejleszti folyamatosan. Három hor-
gásztavukon a fogási lehetõségeket is az igények mentén igyekez-
nek biztosítani. 

Buzsákon, a Ciframalmi horgásztó amolyan „fogd és vidd” lehetõ-
séget kínál. A cél itt az, hogy a horgász gyorsan, minél több halat fog-
hasson, ami aztán hamar a tányérra kerülhet.

A balatonszárszói Nádfedeles horgásztavon az igazi sporthorgá-
szok, bojlisok és feederesek egyaránt megtalálhatják számításaikat,
hiszen a tó gazdag nagyhal állománnyal rendelkezik, ráadásul Szár-
szón nemcsak a partról, de stégrõl és csónakról is lehet pecázni akár
éjszaka is. A kapitális fogás mérete azért - ahogy valamennyi hor-
gásztavukon-, így Szárszón is korlátozott: a horgász 5 kilónál na-
gyobb halat nem vihet el.

A Siófokhoz tartozó Töreki természetvédelmi területen található
Cinege-völgyi Horgásztó a már említett két víz lehetõségeit egyesíti
magában. A természetvédelmi területen fekvõ tónál viszonylag ke-
vés a horgászhely, ezt azonban ellensúlyozza, hogy Törekiben akár
nagyhalat is foghatnak a horgászok, de ha az ebédrevaló megszerzé-
se a cél, ott arra is lehetõség van.

Pontytelepítés Haltól pezseg a víz

Szép fogások – a kortól függetlenül
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Látványos szakaszához

ért a „Legenda”projekt
A Tihany központjában
álló, a település képet
évtizedek óta csúfító
egykori telefonközpont
épületének bontásával
látványos szakaszába lé-
pett a Tihanyi Legenda
Projekt, amelynek kö-
szönhetõen még ebben
az évben megújul a bala-
toni község központja.

A turisztikai szezon

meghosszabbítását is célzó,

összességében 793 millió fo-

rintos Tihanyi Legenda Projektet (KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001) az Európai Unió és a Magyar Állam a

Közép-Dunántúli Operatív Programon (KDOP) keresztül 573 millió forinttal támogatja. Az errõl szóló

megállapodást még 2011 koranyarán írta alá Tósoki Imre, Tihany polgármestere és Temesvári Balázs, a

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. A kivitelezõ kiválasztásának közbeszerzé-

si eljárása tavaly év végén zárult, így a nyertes Laki Épületszobrász Zrt. az új év elsõ napjaiban megkezd-

hette a munkát.

Elsõ lépésben elbontják a község arculatát évtizedek óta elcsúfító, fõtéri postához kapcsolt toldalék-

épületet, ahol 2011 õszéig a Magyar Telekom Nyrt. telefonközpontja mûködött. A telefonközpontot még

tavaly õsszel a Németh László Mûvelõdési Házba költöztették, így a Tihanyi Legenda Projekt elsõ látvá-

nyosabb munkái elõl elhárult minden akadály. Mint emlékezetes, a projekt részeként megújul a balato-

ni nagyközség fõtere, aminek köszönhetõen az Apátsággal vizuális kapcsolat jön létre, illetve kulturált

módon válik megközelíthetõvé a Belsõ-tó. A megújuló központból eltûnnek az aszfaltburkolatú utak, a

falusi környezethez illeszkedõ kockakõ-burkolatot és zöld felületeket kapnak a történelmi utcák. A pro-

jekt részeként teljesen felújítják az Ófalu és az Apátság között futó Pisky-sétányt. Ugyancsak új burkola-

tot kapnak az Ófalu utcácskái, így esztétikus környezetben lesznek megközelíthetõek az ódon épületek.

Új turisztikai attrakció is készül a Tihanyi Legenda Projektnek köszönhetõen, hiszen a korábban lerom-

bolt Kálvária építményeinek helyreállításával újabb vonzó helyszínnel gazdagodik a település.

B. Zs.

Vonyarcvashegy: 

Bõvül a kínálat, fejlesztik 

a szolgáltatásokat
Százhuszonötmillió forintos beruházással bõvítik a kínálatot, fejlesztik a szolgáltatásokat, s
még hatékonyabbá teszik a komplexum energetikai mûködést a vonyarcvashegyi Zenit Ho-
tel Balaton és Helikon Taverna Panzióban.

Fodor Márk, a Taverna Pince Kft. ügyvezetõje elmondta: a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatán ötvenmillió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertek. Az összesen százhuszon-
ötmilliós beruházás fennmaradó részét önerõbõl fedezi a cég: huszonötmillió forintot a létesítmény be-
vételébõl, a többit kedvezményes hitelbõl. Hangsúlyozta: már a hotel épületének elkészültekor látták,
hogy szükséges a bõvítés, hiányzik ugyanis egy rendezvény-konferenciaterem. Ez most elkészül, s fej-
lesztik a turisztikai szolgáltatásokat. A wellness-részleg bõvül, szoláriummal és alfa szobával, s egyéb
elektronikai eszközökkel (például ipad-dokkolókkal). Saját mosodát is nyitnak, amivel szintén költséget
csökkentenek, s rendezik a Taverna elõtti területet. A pályázatban tizenhat fõ foglalkoztatását vállalták.
A beruházást már megversenyeztették, így a munka hamarosan indul, s várhatóan szeptemberben, ok-
tóberben befejezõdik. 

/Monitoring magazin/

Wellness-völgy

Veszprémben
A balatoni szállodák után immáron Veszprém is dicsekedhet színvonalas wellness szolgálta-
tással: január közepén hivatalosan is felavatták a Betekints Hotel újabb részlegét.

A négycsillagos szálloda közel 135 millió forint összegû, vissza nem térítendõ támogatást nyert el a

Közép-dunántúli Operatív Program „Nagy projektméretû kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése” elne-

vezésû pályázatán. A Séd völgyében található szálloda 38 szobával, étteremmel és egy 250 négyzetmé-

teres rendezvényteremmel várja igényes vendégeit. A gazdasági válság érzékenyen érinti az idegenfor-

galmat is, ezért gondolta úgy a szálloda vezetése, hogy kínálatával elõbbre kell lépnie a fejlõdés érdeké-

ben. Az elképzelés bevált, amit a vendégszám folyamatos emelkedése is bizonyított.

A megyeszékhely egyik kitörési pontja lehet az idegenforgalom – szögezte le a megnyitón Porga

Gyula, Veszprém polgármestere. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazga-

tója, Temesvári Balázs hangsúlyozta az Új Széchenyi-terv kínálta lehetõségek kiaknázását, melyekkel

nemcsak az idegenforgalom, de – munkahelyteremtõ hatása révén – a munkavállalók is jól járhatnak.

Az új létesítményt Márkus László, a Betekints Kft. ügyvezetõ igazgatója mutatta be a vendégsereg-

letnek. A funkcionalitása mellett szín- és formaharmóniájában is nagyszerû wellness részleg hétszáz

négyzetméteres alapterületén úszómedence, szaunák, masszázs, só- és gõzkabin, kondicionáló terem

osztozik kellemes hangulatú bárral és kiszolgáló (akadálymentesített) helyiségekkel. Eltérõen több ha-

sonló létesítménytõl, a helybéliek is igénybe vehetik a wellnesst, így a „helyi” idegenforgalomra is lehet

építeni a jövõben.

Z. A.

Laptopokkal jutalmazta

környezettudatos 

fogyasztóit a DRV Zrt.
Négy szerencsés, E-számla szolgáltatásra regisztrált fogyasztó térhetett haza új laptoppal a
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (DRV Zrt.) ünnepélyes kampányzáró nyereményátadójáról.
A DRV Zrt. négy hónapig tartó nyereményjátéka végén így köszönte meg az új, gyors és ké-
nyelmes számlafogadásra áttért fogyasztóinak, hogy környezettudatos szolgáltatásukat
választották. 

Az ország elsõszámú víziközmû-szolgáltatója tavaly õsszel indította útjára elektronikus számla szol-
gáltatását, mely nem várt sikert hozott: az azóta eltelt idõszakban már több mint háromezren regiszt-
ráltak a szolgáltatásra. A DRV Zrt. az elmúlt másfél évben – az E-számla rendszer mellett – számos olyan
sikeres megoldást vezetetett be, mely könnyebbé és kényelmesebbé tette az ügyintézést. A folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetõen pedig ezeknek az ügyfélbarát eszközöknek a száma idén is tovább bõvül.
A négy szerencsés fogyasztó ünnepélyes keretek között vehette át nyereményét – azok, akik részt vet-
tek a DRV Zrt. 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. között meghirdetett nagysikerû nyeremény-
akcióján. A sorsolás eredményeként Bakos Éva balatonalmádi, Kitipov János sukorói, Füleki Szabolcs bu-
dapesti és Szabó Zoltán, dunaújvárosi lakos örülhetett új laptopjának. A nyereményeket Winkler Tamás,
a DRV Zrt. vezérigazgatója, és Veigl Gábor értékesítési igazgató adta át a társaság székházában tartott
eseményen.

- A sikeres nyereménykampánynak köszönhetõen az elsõ négy hónapban több mint háromezer fo-
gyasztót regisztráltunk az E-számla rendszerben. Ennek köszönhetõen a DRV Zrt. éves szinten csaknem hu-
szonhétezerrel kevesebb papíralapú számlát és tizenötezerrel kevesebb sárga csekket bocsát ki, mellyel je-
lentõs mennyiséggel csökkentheti papírfelhasználását. Ez a szám pedig az újabb regisztrálóknak köszönhe-
tõen napról-napra növekszik – mondta el a rendezvényen Winkler Tamás, vezérigazgató.

- Hálásak vagyunk minden fogyasztónknak, akik az E-számla regisztrációval hozzájárultak a DRV Zrt.
környezettudatos törekvéseihez. Az elsõ négy hónapban lezajlott nyereménykampánnyal, és a most átadott
laptopokkal is az ebbéli köszönetünket szerettük volna kifejezni – zárta beszédét a vezérigazgató.

M. D.

Bontás a Fõ téren

A nyertesek
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Hatékonynak ígérkezik 

az egyéves TDM szervezet
A Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet még 2011 áprilisában jött létre 12 ala-
pító taggal a terület idegenforgalmának fellendítésére és a turizmus térségi irá-
nyításának megszervezésére. A térség által lefedett földrajzi terület Várpalotától
Sümegig húzódik, s magába foglalja a Balaton keleti és a Bakony déli részét.

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 62.5 millió forint összegû, vissza

nem térítendõ támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program „Helyi és térségi tu-

risztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” elnevezésû pályá-

zata keretében a „Bakony és Balaton Térségi

TDM szervezet létrehozása” címû projekt

megvalósítására. A projekt összköltsége 77,1

millió forint, idõtartama két év. A projekt so-

rán megvalósuló fejlesztések fõ célja a térség

egységes arculatának kialakítása, ismertsé-

gének növelése, továbbá a turisztikai szerep-

lõk kínálatának összehangolása, és közös

megjelenése a belföldi és a külföldi turisztikai

piacon. A szakértõk szerint mindezek hatásá-

ra emelkedik a térségbe látogató turisták szá-

ma, illetve az általuk eltöltött vendégéjsza-

kák száma – mondta a fórum levezetõje, Len-

csés Tamara ügyvezetõ.

A térség településein az utóbbi években

számos turisztikai infrastrukturális beruházás,

egymással nem összehangolt program való-

sult meg, amelyek nem hoztak akkora ven-

dégforgalmat, mely szervezetten, egymásra

épülve, új minõséget és új szolgáltatásokat is nyújtva, egymást erõsítve jelentõs ismertséget

hozhat. Ez a projekt olyan lehetõséget biztosít, melynek kihasználása a térség felemelkedé-

sét, adottságainak vonzóbbá válását eredményezi. A pályázat összeállítása során a legna-

gyobb hangsúlyt a marketing feladatok kapták, hiszen egységes marketing akciók, kampá-

nyok lebonyolításával megfelelõen vonzó karaktert, egyediséget kaphat a küldõ terület. A kö-

zös arculat megtervezésére és erõsítésére arculati kézikönyvet dolgoztak ki, dinamikus, sok-

oldalú honlapot hoznak létre, s tematikus kiadványokat is készítenek több tízezres példány-

számban.

A legfontosabb témák, melyek köré ezek az elemek csoportosíthatók, a terület sajátossá-

gaiból adódnak. A térségben kiemelten fontos termékek a kultúra, a rendezvények, a bor és

gasztronómia mellett az aktív turisztikai termékek, a kerékpározás, a túrázás és a lovaglás.

Ezeket támogatandó elkészül egy térségi térkép, melyen a kerékpár- és kerékpározható-, lo-

vas- és gyalogos utak lesznek feltüntetve. Emellett rendezvénynaptár és szálláshely-kataló-

gus kiadását is vállalták. A kiadványokat színesítendõ készül egy, a négy évszakot átölelõ

imázsfotó-tár, valamint egy PR-film is. Bevezetik a térségi turisztikai kedvezmény kártyát,

melynek hiánya már régóta érezhetõ. A projekt keretén belül kidolgozzák ennek mûködési

rendszerét, kibocsátanak nyolcvanezer kártyát, továbbá elkészítenek egy kiadványt, mely a

kártyával elérhetõ szolgáltatások, kedvezmények listáját tartalmazza. Régen várt szolgálta-

tás is megvalósul: kihelyeznek (számos országban, de itthon is jól bevált) két panoráma ka-

merát, kialakítanak egy 10 állomásból álló kerékpárkölcsönzõ hálózatot 300 kerékpárral és a

hozzá tartozó kiegészítõkkel (sisak, láthatósági mellény, szerszámok, gyerekülések, gyerek-

utánfutók). A területre érkezõ bel- és külföldi vendégeket a fõbb utak mentén nyolc üdvözlõ

tábla is fogadja majd. A projekt hozzájárul, hogy a térség ismertsége növekedjen, ennek ha-

tására a vendégforgalom, a vendégéjszakák száma növekedjen, és középtávon olyan többlet-

bevétel keletkezzen, mely új munkahelyek

létrehozását, új turisztikai vállalkozások meg-

telepedését szolgálja.

A Bakony és Balaton Térségi TDM szerve-

zetet alkotó intézmények és szervezetek:

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit

Kft., Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Turiszti-

kai Egyesület, Sümeg és Térsége Turisztikai

Nonprofit Kft., Zirc Városi Önkormányzat,

Nemesvámos Község Önkormányzata,

Szindbád Kulturális és Szolgáltató Nonprofit

Kft., Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Kör-

nyezetvédelmi Egyesület, Somló-hegy Alapít-

vány, Nagyvázsony-térség Turizmusáért Egye-

sület, Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi

Egyesület, Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari

Zrt., HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.

A turisztikai szervezetet a fórumon meg-

jelenõ Navracsics Tibor miniszterelnök-he-

lyettes is üdvözölte, s rámutatott: a térség települései mindig is kapcsolatban álltak egymás-

sal, egymásra voltak, s vannak is utalva. Hozzátette: az adottságok megvannak, s íme, pénz-

forráshoz is jutottak, a sikernek nincs gátló tényezõje. Veszprém polgármestere, Porga Gyula

megerõsítette: a belépõ 42 település egyikét sem kellett gyõzködni, mert egyenrangú part-

nerként senki nem azt fogja keresni, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt.

/zatyipress/
A nagytérségi TDM kiemelt feladatának tekinti a marketinget, amelynek többek

között közvetítõje, segítõje lehet a sajtó. Az újságok, a különbözõ televíziók munka-

társainak hozzáállása – s ne tagadjuk – szimpátiájuk a szervezet munkásságának hír-

verésében, népszerûsítésében bizony meghatározó lehet. Ám ezt nemigen szolgálta,

hogy a bemutatkozó fórumukat követõ fogadásról kiküldték az újságírókat, anélkül

hogy elõzõleg tájékoztatást kaptak volna arról, hogy erre nem hivatalosak. E szokat-

lan és kínos affér – amellett, hogy igencsak sértõ volt – leginkább a Bakony és Bala-

ton Térségi TDM-nek árthat, mivel megfosztotta a benne szövetkezett tagokat attól,

hogy esetleg egyenként is elmondhassák, mit várnak a TDM-tõl, miben tehetik tevé-

kenységüket hasznosabbá, eredményesebbé. S valójában ez a gond, s nem az, hogy az

újságírók nem járulhattak a svédasztalhoz! A szerkesztõ

Tovább erõsödött Füred turizmusa az uniós milliókkal
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 61 millió forintot költött fejlesztésekre az el-
múlt két évben - hangzott el az egyesület projektzáró rendezvényén Balatonfüre-
den.

Ehhez 52 millió forint pályázati forrást nyertek – mondotta Rádóczy Andrea, az egyesület

elnöke, amelybõl többek között továbbfejlesztették a Balatonfüred Kártyát, versenyképessé-

gi stratégiát, arculattervet, arculati kézikönyvet és védjegyrendszert dolgoztak ki. Létrehoz-

ták az önkormányzatok és a vállalkozások összefogásán alapuló turisztikai desztinációs me-

nedzsment (TDM) munkaszervezetet, külföldi és belföldi tanulmányutakon vettek részt, fej-

lesztették az információs táblarendszert és a Tourinform irodát, informatikai eszközöket,

szoftvereket szereztek be. Sikerként könyvelhetõ el, hogy az egyesület taglétszáma 97-rõl

162-re emelkedett, és megnyílt a mai kor követelményeinek megfelelõ helyi turisztikai láto-

gatóközpont. 

A projektzárót követõen új vezetõséget választott az egyesület. A TDM formában mûködõ

szervezet vezetésérõl leköszönt Rádoczy Andrea, akinek eddigi tevékenységét a tisztújító köz-

gyûlés részvevõi hosszasan méltatták, s köszönetet mondtak munkájáért. Helyébe az ötfõs

elnökség élén Vászolyiné Dobrosi Ágnes lépett, Füred mûvelõdési és szabadidõ központjának

igazgatója.

A.A.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes elismeréssel méltatta 
a turisztikai szövetkezést
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Családbarát 

marketingterv
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület januárban tartott fórumán mutatta be a turizmusfej-
lesztés stratégiai, s a rövid távú, jövõ év novemberéig szóló marketing tervét. 

A tanulmány a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) által elnyert pályázati támogatással ké-

szült. Programja fókuszál a település aktív családbarát üdülõfalu jellegének erõsítésére, a TDM együtt-

mûködések révén a kínálatok fejlesztésére és a márkaépítésre. A hosszabb távra szóló tervezet 2018-ig

veszi számba a település turisztikai lehetõségeit, az azokra való építkezést. A marketing akcióterv konk-

rét feladatokat tartalmaz. 

- Túl azon, hogy az érdeklõdõk, illetve a turizmusban érdekeltek a készülõ anyagot megismerhessék és

megvitathassák, a fórum azt a célt is szolgálta, hogy a felmerülõ észrevételek, további javaslatok kapcsán

újabb dolgokkal egészülhessen ki a tanulmány - mondta Kovács Judit, a Tourinform iroda vezetõje. A

Gyenediási Turisztikai Egyesület a település aktív és családbarát kínálatának, arculatának megfelelõ ala-

kítása érdekében immár közel tíz éve következetes marketing munkát folytat. A vendégkör folyamatos

visszajelzéseire épített termék- és szolgáltatásbõvítés eredményei, a lakosság és a vendégek változó igé-

nyei, a különösen gazdag, változatos természeti adottságok a szakmai kompetenciával együtt segítenek

az irányvonalak letisztult megfogalmazásában.

- A marketing költségek fele elsõsorban a települést legintenzívebben keresõ, családosan nyaralók

igényei szerint lesz felhasználva Ez a vendégréteg a turizmusunknak mintegy 30 százaléka. A községben

több ponton kreatív foglalkoztató táblákat helyezünk ki, melyekkel kiegészítõ programokat kínálunk a

vendégeknek, ez játékos formában tudja ösztönözni õket a helyi látnivalók felkeresésére, a szolgáltatá-

sok igénybe vételére. A családbarát termékfejlesztésen belül nagyobb hangsúly kap például Gyenesdiás

kabalafigurája: a Bala Toni megjelenítése közterületen, ajándéktárgyként. Ez egy barátságos teknõsbé-

ka szobrocska. A pályázat keretében a Diási Játékstrandon tervezünk felépíteni egy vízpermetet szóró

játszóteret, a sportos életet kedvelõknek gyalogos és kerékpáros túrák szervezése is a feladatok között

szerepel. 

A pályázat kiemelt ékköve a Fõtér program.

- Ez lehetõvé teszi, hogy kiépülhessen az üdülõhelyi arculathoz illõ településközpont. Ilyen a fejlõdéstör-

ténet során mindeddig nem született. A fejleszteni és bõvíteni kívánt Tourinform irodánk ebbe a megújult

környezetbe kerül már ez év nyarától, a községházával szomszédos szolgáltató épület egyik helyiségébe, s

onnan a térre fog nyílni, ami virágágyásokkal tarkított díszburkolatot és utcabútorokat kap.

H. Á.

Zongora köré 

épített üzlet
Mészöly Gyõzõ szerint a „külföldet megjárt muzsikus” számára - új szerzõdés hiányában- az
egyetlen megoldás: a kedvelt hangszer köré kell felépíteni a saját üzletet. A legtöbb eset-
ben ez csak álom marad, de Balatonalmádiban, a Hotel Viktória Vendégházban  már több
mint húsz éve valóság.

E pontig eljutni persze nem volt egyszerû
feladat. Kellett – és a mai napig nélkülözhe-
tetlen - hozzá Erzsike, aki a hátország bizto-
sításával lehetõvé teszi, hogy ma is megszó-
lalhassanak esténként a zongorán a jazzme-
lódiák, vagy éppen az örökzöldekre perdülje-
nek a szoknyák. Mészöly Gyõzõnek almádi
kötõdései vannak, feleségének pedig véré-
ben van a vendéglátás, tehát adódott 1989-
ben – jórészt hitelbõl - a korábban tanácsi
tulajdonban lévõ, „földrengés sújtotta” rom-
halmaz megvásárlása. Fantáziát láttak az
épületben annak ellenére, hogy nem egyszer
hallották a ház elõtt elhaladó járókelõk be-
szélgetését: „Nézd, ezt csak egy megszállott
volt képes megvenni! Ha fizetnének, akkor sem
kéne!”  

Mészölyék azonban másképp gondolták! Az étterem elkészült, s szépen beindult.  Eleinte gyakran
két nappal korábban kellett asztalt foglalni, ha valaki náluk akarta elfogyasztani a vacsoráját. Ezzel pár-
huzamosan próbálták az épület többi részét szálláshelyek kiadására alkalmassá tenni. Évekig a nem
egészen kész részekben laktak, mert ami végre elkészült, azt azonnal a vendégek vették birtokba. A
vállalati üdülõk megszûnésével - majd a bevezetett üdülési csekk által kínált lehetõségek hatására -,
lassan megváltozott a vendégkör, így a szálláshelyek számának bõvítésére volt szükség a további gaz-
daságos mûködés érdekében.Ebben az idõben vált a telekhatáron lévõ MATÁV üdülõ eladóvá, és nem
volt más megoldás: valahogy meg kellett venni, különben ellehetetlenülnek. Belevágtak tehát egy
újabb hitelbe annak ellenére, hogy ezúttal éppen az épület értékesítésével megbízott MATÁV alkalma-
zott akarta õket lebeszélni: „Mindenki láthatja, hogy ez az épület nem alkalmas arra, hogy itt vendéglõ
mûködjön.” Az adás-vétel ennek ellenére természetesen létrejött, majd kicsit késõbb a kárpótlással
kapcsolatban megjelent az eredeti tulajdonos, egy 1926-os Balatonalmádi térképpel a hóna alatt. Az
azóta is féltve õrzött dokumentumon ez áll: „Erzsébet királyné út 26. Mogyoró Vendégház”. Még hogy
nem alkalmas! 

Az utcanév Bajcsy-Zsilinszkyre változott az idõk során, a régi  cégnevet viszont a jórészt német ven-
dégkör miatt nem lehetett megtartani. Valamelyik aktuális hivatali procedúra során egyik percrõl a má-
sikra dönteni kellett az elnevezésrõl. Gyors összegzés következett: Erzsike keresztlánya, valamint az ere-
deti tulajdonos lánya is Viktória. A Gyõzõ névbõl is lehet következtetni, valamint ott az a rengeteg ne-
hézség, amit leküzdöttek. Így lett ennek a polgári miliõt sugárzó, családi-baráti rendezvényeknek ott-
hont adó vendégháznak ily szép neve. Azóta persze sok mindent történt: a folyamatos felújítások mel-
lett egy nyertes energetikai pályázatnak köszönhetõen továbbra is fenntartható az egész éves nyitva
tartás, valamint a kis kerti fürdõmedence vize is fûthetõvé vált.

A tulajdonos másik nagy szerelmét, a vitorlázást is belevette a szolgáltatásokba. Vendégeit szívesen
viszi kisebb-nagyobb túrákra a tavon, hogy minél többen ismerjék meg a vízrõl eléjük táruló páratlan
szépségû balatoni tájat. Egy valami maradt változatlan az elmúlt huszonkét év során: a zongora!  Hiszen
köré épült az üzlet.

Sz. M.

Negyvenötmillió forintos összköltségbõl közel négyszáz mé-
teren újul meg a partvédmû Balatonfenyves központi
strandján.

December közepén vette át a munkaterületet a kivitelezõ, a ked-

vezõ idõjárásnak köszönhetõen még januárban is dolgoztak a stran-

don. A jelenlegi hideg idõ leállította a munkálatokat, ennek ellenére

tartható az április végi határidõ – mondták a szakemberek a pályá-

zati pénzbõl folyó felújítással kapcsolatban, mely a balatonfenyvesi

strandrekonstrukció része.

- Elengedhetetlen volt már a hetven évvel ezelõtt épült, mára már

több helyen balesetveszélyessé vált partvédmû felújítása – mondta

Lombár Gábor polgármester. - A központi strand egy olyan része az

idegenforgalomból élõ Balatonfenyvesnek, melyet szinte minden, a te-

lepülésre látogató legalább egyszer felkeres, függetlenül attól, hogy a

nyolc kilométer partszakasszal bíró község mely területén él vagy nya-

ral.

Az elmúlt évben szintén a pályázat részeként megépült és

azonnal kedveltté vált homokfövenyes partszakasz és a központi

strand keleti vége közötti szakaszon a partvédmû, a sétány is meg-

újul a beruházás részeként, az általuk határolt terület pedig gyep-

szõnyeget kap. Horváth Gábor a polgármesteri hivatal munkatársa

elmondta: 

- A meglévõ beton partvédmû hibáinak javítását követõen közel 15

centiméter magas vasbeton szerkezetes emelést kap a védelmi rend-

szer. Három fövenyes bejáró kerül kialakításra a felújított szakaszon,

melyeken akadály nélkül, közvetlenül a sétányról juthatnak be a stran-

dolók a tó vizébe. 
M. L.

A szezonra megújul a partvédelem Fenyvesen

A TDM pályázattal megújuló térre nyílik majd az új Tourinform iroda 
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Pihen a komp,

kikötötték…
Február 6-án közlekedett utoljára a télen a Balaton északi és déli partja között a komp. A já-
ratokat üzemeltetõ társaság – információink szerint – elsõsorban a forgalom drasztikus
visszaesése miatt szünetelteti járatait Szántód- és Tihany-rév viszonylatában.

Lapunknak Tóth László, az utolsó, a Baross Gábor nevét viselõ komp vezetõje elmondta, hogy a 10-

12 centiméteres jéggel még képes volt megbirkózni a jármû, csakhogy utas és szállításra váró jármû el-

vétve akadt. A forgalom újraindításáról lapzártánkig nem kaptunk hírt, a kompok egyelõre a siófoki pi-

henõben várják a melegebb (és forgalmasabb) napokat. 

Z. A.

A Pannon Egyetem Napja
A Pannon Egyetem Napját 2012. február 2-án rendezték Veszprémben és Keszthelyen. A ren-
dezvényre a karok különbözõ szakmai programokkal és elõadásokkal készültek.

A program célja, hogy az egyetem minden polgárával megismertessék az intézmény törekvéseit, ezzel

is fejlesztve a minõségtudatot. A Pannon Egyetem Napja alkalmából a Georgikon Kar munkatársai szakmai

rendezvényt tartottak Keszthelyen, melynek keretében a magyar agrárgazdaság és a fiatal gazdálkodók

helyzetérõl, valamint a gazdasági élet aktualitásairól hallhattak elõadásokat a résztvevõk. A Modern Filoló-

giai és Társadalomtudományi Kar Universitas Pannonica címû könyvsorozatának elõadásokkal egybekötött

bemutatójára került sor Veszprémben, a Dubniczay Palotában. A sorozat egyes köteteibe a kar vezetõ okta-

tói, illetve hazai és nemzetközi szaktekintélyek publikálnak.

A Mûszaki Informatikai Kar szakmai rendezvényén délelõtt a hallgatók mutatták be azokat a mun-

káikat, kutatási eredményeiket, melyekkel az elmúlt évben sikereket értek el a különbözõ tehetségkuta-

tó versenyeken. A nap további részében a kar ipari partnerei tartottak informatikai elõadásokat az inno-

váció és az együttmûködés jegyében.

A Gazdaságtudományi és Mérnöki Kar a kar dolgozóinak szervezett programot.

A Pannon Egyetem 2001 óta tartja meg minõségüggyel kapcsolatos rendezvényét, melyet az elsõ öt év-

ben Minõségügyi Nap néven rendeztek meg és az egyetem névváltozása után, 2007 óta Pannon Egyetem

Napjaként szervezi a Minõségirányítási Iroda. A Pannon Egyetem a minõségbiztosítás érdekében kiemelt fon-

tosságúnak tekinti a szervezeti kultúra és értékrend fejlesztését, a minõségtudat kialakítását, a minõségbiz-

tosítás eszközrendszerének fejlesztését, a vezetõi példamutatást és a személyes elkötelezettséget.

J. A.

Egy gyümölcsözõ barátságról

– a Polgári Klubban
Ünnepi klubrendezvénnyel tisztelgett a 20 éve megkötött német-magyar baráti együttmû-
ködésrõl és európai partnerségrõl szóló szerzõdésrõl az Észak-balatoni Polgári Klub Veszp-
rémben.

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának székházában több neves elõadó

elemezte az európai fejlõdés különbözõ útjait, illetve méltatta a Németországgal kialakított gazdasági

és tudományos kapcsolatainkat. Így többek között Uwe Koch, a Németországi Szövetségi Köztársaság

Nagykövetsége gazdasági attaséja, Kovács Árpád a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Tár-

saság elnöke, Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, Friedler Ferenc, a Pannon Egye-

tem rektora.

Belinszky Katalin megnyitója után a német követség sajtóattaséja elõadása bevezetõjeként hangsú-

lyozta: országa emlékezetébe mélyen bevésõdött, hogy a magyarok a vasfüggöny átvágásával utat nyi-

tottak a kelet-németek elõtt, egyúttal felgyorsították Kelet-Európa csatlakozását a kontinenshez. Szólt

a német-magyar gazdasági kapcsolatok robbanásszerû fejlõdésérõl, miután a húsz éve megkötött szer-

zõdés óta Németország 16 milliárd eurót fektetett be Magyarországon. Ma hazánkban 8 ezer olyan vál-

lalat mûködik, - köztük számos térségünkben - amelyet német részesedéssel alapítottak s ezek több

mint háromszázezer munkavállalónak biztosítanak munkát.

A.A.

Korszerû Tourinform iroda,
új szolgáltatások
Balatonföldváron
Fontos állomásához érkezett a balatonföldvári térség turizmusa: a Balatonföldvári Kistérsé-
gi Turisztikai Egyesület több mint 57 millió forintos, uniós támogatású projektjének záróak-
kordjaként átadták a város központjában nyíló, új Tourinform irodát.

A két év alatt megvalósult fejlesztési programnak köszönhetõen a városban és a környezõ kistérség-

ben ma nagyságrendekkel kedvezõbbek a feltételek a turizmus szervezéséhez és mûködtetéséhez, mint

korábban, s a pályázat a TDM-elvek erõsödéséhez, az érdekeltek összefogásán alapuló közös cselekvés-

hez is hozzájárult. A civil szervezet pályázatához szükséges 15 százalékos önerõt a balatonföldvári ön-

kormányzat biztosította. A város legfrekventáltabb helyszínén, a település központjában álló új iroda

ezentúl barátságos és tágas ügyféltérrel, korszerû infokommunikációs eszközökkel áll egész évben a

vendégek szolgálatában. A pályázaton elnyert 57 millió forintból az egyesület fedezte a térség ajánlati

katalógusának, szabadidõs kiadványának, eseménynaptárának és szálláshely-információs füzetének

több ezer példányos megjelentetését, molinók, plakátok elkészítését.

A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (BKTE) 2008-ban alakult azért, hogy a dél-tiroli minta

alapján elterjedt turisztikai desztináció menedzsment (TDM) elvei alapján fogja össze a turizmusban érdekelt

vállalkozásokat, magánszállásadókat, civil és önkormányzati szereplõket. A TDM-szervezet ma 103 taggal

rendelkezik, s ezzel gyakorlatilag teljesen lefedi a térség területét, szolgáltatási spektrumát a magánszállás-

helyektõl a négycsillagos wellness szállodákig, de tevékeny részesei a térség pincészetei, ahogy a települések

éttermeinek, büféinek vagy éppen strandi kölcsönzõt mûködtetõ vállalkozóinak meghatározó része.

/MTI/

A szemesi Kistücsök 

a vidék kedvence
A budapesti Onyx étterem kapta a 2011-es év éttermének járó díjat a Dining Guide étterem-
kalauz fõvárosi gálaestjén.

A 2004-ben alapított díj az egyik legrangosabb elismerés a magyar vendéglátóiparban. A Dining

Guide étteremkalauz idén hetedik alkalommal hirdette meg Az év étterme címû versenyt. A gasztronó-

miai szakértõkbõl, újságírókból, diplomatákból, üzletemberekbõl, valamint szakácsokból álló zsûri a

2011-es év éttermének járó Friedrich Wilhelm Raiffeisen Díjat a budapesti Onyx étteremnek ítélte oda. A

gyõztes étterem a Michelin-csillag és a 2 Gault Millau sapka mellé gyûjtötte be mostani helyezését. A tí-

zes listán szereplõ éttermek közül a zsûri különdíját három kategóriában osztatták ki. A vidék kedvenc

étterme a balatonszemesi Kistücsök étterem lett, Budapest kedvenc étterme a Mák Bisztró, a Közép-Ke-

let-Európa legjobb éttermének járó díjat pedig a szlovén Pri Lojzetu nyerte el.

/MTI/



K U L T Ú R A 29

2 0 1 2  F E B R U Á R

Hideg tél, hangulatos esték,

fergeteges rock fesztivál

Balatonbogláron
Zenei estek, koncertek, bálok – a tél a helyi közösségek életére is jótékony hatással van. A
Balaton mellett pedig különösen megbecsülik azokat a napokat, hétvégéket, amikor lehe-
tõség nyílik gondtalanul pihenni, szórakozni. 

A boglári mûvelõdési ház azonban olyan programokat is szervez, melyek egy-egy szubkultúra mû-

velõinek, rajongóinak is emlékezetesek maradnak. Szalai Tünde igazgató szerint a sok nívós program kö-

zül is kiemelkedett a január végén rendezett David Yengibarian Trió koncertje, de hasonló élményeket

kínál a jazz kedvelõinek a boglári klub február 25-én a MIEGYMÁS zenekar, majd március 31-én a Vörös

Niki Quartet koncertjével. A február elsõsorban a táncos lábúaknak kedvez: cserkész-, tenisz-, sõt ovisbál

is színesíti a kínálatot – ezeken a rendezvényeken mindenki „jótékonyan” szórakozhat, hiszen a bevéte-

lekkel a szervezõk lelkes munkáját támogatja. A boglári téltemetõ események mellett Kossuth-vacsora,

kézmûves programok, gyümölcsoltó boldogasszony-napi eseménysor, meseszínház várja a közönséget.

A húsvéthoz közeledve tojásfestés, valamint Kalinovac és Koprivnica megye óriás-tojás ajándék átadása

várja az érdeklõdõket. 

A közeljövõ egyik legfontosabb zenei eseménye a Légrádi Antal Tehetségkutató Rock Fesztivál,

amely amatõr zenekarok részére szervezõdik. A névadó, a legendás gitár-oktató 2000-ben hunyt el, s a

házigazda „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete immár hosszú évek óta ezzel a

rendezvénnyel ápolja emlékét. A közel húszfõs szakmai stáb térítés nélkül szervezi és bonyolítja le a

fesztivált. Az egy napos programon közel háromszáz fiatal muzsikus mutatkozik be a szakavatott ítészek

elõtt. A zenei találkozó mellett lehetõség nyílik szakmai tapasztalatszerzésre is, hiszen a neves zsûri min-

den produkciót értékel, és érdemi segítséget nyújt a további munkához. 

S.F.

Festészettel a városért
A helyi mûvészetteremtés jegyében ünnepelték
Keszthelyen a magyar kultúra napját. A Balaton
Színházban tartott rendezvényen a hagyomá-
nyok szerint ezúttal adták át az önkormányzati
alapítású Pro Cultura kitüntetést. 

Az elismerést idén posztumusz adományozta a vá-
rosvezetés Dore Nagy Aladár festõmûvésznek. A cser-
szegtomaji születésû alkotó kisdiákkori éveitõl kötõ-
dött a városhoz, attól fogva rajzolt, festett. Pécsen
érettségizett, majd üvegmûvességet tanult, s elsajátí-
totta az órajavító mesterséget. Az Iparmûvészeti Fõis-
kola elvégzése után a festészetét önképzéssel fejlesz-
tette, az 1950-es évek második felétõl vált jegyzett ak-
varellistává. Pályája kezdetén legtöbb munkájával a
veszprémi Bakony Múzeumban találkozhatott a kö-
zönség. Majd számos önálló kiállítással szerepelt szû-
kebb szülõföldi pátriájában Keszthelyen, Hévízen,
Nagykanizsán, továbbá Somogy és Vas megye városai-
ban. 

Alakjának, mûvészetének tisztelõi több szempont-
ból is „Keszthely festõjeként” emlékeznek rá: finom ki-
dolgozású akvarelljei elsõsorban Keszthelyt örökítették
meg a jellegzetességeivel, a balatoni tájjal. Képeivel
számtalan alkalommal jutalmazta a város a díszvendé-
geit. Hosszú idõn át szerepe volt a festészet iránt mé-
lyebben érdeklõdõk mûvészeti fejlõdésében, 17 éven át
vezette a városbeli Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont Egry József Képzõmûvészeti Körét. Alkotásaival a környékben sokhelyütt lehet találkozni szállodák-
ban, közintézményekben, de eljutottak a munkái Ausztriába, Németországba, Finnországba, Svájcba,

Kanadába és az Amerikai Egye-
sült Államokba is. Karakteres
rajzai több lapban is megjelen-
tek. Mûvei számos tárlaton
arattak elismerést, a mûvészt
2005-ben Zala Megye Önkor-
mányzata Alkotói Díjban része-
sítette. 

Munkásságát a Balaton
Színház két termében rende-
zett emlékkiállítás idézi. Képei
erõteljesen érzelmi töltetûek.
A látvány szinte azonnal meg-
érinti az ember lelkét. A színek
és a formák játékosan, finom
harmóniával jelenítik meg a

természetben lüktetõ vagy éppen pihenõ életet. A tárlat látogatói nagy ívû sétát tehetnek a Balaton-
parttól a zalai dombokig különbözõ évszakokban, napszakokban. Hajnalpír, fényár, õszi nádvirágzás
megidézése teszi élménnyé a természet pillanatait, mutatja meg erõit, készülõ vihar, égõ nádas ábrázo-
lásával. 

A díjátadó ünnepségen az elismerõ címet özvegye vette át. H. Á. 

Kézikönyv, de szórakoztató

olvasmány is
Teltházas volt Matyikó Sebestyén József új könyvének balatonfüredi bemutatója. A siófoki
író, szerkesztõ „Oh Füred, drága Helikon.” címmel állította össze – a Balatonfüred Városért
Közalapítvány kiadásában és gondozásában – kötetét, mely 1711-tõl 2011-ig gyûjti csokor-
ba azokat az írókat, költõket, képzõmûvészeket és közéleti személyiségeket, akiket megih-
letett a Balaton szépsége.

A január közepi bemutatóra zsúfolásig megtelt az otthont adó Ferencsik János Zeneiskola díszterme,

ahol a közalapítvány nevében Gubicza Ferenc elnök mondott köszöntõt, majd Kellei György író, újságíró

méltatta a szép kivitelû könyvet, melynek borítóján Varga Imre Kossuth-díjas szobrászmûvész egyik al-

kotásának fotója látható. A százhatvan szerzõ között találunk Nobel-, Kossuth-, Quasimodo- és egyéb dí-

jasokat, kevésbé ismerteket, ám akik egyként sugallják: „Balatonfüred vándorünnep, miként Párizs”.

Néhány, a szövegekhez illõ-tartozó grafika, rajz és fotó is része a csaknem ötszáz oldalas kötetnek. Talál-

ható egy kisebb ismertetõ is az alkotókról, s bemutatkozik maga a szerkesztõ is. Az elõszót Bóka István,

Balatonfüred polgármestere és Juhász Ferenc költõ írta.

Matyikó Sebestyén József, aki a Balatonfüred Kulturális Nagykövete cím birtokosa, 2006-ban adta

közre az „Oh Füred, drága Helikon..” elsõ kötetét, melyben 130 alkotó mutatkozott be a kezdetektõl a

XVIII. század elejéig. A siker akkor is nagy volt, s most is. A bemutatón elhangzott, hogy szép számmal

vannak olyanok is, akik nem kerülhettek be a könyvbe, de valószínû, hogy a pár év múlva megjelenõ har-

madikban már õk is ott lesznek. A bemutatón a Lóczy Lajos gimnázium diákjai olvastak fel részleteket a

mûbõl. A kötetet kézikönyvként, de szórakoztató olvasmányként is lapozgathatjuk.

zatyipress

Megkezdte mûsorát 

a Balaton Rádió
Közel egy éves elõkészítõ munka után, 2012. január 12-én 12 órakor megszólalt Siófokon és
15 km-es körzetében a Balaton Rádió, az FM 88.7 MHz-es frekvencián.

Az adó a friss, fiatalos és változatos zenei kínálat mellett a helyi értékeket helyezi elõtérbe – írja saj-

tóközleményében a rádió. A zenei mûsorok mellett rendszeresen jelentkeznek a jövõben kitelepülések-

kel, valamint infotainment típusú, lokálpatrióta szellemiségû hír- és magazinmûsorokkal. „A rádió által

elérni kívánt célcsoport a Kelet-Balaton térségében élõ, valamint a nyaranta itt üdülõ fiatal és fiatalos hall-

gatóközönség” – mondta Szabó Ferenc, a Balaton Rádió Kft. ügyvezetõ igazgatója. „Adásunk a földi su-

gárzás mellett természetesen a kor igényeihez alkalmazkodva online is elérhetõ, így az itt nyaralók maguk-

kal vihetik a balatoni hangulatot, ha hazatérnek szabadságukról” – tette hozzá. Gálosi Szabolcs, a Bala-

ton Rádió programigazgatója elmondta: „munkatársaim a klasszikus betelefonálós, illetve SMS küldési le-

hetõségek mellett kiemelten a rádió Facebook oldala segítségével kívánják megteremteni az interakciót

hallgató-hallgató és hallgató-rádió között.”

/Balaton Rádió/

Dore Nagy Aladár - 
portréfotó, munka közben

Vitorlások címû alkotás az emlékkiállításon

Részleteket a diákok olvastak fel
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Ismét fejlesztettek a BYC-nél
Ünnepélyes keretek között átadták Európa egyik legrégebbi vitorlásklubjának, az idei év-
ben 145. születésnapját ünneplõ Balatonfüredi Yacht Club belsõ kikötõjét. 

Majd negyven százalékos uniós pályázati forrásból épült meg az impozáns, európai normáknak
megfelelõ kikötõ. A beruházás költségei meghaladták a nettó nyolcvanmillió forintot, így közel másfél
év alatt elkészült a Balaton legrégebbi kikötõjének teljes felújítása és korszerûsítése.

- A beruházás 2010 októberében kezdõdött meg, melyet több éves elõkészítõ munka elõzött meg. A kor-
szerûsítés során felújították a déli hullámvédõ mólót, a nyugati partfalat, valamint a belsõ kikötõben fel-
gyülemlett iszaptöbblet is kikotrásra került. Két újabb vendéghellyel bõvült a felújított kikötõ, amely jelen-
leg 29 hajó befogadására alkalmas. Megújult a mûemlék jellegû sólya és sólyatér, korszerûsítették az 1919-
ben épült árbocdarut. A rekonstrukció keretén belül megteremtõdött a lehetõsége egy mobil szennyvízszi-
vattyú kialakításával a hajókban található beépített szennyvíztartályok ürítésének is. Az akadálymentesí-
tés, a mozgássérült parkolók kialakítása, és egy, a mozgássérülteket hajóba beemelõ daru által a Balatonon
egyedülállóan, a mozgássérült versenyvitorlázás elõírásainak teljes mértékben megfelelõ létesítmény épült
- tudtuk meg Böröcz Istvántól, a BYC ügyvezetõ igazgatójától. 

Az ünnepségen Aranyos József, a BYC új elnöke köszöntötte az érdeklõdõket, majd Böröcz István is-
mertette látványos prezentáció keretén belül a több tízmillió forintos fejlesztést. Az ünnepélyes szalagát-
vágást követõen a meghívott vendégek helyszíni bejárás keretén belül ismerkedtek a megújult kikötõvel.

Szendi Péter

Évértékelõ 

cselgáncsozók
A balatonfüredi Ronin Judó Klub egyik legeredményesebb évét zárta 2011-ben. Bartus Ist-
ván elnök köszöntötte a szépszámú érdeklõdõt, és értékelte a tavalyi szezont. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Hári Lenke alpolgármester és Szigethi Csaba, a Széchényi Ferenc
Szakképzõ Iskola igazgatója.

-Büszkék lehetnek a tavalyi esztendõre?

- Mindenképpen! Szerencsére Balatonfüreden egy nagyon lelkes csapat alakult ki, akik mindent

megtesznek azért, hogy jobb és eredményesebb körülményeket teremtsünk sportolóinknak. Versenyzõ-

ink talán a legsikeresebb évet tudhatják maguk mögött. Az egész piciktõl a felnõttekig értünk el ered-

ményeket és országos hírnevet szereztünk magunknak. Ez volt az elmúlt évek egyik legeredményesebb

idõszaka számunkra, a magyar bajnokságokon két ezüst- és egy bronzérem mellett két negyedik, két

ötödik és két hetedik helyezést értek el judósaink, ez egyéniben összesen három érem és hat pontszer-

zõ helyezés. Az országos egyesületi rangsorban a negyvenedik hely környékére várjuk a helyezésünket,

bár még nincs hivatalos eredménylista.

- Ha készítene egy „akikre a legbüszkébbek vagyunk” tablót, kiknek a fényképe szerepelne ott?

- Bartus Gergõ, Farkas Bálint, Sárközi Gergely, Bartus Melinda, Nagy-Rácz Kornél, Györe Regina,

Bartus Brigitta, Györe Attila, Kovács Márton és Villangó Bálint, õk egyébként jutalomban is részesültek

az ünnepélyes évadzárón. 

- A Széchenyi Ferenc Szakközép Iskola igazgatójával együttmûködési megállapodást kötöttek. Mirõl is

van szó?

- Az iskola rendészeti képzésébe bekapcsolódtunk, heti három órában judo alapokat tanítunk az in-

tézmény rendészeti képzésében résztvevõ tanulóinak, valamint az iskolát is bevontuk a Sportakusz-díj

támogatási rendszerünkbe, ahol az eredményes sportolókat jutalmazzuk.

- Tudtommal nem csak Balatonfüreden tartanak edzéseket...

- Valóban, hiszen Kõvágóörsön már évek óta jelen vagyunk, míg februártól Csopakon az általános is-

kola elsõ osztályos tanulóinak biztosítunk lehetõséget. Reméljük, hogy minél több gyerek sajátítja el ezt

a nagyszerû sportágat! Sz. P.

Közel kétszázan rúgják
a labdát Almádiban
Tizennégy év után szeretne ismét feljutni a megyei elsõ osztályba Balatonalmádi futball-
csapata. Ács Attila elnök reméli, hogy végre megtörik a jég, hiszen a feltételek adottak a
magasabb osztályhoz. Igaz, mint minden kiscsapatnál, náluk is akadnak nehézségek.

- Milyennek értékelte az õszi szezont?
- 1998-ban estünk ki az elsõ osztályból. Most végre eljutottunk oda, hogy reális esélyünk van a felju-

tásra. Három ponttal vagyunk lemaradva az Õsitõl. Tíz mérkõzésen 23 gólt rúgtunk, de fõleg a védekezé-
sünk volt kiváló, hiszen mi kaptuk a legkevesebbet, mindössze nyolcat. Nem lesz könnyû megnyerni a baj-
nokságot, mert a riválisaink erõsítettek, megyei szinten jelentõs pénzt öltek bele a játékosokba. Mi ezt
nem tudjuk megtenni. Büszke vagyok arra, hogy a huszonkettes keretünkbõl húszan Almádiban élnek. 

- Télvíz idején hogyan zajlik a felkészülés?
- Beneveztünk a Füred-kupába, ahol több mérkõzést játszunk, szerencsére megfelelõ körülmények

között. Heti két alkalommal edzünk, illetve egy mérkõzést játszunk, tehát három foglalkozást tartunk.
Teremben gyakorolnak a fiúk, és ha az idõjárás engedi, akkor erõnléti futás szerepel az „étlapon”. Ami
örvendetes, hogy senki sem távozott tõlünk, talán ez a legnagyobb erõsítés. Három új labdarúgót iga-
zoltunk. Leineszter István Balatonfûzfõrõl érkezett, a tizennyolc éves Geri Márk korábban a Veszprémet
erõsítette, de visszavágyott hozzánk, míg Budi Gábor õsszel az Alsóörs csapatát erõsítette. 

- A feltételek mennyire adottak a magasabb osztályhoz?
- A pálya minõsége mindenképpen megállja a helyét. Sajnos az öltözõépület hagy némi kívánniva-

lót maga után. Évek óta téma, hogy elõbb vagy utóbb eladják a pályát, és akkor egy új objektumba köl-
tözhetünk. Tizenöt éve vagyok jelen Almádi labdarúgásában, de az épület állaga egyre romlik, nem tör-
ténik semmi változás. 

- Egy jó csapathoz elengedhetetlen a megfelelõ körülmény, háttér, illetve a stabil utánpótlás nevelés. Mi
a helyzet ezzel kapcsolatban?

- Büszkék vagyunk rá, hiszen 1999 óta mûködik a városban a „Focisuli”, és egyre több gyerek rúgja
a labdát. Az ovisoktól kezdve az U19-es csapatig nyolc gárdát foglalkoztatunk, ráadásul van lánycsapa-
tunk is. A felnõttcsapatot is beleszámítva közel kétszázan fociznak Balatonalmádiban. Egyik szemem sír,
a másik nevet, mert a tehetséges labdarúgóinkat hamar elszipkázzák tõlünk, így nem mindig sikerül a
legjobbakat beépíteni a felnõttcsapatba. 

- A tavaly nyáron elfogadott új sporttörvénytõl mit remélhet egy kiscsapat?
- Ez egy nagyon jó kezdeményezés, de... Sokat számít, hogy „ki a valakinek a valakije”. Nagyon sok cég-

nek nincs társasági adó befizetése, illetve nagyon minimális, hogy az illetékes szervek ne bántsák õket.
Amennyiben „idegenként” megy az ember, bizalmatlanul fogadják. Ettõl függetlenül néhány százezer fo-
rintot érvényesítettünk a társasági adó befizetésekbõl. Sajnos nem tudni, hogy ez a rendszer meddig léte-
zik, mert korábban négy évet mondtak, de most már hallani olyasmit is, hogy csupán egy év lesz. 

- Mire költötték a pénzt?
- Az ifi- és felnõttcsapatnak mezgarnitúrát vásároltunk, mert a korábbi eléggé megkopott, hiszen öt

bajnoki szezont ért meg. Most pótoljuk ki a melegítõgarnitúrát, illetve ebbõl finanszírozzuk a Füred-kupát. 
Szendi Péter

Megszûnt a tomaji

futballcsapat
Az 1924-ben alapított badacsonytomaji labdarúgó egyesület visszalépett a bajnoki küzde-
lemtõl, miután a helyi önkormányzat idén már egyetlen forinttal sem tudja támogatni.

A Badacsonytomaji SE NB III-as futballcsapata, amely egyidõben Veszprém megye legjobb együtte-

sei közé tartozott, már több éve súlyos anyagi gondokkal küzdött. Az önkormányzat a tavalyi év máso-

dik felében már nem segítette, csak a klub vezetõje, s a csapat edzõje éltette. Erejükbõl nem sokáig tel-

lett, a téli hónapokban már elmaradtak az edzések, a játékosok nagy része máshova igazolt. Azt követõ-

en pedig, hogy a helyi önkormányzat képviselõ-testülete legutóbbi ülésén beszüntette a csapat anyagi

támogatását, mostoha sorsuk végképp megpecsételõdött. Az egyesület kénytelen volt kiszállni az NB III

Bakony csoportjának küzdelmeibõl. Az önkormányzat mindössze a sporttelep állagának megóvását vál-

lalta. Így a nemrég felújított pálya és öltözõ kihasználatlan marad.

K.S.
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Születõ csillagok
Rendkívül színes, szórakozató programot nyújtott a „Hévízen is csillag születhet” címmel
rendezett tehetségkutató verseny januári elsõ fordulója.

A mûvészeti vetélkedõt a fürdõvárosban a múlt év végén megalakult Hévízi Színpad Egyesület hívta

életre. A kezdeményezés nagy vonzerõvel hatott: összesen 60 produkciót vettek számba a szervezõk,

mintegy 300 szereplõvel. A fiatalok láthatóan örömmel vették a lehetõséget a bemutatkozásra, a szak-

mai zsûri elõtt való megmérettetésre. Molnár Szilárd, a mûvészeti közösség elnöke elmondta, hogy a 7-

30 év közötti korosztály megszólítása szinte teljes körben érdeklõdésre talált: 9 évestõl a megjelölt fel-

sõ korhatárig kihasználták a nevezés lehetõségét. A sok produkció miatt két részre kellett bontani az elõ-

döntõt. Mûfajt tekintve zömmel énekes, táncos és zenekari bemutatókkal jelentkeztek. Ebbõl láthatott

egy szép csokrot a közönség, 30 mûsorszám lett bemutatva. 

A zsûriben ott volt Keresztes Ildikó rock-énekes, Vincze Lilla, a Napoleon Boulevard énekesnõje, D.

Nagy Lajos, a Bikini Együttes frontembere, a helyi szakemberek közt Halász Gábor, a Festetics György

Mûvelõdési Központ igazgatója és Tóthné Bogdán Otília táncpedagógus, a program fõ támogatójaként

pedig Papp Gábor, Hévíz város polgármestere. A programmal a tehetséges fiatalok számára kivételes he-

lyi lehetõség adatott meg, hiszen a minõsítés, az eredmény megerõsítheti õket abban, hogy jó úton ha-

ladnak, amit tesznek az értékes, hasznos, s akár életpályát is elindíthat. Alkalom arra, hogy saját környe-

zetük megismerje tehetségüket, ezáltal részeseivé válhassanak a helyi kulturális életnek, mûvészette-

remtõ képességükkel színesítsék a szórakoztatói kínálatot. Vitathatatlan, hogy a zeneszámok, szóló- pá-

ros és csoportos táncok, énekes produkciók egyaránt nehéz döntések elé állítottak minden ítészt. Soraik

egyébként a továbbiakban kiegészül még Bánfalvy Ágnes színmûvész és Kicska László zenész, az EDDA

basszusgitárosa részvételével. 

A közönség a mûsorszámokkal és a zsûri véleményével is együtt élt, noha utóbbit nem minden eset-

ben tapssal fogadták, a moraj szolidaritás volt az éppen kevésbé sikeresnek ítéltekkel. A színpadi mun-

kában kamatoztatható jó tanácsok azt szolgálták, hogy mind jobban fényesedjenek ezek a csillagok, szé-

lesedjen elõttük a közönséghez, a sikerhez vezetõ út. A folytatás február 25-én lesz, melyre a továbbju-

tóknak új mûsorszámot kell készíteniük. A döntõre pedig március 24-én kerül sor, a fõdíj mindkét kate-

góriában egy hétre szóló, 4 személyes görögországi nyaralás lesz. 

Horányi Árpád 

Szauna-szeánsz 
Orvosi kutatások is bizonyítják, hogy a rendszeres szaunázás javítja a közérzetet, feszessé
teszi a bõrt, szellemileg és fizikailag felfrissít, valamint méregteleníti a szervezetet. 

Mindezen ismeretek birtokában úgynevezett „szauna-szeánszokat” szervezett, s szervez a tél során

a siófoki Galerius Fürdõ. A programokon szaunamester gondoskodik arról, hogy a vendégek arcán és tes-

tén csorogjon az izzadtság, majd rájuk zúduljon a jéghideg víz. Mindez, valamint a különbözõ egyéb „ap-

róságok” (méz, olvadt csokoládé, jégkockák, tengeri só, stb.)  segítenek a stresszoldásban, a felfrissülés-

ben. A szaunázás szerelmesei tehát Siófokon télen is különleges lehetõséggel élhetnek, hiszen nem csu-

pán a Balaton-környék legnagyobb „közfürdõjében”  lubickolhatnak, hanem kipróbálhatják a térség leg-

változatosabb szauna-világát is a különleges hétvégek alkalmával.

/balatonpress/

Szépek versenye

Veszprémben
A Miss Alpok Adria és
Veszprém Megye Szépe
választáson ezúttal is
szép lányok léptek a ki-
futóra, s méltán kaptak
vastapsot. Akárcsak
Vastagh Csaba, az X-
Faktor tehetségkutató
verseny korábbi gyõzte-
se, akit alig akart elen-
gedni a hazai rajongótábor. Így aztán kettõsnek nevezhetõ a január közepi
veszprémi siker.

A válogatáson nyolc lány mérette meg magát. A meglehetõsen rövid betanulási idõ ellené-
re kellemes bájjal adták elõ koreográfiáikat. A hagyományoknak megfelelõen utcai és alkalmi
öltözetben, illetve bikiniben álltak a szakértõkbõl és veszprémi notabilitásokból álló zsûri (töb-
bek közt Gulyás Péter, az MKB Veszprém kézilabdázója) elé. A szerencse ezúttal a 22 éves pét-
fürdõi Tóth Orsolyának kedvezett, második a kádártai Kovács Petra (17 éves), míg harmadik a
veszprémi Egyed Mónika (18 éves) lett. Az értékes jutalmak mellett az elsõ versengés öröme, il-
letve az együtténeklés élménye Vastagh Csabával tette a lányok számára emlékezetessé a napot.
Az elõdöntõ második és a harmadik helyezettje a középdöntõbe jut, míg az elsõ „egyenes ágon”
jut az országos döntõbe. A döntõ elsõ három helyezettje pedig a horvátországi Dubrovnikban
méretteti meg magát a nemzetközi szépségversenyen, ahol megválasztják Miss Alpok Adriát.

Z. A.
Fotó: Beke. G. László

A térségben már ismert Jóindulat rock zenekar versenymûsora
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Medical centrum Siófokon
A beruházás jó példája a magyar vállalkozások sikeres együttmûködéséhez, mivel
a Sió Medical Egészségügyi Központ teljes egészében magyar tulajdonként épült
meg. A projekt finanszírozását szintén magyar, sõt Somogy megyei pénzintézet, a
Nagybajom és vidéke Takarékszövetkezet vállalta. A kivitelezést helyi vállalkozá-
sok végezték. A tulajdonosok számára minden beszerzésnél elsõdleges szempont
volt a helyi, de legalább régiós, Somogy megyei érdekeltség.

A közel 500 millió forintos beruházás a volt patika-épület átalakításából jött létre. A Sió

Medical Egészségügyi Központ a legmodernebb japán technológiájú MRI (mágneses rezo-

nanciás képalkotás) géppel rendelkezik, ami jelentõsen hozzájárul a térség lakosainak euró-

pai szintû egészségügyi ellátásához, kiegészítve az igen elismert Siófoki Kórház szolgáltatá-

sait. Az MRI vizsgálat mellett hat európai szintû szakrendelõben 16 orvos látja el a betegeket

(többek között ultrahang-vizsgálat, kéz-plasztikai és lézersebészet, urológia, ideggyógyászat,

fül-orr-gégészet, kardiológia, vese-, máj-, gyomor- és hasnyálmirigy-betegségek). Tiszta, át-

látható viszonyokat, jó ár-érték arányú ellátást kínálunk, hálapénz nélkül.

Az Egészségügyi Központ munkatársai a helyi kórház orvosai, asszisztensei. Ez a lehetõség

segíti õket a városban – illetve az

egészségügyi pályán tartásban. A

kórházi várólisták is csökkenhet-

nek mûködésünk által. A Siófok Vá-

ros Kórházzal és annak vezetõségé-

vel jó a kapcsolat. Nem egymás

konkurens intézeteként dolgo-

zunk, hanem az együttmûködni

akarás, egymás segítése, kiegészí-

tése a cél a kölcsönös elõnyök je-

gyében.

A vizsgálatokat bejelent-

kezés alapján végzik, ezért

nem kell heteket, hónapokat

várni egy-egy vizsgálatra.

Kuriozumnak számít, hogy

MRI-berendezés eddig csak

megyei kórházi keretek kö-

zött üzemelt Magyarorszá-

gon, s mivel igen nagy az

igény rá, több hetet kell várni

egy-egy vizsgálatra –tudtuk

meg Nagy Gábortól, az új egészségügyi központ ügyvezetõjétõl. – A miénk az elsõ olyan, ame-

lyik magánintézetben ugyan, de városi kórház közelében mûködik.

A már betegeket fogadó intézet MRI-készüléke abban is egyedi, hogy nyitott, vagyis nincs

bezártság érzés, sõt, hamarosan halk zene is szól majd a vizsgálatok alatt.

ldõpont-egyeztetés: www.siomedical.hu; 84/696-303.
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