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Lapszél
Elmaradt világvég (?)

Támadnak a szúnyogok...
A címbelinél pontosabb előrejelzést sem az adóhivatal, sem az esőcsi-

nálók nem adhatnak. Tuti biztos, csak ki kell várnunk az időpontját. Már-
pedig ez nem február, hanem a hőn óhajtott nyár lesz. Aktualitása mégis 
van, ugyanis nem oly rég jelent meg a Pannónia Füzetek 5. kiadása, mely 
épp ennek a kellemetlen muzsikásnak szenteli teljes beltartalmát.

A megalapozók és megalapozatlanságok című füzetecske jó szívvel 
ajánlható mindenkinek, aki a maga módján fel akarja venni a harcot a vér-
szívók népes táborával (adott esetben csapóeszközként is használható, 
de ez méltatlan lenne a rangos cikkírókhoz).

A kiadvány nyolcvan oldalon keresztül taglalja a szúnyogok világának 
cseppet sem egyszerű világát. Mivel a laikus csak annyit tud, hogy csíp, 
elegendő is lenne, ám ha némi önvizsgálat után környezettudatosnak 
merjük tenmagunkat titulálni, mégis illő lesz eligazodni faj és fajta között, 
tisztában lenni azzal, melyik szúnyog számít közvetlen vagy éppen köz-
vetett ellenségnek. Évszázados háborúskodásaink ellenére is jó tudnunk, 
hogy őkelmei is jogos bérlői territóriumuknak, amelyből előszeretettel 
hasítunk ki nap mint nap egy-egy szeletkét.

A kiadvány első részében azokkal a kutatókkal ismerkedhetünk meg, 
akik megalapozói 
voltak (innen a cím 
első része) a hazai 
csípőszúnyog-ku-
tatásnak. Ezt egy 
alapos bibliográfia 
követi, melyből la-
ikus és szakember 
is könnyen utána 
tud nézni akár a 
szúnyogok gyéríté-
sével kapcsolatos 
témáknak, akár éle-
tük, szaporodásuk, 
megjelenésük, ván-
dorlásuk stb. prob-
lematikájának (igaz, 
a vakaródzást egyik 
sem fogja pótol-
ni…).

A „Szúnyogos 
tücsök és bogár” fejezet afféle atyai pofon a sajtó munkatársainak, akik 
megalapozatlanságaikkal (innen a cím második fele) sok borsot tud-
nak törni a tudósok orra alá. A szemelvények némi derültségre is okot 
adhatnak, mert bizony a vakaródzó tudósító alkalmanként úgy elveti a 
sulykot, hogy szegény olvasója csapot, papot hagyva menekül strandról, 
nádasból, hogy krémet, kenőcsöt, oldatot, sprét, füstölőt vegyen, s köz-
ben kényére-kedvére szidalmazhassa azokat, akik éppen hozzá vezérelték 
a vérszívó szúnyogokat.   

Nyárig azonban van időnk gondolatainkat rendezni, s az arra illetéke-
seknek pedig felkészülni kellemetlen látogatóink hatékony és szakszerű 
gyérítésére. 

A füzetecske apró hibája, hogy fent említett tevékenységre pénzügyi 
tanácsokat nem ad…

        
      Zatkalik 

Most már biztos, hogy elmaradt.
Most már biztos, hogy elmaradt?
A  2012. december 21-re várt világvége – talán most 

már, két hónappal ez után, nyugodtan kijelenthetjük -: el-
maradt. A maják naptára ugyan véget ért, de hiába jósol-
ták oly sokan, a világ mégsem pusztult el.

No, most akkor örüljünk, hogy a vésztjósló jósoknak 
nem lett igazuk? Úgy hiszem, ennek örülhetünk. Bár… 
többen nem is világvéget jósoltak, csupán azt, hogy egy 
korszak lezárul az emberiség életében, amelyet „vaskor-
nak” neveznek, s december 21-én elkezdődik az „arany-
kor”.

Mit is jelentett a hatezer évig tartó „vaskor”? Háborúkat, 
ellenségeskedést, gyűlölködést, az emberi értékek leamor-
tizálódását. S mit jelent az elkövetkezendő hatezer évben 
bekövetkező aranykor? Épp az ellenkezőjét! Az emberek 
fokozatos jobbá válását, a szeretet, az emberi értékek fel-
erősödését, az eddigi gondolkodásmód megváltozását…

No, akkor most gondolkodjunk csak egy kicsit! Az el-
múlt években-élvtizedekben valóban látjuk, hogy a világ-
ban felborultak az addig hitt értékek, összeomlott a pénz 
alapú gondolkodás, összeomlott a gazdaság, a megdönt-
hetetlennek hitt bankrendszer, egyre több millió ember 
kerül a nincstelenek, a reménytelen tömegek közé, s épp 
ebből adódóan egyre többen újragondolják életüket. 
Rádöbbennek, hogy az emberi kapcsolatok sokkal fon-
tosabbak, mint az anyagi javak, hogy a családoknak, bará-
toknak sokkal jobban össze kell tartani, mert sosem lehet 
tudni, a következő pillanatban melyikük kerül igen nehéz 
helyzetbe. Amelyből az összefogás, egymás segítése révén 
lehet csak „kijönni”.

Mindezen jelekből vajon nem lehet arra következtet-
ni, hogy a világvége, a korszakváltás mégsem maradt el, 
hanem valóban elkezdődött? Nézzünk csak körül! Mi, 
magyarok is láthatjuk, hogy az utóbbi pár évben átérté-
kelődtek dolgaink. Egyre többen próbálnak szabadulni 
eddigi terheiktől, például hitelekkel terhelt ingatlanaiktól, s 
a családok kényszerűségből újra összeköltöznek, vagy épp 
albérletbe költöznek, lemondva a „tulajdonjog” szentsé-
géről.  Ráadásul tavaly tavasszal elindult hazánkban egy 
olyan mozgalom, amely a „Bérléstől a tulajdonjogig” címet 
viseli, s arról szól, hogy emberek millióinak segíthetne hi-
teleik kiváltásában, lakásgondjainak megoldásában. Ez a 
módszer hasonló a nyugaton már hosszú élvtizedek óta 
működő rendszerhez, és mégis más! Olyannyira, hogy ha 
ez „bejön”, az egész bankrendszer megdőlhet, vagy újjá-
szerveződni kényszerül – az emberek igényeinek megfe-
lelően. Lehet, hogy ez is az új világ, az „aranykor” kezdetét 
jelzi?

Bízzunk benne, hogy valóban erről van, erről lesz szó: 
egy jobb, emberibb jövő vár reánk. S remélem, nem csak 
én vagyok túl naív és optimista!

   Gyarmati László
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Veszprém: folytatódik a város rehabilitációja
Az elmúlt évben a városba érkezők szinte 

mindenütt építkezésekkel találkozhattak, s így 
lesz az idén is. Veszprém minden nehézség elle-
nére fejlődik, átalakul. Porga Gyula polgármes-
ter optimista, de tisztában van a megyeszék-
hely pénzügyi korlátaival.

– A mögöttünk álló esztendőre mi volt a 
legjellemzőbb?

– 2012-t nevezhetjük az építkezések évé-
nek. Emellett a helyi pénz, a Balatoni Korona 
bevezetése minősíthető sikernek. A környezet-
védelem terén kiemelném az Európai Klíma-
sztár díjat. Ennek, csakúgy, mint az előbb em-
lítetteknek, idegenforgalmi hozadéka is lehet. 
Számunkra a turizmus fejlesztése kiemelten 
fontos cél.

– Visszatérve az építkezésekre: melyek ezek, 
s milyen célt szolgálnak, s milyen eredményt 
várnak ezektől? 

– 2012 részben  az építkezés éve volt, 
ugyanis több, korábban már nyertes pályázat 
megvalósításába fogtunk. A városba érkezők-
nek azonnal feltűnik a Budapest és Jutasi utak 
egykori kereszteződéséből épített körforgalom. 
Ma már beváltan, jól működik, megszokták a 
járművezetők éppúgy, mint a gyalogos aluljá-
rót, amely tavasztól megújult arculattal, többek 
közt képzőművészeti alkotásokkal lesz egyedi-
vé. A körforgalmat épp a napokban adtuk át 
hivatalosan is, csakúgy, mint a város jelképét, 
a völgyhidat. Öröm volt látni a régi fényében 
ragyogó Korona Szállodát, melyben a Mackó 
cukrászda a veszprémiek egyik kedvelt találko-
zási helye. 

– A belvárosra alig lehet ráismerni, még jó, 
hogy bőséges képanyag őrzi a múltat…

– A pártállami vezetés rombolása visszaál-
líthatatlanná tette ezt a városrészt. Helyette fel-
épült a modernnek nevezett, ám Veszprémhez 
méltatlan „húszemeletes” és az áruházak, szol-
gáltató létesítmények. Kialakult 
az a Kossuth Lajos utca, melyet 
előbb-utóbb csak elfogadott 
mindenki. Szerencsére az utca 
jobb oldalán megmaradt az 
épületek jelentős része, balol-
dalon az evangélikus templom. 
Elérkezett azonban az ideje a 
belvárosi rehabilitációnak, ami 
nemcsak a Kossuth Lajos ut-
cát, hanem környékét is jelenti. 
Most még a felfordulás látható, 
ám azon vagyunk, hogy az itt 
élők, dolgozók, kereskedelmi 
egységek stb. ne szenvedjenek 

jelentős hátrányt. Aki emlékezik még a mozi 
épületére, rá sem fog ismerni. Átépítésével való-
sul meg egy olyan kulturális központ, mely régi 
vágya a megyeszékhelynek. Ez lesz a Hangvilla, 
melyben számos kulturális intézmény kap he-
lyet elkészülte után. 

– Meglehetősen sok terhet jelentett azon 
feladatok ellátása, melyeket az új önkormány-
zati törvény követel meg…

– Kétségkívül. Az átalakítással összefüggő 
feladatok egész sora hárult az önkormányzatra, 
hiszen a megváltozott intézményrendszer épü-
letcseréket, átalakításokat eredményezett..

– Nagyon sok település élt a likvidhitelezés 
kényszerével. Veszprém kivétel lehet?

– Sajnos nem. Nem titok, az elmúlt eszten-
dőben mi is ilyen helyzetbe kerültünk, s csak az 
év végére lettünk képesek kintlévőségeink ren-
dezésére. Hangsúlyozom, hogy ezek a pénzügyi 
gondok nem jelentették azt, hogy a céloktól 
visszaléptünk volna. A számok nyelvén: a 8,1 
milliárd forintos  adósságot 2012 végére 7,1 mil-
liárdra csökkentettük. Ehhez racionalizáltuk az 
intézmények működését, létrehoztunk egy új 
szervezetet, az épületek működtetését  más, ol-
csóbb szervezeti keretek között végezzük. Köz-
tudott, hogy a kormányzat finanszíroz január-
tól számos feladatot. Ennek megfelelően 2013 
januárjától a korábbi 20-25 milliárd forintos 
költségvetéssel szemben 12-14 milliárddal kell 
sáfárkodnunk. Köztudott az is, hogy az állam 
átvállalja a települések adósságának egy részét. 
Mi a negyven százalékos sávba kerültünk, tehát 
várhatóan adósságának negyven százalékát az 
állam át fogja vállalni. Így a fennmaradó adós-
ságállomány utáni kamatok is csökkennek.

– Több intézmény, így a Petőfi Színház, a Ba-
kony Múzeum, a megyei könyvtár is a megyei 
jogú város „kezébe” került. Öröm vagy üröm?

– A gyarapodásnak mindenki örül, a vele 

járó nehézségeket pedig felvállalja. Bízom ab-
ban, hogy a színházba, múzeumba, könyvtárba 
járók nem érzékelik negatívan a fenntartóvál-
tást.

– Melyek a 2013. költségvetési esztendő leg-
fontosabb tervei?

– A tavaly megkezdett beruházások jelen-
tős részét át is adjuk. Ide tartozik a már említett 
Kossuth utcai rehabilitáció, a kulturális központ, 
a nemesvámosi kerékpárút. Elkezdődik a várka-
pu turisztikai fejlesztése, új látogatóközponttal 
bővül a vár. Kiemelten kezeljük a Jutasi lakóte-
lepen a szociális városrehabilitációt, melynek 
része a volt HEMO, azaz a Helyőrségi Művelő-
dési Otthon felújítása is. Elkezdődik az észak-
déli tengely építése, a Jutasi és Budapest út 
kereszteződésének Almádi útra való átkötése, 
Gyulafirátóton pedig a csapadékvíz elvezetése.

– Egy ipari park létrehozása régi cél. Van-e, 
vagy lesz-e újabb fejlemény?

– Több céggel is tárgyalásban állunk; remé-
lem, még idén pozitív fejlemé-
nyekről tudok beszámolni. Az 
ipari parkhoz szükséges terület 
birtokában vagyunk, melyen a 
befektető gyakorlatilag bármi-
kor képes lehet telepedni.

– Tavaly indult hódító útjára 
az új fizetőeszköz, a Balatoni Ko-
rona. Beérett?

– Egyre növekedik az elfoga-
dóhelyek száma, s a forgalom is, 
ám nem ártana, ha erőteljeseb-
bé tehetnénk a pénzzel kapcso-
latos marketingmunkát.

      /zatyipress/ 
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Dinamikusan fejlődik és erősödik az 
ország legnagyobb területén szolgáltató 
víziközmű társaság, a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. A víziközmű-szolgáltató Bara-
nya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala 
megyékben mára 330 település hétszázezer 
lakosának, ipari és mezőgazdasági termelő-
üzemeinek biztosítja a zavartalan vízellátást, 
és mintegy 171 településen gondoskodik 
szennyvízkezelésről. A DRV Zrt. új vezetése 
2010-ben a vállalati stratégiát három meg-
határozó pillérre építette: ellátásbiztonság, 
ügyfélbarát, az önkormányzatok igényeihez 
is rugalmasan alkalmazkodó szolgáltató, ha-
tékony gazdálkodás. A kiemelt célok megva-
lósításának köszönhetően a DRV Zrt. mára a 
térség nemcsak legnagyobb, de az ügyfelek 
által is elismert közműszolgáltatójává vált. 

 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. válla-
lati stratégiájának eredményességét igazol-
ják a 2012 év eseményei. Az elmúlt eszten-
dőben ugyanis jelentősen bővült a társaság 
szolgáltatási területe. A tavalyi évben az 
önkormányzatok a DRV kiemelt partnerei 
lettek, 30 új település döntött úgy, hogy 
települése ivóvíz- és/vagy csatornaszolgál-
tatását a DRV Zrt.-re bízza. A DRV mára 

elmondhatja, hogy Somogy, Fejér, Veszp-
rém, Zala megyéken kívül 2012 évben Ba-
ranya és Tolna megyékben is meghatározó 
víziközmű-szolgáltató. A társaság az ország 
területén 330 település, 700ezer lakosának 
biztosítja a zavartalan ivóvíz-szolgáltatást, 
és mintegy 171 településen gondoskodik a 
szennyvízkezelésről.  Az integráció során az 
átállás minden esetben zökkenőmentesen 
történt, a fogyasztók nem érzékeltek válto-
zást a szolgáltató váltás során. A területbő-
vülés és növekvő ügyfél-elégedettség a DRV 
számára siker, csakúgy, mint az önkormány-
zatoknak, fogyasztóknak.

 A társaság büszke arra a független felmé-
résre, amely bizonyítja, hogy a fogyasztók a 
térségben a közműszolgáltatók közül a DRV 
Zrt. ügyfélszolgálatával a legelégedettebbek. 
A DRV a fogyasztók igényeihez alkalmaz-
kodva fokozatosan fejleszti ügyfélszolgála-
tát, és gondot fordít az ügyfelek hiteles tá-
jékoztatására.  A tavalyi évben a DRV négy 
területen különösen sikeresen működött 
együtt a fogyasztókkal.

 A Víz Világnapja 2012 keretében több 
száz online rajz, fotó és videó pályázat érke-
zett a társaság felhívásaira és csaknem 1000 

DRV 2012: Növekvő területbővülés, javuló 
elégedettségi mutatók, sikeres akciók

diák látogatott el a DRV vizsgálólaboratóri-
umaiba, így ők már tudják, hogy az ivóvíz a 
legbiztonságosabb élelmiszer hazánkban!  A 
nyár folyamán az olimpiai „Vízben az élen!” 
csapvíz kampányon keresztül a sport, az 
egészséges életmód és a megfelelő meny-
nyiségű, egészséges folyadékbevitel hang-
súlyozásával több ezer fogyasztót sikerült 
megszólítani.

Az ősz folyamán fagymegelőző kampány 
indult a fagykármentes tél érdekében, majd 
az év vége a DRV Zrt. adventi jótékonysági 
kampányával zárult.  Mivel a DRV tavaly 
elektronikus képeslapot küldött partnere-
inek, ezzel a környezettudatos döntéssel 
megtakarított összegből támogatta a Szent 
Márton Gyermekmentő Szolgálat új gyer-
mekmentő rohamkocsijának szolgálatba 
állítását, valamint a Balatonfüredi Szívkórház 
Alapítvány működését és elkötelezett mun-
káját. 

BALATON FM
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Lehetséges megkerülni a pereket?

EULAKES:
Környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában

Ki ne emlékezne Arany János A fülemile című versére, benne a 
Péter és Pál vitáját eldöntő bírói döntésre? Ha per, úgymond, hadd 
legyen per! – írja a költő, s mondjuk oly gyakran magunk is. A bí-
róságra vonuló polgár morcos, ráadásul tudja: vagy ő nyer vagy a 
másik fél…

Vajon lehetne-e másképp dönteni, netán megegyezni? Úgy tű-
nik, igen. Ehhez kellenek a mediátorok, akiknek pár ezer éve még a 
törzs vénje, majd később a falu bölcse volt az elődje. És íme, a békes-
ségét (avagy békétlenségét?) illetően változatlan XXI. században is 
megvannak az utódok. Dukay–Makovi Anikó és Müller Mónika ezt 
a foglalkozást választotta.

– Mi a mediáció lényege, kik a mediátorok?
– Ez egy módszer, amely rámutat az együttműködés előnyeire, 

fontosnak tartja a felszín alatt meghúzódó szükségleteket. Lénye-
gesnek tartjuk, hogy a versengés és a győzni akarás helyett a valós 
szükségletek kerüljenek előtérbe. Amikor ez sikerült, akkor tovább 
segítjük a feleket a megállapodás kidolgozásában.    

– Egyfajta békebírók lennének?
– Bizonyos értelemben igen, de hangsúlyozzuk: nincs jogi hatás-

körünk. Sőt: éppen a gyakran hosszadalmas, olykor kényelmetlen 
jogi (bírósági) procedúrát kívánjuk megelőzni, azt lerövidíteni. Vi-
szont vonatkoznak ránk is jogi követelmények. Ilyen például a teljes 
körű titoktartás. 

– Kik fordulhatnak mediátorhoz?
– Családi konfliktusok szereplői, munkaügyi viták részesei, vi-

tában álló szomszédok,  kártérítési követelések felei. Az iskolai 
konfliktusokkal pedagógusok, szülők is egyre gyakrabban keresik 
a mediátorokat, de az élet számos, más területéről is érdeklődnek 
irántunk.  

– Feszültségekkel teli világban élünk. Megelőzhető, vagy legalább 
csökkenthető-e a pereskedések száma?

– Konfliktuskezelő tréningekkel, a mediációs módszer ismer-
tetésével bizonyára mérsékelhető. Mivel ezekkel is foglalkozunk a 
veszprémi Megyeház téri irodánkban, úgy látjuk, az emberek egyre 
inkább keresik a békésebb megoldásokat. A mediáció lényege, hogy 
mindkét fél számára elfogadható, betartható megoldás szülessen.

     
           Zatkalik A.

Az éghajlatváltozás és 
annak várható következ-
ményei egyre jobban a 
figyelem középpontjába 
kerülnek. A változások-
hoz egyrészt alkalmaz-
kodnunk kell, másrészt 
pedig mérsékelnünk kell 
a negatív hatásokat.

Ez különösképpen fontos itt a Balaton térségében, hiszen az éghaj-
lat megváltozása befolyásolja a turisták utazási szokásait, valamint a 
tó vízháztartásának átalakulása, a partmenti élőhelyek csökkenése 
és a helyi növény-, és állatfajok pusztulása súlyos következmények-
kel járhatnak a térség társadalmi, gazdasági, és ökológiai állapotára 
nézve.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése érdeké-
ben kezdte meg a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a 
Central Europe program keretében támogatott EULAKES projekt 
megvalósítását 2010 áprilisában, melyben négy ország területéről 
összesen 9 partnerszervezet vesz részt. A projekt intézkedései négy 
tavat érintően kerülnek megvalósításra, Olaszországban a Garda-tó-
nál, Ausztriában a Fertő-tónál, Lengyelországban a Charzykowskie-
tónál, valamint itthon a Balatonnál.

A projekt fő célkitűzése a közép-
európai tavak fenntartható hasz-
nálatának ösztönzése, elősegítve a 
helyi érintettek bevonását a terve-
zésbe, valamint a tó- és vízgyűjtő-
gazdálkodásba az éghajlatváltozás-
ra és más környezeti terhelésekre 
adandó válaszlépések kidolgozása 
során. A projekt keretében külön-
böző sérülékenységi és kockázati vizsgálatok, monitoring és kör-
nyezeti irányítással kapcsolatos elemzések kerülnek megvalósításra, 
hogy az ezekből nyert adatok és információk révén segítséget nyújt-
sunk a tavak megfelelő kezeléséhez és általánosságban az érintett 
térségek fejlesztéséhez. 

A projekt aktuális intézkedéseinek megvitatása végett a partnerek 
egy két napos rendezvény keretében Siófokon gyűltek össze 2013. 
január 16-17-én. A megbeszélés célja egyrészt az EULAKES elneve-
zésű integrált modellel kapcsolatos hátralévő feladatok meghatáro-
zása, másrészt a közös stratégia és a helyi intézkedési tervek kidolgo-
zásának előkészítése, és végül, de nem utolsósorban a tavak közötti 
nemzetközi oktatási verseny részleteinek a megvitatása volt. 

A versennyel kapcsolatosan hamarosan bővebb tájékoztatás vár-
ható!
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lakossága elöregedett, ezeket az embereket 
helyben kell kiszolgálni, nekik a településen kell 
az ügyeiket intézni, velük a falvakban kell fog-
lalkozni. Ők biztosan nem lesznek képesek az 
elektronikus ügyintézés elsajátítására. 

Szigliget egy kivételesen jó adottságú 
települése a Balatonnak. A település mi-
lyen irányú erőfeszítéseket tett a múltban, 
és mit tervez a jövőben, hogy Szigliget jó 
hírneve, „turista vonzó képessége” meg-
maradjon, illetve fejlődjön?

Örömmel mondhatom, hogy a 2012-es 
évben növekedtek a turizmusból származó 
bevételeink. A strandra és a várba látoga-
tók száma a várakozáson felül nőtt az elmúlt 
évekhez képest. Ez a kedvező időjárás mellett 
a növekvő színvonalas szolgáltatásoknak és 
programoknak köszönhető. Szigliget település 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a természeti 
értékeit és az épített örökségeit megőrizze és 
a helyi vállalkozókkal közösen színvonalas szol-
gáltatásokkal kiegészítve, egy értékes turiszti-
kai csomagot nyújtson át a vendégeknek.  

Annak érdekében, hogy a turisztikai szol-
gáltatásaink színvonala javuljon, benyújtot-
tunk egy pályázatot az állami tulajdonban, de 
önkormányzati üzemeltetésben lévő szigligeti 
várra és környezetére. Az Új Széchenyi Terv 
előirányzatából, a Közép-Dunántúli Regionális 
Operatív Program keretében benyújtott pá-
lyázaton 301.920.133 Ft összegű támogatást 
nyertünk, melynek a támogatási intenzitása 
100%. A pályázat nagyon összetett, fontos 
szempont volt, hogy a fejlesztések segítségével 
bővítsük a turisztikai attrakciók számát, a bő-
vülő látnivalók, szolgáltatások segítségével nö-
veljük a vendégek várban eltöltött idejét. Ezek 
több részből állnak, jelentős az építési munká-
val járó fejlesztés. Ezek mellett vannak kisebb 
restaurálási, régészeti és építészeti elemek is a 
pályázatban. Több helyen információs pon-
tokat alakítunk ki, informatikai rendszereket 
építtetünk ki, illetve bővíttetjük az elektromos 
hálózatot is. Audio-guide készülékeket biztosí-
tunk a vendégek számára és ehhez info-pontot 
alakítunk ki. 3D-s filmek készülnek, melyeket a 
várban kültéri nézőkéken lehet megtekinteni. 
A felsorolásból látszik, hogy nagyon sokrétű 
fejlesztésben gondolkodunk a várban. A vár 
mellett a másik fejlesztési terület a Kézműves 
udvar, ahol a várkiállítást fejlesztjük, akadály- 
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Megnövekedett feladatok és erősödő vonzerő 
2013. január elsejétől megszűntek az 

addig működő körjegyzőségek. Helyettük 
olyan közös önkormányzati hivatalok mű-
ködnek, ahol a hozzájuk tartozó települé-
sek együttes lakossága eléri, vagy megha-
ladja a 2000 főt. Szigliget számára pozitív, 
illetve negatív kihatással voltak ezek a vál-
tozások? – többek között erről kérdeztük 
Balassa Balázst, Szigliget település  tizedik 
éve hivatalban lévő polgármesterét. 

A közelmúltban aláírtuk az öt település al-
kotta hivatali társulásra vonatkozó megállapo-
dást. A szigligeti központtal létrejövő hivatali 
társulásban Nemesgulács, Badacsonytördemic, 
Kisapáti és Káptalantóti települések vesznek 
részt. Törekedtünk a tárgyalások során arra, 
hogy a lakosság szolgáltatásának színvonala 
ne csorbuljon. Ez véleményünk szerint sike-
rült is, de ez csak a képviselő-testületek kor-
rekt együtt gondolkodásának az eredménye. 
Amit viszont nagy problémának látok, hogy 
a jelenlegi hivatali létszámokhoz képest a tör-
vényhozó fele dolgozóval kívánja megoldani a 
feladatot. Nem értem, hogyan lehet kilenc fő-
vel működtetni egy olyan hivatalt, melyhez öt 
település, több mint 4000 beépített ingatlan 
tartozik, míg az állandó lakosok száma 3.780 
fő. Ezen kívül a településeken nyári időszak-
ban egy-egy napon ellátandó vendégszám az 
ingatlannal rendelkezőkön kívül még legalább 
10.000 fő. Gondoljuk csak végig, öt település 
esetében a testületi ülések alkalmával a törvé-
nyességi felügyeletet hogyan látja majd el a hi-
vatal ilyen létszámmal, például a költségvetési 
időszakban. És kérdezem, ki fogja törvényessé-
gi határidőn belül a jegyzőkönyveket megírni? 
Az ellátandó  feladatok szinte nem csökken-
nek a községi hivatalban, viszont ilyen mértékű 
leépítés nem valósulhat meg, mert  így nem 
tudja ellátni a hivatal a feladatát. A községek 

mentesítjük, az egész éves nyitva tartás érde-
kében cserépkályhát építünk. Itt lesz elhelyez-
ve az a monitor, ahol a mozgáskorlátozottak 
a várban elhelyezett kamerák segítségével 
kaphatnak képet az alsó- és felsővárról. Az ud-
varban a környező várak makettjeit helyezzük 
el. Reményeink szerint májusban elkezdődhet 
a munka és az év végére be is tudjuk fejezni. A 
fejlesztések során a vár folyamatosan látogat-
ható lesz és a turisták betekintést nyerhetnek 
a várban folyó munkákra. A beruházások, 
fejlesztések eredményeképpen 8 új munka-
hely létesül. Emellett természetesen rendkívül 
fontos az épített örökségünk megőrzése és 
ennek bemutatása. Az idei év az előkészítések 
éve volt, melynek eredményeit remélhetőleg 
a 2013-14-as években fogjuk látni. Ennek elle-
nére több kisebb fejlesztés valósult meg a te-
lepülésen. A település területén található utak 
közül több karbantartása, aszfaltozása valósult 
meg. A várban pénztárépületet, kaput építet-
tünk, a színpadot korszerűsítettük. A várban 
és a strandon komoly karbantartási munká-
kat végeztünk. A közösségi háznál parkolókat 
építettünk, illetve a Badacsonyi Turisztikai Céh 
segítségével két információs pont lett kiépítve 
a településen. A 71-es úton biztonságtechnikai 
fejlesztések valósultak meg. 

A 2013-as évre képes-e fejlesztésekre, 
turisztikai programokra költeni, ahhoz 
forrásokat szerezni Szigliget? 

Terveink között szerepel, hogy a 2013-as év-
ben az önkormányzati tulajdonban lévő épü-
letek egy részénél nyertes pályázat segítségével 
energiatakarékos fűtést építünk ki. Emellett  
tervezzük még négy buszmegálló átépítését, 
a Főtéren nyilvános WC kialakítását, a strand 
területének bővítését, a Kisfaludy utca aszfal-
tozásának folytatását, a Réhely út mentén a 
gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságo-
sabbá tételét. A Bakonyerdő Zrt.-vel közösen 
egy kilátót szeretnénk megépíteni a Királyné 
szoknyája tetejében, illetve fontosnak tartjuk, 
hogy műemlékeink továbbfejlesztésével még 
több attrakciót nyújtsunk a turistáknak. Ennek 
megfelelően tovább „fejlesztjük” a Csonka-to-
rony környezetét is. Nem mellékesen elkészült 
Szigliget idei turisztikai programnaptára is, 
amely csak megerősíti azt a tényt, hogy telepü-
lésünk a térség legtöbb turisztikai programját 
kínáló településévé vált.
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A Tapolcai Városi Rendezvénycsarnok déli irányból számolt 
harmadik fatartója 2012. február 25-én, egy párbajtőr verseny ide-
jén megrepedt, de személyi sérülés nem történt.  

A kialakult balesetveszélyes helyzetre tekintettel az építésügyi 
hatóság a rendezvénycsarnok használatát megtiltotta, majd ké-
sőbb a csarnok részleges használatát engedélyezte. 

Ma már végéhez közeledik a 
tapolcai rendezvénycsarnok te-
tőszerkezetének megerősítése.

A város legfontosabb sport-
célú létesítményének tartó-
gerendája tavaly februárban 
repedt meg, akkortól gyakorla-
tilag a csarnok küzdőterét nem 
lehetett rendeltetési céljának 
megfelelően használni. Szak-
értői vélemények szerint mind 
a tervezésben, mind a meghi-
básodott elem minőségében 
lehettek hibák, ám a kérdésre 
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Márciusra elkészül a csarnok javítása

Balatonberény, a naturizmus közép-európai fővárosa

eddig biztos válasz nincs. Rédli Károly intézményvezető szerint a 
kivitelező, illetve a megrendelő, azaz a fenntartó tapolcai önkor-
mányzat jogi úton haladó vitája még nagyon sokáig elhúzódhat. 
A tét pedig nem kicsi, hiszen arról szól, hogy ki fogja fizetni a mint-
egy 50 milliós kárt, amely a hiba kijavításából, a szakértői vélemé-
nyezések árából, illetve a működés hiányából keletkező elmaradt 

bevételekből áll. Rédli Károly 
hozzátette:  a város saját költ-
ségén  javítja az épületet, de 
értelemszerűen szeretné vi-
szontlátni a csarnok javításába 
befektetett pénzt.   Minden-
esetre a tetőszerkezet megerő-
sítése gyakorlatilag hamarosan 
lezárul, a csarnok küzdőterén 
várhatóan február végén, de 
legkésőbb március elején már 
kézilabdameccset rendezhet-
nek.

       Töreki László 

Jelentős infrastrukturális beruházások nélkül felesleges a tu-
rizmus dinamikus növekedéséről álmodozni, holott az elmúlt évi 
turisztikai bevételek kedvezően alakultak – fogalmazza meg mar-
kánsan véleményét Horváth László, Balatonberény polgármestere.

-Elsősorban a fürdőzésre alkalmas időnek köszönhetően végre 
érdemi elmozdulást tapasztalhattunk: a vendégéjszakák száma 
meghaladta a harminchétezret, az idegenforgalmi adó több mint 
tizenhárommillió forinttal gyarapította a település büdzséjét, a 
strandbelépőkből pedig kereken tízmillió forint jött össze. Népszerű 
volt az erdei iskola is: a látogatók száma a korábbi évekhez viszo-
nyítva megduplázódott. A pozitív történések mellett azonban nem 
szabad elhallgatnunk azt a lehangoló tényt sem, hogy napjainkban 
már csak a Korona étterem néhány szobája jelenti a kereskedelmi 
szálláshelyeket - a településen minden hotel bezárt. S mivel Szemes 
és Hévíz között egyetlen négycsillagos szálloda sem működik, az 
ideérkező vendégsereglet is elsősorban az olcsóbb megoldásokat fa-
vorizálja. Ezekből – természetesen magánszállás formájában - szá-
mos található Berényben is, állapotuk, minőségük azonban megle-
hetősen eltérő. Az utóbbi években az is meg figyelhető, hogy egyre 
nő a csak egy éjszakára érkező vendégek száma. Úgy gondolom: ha 
ilyen jellegű szolgáltatásra van igény, akkor ezt kell fejlesztenünk.

 Azt mindenesetre örömmel konstatálhatjuk, hogy a kerékpár-
utak telítettek, s a helyi borok iránt is egyre nő a kereslet. 

 A polgármester elmondta: Balatonberény korábban ötven-
millió forintos – ennek jelentős része deviza jellegű – adósságot 
görgetett maga előtt. A kormányzat ezt az áldatlan állapotot a te-

lepülések adósságának át-
vállalásával megszüntette.

 - E döntés azért is fon-
tos volt számunkra, mert a 
tőke- és kamatterhek éven-
te tizenhétmillió forinttal 
csökkentették a rendelke-
zésünkre álló forrásokat. 
Ez most megszűnik, s az 
így megmaradó összeget 
a pályázatoknál önrész-
ként tudjuk felhasználni. 
Fejlesztéseinket elsősorban 
az infrastruktúra javításá-
ra és a szolgáltatások minőségi átalakítására koncentráljuk, de a 
bevételek növelése érdekében az eddiginél hatékonyabb marketing 
munkára lesz szükség. Az egész kontinensen ismert strandunkat 
A naturizmus közép-európai fővárosa címmel kívánjuk levédetni, 
hiszen egyre nő azoknak a száma, akik kedvelik a fürdés, napo-
zás természetes formáját. Emelkedik az itt meg forduló vendégek 
száma is – az önkormányzati tulajdonban lévő létesítményt a 
Balatontouristnak adjuk bérbe a jobb hasznosítás érdekében. Az 
idegenforgalommal hivatásszerűen foglalkozó cég már eddig is je-
lentős összeget költött a fogadóhelyiségek és a vizesblokkok korsze-
rűsítésére. 

                                                                                             Süli Ferenc
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Ennek tükrében várható volt az 
edzőcsere, hiszen az eredmények nem 
Lantai Balázst igazolták. Ács Attila elmondta, 
hogy korrektül váltak el, továbbra is elismeri 
a korábbi edző szakmai tudását, ugyanakkor 
nem tagadja, hogy voltak ellentétek Lantai 
és néhány játékos között. –Biztos vagyok 
abban, hogy nem volt semmiféle puccs, 
a labdarúgók nem sztrájkoltak, sajnos az 
eredmények nem úgy alakultak, ahogy azt 
szerettük volna. 

Korcsmár István személyében egy 
fiatal, tehetséges, agilis edzőt igazoltak. 
A mindössze 35 éves tréner reméli, hogy 
sikerül kivívniuk a bennmaradást. Szerinte a 
játékosállomány erre adott, de nem tagadja, 
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Vince- napi borbál Balatonkenesén

Menesztették Lantait, új edző Balatonalmádiban
Korcsmár István személyében 

új edzővel vág neki a tavaszi 
szezonnak a Balatonalmádi FC 
csapata. A vezetőség reméli, 
hogy sikerül az utolsó helyről 
elrugaszkodniuk, és végül bent 
marad a gárda a megyei első 
osztályban.

Tizennégy évet kellett várni 
arra, hogy Balatonalmádinak 
ismét megyei első osztályú csapata legyen. 
A nyáron még mindenki nagy reményeket 
fűzött a szerepléshez. A cél a 8-12 hely 
megszerzése volt, melyet mind Lantai Balázs, 
mind pedig Ács Attila elnök reálisnak tartott. 
A tervek megvalósítása egyelőre várat 
magára, ugyanis a Balaton-parti alakulat az 
utolsó helyen áll a megyei első osztályban. 

A tizenöt mérkőzésen mindössze egy 
győzelmet arattunk, ezt is a kilencedik 
fordulóban, a Várpalota ellen. Vérszegény volt 
a támadójátékunk, hiszen nyolc gólt lőttünk, 
ugyanakkor a csapat meglehetősen sok gólt 
kapott, egészen pontosan harminchatot – 
elemezte az őszi szezont Ács Attila, a klub 
első embere. 

A Kelet-Balatoni Borlovagrend 
negyedik alkalommal tartotta 
meg a Vince-napi Borbált a 
balatonkenesei Telecom Hotelben, 
mintegy 160 vendég részvételével.

Győrfi Károly elnök köszöntötte 
a bálozókat, kiemelve az egy-
üttműködés fontosságát, megem-
lítette a borrendi tagok aktivitását 
az elmúlt évben. Megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt Terts 
András, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének elnöke, valamint Koczor Kálmán alelnök. 

A nyitóünnepségen közreműködött Mohácsi Attila színművész, 
a Győri Nemzeti Színház tagja, aki bordalokat adott elő, valamint a 
balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Egyesület, akik palotás 
nyitótáncukkal métán ragadták tapsra a nagyérdeműt. Az ízletes 
vacsora mellé a helyi boros gazdák érmes borait kínálták.

A bálon hagyományosan borapródok avatására is sor került, 
mert a borrend alapszabálya szerint azok a személyek lehetnek 
borlovagok, akik a Vince-napi Borbálon borapródokká válnak. 

Tizenkét apródot avattak fel az 
ünnepségen: Polgárdi Miklóst, 
Hartmann Pétert, Baranyai Pétert, 
Preisz Istvánt, Csek Károlyt, Dr. 
Laczi Orsolyát, Varga Pétert, 
Andrejkáné Dalman Szilviát, 
Horváth Zoltánt, Juhász Tibort, 
Győrfi Bertalant, valamint 
Mohácsi Attila színművészt. Ők 
mindnyájan fogadalmat tettek, 
mely szerint vállalják, hogy a kelet- 
balatoni borvidék bortermelői 

és borfogyasztási hagyományait ápolják, képviselik a borrend 
célkitűzéseit, törekvéseit, a kulturált borfogyasztás követői 
lesznek.

A jó hangulatú bálozást követően a borlovagrend már készül 
következő rendezvényére, a márciusi kézműves borversenyre, 
melyre a helyi és környékbeli bortermelők bormintáit várják. A 
legjobb helyi borok közül választják ki ismét, immáron második 
alkalommal Balatonkenese Város Borát.

          Szendi Péter

hogy néhány poszton erősíteni 
kell.

– Korábban Alsóörsön 
fociztam, emellett a veszprémi 
U19-es futsall csapatnak vagyok 
az edzője. Biztos vagyok abban, 
hogy ez nem okozhat problémát 
a későbbiek során, azaz meg lehet 
ülni két lovat is egyszerre. Hét pont 
a lemaradásunk a tizennegyedik 

helyezett Peremartonnal szemben, így jó 
esélyünk van arra, hogy jövőre is a megyei 
egyben szerepeljünk. 

A dolog pikantériája, hogy az őszi 
szezonban, még alsóörsi színekben, az ő 
góljával verték meg a jelenlegi csapatát. Ács 
Attila azzal kapcsolatosan, hogy kik jönnek, 
illetve mennek, nem kívánt nyilatkozni, 
de elmondása alapján mindenképpen 
megerősítik a gárdát. Jó hír, hogy az utánpótlás 
csapatok télvíz idején is számos tornán részt 
vesznek, ráadásul komoly eredményeket 
is elérnek. Több mint száz gyermek rúgja a 
labdát hétről-hétre, így az utánpótlás nevelés 
biztosított Balatonalmádiban. 

        SzP
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Újbort kóstoltak Bogláron

Közösséget teremtettek
Önkéntes tűzoltók emlékkiállítása 

A közhiedelemmel ellentétben nem a tűzoltás, hanem a 
tűzesetek tudatos megelőzése, a rendszeres tűzbiztonsági vizsgálatok 
voltak az önkéntes tűzoltók legfontosabb feladatai. Ez jellemezte 
Balatonalmádi, Szentkirályszabadja és Vörösberény önkéntes 
tűzoltóinak tevékenységét is – tudtuk meg azon az emlékkiállításon, 
melynek a vörösberényi kultúrház adott otthont. A kiállítás 
egyik szervezője, Kovács István emellett a 
kiemelkedő társaság- és közösségformáló erőt 
hangsúlyozta. Rendszeresen gyakorlatoztak, 
versenyekre készültek föl az önkéntesek, s 
emellett a kulturális programok aktív részesei 
voltak. Mindenütt megbecsülték őket, még 
akkor is, amikor a hivatásosok lényegesen 
jobb, korszerűbb technikákkal indultak 
bevetésre.

A kiállítást megnyitó Wiborny József 
tűzoltó őrnagy, a balatonfűzfői tűzoltóság 
parancsnoka az elődök tiszteletéről, szellemi 
örökségéről beszélt, megemlítette, hogy dr. 
Óvári Ferenc veszprémi ügyvéd, országgyűlési 
képviselő 1870-ben kezdeményezte az 
önkéntes tűzoltó testületek (később 
egyesületek) felállítását. Veszprém megyében 
a szervezett tűzoltás éppen idén lesz 125 éves 
– emlékeztetett a parancsnok. A kiállítás fő 

üzenete – hangsúlyozta a parancsnok – a bátorság, a férfias helytállás 
és az összetartozás.

Szegedi József harmincéves önkéntes tűzoltói tapasztalatával 
állította össze a tárlatot. Szeretnénk – mondotta –, ha a kiállítás 
anyaga nem veszne kárba, s az megfelelő és méltó helyet kaphatna 
a három település egyikében. Szólt arról is, hogy az önkéntes férfiak 

sorába sok feleség, leány is beállt az évtizedek 
folyamán, s tett arról tanúbizonyságot, hogy a 
gyengébbik nem is méltó az elismerésre.

A tablók, tárlók, eredeti tárgyak 
mindegyike azt igazolja, hogy a három 
településen aktív, becsületes munka folyt. Ezt 
több, idősebb látogató is igazolta, néhányan 
nosztalgiáztak is a képek előtt, s olyanok is 
akadtak, akik szívesen részesei lennének az 
önkéntes egyesületek feltámasztásának.

A műsorban a Séd-Party Zenekar 
előadásában elhangzott a tűzoltó induló, 
s több, ma már klasszikus tűzoltózenekari 
darab. 

A sok érdeklődőt vonzó rendezvény a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör, valamint a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
szervezésében jött létre.

         zatyipress 

Tizenötödik alkalommal tartottak újbor kóstolót január utol-
só szeráján Balatonbogláron. Hagyományokhoz híven a Fischli ház 
adott otthont az eseménynek, melyen Balatonboglár, Balatonlelle, 
Szőlősgyörök bortermelői vettek részt. 

Huszonhét fehéret, hét rozét, egy sillert és nyolc vörösbort küldtek 
be a gazdák kóstolásra, mely az előző évek átlagától kissé elmarad.  

-Valójában előzetese a borversenyeknek a kóstoló, ahol 
Ilyenkor a tél közepén, fejlődés közben meg tudják állapítani 
hol tartanak pillanatnyilag a borok.  Ebben az időszakban az 
esetleges apróbb borhibák még korrigálhatók lennének, de 
rendre kiváló borok érkeznek– mondta Pálfi László hegybíró, 
aki 15. alkalommal szervezet meg az eseményt. 

Fontos, hogy egymás borait megkóstolva, azokról véle-
ményt mondanak a borászok egy szakmai est keretében – 
jegyezte meg a szakember, aki úgy ítélte meg, hogy termés-
ben egy átlagos évjáratnak, de minőségben mindenképpen 
átlag felettinek számít a 2012-es év. 

Kevesebb volt a termés, ami a csapadékhiánynak tudható 
be, ugyanakkor nem voltak betegségek, és a száraz ősznek 
köszönhetően ki lehetett várni a szüretekkel, ami a minőség-
ben mindenképpen mutatkozni fog.

Pálfi László a szőlő jelenlegi állapotának kapcsán kiemelte, hogy 
eddig még nem észleltek fagykárt az ültetvényeken, de az látszik, 
hogy az elmúlt két évre jellemző szárazság egypár fajtát meggyötört, 
így a vesszőállomány nem mondható egyformán jónak.

        ML
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Fókuszban az egészség
Január végén kezdődött és április közepéig 

tart a Lovasi esték előadássorozat. Igazán 
színvonalas programokat állítottak össze a 
szervezők, ráadásul közismert személyeket 
hívtak meg a faluház nagytermébe. 

Legelőször Simon Attila kardiológus 
tette fel azt a költői kérdést, miszerint: 
„Megelőzhető az infarktus”? Az előadás 
kezdeti szakaszában bemutatta hazánk 
egészségügyi helyzetét a világban ezen 
betegséggel kapcsolatban. Hirtelen szívhalál 
következtében Magyarországon naponta 
mintegy hetven ember veszti életét, mely 
háromszorosa az európai uniós 
átlagnak. Ha szemügyre vesszük a 
betegség kialakulásának rizikófaktorait, 
akkor már nem csodálkozhatunk 
a rossz helyzetünkön. Ennek az 
állapotnak okozói lehetnek: a rosszul 
kialakult szokásaink, táplálkozási 
hagyományaink, gazdasági és anyagi 
helyzetünk, lelki életünk, örökölt 
génjeink, munkahelyi légkörünk. A 
hirtelen szívmegállás leggyakoribb 
oka a szív koszorúereinek szűkülete 
következtében kialakult szívizom 
vérellátási zavar, azaz a szívinfarktus, 
amikor a szívizom az oxigén hiánya 
következtében elhal. A szívrohamot 
gyakran nehéz légzés, szorongás, 
halálfélelem, gyengeség, verejtékezés, 
nagyobb szívdobogás, hányinger vagy 
hányás is kísérheti tünetként.

Barancsi Márta és Jámbor Imre 
előadását is sokan tekintették meg a 
faluház nagytermében. A résztvevők 
választ kaptak arra, hogy mitől és 
hogyan működik jól egy házasság?  Az 
orvos házaspár szerint fontos, hogy 
egy kapcsolat kompromisszumokra 
épüljön. Sajnos manapság a párok nem 
beszélik ki magukat, pedig mennyivel 
jobb lenne, ha a felek higgadtan 
megbeszélnének mindent, békésen 
megegyeznének egymással a nézet-, és 
ízléskülönbségekben.

Dr Papp Lajos szívsebész 
Magyarország múltját, jelenét, jövőjét 
vázolta. -A magyarság története 
meghamisításának kizárólag egy 
célja volt, jelentette ki, egy német 
történész csoport: Megszerezni, és 

elvenni a magyaroktól a Kárpát medencét, 
Magyarország a földi paradicsom! A Kárpát-
medence földrajzi elhelyezkedése pontosan 
Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve 
teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen 
irányból jön, és milyen irányba folytatja 
útját. Ezt a területet központi helyzetéből 
adódóan mindenképpen érintenie kell. 
Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt 
és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy 
mindig idegen népeknek volt és van szüksége 
erre a területre, az itt lévő tudásra és nem 
fordítva.

Február 27-én Rácz Jenő a Magyar 
Kórházszövetség elnöke „Egészségügyi 
helyzetkép Magyarországon” címmel tart 
előadást. Őt követi március 20-án Erőss Zsolt 
hegymászó, aki elmeséli a balesete utáni 
rehabilitációt. Március 27-én Zacher Gábor, 
a toxikológia 10 ezer éves kultúrtörténetére 
hívja fel a figyelmet. Április első szerdáján 
pedig Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat 
szóvivője a mentősök helyzetét elemzi. Az 
előadássorozat április 13-án egy gyakorlati 
hétvégével zárul.

   Szendi Péter
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Kivonult a főszponzor - cél továbbra is
a megyei első osztály

Jó gyakorlatok Norvégiából

Gazdasági okokra hivatkozva a korábbi 
főszponzor már nem támogatja olyan mértékben 
a Balatonkenese LC csapatát, mint tavaly. Zubor 
Zoltán elnök elhessegette azokat a szóbeszédeket, 
hogy szakmai okai lennének a különválásnak. 

Éveken keresztül egy helyi pékség 
támogatásával küzdött a zöld gyepen a 
kenesei labdarúgó klub. A gazdasági válságnak 
köszönhetően a főszponzor a továbbiakban 
már nem tudja támogatni az egyesületet. 
Sajnos igaz a hír, de reménykedünk abban, hogy 
hamarosan újabb patrónusunk lesz, ezen dolgozik 
a vezetőség. Szeretném azokat a szóbeszédeket 
elhessegetni, mely a városban terjed, nevezetesen, 
hogy a főszponzor nem volt elégedett a szakmai 
munkával. Rá kell nézni a tabellára, csapataink 
komoly sikereket értek el az ősszel. Némi 
hiányérzetem - nem tagadom - van a felnőttekkel 
szemben, de az utánpótlás neveléssel semmi 
probléma – válaszol kérdésünkre Zubor Zoltán.

Az utóbbi években a BLC mindig is úgy vágott 
neki a bajnokságnak, hogy a cél a feljutás, azaz a 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
szervezésében február 4 – 7. között húsztagú delegáció járt Oslóban, hogy 
tanulmányozza a Norvégiában jól működő konfliktus-kezelést.

Az Európai szociális párbeszéd: multiszektorális iránymutatások a 
harmadik fél által a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett erőszakos 
cselekmények és zaklatások kezelésével a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), 
a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a magyar 
modellt kidolgozó szakértők, a TÖOSZ vezetői: Schmidt Jenő elnök, Zongor 
Gábor főtitkár mellett három település önkormányzati tisztségviselői 
vettek részt. Ajakot Kerekes Miklós polgármester és Rozinka Mihály 
önkormányzati képviselő, Mátraverebélyt Seres Mária polgármester 
asszony és Vanó Szilárd jegyző, Gyenesdiást Gál Lajos polgármester és 
Góth Imre önkormányzati képviselő képviselte a programban, amit Sabján 
Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára szervezése tett gördülékennyé.

A két nap alatt megismerkedtek a TÖOSZ norvégiai testvérszervezetének, 
a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok szövetsége által folytatott 
társadalmi és a háromoldalú párbeszéddel, és a harmadik oldali erőszak 
formáival. Betekintést kaptak a skandináv ország munkafeltételeibe és a 
szakszervezeteknek a munkavállalók érdekében végzett megelőző, kezelő 
tevékenységébe.

További jó gyakorlatokkal ismerkedhettek a küldöttek, amikor 
Jeszenszky Géza oslói nagykövet fogadta a TÖOSZ delegáció tagjait egy 
rövid városnézést követően a nagykövetségen, ahol részt vettek az Ághegy 
skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam VIII. kötetének 
bemutatóján. Kötetlen beszélgetés közben szerezhettek tapasztalatot 
a norvégiai magyarság életéről és a nagykövetség kultúrát támogató 
tevékenységéről.

Gál Lajos polgármester a program kapcsán elmondta: - A jó 
gyakorlatú önkormányzatok nagy örömmel üdvözölték a harmadik 
oldali párbeszéd közfoglalkoztatottakat érintő pályázatát és 
együttműködését. Gyenesdiáson a fenntarthatósági közösségépítés 
gyakorlata is hozzájárulhatott, hogy a település jó eséllyel szálljon szembe 
a harmadik oldali erőszak 21. századi fenyegetéseivel. A norvég – magyar 
együttműködés folytatásaként mind a TÖOSZ-nak, mind, pedig a norvég 
partnereknek felajánlotta Gyenesdiás további együttműködését a 
stratégiák és a befektetések ösztönzése terén.

A magyar modell kidolgozása most kezdődik és kora nyárig is 
eltarthat. – folytatta Góth Imre – Mindenki számára hasznos lenne, ha 
azok az önkormányzatok, amelyeket felkeresnek a magyar szakértők, 
tapasztalataik átadásával segítenék munkájukat és így pontos képet 
kapnának a nálunk jelentkező feladatokról.

megyei első osztály. A mostani szezonban sem 
volt ez másképp, de a gépezetbe némi porszem 
került. A csapat az ősszel a negyedik helyen 
végzett, mindössze négy ponttal lemaradva a 
második helyezett Ősitől. Ki gondolná ilyenkor, 
hogy a klub első embere elégedetlen? Pedig így 
van! Zubor Zoltán, az örök maximalista szerint 
5-6 pontot hullajtottak el a bajnokság során. Ami 
leginkább aggasztó volt, hogy az utolsó négy 
mérkőzésünket zsinórban elveszítettük, ráadásul 
tizenhárom gólt kaptunk, amire korábban 
nem volt példa. A csapatot elképesztő nagy 
sérüléshullám jellemezte az utolsó fordulókban, 
ezáltal megrövidült a kispadunk.

A kenesei csapat a tizenhárom mérkőzésen 
hétszer győzött, öt vereség mellett mindössze 
egyszer ikszeltek. A huszonhat rúgott gól 
önmagáért beszél, igaz a tizenkilenc bekapott gól 
is.

A cél továbbra is a megyei első osztályban való 
szereplés. Erre minden esélyük megvan, hiszen 
az első két helyezett jut fel, ráadásul a listavezető 

Márkó információnk szerint nem vállalja a 
magasabb osztályt. 

Zubor Zoltán elégedetten nyugtázta, hogy 
az U19-es csapat vezeti a tabellát. A tizenhárom  
találkozón mindössze egy vereséget szenvedtek, 
negyvenötször találtak az ifik az ellenfelek hálójába, 
mely több mint hármas gólátlagot jelent. Jó hír még, 
hogy a legkisebbek is eredményesen szerepelnek a 
Bozsik-tornákon. A klub első embere ugyanakkor 
nem érti, hogy a Veszprém Megyei Labdarúgó 
Szövetség miért nem engedélyezi számukra, hogy 
ők is megrendezzék a futballtornákat, holott a 
feltételek adottak. – Sajnálatos módon a szövetség 
úgy döntött, hogy Balatonfűzfő rendezi meg 
a Bozsik-programot, ezáltal a többi csapatnak 
komoly veszteségeket okozva. Itt nem elsősorban 
az anyagiakra gondolok, hanem arra, hogy 
állandóan „idegenbe” kell mennünk, holott a mi 
pályánk is alkalmas lenne a torna megszervezésére. 
Bízom abban, hogy hamarosan a józan ész diktál és 
nem egyéb dolgok. 

                  Szendi Péter

Góth Imre, Jeszenszky Géza és Gál Lajos
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A vonyarcvashegyi művelődési 
ház és könyvtár az idei évben is 
csatlakozott a művelődési házak 
életét megélénkítő országos 
programsorozathoz, mely február 
8-10. került megrendezésre.

A rendezvény szervezője, Illésné 
Major Julianna elmondta, a mostani 
alkalommal is legfőbb céljuk az volt, 
hogy a helyi lakosokat szólítsák meg 
olyan programokkal, melyeknek 
ők maguk is tevékeny részesei 
lehetnek. S szó szerint értelmezve 
az „éjjel-nappal”-t, a három napban 
az intézményt szinte folyamatosan 
nyitva tartották.

Előzetesen fotópályázatot 
írtak ki, melynek témája maga 
Vonyarcvashegy volt, s a közel félszáz 
fotót be is mutatták. Velük egy 
helyiségben rendezték be kiállításukat 
a Kaktuszgyűjtők Egyesületének 
helyi és környékbeli tagjai, melyet 
ismeretterjesztő előadásokkal tettek még színesebbé. Míg az elmúlt 
évben a képzőművészet volt a programok középpontjában, idén a 
sport. Így valósult meg az éjszakai zenés torna, mellyel a résztvevők 
áttornászhatták magukat máról holnapra. A helyi hölgyekből álló 

futócsapat közreműködésével 
rövid és hosszú távú futás is a 
programok közé került, de az 
asztalitenisz kedvelői is hódolhattak 
szenvedélyüknek. Emellett a 
képzőművészet sem került háttérbe, 
mivel egy szakkör keretében a 
Balaton Art Alkotóegyesület tagjai 
is nyílt alkotónapot tartottak. 
Farsang lévén a fánksütés kétszer is 
napirenden volt ezen a hétvégén, 
hiszen a felnőttek klubjainak zenés-
jelmezes farsangi összejövetelét is 
most tartották, illetve a gyerekeknek 
is megmutatták a fánksütés fortélyait. 

Péter Károly polgármester 
elégedett volt, hogy a kedvezőtlen 
időjárás ellenére szép számban 
érkeztek résztvevők a művelődési 
ház és könyvtár által immáron 
hagyománnyá tett rendezvényre. 
Mivel a helyi közösség formálásának 
egyik tartalmas formája ez a 

programsorozat, az önkormányzat a jövőben is támogatja 
intézményét, hogy a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazítva 
más rendezvényekhez hasonlóan ezt az éjjel-nappali programot is 
újra megrendezhesse.     -imj-
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Kultúrházak éjjel-nappal Vonyarcvashegyen

Csak meg kell szokni és megismerni
a változásokat

Balatonederics a Tapolcai-medence nyugati kapuja. A mintegy 1200 
lelkes falu balatoni településnek számít ugyan, ám nincs közvetlen belterületi 
vízparti kapcsolata. Lehetőségei és problémái talán ezért is némileg mások, 
mint a szomszédos Balatongyöröké vagy Szigligeté.

Tóth Péter, Balatonederics polgármestere szerint a turizmusból 
származó bevételeik  elmaradnak az említett szerencsésebb fekvésű 
környező falvaktól, ám így is a település családias strandja az egyik 
legfontosabb bevételi forrás, amelynek fejlesztését mindig szem előtt 
tartotta a faluvezetés.

- Strandunk szerencsés  években akár 9-10 millió forintos bevételt is 
hozhat. Ez teljes bevételünknek igen magas százaléka, ezért kiemelt figyelmet 
kap településünkön. Anyagi lehetőségeink azonban a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás mellett is szűkösek, így terveinket, elképzeléseinket csak 
korlátozottan tudjuk megvalósítani. Persze a beton partfal javítására, a 
terület rendbentartására, a fásításra, egyszóval az üzemszerű, minőségi 
működés feltételeinek maradéktalan megteremtésére, szépítgetésre 
mindig van kapacitásunk. Az a politikánk, hogy a strand parkolóját ingyen 
bocsátjuk a hozzánk érkező autósok rendelkezésére, továbbá a belépő 

díjakat is az északi parton megszokott díjakhoz képest alacsonyan tartjuk. 
2013-ban pedig sem a belépődíjakat, sem a bérletek árait nem emeljük-
mondta el lapunknak a két éve megválasztott polgármester. Balatonederics 
önkormányzata számára a 2012-es év a futó pályázatok befejezésével, 
elszámolásával telt, jelentős fejlesztésekre nem maradt pénz. 

- Tájházunk nagyságrendileg 50 millió forintból épült meg, amelyhez 
mindössze 15 milliós pályázati pénzt tudtunk társítani. Ez nagyon 
behatárolta 2012-es lehetőségeinket - hangsúlyozta a polgármester.  

Ez évtől közös önkormányzati hivatalt működtet lesencetomaji 
központtal Balatonederics, Nemesvita, Lesencefalu és  Lesencetomaj. 
Balatonedericsen csak a polgármester, illetve egy állandó ügyintéző fogadja 
a helyieket. Tóth Péter szerint azonban az új rendszer akár jobb is lehet, 
mint az előző. - Azon dolgozunk, hogy jobb legyen és az eltelt másfél hónap 
azt mutatja, hogy van is realitása reményeinknek. Minden egyes problémát 
helyben igyekszünk megoldani, ami ez idáig sikerült. Hétfő délelőttönként 
például járási ügyintéző áll a lakosság rendelkezésére. Úgy gondolom, 
az emberek ügyes-bajos dolgainak jelentős része továbbra is helyben 
rendeződhet, csak meg kell szokni és megismerni a változásokat.  
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Aszfalt a tapolcai kerékpárok alatt

Családbarát önkormányzat

Befejezés közeli állapotba került a tapolcai kerékpárút hálózat 
Dobó lakótelep és Sümegi út közötti szakasza.

A tapasztalatok szerint 
az építkezés a nyári 
szezonban sem okozott 
elviselhetetlen fennakadást 
az épülő kerékpárúttal 
párhuzamos keszthelyi 
úton.

A kivitelező jövő év 

áprilisának közepén tervezi hivatalosan is átadni a mintegy 2.7 
kilométer hosszúságú kerékpáros szakaszt, akkorra készül el minden 
részletében (közlekedésbiztonsági felfestések, eszközök, táblák, 
kritikus átjárók) az út.

Köszönhetően a város több mint hat kilométeres, városrészeket 
összekötő kerékpárútjának és a biciklis közlekedést népszerűsítő 
programjainak, Tapolca tavaly januárban elnyerte a kerékpárbarát 
település címet.

A jövő tervei között egy, a várost a Balatonnal összekötő bicikliút 
megvalósítása szerepel.

Családbarát munkahely címen egymillió 
forintot érő elismerésben részesült Tapolca 
önkormányzata a közelmúltban. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
vállalatok és költségvetési szervezetek 
számára kiírt pályázatán olyan családbarát 
programokkal lehetett indulni, amelyek 
elősegítik a munka és magánélet 
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és 

munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 
A címmel járó pénzből a pályázati kiírásnak 
megfelelően az önkormányzati dolgozók és 
az önkormányzat gazdasági társaságainak 
dolgozói és családtagjaik számára 
szerveznek majd sport, - illetve kulturális 
programokat.  A költségvetési szervezetek 
közül Családbarát munkahely elismerést 
kapott még : Tata önkormányzata, a Bács-

zenés kísérettel érkezett a partra, ahol szép számú érdeklődő gyűlt 
össze. 
     - Keszthelyi vagyok, szeretem a Balatont, tisztelem a hagyományo-
kat - jegyezte meg a közönség soraiból Ferenczi Ottó. - Egyébként 
abba a társaságba tartozom, akik télen is rendszeresen megmártóz-
nak a tóban. Örülök, hogy vízkereszt ünnepe kapcsolatba került 
vele, ráfér az égi áldás, a mostani évjáratban különösen. Az pedig 

máris egészen misztikus érzéssel tölt el, 
hogy szentelt vízben fürödhetünk. 
    Az eseményre látogatók közt voltak tu-
risták is.
    - Szlovákiában élek, de évente látoga-
tom a Balatont - így Himmlár Tamás. 
- Természetesen főként nyáron jövök, a 
mostani utazásom csak egy víkend, de 
lám: ilyenkor is van program. Engem az lep 
meg, hogy első ízben történik a vízszente-
lés. Én azt hittem, ennek már hagyománya 
van, a kezdeményezést nagyon tiszteletre 
méltónak tartom. 
    A metropolita által ima közben vízbe 
vetett keresztet fürdőruhás férfi emelte ki, 
s e lelki megtisztulás szimbolikája vetült a 
tóra, s környezetére, amit immár szertevi-
hettek a szertartás résztvevői.
       
   Horányi Árpád

Vízkereszt ünnepének ortodox görögkeleti liturgiája szerint szentelt 
lett a Balaton vize. A szertartás Keszthelyen, a Szigetstrand stégjén 
zajlott, nagy érdeklődéssel kísérve. 
    Az eseményre első ízben került sor, ám a szervezők nem tagadták, 
hogy hagyományteremtő szándékkal. A szentelést végző Arszeniosz 
Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus ausztriai 
metropolitája, magyarországi és közép-európai exarchája oktatás-
ügyi kapcsolat révén látogatott Keszt-
helyre: az ortodox egyházi fenntartású 
Család Iskola igazgatója, Keszey Tivadar 
meghívására érkezett. A vendéglátó el-
mondta, hogy a kereszténység Szent Ist-
ván egyházához tartozó ortodox feleke-
zetében a vízkereszt ünnepének része a 
természetes vizek szentelése. 
    - Ennek Magyarországon, a Duna szen-
teléséhez kötődnek hagyományai - em-
lítette Keszey Tivadar. - Ilyen programon 
vettünk részt tavaly, az iskolánkat képvisel-
ve. Az esemény hozta a gondolatot, hogy 
részesüljön a vízszentelésben a Balaton is. 
Szeretnénk most megalapozni, hogy le-
gyen ez minden esztendőben az év első 
balatoni programja, keszthelyi helyszínnel. 
    A magas rangú vallási vezető a Fő téri 
Magyarok Nagyasszonya plébániatemp-
lomban vezetett ünnepi liturgiát, majd 

Balatonvíz szentelő

Kiskun megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, az 
Egri Kulturális és Művészeti Központ, a 
Békés Város Szociális Szolgáltató Központ, a 
Magyar Állami Operaház, az Orosháza Város 
Önkormányzat Egységes Szociális Központ 
és a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési 
Központ.
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Tette ezt a Bestiák Show Band, Baby 
Gabi és az Animal Cannibals. Majd 
koncertezett az Abrakazabra zenekar, 
s fellépett az X Faktor I. győztes 
Vastag Csaba, a MASZK bábszínház 
pedig bemutatta a Furfangos 
csodadoktorokat. A felvonuló 
maskarások frissen esett hó nyomán 
kísérték ki a telet a fürdővárosból. A 
tavaszvárást jelmezesen megidézve, 
nyuszi kézen fogta Micimackót, s nem 
engedte vissza a barlangjába. Balatongyörökön „rézangyalok” szárnyán 
repülhetett el a tél, aminek tábornokával Napóleon szállt szembe: serege, az 
50 tagú Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar farsangi hangversenye báli 
hangulatot alapozott meg a Hotel Panorámában. 

      H. Á.
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A kerékpáros közlekedés elősegítéséért számos fejlesztést végzett el az 
utóbbi időben Hévíz önkormányzata. 

A fürdőváros vezetése több beruházással adta tanújelét, hogy 
elkötelezett híve mindannak, ami összefügg az egészséges életmóddal, a 
környezetbarát megoldásokkal. Ezek sorába 
illeszkedik a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, 
s az sem volt titkolt szándék, hogy a város közel 
kerüljön a kerékpárosbarát település „rang” 
eléréséhez is. Az eddig elkészült munkákkal 
és a program folytatásának terveivel máris 
eredményesen szerepeltek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 6. alkalommal meghirdetett 
pályázatán. A nemrég Tatán megtartott 
eredményhirdetésen kisvárosi kategóriában 
elnyert „Kerékpárosbarát Település” elismerő 
címet vehette át Papp Gábor polgármester. 

Mint elhangzott, az elbírálás során figyelembe 
vették többek között a kerékpáros stratégiák 
fejlesztési koncepciókban való szerepeltetését, 
a biciklizéshez rendelkezésre álló infrastruktúrát, 
az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint 
azt is, hogy milyen eredményességgel zajlik a 
kerekezés népszerűsítése, s mindez mennyiben 
tud kapcsolódni a turizmushoz.  Ezek sorában játszott döntő szerepet 
több kerékpáros rendezvény szervezése, a Hévíz és Alsópáhok közötti 
kerékpárút megvalósítása, a Tourinform-iroda melletti kölcsönző és szerviz 

Kerékpárosbarát Hévíz

A maskarások kikísérték a telet

létesítése, továbbá az óvoda mini kerékpáros parkjának működése, ahol 
már a legkisebbek is elsajátíthatják a biztonságos közlekedés alapjait. 

A városvezetés továbbra is folyamatosan új kínálatokkal gyarapítja a 
kerékpárosok számára nyújtható turisztikai lehetőségeket. A fejlesztések 

következő állomása a városban a horvát-magyar 
együttműködésben megvalósuló program, 
mely a „Kerékpáros Oázis” nevet viseli. Az 
európai városokban már jól ismert és kedvelt, 
hétköznapi szóhasználattal közbringa-rendszer 
valósul meg. Ezzel egy olyan turistaszolgáltatást 
hoznak létre, ami segíti az alkalmi kerékpáros 
túrázásokat, jól alkalmazkodik az igényekhez, 
a modern informatikai technika segítségével 
biztosítja az állomásokon a kölcsönzési 
rendszert. Fontos cél, hogy ösztönözzék a 
kerékpárok használatát a turisták körében 
és népszerűsítsék a turistalátványosságokat. 
A létesülő állomáshelyeken több, igényes 
kerékpárhoz lehet hozzájutni. Azok olyan 
rendszerben lesznek kölcsönözhetők, 
hogy aki elviszi a kerékpárt, az úgynevezett 
dokkoló városi hálózaton belüli állomások 
bármelyikében vissza tudja adni.    

A beruházás költségvetése 83 millió forint, melynek 95 százaléka 
pályázati támogatásból lesz finanszírozva.   H. Á.

Ha a februárnak szeme és füle volna, immár csakis napos arcát mutatná. 
A telet az elmúlt napokban sokhelyütt űzték nagy csinnadrattával a nyári 
szezonra készülődők.

    Keszthelyen a Festetics-kastély parkjától a Fő térig vonult maskarás 
menet hirdette: farsang farkán nincs helye a télnek. A Boombatucada 
ütőegyüttes nagy hanggal űzte az éppen szállingózó havat, a még 

orrpirosító hideget. 
A vidám rendezvény 
a Balatoni Borbarát 
Hölgyek Egyesületének 
volt köszönhető, akik 
most 13. alkalommal 
szervezték meg a 
Keszthelyi Karnevált. 
Hévízen retro partyval 
ütöttek rajta a télen. 

Papp Gábor (balról) Tatán vette át az elismerést

Hirdetésfelvétel: balatonifutar@freemail.hu; Tel.: 06 30 343 70 07
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Az elmúlt évben a balatonkenesei közművelődési intézmény és könyvtár 
négy sikeres pályázatot tudhat magáénak. Több mint 74.5 millió forint támogatást 
kaptak, melyet különféle fejlesztésekre használtak fel. 

Közel nyolc millió forintot a könyvtárunk infrastrukturális korszerűsítésére 
fordítottunk, melynek segítségével a teljes informatikai rendszer átépítése 
megvalósult. A fejlesztés az akarattyai fiókkönyvtárunkban is megtörtént – 
kezdte a pályázatok elemzését Győrfi Károlyné intézményvezető.

„Élő könyvtár-élő város” címmel 17.5 millió forintos támogatást kaptak, mely 
összegből könyvtári foglalkozásokat és rendezvényeket valósítottak meg a 
gyermekek és felnőttek részére. 

A Tájházban megvalósuló programok fejlesztésére, „Múzeumpedagógiai 
tevékenység erősítése Balatonkenesén és a mikrorégióban” címmel, 19.6 millió 
forintos sikeres pályázatot tudhat magáénak az intézmény. Győrfi Károlyné 
elmondta, hogy a támogatásból múzeumi óra sorozatokat, tematikus és egész 
napos családi foglalkozásokat, szabadegyetemi előadásokat és múzeumi napokat 
tartottak. 

Közel 29 és fél millió forint támogatást nyertek a „ Kompetencia- fejlesztő 
képzési sorozatok megvalósítására”. -A foglalkozássorozatok elsődleges célja, 
hogy a résztvevők megismerkedjenek a település múltjával, a helytörténeti 
gyűjteménnyel. A Lóki Vendelről szóló közismert monda feldolgozása közben 
széles körű ismereteket szereznek a választott kreatív területhez kapcsolódóan 
az adott szakmai terület legfontosabb alapjairól, megvalósítási formáiról. Ennek 
érdekében a legfogékonyabb korosztály bevonása a cél, a kreatív ifjúság iskolán 
kívüli szabadidős tevékenységének, kultúrájának fejlesztésére. Célunk, hogy minél 
korábbi életkorban alakuljon ki a kultúra iránti fogékonyság annak érdekében, 
hogy később javuljanak a művelődési, önalakítási, munkavállalási esélyek. 

Győrfi Károlyné véleménye szerint a kultúra iránti érzékenységet 
gyermekkorban kell megalapozni, hogy igénnyé váljon a műveltség, és 

Január 5-én rajtolt a teremlabdarúgó 
bajnokság, huszonnyolc csapat 
részvételével.  Mező Béla, a BKLSZ 
elnöke örömét fejezte ki, hogy egyre 
több fiatal húzza fel a futballcipőt. 

Rendkívüli ülésen döntött az 
elnökség, hogy csökkenti a nevezési díj 
összegét, amely így az előző évi  35000 
forint helyett 30000 forint/csapat 
lesz, mely tartalmazza a terem és a 
játékvezetői díjat is. A kisebb összeg 

sem ösztökélte a csapatokat arra, hogy többen nevezzenek be, mint tavaly. 
Mező Béla azonban elégedett a mostani létszámmal is, bár hozzáteszi, volt 
olyan év, amikor harminchat gárda versengett. 

- A huszonnyolc csapatot négy csoportba osztottuk. Az első helyezettek 
mellé, a három legjobb második csatlakozott az első osztályhoz. A második 
és harmadik osztályt kilenc-kilenc csapat képviseli. Már javában zajlanak 
a küzdelmek, színvonalas mérkőzéseket láttam, és ami örömteli, hogy 

Sikeres kenesei pályázatok

Ideális körülmények Füreden – 
huszonnyolc csapat részvételével

alapkészséggé legyen az alkotás, 
elsajátítás és a befogadás. További cél a 
környezettudatos életszemlélet mind 
korábbi életszakaszban való kialakítása. 
Tapasztalatok szerint a mai társadalmi 
viszonyok között a gyerekek jelentős 
részének kevés az esélye, hogy a kultúrát 
örömforrásnak, hasznos segítőtársnak, 
a teljes élet részének élje meg. A 
program megvalósítása érdekében 
szoros együttműködés szükséges az 
oktatás és a kultúra intézményei között. A gyerekek kulturális szocializációjának 
minőségi fejlődése a közművelődési intézmény és a partneriskolák stratégiai 
szövetségét és együttműködését követeli meg, amelyek gazdagabbá, színesebbé 
és hatékonyabbá teszik az iskolán kívül a gyerekeket érő kulturális hatásokat.

Az informatikai fordulat, mely a közművelődés gyakorlatában is megjelent a 
kreatív területeken, a választott témák megvalósítása kapcsán is kifejti hatását, 
átfogó módon érvényesül. Új irány a számos művészeti (előadó művészet), tömeg- 
kultúraformáló (elektronikus sajtó) és a fotográfia (archiválás) összeolvadása 
egy innovatív ágazatba, a „kreatív szektorba”. Ehhez a három területhez társul a 
hagyományokon alapuló, a kézügyesség művészetét több területen is magába 
foglaló kézművesség.

-Egy pályázatunk eredményét várjuk még, mellyel a Tájházban és az 
Iparosházban tervezünk kialakítani oktatótermeket és számítástechnikai 
feltételeket, hogy a helytörténeti gyűjtemény mellett a foglalkozásokhoz 
szükséges modern eszközök is lehetővé tegyék a minél magasabb szintű 
foglalkoztatást, oktatást – vázolta a jövőbeni elképzeléseket az intézményvezető. 

                Szendi Péter

lényegesebben több fiatal játszik, mint az elmúlt évben. Március 3-án lesz 
az utolsó forduló, ideális körülmények között játszhatnak a csapatok. A 
bajnoki mérkőzések szombaton és vasárnap lesznek. 

Az első osztályt az alábbi csapatok alkotják: Sasok, Füred Fanatics, Nívó, 
E.ON-Racer, La Riva, Aromax, VW Pálinkaház Tihany, Penalty FC, Korona 
Panzió, Black City.

A második osztályt kilenc csapat képviseli: Balaton Alarm, Zánka, Red 
Scorpions Pécsely, Menyus FC, Szentantalfa, Bánó FC, Zibunda, Csopak 
Junior, Pokol Team.

Csakúgy, mint a harmadosztályt: Balatonudvari SE, Balatonszőlős, Goóol 
Sport, Pécsely Up, Atleticó, Dö-Me SE, Pécselyi Ifi, BYC, Autó Hifi.

Mező Béla örömmel nyugtázta, hogy három új műfüves pálya épült 
Balatonfüreden. A hivatalos átadás előtt a kispályás labdarúgók már 
birtokukba vették a pályákat, így ősszel ideális körülmények között 
focizhattak. –Nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy egy 
régóta dédelgetett álmunkat valósították meg. Végre európai normáknak 
megfelelő létesítményekben sportolhatnak a labdarúgók.

      SzP 
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Kocsmakesergő

Azt mondják az okosok, ahol nincs iskola, 
templom és kocsma (a sorrend szerkesztő 
önkényes felsorolása), ott megszűnik (megszűnt) 
az élet.

Az első kettő létjogosultsága felett nem 
érdemes polemizálni, ám ez utóbbi megér pár 
gondolatot.

Faluhelyen a korcsma (beh szép is ez a 
magyar nyelv! Mennyi szinonimája van az „ivó”-
ra…) az intézmény fennállása óta központi 
szerepet tölt be. Márpedig ez történelmi tény, 
akár a mohácsi csatavesztés.

Érdekes módon csaknem valamennyi 
intézmény kiagyalójának ismerjük a nevét, de 
a búfeledő kocsmáét nem. Nagy szégyen, de a 
tudós múltvájkálók előtt még szabad a pálya.

Gyanítom, olyasféle ember (avagy 
némber) lehetett az ősrégi kezdeményező, 
aki kőkeményen hitt vállalkozása virágba 
borulásában, ugyanakkor szerethette is 
embertársai élményöntő és szemléletformáló 
karéját maga körül tudni. Ez pedig sem 
piramisépítés, sem pedig aratás közben nem 
sikeredhetett a szúrós szemű munkafelügyelők 
miatt. 

Ez a korai vállalkozó azt is kiötölte, hogy 
intézményét oly helyre emeli, ahol utak 
keresztezik egymást, vagyis forgalom zajlik (útba 
esik jövet-menet…). Módosabbja még kvártélyt 
is adott, a lovaknak, tevéknek abrakot és méltó 

szállást. Ez lett a szeráj vagy fogadó. 
Arról már viszont akad feljegyzés, 

hogy a bürokrácia 6-800 évvel ezelőtt 
is rugalmasan működött, mert 
adóbevételt lehetett reményleni a 
megtermelt vagy megvett, s a garaton 
leengedett italféleségek után.

Ám ez még mindég nem a lényeg. 
Ezeken a helyeken elképesztően magas 
röptű eszmecserék zajlottak. Igaz, 
ami igaz, az idő múltával ezek eszmei 
mélysége arányba került az agyak 
tompulásával, de hát ki merné azt 
állítani, hogy a technika századában 
ez másképp lenne széksoros, kupolás 
helyiségekben…

A derék atyafiak (meg ne 
feledkezzünk azokról a hölgyekről, kik 
egyéb szolgáltatásaikkal színezték a 
többnyire ad hoc összejöveteleket…) a 
keménytáblás székeken ülve (olykor le-
lecsusszanva onnan) sorra vették koruk 

valamennyi aktuális kérdését. Magasabb röptű 
szeánszokon a legvénebb záró hangja tette az 
i-re a pontot, marconább fickók gyülekezetében 
pedig a legkeményebb öklű. Ma ezt pulpitusi 
harangnak vagy csengőnek nevezik. A funkció 
ugyanaz: a „kuss!”-t csak ki kell böknie valakinek 
a rend és a fegyelem folyamatos fenntartása 
érdekében.

Ekképp alakul, formálódott, élesedett, 
silányodott (ld. egynémely parlamenti ülés) a 
demokrácia.

A kortsma mindvégig következetesen 

megtartotta véleményformáló erejét, 
ennélfogva szentélyébe csak kellően képzettek 
léphettek be, s jaj annak, aki pusztán hörpögetni 
akart! Nem is odavaló az ilyen ember. Ahol 
közösség van, ott „közösségiesen” kell 
viselkedni: meghallgatni mások véleményét, arra 
cáfolatot fogalmazni (de azonnal ám!), érveket 
sorakoztatni egymásnak utána.

Fentebb leírtak minden szava igazolja 
a kocsma fennmaradásának jogosultságát. 
Csakhogy az egyébként fátyolosan beszüremlő 
gazdasági körülmények mást mondanak. 
Nevezetesen: van olyan ivó, melyet be kell 
zárni gazdaságtalanság okán! Hát nincs már 
elég szomjas torok? Az még van, tán több 
is a kelleténél. A baj mégis a torokkal van. 
Szorongatja ugyanis a csapos nyakát. Sírástól is 
és adósságtól is. Mert bizony egyre több folyik 
kifele, mint befele. Nem borból vagy sörből, 
hanem pénzből.

Úgy hírlik, honfoglaláskori dicső 
településünk, Sóly kocsmája is bezár. Legalábbis 
ezt magyarázza rácsos ajtaján bévül a felirat: 
„A klausztrofóbia a zárt helyektől való félelem. 
Például, ha zárva van a kocsma…”

Könyörgöm, mentsük meg, hiszen akkor mi 
az ördögnek neveli az iskola a gyerekeket? A 
templomról nem is szólva! Ki hagyná, hogy csak 
a sekrestyés és a pap kiváltsága legyen egy korty 
bor átlényegítése?

Ha pedig ismét helyreáll az évezredes rend az 
ivó falai között, onnan már csak egy lépés, hogy 
odakünn is megpróbálkozzunk véle…

   Zatkalik András
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„Megkoronázzuk a minőséget”

Eliszaposodott strand, szocreál épületek
Tördemic segítségre vár

A turisztika tavalyi eredményei alapján 
megcsillant már a felemelkedés. Erre utaló 
több adat és egyéb információ hangzott el 
a minap Hévízen, a helyi szobakiadók által 
„Megkoronázzuk a minőséget” címmel tartott 
szakmai konferencián. 

A rendezvény megnyitóján Papp Gábor, a 
fürdőváros polgármestere az önkormányzati 
szemléletre is utalóan mondta: eredmények 
mindenütt csak közös erővel születhetnek. 
Majd hangsúlyozta, hogy kiváltképp igaz ez a 
turizmusra, ahol a legkülönfélébb szolgáltatások 
magas minősége szükséges a vendégek 
elégedettségéhez. Említést tett arról, hogy a 
közelmúltban Budapesten lezajlott 
21. Turisztikai Gálán, kapcsolatok 
tekintetében Hévízt példaként állították 
az idegenforgalom szereplői elé. Ennek 
egyik fő bizonyítékaként lett említve 
a repülőtér állami, önkormányzati és 
vállalkozói összefogással való sikeres 
működtetése. 

A hévízi konferencia 
házigazdájaként Lajkó Ferenc, a Hévízi 
Szobakiadók Szövetsége elnöke, 
országos szövetségi elnökhelyettes 

Ha nem sikerül hamarosan megnyugtató 
megoldást és forrásokat találnunk, tovább 
folytatódik a lábdi strand eliszaposodása, s talán 
az sem lenne már meglepetés, ha a krokodilok 
is kedvező életteret vélnének itt felfedezni 
– mondja némi malíciával Vollmuth Péter. 
Badacsonytördemic polgármestere elmondta: 
nincs olyan regionális fórum, ahol ne kértek 
volna segítséget az évek óta húzódó probléma 
megoldására. 

 -Bár az önkormányzat elkészíttette a terveket, 
még sem tudunk előrelépni. A kivitelezési 
költségek ugyanis elérik a negyedmilliárd forintot 
- az utolsó pályázati beadványunkra érkezett 
reflexió szerint hatvanszázalékos önrészt kellett 
volna vállalnunk. Felesleges hangsúlyoznom: 
egy ilyen kis település, mint Tördemic, képtelen 
ekkora összeget előteremteni. Az pedig mégis 
csak elképzelhetetlen számunkra, hogy eleve 
feladjuk a fürdőzés lehetőségét a helybeliek és a 
hozzánk látogató turisták körében. 

A polgármester arról is tájékoztatott: kiváló 

mérnökök és vízügyi szakemberek egyöntetűen 
úgy foglaltak állást, hogy a strandon a 
szárazulatot 30-40 méterrel a tó közepe felé 
szükséges növelni, mert ezzel is csökkenteni 
lehet a további eliszaposodás veszélyét. 

Ahhoz, hogy valóban korszerű fürdőzőhely 
alakuljon itt ki, négy munkálatot indokolt 
elvégezni: megfelelő szélességben és mélységben 
kell kotorni, célszerű új partvédőművel ellátni a 
létesítményt, a régi, szocreál kiszolgáló épületek 
bontása után modern vendégvárókkal, 
öltözőkkel illik várni a vendégeket, továbbá 
szükségszerű egy parkoló kialakítása is. 

- Tördemic akut gondja arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a kistelepülésekre kevésbé 
figyelnek a döntéshozók, holott nálunk is 
szinte minden megtalálható, ami a turizmus 
nélkülözhetetlen kelléke: csodálatos táj, gazdag 
programok a régióban, vonzó – ám jelenleg 
megközelíthetetlen – víz, s a hegy ajándéka, 
a zamatos bor. Örülünk a tóparti városok 
gazdagodásának, ám azt szeretnénk, hogy ránk 

is figyeljenek. Halaszthatatlannak érzem az 
infrastruktúra bővítését is, hiszen csak így lehet 
fellendíteni a turizmust. A jelzett anomáliák 
ellenére is népszerűek vagyunk: a faluházban 
olcsó szálláshelyeket tudunk biztosítani a 
fiataloknak, a diákoknak. Herczeg Ferenc, a 
kiváló író hajdan hosszú időt töltött Tördemicen: 
példaértékű bor- és szellemi kultúrát honosított 
itt meg. Napjainkban kicsi az esély arra, hogy 
hasonló rangú alkotót lássunk vendégül, mert 
valószínűleg már az első fürdés után kiábrándító 
élménnyel távozna. Meggyőződésem, hogy a 
helyi ingatlantulajdonosokat kellene szolgálni a 
több mint egy évszázados strandnak. Ma már 
nem bízunk a gyors megoldásban, de talán annyi 
támogatást kapunk, hogy egy kotrással javítsunk 
a vendégfogadás körülményein.

Legalább egy ígéretre várunk: amelyben 
minimum a szakaszos beruházás esélyét 
villantják fel előttünk a helybeliek és a Balaton 
rajongóinak érdekében. 

    Süli Ferenc

elmondta: a fórumot kiemelten, de nem 
kizárólagosan a magánszállásadók minőségi 
munkájának elősegítése céljából rendezték. Ezzel 
is igyekeznek hozzájárulni, hogy a turisztikai 
szezon mind sikeresebb legyen. Éppen a 
repülőtér működésével összefüggésben egyre 
nagyobb térségből, új vendégkörök előtt 
válik célponttá Hévíz és környéke. Az erre 
való készülést is szolgálta a nemzetgazdasági 
és a nemzeti fejlesztési tárca támogatásával 
sorra került tanácskozás. Dr. Nemes Andrea, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai 
főosztályvezetője a múlt év 11 hónapja és az 
előző évi hasonló időszak összehasonlításában 

3,5 százalékos vendégszám növekedésről beszélt, 
amivel együtt a turisták 4,6 százalékkal több 
vendégéjszakát töltöttek el a szállásadóknál. 
Közel azonos arányban, mintegy 8 százalékkal 
emelkedett a hazai és a belföldi vendégszám. 
Az arányokon legtöbbet az oroszok javítottak, 
csaknem 30 százalékkal, amiből jelentősen 
részesült Hévíz is. 

A további jó eredmények zálogaként 
körvonalazódott a minőségjavítás, ezen felül a 
belföldi forgalom tekintetében a Széchenyi Pihenő 
(SZÉP) kártya elfogadó rendszer szélesítése. 
Partnerszervezeti képviselettel volt jelen a Büki 
Szobakiadók Szövetsége, akikkel a hévíziek 

nemrég kötöttek együttműködési 
megállapodást. Részükről a minősített 
szálláshelyek marketingszerepének 
tapasztalatiról kaptak információkat 
az érdeklődők. A konzultáció során 
felmerültek közt hangzott el a 
szálláshelyek koronás megjelöléséhez 
szükséges minősítés magasnak 
tartott költsége. A válaszok részben 
magyarázatokat adtak, illetve korrekciós 
igények közös szorgalmazását vették 
napirendre.

                                                   H. Á. 
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
számos településünk színvonalas ünnepi 
műsorral emlékezett meg  a Himnusz szü-
letésnapjáról. Alsóörsön Ráskyné Bán Éva, 
az Endrődi Sándor Református Általános 
Iskola igazgatóhelyettese osztotta meg   
gondolatait a művelődési házat zsúfolásig 
megtöltő  közönséggel. 

- A Magyar Kultúra Napjának ünneplé-
se 1989 óta került be  ünnepi naptárunk-
ba és az óta egyre hangsúlyosabbá válik 
és felemelő érzés, hogy egyre szélesebb 
magyar körben terjed. – mondta töb-
bek között a szónok. -  Ez a nap legszebb 
és legszentebb nemzeti énekünknek, a 
Nemzeti Himnusznak a születésnapja. 
1823. január 22-én tisztázta le végleges 
formájára Kölcsey Ferenc Himnuszunk 
szövegét. A reformkorban, amikor Köl-
csey Ferenc a Himnuszt 
papírra vetette, a nem-
zet szellemi vezetőinek 
elsődleges célkitűzése az 
identitástudat megőrzése 
volt. A legégetőbb kérdés 
az volt, hogy hogyan tud-
ná a magyarság identitá-
sát megőrizni, úgy, hogy 
megtalálja méltó helyét 
Európában. Most, amikor 
az Európai Unió léte és 
jövője egyre inkább fog-
lalkoztatja a világot, ki kell 

Alsóörs
Elismerés a magyar kultúra kovácsainak

mondanunk, hogy európai kultúra nincs 
nemzeti kultúrák, így magyar kultúra nél-
kül sem! A magyar kultúra pedig építkezik 
a kisebb helyi közösségek kulturális élete 
által, amely gazdagítja és élteti a magyar 
nemzet kulturális létét… Népművésze-
tünk, irodalmi, zenei, képzőművészeti 
hagyományaink, épített örökségünk kö-

teleznek minket a méltó folytatásra. Meg 
kell köszönnünk és meg kell becsülnünk 
a magyar kultúráért, a magyar nyelvért 
dolgozó emberek és közösségek elhiva-
tottságát, mindennapi helytállásukat és 
erőfeszítéseiket…

Az ünnepi beszédet követően , mint-
egy az elhangzottak példázataként a he-
lyi  általános iskola diákjainak színjátszó 
csoportja nagy közönségsikerrel mutatta 
be Móricz Zsigmond Búzakalász című 

darabjának rövidített változatát, Szűcsné 
Molnár Ágnes tanárnő feldolgozásában 
és rendezésében. (Móricz korai, napja-
inkban kevéssé  ismert drámáját, amely 
a parasztfiúból lett polgármester magán-
életi problémái és közéleti gondjai közötti 
vergődését ábrázolja, elsőként 1924-ben 
Bárdos Artúr Renaissance Színházában 
vitték színre. ) 

A Magyar Kultúra Napja hagyományos 
alsóörsi eseménye, hogy 2008 óta ekkor 
adják át a Csipkeműhely által alapított 
Örökség díjat az önkormányzat és a civil 
szervezet egyetértésével olyanoknak, akik 
sokat tettek a településért.

Az idei díjátadás rendkívülinek számí-
tott, Szuper Miklósné népi iparművész, a 
Csipkeműhely művészeti vezetője indok-
lása szerint most először egy csoportnak 
ítélték oda, a Sirály Népdalkör részére, az 
egyetemes magyar kultúráért és Alsóörs 
községért végzett magas színvonalú mun-
kájuk elismeréseként.

A díj  különlegessége, hogy a csipkét 
Szalay Vilmosné készítette, aki három év-
vel ezelőtt, 77 éves korában csatlakozott 
a Csipkeműhelyhez. A 2000-ben a  Sirály 
Nyugdíjas Klub tagjaiból alakult Népdal-
kör azon túl, hogy az alsóörsi rendezvé-
nyeken mindig élményt adó műsorral 
szerepelnek, számos elismerést érdemel-
tek ki a különböző versenyeken.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség által 
szervezett regionális és országos döntők-
ben eddig 1 ezüst, 3 arany, 1 kiemelt arany, 

tavaly a Kárpátmedencei 
döntőben Nívó díjat 
kaptak. A KÓTA rendez-
vényein 1 kiváló, 2 arany, 
2012-ben Arany páva 
díjat vettek át. Természe-
tesen a mostani rendez-
vényen is dalcsokorral 
viszonozták a közösség 
elismerését. 

 
 Juhász Ferenc 

A fotókat Zórád Ferenc 
készítette
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A gróf Festetics György által 1797-ben alapított keszthelyi georgikoni 
gazdászképzés gyökerei nem csak a múltban vannak. A folyamatos 
megújulást az évről évre frissülő kapcsolatok táplálják. 
    Mindennek a Pannon Egyetem Georgikon 
karán tartott 3 rendezvény is tanújelét adta 
a minap. A tradíciók és a tudomány új haj-
tásai a gyakorlatban kiterjednek a társintéz-
ményekkel való együttműködésre, a tudo-
mányos eredmények termeléssel való közös 
hasznosítására és továbbfejlesztésére, az 
egyetemi ifjúságot kinevelő középiskolákkal 
együtt folytatott munkára, a térség üdülő-
jellegére tekintettel a turizmus-vendéglátás 
szakemberigényét kiszolgáló képzés felválla-
lására. 

Ezekből eredően a kari képzési helyeket 
bemutató nyílt napot tartották meg, s vele 
együtt zajlott le a középiskolásoknak meghirdetett országos biológiai 
tanulmányi verseny, melynek eredményhirdetését a diplomaosztó ün-
nepséggel kötötték össze. 
    Február 2-án 111 végzős fiatal búcsúzott az intézménytől a Bala-
ton Színházban tartott diplomaátadó ünnepség keretei közt. Friedler 
Ferenc rektor a diploma értékének jellemzői közt emelte ki a Pannon 
Egyetem által való kibocsátást, ami mögött ott van az intézmény okta-
tói, kutatói és innovációs egységére épülő képzés, ehhez a normatívák 

Georgikoni diplomával - vendéglátástól a 
halgazdálkodásig

Benkóczy Péter kiállítása Siófokon

szerinti költséget 60 százalékkal meghaladó anyagi ráfordítás, a haté-
kony működést biztosító szervezeti felépítés. 
     - Maradjanak elkötelezettjei választott hivatásuknak, legyenek a 

következő generáció példamutatói - e 
szavakkal adott útravalót az ünnepségen 
Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium államtitkára. 
      Németh Tamás akadémikus, az MTA 
főtitkára volt keszthelyi diákkánt szemé-
lyes élményeket is említve jelentette ki: - A 
diplomával a fiatalok a jövőt kapják kézbe. 
Majd rámutatott arra, hogy ennek érvé-
nyesüléséhez a tanulás továbbra is feladat 
marad.    
     A diákoknak és a szülőknek mondott 
köszönetet Dublecz Károly dékán a bizalo-
mért, az anyagi áldozatvállalásért, a szorgal-

mas tanulmányi munkáért, aminek révén egy újabb lezárult tanulmányi 
ciklusban érvényesülhettek az egyetem befektetései. 
     Elismerések átadására is sor került: a tudományos diákköri munkában 
és a doktori képzésben a halgazdálkodási ismeretek oktatásával elért 
eredményekért Duduk Vendel-díjat kapott Bercsényi Miklós profesz-
szor, a gyakorlati képzés támogatásáért Mintagazdaság címet kapott a 
zalaszántói Almakúti Bt. és az enyingi Mezőszöv Zrt. 
      H. Á. 

Az ünnepségen 111 fiatal tett szakmai hűségfogadalmat 

A közelmúltban zárt Benkóczy Péter kiállítása a siófoki művelődési köz-
pontban. A városhoz ezer szállal kötődő művészt Juhász Csaba, az FGSZ 
Zrt. igazgatóságának tagja ajánlotta a megnyitó népes közönségének fi-
gyelmébe. 

A történet a festő fiatal korában kezdõdött. Egy Győrffy nevû iskolai 
rajztanára fedezte fel, hogy van némi affinitása a rajzhoz, a festészethez. 

Ezután az életre készülõdés, a tanulmányok, a karrier és családalapítás 
időszakaiban mintegy negyven éven keresztül szunnyadt a festészet utáni 
vágy, de a hivatalos pénzkereső tevékenysége mellett valahol a háttérben 
mindig ott volt a késztetés, hogy egyszer valaha még festenie kell. A csa-
ládban is tradíció a művészetek gyakorlása: apai nagyanyja is szép képeket 
festett finom technikával a korízlésnek megfelelő témákról, nagyapja tanár 
és íróember volt, édesapja szintén írói tehetséggel rendelkezett, édesanyja 
fiatal tanítóképzői rajzai is tehetséget mutattak. 

A hosszú kihagyás során a festő tudat alatt is a jövőre készült, mert min-
den kézbevehető könyvet elolvasott a festészetről, festőkről, különösen az 
impresszionistákról.

Kedvencei: Renoir, Touluse-Lautrec, Degas, Claude Monet, Berthe 
Morisot; az angol zseni, aki megelőzte korát,  J.W. Turner, és a hazai posz-
timpresszionisták sora, az Erdélyi Nagybányai Iskola festői, akiknek korabeli 
életképei, természetábrázolásai különösen megragadták. 

A kortárs művészetek is hatottak rá, különösen Zórád Ernő grafikus-
festőművész, a letűnt Tabán visszaidézője, Vargha László festőművész, a Ba-
laton festője, Tillai Ernő fotóművész fotófestményei, Pósa Ede pasztellfestő, 
valamint Gonda Zoltán képzőművész - a művész tanára.

A festést felesége, Márta, mint múzsa inspirációjára kezdte el ismét 
1998-ban. Főleg a tájképeket, érdekes város- és falurészleteket kedveli, té-

máit az Alföld, Erdély, Görögország és a mediterrán térség tájaiból meríti. 
Képein sok olyan táj szerepel, ahol megfordultak, ezért az 1999-ben 

megrendezett kiállításának mottója a „BARANGOLÁSAINK” volt. A mű-
vészt és első kiállításának képeit a Duna Televízió riportfilmben mutatta be. 

A festő 2001-ben a Tamási Művészkert alkotói csoportban Pósa Ede 
képzőművész pasztell mesterkurzusán vett részt. Jelenlegi mestere Gonda 
Zoltán debreceni képzőművész. Rendszeres résztvevője művésztelepek-
nek, a Velencei festőversenynek. 2006-évben a Velencei festőverseny kü-
löndíját nyerte, pasztell festményével.

Gonda Zoltánnal és Kőrösi László református lelkésszel 2002-ben              
megalapították a Nagypetri Művésztelepet, amelynek azóta is szervezője. 
A művésztelep résztvevői erdélyi és hazai magyar festők, grafikusok.
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Boksay György emlékezete
A magyar kultúra napja kísérő rendezvényeként mutatták be Ba-

latonfüreden a neves idegenforgalmárról, szépíróról, közéleti szemé-
lyiségről szóló könyvet. A Ferencsik János Zeneiskola koncerttermét 
zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség, köztük számos volt 
munkatárs, barát, bencés iskolatárs, gimnáziumi tanítvány. Magán-
emberként megjelent dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
is, akinek édesapja, Navracsics Tibor volt a kiadvány lektora.

Az 1999-ben elhunyt Boksay György igen kalandos, de végig tisz-
tességes emberi pályát futott be. Munkásságát öleli fel a kötet, me-
lyet Zatkalik András (Boksay volt tanítványa) újságíró, lapunk mun-
katársa szerkesztett.

A Balatonfü-
red Városért Közala-
pítvány kiadásában 
megjelent „Boksay 
György idegenforgal-
mi és irodalmi mun-
kássága” című könyv 
alcíme (Pannonhal-

ma–Balatonfüred) utal a bencés diákkortól a csopaki, balatonfüre-
di, veszprémi stb. tevékenységre. A Pápáról induló Boksay György 
az idegenforgalomban kiváló olasz nyelvtudásával, szervezőkészsé-
gével (pl. balatonfüredi kemping világtalálkozó, a solferinói csatá-
ban elhunyt magyar katonák emlékhelye stb.) tette le névjegyét, de 
hozzá fűződik Salvatore Quasimodo Nobel-díjas költő Tagore sétá-
nyi emlékfája alatti emlékvers magyar műfordítása is. Meghatározó 
egyénisége volt a balatonfüredi hajógyárnak, a Lóczy Lajos gimnázi-
umnak, Csopak közéletének.

A Balatonfüred Városért Közalapítvány 67. kiadványát bemutató 
rendezvényt Molnár Judit, a közalapítvány elnöke vezette fel. A fó-
rumon vehette át dr. Bóka István polgármestertől a közalapítvány 
munkáját magas színvonalon segítő Karika Erzsébet és Bándi László 
a tevékenységet elismerő díszoklevelet. Boksay Györgyre volt tanít-
ványa, dr. Biczók Gyula verssel emlékezett, özvegye, Éva asszony pe-
dig meghitt hangú visszaemlékezésében.

A bemutatón a Lóczy gimnázium tanítványai olvastak fel részle-
teket a könyvből, s Bánó Veronika zongoraművész játszott olasz és 
magyar darabokat.

                   – szerk. –

A magyar kultúra napja alkalmával két el-
ismerésben is részesült a keszthelyi Goldmark 
Károly Művelődési Központ: minisztériumi 
pályázaton elnyerte a „Családbarát munka-
hely” címet, a fenntartó városi önkormány-
zat pedig a Pro Cultura díjat adományozta. 

Az elismerés mögött ott van, hogy a tra-
díciókat a nehezedő anyagi körülmények 
közt is meg tudták tartani, s mellé új prog-
ramokat is sorakoztatott a jól összeszokott 
kollektíva. Az intézmény 1952 óta szolgálja 
a város és környéke kulturális életét. A felújí-
tott színházépület 2002-es átadása funkció-
bővítést és minőségi környezetet tekintve is 
nagy előrelépést jelentett. 

- A múlt esztendő nálunk a jubileumok 
éve volt - említette Csengei Ágota, igazgató. 
- Amellett, hogy házunk a 60 éves fennállását 
ünnepelte, s egy évtizede van újra színhá-
zunk, tavaly volt az újkori Helikoni Ünnep-

ségek elindításának a 20. 
évfordulója, ugyanekkora 
a múltja a Zalai Borcé-
gér rendezvénynek is, s 
tíz éves volt a Keszthelyi 
Táncpanoráma. Az apadó, 
de pályázati lehetőségek-
kel pótolt anyagi források 
mellett a helyi kapcsolata-
ink jelentenek erőt, széles 
körű együttműködésekre 
törekszünk az iskolákkal, 
a civil szervezetekkel. Én 
hiszek benne, hogy városunk és a környe-
ző települések lakói kortól, képzettségtől, 
lakóhelytől, szociális helyzettől függetlenül 
találhatnak maguknak maradandó élményt 
nyújtó előadást vagy más rendezvényt. 

A családbaráti szellemű munka is elisme-
rést nyert, mégpedig igen szoros mezőny 

élcsapatában. Az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma a díj odaítélésével a 
családbarát módon működő kis-, 
közép- és nagyvállalatokat, intéz-
ményeket jutalmazza. A benyújtott 
90 pályázatból 23 lett nyertes, a kul-
turális szférába mindössze 3 díj ke-
rült - a másik kettőt az Egri Kulturá-
lis és Művészeti Központ, valamint a 
Magyar Állami Operaház kapta.  

Családcentrikusan a kultúráért

Csengei Ágota veszi át a díjat a városvezetőktől

Tavaly 10 éves lett a Balaton Színház 

A vezetést a munka és a magánélet ösz-
szehangolására, a kedvező munkahelyi lég-
kör megteremtésére való törekvés jellemzi, 
aminek haszonélvezője az erre fogadókész 
egész kollektíva. Kirándulások, közös ün-
neplések, sportnapok is hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az összeszokott dolgozói gárda 
kiegyensúlyozottan, magas színvonalon vé-
gezhesse munkáját a mindennapokban. Ez a 
légkör szükségeltetik ahhoz, hogy a kultúra, a 
közművelődés terén végzett munka hozzá-
járuljon a Balaton fővárosa, a Kultúra Magyar 
Városa rang fenntarthatóságához. 

A Családbarát címmel az intézmény egy-
millió forintot is kapott, a pénzt újabb közös-
ségi programok finanszírozására használhat-
ják. 

                                                        H. Á. 
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Tízéves az almádi kultúrközpont
Miközben egyre szorosabbra kell húzni a 

nadrágszíját minden intézményfenntartónak, 
a pénzhiányt ötletekkel igyekeznek ellensú-
lyozni. Így van ez a balatonalmádi Pannónia 
Kulturális Központban, mely januárban töltöt-
te be tízedik évét. Múltról, jelenről, jövőről Bati 
János igazgatóval beszélgettünk.

– Almádi kulturális életét nemcsak a tele-
pülés, hanem egy szűkebb régió, nyáron pedig 
a számtalan turista, nyaraló kívánalmai hatá-
rozzák meg. Honnan és hogyan indult a PKK?

– Tíz esztendővel ezelőtt, 2003 januárjá-
ban az egykori Auróra étterem átalakításával 
mintegy 700 millió forintos költségvetéssel 
építették fel a kulturális központot, ahová át-
telepítették a könyvtárat, a közösségi házat, a 
napközi konyháját és a Tourinform irodát.  Az 
önkormányzat ezzel közel 10 éves küzdelmes 
– néha keserves – folyamat végére tett pon-
tot.

– Egy új otthonhoz illettek is a jó, színvona-
las programok. Mivel nyitottak?

– A 2003. évi magyar kultúra napján vég-
re megvalósult az almádiak álma: a Budapest 
Ragtime Band koncertjével hivatalosan is ki-
tárta kapuit az új művelődési intézmény. A 
kétkedők – akik azért voltak szép számmal – 
azóta már választ kaptak a kérdéseikre. Igen, 
néhány részlet valóban lehetett volna töké-
letesebb. A színházteremnél jól jött volna az 
emelkedő nézőtér, néhány közösségi termet 
tervezhettek volna nagyobbra is, a hang- és 
fénytechnikára is több figyelmet kellett volna 
szentelni. Ám sem a bent dolgozókat, sem a 
ház látogatóit nem érdekelte mindez. Örültek 
az új lehetőségnek, az egy helyre szervezett 
részlegeknek, s csak a széppel törődtek. Mára 
minderre kevesen emlékeznek, s talán igazuk 

is van. Az elmúlt tíz év bizonyította, kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt nagyon kellett az új 
központ. Sokan sokféle emléket őriznek az el-
múlt évtizedből. Megszámlálni is lehetetlen a 
programok, foglalkozások, események számát. 
Többen a sztárvendégek által feledhetetlenné 
tett estékre gondolnak vissza szeretettel, s szép 
számmal vannak azok is, akik a kulturális köz-
pont valamelyik csoportjának tagjaként emlé-
keznek a Pannóniára.

– Önöknek nemcsak Almádit, az almádiak 
igényeit kell kielégíteni, hanem a nyaralókét és 
a környék lakosságáét is. Képesek ennek meg-
felelni?

– Tíz év alatt nemcsak a helyi lakosság, de a 
környező településeken élők is megkedvelték 
a házat. Ehhez persze rengeteg ötletre, kitartó 
munkára, s nem utolsó sorban az önkormány-
zat jelentős támogatására is szükség volt.  A 
tíz év alatt négy igazgató irányította a PKKK 
munkáját. A könyvtár mára már a legkiválóbb 
minősítéssel büszkélkedhet, a magánkézben 
lévő Vízimúzeum pedig egyre messzebbről 
vonzza Almádiba a látogatókat.  Persze a Pan-
nónia életében a legfőbb kihívás mindig a nyá-
ri turisztikai időszak, amikor az általunk szerve-
zett programokon több ezren szórakoznak. A 
város központjában található intézményhez 
tartozik a vörösberényi városrészben műkö-
dő művelődési ház is. Itt – igaz, kicsit mások 
a munkafeltételek, kevésbé szép és látványos 
maga az épület – igazi közösségek születtek, 
ahol mindig teltházasak a rendezvények, s 
bensőséges a hangulat.

– Hogyan ünnepelték a 10. évfordulót?
– A tíz év nem túl hosszú idő egy épület 

életében, de arra alkalmas, hogy bizonyítsa, 
létrejött valami, amit úgy hívnak: otthon. A 

Igazán jó választás volt Erdélyi Ernő 
alkotásainak bemutatásával ünnepelni a 
Magyar Kultúra Napját Balatonfenyvesen 
– mondta január 24-én a balatonfenyvesi 
községháza nagytermében tartott meg-
nyitójában Lombár Gábor polgármester, 
aki szólt arról, hogy az alkotó tíz éve pe-
dagógusként is jelentős szerepet vállal a 
településen felnövekvő ifjúság művészeti 
nevelésében.

A magyar kultúra szerves része a kép-
zőművészet éppúgy, mint az irodalom, 
vagy akár a zene – hangzott el a tárlat-
nyitón, ahol 16. és 20. századi magyar 
művek csendültek fel Péterdi Gabriella és 

Kiállítással ünnepelték a kultúrát
Takácsné Baja Erika művészta-
nárok tolmácsolásában.

Erdélyi Ernő tizenkilenc új 
alkotásával varázsolta el a kö-
zönséget, melyek között szinte 
nincs is olyan kép, ahol valami-
lyen formában ne találkozna a 
látogató a Balatonnal.

A művész színeket, érzése-
ket, a lendületet és az állandó-
ságot bemutató kiállítása már-
cius elejéig, munkanapokon 
látogatható a községházán.

              Márton László 

kultúra igazi otthona: kiállításainak különleges-
ségeivel, a civilszervezetek összetartozásával, a 
programok sokszínűségével, s a szabadidő va-
lóban kulturált eltöltésével. Jelképesen – min-
dennap egy-egy évet szimbolizálva – 10 napos 
rendezvénysorozattal ünnepelte a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár fennállásának 
tízedik születésnapját. Az intézmény  saját cso-
portjainak  bemutatkozása mellett Jászai-díjas 
színművészek, országosan ismert humoristák, 
zenészek, énekesek teremtettek forró hangula-
tot a kulturális központ különböző termeiben. 
A könyvtártól kezdve a Vízimúzeumon és az 
előcsarnokon át egészen a színházteremig 
mindenhol történt valami új, valami rendkívü-
li. A szervezők minden korosztálynak kedves-
kedni akartak. Játszóház  és meseszínház várta 
a legkisebbeket, fergeteges táncprodukciók és 
X faktoros dallamok a tinédzsereket, míg a fel-
nőttek az operett- és musicalslágerek mellett 
az abszurd humor legjelesebb képviselőinek 
(L’ art pour l’art) is örülhettek. A magyar kul-
túra napjára érkező Lukács Sándor színmű-
vész saját verseiből összeállított önálló estje a 
versek szerelmeseinek jelentett feledhetetlen 
élményt.   

– A vendégkönyvekbe bejegyzett elismerő 
szavakon túl ki értékelte a PKK tíz évét?

– A záróműsor előtt szervezett ünnepi fo-
gadáson elismerő oklevelet vehettek át mind-
azok, akik az elmúlt tíz esztendőben segítették 
a PKK munkáját, sokat tettek a sikerekért akár 
dolgozóként, akár külső partnerként. Keszey 
János polgármester – elismerve a  kulturális 
központban és a könyvtárban folyó kiváló 
szakmai  munkát –  díszes emléktálat ajándé-
kozott a Pannóniának.               
    /zatyipress/
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A Balaton nyugati partvidékétől egy óra 
autózással már elérhetjük hazánk egy közkedvelt 
kirándulóhelyét az Őrséget. Az Északi part 
felől a Tapolca-Sümeg-Zalaegerszeg, vagy a 
Hévíz-Zalaegerszeg útvonalon, a Déli part 
felől  Keszthely érintésével Zalaegerszegen át 
érdemes megközelíteni e csodálatos vidéket. 
Magyarország első ÉDEN díjas célterülete 
a turisták szavazatai alapján méltán került 
„Magyarország 7 csodája” közé is. Egyedülálló 
tájharmónia, megfogható csend, jó levegő, 

falusi vendégszeretet. Árpád-kori templomok, 
tájba simuló haranglábak és porták, gazdag 
élővilág. Egy olyan vidék, ahol az ősi családok a 

honfoglalás óta egy helyben élnek, 
büszkén megőrizve múltjukat, 
hagyományaikat. 

Az Őrség szó dombokon 
megtelepülő őrizőket jelent, hiszen 
évszázadokon át az itt élők a 
nyugati határt vigyázták. Kialakítva 
sajátos településszerkezetüket, az 
ún. „szereket”. Ezek dombhátakon 
lévő épület, illetve gazdasági 
egységeket jelentenek, melyek 

a régente megtelepült 
családokról (Baksaszer, 
Keserűszer, Siskaszer, 
stb.), valamely természeti 
m e g hat ározot t s ág ró l 
(Pityerszer, Alszer, 
Felsőszer), vagy a 
templomos helyről 
(Templomszer) kapták 
elnevezésüket. A szerek 
összessége alkot egy községet. A 18 

ősi őrségi település, valamint a Rába-vidék, 
illetve a Vasi Hegyhát és Hetés nyugati részének 
természeti, kulturális értékeinek megőrzésében 

Őrségi kalandozások

2002 óta az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
nyújt segítséget. 

Az Őrségbe érkezőket több kategóriában 
hangulatos falusi szálláshelyek várják. Az ide 
látogatókat többször megragadja a befogadás 
érzése, a kerítés hiánya, a tágas dús gyeppel, 
virággal borított kertek, kaszálógyümölcsösök 
látványa. A tavaszi virágpompa, az ébredő, 
kiteljesedő természet több érzékszervre hatva 
felfedezésre csábít. 

A tavaszi látványosságok nyitányát március 
elején a tavaszi tőzike virágzása jelenti. Áprilisban 
a kockás liliom és a réti orchideák, majd a 
csillagos nárcisz és sárga liliom készteti önfeledt 
rácsodálkozásra a barangolókat. A nemzeti 
parki értékek felfedezését vezetett túrákon 
szakemberek segítik. Az önálló megismerés 
híveit jól karban tartott tanösvények, jelzett 
turistautak várják. 
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Az Őrség méltán híres néprajzi értékeiről is. 
A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes felújítva, kibővült autentikus 
kiállítási anyaggal, kapcsolódó családbarát 
programokkal, helyi ételspecialitásokkal várja 
a látogatókat. Ettől az évtől a zsuppborítású 
pankaszi szoknyás harangláb, a nagyrákosi 
tájház, valamint mindkét falu gondosan felújított 
kovácsműhelye gyarapítja az attrakciók sorát. 

A szakrális emlékek közül szinte 
kihagyhatatlan élményt kínál a freskóiról híres 
veleméri és az őriszentpéteri katolikus templom, 
valamint a festett fakazettás mennyezettel bíró 
szentgyörgyvölgyi református templom is. 

A hagyományos népi mesterségek közül 
kiemelkedik a fazekasság. Érdemes ellátogatni 
Magyarszombatfára, ahol „fazekas faluhoz” 
méltóan számos ház előtt ágasfára akasztott 
fazekas termékek jelzik a működő, nyitva tartó 
műhelyeket. Ezekbe betérve a gelencsérség 
ősi fortélyaival ismerkedve hasznos és szép 

termékek vásárlására is lehetőség nyílik. A falu 
egyik büszkesége a felújított 1897-ben épült 
zsupptetős fazekasház, mely bemutatóhelyként 
várja a látogatókat. A rozsszalmából és 
mogyoróháncsból font „kópicokkal” többnyire 
már csak kiállítási tárgyként találkozhatunk, 
ám Szalafőn és Őriszentpéteren még ügyes 
kezű emberek őrzik e tetszetős tárolóedények, 
dísztárgyak készítésének fogásait.

Az őrségi gasztronómia klasszikus kínálati 
elemei közé tartozik az erdei gombaleves, a 
dödölle, a vadpörkölt, a hajdinamálé vagy a 
tökös-mákos rétes is. A gasztronómia az őrségi 
hagyományőrző rendezvényeken is fontos 
szerephez jut: Dödölle és hajdina Napok, Fazekas 
Napok, Őrségi Vásár, Völgyhídi Vásár, Őrségi 
Tökfesztivál. A helyi termékek közül keresett az 
őrségi tökmagolaj, szombatonként a vásárlókat 
az őriszentpéteri termelői piac várja. Az idei évtől 
igazi kuriózumot jelentenek a nemzeti parki 
védjeggyel ellátott házi-sajtok, szőlőlekvárok és 

pálinkák is.
Az aktív túrázás szerelmeseit 

kerékpárkölcsönzők, lovas-turisztikai 
szolgáltatások, szekértúrák, gyalogtúra 
lehetőségek, túraversenyek várják.

Ízelítő a tavaszi programajánlatból:
Tavaszi tőzike túra, március 9.
Pityerszeri húsvétváró, március 30.
Réti orchideák túra, május 4.
Pünkösdölő Pityerszeren, május 19.
Európai Nemzeti Parkok Napja,
Hármashatár találkozó, május 25.

Az Őrségbe érkezőket széleskörű 
információszolgáltatás várja az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság által üzemeltetett Tourinform 
Őrségnél: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. 
Tel: 06-94/548-034; email: orseg@tourinform.hu 
Programokról, túralehetőségekről első kézből: 
http://onp.nemzetipark.gov.hu
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turisztikai kiállítást szerveztek a gimnáziumban, nyitva tartottak 
a város olyan nevezetességei, mint a Kripta villa és a Széplátó.

 Szombat délután pedig Varga István helytörténész 
vezetésével egy sétát szerveztek a „Somogyország Kincse” díjat 
kapott villasoron, illetve Panoráma sétányon.

Pénteken délután a fesztivál nyitónapján jótékonysági 
kolbásztöltés is volt. Ismert közéleti személyiségek, sportolók, 
zenészek, színészek vállalkoztak a szervezők által biztosított 
húsból a „Sztárkolbász” elkészítésére - a betöltött kolbászokat 
elárverezték, a bevételt pedig a Fonyódi Mentőalapítvány 
részére ajánlották fel. 

Három mázsa kolbászt töltöttek a fesztiválon

Negyedik alkalommal rendezték meg február második 
hétvégéjén a kolbászfesztivált Fonyódon, melyhez már 
második alkalommal kapcsoltak szárazkolbász és száraz 
szalámi, valamint házi pálinka versenyt.

Minden eddiginél több látogatót vonzott a rendezvény – 
mondta el Posza Róbert főszervező, aki hangsúlyozta, hogy a 
színvonalasság irányába mozdították el a fesztivált. 

Mindössze 30 nevezőt fogadtak a kolbásztöltő versenyre, 
hogy a lebonyolítás helyéül szolgáló sportcsarnokban elférjenek 
az egyre nagyobb díszleteket felvonultató csapatok.

Kulturális műsorok, programok váltották egymást a 
színpadon a szombati főnapon, amikor kísérőrendezvényként 
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