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Zatkalik András: Dickens olvasása közben
Az évek jönnek, mennek, s lelkünk egyre kérgesedik. Olyannyira, hogy évente legfeljebb tucatszor „öltöztetjük ünneplőbe” szívün-

ket. Mint például karácsonykor vagy egy-egy nevezetes familiáris napon. Oly könnyen megyünk el egymás mellett, akár az égbolt 
végtelen óceánját szelő gépmadarak.

Keressük a fogódzót, de csak elvétve találjuk, s „lélektől lélekig” ritkán jutunk el. Akkor is kétkedve, görcsösen, félvén a már meg-
szerzett barátság, szerelem kötelékének föllazulásától, elvesztésétől. Mondhatnánk: ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség, mert 
beépült velőnkbe, életünk részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza, ki befelé fordulásnak, megint más elidegenedésnek és így to-
vább. 

De vannak fogódzók, s oly jó azokat megtalálni! Kinek a Szentírás, kinek társa újrafelfedezése, kinek kedvenc állata vagy egy emlé-
kezetes könyv az.

Magam – immár harminchárom éve – Dickens Karácsonyi énekét lapozom fel. Csaknem betéve tudom már veretes sorait (épp-
úgy, mint az életszemléletemet meghatározó többi íróét, költőét), mégis újként hat rám. És amikor Jacob Marley szelleme megjelenik 
a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge előtt, úgy érzem, hozzám is szól. Idézem: „… minden keresztény lélek, amely becsülettel 
dolgozik a maga kis körében – akármi legyen is az –, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ahhoz képest, hogy milyen tö-
méntelen lehetőség van benne arra, hogy hasznossá tegye magát!” Erőt ad, s hitet a hitetlen, vad világban, és felvillantja előttünk a tett 
értelmét. Ezek azok a pillanatok, amikor – összegezvén egy lepergett esztendőt – szégyellem magam, mert rádöbbenek vétkes mu-
lasztásaimra. És ugyanakkor kapom a lendületet is, melyet – ha meg-megakaszt is valami –, sokáig megtartok.

Fred, Scrooge unokaöccse ezt mondja: „… úgy gondoltam rá (ti. a karácsonyra), mondom, mint a jó napokra; mint az egyedüli na-
pokra az esztendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak közös elhatározással nyíltan kitárná bezárt szívét, és úgy gon-
dolna a nála kisebbekre, mint akik igazán úti társai a sír felé és nem másfajta lények, akik másfelé utaznak.” Dickens itt valami olyat ír, 
ami mellett könnyen elsiklunk: ugyanabban a hajóban utazunk mindannyian! Ifjak és vének, gazdagok és szegények, egészségesek és 
betegek. S mégis: évente csak egyszer, karácsonykor lennénk képesek kitárni a „bezárt” szívet? Mi az a titok, mely a zárat nyitja? És mi 
az, mely őrzi kulcsát?

A második szellem, miután a fokozatosan megtérő Scrooge két rongyos, sovány gyereket „sápadtan visszahőkölve” pillant meg, 
ezeket mondja: „Az Ember gyerekei (…) És belém kapaszkodnak, hozzám menekülnek a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlan-
ság. Ez a lány a Szükség. Óvakodjál (…) legfőképp ettől a fiútól, mert a homlokára a pusztulást látom felírva – hacsak ki nem törlitek 
ezt az írást”.

Sebtől, megalázottságtól, jogtól fosztott környezetünkben, de nagyon meg kellene hallgatni a jelen karácsonyának szellemét! De 
bízzunk: ne csak ő láttassa velünk a Pusztulás apokaliptikus képeit! Ha pedig mégiscsak ő lenne erre képes, úgy óhajtom: jelenjen meg 
szent karácsonyunk éjjelén mindannyiunknak!

Félek, sokunknak mégis találkoznia kell a dermesztően néma harmadik szellemmel, akihez így kiált Scrooge: „– Jobban félek tőled, 
mint valamennyi kísértettől, akit eddig láttam. De mert tudom, hogy javamat akarod, megérhetem még, hogy más emberré legyek, 
mint aki voltam…”

Ha pedig ez a megújulni vágyás munkál bennünk, akkor lehet még jövőnk…
   
        (részlet a szerző Tollas próbák c. kötetéből)
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A tómegőrzési tervezés nemzetközi tapasztalatai

A 2012-2014 között megvalósuló 
LakeAdmin (Regional administration of 
lake restoration initiative) projekt célja, 
hogy a fejlesztési politikák hatékonysá-
gának javításával hozzájáruljon a hason-
ló gondokkal küzdő tavak hosszú távú 
fenntartható fejlesztéséhez, valamint a 
környezetvédelmi szempontú tervezés-
hez.

A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 
minden európai felszíni és felszín alatti 
víztest „jó állapotba” kerüljön. Ez nagy 
kihívást jelent az EU országaiban és fel-
tételezi a szükséges együttműködést a 
regionális, az országos és a nemzetkö-
zi szinteken. A legtöbb uniós tagállam-
ban ugyanis a VKI által a tavakra meg-
határozott környezetvédelmi előírások 
újszerűek és nagy kihívást jelentenek. 
A tavak állapotának - egy meghatáro-
zott ütemterv alapján történő - javulása 
megköveteli a meglévő ismeretek és ta-
pasztalatok megosztását. A LakeAdmin 
projekt egy helyileg koncentrált meg-
közelítést kínál a VKI előírásainak telje-
sítéséhez.

Az EU INTERREG IV C programja ál-
tal támogatott Lake-Admin projekt fő 
célkitűzései ezért a tó rehabilitációs 
programok céljának, végrehajtásának 
javítása azokban a térségekben, ame-
lyek elismerték a tavak fontosságát, és a 
tavaknak a gazdasági fejlődésben betöl-
tött szerepét. A programból ezért ter-
mészetesen nem maradhatott ki a ma-
gyar tenger sem: a tájegységet - kilenc 
ország együttműködésében - a Balato-
ni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. képviselte. A 
hároméves közös cselekvés értékelése-
kor Molnár Gábor, a szervezet igazgató-
ja hangsúlyozta:

- A LakeAdmin projekt valameny-
nyi résztvevője elégedett lehet az ered-
ménnyel, az elvégzett munkával. Célun-
kat azonban csak részben értük el: fóru-
maink állásfoglalásai ugyan eljutottak 
az érintett országok illetékes szervezete-
ihez, ám ma még bizonytalan, hogy az 

általunk szorgalmazott beruházások-
hoz a döntéshozók biztosítani fog ják-e 
a szükséges összegeket. Abban bízunk, 
hogy a 2014-2020 
közötti uniós ter-
vezési ciklus lehe-
tőségei jóval szé-
lesebb kilátásokat 
nyújtanak e téren 
is a korábbi idő-
szaknál. A projekt 
tanulságait, követ-
keztetéseit , taná-
csait hazánkban is 
indokolt hasznosí-
tani. Alapvetésnek 
tartjuk: ha igénybe 
vesszük egy tó, egy 
ökoszisztéma „szol-
gáltatásait”, azért f izetni kell. A Balaton 
a magyar turizmus egyik zászlóshajó-
ja, amely jelentősen hozzájárul a nem-
zeti össztermékhez, s ekként a központi 
költségvetés kötelezettsége, hogy f inan-
szírozza a tó rehabilitációját. A projekt 
üzenete egyértelmű: az állam köteles 
gondoskodni a tavak hosszú távú fenn-
tarthatóságáról.

Az igazgató elmondta: a Balaton ku-
tatása nemzetközi mércével mérve is ki-
váló, míg a régió  több jó gyakorlatát - 
online-monitoring rendszer, vízpart-re-
habilitáció, egyedi szennyvíztisztító be-
rendezések telepítése kis településeken 
– más országokban is szívesen „hono-
sítanák”. Hasonlóképpen tanulhatunk a 
partnerektől a vízgazdálkodási gyakor-
latok megvalósíthatósági tervekké ala-
kítása terén, de követendő lehet szá-
munkra a csapadékvíz-hasznosítása vá-
rosi területen, a vízi inváziós fajok foko-
zott ellenőrzése, a tavat érő dif fúz ter-
helés csökkentése, s a helyi érdekeltek 
bevonása a tógazdálkodás tervezésébe.

 Molnár Gábortól megtudhattuk: to-
vábbi szakértő szervezetek közreműkö-
désével valósultak meg a szakmai fel-
adatok, úgymint a Nemzeti Környezet-
ügyi Intézet és az IPICON Mérnöki Ta-
nácsadó Kft.. Ez utóbbi szervezetet a 
projekt záróaktusán Ijjas István egyete-
mi professzor képviselte, aki fenntartá-
sait és örömeit is megosztotta hallgató-
ságával.

-  A Balatonnál jelentkező gondo-
kat zömmel sikerült  megoldani ,  ám 
ma sem látom jelét annak,  hog y a 

tó jó állapotát hosszú távon hog yan 
kívánjuk fenntar tani .  Örvendetes 
ug yanakkor,  hog y készül az új  vízgaz-
dálkodási  stratégia,  amelyben a Ba-
laton kiemelt szerepet kap.  Úg y gon-
dolom: e koncepcióban például szük-
séges lenne a tó vízszint szabályozá-
sát meghatározni .  A társadalmi jó-
lét szempontjából fontosnak tar tom 
az integrált  területi  vízgazdálkodást , 
mer t meg g yőződésem szerint a gaz-
daság és a környezet közötti  harmó-
niát mindeddig nem sikerült  megva-
lósítani .  Abban bízom, hog y a projekt 
eredményei már a közeljövőben ér zé-
kelhetők lesznek – a döntéshozók f i-
g yelmét sikerült  felhívnunk arra,  hog y 
a központi  büdzséből érdemes és 
hasznos forrásokat a mag yar tenger-
re és környezetére fordítani .  Racioná-
lisan fogalmazva:  ha élvez zük a hasz-
nát ,  viseljük terheit  is !  Holnaptól már 
a politikusoké ,  az államigazgatási  ve-
zetőké a döntés joga – a projekt eh-
hez adott hátteret ,  s  némi szakmai 
muníciót .

   Süli Ferenc

A 2012-2014 között megvalósuló 
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Balatoni élményturisztikai fejlesztés: mit, hol, mikor?
Mint korábban hírt adtunk róla, pár hó-

napja az AWC AG - Németország egyik veze-
tő élményturisztikai tanácsadó cége - szerző-
dést kötött a Balaton Fejlesztési Tanács mun-
kaszervezetével, a Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Nonprofi t Kft.-vel egy megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítésére. Az elkészült 
tanulmányt október végén adták át a meg-
bízónak. Ebben az AWC AG szakemberei át-
tekintették a nemzetközi turisztikai trende-
ket, ezen belül megvizsgálták a Balaton hely-
zetét, elemezték az esetleges új élményturisz-
tikai létesítmények iránti várható keresle-
tet, illetve a versenytársak piaci helyzetét. 
A tanulmány kitért a lehetséges helyszí-
nekre egyéni- és tömegközlekedés, vala-
mint az épített környezet szempontjá-
ból is. A fentiekben némi segítséget je-
lentett egy nyár elején postázott kérdő-
ív, melyet a balatoni önkormányzatok, 
kistérségek és egyes szövetségek kaptak 
meg. A tanulmány részletesen elemezte 
az egyes kiemelt, új fejlesztésű élmény-
turisztikai attrakció várható vendégszá-
mát, a látogatók összetételét, elvárásait, a be-
ruházás várható költségeit, bevételeit, illetve 
üzemeltetési költségeit. Szintén megemlítés-
re került - inkább ötlet, mint kidolgozás szint-
jén - néhány innovatív elképzelés.

A tanulmány szerint a tó turista forgalmára 
legnagyobb hatással egy vidámpark vagy te-
matikus park lenne, mely fogalmak sokszor a 
szaknyelvben is keverednek. Itt nem egy pá-
rizsi Disney parkra gondoltak a szakértők, ha-
nem egy olyan parkra, amely hasonló helyszí-
nen található nyugat-európai vetélytársaival is 
felveszi a versenyt. Egy ilyen attrakció kedvé-
ért akár külföldről is ide autóznak a családok, 
illetve hűvösebb napokon megfelelő kikap-
csolódást jelent a magyar tenger mellett. Ez 
utóbbi azért fontos mind egy vidámparknál, 
mind bármely más létesítménynél, mert a ki-
számíthatatlan balatoni időjárás nem riaszta-
ná el a pihenni vágyókat, hanem programot 
kínál nekik. A hasonló nyugat-európai létesít-
mények a helyi időjárástól függően évi 8-10 
hónapon át vannak nyitva, az éves látogató-
szám várhatóan a Balaton környékén meg is 
haladhatná az egymillió főt, így bármely más 
attrakciónál sokkal több vendégre számíthat. 
Természetesen egy ilyen park megvalósításá-
nak óriási költségei vannak, melyek akár elér-
hetik, sőt meghaladhatják a 200.000.000 eu-
rós nagyságrendet.

Ennél lényegesen kevesebb látogatót von-
zana egy jól átgondolt vízi vidámpark, amely 
egyaránt lehet kültéri vagy beltéri - esetleg ezek 
kombinációja. Más európai tavak tapasztalatai 
alapján kijelenthetjük, hogy egy Balatonhoz ha-
sonló méretű tó mellett akár több vízi vidám-
parkot is lehet sikeresen működtetni. Egy meg-
felelő méretű park 300-400.000 fő látogatóval 
számolhat évente, amennyiben a medencék, 
csúszdák, öltözők, étkezési és szállás lehetősé-
gek megfelelő minőségű és mennyiségű össze-
tételét kínálja.

Egyfajta modern múzeumot képvisel  a mű-
szaki múzeum / gyermek múzeum (angol ne-
vén science center / children museum) mozga-
lom. Ezek a múzeumok hagyományos társaik-
hoz képest alapvetően fi lozófi ájukban külön-
böznek, az interaktív megoldások tárházát al-
kalmazzák, azaz a látogatók (és főként a gyere-
kek) a különböző, főként műszaki, fi zikai, kémi-
ai ismereteket a kiállított eszközök használatával 
sajátíthatják el. A lényeg a gyakorlati megisme-
résen van, sok esetben a gyerekek számára akár 
tananyag jellegű ismeretek játékos átadásán (pl. 
laboratóriumi kísérletek) is. A gyermek múzeu-
mok sok százezres tömeget képesek megmoz-
gatni, ráadásul éppen a gyengébben kihasznált 
időszakokban (nem nyári hétköznapokon) is-
kolás csoportokat is tudnak fogadni. Kialakítá-
si költségük töredéke egy vidámparkénak, az is 
igaz ugyanakkor, hogy egy ilyen létesítmény in-
direkt hatása a tóra szintén csak töredéke len-
ne annak.

A szakértők által a tanulmányban bemuta-
tott lehetőségek közül még mindenképp em-
lítésre méltó egy olyan akvárium fejlesztése, 
amely nem csak a tengeri élőlényeket prezentál-
ná, hanem teret adna a balatoni vízi állatvilágnak 
is egy kisebb területen. Egy ilyen akvárium kiegé-
szíthető fóka show-val vagy hasonló attrakció-
val. Hasonló akvárium több mint egy évtizede 
működik magas látogatószámmal Budapesten, 

de a világ számos más helyén is rendkívül láto-
gatott. 

Lehetőség van arra is, hogy a fenti attrakciók 
kombinációja vagy akár egy modern állatkert 
valósuljon meg. 

A bemutatott attrakciók jelentős - vagy kizá-
rólagos – állami, illetve vagy EU-s fi nanszírozást 
igényelnek, de az elvárt eredményeket csak egy 
tapasztalt, megfelelő csapattal és kapcsolatok-
kal rendelkező üzemeltetővel lehet biztosítani.

Az AWC AG közreműködésével az elmúlt 
10 évben már több neves nemzetközi üzemel-

tető keresett lehetőséget a Balatonnál tör-
ténő megjelenésre, így készültek korábban 
már részletes tanulmányok vidámpark, ak-
várium és science center fejlesztésre is, sőt 
olyan eset is volt, ahol már az építészeti ter-
vezésig is eljutottak. Sajnos azonban meg-
felelő forrás hiányában ezek a kezdemé-
nyezések eddig kudarcot vallottak.

A „labda” most átkerült a döntéshozók 
oldalára: a Balaton környékén minden ér-
dekeltnek, minden érintettnek el kell gon-
dolkodnia, hogy a fentiekből melyik vagy 

melyek azok az élményturisztikai attrakciók, 
amelyek 

• a legnagyobb hatással vannak a balatoni tu-
rizmusra,

• megvalósítására legnagyobb valószínűség-
gel elegendő forrás fog rendelkezésre állni,

• fenntartása és folyamatos megújulása éve-
ken keresztül biztosítható és

• melyik régióban, kistérségben lehetne meg-
valósítani.

Nem egyszerű kérdések ezek, hiszen amelyik 
attrakció esetleg a legnagyobb hatással lehet a 
turizmusra, nem biztos hogy fi nanszírozható. 
Illetve: ami fi nanszírozható, nem biztos, hogy 
fenntartható!

Egy bizonyos csupán: ha a döntés meg-
születik, visszakerül a „labda” a szakértőkhöz. 
Részletesebb megvalósíthatósági tanulmány 
készítése, ellenőrző számítások, tervezés, ár-
politika meghatározása, üzemeltető keresé-
se és leszerződtetése, engedélyek megszerzé-
se, fi nanszírozási megállapodások megkötése 
és még hosszan sorolhatnánk, hogy mi min-
den van  hátra a nyitásig, mely még hónapo-
kat vagy még inkább éveket vehet igénybe.

Az út hosszú, a fejlesztés pozitív hatásai 
csak később jelentkezhetnek. Azon térségek, 
amelyek a potenciális turistákért a Balatonnal 
versenyeznek, nem várnak! Aki nem indul el 
az úton, lemarad.
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Fodor Autó Kft.: negyedszázada a közlekedés élvonalában
Familiáris – a jelző tökéletesen fedi a 

siófoki Renault kereskedésnél tapasztal-
ható hangulatot, s ez nem csak abból adó-
dik, hogy a vállalkozás névadója, Fodor Já-
nos négy családtagja is részese a napi ügy-
menetnek. A cég munkatársai közvet-
lenségükkel, figyelmességükkel és segítő-
készségükkel érzékeltetni akarják, hogy a 
régi és új ügyfelek számukra egyaránt fon-
tosak, s a másodlagos cél sem titkolt: a Re-
nault tulajdonosok több milliós családjá-
hoz szeretnék kötni őket. 

A rendszerváltozás időszakában alapí-
tott autókereskedés székhelye már egyedi 
megjelenésével is felkelti az érdeklődők fi-
gyelmét. A terep adottságait tökéletesen 
kihasználva fogalmazta meg elképzelése-
it a tervező, melynek eredménye egy ma 
is korszerű és vizuális élményt nyújtó épü-
letegyüttes lett.

Bármennyire is fontosak a külsőségek, 
a meghatározó mégis az a szakmai te-
vékenység és ügyfélbarát üzletpolitika, 
amely miatt évente Siófokról és a város 
környező településeiről számtalan cég és 
egyéni vásárló keresi fel őket. A Renault az 

A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofi t Kft. közreműködésével zaj-
ló, az időskorú turizmus fejlesztését célzó 
TOURAGE projekt három sikeres évet köve-
tően 2014. december 31-én hivatalosan lezá-
rul.

A project 2012. január 1-jén in-
dult 9 országból származó (Finnor-
szág, Lettország, Bulgária, Görögor-
szág, Szlovákia, Írország, Lengyelor-
szág, Románia, Magyarország) 12 
partner bevonásával.

A projekt kezdetén megvaló-
sított helyzetfeltáró munka kere-
tében elkészült az időskori turiz-
musra vonatkozó regionális analí-
zis, mely kiterjed a turisztikai keres-
let és kínálat elemzésére, valamint 
a jövőbeli demográfi ai változások 
bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra 
került öt régiós és dél-dunántúli jó gyakorlat. 

Három sikeres évet követően zárul a TOURAGE projekt

2013-ban elkészült két kérdőíves felmerés a 
hazai és a külföldi időskorú turisták körében, 
melynek keretein belül sikerült betekintést 
nyerni a célcsoport igényeibe, elvárásaiba.

A projekt során az egyeztetésekkel egybe-

kötött tanulmányi utakon lehetőség nyílt a 
külföldi jó gyakorlatok megtekintésére. Ezek 

Záró konferencia Brüsszelben Záró konferencia Brüsszelben 

a jó gyakorlatok megannyi ötlettel szolgálhat-
nak a jövőbeni fejlesztések elősegítéséhez az 
időskorú turisták régióba vonzásának szem-
pontjából. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofi t Kft. jó gyakorlat csere keretein be-

lül a lengyel Warmia-Masuri idős-
korú sporttalálkozó mintájára idős-
korúaknak szóló sportágakkal bő-
vítette ki a Mozdulj Balaton ren-
dezvénysorozatot. Az újítás pozitív 
fogadtatásra talált a rendezvényen 
résztvevő időskorúak körében.

A projekt zárásaként egy meg-
valósíthatóság tanulmány kereté-
ben kerültek összegzésre a pro-
jekt eredményei, mely tartalmazta 
a kérdőívek elemzésének tanulsá-
gait, a jó gyakorlat csere tapaszta-
latait, valamint elkészült egy, a pro-

jekt összes nemzetközi jó gyakorlatát bemu-
tató kézikönyv.

európai autógyártás egyik legsikeresebb 
zászlóshajója, s az elmúlt években a For-
ma l-es szereplés, valamint a márka kiváló 
világbajnoki helyezései csak tovább erősí-
tették ezt a pozitív képet. S ha már a fa-
miliáris kapcsolatoknál tartunk - az autó-
ház több mint fél évtizede felvállalta a Da-
cia gépkocsik forgalmazását és szervize-
lését is: az ugyancsak a francia konstruk-
tőrök kreativitását dicsérő autó gyorsan 
kedvelt lett a kisebb járműveket kedvelők 
körében. 

A Fodor Autó Kft. nem csak a Renault 
és a Dacia autógyárak kínálatának teljes 
skáláját vonultatja fel, hanem más hasz-
nált gépkocsik értékesítésével, forgalma-
zásával is foglalkozik. Napjainkban meg-
szokhattuk azt is, hogy a hitel és a biztosí-
tás ügyintézését is magukra vállalják a ke-
reskedők. Nincs ez másként  Siófokon, a 
Fodor Autó Kft.-nél sem, s ha  bekövet-
kezne a gépjárművek sérülésével járó bal-
eset, vállalják a karosszériajavítást és fé-
nyezést is. Amellett, hogy mindkét - ál-
taluk forgalmazott - gépkocsihoz alkat-
részeket biztosítanak, minden autótípus 

műszaki vizsgára való felkészítése és vizs-
gáztatása is szerepel kínálatuk között. A 
cég megbízhatóságát, műszaki felkészült-
ségét és a munkatársak szakmai tudását 
jelzi, hogy már hosszú évek óta ők látják 
el a szűkebb régióban a környezetvédelmi 
méréssel kapcsolatos feladatokat is. 

                                                            Süli
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Muraközi vendégek a zalai Balaton-parton
A Balatoni Integrációs Közhasznú 

Nonprofi t Kft. szervezésében 2014. novem-
ber 25-26-án kétnapos tanulmányútra érkez-
tek horvát szakemberek a Balatonhoz. A Ma-

gyarország-Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében megvalósuló JOINT PLANNING 
CODE nemzetközi projektben a Muraköz 
megye Fejlesztési Ügynökségének, valamint 
Muraköz megye Turisztikai Hivatalának kép-
viselői a hazai turizmusirányítási rendszerrel 
ismerkedtek, valamint az elmúlt évek jelentős 
turisztikai fejlesztéseit és jó gyakorlatait tekin-
tették meg, illetve a jövőbeni együttműködé-
sek lehetőségei is előtérbe kerültek.

A horvát vendégek és a hazai szakembe-
rek Ruzsics Ferenc polgármester köszöntő-
jét követően, a program kezdeteként a nyu-

gat-balatoni térségmarketing működésé-
vel ismerkedtek Keszthelyen Szántó Éva, a 
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofi t 
Kft. munkatársa előadásában. Ezt követő-

en a Helikon Kastélymú-
zeum igazgatójának, Pá-
linkás Róbertnek a jóvol-
tából a Festetics-kastély 
működésével, valamint a 
jelenleg is zajló fejleszté-
sek tartalmával kapcso-
latban kaptak felvilágosí-
tást az érdeklődők, ame-
lyet a kiállítások megte-
kintése követett.

A program Hévízen 
folytatódott, ahol elő-
ször az Egregyi város-

rész elmúlt években lezajlott turisztikai és vá-
ros-rehabilitációs fejlesztéseit látogatták meg 
a résztvevők, ezt követően Kepli József János, 
Hévíz város alpolgármestere fogadta a dele-
gációt - a település fejlesztési terveinek megis-
merését követően élénk eszmecsere alakult ki 
az együttműködés potenciális lehetőségeiről. 
A hévízi gyógyfürdőt érintő intézményláto-
gatást követően a program vacsorával, majd 
kötetlen ismerkedéssel zárult.

A következő programnak Gyenesdiás 
adott helyet, ahol Gál Lajos polgármes-
ter fogadta a résztvevőket és mutatta be 
községét elsősorban a turisztikai szem-

szögéből. A délelőtt folyamán interaktív, 
eszmecserével egybekötött előadást tar-
tott Szalóky Jenő, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület képviseletében, Semsei Sándor a 
Magyar Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment Szövetség elnökeként, Kardos Gábor 
pedig a Balatoni Kör vezetőjeként osztot-
ta meg gondolatait a találkozó résztvevő-
ivel. Gyenesdiás egyik büszkeségét jelentő, 
több mint 300 éves Darnay-pincénél lezaj-
lott turisztikai és örökségvédelmi beruhá-
zások meglátogatása nyomán a kétnapos 
szakmai rendezvény munkaebéddel zárult.

A hazai és horvát szakemberek a nemzet-
közi projekt szellemében a jövőbeni együtt-
működések számos színterét fedezhették fel. 
A két térségét a jövőben egyaránt összeköt-
hetik hasonló fejlesztési terveik, amelyben az 
ökoturisztikai, a kerékpáros- és kulturális turiz-
mus nagy hangsúlyt kaphat. Az együttműkö-
déséhez a Festetics-örökség gondolata szol-
gálhat eszmei keretül.

November végén Kínában Nanchang 
volt a helyszíne a 3. Alacsony CO2 kibo-
csátású Öko-Gazdaság – Világgazdasági 
Csúcstalálkozónak. A rendezvény moderá-
tora  Lu Xinshe, Jiangxi tartomány kormány-
zója volt, aki tavaly ősszel látogatott a Bala-

A cél: alacsony CO2 kibocsátású Öko-Gazdaság
Világgazdasági Csúcstalálkozó Nanchang, Kína

ton térségébe egy delegációval. A csúcsta-
lálkozón beszédet tartott Marion Hammerl, 
a németországi központú Global Nature 
Fund elnöke, Qiang Wei, a Jiangxi Tartomá-
nyi Pártbizottság titkára, Han Qide, a Kínai 
Népi Politikai Tanácskozó Testület alelnöke, 
továbbá szomszédos tartományok képvise-
lői, valamint különböző országokból a poli-
tika, a tudomány és gazdasági terület képvi-
selői, mint Alain Eygreteau a Párizs környéki 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és Dr. 
Longin Pastusiak, a Lengyel Szenátus koráb-
bi elnöke. Az 5000 fős rendezvény résztve-
vői különböző, a közigazgatás, a politika és 
a gazdasági szervezetek, vállalatok képviselői 
közül kerültek ki, hogy megvitassák az öko-
lógiai gazdasági folyamatokat, esélyeket és 
a folyamatos kihívásokra való megoldáso-

kat megtalálják. A csúcstalálkozón Magyar-
országot két fő képviselte: Székely Erzsé-
bet a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége 
és Egerszegi Zita a Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. részéről.

A rendezvény egyidejűleg valósult 
meg a 14. Élő Tavak Hálózat (Living Lakes 
Network) Konferenciával, aminek szin-
tén Nanchang, Jiangxi tartomány fővárosa 
adott otthont. Megemlítésre került, hogy 
Kínában a tavak, folyók 70 %-a és a talaj-
víz 60 %-a szennyezett. A külföldi felszóla-
lók kiemelték annak fontosságát, hogy egy 
ilyen háttér rendkívüli jelentőséggel bír a 
közgazdasági szabályozók felé történő el-
mozduláshoz, ami ellenőrzi és minimali-
zálja a környezetet és természetet ért ne-
gatív hatásokat. Utalva az Élő Tavak Konfe-
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Öt kontinens 33 országának 350 küldött-
je követte fi gyelemmel a Nanchang Tudo-
mányos Akadémia, és Jiangxi tartomány 
Hegyek-Folyók-Tavak Fenntartható Fejlesz-
tési Hivatalának szervezésében megrende-
zésre kerülő konferenciát Nanchang-ban a 
Poyang-tó mellett, mely Kína legnagyobb 
édesvizű tava. A résztvevők tapasztala-
tot cseréltek a világ különböző pontjain ta-
lálható tavak védelméről, valamint egy új 
szemléletű megközelítésről a tógazdálkodás 
eredményességéért. A küldöttek egy közös 
megegyezés jóváhagyását sürgették a ta-
vak védelmének érdekében.

A hétmilliós megacity Nanchang adott 
otthont a „Kihívások sűrűn lakott tavak 
térségében” című konferenciának. A fejlő-
dő országokban, valamint Magyarorszá-
gon és Európa más országaiban is egyre in-
kább szembesülnek a tavak térségében je-
lentkező növekvő népességgel és vendég-
számmal, melyről gyakran nem is áll ren-
delkezésre hivatalos adat. Ez egyre nagyobb 
problémát jelent sok ázsiai országban, így 
Kínában és Indiában is. „Például míg Kína 
adja a világ népességének 20 %-át, addig 
az édesvíz készleteknek csak 7%-ával ren-
delkezik” hangsúlyozta Marion Hammerl, 
a GNF elnöke megnyitó beszédében. Dai 
Xinghdao, a Kínai Living Lakes partner a 
Hegyek-Folyók-Tavak Fejlesztési Hivatalá-
nak képviselője rámutatott arra, hogy ha-
talmas erőfeszítéseket kell Kínának tennie, 
hogy szembenézzen ezekkel a kihívásokkal. 
Prof. Xiaohong Wang, a Jangxi Tudományos 
Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy a po-
litika, a közigazgatás, a tudomány és a kiala-
kulóban lévő kínai civil társadalom együtt-
működése vezethet  a hatékony tóvédelem 
megvalósításához, amit a Kínai Kormány-
zat is szorgalmaz. Dr. Christopher Briggs, a 
Ramsari Egyezmény főtitkára, aki a találkozó 
egyik házigazdája volt, megjegyezte, hogy 

Tizennegyedik Élő Tavak Konferencia, Nanchang 
Kína szorosan elkötelezte magát a világ tavainak védelme érdekében

mennyire fontosak ezek az együttműködé-
sek és nemzetközi hálózatok, mint az Élő Ta-
vak Hálózata, ahol a felelősség a tógazdálko-
dásért, a tapasztalatok cseréje építi a közös-
ségeket egy közös jövőkép mentén. 

„A vizes élőhelyek 64%-a eltűnt 1900 
óta, ezek gyakran pusztaságoknak tűn-
nek mai szemmel” mondta Chris Percival, a 
Ramsari Egyezmény képviselője. A szennyvi-
zek szennyezései és az ipari kiömlések folya-
matos fenyegetést jelentenek napjainkban. 
Az illegális települések megzavarják a tavak 
természetes öntisztító képességét. Ezt meg-
erősítette az új-zélandi, a fülöp-szigeteki, a 
mongóliai Living Lakes partner által elmon-
dottak, valamint a Poyang-tóhoz tett kirán-
dulás tapasztalata is. A hálózat tagjai előadá-
saikban költséghatékony módszereket mu-
tattak be a víztisztítás, ivóvíz védelem és a 
vízgyűjtőterület megőrzése terén.

A korábban említett okok miatt a tavak 
jelenlegi állapota egyre súlyosabbá és súlyo-
sabbá válik. Ehhez járul hozzá a klímaválto-
zás hatása, ahogy azt sok tógazdálkodási 
szakértő jelezte. Egy fi gyelmeztető hívás ér-
kezett Mexikóból, a Chapala-tó térségéből, 
ahol a 13. Élő Tavak Konfe-
rencia volt. Mexikóban, ahol 
a jelenlegi helyzetben a kor-
rupció és a rossz gazdálko-
dás jellemző, drámai követ-
kezményekhez vezet az em-
ber és a természet kapcsolata 
a Chapala-tó térségében.

A konferencia eredmé-
nyességéhez a Balaton kép-
viseletében a Balatoni Civil 
Szervezetek Szövetségének 
részéről Székely Erzsébet, a 
Balatoni Integrációs Közhasz-
nú Nonprofi t Kft. részéről pe-
dig Egerszegi Zita járult hozzá 
egy előadás megtartásával.

Háttér információ

Az Élő Tavak Hálózat (Living 
Lakes Network) 1998-ban alakult 
meg, abból a célból, hogy part-
nerséget alakítson ki valamennyi 
érdekelt fél között, és ezzel biz-
tosítsa az egyensúlyt az érzékeny 
ökoszisztémák védelme, a gaz-
dasági fejlődés, a mezőgazdasá-
gi, szabadidős és ipari tevékeny-
ség növekedésével összefüggés-
ben. Az új tagok között köszönt-
hetjük Sierra Leone-t, Törökorszá-
got és Pakisztánt, ezáltal 104 a há-
lózat tagjainak száma. Ezek között 
olyan jól ismert tavak találhatók, 
mint a Titicaca-tó, Winnipeg-tó, 
Viktória-tó, a Bajkál-tó, a Bodeni-
tó és a Balaton. Egyre több helyen 
jönnek létre országos hálózatok 
is. A partnerek között kis és na-
gyobb környezetvédelmi szerve-
zetek, alapítványok találhatók 80 
országból és 5 kontinensről.

renciára, Marion Hammerl méltatta a he-
lyi közigazgatási szervek és gazdaságok el-
kötelezettségét a zöld gazdaság irányába 
és hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás 
és a biológiai sokféleség csökkenése globá-
lis kihívások, amelyeket közös erővel lehet 
megoldani. Kínában és különösen Jiangxi 
tartományban megértették ezt, és meg-
tették az első biztató lépéseket, amelyek 

világossá váltak a politikai képviselők nyi-
latkozataiból. Az Élő Tavak Hálózatának 
33 országbeli küldöttei támogatják ezt a 
változást, és kifejezték bizalmukat abból a 
szempontból is, hogy remélhetőleg a híres 
kínai sebességgel gyors és jelentős eredmé-
nyeket lehet elérni. 

A Global Nature Fund egy vezető 
szervezet a nem-kormányzati intézmé-

nyek között az üzleti/vállalati tevékeny-
ség és a biológiai sokféleség megőrzésé-
nek összehangolása terén. A zöld gaz-
daság felé vezető úton a legfőbb köz-
vetlen intézkedés a vállalatok és vállal-
kozások esetében a megfelelő előké-
szítő munka, mint a természeti értékek 
(természeti tőke) és a gazdasági rend-
szerek integrációja.
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Balatongyörököt kultúremberek fedez-
ték fel, mai lakossága eleikhez méltón éli az 
életét, őrzi az örökséget és épít rá.

Biró Róbert újbóli polgármesterré válasz-
tásával kapott visszaigazolást arra, hogy jó 
irányú településfejlesztő munka élén áll. A 
számon kérhetőség, azokra az elmúlt 4 év 
során folyamatosan adott válaszok elmélyí-
tették iránta a bizalmat. 

- Mindig fi gyeltem az ellenvéleményekre, 
de először is azt néztem, hogy azok jó szán-
déktól motiváltak e. - Ezek néha lassították 
a munkát, de a döntésekben benne volt az 
alapos megfontoltság, a jogos jelzések soha-
sem lettek fi gyelmen kívül hagyva. Mindig a 
körültekintő indíttatások adták a végrehaj-
tásokhoz a kellő határozottságot. 

A fejlesztések egymásra épülő folyama-
tot alkotnak, ez hosszabb távra szólóan 
részletekben érintik az egész települést. Biró 
Róbert azt mondja: mindig annyit költenek, 
amennyi van, a pályázati lehetőségek jó ki-
használása adja a lehetőségeket a nagyobb 
lépések megtételéhez.

- A 71-es főútnál kialakított körforgalmú 
csomóponttól két irányba elkezdtük a jár-
daépítést - beszélt konkrét részletekről is a 

polgármester. - Ez 19 millió forint sajáterő-
vel indult, amiből összesen 200 méteres sza-
kaszt tudtunk elkészíteni: a főút északi olda-
lán nyugati irányba zárt csapadékvíz elveze-
tés megoldásával együtt 120 méter, kelet felé 
a déli oldalon 80 méter hosszban készült el 

A múlt emléke, a ma hangulata táplálja a jövőt
az első ütem, november végére. Terveinkben 
a Szépkilátóig vezető járdásítás szerepel, ami-
nek költsége mintegy 160 millió forint. Ez már 
a következő évekbeli feladat lesz, amihez pá-
lyázati támogatásra számítunk. 

Az említett körforgalom a település fő-
bejárata is.

- Ősszel elkészült ott a parkosítás első üte-
me, tavasszal ezt virágosítással folytatjuk. A 
településszépítés jövőre nagy kihívás lesz szá-
munkra, mint ismert: a Virágos Magyaror-
szágért mozgalomban, falu kategóriában 
idén Györököt hirdették ki győztesnek, így 
2015-re szólóan az európai versenymezőnybe 
kerültünk. Ez nem csak rangot jelent, hanem 
bizalmat is, s komoly kötelezettséget ha-
zánk képviseletére, továbbá lehetőséget arra, 
hogy még nagyobb lépést tehessünk a tele-
pülés arculatának minőségi alakításában. A 
nemzetközi verseny nem csak a virágosítás-
ról szól, hanem a komplex környezettudatos 
működésről, amin az élő környezeti díszek a 
koronát jelentik.

A korona elkészítésében a lakosság köz-
reműködése döntő jelentőségű, amire jog-
gal lehet alapozni, hiszen az önkormányzat 
tradicionálisan évről évre jutalmazza több 

kategóriában a legszebb 
porták tulajdonosait. 

- A település virágosí-
tásra évente 2-2,5 millió 
forint körüli összegeket 
költünk, ezt 2015-ben je-
lentősen meg fogjuk 
emelni, de számos más 
feladat elé is néznünk 
kell a szereplés kapcsán. 
Előre kell hozni a közte-
rületi rendezési terv fe-
lülvizsgálatát, s a bírá-
lati szempontok szerint 
meghatározni a fejlesz-
tési prioritásokat. Pél-
dául: a Petőfi  Sándor 
utcában útszélesítéssel 
együtt járdaépítést kell 
elvégezni egy 200 méte-
res szakaszon, a stran-

don zöldfelületet fogunk növelni kihasználat-
lan kabinok elbontásával. 

Mindemellett hosszabb távra szóló be-
ruházási tervekkel tekintenek a jövőbe.

- Új óvoda építésének előkészítését kezd-
jük meg, ez mintegy 80 millió forint értékű 

munkát jelent, már kiválasztott területen 
korszerű kialakítással, felszereléssel, torna- és 
sószobával. 

A büdzsé summáját adó turisztika 
vonzerejében nagy jelentőségűek a szóra-
koztató programok. 

- A tradicionálisan rendezett esemé-
nyek a minőségükkel erőteljes vonzerőt 
képviselnek. Ezek sorában ott vannak a 
képzőművészeti területen a kiállításaink, 
zenében a Jazz Fiesta, hagyományápolás-
ban a szőlővirágzás ünnepe, a nyitott pi-
cék napja és sok egyéb, még mélyebb gyö-
kerű program, mint a bor- és bordal feszti-
vál, a római kori vigasságok, a nemzeti hét. 

A múlt emléke, a ma hangulata jövőt 
táplál: ennek egy mérföldköves szimbó-
luma a napokban megjelent Szépkilátó 
című kötet, mely neves alkotók elmúlt 
években Györökön rendezett kiállításait 
idézi meg. 

- A jövőben a programokkal szeretnénk 
erőteljesebben megjeleníteni az irodal-
mat is. A településünkhöz szorosan kötő-
dő Bertha Bulcsu jövőre lenne 80 éves, ké-
szülünk az évforduló ünneplésére. Emléke-
zünk Takáts Gyula költőre, akinek ugyan-
csak ihletője volt Balatongyörök.

A település most téli ünnepnapjait éli.
- Az advent immár hagyományosan 

közös ünnep a szomszédjainkkal. Jelképes 
térségi adventi koszorún gyújtunk együtt 
gyertyát az ünnepköri vasárnapokon a vo-
nyarcvashegyiekkel, a gyenesdiásiakkal és 
a vállusiakkal.

                                  Horányi Árpád
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vállalja szakdolgozat, könyv, 
újság bekötését, valamint

oklevél, vendégkönyv és
étlaptartó
készítését.

Tel.: 0620/9615-834
E-mail:

mvarnagy@freemail.hu 

K Ö N Y V K Ö T Ő

oklevél, vendégkönyv és

Eladná az államnak, majd bérbe venné 
a 220 családnak megélhetést biztosító Li-
liomkert termelői piac területét Harmathy 
Ildikó tulajdonos. A biológus-mérnök pi-
acvezető az őt és a termelők, árusok kö-
zösségét ért hatósági támadások miatt 
döntött így, hiszen az egyre jobban elfaju-
ló bürokratikus harc veszélyezteti a hatal-
mas turisztikai vonzerővel bíró Liliomkert 
működését.

Arra kérte a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetet Harmathy Ildikó, hogy vásá-
rolja meg a Liliomkert területét, majd adja 
bérbe, hosszú távú haszonbérbe a piaci 
közösség által létrehozott Liliomkerti Piac 
Szövetkezetnek. Mint fo-
galmazott, ezzel az a célja, 
hogy a szövetkezet végre a 
feladatát végezhesse a lé-
tért való küzdelem helyett.

- A Liliomkert közössé-
gét és személyemet ért tá-
madások, a piac elbontá-
sát rendelő határozatok, 
valamint a rám kirótt bír-
ságok lehetetlenné teszik a 
jövőbeni fennmaradásun-
kat és fejlődésünket. Ezek 
a hatósági eljárások egye-
sével és összességében mé-
lyen ember-, táj-, törvény- és jogellenesek 
- nyilatkozta lapunknak Harmathy Ildikó.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 
Balaton-felvidéki Káptalantótin található 
piac számos családnak megélhetést, a sok 
ezer vásárlónak pedig minőségi élelmisze-

Állami megvételre ajánlották a legnépszerűbb piacot
reket nyújt. Azonban a hatóságok részéről 
hol az engedéllyel, hol azzal volt baj, hogy 
szerintük az őstermelői piac és közössé-
gi tér rontja a tájképet, üzemelése termé-
szeti károkat okoz, és mivel a területen vé-
dett növényfajok nincsenek, a telekköny-
vi nyilvántartásnak megfelelően szántani 
kell. A büntetés több millió forintra rúg, és 
jelenleg is zajlik a per, amelyet az – akko-
ri nevén – Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Fel-
ügyelőség indított Harmathy Ildikó ellen. 
Az azonban már kiderült: az igazságügyi 
szakértő szerint szó sincs természetkáro-
sításról. A működési engedély beszerzésé-

nek akadálya pedig az, hogy a piacra ma 
is érvényben lévő, és bármikor végrehajt-
ható bontási, illetve a telekkönyvi szántó 
állapot visszaállítását rendelő határozatok 
vannak érvényben, amelyek a tulajdonos 
szerint törvényellenesen születtek.

Harmathy Ildikó többször hangsúlyoz-
ta, hogy évek óta tartó harca régen túlmu-
tat saját érdekein. A Liliomkert ellehetetle-
nítése ugyanis több mint kétszáz ember jö-
vedelmét, a gyerekek megélhetését, vásár-
lói oldalról pedig egészséges élelmüket koc-
káztatja. A bontási határozatok a Liliomker-
ti Piac Szövetkezet működését, a kézműves 
élelem előállítóinak jobb körülményekhez 
való jutását, működésük hatékonyabbá té-
telét akadályozzák. Harmathy Ildikó több-
ször hangsúlyozta azt is, hogy a termőföl-
dek használatát szabályozó törvények el-
avultak, és - a természetet óvva - nem szol-
gálják a magyar emberek egészségét, megél-

hetését. Számításai szerint a 
kihasználatlan, tökéletes mi-
nőségű hazai termőföldek 
legalább egymillió ember-
nek biztosítanának megél-
hetést, a tízmilliós lakosság-
nak pedig egészséges táplá-
lékot, így átfogó földreform-
ra is szükség lenne.

Amennyiben az állam 
megvásárolja, majd bér-
be adja a Liliomkert terüle-
tét, úgy a heti egyszeri piac 
mellett a terület használa-
ta tovább bővül, a Liliom-

kerti Piac Szövetkezet – a természetben zaj-
ló ökológiai folyamatokat alapul vevő - úgy-
nevezett permakultúrás mintagazdaságot 
és oktató központot létesít, a gazdák és a táj 
menedzselése mellett.

  Mizsei Bernadett
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- Olvasóink nevében is gratulálunk újbó-
li megválasztásához! Milyen évet zárnak rö-
videsen?

- Eredményes évet zárunk, sikerült felada-
tainkat (több esetben elismerést kiérdemel-
ve) teljesíteni, miközben a község élte meg-
szokott, békés életét. A választásokon a rész-
vételi arány megyei és országos szinten is 
meghaladta az átlagot. Az új testület már 
megkezdte munkáját, új elemekkel kiegé-
szítve az előző ciklusok jól bevált gyakorlatát. 
Hiteleinket visszafi zetve stabil pénzügyi hely-
zettel rendelkezünk, amely lehetővé teszi a 
további kiszámítható működést, jelentős fej-
lesztések megvalósítását. 2014. szeptember 
10-én a lekötött és a számlán rendelkezésre 
álló pénzegyenlegünk 130 millió Ft volt. 

- Részletezve az előző ciklust: mit sikerült 
megoldaniuk? Pályázatok segítettek-e ebben?

- Maradéktalanul elláttuk kötelező és ön-
ként vállalt feladatainkat: takarékosan mű-
ködtettük és fejlesztettük intézményeinket, 
hosszú távú jövőjüket megcélozva, színvo-
nalas tevékenységükhöz biztosítottuk a fel-
tételeket. Az oktatás-nevelés minden kiste-
lepülésnek szívügye, érdeke. A nyolcosztá-
lyos, helyben történő nevelés helyzetét  sta-
bilizáltuk a református egyház helyi közös-
sége segítségével, s így  létrejött az Endrődi 
Sándor Református Általános Iskola és Ké-
zilabda Utánpótlás Központ. A tanévkez-
dést térítésmentes tankönyvvel, anyagi jut-

tatásokkal könnyítettük meg családjainknál. 
Minden rászorulót támogattunk, számos 

Alsóörs nem veszít a lendületén
Beszélgetés Hebling Zsolt polgármesterrel

közmunkaprogram lehetőségeivel élve ál-
láskeresőinket próbáltuk munkához juttat-
ni. Korszerű rendeleteinkkel a fi atalok lete-
lepedését, infrastruktúra-fejlesztéseket tet-
tünk lehetővé. Szépkorú lakosainkat meg-
becsüljük, szociális jellegű  ellátásukat  meg-
szerveztük (pl. házi segítségnyújtás). Civil kö-
zösségeink, egyházaink, sportegyesületünk 
támogatásával viszonoztuk aktív szerepvál-
lalásukat. Vállalkozói fórumokon cseréltünk 
gondolatokat partnereinkkel,  helyi vállalko-
zók bevonásával végeztük el több fejleszté-
sünket. Hagyományteremtő és őrző sikeres 
rendezvényeink nagy része teltházas volt, 
minőségük és nagy számuk minden kor-
osztály igényét kielégítette. Ilyen volt a tél-
temető, a halászléfőző piknik, a török világ, 
a lézer-show, a bio piac disznóvágással és a 
strandszínház. Kiemelném a fejlesztéseinket:  
ilyen a művelődési ház teljes belső megújí-
tása jelentős uniós források felhasználásával, 
megkezdtük az új önkormányzati hivatal 
építését, két munkagépet állítottunk mun-
kába. A szociális ebéd szállításához és egyéb 
ügyintézéshez pályázat elnyerésével új sze-
mélygépkocsit szereztünk be. Igen fontos, 
hogy a sportcsarnok költségtakarékos üze-
meltetéséhez napelemeket szereltettünk 
fel. Nemcsak a helybeliek, de a turisták szá-
mára is kedvelt helyszín lett a Merse Leader 
kultúrpark. Ez faluközpontunk közkedvelt 
közösségi tere lett. Nem lehet eredménye-

ink közül kihagyni az utak javítását és a 
közvilágítás bővítését. Alsóörs mindig is hí-
res volt közbiztonságáról. Ennek érdekében 
kamerákat üzemeltettünk be a faluköz-
pontban és a part környékén. Mint a leg-
több balatoni település, mi is a turizmus-
ból élünk, ezért a fejlesztések az idegenfor-
galmat is szolgálják. A Riviéra kempingben 
napkollektorokat szereltünk fel, fejlesztet-
tük a strandot (mediterrán gyermeköböl, 
fűzfa árnyékolók, homokos sportpályák, 
vízi bejárók, baba-mama szoba létrehozá-
sa, szabadtéri sporteszközök stb.). 

- Érdekes módját találták meg a közéleti 
kapcsolatnak…

- A közéleti teadélután bevezetésével a 
partnerség jegyében megteremtettük a ha-
tékonyabb párbeszédet lakosainkkal. A fó-
rumokra rendszeresen eljönnek az érdek-

lődők, s kötetlenebbül tudjuk megbeszélni a 
felmerülő gondokat.

- A kulturális élet szervesen kapcsolódik a 
mindennapokhoz. Ezen a téren mit tudnak 
felmutatni? 

- Alapítványunk közreműködésével: 
hangversenyzongorát szereztünk be, fel-
avattuk Endrődi Sándor szobrát, önkor-
mányzati támogatással kiadtunk könyveket 
(Albrecht Sándor: Keipert László festőmű-
vész Alsóörsön,  Somorjai Horváth Piroska 
– Kovács Endre: Sírkert a Somlyó ölén,  Alb-
recht Sándor – Zórád Ferenc: Alsóörs ké-
peslapokon). 

- Alsóörs több elismerést is kapott. Me-
lyek ezek?

- A Virágos Magyarországért mozgalom-
ban mienk a fővédnöki díj, a Balatoni Külön-
díj, a   Veszprém megyei verseny kategória 1. 
helyezése. Büszkék vagyunk arra, hogy az al-
sóörsi vert csipke és az egykor itt bányászott 
permi vöröskő bekerült a Veszprém Megyei 
Értéktárba.

- Alsóörs életében új elemként jelent meg 
a szomszédos község, Lovas…

- A közigazgatás átszervezésével fontos 
döntéseket hozva létrejött a jól működő, 
ügyfélközpontú  Közös Önkormányzati Hi-
vatal Lovas községgel. Bízunk benne, hogy 
egymás hasznára lehetünk a jövőben.

- Az újabb ciklus immáron ötéves. Melyek 
a leg főbb célkitűzéseik?

- Felelősen, lelkiismeretesen, jó szándék-
kal, a partnerség és az együttműködés je-
gyében szeretném a köz szolgálatát ellát-
ni. A legfontosabb célkitűzéseink: lakossá-
gunk életminőségének javítása, községünk 
komfortjának további fokozása. Ennek je-
gyében támogatjuk a rászorulókat, részt 
veszünk minden programban, amely állás-
keresőinket segíti, a szociális feladataink el-
látására nagy hangsúlyt fektetünk, s meg-
felelő pénzügyi hátteret teremtünk ezek-
re a célokra Időseinket megbecsüljük, szo-
ciális jellegű ellátásukat biztosítjuk (házi se-
gítségnyújtás, ingyenes ebédkiszállítás, kí-
sérletet teszünk a jelzőkészülékes segélyhí-
vó rendszer bevezetésére). Családjaink tan-
évkezdését megkönnyítjük anyagi támo-
gatással, református általános iskolánkba 
járó valamennyi gyermeknek ingyenes tan-
könyvet biztosítunk. Fiataljaink letelepedé-
sét szeretnénk ösztönözni, új lehetőségeket 
is megvizsgálva. Aktív közösségeinket, egy-
házainkat, egyesületeinket, alapítványainkat 



2014. december utár

11

Települések

Almádi büszke szoborparkjára
- A négyéves ciklust elemezve: melyek 

voltak a leg fontosabb eredmények a 2010–
2014-es ciklusban?

- Almádi utóbbi tíz évének legnagyobb 
volumenű beruházása volt a 2011-ben el-
készült egészségház. A több helyszínen mű-
ködő egészségügyi szolgáltatókat (szakren-
delőket, háziorvosi és fogorvosi szakellátást) 
egy épületbe integráltuk. A beruházás ösz-
szege meghaladta a hatszázmillió forintot. 
Létrehoztunk egy nonprofi t kft.-t, amely 
biztosítja az alap- és szakellátást, fi zeti a re-
zsiköltségeket. Látványos eredmény például 
a posta előtti parkoló felújítása, amelyet pá-
lyázati pénzből oldottunk meg. Az egyre is-
mertebb szoborparkunkat Leader pályázat 
keretein belül valósítottuk meg. 

- A gazdasági élet megköveteli a haté-
kony pályázati tevékenységet. Balatonalmá-
di mennyire volt hatékony pályázó? 

- Közismert, hogy jó pályázatot nem 
könnyű írni. Sokszor parányi dolgokon dől 
el, elfogadják-e vagy sem. Éppen ezért (ha-
sonlóan sok más településhez) mi is egy 
pályázatfi gyelő és -író céget bíztunk meg. 
A több éves együttműködés eredményes 
volt, pályázatainkkal, mint például az előbb 
említettekkel, elégedettek lehetünk. Vannak 
olyan pályázataink, melyek a korábbi évek-
ről az ideire, illetve a következő évre húzód-
nak át. Ilyen például a Leader Kultúrközpont, 
a Szent Erzsébet ligetben a sétány felújítása.

- Bár nem önerőből, de egyéb eredménye-
ik is vannak. 

- Igen, ilyen a rendőrség új épülete, mely-
nek költségeit nem mi viseltük, de a telket 
az önkormányzat biztosította saját vagyo-
nából. Szeretnénk, ha a régi épület a mienk 
lehetne, hasznosítására több, közérdekeket 
szolgáló ötletünk is van. 

A vasúti aluljáró részleges felújítása MÁV 
beruházás keretében folyamatban van. 

Hangsúlyozom: részleges, mert az akadály-
mentesítés továbbra is várat magára.

- Nincs olyan település a régióban, ahol ne 
lett volna igény utcák, közterületek felújításá-
ra. Elégedettek lehetnek az almádiak?

- Nem, de még a polgármester sem. Az 
infrastrukturális fejlesztések közül ezen a té-
ren vagyunk a legjobban lemaradva. Ezek 
felújítására nemigen volt ez idáig pályáza-
ti lehetőség, ezért ezek jobbára önerős fej-
lesztések voltak. Útjaink hossza meghalad-
ja a 130 kilométert, amelyből sok a hegyi út, 
így elég jelentős ez a terhünk.

- Másképp áll össze az elkövetkező év költ-
ségvetése a bekövetkezett jogi változások mi-
att?

- Igen, s bizonyos értelemben nehezebb 
is, könnyebb is lesz. Könnyebbség, hogy 
nem kell költségvetési koncepciót készíte-
nünk. A nehezebb pedig abból fakad, hogy 
sok más településsel ellentétben mi koncep-
ció címén már novemberben össze szoktuk 
állítani a következő év költségvetését, így a 
múltban könnyebb volt a februári költség-
vetés készítése. Persze pontos számokat 
még nem tudunk mondani, ehhez meg kell 
várni a központi intézkedéseket. 

- A 2015-ös esztendőre miket tűzött célul 
maga elé a város képviselő-testülete?

- A pénzügyi stabilitás megtartása az el-
sődleges cél, emellett intézményeink fenn-
tartása, valamint a futó pályázatok lezárá-
sa. Úgy látom, ezek a célok 2015-ben telje-
síthetőek lesznek. Még ennek az évnek az 
elején 181 millió forintot kaptunk fejlesz-
tésekre, minthogy a korábbi években nem 
volt hiteltartozásunk. Ebből a pénzből tud-
tuk a Vörösmarty utcát megépíteni, jövőre 
pedig a Martinovics utcát, valamint a 71-es 
főút mellett és Vörösberényben a járdát újít-
juk fel, sőt: a csapadékvíz elvezetésére is tu-
dunk belőle fordítani összeget. Ebben a cik-

lusban tervezzük egy új óvoda, bölcsőde 
építését, a Budatava strand felújítását, s ha 
lesz rá pályázati lehetőség, Vörösberényben 
egy sportcsarnokot is szeretnénk létesíteni. 

- A sportot kedvelőket bizonyára érdekli: 
lesz-e műfüves pálya Almádiban.

- A Magyar Labdarúgó Szövetség egy 
műfüves pálya létesítésére tett ígéretet. Az 
önerőt a város önkormányzata biztosította. 
Sajnos, a 2015-ös határidőt az MLSZ nem 
tudja tartani, csak abban az esetben, ha talá-
lunk egy vállalkozást, amely átvállalja a költ-
ségeket. Akkor sincs veszve az ügy, ha nem 
sikerül, mert akkor 2016-ra húzódik át a pá-
lya elkészülte.

- A Veszeli Lajos festőművész nevéhez köt-
hető Európa szoborpark elég gyorsan hírne-
vet szerzett a városnak. Hogyan tovább?

- Szeretnénk Európa kulturális térképére 
is rákerülni, ám ez még egy kicsit odébb van. 
Rendezvényekkel, programokkal, élettel kell 
megtölteni a parkot. Propagandában, mar-
ketingben is fejlődnünk kell hozzá.

                 Zatyipress

a jövőben is támogatni kívánjuk. A partner-
ség jegyében vállalkozói fórumokat rende-
zünk, folytatjuk a közéleti teadélutánokat, 
aktív párbeszédet folytatunk mindenkivel. 
Színvonalas hagyományőrző rendezvénye-
ket szervezünk, minden korosztályt megcé-
lozva, s az értékteremtés jegyében új könyv 
kiadását tervezzük. Közösen ingatlantulaj-
donosainkkal újabb utakat látunk el szilárd 
burkolattal – a jól bevált rendeletünk sze-
rint, nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedés-
biztonságra, járda felújítási programba kez-

dünk, sikeres pályázat esetén kerékpárutat 
építünk (Alsóörs–Felsőörs–Veszprém). Az 
ún. Vadtelepen új közösségi teret alakíta-
nánk ki, javítani kívánunk a csapadékvíz-el-
vezetés helyzetén, bővítenénk és korszerű-
sítenénk közvilágításunkat, újabb térfi gyelő 
kamerákat telepítünk, javítani szeretnénk a 
település kereskedelmi ellátását. Mindemel-
lett fontosnak tartjuk a tiszta és virágos fa-
lukép megőrzését, fejlesztését. Sikeres pá-
lyázat esetén költségtakarékosságot meg-
célozva napelemekkel látjuk el az óvodát, 

iskolát, művelődési házat. Turisztikai terve-
ink között szerepel strandunk és kempin-
günk folyamatosan fejlesztése, a strandi pa-
vilonok megújítása, egy fogadótér kialakítá-
sa a templom parkolónál. Pályázati forrásból 
felújítjuk a fakilátót, sikeres pályázat esetén 
pedig élő tájházat alakítunk ki az ófaluban, 
megvizsgáljuk az amfi teátrum közművesíté-
sét, és nagyobb kihasználási lehetőségét. Se-
gítjük a magánberuházások megvalósítását 
(vitorláskikötők, szálláshely, turizmus). 

   Zatkalik
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A független siófoki polgármester, Len-
gyel Róbert „kétharmados” győzelme 
után sok helybéli ember attól tart(ott), 
hogy Siófok lesz az elkövetkezendő öt év 
„Esztergoma”. Azaz: a többségben lévő 
kormánypárti képviselő-testület igyekszik 
majd ellehetetleníteni az új polgármester 
munkáját, s ez a város fejlődésében jelen-
tős törést és megtorpanást eredményez-
het.

A képviselő-testület első, alakuló ülé-
se kis híján botrányba fulladt, mivel a kor-
mánypárti képviselők „leszavazták” az al-
polgármesterekkel, és a bizottságokkal 
kapcsolatos polgármesteri előterjesztést  
(a terembe zsúfolódó hallgatóság hangos 
nemtetszése mellett, amely miatt csak-
nem „ki kellett üríteni a termet”). A Fidesz 
szóvivője ugyan már ekkor 
is érzékeltette, hogy ők is 
a békés együttműködést 
szeretnék támogatni, de az 
új helyzetben körültekin-
tőbb előzetes egyezteté-
sekre lesz szükség.

Azóta két újabb ülésen 
van túl a testület, megvá-
lasztották a két alpolgár-
mestert, a bizottságokat, 
sőt a december 4-i ülésen 
a módosított szervezeti és 
működési szabályzatot is, 
amely – többek között – 
néhány területen vissza-

A Balaton-felvidéki Ábrahámhegy új-
raválasztott polgármestere szerint a fele-
lős gazdálkodásnak köszönheti az önkor-
mányzat, hogy a tervezett fejlesztések, 
beruházások pályázati önrészét fedez-
ni tudják. Vella Zsolt lapunknak elmond-
ta, elsőként a település központjában egy 
közparkot, játszóteret hoznak létre, ahol 
egy közösségi összejövetelekre alkalmas 
szabadtéri színpad kialakítását is tervezik. 
Ábrahámhegy fő utcáján, a Patak utcá-
ban pedig szeretnék a gyalogosok és ke-
rékpárosok közlekedését biztonságosab-
bá tenni.

A horgászat és a csónakázás szerelmesei 
is örülhetnek, ugyanis elkezdték a 99 csó-
nak tárolására alkalmas kikötő tervezését. 

Siófokon oszlóban az „Esztergom-szindróma”?

Tovább fejlődik Ábrahámhegy

vett a korábbi polgármesteri jogkörök-
ből. Ennek értelmében létszámstop lé-
pett érvénybe az önkormányzatnál, illet-
ve intézményeinél, azaz üres és megüre-
sedő álláshely csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával tölthető be. Szerződé-
sek esetében pedig (akár újról, akár régi-
nek a megszűnéséről van szó) a pénzügyi 
bizottság előzetes hozzájárulására van 
szükség. A polgármesteri és reprezentá-
ciós keret, valamint a sajtóval kapcsola-
tos kiadások testületi jóváhagyásáról vi-
szont letettek az előterjesztők. Mind-
ez láthatóan egy kompromisszum ered-
ményeként született meg, amely egyben 
jelzi (jelezheti), hogy talán más kérdé-
sekben is sikerülhet majd az együttmű-
ködés a fideszes többségű testület és a 

független polgármester között – a város 
fejlődése érdekében.

Mindezen jelek alapján egyes optimis-
ta siófokiak már abban kezdenek remény-
kedni, hogy Siófok nemcsak, hogy nem 
lesz egy új Esztergom, hanem kialakíthat 
egy új országos szisztémát, amit akár „Sió-
fok-szisztéma”-ként is lehet majd nevezni. 
Hogy mégis ez mit jelent(ene)? Azt, hogy 
példa értékű módon miként lehet együtt-
működni – pártideológiáktól teljesen füg-
getlenül – egy település érdekében?!

Persze, e sorok írója is tudja, hogy „An-
dersen meghalt …”, viszont a „remény” 
csak a legutolsó pillanatban hal meg 
- vagy az után! Főként, hogy a decem-
ber eleji ülésen a napirendi pontok jó ré-
szét már döntő többséggel, nem egyet el-

lenszavazat és tartózko-
dás nélkül szavazták meg. 
Többek között elfogad-
ták a Balaton-parti Kft. és a 
Siotour Kft. beszámolóját, 
a fürdőegylet és a rendőr-
ség idegenforgalmi sze-
zonról készült beszámoló-
ját.

Minden jel arra mu-
tat hát, hogy Siófokon el-
indult valami … ami akár 
országos példa is lehet az 
együttműködésre!   
             Kép és szöveg:

      Gyarmati László

Vella Zsolt kitért arra is, hogy meg kell ol-
dani a fontosabb közlekedési útvonalakon 
a felszíni csapadékvíz elvezetését, majd a 
lehetőségekhez mérten folytatni kell azo-
kon a részeken is, amelyek fokozottan érin-
tettek a hegyoldalakról lezúduló víz elveze-
tésében. 

Ábrahámhegyen a már így is irigylésre 
méltó állapotban lévő strand tovább fejlő-
dik a jövőben: a jelenlegi kabinsor lebontá-
sa után korszerű vizesblokk, öltöző, érték-
megőrző épületegyüttes épül majd, ha si-
keresen pályázik a település. 

- Beruházásaink, fejlesztéseink jelentős 
része a településen az idegenforgalom to-
vábbi növelését szolgálja, mert az ebből fa-
kadó bevételek felhasználhatók egyéb beru-

házásokra, és fi nanszírozhatók azok a kul-
turális rendezvények, melyeket a Bernáth 
Aurél Galériában szervezünk, rendezünk 
és már településünk határain is túlmutat-
nak. Továbbra is törekszünk mindazoknak 
a rendezvényeknek, sport - és hagyomány-
őrző programoknak megszervezésére, meg-
rendezésére, amelyek kedveltek és látoga-
tottak, mind a helybeli, mind az ide látoga-
tó vendégek által, - ezzel növelve az idegen-
forgalmat - és már évek óta Ábrahámhegy 
részévé váltak - összegezte a polgármester.

A lakók biztonsága és nyugalma kiemel-
ten fontos a településvezető számára, így 
várhatóan a közeljövőben kiépül a térfi -
gyelő kamerarendszer.

  Mizsei Bernadett
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Elkészült a Hévízt elkerülő út

Vonyarc manduláskertje

November 27-től Hévíz teljes elkerülő útját használhatják azt 
utósok a távolsági utazásaik során, mentesülve a város átmenő 
forgalmától.

A csaknem 11 kilométer hosszú szakasz részben új nyomvo-
nalon épült, tehermentesítve a belvárost. Ezzel Hévíz közlekedé-
si koncepciójának megvalósítása is újabb fejezethez érkezett. Az 
avatási ünnepségen Kepli József János alpolgármester beszélt a be-
ruházás városfejlesztéssel szorosan összefüggő jelentőségéről. El-
mondta, hogy a lakosság az út átadásával régóta napirenden lévő 
kérdésre kapta meg immár a végleges és megnyugtató választ. Ez 
a város tranzitforgalmának csökkenése mellett jobb lehetőséget 
nyit a közösségi közlekedés fejlesztésére. 

Manninger Jenő országgyűlési képviselő a térségben való gon-
dolkodás újabb eredményeként beszélt az út funkciójáról, ami a 
korszerű infrastruktúrával a települések könnyebb elérhetőségé-
ben nyilvánul meg. Hangsúlyozta, hogy az útszakasz legjelentő-
sebb része készül el, 4 sávos kialakítása nagy kapacitással tudja át-
venni a forgalmat. Általa a Hévízt és Keszthelyt tehermentesítő 
útrendszer lett teljes. Ez helyközi szempontból is fontos: a koráb-
ban elkészült zalaegerszegi úttal való összeköttetés nyugati irány-
ból jobb megközelítést biztosít, így hozzájárul ahhoz, hogy az 
üdülőrégió turisztikai látogatottsága tovább növekedjen. 

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képvi-

A község helytörténeti gyökerekkel kö-
tődik a mandulához, az új létesítménnyel 
élő szimbólumot kap az üdülőtelepülés. 
Az ültevény eddig hasznosítatlan sza-
bad területen készül, s turisztikai látvá-

nyosságot is jelent majd. A falu területén 
volt egykor a Festetics-birtokhoz tartozó 
mandulaültetvény, ennek emlékét régóta 
ápolják: őrzi ezt utcanév, a kulturális ha-
gyományok közt szerepel tavaszonként a 
Hercegi Mandulás Napok rendezése. 

- Négyféle mandulafajta csemetéit ül-
tetjük most itt el, a lakosság láthatóan ak-
tív segítségével - kommentálta a fásítási 
munkát Major Lajos, településüzemelte-
tési csoportvezető, önkormányzati képvi-
selő. Az eltérő vegetációs fázisok biztosít-
ják, hogy tavaszonként bő egy hónapon 
át virágos legyen a terület.

A helyszínen már ko-
rábban elkészült egy man-
dulalevél alakú pergo-
la, amely faragott táblák-
kal díszített. Monumentá-
lis dombormű-sorozat, a 
megélhetést adó környe-
zeti adottságokat villant-
ja fel: megjeleníti a borá-
szatot, a halászatot, az er-
dőgazdálkodást, a turiz-
must, s a mandulás múl-
tat. Az alkotások nem 
csak témájukban kötőd-
nek Vonyarchoz, készítő-

jük: Major Janka helybeli származású, 
frissdiplomás képzőművész.

Péter Károly polgármester elmondta 
még, hogy a kert a termékeivel is kínálja 
majd a kuriózumokat, elegáns csomago-
lásban lesz kapható a vonyarci mandula, 
s létrehoznak egy kisüzemet is, ahol man-
dulaolajt sajtolnak. A termékek szuvenír-
csomagolási mintái már készen vannak. 

- Az a célunk, hogy településünknek 
közismert jelképe legyen a mandula - 
hangsúlyozta.

                                                 H. Á.

seletében Loppert Dániel kommunikációs vezető hozzátette, 
hogy Zalaköszvényesnél mintegy 300 méteren zajvédő fal is 
készült, valamint több mint 9 kilométeres távon vadvédő kerí-
tést építettek.  A nemesbüki bekötőút 700 méteres szakaszán 
a jövő év májusáig még folynak a munkálatok. 

                                                                                        H. Á.

Őszi fásítással újabb ütemhez érke-
zett Vonyarcvashegyen a manduláskert 
kialakítása. A telepítési terv szerint a mi-
nap a falu lakói 220 mandula csemetét 
ültettek el. 
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Felújították a csopaki óvodát
Megszépült a csopaki Mandulavi-

rág Óvoda, melyre évek óta vártak a 
településen. Jó hír még, hogy a gyer-
meklétszám folyamatosan növekszik 
az óvodában és az iskolában.

Az épület hőszigetelése komoly 
problémákat jelentett az elmúlt évek-
ben, évtizedekben - tudtuk 
meg Ambrus Tibor polgár-
mestertől. Egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően kicse-
rélték az óvodában a nyílás-
zárókat, a lábazati és tető 
hőszigetelést is elvégezték, 
így jelentősen csökkentve a 
fűtési költségeket. 

Megtörtént a terasz já-
rólapozása, új ereszcsator-
nákat helyeztek el az intéz-
ményen, így még komfor-
tosabbá tették az óvodát. 
Belső munkálatokat is vé-

geztek, kifestették a szobákat, ügyelve 
arra, hogy a gyermekek minél jobban 
érezzék magukat. A falu első embe-
re elmondta, hogy a 13 millió forintos 
pályázati támogatás mellé az önkor-
mányzat 3.2 millió forinttal járult hoz-
zá a beruházáshoz. Ambrus Tibor örö-

mét fejezte ki, hogy a megnövekedett 
gyermeklétszámnak köszönhetően egy 
újabb csoportot kellett indítaniuk az 
óvodában. A jövőbeni tervek között 
szerepel a tetőtér beépítése.

Ami még örvendetes, hogy jö-
vőre a helyi általános iskolában a 

megnövekedett gyermek-
létszámnak köszönhető-
en két első osztályt indíta-
nak. Az intézményben az 
elmúlt évben történt meg 
a nyílászárók cseréje, vala-
mennyi osztálytermet az 
európai normáknak meg-
felelően felújítottak. Most 
a református egyház saját 
költségén cseréli ki a ka-
zánrendszert, illetve terv-
be van véve a tetőszerke-
zet felújítása.

  Szendi Péter

Jeget hozott Hévízre a Mikulás
December első hétvégéjétől várja a korcsolyázást kedve-

lőket a hévízi műjégpálya.
A fürdőváros immár tradicionálisan biztosítja e téli sport 

lehetőségét. A létesítmény önkormányzati működtetéssel 
immár a negyedik szezonját kezdte meg, egészséges szabad-
idős programot és látványosságot is nyújtva. Az igénybevé-
tel lehetősége sokaknak ajándék a várostól: az eddigi gya-
korlat szerint a helybeliek, a város iskoláiba járó diákok, s a 
Hévízen élő nagyszülők bárhol lakó unokái ingyen használ-

hatják a pályát, továbbá szélesebb körökben is nyújt jelen-
tős kedvezménylehetőségeket a fenntartó. Egészen március 
végéig áll rendelkezésre a pálya, alaposan kiszélesítve azt az 
időszakot, amit a Balaton rendszerint csak rövid ideig nyújt. 

A pálya jégkorongozásra is alkalmas, mindez a szabadidő 
eltöltéshez olyan plusz szolgáltatás a város részéről, amivel 
érdemes élni a helyben lakóknak, környékbélieknek, vendé-
geknek egyaránt. Az üzemeltetők korcsolya kölcsönzéssel 
is rendelkezésre állnak. Hétközben délután 2 óra és három-

negyed nyolc között várják a látogatókat, leszá-
mítva a 16,15 - 17 óra közti pályatisztítási időt. 
Túl ezen hétvégi napokon, valamint az iskolai téli 
szünetben december 22-től január 4-ig délelőtt 
is nyitva van a pálya 10 órától negyedkettőig. 

Az ünnepi hangulatot emeli a december 21-
ig tartó Köszöntelek Karácsony című program, 
gazdag rendezvénysorozattal. a Muzeális Gyűj-
temény időszakos kiállításaként a Szentképek és 
más becses óságok címmű szakrális tárlat várja 
a látogatókat. Az adventi vasárnapokon a Feste-
tics téren, a gyertyagyújtást megelőzően 14-17 
óra között jótékonysági süteményvásár zajlik, 
amelynek teljes bevételét az Esélyt Zalacsányi 
Gyermekinknek Alapítvány által támogatott hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek, csalá-
dok javára ajánlják fel a szervezők. A sportcsar-
nokban 19-én 17 órától a helyi általános iskolá-
sok adnak karácsonyi műsort. 

                                                  H. Á.
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� e Cancer Magyarország Kft.

ORVOSOK, MATEMATIKUSOK ÉS INFORMATIKUSOK 
FOGNAK ÖSSZE A RÁKBETEGSÉGEK MODELLEZÉSÉRE, 
TÁRSAS TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSÁRA

A The Cancer Magyarország Kft. az Új Széchenyi Terv 
„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatá-
sa” tárgyú pályázati konstrukciója keretében támogatást 
nyert „A thecancer.com portál fejlesztése és kapcsolódó 
rákkutatási pilot-projektek lefolytatása” projektjére.

A fejlesztés célja olyan portál prototípus létrehozása, 
amely a betegség , a kezelés és az azzal kapcsolatos folya-
matok kapcsán információkat, híreket, kockázati számí-
tásokat, előrejelzéseket nyújt a betegek és orvosok szá-
mára. Teszi ezt egy tematikus közösségi portál formájá-
ban, amely a társas támogatás gyógyító hatását is érvé-
nyesíti.

A pályázat összköltsége 302 millió forint, amelyhez a 
pályázó 201 millió támogatást kap.

A kutatók – többek között – célul tűzték ki a társas 
támogatás hatásának vizsgálatát a rákos betegek kezelé-
se során. A tervezett tematikus közösségi portálon lehe-
tőség nyílik arra, hogy betegek és túlélők, támogatók és 
szakemberek egymást erősítve küzdjenek a kór ellen. A 
pozitív példák, a bátorító hozzászólások egyrészt a be-
tegség elleni harcra buzdítanak, másrészt olyan orvosi 
háttéradatokat szolgáltatnak, amelyek elemzése hozzá-
járulhat a kezelések sikerességéhez.

A por-
tál a bete-
gek, hozzá-
tartozóik, a 
témához kap-
csolódó szak-
emberek és az ér-
deklődők számára 
széleskörű információ 
forrásként fog működni, 
ahol napi hírek és időtálló tu-
dományos publikációk egyaránt meg-
jelennek. Ezekből megismerhetők a témával kapcsolatos 
általános ismeretek, a rákkutatás legmodernebb vívmá-
nyai, a lehetséges kezelések és azok kockázata, valamint 
számtalan kapcsolódó írás.

A szakemberek olyan módszertant és matematikai 
modellt kívánnak létrehozni, amely segít a betegség di-
agnosztizálása előtti időszakban a szűrések, vizsgála-
tok eredményei alapján előrejelzéseket tenni, tanácso-
kat adni. A diagnosztizált esetekben pedig az állapot-
felmérések alapján informálni az érdeklődőket (betege-
ket, hozzátartozókat, orvosokat) a lehetséges kezelések 
várható eredményességéről. A rendszerben megtalálha-
tó, valamint a működés közben gyűjtött anonim adatok 
alapján matematikai-statisztikai számítások folyamato-
san pontosítják a szolgáltatott eredményeket.

Füred - gazdasági stabilitás, reális tervek
Folytatódó városfejlesztés

- Az elmúlt négy évben Balaton-
füred gazdaságilag erős várossá vált , 
stabil és kiegyensúlyozott költségve-
téssel,  likviditási gondok nélkül műkö-
dött . Mindvégig éreztük a kormányza-
ti támogatást –  nyilatkozta lapunk-
nak Bóka István, a város polgármes-
tere.

- Vagyonunkat tovább hasznosí-
tottuk, számos nagy értékű ingatlan 
tulajdonjogát szereztük meg: így ke-
rült például önkormányzati tulajdon-
ba a Füred camping , egy hajdani pék-
ség a Zrínyi utcában, vagy az egyko-
ri honvédségi csapatpihenő. Önkor-
mányzatunk jelentős pályázati támo-
gatásokat kapott - elsősorban az eu-
rópai uniós fejlesztési forrásokból.

További célunk, hogy Füred élhető 

kisváros és vonzó település legyen. A 
helyi értékek megtartásával folytatni 
kell a megkezdett városfejlesztést . A 
tervekben szerepel a Huray utcai piac 
területe, a Zákonyi 
utcai parkoló, vala-
mint a felső város-
rész .

Legfontosabb fel-
adat számunkra az 
éves munkahelyte-
remtés és a jöve-
delemszint emelé-
se - ezért a 2014-20 
közötti időszakban 
a pályázati lehető-
ségeket maximáli-
san szeretnénk ki-
használni .  A lehető 

legtöbb fenntartható fejlesztést sze-
retnénk Balatonfüredre hozni,  mert 
hosszú távon ez szolgálja a város la-
kóinak érdekeit .
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Disznóöléssel zárta az őszi szezont a Csopak Sport Club

A minőségi vendéglátásért Búcsú a diszkótól

Hangos visítás közepette ért véget a 
Csopak SC őszi szezonja, miután az egyik 
helyi vendéglő udvarán leölték a hízót, 
majd játékosok, vezetők és szurkolók 
egyaránt jól laktak. 

Tavaly a megyei másodosz-
tályban, közepes teljesítmény-
nyel a hetedik helyen fejezte be 
a bajnokságot a zöld-fehér alaku-
lat, míg az ifik, imponáló 156:36-
os gólkülönbséggel fölényesen 
megnyerték a 2013-2014-es sze-
zont. Ezek után jó előjelekkel vá-
gott neki a bajnokságnak a Cso-
pak SC.

- Nyáron meg fiatalított keret-
tel vágtunk neki a 2014-2015-ös 

szezonnak. A kezdeti nehézségeket le-
küzdve, a csapat egyre jobb formába len-
dült, és az utolsó hét mérkőzését zsinór-
ban megnyerve az ötödik helyen várjuk 
a folytatást – elemezte az idei évadot 

Wellesz Zoltán a klub elnöke. 
Az egyesület tartalékcsapata, - an-

nak ellenére, hogy meghatározó játéko-
sai kerültek a felnőtt kerethez - megőriz-
te a helyét az élmezőnyben. A tavaszt az 

ötödik helyről várja a csapat, de 
csak két ponttal vannak lesza-
kadva az első helyezett Zirc gár-
dájától.

A jó eredményeket az egyesü-
let disznóöléssel jutalmazta, ahol 
közösen ünnepeltek a klub játé-
kosai, vezetői és szurkolói. A jól 
sikerült rendezvény remélhető-
leg tovább erősíti majd a csapat 
egységet, ami alapja lehet a to-
vábbi jó szereplésnek.

         Szendi Péter

Befejeződött a gyenesdiási 4 csillagos Wellness Hotel Kata-
lin mintegy 370 millió forintos fejlesztése, a beruházást 185 milli-
ós, EU-s társfi nanszírozási támogatással végezte a tulajdonos csa-
ládi vállalkozás.

A december elején megtartott programzárón Galló Zsolt ügy-
vezető elmondta, hogy a jelentős munkát azzal a céllal végezték, 
hogy tovább erősíthessék a hotel családbarát imázsát, s új piaco-
kat nyerhessenek. A szálloda minden területén javult a minőség, 
bővültek a szolgáltatások, a wellness kínálati kör sókamrával egé-
szült ki, a fi tneszterem új cardio és más edzőgépekkel gyarapodott. 
A komfortérzetet növelendő, megoldódott az épületszárnyak közt 
a szintenkénti átjárás tágas közös terekkel, babakonyha létesült és a 
meglévő lift mellé egy látvány lift is készült. Emeletráépítéssel alakí-
tottak ki egy balatoni panorámás, 150 fős konferenciatermet. Nö-
velték a gépkocsi parkoló kapacitását, szabványos vendég kerékpár 
tároló épült, a kölcsönzési célú kerékpár választék is bővült. 

A megnövekedett alapterületű játszóházban játszólabirintus és 
óriásdominó is helyet kapott a gyermekek legnagyobb örömére. 
Javult a háttér infrastruktúra: létrehoztak egy mosodát is. Továbbá 
önerős fejlesztéssel mindezen felül szálláshelybővítésre is sor került, 
az újonnan létesített szobák közül kettő balatoni panorámás, pezs-
gőfürdős exkluzív.

Egy időben a Balaton északi partjának legnépszerűbb 
szórakozóhelye volt a balatonalmádi Panoráma diszkó.

A Ramada Hotel (korábban: Auróra Szálló) és a diszkó 
közötti gyalogos felüljáróról szép panoráma nyílt a tóra, az 
Öregparkra és a szórakozóhelyre. 

Átadására 1979-ben került sor, s szinte az első perctől 
fogva a hazai és az itt nyaralók, turisták kedvence lett. Az 
átalakuló szórakozási formák lassanként aláásták ismertsé-
gét, sokszor érte támadás a későig tartó zaj miatt, s a randa-
lírozók is kellemetlen perceket szereztek.

Mintegy tíz éve zárták be kapuit, s azóta állaga rohamo-
san romlott. Napjainkra már életveszélyes is lett, s elérke-
zett az ideje a bontásnak.

Lapunk információi szerint rövidesen a földdel lesz 
egyenlővé a Panoráma diszkó, ám hogy helyére mit tervez 
a tulajdonos, nem tudjuk. Azt viszont megtudtuk, hogy 
68 millió forintért visszavásárolhatná a területet az önkor-
mányzat.   

     /zatyipress/
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Balatonmáriafürdőn november végén 
rendezték meg a Balaton rajongók napját, 
amely egy igazi kultúrtörténeti utazásra vit-
te a közönséget. Bihari Puhl Levente festő-
művész és lánya, Bihari Puhl Andrea kiállí-
tásának megnyitóját követően Somogyi 
György művészettörténész bemutatta az 
igényes műgonddal szerkesztett, számta-
lan, Balatonhoz kötődő művészeti alkotást 
tartalmazó Magyar tenger magyar ecsettel 
című kötetét. Mint a szerző fogalmazott, a 
nagy, sík víztükör műveltségünkben az al-
földi rónasághoz, regényes partja pedig a 
Kárpátok bérceihez hasonló szerepet ját-
szik.

- A tájegység értékeit a XIX. század kö-
zepétől mindmáig 
nemcsak magyar, 
de nálunk vendé-
geskedő, külföl-
di tájfestők is „ma-
gyar ecsettel”, va-
gyis egész Európát 
gazdagító, nemzeti 
örökségként fedez-
ték fel – mondta el 
a szerző. A könyv-
ben számos famet-
szet, festmény és 
korabeli fotó mu-
tatja be, milyen 
szerepet játszott a 
tó környékén élő 

A Balaton összeköt
emberek életében a nagy víz, és hogyan 
igézte meg az arra járó híres és ismeretlen 
képzőművészeket e táj.

Vasvári Zoltán A hullámok lágy tánca 
címmel megjelent bibliográfi áját is maga 
a szerző ismertette. A könyvben találha-
tó, két évszázadot átfogó bibliográfi ában a 
XVIII. század végétől napjainkig terjedően 
Vasvári Zoltán összegyűjtötte a szerzők be-
tűrendjében a Balatonról és a környező te-
lepülésekről szóló verseket. A bibliográfi -
át egy esszé vezeti be, kiemelve a balatoni 
versek tematikájának formálódását és ala-
kulását Pálóczi Horváth Ádámtól és Kisfa-
ludy Sándortól a kortárs költők középnem-
zedékéig.

A helyi értékek elismeréséért síkra szál-
ló, a rendezvényt megálmodó Balaton Ra-
jongó mozgalom szervezte meg idén az 
I. Balaton Rajongó találkozót az államala-
pítás ünnepén, Balatonfenyvesen. Októ-
berben pedig Siófokon gyűltek össze a tó 
szerelmesei könyvbemutatóval is fűsze-
rezett kulturális eseményen, ahol Bihari 
Puhl Levente útjára indította az óriás Ba-
laton táblát, a Balaton rajongók szimboli-
kus tablóját. A tó körüli „road-show” ke-
retében a 275*85 cm-es óriás festményre 
egy-egy helyi művész ráfesti az adott tele-
pülés jellegzetességét, nevezetességét, így 
demonstrálva a balatoni emberek össze-
tartozását.

A festmény 
kül önl e ge s s é ge , 
hogy a közepé-
ből kivágott Bala-
ton formában pó-
zolva bárki az al-
kotás részévé vál-
hat, továbbá a 
mobil installáció-
ként is funkcioná-
ló alkotást bárho-
vá helyezve a Ba-
latonban látha-
tunk bármilyen 
hátteret.

Mizsei Bernadett
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Hagyományok Háza Balatonalmádiban
Előrehozott karácsonyi ajándékot kaptak az almádi-

vörösberényiek. A Darányi Ignác Terv keretén belül megvalósult 
kulturális központot december elején avatták. 

Keszey János polgármester megnyitójában elmondta: a pályáza-
ton 28,6 millió forint vissza nem térítendő (uniós és kormányzati) 
támogatás mellett az önkormányzat közel hétmillió forinttal járult 
hozzá a központ létesítéséhez.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöke, 
Pergő Margit adta a minősítő rendszert igazoló okiratot és táblát a 
polgármesternek. 

A Hagyományok Háza kulcsait Bati János, a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár igazgatója vehette át. Elmondta: célként tűz-
ték ki a hagyományok őrzését, a kézműves- és néptánctudás bemu-
tatását, a helytörténeti, népművészeti emlékek ápolását és átadását 
a felnövekvő új generáció számára.

A mára teljesen rendbetett ingatlan tíz esztendőn át lakatlan 
volt, szinte teljesen át kellett építeni, alakítani. Most a földszinten 
egy 65 négyzetméteres (a vizesblokkokkal), az emeleten pedig egy 
28 négyzetméteres közösségi tér várja a „belakást”. Megszépült az 
udvar is, ahol egy új bakonyi kemencét is építettek, s az avatóra gu-
lyásleves készítésével „üzembe is helyeztek”. A teljes nevén „Balaton-
almádi LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont” belső berendezé-
sére és technikai kiegészítőire 1.5 millió forintot fordítottak.

Az avatón a Gurgolya Gyermek és Felnőtt Néptánccsoport, 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub, a Ringató Balaton Táncegyüttes 
és a Borostyán Népdalkör adott műsort, míg az esti táncházat a 
Botorka táncegyüttes (vezető: Kovács Krisztián) és a Mandulás 
Zenekar szolgáltatta.

            /zatyipress/
               fotó: Beke G. László 

Új épületrésszel bővült a felsőörsi óvoda
A közelmúltban adták át a településen a Miske óvoda új 

szárnyát, melyhez az önkormányzat 34 millió forintos támoga-
tást kapott a Belügyminisztériumtól. 

Az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztették az óvodát. 
Tornaszobát alakítottak ki, megtörtént a játszótér felújítása, szab-
ványosítása, készségfejlesztő játékokat, új bútorokat sikerült vásá-
rolni – tudtuk meg Szabó Balázs polgármestertől.

Tavaly a felvehető gyermeklétszámot a korábbi hatvanhatról 
hetvenötre emelték. Mindez a csoportokban már a minőségi ne-
velői munkát hátráltatta. Az önkormányzat nemrégiben orvosol-
ta a problémát, hiszen egy új épületrészben még egy csoportszo-
bát alakítottak ki. A 105 négyzetméteres bővítménnyel a gyerekek 
kulturált környezetben, az európai normáknak megfelelően játsz-
hatnak.  

A képviselő-testület a tervezés során végig ragaszkodott azon 
álláspontjához, hogy az új épületrész energiatakarékos legyen. Je-
lenleg 84 óvodást foglalkoztatnak, három csoportban. A kedvező 
belmagasság miatt egy kis játszógaléria lett beépítve a csoport-
szobába. 

Az elmúlt napokban 150 évelő bokor és talajtakaró növény lett 

az új épületrész köré ültetve, annak érdekében, hogy az új szárny 
jobban illeszkedjen a meglévő őspark környezetébe. Az elkövetke-
zendő években aktuálissá válik a régi épület tetőszerkezetének és 
emeleti részének felújítása. Az új épületrész napelemekkel törté-
nő felszerelésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be, remél-
ve, hogy így csökkentik az áramköltségeket. 

     Szendi Péter
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Azt kell tenni, amire születtünk

Szent István és Puskás Öcsi is megfér egy-
más mellett azon a szoborkiállításon, ami a 
keszthelyi Balaton Színházban nyílt a minap 
Túri Török Tibor helybéli alkotó munkáiból.

A „Legkedvesebb magyarjaim” címet vise-
lő tárlat darabjai monumentális sorozatot al-
kotnak. A történelem nagyjai - királyok, fe-
jedelmek, zeneszerzők portréival szembe-
sül a látogató. A felvonultatás rendkívüli gaz-
dagságával, az ábrázolás hűségével, az egye-

di alkotói technikával le-
nyűgöző a miliő. Mind-
ez különös sajátosságot 
ad a tárlatnak. Túri Tö-
rök Tibor munkásságát 
már magán viseli Keszt-
hely: személye magán-
múzeumok létrehozá-
sával lett ismert, majd 
szobrászmunkái jelentek 
meg egyre több helyen 
a városban. Művésze-
te nem tanult mestersé-
gen alapszik, az alkotást 
„szépmíves” tevékeny-
ségként nevezi. A Képző-

művészeti Lektorátus véleményezése révén, a 
művei egyre keresettebbek, számos helyen áll 
köztéri munkája.

- Öröm ott élni, ahol ennyi értékes, sokré-
tű alkotás születik - mondta tárlatnyitó be-
szédében Csótár András önkormányzati kép-
viselő, az emberi erőforrások bizottsága el-
nöke. Utalt arra, hogy Keszthely immár több 
éve viseli a Kultúra Magyar Városa címet, ami-
nek megtartása olyan embereken múlik, akik 

szeretettel, lelki oda-
adással dolgoznak 
érte. 

A szépmíves al-
kotó szabadidejét is 
a városnak, az érté-
kek átörökítésének 
szenteli. E munkát 
nemrég az önkor-
mányzati alapítású 
Pro Cultura kitünte-
tés adományozásá-
val ismerte el a város.

- Túri Török Ti-
bor akkor a helyi kul-
turális életnek nem 
csak kitüntetettje 
lett, hanem mecéná-
sa is - emelte ki Csó-
tár András. - Az elis-
meréssel járó pénzt 
a keszthelyi óvodák 
és általános isko-
lák képzőművészeti 
szakköreinek javára 
ajánlotta fel. 

A mind jobban 
kiteljesedő alkotói 

tevékenység hangsúlyozza: nem mindig lesz 
azzá az ember, aminek tanul, de azzá lehet, 
aminek született.

- Diákként az iskolai ünnepek alkalmával 
mindig én rajzoltam tele a táblákat, alkalom-
hoz illő dekorációkat készítettem, órák alatt 
olykor titokban is rajzoltam - pillantott i� úi, 
úgy 16 éves koráig tartó múltjába. - Később a 
beat szele ragadott magához: több együttes-
ben is próbálkoztam a játékkal, ezzel lehetett 
igazán megdobogtatni a lányszíveket. Jól ment 
a zenélés, de a többieknek még jobban…

Néhány éve, amikor a múzeumok már 
működtek, művész-agyagot vett kézbe. 

- Vele felkaptak a régi idők és sodortak egé-
szen az itt látható szoboregyüttes létrehozásá-
ig - mutatott körül: - Legkedvesebb magyarja-
im. Így férnek meg egymás mellett a történe-
lem nagyjai. Királyok, fejedelmek, zeneszerzők, 
Szent István és Puskás Öcsi. 

Munkája nyomán, Keszthelyen a Szent Er-
zsébet, majd a Rákóczi téren avatták nemrég 
a névadók szobrát. Egyebek közt életre hívta 
a „60 nemzetőr legendája” dombormű tripti-
chont, ami a belvárosban lett elhelyezve. Bu-
dapest Csik Ferencről elnevezett sportiskolá-
jában az olimpiai úszóbajnok portréja látható 
tőle, Nagyvázsonyban Kinizsi Pálról készített 
alkotása áll. Zalaszántón Gersei Pethő és Szent 
László szobor található, neki köszönhetően. 

A kiállítás látnivalóin túl adott karácsonyi 
ajándék a városnak a betlehemes szoborcso-
port, ami a sétálóutcában jeleníti meg a szü-
letés ünnepét. 

                                       Horányi Árpád

Átvágják a célszalagot Balatonlellén
Méltán lehetnek büszkék a Balaton-parti város vezetői 
és lakosai, hiszen lezárult egy igen fontos időszak 
az életükben. Megvalósult ugyanis a 21. századi 
balatonlellei kulturális és turisztikai központ létrehozása 
című projekt.

AA felbecsülhetetlen értékű korszerűsítés célja nem titkoltan az 
volt, hogy versenyképes turisztikai szolgáltatásokat és attrakciókat 
alakítsanak ki Balatonlellén, ez által növelve a város turizmusból 
származó bevételeit, illetve teremtve új munkahelyeket.

AA szabadtéri színpad felújítása és szolgáltatásainak bővítése, 
továbbá a területen található művelődési ház és park felújítása az 
Afrika múzeummal együtt, mind azt a célt szolgálják, hogy egy olyan 
átfogó szolgáltatáscsomagot tudjanak nyújtani a közönség számára, 
amelyet egész évben, szezontól függetlenül igénybe tudnak venni.

AA korszerűsítés egy olyan egyedi tulajdonságokkal rendelke-ző 
programhelyszínhez juttatta a várost, mely alkalmas országos, 
regionális és térségi jelentőségű rendezvények lebonyolítására. A 
városi- és egyéb fesztiválprogramok befogadásával pedig nem csak 
a programkínálat változatossága, de az események gyakorisága is 
növelhető.

AA kivitelezést meghatározó alapvető követelmény mindvégig az volt, 
hogy az új kiszolgáló-épületek megfelelően illesz-
kedjenek a nézőtér közvetlen közelében 
elhelyezkedő műemlék épülethez és az 
azt körülvevő parkhoz, továbbá műkö-
désükben és esztétikai megjelené-
sükben megfelelő hátteret biztosít-
sanak a színpadon tartandó sanak a színpadon tartandó 
előadásokhoz.
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Kultúra

Gyenes szépirodalmi freskói

Fogták a kor híres sétapálcáját

A helyben születő alkotó művészet mél-
tó megbecsülését a minap kettős ünnep 
jelezte Gyenesdiáson. 

A községházán helyi alkotók különféle 
képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás, 
s bemutatták Gyenesdiás antológiáját, 
benne felölelve a helyben születő költé-
szetet. Ahol az ember alkotni tud, ott jól 
érzi magát. Ez a lakóhelyszeretet is egy-
aránt sugárzik úgy a kiállítási látnivalók-
ból, mint a kötetben olvasható versek-
ből. A község aktív életét, a kreativitást  
jelző kultúrkörnyezetet teremtő munkát 
méltatva köszöntötte a rendezvényt Gál 
Lajos polgármester. Elmondta: a 11 éve 
elkészült községháza méltó színteret tud 
adni annak, hogy megjelenhessen a mű-
vészetteremtés sokszínűsége. A bemuta-
tók műélvezetet nyújtanak, s egyben bá-
torítást is, hogy a hobbi munkák közön-
ség elé kerüljenek, mind jobban megmu-
tatkozzék és példát adjon a szép iránti 
fogékonyság. 

- A Gyenesdiási Antológia egy kultu-

A szerelmes vallomások, dalok nemcsak 
i� ú szíveket, hanem generációkat is össze-
kötnek. Az érzelmek kinyilvánítási mód-
ja ugyan változik, de öröklődik is. Az idő-
vel csak az i� úság múlik, az érzések marad-
nak…

…legyen a Horváth-kertben Bu-
dán! Csendültek fel a dallamok a minap 
Keszthelyen, a Balaton Színházban. Az 
operettgálán Ábrahám Pál, Eisemann Mi-
hály, Fényes Szabolcs, Lajtai Lajos, Már-
kus Alfréd és Zerkovitz Béla dalaiból, híres 

rális freskója a településünknek - fogalma-
zott így Góth Imre, a verseskötet szerkesz-
tője. - Büszke vagyok, hogy olyan lakóközös-
ség tagja lehetek, amelyben ezek a művek 

születtek. A versek szeretettel meg fogalma-
zott üzenetek, velük valamennyi szerző egy 
igen fontos küldetést teljesített: öröm szer-
zéséről gondoskodott, az antológiának pe-

dig méltó feladata, hogy ezt eljuttassa az 
olvasókhoz. 

A kiállításon láthatók Kissné Páli Réka 
grafi kái és mézeskalácsai, Kovács Béláné 
és Szabó László gobelinjei, Tiszamarti 
Mártonné festményei, Pékné Orbán Ju-
lianna ikonjai, Szabó Elemér fafaragásai, 
Szabó Tibor kádármunkái, Léránt Ró-
bert makettjei, továbbá csont és termés-
tárgyak Kovács Zsolt, valamint szőlőtő-
ke tárgyak Lakics Tamás alkotásaiból. 

Az antológia szerzői: Bognár István, 
Borda Erika, dr. Farkas Attila, Góth Jú-
lia Réka, Kántor Krisztián, Kenesei Auré-
lia, Nagy Antal Róbert, Porkoláb Tamás, 
Szekeres Péter, Tánczos Lászlóné és Var-
ga Eszter.

A bemutatókat műsorral köszöntöt-
te a községi kórus.

                        H. Á.

nagyoperettekből válogatva adott műsort 
az országban immár sokfelé ismert Maya 
Trió.

 Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Szín-
ház táncoskomikusa partnereivel: Horváth 
Melindával és Kamenik Klaudiával együtt, 
fogva a kor híres sétapálcáját, s a 4 tagú 
tánckarral együtt remek revüelőadással 
szórakoztatta a közönséget.    

Fényes Szabolcs és Harmath Imre Maya 
című operettje nem csak névadója, hanem 
tartalmi megtestesítője is a társulatnak. A 

trió életre hívója 
és vezetője, Moh-
ácsi Attila, a győ-
ri színházban 10 
éve Rudi szerepét 
alakította a da-
rabban, s a nagy-
sikerű előadá-
sok során az élete 
egyre jobban ha-
sonlítani kezdett 
Maya történeté-
re… A címszerep-
lő primadonna, a 
szubrett és a fér-

fi  partner elhatározza, hogy meghódítják 
Párizst. A librettó példáján létrejött Maya 
Trió pedig elkezdte meghódítani Magyar-
országot.      Ez kereken 10 esztendeje tör-
tént, a idén jubileum jegyében tartják elő-
adásaikat, ezt a gálát láthatta a keszthelyi 
közönség.

A kétórás revüt úgy építették fel, hogy 
az első résszel ráhangolják a napi gondja-
ikkal érkező nézőket a színpadi világra, az-
tán jöttek az igazán nagy hungarikum ope-
rett slágerek: csináltak egy jó kis haccárét, 
haccacárét… Könnyed, bolondos kalan-
dozást tettek a két világháború közötti 
Budapest éjszakájában. A második részé-
ben Kálmán Imre, Lehár Ferenc klasszikus 
nagyoperettjei: a Csárdáskirálynő, a Marica 
grófnő, A víg özvegy gyönyörű dalait is 
megszólaltatták, s felhangzottak a Sybill, a 
Mosoly országa, a Csókos asszony számta-
lanszor hallott dallamai. 

Egy felejthetetlen estét kínáltak csoda-
szép jelmezekben, gyönyörű előadással. 
Amikor a „Húzzad csak kivilágos virrada-
tig” felhangzott, a taps már azért is szólt, 
hogy kezdjék el elölről…

                                        Horányi Árpád
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Fantasztikusan zárta a szezont a ma-
gyar vitorlássport egyik nagy reménysége, 
Érdi Mária. A Márinak becézett, mindösz-
sze 16 éves sportoló december 4. és 8. kö-
zött Las Palmasban az Olimpiai Hét elne-
vezésű viadalon állt rajhoz. A balatonfüre-
di versenyző a Laser Radial olimpiai hajó-
osztályban, a nemzetközi felnőtt mezőny-
ben hetedik lett. 

A vitorlázó edzője, a korábbi olimpikon 
Eszes Tamás beszámolója szerint a Kanári-
szigeteki megmérettetésen többségében a 
riói olimpiára készülő, vagy oda már kvali-
fi kációt is szerzett versenyzők alkották a 29 
fős női mezőnyt.

„A hetedik hely azért nagy dolog, mert az 
indulók közül egy lányt leszámítva minden-
ki idősebb volt nála, ráadásul Mári mindösz-
sze idén januárban ült át ebbe a hajóosz-
tályba - mesélte Eszes Tamás. - De érezhe-
tően folyamatosan fejlődik, egyre közelebb 
kerül a felnőtt élmezőnyhöz. A nyári i� úsá-
gi világbajnokságot a korosztályában meg-

Érdi Mária remekelt Las Palmason
nyerte és a 19 évesek között is a második 
helyen végzett. A felnőttek között is tudott 
már jó eredményeket villantani egy-egy fu-
tamon, most pedig a kilenc futam során vé-
gig meggyőző teljesítményt mutatott.”

Érdi Mária tehetségére jellemző, hogy 
nem egészen három éve versenyez ko-
molyabban. Ennek ellenére már tavaly 
bezsebelt egy vb-aranyérmet és egy ötö-
dik helyet. „Kevesen érnek el ilyen gyors 
sikereket ebben a sportágban” - mondta 
erre Eszes Tamás, aki felfigyelve 
a tehetségére, tavaly október 
óta irányítja a fiatal lány szak-
mai munkáját. 

A távolabbi cél a 2020-as olim-
pia. A vitorlázó mellett dolgozó 
csapat abban bízik, hogy addig-
ra sikerül úgy felzárkóztatni Érdit, 
hogy a világ élmezőnyébe tartoz-
zon. Rióra is megpróbálnak kvó-
tát szerezni, mivel tapasztalat-
szerzés szempontjából pótolha-
tatlan lenne részt venni a 2016-os 

ötkarikás játékokon. „Ott még nincs esély 
komolyabb eredmény elérésére” - jelentette 
ki Eszes Tamás. A tokiói olimpiától viszont 
már azt várják, hogy Érdi Mária bekerüljön 
a legjobb tízbe. 

Az Olimpiai Héten két másik tehetséges 
fi atal magyar vitorlázó is képviselte hazán-
kat az olimpiai hajóosztályokban. Vadnai 
Jonatán a 24., Vadnai Benjamin a 26. helyen 
zárta a Las Palmas-i versenyt. 

   Szendi Péter

Télen is tekerhetnek a mazsolás biciklisek
A tömegsport egyes ágait űzők, az 

egészséges élethez tartozó mozgást igény-
lők minden korosztályát szolgája a keszthe-
lyi Mazsola Kerékpáros Sportegyesület mi-
nap felavatott sportcentruma.

Egy régóta használaton kívüli épület szü-
letett újjá, ahol sokrétű kikapcsolódás, spor-
tolási lehetőség várja a látogatókat. A hajdan 
KRESZ parkként funkcionált területet és an-
nak kőházát vette bérbe a várostól a sportkö-
zösség, s tette önerővel újra alkalmassá a sza-
badidős használatra. A bérlők a beruházással 
az enyészettől mentve teremtettek újra érté-
ket.  

- Egyelőre az első lépést tettük meg, ami az 
indulás jele - kommentálta a friss beruházási 
munkát Marton Zsolt, sportegyesületi elnök.

Az épületben különböző kiscsoportos 
edzések megtartására alkalmas terem, kávé-
zó és a legkisebbek számára játszó-kuckó ka-
pott helyet. A télen elérhető, beltéri sportkí-
nálatban spinning, jóga és is pilates szerepel, a 
mozogni vágyókat felkészült edzők segítik. A 
kényelmet tágas, modern öltözők és zuhany-
zók, mosdók biztosítják. Az épülethez tarto-
zó sportpályán kosár- és kézilabda-edzésekre 
van lehetőség, a gyerekek pedig pedálos go-

kartokkal is száguldoz-
hatnak. 

Marton Zsolt so-
kat tesz a város ke-
rékpáros sportéletért, 
ehhez rendezvények-
kel is hozzájárul: több 
éve rendszeresen szer-
vez különböző fi xi- és 
spinning-versenyeket, 
melyre az ország min-
den tájáról érkeznek 
résztvevők a városba. 
Társszervezője a Légy 
példakép biciklis prog-
ramnak, mindemel-
lett a keszthelyi Egészségfejlesztési Irodával 
együttműködve egészségmegőrző edzése-
ket tart és kerékpártúrákat is indít. Elmondta, 
hogy hosszú távú tervei vannak a sportköz-
ponttal. Rendszeres, színvonalas szabadidős 
elfoglaltságokat szeretne kínálni a keszthelyi-
eknek, ezek közt szerepel egy kültéri edzőpark 
létesítése. A KRESZ-parkban a rendőrséggel 
és a helyi oktatási intézményekkel együttmű-
ködve közlekedésbiztonsági, ismeretterjesz-
tő, szemléletformáló programok megtartását 

tervezi többek közt vetélkedők, versenyek, já-
tékos oktatások lebonyolításával. 

A sportlehetőségeken túl változatos gyer-
mekprogramokat is kínál a központ a csalá-
dosoknak. Még decemberben indul az „angol 
kuckó” mely a kicsiknek kínál játékos nyelvis-
mereti foglalkozást. Heti-kétheti rendszeres-
séggel kreatív kézműves műhelyek, baba-ma-
ma programok várják az érdeklődőket, s gye-
rekzsúroknak is szívesen adnak helyet. 

                                       Horányi Árpád
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A lehetetlen nem létezik

Sport

Van egy fi atalember Alsóörsön, akit már 
alig ismernek meg az emberek. Nem azért 
mert „rossz fát tett a tűzre”, hanem mert je-
lentős átalakuláson ment keresztül.

Kalauz Dániel 10 hónap alatt, 56 kilo-
grammtól szabadult meg. Eleinte mindenki 
kételkedve fogadta a kitartását, de Dani jött, 
látott és győzött. - Egész életemben nagyobb 
termetű voltam, mint a korombeliek és most 
itt nem a magasságomra gondolok. Középis-
kolás koromig még minden rendben volt, hi-
szen fociztam, kosárlabdáztam, kerékpároz-
tam. Aztán abbahagytam a mozgást, meg-
szereztem a jogosítványt, szinte mindenhova 
autóval jártam. Mindezt tetézte, hogy olyan 
szakmát választottam, ahol nap mint nap 
az ételek körül forogtam, szakács lettem – 
kezdi az előzményekkel Dani. 

A munka elkezdése előtt már átlépte a 110 
kilogrammos határt, de amióta elkezdett dol-
gozni, sikerült felszednie még 33 kilogrammot, 
ami köszönhető annak, hogy Dani „lelkiismere-
tes” szakácsként egész nap belekóstolt az éte-

lekbe. És hogy „szárnyakat adjon vágyainak”, az 
energiaitalokat és az édességeket sem vetette 
meg, a műszak lejárta után imádott nassolni. 

- Most visszagondolva borzalmas álla-
pot volt ez a súly, fájt a lábam, nem bírtam 
a munkát úgy mint régebben, még a cipőfűző 
megkötése is nehézséget okozott. A változásra 
azonban nem ezek a dolgok vittek rá.

Tavaly év végén párjával úgy döntöt-
tek, hogy gyermeket vállalnak. Szerencsé-
re hamar megfogant a kicsi. Kedvese po-
cakja, ahogy nőtt, Daniban felmerültek 
kételyek, mi lesz ha megszületik, hogyan 
fognak együtt bringázni, sétálni, csúfol-
ják majd miatta az óvodában,  iskolában. 
Nem szerette volna, hogy gyermeke szé-
gyellje az apját, és hogy ne tudja megadni 
neki azokat az élményeket, amit egy „nor-
mális” alkatú szülő a gyerekének. 

- Egyik este munka után gondoltam, ki-
próbálom, körbe tudom-e futni a házunkat. 
Borzalmas élményben volt részem. Száz mé-
ter futás után úgy éreztem, összeesek, a vér-
nyomásom az egekbe szökött, szakadt ró-
lam a víz, kis híján mentőt kellett hívni.  

Az elhatározás tehát megvolt, de maga 
a tett idén január 22-én kezdődött, amikor 
hirtelen felindulásból, kollégájával elmen-
tek egy veszprémi konditerembe. Ő régeb-
ben is járt, Daninak meg kellett egy társ, aki 
biztatja, segíti. Három alkalom után meg-
vette az első bérletet. - Nagy vágyakkal 

mentem le, hogy kőkeményen súlyzózom, 
de az edző megálljt parancsolt, az mondta 
legalább 2 hónapig csak cardiózni menjek 
le, ami biciklizést, eliptikus trénert és evezést 
foglalt magában heti háromszor egy órá-
ban. Emlékszem az első alkalomra, életem-
ben nem küzdöttem annyit, de sikerült és 
folytattam tovább.

Mindez az érme egyik oldala volt, a má-
sik a táplálkozás átszervezése. Leállt a nasso-
lásról, visszatért a rendes, rendszeres étkezés-
re. A cukros, lisztes, szénhidráttal teli ételeket 
felváltották a zöldségek, gyümölcsök, a csir-
kemell és a halak. Az eredmény meg is lett, 
az első hónapban sikerült leadni 12 kilogram-
mot. - Ez nagyban motivált a folytatásban, itt 
készítettem az első képet is magamról, hogy 
lássam honnan indultam. Nagy célok nem 
voltak előttem, minden hónapban szerettem 
volna 5 kilogrammot leadni, álmodni se mer-
tem 100 kilogramm alatti életről. 

A következő két hónapban még 17 kilo-
grammtól szabadult meg. Aztán elkezdőd-
tek a súlyzós edzések is. További három hó-
napon keresztül 18 kilogrammot adott le. 
Augusztus 12-én megszületett kisfi a, ez to-
vábbi erőt adott neki. Szeptember 22-én már 
90 kilogrammot mutatott a mérleg. Ez volt 
az a súly, amelyet célul tűzött ki. 

- Időközben eljártam futni, napi 10 kilo-
métert. Az étkezésemre most is odafigye-
lek, nem iszom cukros üdítőket, de szeren-
csére már nem kell ellenállnom egy pala-
csintának vagy egy szelet csokinak. Jelen-
leg 87 kilogramm vagyok, már 1 hónap-
ja se több, se kevesebb, a sport ugyanúgy 
megy tovább. Célom egy fenntartható 
sportos életforma kialakítása, aminek az 
első lépcsőjét úgy érzem, leküzdöttem. 

Ismét bebizonyosodott, hogy kellő szor-
galommal, kitartással az ember csodákra ké-
pes. Muhammed Ali annak idején nem vé-
letlenül mondta: „A lehetetlen csupán egy 
nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóz-
nak, mert számukra könnyebb egy készen 
kapott világban élni, mint felfedezni ma-
gukban az erőt a változtatásra. A lehetet-
len nem tény. Hanem vélemény. A lehetet-
len nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A le-
hetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pilla-
nat. A lehetetlen nem létezik.”

Úgyhogy karácsony ide vagy oda, lassan el 
lehet kezdeni egészségesebben élni, Dani pél-
dája mindezt jól bizonyítja. 

   Szendi Péter

Ilyen volt...        ...ilyen lett.Ilyen volt...        ...ilyen lett.Ilyen volt...        ...ilyen lett.
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85 éves a Magyar Vitorlás Szövetség

A Hypo a következő kupaellenfél

A Magyar Vitorlás Szövetség fennállása 
85. évfordulóját ünnepli. A jelenleg közel 
4000 taglétszámmal rendelkező szövetsé-
get - megalakulása óta - 19 elnök vezette, 
és már a hőskorban is aktívan kapcsoló-
dott a nemzetközi versenyélethez. 

A sportág Magyarországon az 1920-as 
évek második felében indult robbanásszerű-
en dinamikus fejlődésnek. A versenyek irán-
ti növekvő igény, a vitorlás egyesületek erő-
södése, a hajóosztálypolitika szervezésének 
szükséglete, és a nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztésének szükségszerűsége 1929-
ben életre hívta a Magyar Vitorlás és 
Yacht Szövetséget. Szaporodtak az 
egyesületek, a hajók, megkezdődtek 
a rendszeres versenyek. 1928-ban már 
indultak magyar vitorlázók az amsz-
terdami olimpián is.

1929. december 3-án öt vitorlás klub 
- a Királyi Magyar Yacht Club, a Balato-
ni Yacht Club, a Magyar Athletikai Club, a 
Keszthelyi Yacht Club, és a Velencei-tavi Vi-
torlás Yacht Club - megalakította a Magyar 
Vitorlás Yacht Szövetséget, amelynek első 
elnöke gróf Széchenyi Béla lett – derül ki a 
hunsail.hu összeállításából. 

1932-ben dr. Ugron Gábor lett a ma-
gyar szövetség elnöke. A következő tíz 
évben a magyar vitorlás sportot máig 
meghatározó, az európai vitorlázásban 
élenjáró programok indultak el. Akkori-
ban épültek a Balatonon a klaszikus vi-
torlásflották, felvirágzott a versenyélet. 
Megrendezték az első Kékszalagot, a 
C s i l l a g - túrát és 

r e n d - szeres-
sé váltak a nem- zeti bajnokságok. 

1933-ban a Balatonon rendezték a 

sportág történetének első Európa-baj-
nokságát: 1937-ben a magyar vitorlázók 
főszerepet játszottak az Európai Vitorlás 
Szövetség megalakításában is.

1948-ban a vitorlás szövetséget fel-
oszlatták, és új vezetőkkel csak Orszá-
gos Társadalmi Vitorlás Szövetség néven 
működhetett. Csak 1957-ben lett újra 
Magyar Vitorlás Szövetség.

Az MVSZ a tagegyesületek szerveze-
te, az egyes vitorlázók egyesületi tagsá-
gukon keresztül illeszkednek a rendszer-

be. Megalakulása óta 2014-ig 19 el-
nök vezette.  Ma az MVSZ-nek közel 
négyezer tagja van. Magyarország 
tavain a tagegyesületek évente ösz-
szesen több mint kétszáz vitorlás 
versenyt rendeznek. A versenyzők 
50-55 különböző kategóriában, ha-
jóosztályokban mérkőzhetnek az 

országos bajnoki címekért. A ma-
gyar vitorlázás aktívan kapcsolódik a 

nemzetközi versenyélethez is. A Bala-
tonon évente négy-hat alkalommal ren-
deznek különféle hajóosztályokban világ 
és Európa-bajnokságokat, Európa Kupa 
futamokat.

           Szendi Péter

A Siófok KC- Galerius Fürdő élvonal-
beli női kézilabda együttese a macedón 
MKD WHC Metalurg Skopje együttese 
ellen kezdte meg nemzetközi szereplé-
sét a Kupagyőztesek Európa Kupájában, 
méghozzá sikerrel! A siófokiak hazai pá-
lyán játszották mindkét mérkőzést, mi-
vel a Skopje lemondott a pályaválasztói 
jogáról.

Az első összecsapáson nehezen len-
dültek játékba a siófokiak, de a második 
félidőben már magabiztos teljesítményt 
nyújtva kilenc gólos győzelmet arattak. 
A két nap múlva sorra került visszavá-
gón szintén siófoki siker született, így az 
együttes kiharcolta a továbbjutást. Az 
ellenfele pedig nem kisebb sztárcsapat, 
mint az osztrákok legismertebb együt-
tese, a Hypo Niederosterreich lesz. Az 
osztrákok nyolc alakalommal győztek 
már az EHF Bajnokok Ligája történeté-
ben, 2013-ban pedig a KEK bajnokai let-
tek. Egy ilyen gárda ellen különösen nagy 

évek második felében indult robbanásszerű-
en dinamikus fejlődésnek. A versenyek irán-
ti növekvő igény, a vitorlás egyesületek erő-
södése, a hajóosztálypolitika szervezésének 
szükséglete, és a nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztésének szükségszerűsége 1929-
ben életre hívta a Magyar Vitorlás és 
Yacht Szövetséget. Szaporodtak az 
egyesületek, a hajók, megkezdődtek 
a rendszeres versenyek. 1928-ban már 
indultak magyar vitorlázók az amsz-

1929. december 3-án öt vitorlás klub 
- a Királyi Magyar Yacht Club, a Balato-
ni Yacht Club, a Magyar Athletikai Club, a 
Keszthelyi Yacht Club, és a Velencei-tavi Vi-
torlás Yacht Club - megalakította a Magyar 
Vitorlás Yacht Szövetséget, amelynek első 

C s i l l a g - túrát és 

r e n d -

Magyar Vitorlás Szövetség.
Az MVSZ a tagegyesületek szerveze-

te, az egyes vitorlázók egyesületi tagsá-

szeres-

gukon keresztül illeszkednek a rendszer-
be. Megalakulása óta 2014-ig 19 el-

nök vezette.  Ma az MVSZ-nek közel 
négyezer tagja van. Magyarország 
tavain a tagegyesületek évente ösz-
szesen több mint kétszáz vitorlás 
versenyt rendeznek. A versenyzők 
50-55 különböző kategóriában, ha-
jóosztályokban mérkőzhetnek az 

országos bajnoki címekért. A ma-
gyar vitorlázás aktívan kapcsolódik a 

nemzetközi versenyélethez is. A Bala-
tonon évente négy-hat alkalommal ren-
deznek különféle hajóosztályokban világ 
és Európa-bajnokságokat, Európa Kupa 

fegyvertény lenne, ha a 
Siófok bejutna a legjobb 
nyolc csapat közé.

Az előzetes esélyla-
tolgatás szerint azon-
ban nem elképzelhetet-
len a siker! Ebben bízik 
Golovin Vlagyimir, a sió-
fokiak edzője, sőt a csa-
pat brazil világbajnok be-
állósa, Daniela Piedade 
is, aki nem mellesleg épp 
a Hypo-tól tette át szék-
helyét Siófokra. Tíz évig 
játszott az osztrák csa-
patban, s most jól jöhet 
majd az ő tapasztalata is 
a február elején Siófokon, 
majd két hét múlva Bécs-
ben sorra kerülő mérkő-
zéseken.

 Kép és szöveg:
         Gyarmati László



2014. december2014. december

Az ár az 45 Ah 400 A típusú akkumulátorra vonatkozó bruttó ügyfélár. Az akkumulátor csere díja 1 db, Renault márkakereskedésben vásárolt  akkumulátor cseréjére érvényes. 
A teljes ajánlatról és a pontos árakról érdeklődjön Renault márkaszervizeinkben vagy a www.szervizotplusz.hu weboldalon. Az árak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk.

AKKUMULÁTOR  
CSERE CSAK 10 FT-ÉRT

RENAULT MINŐSÉG 
SZUPER ÁRON 
MOTRIO AKKUMULÁTOR

15 490 Ft

2014.11.01 - 2014.12.20

Az Ön REnAULT MáRkAkEREskEdésE:

SZERVIZ 
MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

5+

Megújulás a hatvanadik születésnapon
A zamárdi intéz-

mény első látogatói 
vélhetőleg már meg-
kezdték nyugdíjas 
életüket ,  ám az óvo-
da – amely az első kö-
zösségi élményekkel 
ajándékozta meg őket 
– éppen a hatvanadik 
születésnapjára újult 
meg . A létesítmény 
k o r s z e r ű s í t é s é n e k , 
bővítésének valóban 
eljött az ideje,  bár a 
fenntartónak köszön-
hetően a hat évtized 
kevésbé hagyott nyo-
mot a most már patinásnak mond-
ható épületen. 

A z építészi  beavatkozást első-
sorban a helyhiány,  s  a funkcioná-
lis  gondok igényelték .  A több mint 
százmill ió forintos beruházásnak 
köszönhetően immár optimális el-

helyezést nyer a négy csoportba 
sorolt gyermeksereg .  A tornaszoba 
kialakításával pedig már nem csak 
a napi mozgásigényük kielégítésé-
hez lesz megfelelő színtér :  itt bo-
nyolítják majd le a családi progra-
mokat,  ünnepségeket is .

Csákovics Gyula pol-
gármestertől megtud-
hattuk, hogy a tervezés 
során ügyeltek arra is, 
hogy az óvoda udvarán 
ne csökkenjen a zöldte-
rület – ezért döntöttek 
az emeletráépítés mel-
lett. 

- Rendkívül örvende-
tesnek tartom, hogy vá-
rosunkban az óvodás 
korú gyermekek száma 
folyamatosan emelkedik 
– napjainkban közel szá-
zan látogatják az intéz-
ményt. E ténynek több 

üzenete is van: a szülők nem csak az itt 
folyó szakmai munkával elégedettek – 
élhetőnek, vonzó településnek tartják 
Zamárdit. Olyan jövőképpel rendelkez-
nek, amelyben dominánsan jelen van a 
lakóhelyhez való ragaszkodás.

       Süli    


