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Lapszél
A keret

Lassanként a 2014. évi költségvetési keretek kimerülnek, 
ami természetes, hiszen – ha ügyesen és felelősen gondol-
kodtak annak összeállítói – 12 hónapra szóltak. Az év vége 
felé közeledve aztán összedugja fejét képviselő és polgár-
mester, s vizsgálatot tart afölött, vajon személyi keretéből 
mit, s mire tud még áldozni. Merthogy meghagyni nagy fe-
lelőtlenség lenne ám!

Kinek-kinek íróasztalán ott tornyosulnak indokolt és in-
dokolatlan kérelmek utcát, járdát, partfalat felújíttatni óhaj-
tó választópolgároktól; sportegyesületektől, civil szerve-
zetektől, meg mindenki mástól, aki életének jobbá tételét 
csakis az önkormányzattól reméli.

Ez így is van rendben, de nem árt, ha kicsit elmerengünk 
az adhatóság fölött.

Amikoron sor kerül polgármesteri vagy képviselői „ke-
retből” történt átadásra (legyen az bármi is), illető széle-
sen mosolyog, adományozott szintúgy. Ennek így alakult ki 
a szokásrendje. A mosoly egyfajta oldószer, mely feledtet-
ni igyekszik korábbi bosszúságot, levélváltás-sorozatot, sor-
ban állást, kérvényfogalmazást (és az elutasítás utáni meg-
ismételt fogalmazást), egyszóval a procedúra minden stá-
cióját. Az eredmény megvan (kellett hozzá két levél nyug-
tató is, de ki bánja?): az utca, a járda sima; a kívánt támoga-
tás szüleménye a szépséges szórólap, füzet, a sok-sok sport-
szer etc. etc.

Akkor meg mi az ördög felett fanyalog az újságíró, s már-
togatja tollát vitriolba?

Igazából az önünneplés zavar a legjobban. Amúgy is egy 
erőltetetten ünneplő nép vagyunk. elkészül egy keresztező-
dés, vizet, csatornát kap ez és ez az utca, nosza: ünnepel-
jük meg tósztokkal, színészekkel és óvodásokkal, és persze 
eszem-iszommal. Kutatom a miértjét, de valahogy nem áll 
össze a kép. Tudom, bizonyos pályázatok esetén elszámol-
ható a reprezentáció is (és ki a fene fogja tételesen megnéz-
ni, hogy lazac, friss eper stb. helyett mi is került az asztalra), 
de itt és most nem erről van szó.

Másképp fogalmazva: néhányan úgy állítják be a „dol-
got”, mintha az a saját keret saját zseb is lenne. Ennek meg-
felelően fogadják a hálás, meleg, könnyes kézfogásokat. Pe-
dig milyen egyszerű lenne ekképp fogalmazni: Jogos volt 
a kérelmük (felülvizsgáltuk); tetszik, mert a közösség javát 
szolgálja; jó, mert X vagy Y kiérdemelte munkásságával. Ép-
pen ezért adtam (adtuk). És ilyenkor jár a köszönet. Mind-
két oldalról! Hiszen azzal, hogy én (a képviselő, a polgármes-
ter) segítettem, máris támasztok (jogos) elvárásokat. Ne-
vezetesen: tartsák rendben a felújított parkot, ne a polco-
kon porosodjanak a szórólapok, térképek. Ugyanez a má-
sik oldalról. Barátságos kézfogás, búcsúzás. Ennyi, nem több, 
mert azért csak valamiféle szolgálatra esküdtem négy (mos-
tantól öt) évre! És ha így lesz, a „keret” jó helyre fog kerülni 
jó kezekből…

     Zatkalik

Civil szervezetek közreműködésével szobor- és zászlóava-
tóval, koszorúzással tisztelegtek történelmi nagyjaink előtt 
Keszthelyen.

A Rákóczi téren a névadó mellszobrát avatták a minap, lé-
tesítésére több civil szervezet, közösség összefogása révén 
kerülhetett sor. A Rákóczi Szövetség városi csoportja kez-
deményezésének partnere volt a Keszthelyi Nemzeti Kör, a 
Nagycsaládosok Egyesülete, a Szent István Dalárda, a Bala-
ton Fesztivál Alapítvány. A szobor emelvénye is jótékony se-
gítséggel készült, fiatalok közreműködésével: az építőipari 
szakmára készülők gyakorlati képzőhelyét jelentő Tudor Kft. 
munkájával. Az avató  műsorban közreműködtek az Asbóth 
Sándor Szakképző Iskola diákjai, a Rákóczi emlékét őrző szö-
vetség ifjúsági tagozatának képviseletében. Az ünneplők kö-
szönetet mondtak a szobor alkotójának, Túri Török Tibor 
helybeli szépmívesnek. 

A szobornál azóta újabb eseményre is sor kerül: ott avat-
ták fel a Szent István dalárda és a működésükhöz kötődő 
több civil szervezet támogatásával újonnan elkészült 1706-
os Rákóczi korabeli zászlót. Ezzel a fejedelem hamvainak 
1906-os kassai újratemetésére is emlékeztek. A történelmi 
lobogót a város tulajdonának tekintik, őrzői a hozzá köthe-
tő programokon társszervezetek számára is biztosítják a vele 
való megjelenést. 

Jubileumi jegyben ünnepelte névadóját a Tájak Korok Mú-
zeumok Egyesület 30 éve működő keszthelyi Kőrösi Csoma 
Sándor Klubja. Az alapításra emlékező programon megko-
szorúzták Kőrösi Csoma Sándor a Szent Erzsébet téren talál-
ható szobrát, ami ugyancsak Túri Török Tibor alkotói mun-
kásságának köszönhetően lelhető fel Keszthelyen. A szüle-
tésnapi találkozó alkalmával a Fejér György Városi Könyvtár-
ban a közösség történetét bemutató kiállítás nyílt, mely a 3 
évtized jeles eseményeiben enged tallózni, fotókkal. 

                                                          H. Á. 

A Rákóczi-szobornál avatták az 1706-os korabeli zászló mását

Emlékezések
történelmi nagyjainkra
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A Balaton Fejlesztési Tanács százmillió 
forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a „Területfejlesztési tevékenység fej-
lesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
2014 – 20 tervezési időszakra irányuló si-
keres felkészülése érdekében” című pályá-
zatával az Új Széchenyi 
Terv keretében. Az Euró-
pai Unió és a Magyar Ál-
lam által nyújtott támo-
gatás biztosított fedeze-
tet a térség hosszú távú 
fejlesztési koncepciójá-
nak, illetve a régió közép-
távú, 2014 – 2020 progra-
mozási időszakra vonat-
kozó stratégiai, valamint 
a részletesebb operatív 
programjának elkészíté-
sére, fejlesztési céljainak 
meghatározására. A téma 
iránti érdeklődést jelzi, 
hogy zsúfolásig megtelt a 
keszthelyi színház konferenciaterme: a je-
lenlévők között polgármestereket, parla-
menti képviselőket, tóparti vállalkozókat, 
civil szervezetek képviselőit, turisztikai 
szakembereket egyaránt felfedezhettünk. 

A rendezvényt köszöntő, a térségben 
élő Manninger Jenő országgyűlési képvi-
selő elmondta: bár komoly fejlesztések 
történtek az elmúlt évtizedekben a ré-
gióban, ám sok feladatot kell még meg-
oldani – a konferencia az irányokról és a 
konkrétumokról egyaránt dönthet. Bóka 
István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke 
a célokról és a lehetőségekről szólt. Állás-
pontja szerint a tervezet jelentős része va-
lós igényeken alapul, ezért mielőbb meg 
kell kezdeni a kormányzattal a párbeszé-
det a végrehajtás lehetőségeiről. Szük-
séges és indokolt az előrelépés, ugyan-
is a jövedelmi viszonyok  arról tanúskod-
nak, hogy a korábbi uniós pénzügyi ciklus 
a régió lakói számára nem volt sikeres. A 
kabinet döntését megkönnyíti az a tény, 
hogy a Balaton vonatkozásában kész ter-
vet, programot kapott. A munkában je-
lentős segítséget nyújtottak a térség gaz-
dasági szereplői, szakértői, a tanácsadó 
cégek munkatársai, akik a BFT által ren-
dezett fórumokon az elkészült anyagok 
véleményezésével hatékonyan részt vet-

Balaton fejlesztési konferencia Keszthelyen
Óriási érdeklődés, reális tervek

tek a fejlesztési elképzelések, feladatok 
meghatározásában. Egyértelműsítették, 
hogy a tájegység gazdaságának húzóága-
zata továbbra is a turizmus lesz, ezért in-
dokolt az infrastruktúra és a szálláshely 
kapacitás bővítése.  Molnár Gábor, a ter-

vezési folyamatot koordináló Balatoni In-
tegrációs Kft. igazgatója előadásában így 
fogalmazott:

- A tervezési munka során az a vízió ve-
zette gondolatainkat, hogy a Balaton ré-
gió olyan hely legyen, ahol jó élni, pihenni, 
nyaralni, ahol jó vállalkozni, dolgozni. Az 
a célunk, hogy a szükséges feltételek biz-
tosításával a lakosságban, a vállalkozók-
ban, a vendégekben kialakuljon és hosz-
szú távon megmaradjon ez az érzés. A 
Balaton Kiemelt Térség adottságai, gaz-
dasági és az országos fejlesztési koncepci-
óban meg fogalmazott szerepe miatt kü-
lönleges státussal és jövőképpel rendelke-
zik: elsősorban a foglalkoztatás bővítésé-
hez és a gazdasági növekedés elősegítésé-
hez tud hozzájárulni. Ezen a két területen 
azonban – a meglévő gazdasági, környe-
zeti és társadalmi adottságai alapján – az 
országos átlagot meghaladó eredménye-
ket képes produkálni. A régió programja 
elsősorban gazdaság fejlesztési, versenyké-
pességet növelő koncepció, amely főként a 
turizmuson keresztül kívánja és tudja el-
érni a meg fogalmazott célokat. Mindösz-
sze kettőt emelek ki ezek közül: hétszáz-
ezer vendégéjszaka szám növekedés, va-
lamit tízezer fő részére új munkahely te-
remtése. Az előbbi elképzelés részben a 

térségbe látogatók számának növelésé-
vel, részben a tartózkodási idő meghosz-
szabbításával érhető el. Új elemként ke-
rült a koncepcióba az egészségipar, egész-
ségturizmus hangsúlyosabb megjeleníté-
se. A megnövekedett vendégszám több-

letfogyasztást jelent nem 
csak a szolgáltatások, de 
a termékek tekintetében 
is – ezek biztosítására a 
parttól távolabb eső tele-
pülések főként mezőgaz-
dasági termékek előállítá-
sa, feldolgozása és a Bala-
ton térségében történő ér-
tékesítése révén nyújthat-
nak kínálatot. A terme-
lői, feldolgozói és értékesí-
tési együttműködések ki-
alakításával újabb mun-
kahelyek jöhetnek létre. 
A turisztikai célú fejleszté-
seknek azonban nem csak 

direkt gazdasági hatásai vannak – a ma-
gas szolgáltatási színvonalat nyújtó régió 
egyben vonzó lakó- és munkakörnyeze-
tet is teremt. A fejlesztések és a szükséges 
közlekedési, környezeti, energetikai infrast-
ruktúra kiépítés összhangban van az ága-
zati környezetvédelmi és közlekedési célki-
tűzésekkel, különösen a megújuló energia 
hasznosítás és környezetbarát közlekedés 
tekintetében. 

- Mindezek megvalósítására, a változó 
igényekhez, természeti folyamatokhoz ru-
galmasan igazodó és folyamatosan meg-
újulásra képes szolgáltató és cselekvőké-
pes, együttműködő intézmények, szerve-
zetek kellenek.

A tervezés során erről az érintettek 
már tanúbizonyságot tettek. S hogy mit 
tartalmaz még a Balaton fejlesztési kon-
cepció? Konkrétumokat: létesítményeket, 
utakat, kikötőket, szolgáltatási helyszíne-
ket, alkotó műhelyeket, helyi termékeket 
árusító üzleteket, kiváló marketing mun-
kát. S ha már konkrétumok: a tervek meg-
valósításához háromszáztizenhárom-mil-
liárd forint szükségeltetik. Ezért készült a 
terv, s ezért az összegért lobbiznak mától 
a balatoni emberek. Minden szinten, min-
den fórumon!

   Süli Ferenc

keszthelyi színház konferenciaterme: a je- vezési folyamatot koordináló Balatoni In- direkt gazdasági hatásai vannak – a ma-
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A Miskolci  Ökológiai  Intézet a Fenntartható Fejlődé-
sért Alapítvány Oktató Központja a „ fenntartható élet-
mód ” legfőbb elméleti  és gyakorlati  ismereteinek to-
vábbadása érdekében 2 napos programot szer vezett 

Gömörszőlősön 2014.  október 9-10 között ,  melyen a 
BCSZSZ tagszer vezetei  közül a NABE, a Forrásvíz Egye-
sület ,  a Közép-dunántúli  Biokultúra Egyesület ,  valamint 
a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprof it  Kf t .  munka-
társa vett részt .

A falu török eredetű nevét részben a történelmi Ma-
gyarország határmegyéinek egyikéről ,  akkori  ispánjáról , 
részben virágzó szőlőkultúrájáról kapta ;  a szlovák-ma-
gyar határnál fekszik -  idilli  környezetben.

A z intézet 1993 óta itt dolgozó munkatársai  a zsákfa-
lu még részben fennmaradt hagyományos termelői és fo-
gyasztási  mintáira ,  a még élő földhasználat és a helyi  erő-
forrásokra épülő kismesterségekre alapozva lehetőséget 
láttak a „ fenntartható 
fejlődés” gondolatának 
helyi  gyakorlati  beveze-
tésére.  A zt tűzték ki  cé-
lul ,  hogy a községnek ne 
a szegénység okán le-
gyen kicsi  az „ökológi-
ai  lábnyoma”,  hanem a 
tudatos ,  a fenntartható 
fejlődés elvének gyakor-
latba ültetése révén.

„Oktatónk ”,  vezetőnk , 
dr.  Gyulai  Iván ökoló-
gus szakmai ,  emberi  hi-
telességét külön kiemel-
te az a tény,  hogy amiről 

„Gömörszőlős - a fenntartható falu”
A Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének részvétele a „Fenntartható életmód 

tudásátadás” Gömörszőlősi Látogatóprogramban
máskor/máshol tudományos előadásokat tart ,  azokat itt 
„élőben” -  laikus érdeklődők számára is  érthetően mu-
tatta be.

A „fenntartható fejlődés” általa említett -  mindenki 
számára könnyen belátható - 2 legfontosabb feltétele:

- az értékrendszer-váltás:  a „ jólét” helyett a „ jól-lét”-re 
való törekvés ,

- a megfelelő technikai tudás .
Az előbbi jelentése, hogy jól ,  okosan éljünk , igényein-

ket igazítsuk bolygónk teherbíró képességéhez , az utób-
bié,  hogy a természetes folyamatok alapos megismerése 
után azok működése szerint alakítsuk ki „szerkezeteinket”.

Egyszerű példa erre a fafűtésnél keletkező forró füstgáz 
ma általában szabadba történő kiengedése helyett annak 
továbbvezetése, keringtetése a kályhában, így hőtartal-
mát hasznosítani lehet .

Megismerhettük azokat a módszereket,  amik segíthet-
nek egy környezetkímélő, foglalkozásbarát és termelés-
ben eredményes családi gazdálkodást ,  pl . :

-  a talajjal  való fenntartható gazdálkodást megvalósító 
mélymulcsos földművelés ;

- hőszigetelés polisztirol-darálékkal;
-  ahol lehet a „szürkevíz” felhasználása  ivóvíz helyett ;
- komposztálás két aknás árnyékszékben;
- „sörkollektor”/napkollektor aszalásra ;
- könnyűvályogos , szalmabálás építkezés;
Láttunk egy gyapjúfeldolgozót is ,  amit egy f iatalember 

bérel az intézettől .  Bemutatta a gyártási folyamatot; ér-
dekes volt közelről látni ,  hogyan lesz tiszta gyapjú a pisz-
kos „bundából”.

Végezetül egy különleges természetjárásban volt ré-
szünk; a pár km-re lévő Keleméri láphoz kirándultunk, 
amely a jégkorszaki ,  10-12 ezer,  illetve 5 ezer éves Nagy-és 
Kis-Mohos tóból alakult ki .  Ritka növényeket,  úgy mint 
tőzegmohaláp őrizte tarajos pajzsikát ,  gyapjúsást ,  moly-

hos nyír fát láttunk. Bú-
csúzóul Gyulai Iván jóvol-
tából meghallgathattuk 
Kelemér egykori reformá-
tus lelkészének , Tompa 
Mihály költőnek az 1856-
ból való Mohos című el-
gondolkodtató versét a 
tatárjárás után épült „Mo-
hos” kővár maradványai 
közelében.
 
dr.Burai-Kovács Jánosné

NABE Bp-i csoport
vezetője

forrásokra épülő kismesterségekre alapozva lehetőséget tőzegmohaláp őrizte tarajos pajzsikát ,  gyapjúsást ,  moly-



2014. november utár Aktuális

5

A jelszó, mely gróf Széchényi Imre 
mellszobrának talapzatán olvasha-
tó – tökéletesülni és tökéletesíteni -, 
egyaránt vall a családi tradíciók hű kö-
vetőjéről, a politikusról, a lokálpatrió-
táról, a vidéki Magyarország moder-
nizációjának, felemelésének elkötele-
zett hívéről. S vall az utódokról, akik 
miniszterként, településvezetőként, 
pedagógusként, vagy földművelő-
ként évszázadok múltával is példakép-
üknek tekintik . Az ország szívében, a 
Földművelésügyi Minisztérium árkád-
során található panteonban novem-
ber elején felavatott műalkotás ezért 
üzenet a jövőnek: a köz ügyei iránt el-
kötelezettek számíthatnak a későb-
bi generációk f igyelmére, megbecsü-
lésére.

Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotásának avatóján 
ezért nem csak egy régió – az egész 
ország - háláját fejezte ki Fazekas Sán-
dor miniszter. Beszédében felidézte a 
XIX . század legjelentősebb somogyi 
agrárpolitikusának tetteit, családok 
ezreinek életére pozitív hatással bíró 
döntéseit . Emlékeztetett Széchényi 
Imre amerikai útjára, melynek konklú-
ziója ma is érvényes: a gazdaságfejlesz-
tés motorja a belső fogyasztás és a de-
mokrácia.

- Egy nagy név méltó képviselő-
je előtt tisztelgünk ma, – fogalmazott 
Fazekas Sándor  – aki szorgalmazta a 
konzervatív kis- és középparaszti birto-
kok kialakítását , a mezőgazdaság gé-
pesítését . Kezdeményezésére alakult 
meg Somogy megye első földműves is-
kolája, melyet hasonló intézmények 
sora követett . Nevéhez kötődik a halá-
szati szervezet létrehozása, a déli par-
ti szőlőültetvények kialakítása, Föld-
vár üdülőhellyé alakulása. Sokirányú 
érdeklődésére és elkötelezettségére jel-
lemző, hogy ország gyűlési képviselői 
tisztsége mellett ellátta a Balatoni Szö-
vetség elnöki tisztét , ő volt a Magyar 
Atlétikai Szövetség alapítója, elnöke, s 
hasonló tisztséget töltött be a Magyar 
Olimpiai Bizottságban is . Alapvetése 
szerint balatoni fürdőhely nem létez-
het élénk sportélet nélkül.

Galácz György, Balatonmáriafürdő 

Szoboravatás: Gróf Széchényi Imre a panteonban
polgármestere a település lakóinak ne-
vében mondott ünnepi köszöntőt. Is-
mertette azt a folya-
matot, melynek vé-
gén – a legnagyobb 
mezőgazdasági kárte-
vő, a f iloxéra által ki-
pusztult zalai szőlőül-
tetvényeket pótlandó 
- új remény és új élet 
sarjadt.

- Széchényi Im-
rét 1890-ben nevezték 
ki szőlőtelepítési kor-
mánybiztosnak, s ő 
személyesen irányítot-
ta a Keresztúr mellett 
fekvő Festetics-birto-
kon a parcellák kiosz-
tását . Három év alatt közel kétszáz gaz-
da kötött bérleti szerződést és az inten-
zív munkának köszönhetően a kilenc 
kilométeres partszakaszon hamarosan 
több millió szőlővessző került a talajba. 
S ahol hit van, remény a jövőben, ott 
házak épülnek, s otthonra lelnek a föld-
művelők, a vincellérek is . Ez az alig fél 
évtized mérföldkövet jelent községünk 
életében: 1896-ban hivatalosan is meg-
született Máriatelep. Az itt élők Széché-
nyi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról 
nevezték el lakóhelyüket . 

A szőlőtelepítéssel egyidejűleg a für-
dőélet is megpezsdült a településen, s 
hamarosan az egyik legkedveltebb déli 
parti úti cél lett . A ma is használatos 
név az önálló községi ranghoz kapcsoló-
dik: ekkor 1927-et mutat a naptár. Szé-
chényi Imre nevét a balatonföldváriak 
sem feledik: áldásos tevékenységé-
nek, adakozó kedvének köszönhető-
en ugyancsak a millennium évében te-
remtette meg az egyik legszebb bala-
toni üdülőhely alapjait . Mi, Széché-
nyi Imre tisztelői – somogyváriak, 
balatonföldváriak, balatonfenyvesiek, 
balatonmáriafürdőiek a családdal ösz-
szefogva tiszteletünk jeléül állítunk em-
léket gróf Széchényi Imrének, itt , a na-
gyok között is . 

Tengerdi Győző, a VERGA Veszpré-
mi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója 
ünnepi beszédében a Széchényi-élet-
mű jelentőségét méltatta. 

-  Napjaink emberének,  a mezőgaz-
daságban, az erdészetben dolgozók tí-

zezreinek is  üzen Széchényi Imre .  Ta-
nulmányaiból ,  tet teiből olyan konk-
lúziókat vonhatunk le ,  melyek ösz-
szecsengenek a VERGA működésé-
nek nég y pillérével:  a gazdálkodással , 
a hag yománnyal ,  a társadalmi fele-
lősségvállalással ,  a közjólét tel .   A ta-
nulságokat különösen a mezőgazda-
ság fejlesztése ,  a természet szerete-
te és védelme,  valamint az innováció 
területén kell  hasznosítanunk.  Méltó 
helyre került  a szobor – olyan minisz-
térium épületéhez ,  ahol sokat tet tek 
a nemzet felemelkedése érdekében. 
Nekünk gróf Széchényi Imre igazi  pél-
dakép -  erényeivel ,  munkásságával 
üzen a patrióta és lokálpatrióta mi-
niszternek,  képviselőnek,  polgármes-
ternek,  állami cégvezetőnek,  az utca 
emberének:  „tökéletesülni  és tökélete-
síteni ”.   

-  A szeretet alkotó,  a g yűlölet rom-
boló  – idézte meg a legendás tör-
ténelmi család sarja ,  a Chilében élő 
Zahorán Széchényi Ákos a diktatú-
rák lelket romboló hatását ,  s   a jelen-
lévők népes serege szomorúan kons-
tatálhatta :  a kommunizmus bűne, 
hogy a gyűlölet miatt huszonkét Szé-
chényi-dédunoka látta meg a napvi-
lágot külföldön, s  énekli  kényszerből 
egy idegen ország himnuszát . 

Huszonkét Széchényinek és utó-
daiknak is  üzenet e szobor…   

           Süli Ferenc
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Éjszakai razzia az erdőben - együttműködik a 
VERGA és a rendőrség

A természetkárosítás , a falopás , az 
orvvadászat megelőzése nyújtotta 
a témát azon a képzésen, amelyen a 

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt . 
erdészei,  a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság helyi és területi állomá-
nyából kijelölt személyek, a Várpalo-
tai HM Katonai Rendészet képviselői, 
valamint a Veszprém Megyei Polgár-
őr Szövetség polgárőrei vettek részt . 

A VERGA Zrt . alsóperei Bakony 
Zöld Szíve Központjában lezajlott ok-
tatást Tengerdi Győző vezérigazgató 
nyitotta meg. A vezérigazgató szólt a 
felek között több évre visszatekintő 
együttműködésről ,  valamint a Veszp-
rém Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal tavasszal megkötött együttműkö-
dési megállapodásról ,  amelynek cél-
ja ,  hogy hatékonyabban ellenőrizzék 
a vadászati tevékenységet, valamint 
visszaszorítsák a természetkárosítást , 
falopásokat, orvvadászatot, és az en-
gedély nélküli technikai sportokat 

(quadozás , motorozás , terepautózás) 
a környező erdőkben.  A kölcsönös 
segítségnyújtás az egész Bakonyvidék 

területén előforduló szabálysértések 
és bűncselekmények számának csök-
kentését, megelőzését, illetve az el-
követők mielőbbi törvény elé állítá-
sát mozdítja elő. Az együttműködés 
eredményeként a felek számos közös , 
eredménnyel záruló razziát szervez-
tek már a VERGA Zrt . működési te-
rületén.  

Tengerdi Győző elmondta: „Bízunk 
benne, hogy a közös munka eredmé-
nyeként sikerül megőrizni az elkö-
vetkezendő generációk számára is a 
Bakonyvidék erdőségeinek háborítat-
lan tisztaságát és nyugalmát, amely a 
területet hazánk egyik legkedveltebb 
turistacélpontjává teszi .  Az állami va-
gyon felelős kezelőjeként bízunk ben-
ne, hogy a ránk bízott természeti erő-
forrásokat a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitánysággal közös , hatékony 

és eredményes munka során még job-
ban meg tudjuk védeni és őrizni .”

A köszöntőt követően a VERGA 
Zrt . munkatársai a fa-
lopások megelőzésé-
ről ,  valamint az orv-
vadászat elleni fellé-
pésről tartottak tájé-
koztatót. Előadásuk-
ban kifejtették , hogy 
az orvvadászat, vala-
mint a falopás olyan 
probléma, amely a 
rendőrséget és az er-
dőgazdaságot is kü-
lönösen érzékenyen 
érinti ,  és közös gon-
dolkodást, együttmű-
ködést igényel .

A Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapi-
tányság szakemberei 
a fegyvertartással ,  an-
nak jogszabályi kör-
nyezetével kapcsola-
tosan tartottak tájé-
koztatót az erdőgaz-
daságnak.

Az előadásokat 
újabb nagyszabású, 
ezúttal éjszakai raz-

zia követte. A VERGA Veszprémi Er-
dőgazdaság Zrt . területén 26 rendőr, 
11 erdészeti szakember, 2 polgárőr és 
2 katonai rendész kapcsolódott be 19 
gépjárművel a több ezer hektáros te-
rület ellenőrzésébe. A közös járőrszol-
gálat ismét meghozta gyümölcsét : 
összesen 18 főt igazoltattak , 1 fővel 
szemben szabálysértési feljelentés ké-
szült gáz-riasztópisztoly engedély nél-
küli tartása miatt . Az ellenőrzés so-
rán a rendőri jelzésre nem állt meg 
egy quaddal közlekedő férf i ,  a jármű-
vet hátrahagyva az erdőbe menekült . 
Ahogy a keresését végző rendőrök és 
erdészek egyre közelebb értek rejtek-
helyéhez, a férf i önként előjött . Ellene 
erdőrendészeti szabálysértési feljelen-
tést tettek . Az eset további körülmé-
nyeit a Veszprémi Rendőrkapitányság 
vizsgálja .



2014. november utár Aktuális

7

Járja az országot a pápa keresztje

Jöhet a tél, a Magyar Közút felkészült a hóra

Magyarországra, így a Bakony–Ba-
laton régióba is megérkezett az ifjúsá-
gi világtalálkozók keresztje. Veszprém-
ben november elején fogadták a keresz-
tet és az ikont,

1984-ben – az első ifjúsági világtalál-
kozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, 
s vele feladatot kapott Szent II . János Pál 
pápától. A fiatalok pápája a mára a ta-
lálkozók jelképévé vált keresztet e sza-
vakkal adta át a résztvevőknek: „Szere-
tett f iatalok! A Szentév végén rátok bí-
zom ennek az ünnepi évnek a szimbólu-
mát: Krisztus keresztjét! Hordozzátok a 
világban, mint Krisztus emberiség iránti 
szeretetének valóságos szimbólumát, és 
hirdessétek mindenkinek, hogy egyedül 
Krisztusban, aki meghalt, de feltámadt 
a halálból, lelhetünk üdvösséget és meg-
váltást.”

A keresztet a két találkozó között a 

fiatalok körbehordozzák országaikban, 
hogy a találkozó előtt egy évvel a ven-

déglátó ország ifjúságára bízzák. A ke-
reszttel 2003 óta együtt zarándokol a 
szintén II . János Pál pápától kapott Salus 
Populi Romani-ikon is, a Ferenc pápa ál-
tal is annyira kedvelt, a római Santa 
Maria Maggiore bazilikában található 
Mária-ikon másolata.

A négy méter magas fakeresztet és a 
vele zarándokló ikont Románia fiataljai 
adták át magyar testvéreiknek Nyíregy-
házán egy püspöki szentmise kereté-
ben. Az ifjúsági világtalálkozók szimbó-
lumai ezt követően két hétig zarándo-
koltak a hazai egyházmegyékben, ahol 
katekézisekkel, tanúságtételekkel kísért 
ifjúsági imaesteken találkozhattak velük 
az érdeklődők. A keresztet és az ikont 
még november folyamán Kassán fogad-
ják a következő befogadó ország, Szlo-
vákia fiataljai. 

         /zatyipress/

Idáig még nem is riogatott bennün-
ket a tél, de megérkezésére egyre in-
kább lehet számítani. Mint azt az Orszá-
gos Közutak Kezelési Szabályzata is előír-
ja, november 10-től március 15-ig tart a 
téli üzemmód. Lapunk a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. veszprémi sajtótájékozta-
tóján járt. 

A korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően tovább gyarapodott a bevethető 
járművek száma, tető alatt van az akár 
3000-3500 tonna só befogadására alkal-
mas tároló, a gépeket kezelő személyze-
tet kiképezték.

A Balaton északi partja, s a Bakony 
sajátos helyzetben van, hiszen nagyon 
sok a meredek (avagy lejtős) útszakasz, 
s az uralkodó szélirány is kedvezőtlen 
hóhelyzetet teremthet. Ennek kivédé-
sére kikerülnek a hófogók, az informáci-
ós táblák, működnek az útmeteorológi-
ai állomások. A huszonnégy órás ügye-
letnek köszönhetően azonnal útnak in-
dulhatnak a hókotrók, -marók, sószórók. 
Valamennyi jármű korszerű információs 
rendszerrel van ellátva, így a katasztró-
favédelmet, a rendőrséget, honvédséget 
közvetlenül tudják hívni a nagy gyakor-
lattal rendelkező gépjárművezetők.

Fekete  János  ig a zg ató  elmondt a : 
minden ig yekezetükkel  a zon les z-
nek ,  hog y  a  meg ye  közút ja it  t is zt án 
t ar t s ák .  Ug y anakkor  kér te ,  a  köz le-
ke dők is  t ar t s ák  b e  a zok at  a z  í rot t 
és  í r at lan  s z abályok at  (tél i  gumi , 
hólánc ,  t ar t alék  ü zemany ag ,  köve-
tés i  t ávols ág ,  r ádiós  és  eg yéb infor-
mációk  f ig yelés e ,  lez ár t  út s z ak a s z-
ok  stb .) ,  melyek  át s egíthet ik  a  köz-

leke dőket  eg y- eg y  hav a s-hóf úv á-
s os  nap on .

A Mag y ar  Közút  ors z ágos an 825 
s aját  és  39  b érelt  gép et  tud had-
rendb e ál l ít ani  a  31  ezer  k i lométe-
res  közúthálóz at án .  A  kr it iku s  idő -
s z akokban ak ár  450 0 -an is  dolgoz-
hatnak  a  köz leke dők biztons ág a  ér-
dekéb en .

   Zatkalik    
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Ötödik alkalommal 
rendezték meg a telepü-
lés faluház nagytermé-
ben a Márton napi ví-
gasságokat. Egy tűt sem 
lehetett leejteni, olyan 
sokan voltak.

Az ünnepi műsor az 
Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola 6 . 
osztályos diákjainak vi-
dám Márton napi össze-
állításával kezdődött. Ba-
lázs Benedek, Gaál Zsa-
nett, Guáth Romulusz, 
Rozgonyi Zsombor, Se-
bestyén Fanni, Szimicsek Dorotea Sza-
móca és Tábori Olivér többször taps-
ra ragadtatta a nagyérdeműt. Felkészí-
tő tanárjuk Hirsch Zoltánné volt. 

Tavaszra megszépül a Balaton egyik legmenőbb helye, a füre-
di Tagore sétány. Háromszáz millió forintot költenek a felújításra, 
a munkálatok már elkezdődtek. 

A tervezők szerint karakteres, elegáns, méltóságteljes lesz a Bala-
ton-part egyik közkedvelt helye. Hangulatosabbá teszik a platánsor 
alatt húzódó sétautat, kisebb tereket hoznak létre, rendezik a parko-
kat, illetve közvetlenebb lesz a kapcsolat a part és a víz között. 

A sétány keleti végén lévő Deák Ferenc utca járdáját kiszélesíte-
nék, az Annabella Hotel előtti parkot átalakítanák, itt íves sétáló ös-
vényeket hoznának létre, bővülne a játszótér és emelt fapallókon le-
hetne körbejárni a sokszor vizes területen a ciprusligetet. A kerék-
párút nyomvonala és burkolata marad, mint ahogy a fák is, fi atalítá-
sukra egy hosszú távú terv készül. A háromszáz milliós beruházás a 
tervek szerint április végére befejeződik.

Márton napját ünnepelték Lovason

Megújul a Tagore sétány

Márton napját ünnepelték Lovason

Ezután Bogdán Norbert a Snétberger 
Zenei Tehetség Központ korábban 
végzett diákja adott elő klasszikus 
örökzöld slágereket, a Beatlestől kezd-

ve egészen a Magna Cum 
Laudeig.  Az újbort vi-
téz Ajtós József László 
esperes, plébános áldot-
ta meg , aki Pál apostol 
Timóteushoz írt első le-
veléből idézet: „Ne csak 
vizet igyál, hanem gyom-
rod és gyakori gyöngélke-
désed miatt igyál egy kis 
bort is .” 

A bormustrát és bor-
kóstolást f inom vacso-
ra követte, sült libacomb, 
törtburgonya, párolt vö-
röskáposztával. A kuli-

náris élvezetek után a jó hangulatról a 
Búgócsiga együttes gondoskodott. 

       Szendi Péter

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
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Tiltakoznak a Fadrusz utca lakói Bala-
tonalmádiban, mert kivágás fenyegeti ked-
venc fasorukat. Bizony a névadó faszobrász 
is inkább máshonnan hozatna faragnivalót, 
mintsem az amúgy békés és árnyas utcából.

A város káptalanfüredi, egykori nevén 
„tisztviselőtelepi” része Óvári Ferenc ország-
gyűlési képviselő, felsőházi tag birtoka volt, 
melyet felparcellázott, s egy platán- és egy 
vadgesztenyefasorral szegélyeztetett. A ret-
tegett pártvezér, Pap János parancsáig – itt 
pöfögött sokak kedvence, az Alsóörsöt 
Veszprémmel összekötő vasút. Ennek tölté-
sétől mindössze pár méterre állták füst, szik-
ra és bakonyi viharok ostromát a Fadrusz ut-
cai gesztenyefák. Azaz: állják ma is, mert az 
1932-es ültetéstől fogva nem akadt azonos 
súlycsoportbéli ellenségük. Egészen napja-
inkig.

Kovács István, a Honismereti és Város-
szépítő Kör elnöke szerint ha kivágásra, rit-
kításra kerül is sor, ugyanolyan fát kell azok 
helyébe ültetni, s nem bokrokat, mint azt 
sokfelé teszik.

- Ezek a fák korukat tekintve még köly-
kök – mondta a felkért legújabb szakértő, 
Ócsvári Gábor. Az erdőmérnök, aki a Ma-
gyar Faápolók Egyesületének alapító tagja, a 
fasor minden egyes tagját speciális műsze-
rekkel vizsgálta meg. Tudós emberhez mél-
tón: szabatosan, megfontoltan véleményez. 
- Életveszélyes, és azonnali intézkedést igény-
lő fát nem találtam a sorban, de mintegy két 
hétre van szükségem a precíz és pontos ered-
ményekhez. Hozzáteszi azt is: beavatkozás-
ra csak a vegetációs időszak befejeztével ke-
rülhet sor.

Az utca lakóinak véleményét, kívánságát 
Negro Ernő foglalta össze egy beadványban 
(tavaly júniusban), melyet a polgármesteri hi-

Fasorsos
vatalnak címzett. A lakók kinyilvánítják, hogy 
határozottan tiltakoznak bármiféle ki-, illetve 
visszavágás ellen. Hozzáteszik: egyéni érdekek 
nem befolyásolhatják az utca képét. Kérik a 
városgondnokságot véleményük maximális 

fi gyelembevételére, a fasor to-
vábbi gondozására (évi három-
szori permetezés).

Negro úr szólt arról is, hogy 
a kivágási kérelem elindítója 
szomszédja, Jávor András nya-
ralótulajdonos volt, aki nem-
csak saját portáján végzett ala-
pos ritkítást a zöldállomány-
ban, hanem őt is felkérte, hogy 
a telkén végezzen ritkítást. 

A fasor ügye a veszprémi 
jegyző elé került, aki határo-
zatában – szakértői vélemény 

alapján – adott engedélyt ez év áprilisában: 
a 17 fából 11-et ki lehet vágni, a további ha-
tot pedig csonkolni kell. Erre felkérte Almádi 
város Önkormányzatát.

- Soha nem jutott eszembe félni a lezuha-
nó ágaktól – folytatta Negro Ernő –, hiszen 
ilyen még a legnagyobb viharban sem tör-
tént meg. Felháborítónak tartom, hogy egy 
budapesti nyaralótulajdonos, aki másfél éve 
vette ingatlanját, s néhány hetet tölt csak itt, 
az ilyen mértékben próbál beavatkozni a vá-
rosképbe, illetve az itt élők életébe. A kiren-
delt szakértőt nem volt módunk megismer-
ni, nevét nem árulták el, ami módfelett ér-
dekes. Furcsálljuk azt is, hogy egy nem ál-
landó lakó kérelmére ilyen gördülékenyen 
ment idáig a fasor kivágására irányuló ügye. 
Amúgy hivatalosan nem is értesített ben-
nünket senki a kivágási szándékról, s csak 
most szereztem róla véletlenszerűen tudo-
mást. Késésben nem vagyunk, mert a vege-
tációs időszak még tart. A határozat nem je-
löl meg egyébként végső dátumot, de a gya-
korlat szerint ez általában egy év. Nagyban 
befolyásolná az ügy előbbre jutását, ha Al-
mádi önkormányzata kérne fel egy független 
szakértőt. Mi ezt egyébként megtettük ma-
gunk is, s bízunk Ócsvári úr véleményében. 
Hozzáteszem, hogy a város szépen gondos-
kodik a fasorról: permetez, elszállítja a lom-
bot stb. Szeretnénk, ha a város védetté nyil-
vánítaná e két fasort – összegezte Negro úr 
a fasor curriculumát.

Bugyi Pálné, Gizi néni 83 éves, de ma is 
összegyűjti a lehullott leveleket. Ragaszko-

dását így fogalmazta meg: – Amikor 1966-
ban ideköltöztünk, éppen a fasor, a nyugal-
mas, zöld környezet volt az, ami a letelepe-
dés mellett szólt

Benkovics Anna a fi atalabb korosztály 
nevében jelenti ki: – Nem szeretném, ha ki-
vágnák, itt nőttem fel, s ennek a környéknek 
ez a fasor a jellegzetessége. Nyáron kellemes 
hűvöset biztosít, s mókusoknak, madarak-
nak ad otthont.

Megkerestük dr. Jávor Andrást, aki a kö-
vetkezőket mondta: a sűrűn lakott környe-
zet biztonsága érdekében kérte a Fadrusz ut-
cai gesztenyefák gallyazását, szükség esetén 
kivágását. Hat-hét éve már az első három fát 
megmetszette az önkormányzat, de a többit 
két utcabéli megakadályozta, pedig a szom-
szédos platánsoron egy leeső faág majdnem 
agyonütött valakit. 

Jávor úr levélben kérte a gesztenyefák 
független szakértő által történő megvizsgá-
lását.  A szakértő megállapította, hogy a fák 
elhanyagoltak, többségük átkorhadt, elhalt, 
különösen erős szélben veszélyes, helyüket 
kinőtték, nem ebbe a környezetbe valók, és  
a  benyúló ágak a Ptk. szomszédjogra vonat-
kozó szabályai szerint is az ingatlanok tekin-
tetében zavarásnak minősülnek. Így össze-
gezte mondanivalóját: – A szakértő vélemé-
nyét elfogadja, amit a Veszprém Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője is 
elfogadott és ez ügyben a Balatonalmádii 
Önkormányzati Hivatalnak kell eljárnia.  

Felkerestük az almádi önkormányzatot 
is, ahol Zana András településfejlesztési osz-
tályvezető foglalta össze a fasorra vonatko-
zókat: – Múlt év őszén érkezett egy lakossá-
gi kezdeményezés a fák fölülvizsgálatára, egy 
szakértő bevonásával ezt a felülvizsgálatot 
elvégeztük, s az ügyben – mivel az említett 
fasor önkormányzati tulajdonban van – a 
veszprémi jegyző járt el. A fák egy részének 
felújítását, más részének kivágását rendelte 
el. Egy másik szakvélemény viszont kevésbé 
tartja vágásra érettnek a fákat, és a környező 
lakosság is azt szeretné, ha megmaradnának 
a fák. Egy újabb szakértő bevonásával szeret-
nénk pontot tenni az ügy végére, hogy me-
lyek azok a fák, amelyeket ki kell vágni, me-
lyek menthetők meg. A vegetációs időszak 
végét meg kell várni.

  Zatkalik András
    fotó: Zatkalik
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Települések

Hévíz lakosságának bizalmából
Négy éves munka elismeréseként 

kapott bizalmat polgármesterré való 
újraválasztásával Hévízen Papp Gábor.

- A városvezetés azzal a céllal lát a 
további feladatokhoz, 
hogy a bizalomra mél-
tó maradjon - mondta a 
városházán tartott ün-
nepi képviselő-testületi 
alakuló ülésen Papp Gá-
bor, hozzátéve, hogy fe-
lelősségteljes , előrelá-
tó gazdálkodással teszik 
ezt. Azon az úton jár-
nak, amelynek helyessé-
gét, jó irányát igazolták 
a választópolgárok .  - Hé-
víz az ország gazdaságá-
nak jegyzett szereplőjé-
vé vált , a városvezetés si-
keres gazdálkodás hoza-
mával szolgálja a lakos-
ság érdekeit . 

Hévíz képviselő-testülete: Naszádos Antal, Kepli József János, 
Lázár László, Papp Gábor, dr. Lukács Ferenc, dr. Gelencsér Anita, 

Gelencsér János, Fisli István.

A polgármester a közös célok elérésé-
hez kérte a választók további támogatását.

- Az elmúlt ciklusbeli munka számos 
változásokat hozott, s a lakosság ezt ér-

tékelte, amit valamennyi megválasztott 
képviselőtársam nevében is köszönök, 
a folytatására adott felhatalmazásért 
- hangsúlyozta a polgármester. - Van-

nak alapok, vannak be-
fejezett munkák, s van 
minderre épített jövőkép, 
ami az előttünk álló 5 év 
tennivalóinak hosszú so-
rát jelenti.

Megtárgyalva az önkor-
mányzati munka folytatá-
sához szükséges napirendi 
témaköröket, létrehozták 
a szakbizottságokat, majd 
a főállású alpolgármesteri 
tisztségre újraválasztották 
Kepli József Jánost, külsős 
alpolgármesterré válasz-
tották Lukács Ferenc nyu-
galmazott szállodai vezér-
igazgatót. 

                          H. Á. 

Béke kell a munkához...
...vallja Lengyel Róbert, Siófok új polgármestere

Az ország egyik legnagyobb meglepeté-
sével szolgált Siófok lakossága akkor, ami-
kor az önkormányzati választáskor hatal-
mas fölénnyel leváltotta a már húsz éve 
pozícióban lévő, Fidesz-színekben indu-
ló Balázs Árpádot. A választás különleges-
sége ráadásul az volt, hogy a nyolc egyéni 
körzet közül hétben! a Fidesz jelöltje győ-
zött. Mindez tehát azt jelzi: a város tovább-
ra is maradt alapvetően „jobboldali”, de a 
választók úgy látták: a polgármesteri szék-
ben szükség van a váltásra.  Így lett a vá-
ros első embere Lengyel Róbert, aki koráb-
ban  évekig dolgozott a Siófoki Rendőrka-
pitányság vezetőjeként.

Mi lesz ezután? A kérdést nagyon so-
kan tették fel az új polgármester győzelme 
után, s … joggal. Sokan félnek ugyanis attól, 
hogy a kormánypárti többségű-képviselő 
testület vajon hogyan fog együtt dolgoz-
ni a polgármesterrel, s egyáltalán: együtt 
akar-e dolgozni??? Az alakuló testületi ülés 
aztán rá is világított a kétkedők kétségeire! 
A nyílt ülésen zsúfolásig megtelt érdeklő-
dőkkel a terem, s a közönség bizony nem 
egyszer hangos vélemény-nyilvánítással dí-
jazta a Fidesz vezérszónokát, Csorba Ot-

tót.  Aki elérte, hogy az ülés fel sem vette 
napirendre a polgármester előterjesztését 
az alpolgármesterek és a bizottságok meg-
választásáról. A testület csak a legszüksé-
gesebb határozatokat szavazta meg, ame-
lyek a folyamatos munkához feltétlenül 
szükségesek.

Lengyel Róbert győzelmében nagy sze-
repe volt annak is, hogy a választási kam-
pány ideje alatt szinte napi kapcsolatban 
állt az emberekkel: az internetes közössé-
gi oldalon rendszere-
sen megosztotta gon-
dolatait a siófokiakkal. 
Ezt a jó szokását a győ-
zelme után sem hagyta 
abba, így az emberek fo-
lyamatosan értesülnek 
a városházán történtek-
ről. Innen tudhatja min-
denki, hogy az alakuló 
ülés után rendszeresen 
történtek egyeztetések 
a képviselő-testületi ta-
gokkal, így a fi deszes 
csapattal is. A polgár-
mester több alkalom-

mal  hangsúlyozta: ő mindenképpen békét 
akar a városban, mert az alkotó munkához 
békés együttdolgozásra, együttgondolko-
zásra van szükség.  Miután az alakuló ülé-
sen Csorba Ottó is hangsúlyozta a későb-
bi együttműködés lehetőségét, van esély 
arra, hogy a város érdekében valóban meg-
születhet egy konstruktív együtt dolgozás. 
Bízunk benne, hogy valóban így is lesz!

 
 Kép és szöveg: Gyarmati László
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Termések ünneplésével búcsúztak 
Keszthelyen az ősz havától: második alka-
lommal rendezték meg a belvárosi Burgo-
nya és Gesztenye Fesztivált.

A résztvevők a termelői szakma, a 
gasztronómia különlegességeit fogyaszt-
hatták, kultúrműsoros körettel.

- A burgonya és a gesztenye sok szem-

Búcsú az ősz havától

Edzőpark épült Hévízen

pontból párosítható. Igaz, az egyik cseme-
ge, a másik alapvető táplálék, de mindket-
tő úgy finom, ha jó lisztes állagú - beszélt 
az ünnepelt terményekről Polgár Zsolt 

professszor, a Pannon 
Egyetem keszthelyi bur-
gonyakutató központjá-
nak igazgatója. - Étkezé-
si szerepük sokoldalú: hú-
soktól a desszertekig je-
len vannak, de mindegyik 
önmagában is értékes és 
ízletes étel, jól meg felel-
nek az egészséges táp-
lálkozás kritériumainak. 
Megérdemlik, hogy éré-
si idejük közös fesztivál-
programot kapjon. 

A helyi nemesítésű 
burgonyafélék bemuta-

tóján a szakember elmondta, hogy az in-
tézetük olyan fajták nemesítésén dolgo-
zik, amelyek a magyar viszonyok közt a 
termőképesség és minőség szempontjá-

nya és Gesztenye Fesztivált. az ünnepelt terményekről Polgár Zsolt 

ból is gazdaságosan termeszthetők. Ki-
emelte: a fajtáknak jóval nagyobb jelen-
tőségük van, mint ahogyan azt ma a piac 
megjeleníti. Ezek típusokba sorolhatók. 
Keszthelyi fajtákból főzni valók közt szá-
mon tartott a balatoni rózsa, a Botond, a 
Katica, a Loretta, a Luca XL, a Góliát. Sütni 
való az arany chipke, a white lady, a rioja, 
a Vénusz gold, s ezek jók pürének és tész-
tába is. Vegyes hasznosítású lehet a hópe-
hely és a démon, tipikus salátaburgonya 
pedig a somogyi kifli. Polgár Zsolt ajánlot-
ta, hogy vásárlásnál részesítsük előnyben 
azokat a piacokat, ahol fajtanévvel jelölve 
árulják a burgonyát.

A kísérőrendezvények közt kézmű-
ves sátorbeli gasztronómia kínálat: sajt- 
és szörpvásár, sok látnivaló, arcfestés, 
ugrálóvár, gólyalábazás várta az érdeklő-
dők apraját-nagyját. Az alkalmi színpadon 
egymást váltották a szórakoztató kulturá-
lis műsorok, a műsor sztárfellépője Varga 
Viktor volt. 

       Horányi Árpád

Szabadtéri edzőpályát építtetett a vá-
rosban nemrég az önkormányzat. Olyan 
kondipark készült, amilyenek építése or-
szágos tendencia, de még kevés van belő-
lük, egyelőre csak nagyobb városokban lel-
hetők fel. Hévíz ismét olyan új létesítményt 
tudhat magáénak, amivel élvonalat képvi-
sel.

Az új edzőhely a délnyugati városrész-
ben található sportpályák szomszédságá-
ban készült el, tovább szélesítve a sportolá-
si lehetőségeket. Használata másféle erőn-
létfejlesztést nyújt, mint a konditermek: az 
eszközök igénybe vételé-
hez kizárólag a saját erő-
re lehet támaszkodni. A 
test súlyát kell mozgat-
ni a szerek használata so-
rán.  

Az átadáson Papp 
Gábor polgármester ki-
emelte: a beruházás bő-
víti az egészséges élet-
módhoz tartozó spor-
tolási lehetőségeket, be-
letartozik abba a fejlesz-
tési rendszerbe is, ami a 

Hosszúföldek elnevezésű program szerint 
zajlik. Mindezzel a városvezetés sportkon-
cepciójának megvalósítási folyamatában 
történt újabb előrelépés. A beruházás vá-
rosi önerőből történt, közel 6 millió forint 
költséggel. 

Az edzőhely funkcionálisan kapcsoló-
dik a környezetben már korábban létesített 
sportpályákhoz, lakótelep közelében talál-
ható, ezáltal is jó látogatottságra lehet szá-
mítani. Színhelyül szolgálhat iskolai testne-
velési órák megtartásának, s egyéb csopor-
tos edzéseknek. A kondiparkban 9 eszköz 

kapott helyet, ezek elemei: multifunkciós 
torony, háromkarú függeszkedő, fekvőtá-
masz csillag, háromelemes húzódzkodó, 
dupla hát- és hasizom erősítő pad, párhuza-
mos korlát, emelkedő létra, bordásfal és kö-
tél, valamint alacsony fekvőtámasz állvány. 
A szakmai tájékoztatón elhangzott, hogy 
a gyakorlatok végrehajtása az ízületeket je-
lentősen igénybe veszi, az eszközök haszná-
latának különféle szintjei vannak, az edzés-
hez bemelegítésre van szükség. Izomcso-
portokat lehet tréningezni, számos moz-
gásforma van, a váll- a hát- a mell- a has- a 

lábizmok dolgoztatására. 
Az eszközök többsége 

páros gyakorlatok végzésé-
re is kiválóan alkalmas.     A 
sportolással összefüggésben 
általában fennáll a baleset le-
hetősége, emiatt is célsze-
rű, hogy egyedül ne dolgoz-
zunk a pályán, szükség ese-
tén legyen segítség.     

Az avatáson jelen voltak 
a diákok, s edzők tartottak 
bemutatókat. 

                              H. Á.
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Jövő év januárjában elkészül a Tapol-
cai-tavasbarlang látogatóközpontja a 
most épülő kiállítással és egyéb elemekkel 
együtt.

A több ütemű beruházásról a kezelő Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósá-
ga képviseletében Puskás Zoltán igazgató 
tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. El-
mondta: a földalatti világ titkait bemutató 
„Tapolca-Tavasbarlang Látogatóközpont - a 
Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” 
elnevezésű turisztikai látványosság megva-
lósítására közel 300 millió forint pályázati 
támogatást nyert az igazgatóság, fedezve 
ezzel a teljes bekerülési költséget. A létesít-
mény az Új Széchenyi Terv keretében, EU-s 
támogatással, az Európai Regionális Alap 
társfi nanszírozásával indult el. A fejlesztés 
célja a vonzerő növelése, valamint azzal 
együtt a turisták mind kulturáltabb körül-
mények teremtésével való kiszolgálása. 

Elhangzott, hogy a régió nemzeti parkját 
évente mintegy 400 ezer vendég látogatja, 
egynegyedük úti célja a tavasbarlang. Az 
igazgatóság a múlt évben ingatlan vásárlás-

Az elmúlt év tavaszán két helyen 
is megcsúszott a föld Balatonalmá-
di káptalanfüredi városrészében. Az ok a 
megszokottnál lényegesen több csapadék. 
A helyreállítási-megerősítési munkálatok 
rövidesen be is fejeződnek. 

A Panoráma sétány 
több méter hosszan 
meg is repedt, ezzel ve-
szélyforrást teremtve az 
alatta húzódó 71-es fő-
útra. Alig egy kilomé-
terrel arrébb (Balatonfü-
red irányában) is megin-
dult a partfal. A sétány 
előbb egy kb. tízméteres 
szakaszon repedt meg 
hosszanti irányban, ami 
a környező nyaralókat is 
alaposan megijesztette. 
A főútra több alkalom-
mal is kisebb-nagyobb 
kövek, törmelék, sár ke-
rült. Volt olyan ingatlantulajdonos, aki a 
sétány melletti épületének csatornázását 
épp emiatt nem tudta elvégezni.

Az a csodálatos karszt

Helyreállították a megcsúszott partfalakat Almádiban

sal kezdte meg a fejlesztést, 200 
négyzetméteres fogadóteret 
hoztak létre, ami idén szeptem-
ber közepén már átadásra ke-
rült. A munkát a helyi SZ-L BAU 
Kft. végezte el. Az épület kialakí-
tásánál fontos szempont volt a 
környezetbe illesztés. A bejárat 
megőrizte az eredeti hangulati 
elemeket, az épület működteté-
se is környezetbarát módon tör-
ténik, részben megújuló energiák 
alkalmazásával. 

A „Csodálatos karszt” című 
kiállítás feltárja a kevésbé ismert 
földalatti világ misztikumát. Ez-
zel egyben fontos küldetését te-
jesíti a nemzeti park, hiszen keze-
lésükben vannak a turisztikailag 
hasznosított barlangok. Fontosnak tartják, 
hogy az iskolarendszeren kívül is egyre na-
gyobb hangsúlyt kapjon a földtudomány, s 
azon belül a barlangok világa. 

Az igazgatóság az új látogatóközpont-
ban tudományos színvonalú, szórakozta-

tó ismeretterjesztésre épülő interaktív kiál-
lítást és 3D-s mozit épít. Mindennek meg-
valósítása jelenleg folyik, s a tervek szerint 
2015 januárjában kerül sor az átadására. 

                                                                    
     Horányi Árpád

hasznosított barlangok. Fontosnak tartják, tó ismeretterjesztésre épülő interaktív kiál-

Az almádi önkormányzat településfej-
lesztési osztályának vezetője, Zana And-
rás akkor elmondta, az önkormányzat sa-
ját ellenőrei is észlelték a problémát, s en-
nek megfelelően azonnal intézkedtek is. 
A sétány egy szakaszát le kellett zárni, sőt: 

a forgalom korlátozása is indokolttá vált. 
Akkor Almádinak a helyreállításra nem 
volt pénze (a becslések szerint ez akár 80 

millió forintba is kerülhetett), ezért pályá-
zati lehetőségeket kerestek.

A lakossági bejelentéseket és a hiva-
tali ellenőrzéseket követően 2013. április 
9-én Almádi önkormányzata vis maior tá-
mogatást igényelt. Április 26-án a Belügy-

minisztérium Pince- és 
Partfalveszély-elhárítá-
si Szakértői Bizottsága 
is megtekintette a part-
falomlással károsult te-
rületeket. Ennek ered-
ményeként a bizottság 
elnöke szakvélemény-
ében a vészhelyzet 
megszüntetésére hivat-
kozással a vis maior ké-
relmet támogatta.

A szezon végeztével 
megkezdődtek mind-
két helyen a megerősí-
tési munkálatok (ösz-
szesen mintegy száz-

hatmilliós nagyságrendben), s a tél beáll-
ta előtt be is fejeződnek.      

   Zatkalik
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Átalakul Zamárdi központja

Tördemici, lábdihegyi öröm: új strand és ökocentrum

A legkorszerűbb géppark alkal-
mazásával, komoly szakmai és fi zi-
kai állomány „bevetésével” lendü-
letesen halad a déli vasút felújítása: 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. a rekonstrukció első ütemében 
korszerűsíti és átépíti a Lepsény – 
Szántód-Kőröshegy állomások kö-
zötti szakaszt. A közel harmincmil-
liárd forintos beruházás több te-
lepülés közúti forgalmát érinti: így 
Zamárdi központját is. 

Csákovics Gyula polgármester-
től megtudhattuk, hogy a centrumban megszűnik a közúti átkelés, 
s ez lehetővé teszi az érintett városrész parkosítását, pihenőhelyek és 
kisebb rendezvényeknek helyszínt biztosító terület kialakítását.

Huszonegy év után akár örömtüzeket is 
gyújthatnának a lábdihegyi, tördemici pol-
gárok: október közepén elvonultak az épí-
tők az újonnan kialakított partszakaszról, a 
magyar tenger és a badacsonyi hegy rajon-
gói pedig birtokba vehették a számos in-
formációt és szórakozási lehetőséget biz-
tosító ökocentrumot. Természetesen a 
strand is a nagyközönségé ettől az idő-
ponttól, ám a Balaton szerelmesei vélhető-
leg csak jövő év májusának végén mártóz-
nak meg itt először.

Vollmuth Péter polgármester joggal 
büszke a több mint kétszázmillió forintból 
megvalósult új létesítményre – e tekinté-
lyes summából egyébként száznyolcvan-

hatmillió forint uniós pályáza-
ti forrás. 

- Az ökocentrumot és a 
strandot egy koncepció alap-
ján, egy támogatásból kíván-
tuk megvalósítani, de ez utób-
bi beruházást végül a Balaton 
Fejlesztési Tanács fi nanszíro-
zásával oldottuk meg. Köszö-
net ezért a testületnek, hiszen 
a helybeliek - immár két évti-
zede - Szigligetre és Badacsony-

ba jártak fürdeni. Az anyagiak egyesítésé-
nek egyébként olyan komplexum lett a ju-
talma, amely igazi kuriózumnak számít a 
régióban. A látogatóközpont a legmoder-
nebb technikai berendezésekkel van felsze-
relve, így például érintő táblás videók mu-
tatják be a Balaton természeti környeze-
tét, a hegy és az itt létesült települések tör-
ténetét, néprajzát – a tematikus kiállítá-
sok külön fejezetet szentelnek a borászat-
nak, a halászatnak, a hajózásnak és a hor-
gászatnak is. Az ökocentrum egyik látvá-
nyossága Reischl Károly badacsonyi szüre-
tet ábrázoló üvegmozaikja, amely két ko-
rábbi helyszín után remélhetőleg végleges 
otthonra lelt. Az intézmény ugyan egész év-

ben látogatható – már a tervezésnél ügyel-
tünk a takarékos, fenntartható üzemelte-
tésre -, de jelentősebb látogatószámra csak 
tavasztól számítunk. A vonzerőhöz hozzá-
járul ugyanis az a vízi tanösvény, melyet a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatá-
rasaival együtt alakítottunk ki – a hajóház-
ból bérelhető kajakokkal és kenukkal, szak-
értő túravezetővel csodálatos élményekben 
lesz részük azoknak, akik érdeklődnek a Ba-
laton madár- és növényvilága iránt. 

A polgármester elmondta: az 
ökocentrum lehetőséget kínált arra is, 
hogy emléket állítsanak jeles tudósoknak, 
íróknak, alkotóknak – mindazoknak, akik 
életük egy részét Tördemicen töltötték. 
Közülük talán a legrangosabb Herczeg Fe-
renc, az írófejedelem, aki forró nyári napo-
kon rendszeres vendég volt ezen a partsza-
kaszon – a lábdihegyi strand 2014 októbe-
rétől immár az ő nevét viseli.   

Süli Ferenc

Városunk több szempontból is 
a változás nyertese lesz: Zamárdi-
felső és Siófok között második vá-
gányú szakaszokat alakítanak ki, 
a vasúti közlekedés okozta zaj- és 
rezgésterhelést pedig a kritikus he-
lyeken árnyékoló falak építésével, 
valamint korszerű sínágyazat tele-
pítésével kívánják csökkenteni. A 
szántódi révhez vezető út átjárója a 
Honvéd utca vonalában épül meg, 
ennek következtében új megálló-
helyi peront lehet létesíteni.  Szép-

lak-alsón magasperont alakítanak ki: az átépítésekkel nő az utasok 
komfort érzete, biztonságosabbá válik le- és felszállásuk.   

      Süli 
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Vonyarcvashegy hét mérföldes lépése
Vitorláskikötő épül, bővítik a strandot, 

manduláskert létesül, indul a csapadékcsa-
torna hálózat kialakítása, fejlesztik a közvilá-
gítást, restaurálják a Szent Mihály kápolnát, 
tovább színesedik a kulturális kínálat. 

Vonyarcvashegyen az elkövetkezendő 
5 év mérföldköves beruházásait szedte 7 
pontba Péter Károly, a település újraválasz-
tott polgármestere. A lakosságtól kapott bi-
zalom egyben elismerés is, hiszen a község 
vezetője a második ciklusra szólóan nyerte 
el a tisztséget, amiért négyen voltak verseny-
ben. A választók a program szerinti tervek 
megvalósításához adták a felhatalmazást. 

- Idén több megkezdett munka ért cél-
ba, ebben az évben érkeztünk el egy 160 mil-
liós rekonstrukció befejezéséhez is, aminek 
már csak a pályázati adminisztrációs mun-
kája van hátra - említette az éppen aktuális 
napi tennivalók egy jelentős feladatát a pol-
gármester. - Jó érzés, ha nem kell félbe hagy-
ni az elkezdett dolgokat. A 2012-ben indított 
beruházások közt az iskola és óvoda energeti-
kai korszerűsítése jelentette a legnagyobb fel-
adatot, ennek a végelszámolásánál tartunk. 
Szigetelve lettek az épületek, megújuló energi-
ák alkalmazásával hőszivattyús fűtőrendszer 
készült, napkollektoros megoldással. 

Befektetői együttműködéssel kezdődik a 
vitorláskikötő építése, amire önkormányza-
ti beruházásban infrastrukturális létesítmé-
nyek csatlakoznak.

- Fontos fejlesztési célpontról van szó - 
hangsúlyozta Péter Károly. - A csónakkikötő-
től már kiépítettünk egy 300 méteres sétányt 
közvetlenül a Balaton-parton nyugati irány-
ba. Ez folytatódik tovább ugyanilyen hossz-

ban, s annak végpontján lesz a vitorláskikötő, 
ami összeköttetésbe kerül a kerékpárúttal is. 
A biciklis turisták számára pihenő helyet ala-
kítunk ki a kikötői bejárónál, ami kerékpáros 
szervízlehetőséget is nyújt, egy igen kellemes 
vízparti miliőben. 

- A jövő évre 
szólóan tervbe vett 
nagyobb beruhá-
zás majd csak a 
szezon végén in-
dul: északi irányba 
növeljük a strandi 
területet, ehhez a 
futballpálya új he-
lyen való kialakítá-
sát kell előzőleg biz-
tosítani, eddigi el-
képzelések szerint 
ez a vasútállomás 
vonalában, attól 
keletre lesz meg-
oldható. A strand 
növekvő felületén újabb élményelemek kap-
nak helyet játszótérrel, gyermekmedencével. 

 A készülő manduláskerttel élő szimbólu-
mot kap az üdülőtelepülés.

- Vonyarcvashegy helytörténeti gyökerek-
kel kötődik a mandulához. Egykor itt volt a 
Festetics-birtokhoz tartozó mandulaültet-
vény, ennek emlékét régóta ápoljuk, őrizzük 
utcanévvel, s kulturális hagyományaink közt 
szerepel tavaszonként a Hercegi Mandulás 
Napok rendezése. Az a célunk, hogy telepü-
lésünknek közismert jelképe legyen a man-
dula, mint például Pannonhalmának a le-
vendula. Eddig hasznosítatlan szabad terüle-
ten alakítjuk ki a kertet, ahol a településtörté-
netet megidéző faragott táblák már állnak: a 
monumentális dombormű sorozat megjele-
níti a halászatot, a borászatot, az erdőgazdál-
kodást, a turizmust.

Az alkotások nem csak témájukban kö-
tődnek a településhez, készítőjük: Major Jan-
ka helybeli származású képzőművész. Péter 
Károly elmondta, hogy a kert a termékeivel is 
kínálja majd a kuriózumokat, elegáns csoma-
golásban lesz kapható a vonyarci mandula, s 
létrehoznak majd egy kisüzemet, ahol man-
dulaolaj készül, ami munkahelyteremtő be-
ruházást is jelent. 

- A kormányzattól várt plusz anyagi for-
rásokkal infrastrukturális fejlesztések meg-
valósítását tervezzük: településünknek nem 

volt szüksége adósságrendezésre, így konszo-
lidáció címén 44 millió forintot várunk, ami-
nek egy részére már a jövő év első negyedé-
ben számíthatunk - tett említést a kiegészí-
tő fedezetről a polgármester. - Ebből utcák 

felújítását végezzük el, valamint sétány építé-
sét kezdjük meg a Petőfi  utcában a rendez-
vénytértől keletre, s az Arany János utcában. 
Mindez új forgalomtechnikai szabályozással 
is jár majd. 

A fejlesztés további lépései során kez-
dődik a csapadékcsatorna hálózat kiépí-
tése, egyelőre a településen átvezető főút-
tól északra eső részen. E lakóövezet 90 szá-
zalékát érintő területére vízjogi engedély-
lyel együtt rendelkezésre állnak a kivitelezé-
si tervek. Hasonlóképpen startra kész a köz-
világítás energiatakarékos megoldással való 
korszerűsítése, valamint értékmentő és tu-
risztikai célú beruházásként számon tartott 
munka a Szent Mihály kápolna belső restau-
rálása, illetve a domb lábánál a pihenő tér to-
vábbi fejlesztése.

 - A középtávú tervek közt még két fon-
tos stratégiai elemet tartunk számon: a volt 
Telenkó János i� úsági tábor rekonstrukciójá-
val egy új kultúrcentrum és könyvtár létesí-
tésére van elképzelés, az intézmény jelenlegi 
épületegyüttesből való költözéssel, helyén pe-
dig idősek napközi otthonát alakítanánk ki - 
tekintett tovább Péter Károly, s hozzátette: a 
településünkön közel 700 a 65 év feletti lakos-
ságszám, kedves kötelességünk visszaadni azt 
a gondoskodást, amit ők nyújtottak az utá-
nuk következő generációknak.

           Horányi Árpád

Péter Károly, a leendő manduláskerti dombormű sorozatánál

H
irdetés
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Boglár: új munkahelyek, beruházások
A hatszázmillió forint értékű turiszti-

kai beruházás elérte célját: évről évre nő 
a városba látogatók száma, emelkedik a 
kurtaxa bevétel, s így bővülnek az önkor-
mányzat fejlesztési lehetőségei is. Mészá-
ros Miklós polgármester szerint a Nemze-
ti Kézilabda Akadémia létrejötte és egy új 
ipari üzem létesítése jótékony hatással lesz 
Balatonboglár presztízsére.

- A lakosság ismételt bizalma teszi lehe-
tővé, hogy folytatódjon a városépítő prog-
ram, a korábbi ciklus sikertörténete. Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt négy 
évben közel annyival gazdagodott a város, 
mint a rendszerváltás óta eltelt két évtized-
ben. Félmilliárd forintból újult meg az egész-
ségügyi központ, amelynek szakorvosai – a 
turisták mellett – a szűkebb régió húszezer 
állandó lakójának ellátásáról gondoskod-
nak. Esztétikusabb lett a Platán strand és 
környezete, az élményfürdő létesítésével a 
gyermekes családokat céloztuk meg, kor-
szerű piac épült, átadtuk a Szent Erzsébet 
parkot, s az itt található szabadtéri színpad 
rekonstrukciója azt is lehetővé tette, hogy 
gazdagodjon a település kulturális kínála-
ta. A részben magántőkéből kialakított ka-
landpark vonzza a látogatókat, csakúgy, 
mint a város szimbólumának tekinthető, 
felújított gömbkilátó is. Kerékpárutak épül-
tek, több, korábban elhanyagolt közterüle-

Őshonos gyümölcsfaj-
ták tavasszal készült olt-
ványait ültették el a minap 
Gyenesdiáson, a Történel-
mi Emlékparkban.

- Az élet gazdagítása 
mindig nagy öröm - mond-
ta az ünnepélyes esemé-
nyen Gál Lajos polgármes-
ter. - A hagyománytisz-
telet, az egészséges érték-
rend fenntartása társadal-
mi igény és kötelezettség, a 
múltunkra való odafigyelés 
része. Fontos, hogy a min-
dennapi életünkben is ott 
legyen körülöttünk az örö-

tet parkosítottunk, tataroz-
tuk az óvodát és a bölcső-
dét. 

A polgármester el-
mondta: a közintézmé-
nyek, az iskolák korszerűsí-
tése folytatódik: ez utób-
biak energetikai ellátásá-
nak fi nanszírozására két-
százmillió forint – mint-
egy 90%-ban pályázati for-
rásból származó – áll ren-
delkezésre. Befejeződik a 
szőlőskislaki városrész víz-
vezeték rendszerének ki-
építése: erre mintegy het-
venmillió forintot biztosí-
tottak a költségvetésben.

- Úgy gondolom: Balatonboglár előtt 
csodálatos perspektíva tárult fel: két, 
önmagában is mérföldkőnek számí-
tó beruházás fémjelzi a település iránt 
megnövekedett érdeklődést. Egy külföldi 
vállalkozó – megvásárolva az önkormány-
zat tulajdonában lévő területet – nyolc-
ezer-ötszáz négyzetméteres ipari csarno-
kot épít, ahol jövő év második felétől már 
kétszáz főt alkalmaz, s újabb fejlesztéseket 
is tervez. Ez az üzem nem csak a város – a 
környező települések foglalkoztatási gond-
jain is enyhít. 

A másik beruházás a sporthoz, labdajá-
tékhoz kötődik. Ismeretes, hogy a volt MÁV 
üdülő területén alakítják ki a Magyar Ké-
zilabda Akadémia szállóhelyeit, a csar-
nok mellett pedig három edzőtermet ma-
gába foglaló objektum épül. A fejlesztésre 
központi forrásból két és fél milliárd forin-
tot fordítanak. A munkálatok hamarosan 
megkezdődnek, ugyanis 2015 szeptembe-
rében már 160-180 diák elhelyezéséről kell 
gondoskodni. Meggyőződésem, hogy ezek a 
beruházások néhány éven belül az állandó 
lakosok számára is pozitív hatással lesznek. 

   Süli F. 

költ érték, ennek biztosítása is hozzátarto-
zik az önkormányzatisághoz.

A polgármester beszélt azokról a kez-
deményezésekről, melyek során a telepü-
lés különböző részein: a Kerámiaház mel-
letti kőkeresztnél, a Faludi síkon, lakossá-
gi körben az egy ház, egy szőlő program 
keretében vannak és lesznek ifjú utódai a 
kincset érő ősi gyümölcsfajtáknak. Mint 
elhangzott, ezek díszkertjét hozzák létre 
hamarosan a Malomkertben. 

A Történelmi Emlékparkban ezúttal 
alma és körte oltványokat ültettek el a 
részvevők, köztük a helyi általános iskolá-
sok, akik verses-dalos műsorral is köszön-
tötték az eseményt. 

        H. Á.

Gyenesdiási gyümölcsök
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Repülőutak: Sármellék - Antalya

Több száz új munkahely létesül Lellén

A Green Travel Nemzetközi Utazá-
si Iroda Kft. jövő év júniusától új char-
ter járatokat közlekedet a Hévíz-Balaton 
Airport és a törökországi Antalya repülő-
tere között.

A turisztikai társaság szervezésében, 
a repülőteret működtető hévízi önkor-
mányzat légiforgalmi vállalkozása fogad-
ta a dunántúli régió utazási cége-
inek képviselőit. A török érdekelt-
ségű iroda Budapest és Debre-
cen repülőterén lebonyolódó for-
galma mellé kívánja bekapcsolni a 
sármelléki légikikötőt, a török Ri-
viérára történő utaztatással. Mint 
elhangzott: a cég 1996 óta van je-
len Magyarországon budapesti 
irodákkal, szolgáltatásaikat szeret-
nék közelebb hozni a kiutazókhoz 
a nyugati régióba, s ezzel együtt 

Hosszú, mintegy három évig tartó tár-
gyalássorozat zárult le a közelmúltban, s en-
nek pozitív végkicsengését hamarosan a 
lelleiek és a környékbeliek is hasznát láthat-
ják. Egy orosz befektető által építendő üzem 
már jövő évben megkezdi működését, a to-
vábbi bővítések után pedig összesen mint-
egy félezer új munkahely létesül. 

Kenéz Istvánt immár negyedik alkalom-
mal választották meg a város vezetőjének 
– álláspontja szerint a lakosság bizalma mö-
gött a helyesen kialakított fejlesztési kon-
cepció, s a település egyre növekvő vonze-
reje rejlik. 

- A ciklus elején megfogalmazott elkép-
zelések jelentős részét sikerült valóra válta-
nunk – ezért lett Lelle a déli part egyik leglá-
togatottabb üdülőhelye, ezért vagyunk rend-
szeresen a tíz legkeresettebb magyarországi 
úti cél között. Ez természetesen főként a tu-
risztikai szezonra érvényes, s mi sokat tet-
tünk azért, hogy honfi társaink – főként a 
gyermekes családok – megismerjék kiváló 
szolgáltatásainkat. A lidós part kialakítása e 
cél fontos részét képezte, s ennek köszönhe-
tően folyamatosan nő a létesítmény bevéte-
le, emelkedik a vendégéjszakák száma, s így 
a büdzsét hizlaló adó összege is. Ez az év kü-
lönösen sikeres és eredményes volt beruhá-
zások tekintetében: százhúszmillió forintért 
épült fel a huszonnyolc baba gondozására, 

megnyitni a lehetőséget a beutazó török 
légiturizmus előtt is. Papp Gábor, Hévíz 
polgármestere elmondta: az újabb kap-
csolat jelzi a repülőtér iránti nemzetkö-
zi figyelem folyamatos növekedését, a bi-
zalmat. A forgalmat dinamikus növekedé-
si tendencia jellemzi, ebben kiemelt jelen-
tőségűnek értékelik a török kapcsolatot. 

A turisztikai szakemberek utas 
szemmel járhatták be a légibázis fo-
gadótereit, ismerkedtek a szolgáltatá-
sokkal, a biztonsági rendszerrel. A tö-
rök utazási iroda tulajdonosa, Göktas 
Merdol beszélt arról, hogy Sármellék 
már korábban is szerepelt a látókörük-
ben, a hévízi üzemeltetéssel immár lát-

ják a működés stabilitását, a ter-
veket erre építik. Egyelőre sze-
zonális forgalommal számolnak 
2015. június 16. - augusztus 25. 
között hetenként egy 180 sze-
mélyes gép közlekedtetésével. 
Nagyobb igény esetén 210 sze-
mélyes gép forgalomba állítá-
sa is lehetséges, kellő előfoglalá-
sokkal áthúzódhat az utaztatás 
az őszi időszakra is . 

                              H. Á.

felügyeletére alkalmas új bölcsőde, a labda-
rúgást művelők – korosztálytól függetlenül 
– birtokba vehették a műfüves focipályát, s 
hamarosan átadjuk a közönségnek a közel 
félmilliárd forintból felújított művelődési há-
zat és szabadtéri színpadot. Ez utóbbi pro-
jekthez kapcsolódott a központi park átépí-
tése is: itt térburkolat-, világítás- és növényzet 
cserére került sor. Elmondhatjuk tehát, hogy 
a város centruma funkcionálisan és esztéti-
kailag is vonzóbb lett. 

A polgármestertől megtudhattuk, hogy 
meghatározó arányban ismét a régi tagok-
ból áll a képviselő-testület, s ők változatlanul 
favorizálják a turizmust szolgáló fejlesztése-
ket: az élményfürdőben például kétszázöt-
ven négyzetméterrel kívánják bővíteni a víz-
felületet. A beruházások  során ki-
emelt hangsúlyt kap a helyi infrast-
ruktúra hiányosságainak felszámo-
lása: a választási ciklusban - részben 
önkormányzati, részben pályázati 
forrásból - utak, járdák, középületek 
újulnak meg.

- A következő év vízválasztó lesz 
Balatonlelle ötezer-kétszáz lakosá-
nak életében. Ismeretes, hogy haj-
danán a SZOT üdülők voltak a leg-
jelentősebb foglalkoztatók, s a rend-
szerváltás után lényegesen átalakult 
a munkaerőpiac. Napjainkban éves 

szinten három-ötszáz főnek nincs rendsze-
res jövedelme – számukra a közfoglalkoz-
tatás sem jelent végleges megoldást. Ezért 
is kiemelkedő e téren annak az új üzemnek 
a létesítése, melynek felavatására várható-
an 2015-ben sor kerül. Az orosz tulajdonos-
sal minden lényeges kérdésben megállapod-
tunk: a köztéri lámpatesteket gyártó cég első 
lépésként kétszáz főt, a további bővítések 
után pedig mintegy félezer embert tud al-
kalmazni. A betanított munkástól a mérnö-
ki diplomáig terjed a paletta, ezért úgy gon-
dolom: az üzem a régió foglalkoztatási gond-
jain is jelentősen enyhíthet, a város pedig az 
iparűzési adónak köszönhetően tovább gaz-
dagodik.

   Süli Ferencven négyzetméterrel kívánják bővíteni a víz-
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Fonyód: folyamatos fejlesztések, pénzügyi stabilitás
Nyolc évvel ezelőtt, 

amikor Hidvégi József 
elfoglalta a polgár-
mesteri széket, azzal 
kellett szembesülnie, 
hogy az önkormány-
zat büdzséje a végle-
tekig kiürült. Illetve: az 
üres széf még bizonyá-
ra emelkedett hangu-
latot idézett volna elő 
nála, ám a zord tények, 
az adósságlevelek 
másfélmilliárd forint 
hitelről, tartozásról ta-
núskodtak. A közel-
múltban – immár harmadik alkalommal 
- ismét bizalmat kapott településvezető 
radikális lépések megtételére kérte a kép-
viselő-testület tagjait.  A város gazdálko-
dásának átvilágítása, a szerkezeti anomá-
liák felszámolása meghozta gyümölcsét: a 
ciklus felére stabilizálták a költségvetést, s 
évente mintegy százmillió forinttal csök-
kentették az adósságot. 

Az alig pár héttel ezelőtti 
Halfesztivál után idén már a 
hatodik alkalommal rendez-
ték meg november 7-9 kö-
zött Siófokon a Márton-na-
pi Pálinkafesztivált. Az „idő-
járás-felelős” most is jeles-
re vizsgázott, így újra több 
ezer érdeklődő vette nyaká-
ba ezen a hétvégén a várost 
– illetve a Fő teret, ahol a 
sokféle pálinka-manufaktú-
rákon kívül ízletes hazai bo-
rokat és természetesen ízle-
tes hazai ételeket is kóstol-
hattak az érdeklődők.

Szombaton és vasár-
nap száz méteres libanya-
kat töltöttek a siófoki fő-
téren, valamint egy kétezer 
literes bográcsban tárko-
nyos liba-ragulevest is főz-
tek. Az étel- és italkínála-
ton túl most is ismert éne-
kesek, előadók léptek szín-

- Óriási fordulatot 
jelentett 2008, ami-
kor már fejlesztések-
re is gondolhattunk: 
sikeres pályázatunk-
kal a városközpont 
átépítését vettük cél-
ba, a következő év-
ben pedig a kilátó 
megépítése szerepelt 
napirenden. A tá-
mogatói szerződése-
ket azonban csak a 
2010-ben megalakult 
fideszes kormány-
zattal tudtuk meg-

kötni: ennek eredményeképp a most lezá-
rult választási ciklusban kétmilliárd-két-
százmillió forint értékű beruházást koor-
dináltunk, irányítottunk. Megújult a cent-
rum, szabadtéri színpadot, művelődési 
központot építettünk, bővült a rendelőin-
tézet területe és a szakorvosi ellátás – úgy 
gondolom, négy év alatt többet fejlődött a 
város, mint az előző két évtizedben – fog-

lalja össze a legfontosabb történéseket a 
polgármester. 

A konkrétumok felelevenítésekor azon-
ban arról sem szabad megfeledkezni, hogy 
az önkormányzat ma már tartalékol is: je-
lenleg százhúszmillió forintot rejt a kassza. 

- Az irány a következő öt évben sem vál-
tozik – változatlanul a turisztikai célú beru-
házásokat részesítjük előnyben, de nem fe-
ledkezünk meg az utak, járdák építéséről, a 
közintézmények – óvoda, iskola – energia-
ellátásának korszerűsítéséről sem. Új sport-
centrum létesítését tervezzük, hiszen Fo-
nyód korábban kiváló edzőtáborozási le-
hetőségeket kínált számos hazai és külföldi 
egyesületnek – erről a bevételről nem sza-
bad lemondanunk, ám a vonzerő fejleszté-
séhez korszerű létesítményeket kell biztosí-
tanunk. Térségben gondolkozunk, ezért fa-
vorizáljuk a csisztai fürdő és a környező inf-
rastruktúra fejlesztését is. Meggyőződésem, 
hogy a gyógyhatású víznek köszönhetően 
jelentősen bővíthető az idegenforgalmi sze-
zon. 

   Süli Ferenc

padra, valamint az első 
napi megnyitó ünnepsé-
gen a Siófoki férfi dalkör, 
amely egy kissé átkölt-
ve az ismert nótát, töb-
bek között arról is éne-
kelt, hogy „Csak egy liter 
pálinka kell, hogy az em-
ber ne törődjék semmi-
vel…” A megnyitón első 
ízben szerepelt a nagy-
közönség előtt Siófok 
új polgármestere, Len-
gyel Róbert, aki meg-
nyitó beszédében töb-
bek között hangsúlyoz-
ta: ilyen és hasonló ren-
dezvényekre nagy szük-
ség van, s a maga részé-
ről a jövőben támogat-
ja és szorgalmazza a ha-
sonló, idegenforgalmi és 
egyben közösségterem-
tő rendezvényeket. 

Gyarmati László
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Gyarapodó Földvár

Elkezdődött Siófokon a Vitorlás utcai aluljáró
kivitelezése

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. a Balaton déli part vasútvonal re-
konstrukciójának első ütemében kor-
szerűsíti és átépíti a Lepsény állomás 
- Szántód-Kőröshegy állomás közötti 
szakaszt. A korszerűsítés részeként Sió-
fokon, a Vitorlás utcai átjáró helyett az 
épülő új közúti aluljárónak köszönhető-
en a nyári forgalmi dugók mérsékelhe-
tők lesznek, a különszintű közúti keresz-
tezés pedig tovább javítja a közlekedés-
biztonságot.

A munkálatok fa- és növényirtás-
sal, kerítésáthelyezéssel, a meglévő út 
bontásával és a közművek kiváltásával 
már korábban elkezdődtek. A műtárgy 
tényleges építése október utolsó heté-
ben résfalazással vet-
te kezdetét. A tech-
nológiát és a számo-
kat tekintve először 
a vállalkozó kialakít-
ja az 1300 m3 résfalat, 
majd ezek közül kiter-
meli a tervek szerint 
kiszámított 2700 m3 
földet. Az így kialakí-
tott munkagödörben 
épülnek meg a híd-
fők, a vasúti híd, az 
aluljáró falazata, majd 
maga az útpálya, illet-
ve az aluljáró üzemel-
tetéséhez szükséges 
létesítmények. Mind-

Magyarország Kormánya októberi ülésén hozott határo-
zatával a kikötő mellett található egykori vízmű-telepet in-
gyenes vagyonjuttatás keretében Balatonföldvár város tu-
lajdonába adta. A területen található épületek tulajdonjo-
gát a város - adásvételi szerződés révén - kétmillió forintért 
korábban már megvásárolta. Az értékes vízpart közeli terü-
let a Kulipintyó villa után a második jelentős ingatlan, mely 
térítésmentesen kerül Balatonföldvárhoz.

ehhez 1550 m3 szerkezeti beton beépí-
tése szükséges. Az aluljáró átadása előtt 
megtörténik a próbaterhelés, ekkor nagy 
tömegű vasúti járművel először fognak 
végighaladni az új vasúti hídon.

A Déli-part 2013 Konzorcium az en-
gedélye szerint a nagy zajjal járó munká-
kat október 27-én kezdhette meg, me-
lyet reggel 6.00 és este 10.00 óra kö-
zött végezhet hét közben és hétvégén 
egyaránt. A közúti aluljárót a közleke-
dők legkorábban 2015. június közepé-
től használhatják majd. A gyalogos, ke-
rékpáros forgalom az aluljáró elkészültét 
követően a korábban megszokott mó-
don, szintbeni átjárón keresztül bonyo-
lódhat majd.  

A Kelenföld-Székesfehérvár vonal-
szakasz tavaly zárult rekonstrukciójával 
a Budapest és Siófok (Zamárdi) közötti 
utazási idő 105-114 percről 80-89 percre 
csökkent. A dél-balatoni vasútvonal fej-
lesztésével tovább rövidül a menetidő, 
és a második vágányú szakaszok lehető-
vé teszik az ütemes menetrendet. A kivi-
telező 17 kilométeren zaj- és rezgéscsilla-
pító sínágyazatot, Balatonvilágoson, Sió-
fokon és Zamárdiban összesen mintegy 
4 kilométeren zajárnyékoló falat telepít, 
így a Balaton-part zajterhelése jelentő-
sen csökken. A gyalogos átjárók és a köz-
úti útátjárók korszerűsítésével biztonsá-
gosabbá válnak az átkelési lehetőségek. 
Balatonaliga, Szabadi-sóstó, Zamárdi-

felső állomásokon 
és Balatonvilágos, 
S z a b a d i f ü r d ő , 
Balatonszéplak-als ó 
és -felső megállóhe-
lyeken magasperonná 
épülnek át a peronok, 
kényelmesebbé válik 
a fel- és leszállás.

A projekt a Nem-
zeti Fejlesztési Minisz-
térium megbízásából 
a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. be-
ruházásában 85% eu-
rópai uniós és 15% ha-
zai forrás felhasználá-
sával valósul meg. 
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Elment az Anna-bálok főszervezője

Hévíz figyelme Bródy Sándorra

Életének 89. évében (november 6-án) 
elhagyta a földi világot Glatz László, a 
balatonfüredi Anna-bálok örökös fő-
szervezője. 

A fürediek kedvenc „Laci bácsija” 1926-
ban a Veszprém megyei Lovászpatonáról 
indult, s testnevelő tanári diplomájának 

A zsenialitás általában nem ott van je-
len, ahol minden feltétel adott a tehet-
ség érvényesüléséhez.

Igaz ez Bródy Sándor életére, az ő em-
lékének adózik a Hévíz című művé-
szeti folyóirat legutóbbi darabja. A 
kéthavi periodika dupla száma méltó 
figyelmet szentel a 90 éve elhunyt író-
nak, akiről oly sokféleképp véleked-
tek korabeli pályatársai. Krúdy Gyu-
la szerint „a világi mozgolódásban lel-
te gyönyörűségét” Móricz Zsigmond 
azt állította róla: „Bródyt az Isten jó-
kedvében teremtette.”  

Szederkényi Olga, Szebeni Zsu-
zsa színháztörténésszel és Alexan-
der Brodyval, az író unokájával készí-
tett interjújának köszönhető, hogy a 
méltatlanul keveset emlegetett Bródy 
emlékezet mai olvasók elé kerülhe-
tett. 

Bródy Sándor szegény sorsú csa-
ládban, 14. gyermekként született - 
veti fel a riporter. 

„Valószínűleg súlyos nyomorban 
élt volna, ha nincs meg a képessé-

kézhezvétele után rövidesen Balatonfü-
redre költözött, ahol csakhamar a köz-
ségi (majd városi) sportélet motorja lett. 
Még a nagypályás (!) kézilabdázás korsza-
kában kezdte el „beszervezni” a fiatalokat. 
Varázslatos egyénisége, szaktudása gyor-
san vitte előre ebben a munkában. Szinte 
minden más sportág füredi fejlődéséhez 
hozzá tudott tenni valamit.

Állandóan figyelte a rábízott fiatalokat, 
s a legérdemesebbeket versenyekre vitte, 
soha nem feledkezett meg a jutalmazá-
sukról, de olykor „apai” fegyelmezésük-
ről sem. Évtizedekkel később apák, nagy-
apák adták „keze alá” gyermekeiket, hogy 
neveljen belőlük sportot szerető, művelő 
embert. Érmek, serlegek, oklevelek százai 
bizonyították: Glatz László jó úton járt.

Stílusáról, modoráról, kiváló szervező-
készségéről is rövidesen ismertté vált, s 
az 1969-es Anna-bált már ő rendezhet-
te. Igyekezett újat vinni az akkorra kis-
sé ellaposodott rendezvénybe, s a leg-
jobb zenekarokat és táncosokat hozat-
ta el Füredre. Annyira sikeres volt, hogy 

húsz éven keresztül ő tölthette be ezt 
a társadalmi tisztséget. Mint a leghosz-
szabb időn keresztül ugyanazt a bált ren-
dező, be is került a Guinness-féle Rekor-
dok könyvébe.

Burka Tibor sportújságíróval – Zatkalik 
András szerkesztésében – megjelentet-
te a Balatonfüred sporttörténete című 
könyvet, Szabó Imrével társszerzője volt 
az „Anna bál, áll a bál” c. könyvnek, s 
nyugdíjazása után sem vált meg a sport- 
és közösségi élettől.

Balatonfüred pro urbe díjjal, majd 2014 
májusában a Balatonfüred Városáért Köz-
alapítvány kuratóriuma díszoklevéllel ho-
norálta több évtizedes munkásságát.

Egyik interjújában ekképp foglalta ösz-
sze életét: „Szívemnek négy csücske van: 
az egyik a családé, a másik az iskoláé, a 
harmadik az Anna-bálé, a negyedik a ké-
zilabdáé.”

A sors érdekessége, hogy utolsó perce-
iben az 1977-es Anna-bál szépe, Horváth 
Éva imádkozhatott betegágyánál.

   /zatyipress/

ge, hogy személyiségét érvényesítse. Vi-
szont pont ennek a családnak köszönhe-
ti, hogy fogékony lett a világra.” adja a vá-
laszt Szebeni Zsuzsa, arra is utalva, hogy 

a jobb körülmények közt nevelkedet-
teket nem jellemzi a Bródyhoz hasonló 
erejű szociális érzékenység. Irodalmi íz-
lésformáló volt, kora jelentős alkotóira 

gyakorolt döntő befolyást. 
Leszármazottainak is hagyott útra-

valót.
- Azt az értékrendet hagyta, mely-

nek negatív és pozitív oldalát egyaránt 
láthatták benne a gyermekei, az uno-
kái pedig ezt hallhatták róla - tolmá-
csolja az interjúban Alexander Brody 
szavait a riporter. 

A folyóirat jeles alkalomra készült 
el: az ősszel Keszthelyen rendezett 
Balatoni Íróhétre jelent meg, bemu-
tatása szerepelt a rangos találkozó 
programjában. Az olvasmányok gaz-
dag tallózójában közelebbi aktualitás 
a hévízi Tar Ferenc történész Csengey 
Dénesre emlékező, személyes indítta-
tású írása, sok egyéb prózai és verses 
mű mellett, a laptól megszokott feje-
zetek szerinti rendszerezésben. 

     Horányi Árpád
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A Kossuth-díjas író, költő a könyvtá-
ri hét és a Cimbora rendezvénysorozat 
vendégeként érkezett a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtár elé, ahol 
gyerekek és felnőttek tömege várta. Kí-
séretében ott volt a Kaláka együttes is.

Kányádi a tőle megszokott közvetlen-
séggel, szerénységgel szólt hallgatóságá-
hoz. Elmondta, nekünk, magyaroknak 
két „apónk” is van. Az egyik Bem, a másik 

A pótszékek is megteltek
Kányádi Sándor Balatonalmádiban

a nagy mesemondó, Benedek Elek. Az ő 
tiszteletére, s az utókor tudásszomjának 
oltására létesülne Elek apó kútja, mely-
nek tervét maga Kányádi álmodta meg. 

A Cimbora című, több évtizede folyó 
tévéműsor „szülőanyja”, É. Szabó Márta 
bevezetőjében arról szólt, hogy Kányádi 
Sándor nagyon sok Cimbora-táborban le-
hetett vendége a műsornak határainkon 
innen és túlról. Sikere mindenütt osztat-
lan volt.

A vendéglátó város nevében Keszey Já-
nos polgármester köszöntötte Kányádi 
Sándort, s megvallotta, 
gyermekkorában, s apa-
ként is szívesen olvasott 
mesét. A helybéli iskolá-
sok a költő „Kútnak len-
ni jó” című megzenésí-
tett versét énekelték el, 
látható örömöt okozva 
ezzel a vendégnek.

Kányádi Sándor el-
mondta, szeretné, ha 
Elek apó kútját 2015. 
szeptember 30-án, az író 
születésnapján avathat-

nák fel. Javasolta a gyerekeknek: ennek 
megvalósításához mondjanak le egy-egy 
fagyijukról vagy üdítőjükről.

A hangulatos kis ünnepség után – im-
máron a kultúrintézet zsúfolásig megtelt 
nagytermében – koncertezett a Kaláka 
együttes.  A rájuk jellemző oldott hangu-
latban gyorsan telt az idő, számos meg-
zenésített Kányádi-vers is felcsendült, s az 
ügyesebbje fel is vette a fonalat: ringató-
zott, dalolt a vers ütemére. Őszinte taps-
vihar zárta a programot.

   Zatkalik

Elment az Anna-bálok főszervezője
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Somogy megyei
teniszsiker Szegeden

Búcsúztak a lányok a kupaküzdelmektől

Edzőváltás Siófokon

Sport

November ele-
jén edzőt váltott 
a labdarúgó NB 
II-ben mindeddig 

gyengén szereplő, 
s utolsó előtti helyen 

álló FGSZ Siófok. „Az „emberemléke-
zet” óta Siófokon dolgozó Horváth Károly 
helyett a szakmai munkát ezen túl még az 
NB I-es csapatban korábban évekig sze-
replő, majd mostanában edzőként dolgo-
zó László András vette át. A váltást Gruber 
György, a BFC Siófok Kft. többségi tulajdo-
nosának képviselője jelentette be. Egyben 

Már a sorsolás napvilágra kerülésekor tudta mindenki: a Siófok 
KC női kézilabda csapatának – amely az NB I-es bajnokságban re-
mekül szerepelve a dobogóért küzd – nem sok esélye lesz a Ma-
gyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az ellenfélnek ugyanis a sorsolás 
a világ egyik legjobb csapatát, a Győri Audi ETO KC-t „dobta ki”.

A Siófokon megrendezett mérkőzésen aztán a hazaiak jó ide-
ig sikeresen tartották a lépést a világklasszis győriekkel, de a má-
sodik félidőben fokozatosan húzott el a vendégcsapat, s a végén 
40-27-es eredménnyel nyert a magyar bajnok. A címvédő ilyen so-
kat még senkinek nem dobott a szezonban, igaz, huszonhetet 
sem kapott még! Ez mindenképp pozitívum a siófoki csapattól. A 
meccs összképe alapján megérdemelt győri siker született.

az is eldőlt, hogy az új edző segítője Vass 
László helyett Kanta Szabolcs lesz.

A csapattól Horváth Károly sem válik 
meg, hiszen továbbra is ő marad az ügy-
vezető. A siófoki sportember – kisebb ki-
hagyással – szinte egész életében az együt-
tesben, az együttesért dolgozott. Itt ját-
szott az egykori Siófoki Bányászban, ké-
sőbb utánpótlás edző, technikai vezető, 
egyesületi elnök, ügyvezető és egy sze-
mélyben szinte mindenes volt. Nagy szere-
pe van abban, hogy a legválságosabb idő-
szakban, amikor az NB I-es csapat „átköl-
tözött” Diósgyőrbe, Siófokon mégis meg-

maradt a futball lehetősége, és a Bodajk SE 
Siófokra „telepítésével” továbbra is NB-s 
meccseket játszhatott a siófoki gárda. A 
szurkolók az elmúlt évtizedekben a siófoki 
futballért dolgozó Horváth Károlyt gyak-
ran csak „siófoki Minarik Ede”-ként emle-
getik, s nem véletlenül, s nem érdemtele-
nül. 

A mostani szakmai váltás tehát csak a 
közvetlen szakmai munkát  érinti, amely re-
mélhetőleg felrázza a csapatot, s talán si-
kerül jobb teljesítménnyel megőrizni az NB 
II-es tagságot.     
       Gyarmati László

s utolsó előtti helyen 

A  hét végén  Szegeden rendezték az F14-es első kategó-
riás kiemelt tenisz versenyt.

 Cseresznyés Máté13 éves (edző: Karap Attila) és 
Hornung Iván12 éves (edző:Tóth Péter)  akik a SIÓFOK 
KC, valamint a KAPOS TC versenyzői, jól versenyezve két 
kiemelt párost legyőzve, a döntőig meneteltek. A döntő-
ben nagy küzdelemben döntő szettben kaptak ki, minimá-
lis különbséggel 10/8-ra. Ezzel a kiharcolt második hellyel is 
jelentősen növelték ranglista pontjaik számát.
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Könyv készült a kapus zseniről

Félsiker a Mecsek rallye-n

Az MKB-MVM Veszprém jelenleg Ka-
tarban játszó kapusa, Fazekas Nándor a 
magyar kézilabdasport egyik példaké-
pe. A klasszis pályafutását Zatkalik Dá-
vid sportújságíró szerkesztette könyvvé, 
mely november második felében kerül a 
könyvesboltokba.

A veszprémiek „Nándi”-ja a kecske-
méti tanyavilágból emelkedett a sport-
ág legnagyobbjai közé. Hihetetlen ala-
possággal, céltudatossággal és a sport 
iránti mélységes tisztelettel készült min-
den egyes mérkőzésére. Erejének, tudásá-
nak köszönhetően két olimpián, öt világ-, 
s ugyanennyi Európa-bajnokságon véd-
te a nemzeti együttes hálóját. Válogatott 
mérkőzéseinek száma 219, a Veszprém 
kapusaként Bajnokok Ligája-döntősnek, 
tizenegyszeres magyar bajnoknak és ki-
lencszeres kupagyőztesnek vallhatja ma-
gát. Bár a legbüszkébb a magyar és veszp-
rémi színekben elért eredményeire, az 
ötéves németországi légióskodás sike-
rei is kimagaslóak.

A siófoki autóversenyző, Gyarmati Ariel 
- Németh Gergely navigátora segédletéve 
-l ugyan kategóriájuk harmadik helyén ér-
tek célba a nívós mecseki futamon, a pilóta 
mégsem elégedett az eredménnyel.

- Vegyes érzelmekkel tértünk haza a fu-
tamról – értékeli a viadalt a rutinos verseny-
ző, Gyarmati Ariel -, ugyanis nem minden 
a várakozásoknak megfelelően alakult.  A 
pénteki nap elég kiszámíthatatlan volt, nap-
sütés, vihar, és orkán erejű szél cifrázta a ver-
seny kezdetét. Több probléma is hátrálta-
tott bennünket az időjárási jelenségeken kí-
vül: főként az éjszakai menetelésekkel gyűlt 
meg a bajunk, ugyanis a lámpasorunk nem 
működött. Alkonyat után már csak refl ek-
torral tudtunk közlekedni – úgy is fogal-
mazhatnék, hogy pusztán tapogatóztunk a 
sötétben. Érthető tehát, hogy nem sikerült 
olyan tempóval autóznunk, ahogy előze-
tesen elterveztük, ahogy szerettünk volna. 
Másnap pedig magunk követtünk el hibát: 
nem a pályának megfelelő keverékű gumit 
választottunk, az abroncsok túl keménynek 
bizonyultak, így nem csak a tapadással vol-
tak gondjaink - a fékek sem voltak száz szá-
zalékosak. A problémák jelentős részét te-

Fazekas Nándort találóan hasonlít-
ja Zatkalik Dávid népmesei hőshöz, hi-
szen „mélyről” magyar kézilabdasport egyik példaké-

pe. A klasszis pályafutását Zatkalik Dá-
vid sportújságíró szerkesztette könyvvé, 
mely november második felében kerül a 

A veszprémiek „Nándi”-ja a kecske-
méti tanyavilágból emelkedett a sport-
ág legnagyobbjai közé. Hihetetlen ala-
possággal, céltudatossággal és a sport 
iránti mélységes tisztelettel készült min-
den egyes mérkőzésére. Erejének, tudásá-
nak köszönhetően két olimpián, öt világ-, 
s ugyanennyi Európa-bajnokságon véd-
te a nemzeti együttes hálóját. Válogatott 
mérkőzéseinek száma 219, a Veszprém 
kapusaként Bajnokok Ligája-döntősnek, 
tizenegyszeres magyar bajnoknak és ki-
lencszeres kupagyőztesnek vallhatja ma-
gát. Bár a legbüszkébb a magyar és veszp-
rémi színekben elért eredményeire, az 
ötéves németországi légióskodás sike-

szen „mélyről” 

jött, számos küzdelmet kellett megvív-
nia, sokszor mellőzték – időnként talán 

igazságtalanul –, de szorgalmának, 
alázatának köszönhetően bevere-
kedte magát a nemzetközi elitbe. 
Erre utal a számos képpel illusztrált 
könyv címe – Első számú második 
– is. Találóan írja köszöntőjében Fa-
zekasról Veszprém polgármestere, 
Porga Gyula: „A kapus élete menny 
és pokol.”

Az egyes fejezetek részlete-
sen taglalják a pályafutást: Faze-
kas őszintén tárja olvasói elé azon 
szakaszokat is, melyek megnehezí-
tették, megkeserítették sportolói 
munkáját.

A könyvben megszólalnak töb-
bek között Fazekas Nándor család-
tagjai, csapattársai, edzői, ellenfe-
lei, újságírók: azok, akik végigkísér-
hették két évtizedes sportolói útját, 

vagy csak annak egyes szakaszait.
  Z. A.

hát saját magunk idéz-
tük elő annak ellenére, 
hogy nagyon vártuk az 
ORB mezőnyében való 
problémamentes ver-
senyzést.

S bár a rendezők ez-
úttal is gondosan elő-
készítették a pályákat, 
több szakaszon – a fa-
rönk kihelyezések elle-
nére - sok volt a felhor-
dás. A hibás lámpasor 
miatt eleve kissé óvato-
sabb tempóban hajtot-
tunk, gyakran mégis csak az utolsó pillana-
tokban észleltük ezeket a veszélyes ponto-
kat. Utólag elemezve a történéseket persze 
az sem kizárt, hogy a felhordások sem jelen-
tettek volna gondot, ha rendesen látunk.

Így fordulhatott elő velünk az a bizarr 
eset, hogy az utolsó két éjszakai gyorsasági 
szakaszt majdnem vakon tettük meg - en-
nek megfelelően vissza is csúsztunk az ered-
ménylistán. 

 S mivel sokan kiestek ezen a futamon, 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 

hogy nekünk sikerült célba érni, és végül 
a kategória harmadik helyét megszerez-
ni.  A dobogó harmadik helye ugyan pozi-
tív, ám mégis csalódottak vagyunk: nem azt 
az eredményt és tempót hoztuk, amelyet a 
verseny előtt elképzeltünk. Természetesen 
mindig a legjobbat, a legtöbbet kívánjuk ki-
hozni magunkból és az autóból – ez most 
csak félig sikerült. Abban bízom, hogy a kö-
vetkező versenyünkre már megoldódnak a 
technikai malőrök, és újra a saját tempónk-
ban tudunk autózni.
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Bolyongott a Bolygó a Balatonon
Az alsóörsiek számára már több 

mint fél évszázada ismerős lehet a Boly-
gó nevű vitorlás hajó látványa, amely 
2015-ben ünnepli 90. születésnapját. 

1925-ben készült, a Felső-ausztriai St. 
Gilgenben, és 1926 óta – igaz először még 
füredi hajóként – aktív részese a balatoni 
vitorlás életnek. A 2012-es restaurálást és 
újraavatást követően a hajó ifjonti hévvel 
vetette magát a habokba. Az állandó le-
génység mellett gyakran sok új vendég-
gel vitorláznak, a cél is nagyon változatos, 
akár menet közben is változhat. Legyen 
az akármilyen kicsi, eldugott kikötő, egé-
szen biztosan ott is ismerik és szeretettel 
fogadják az öreg Bolygót. Az idei szezon, 
a sok gyenge szeles versenynek köszön-
hetően kevésbé volt „éremdús”, mint az 
megszokott, de így is szinte minden nap 
kihajózott ez a klasszikus vitorlás hajó. 

A szezon első versenyén, május elején, 
az ezüstérmet sikerült elhozni Yardstick-
III. kategóriában. Nem sok pihenő jutott 
a csapatnak, hiszen a következő héten 
már a Balatoni Évadnyitó iFOREX Nagy-

díjért szállhatott víz-
re, a mintegy 150 hajót 
számláló mezőny. Ezen 
a versenyen az első he-
lyet sikerült elérniük. A 
tavasz talán legnépsze-
rűbb megmérettetése a 
Pünkösdi Regatta, me-
lyen idén is több mint 
250 hajó állt rajthoz, ép-
pen lecsúsztak a dobo-
góról. A Tramontana Ku-
pán megszerezett első 
hely, és a Kishamis Emlékverseny 2. helye 
után a túravitorlázók igazi megmérette-
tése következett, a 34. Csillagtúra. A nap-
lemente utáni szokásos vihar ezúttal el-
maradt, sőt a hajnali órákban szélcsend 
borzolta a minél több kikötőt érinteni 
szándékozó mezőny idegeit. A Pünkösdi 
Regatta után ismét egy negyedik hellyel 
kellett beérniük az alsóörsieknek. Három 
hetes versenyszünet következett, így volt 
ideje a Bolygó legénységének felkészülni 
a szezon versenyére, a Kékszalagra. A reg-

geli rajtot követően a délutáni órákban 
fokozatosan erősödő szélben naplemen-
tekor érték el Keszthelyt, majd visszafe-
lé a már-már viharos szélben vitorláztak 
éjszaka. A kora hajnali órákban, a Tiha-
nyi-szorost elhagyva már 60-70 km/h-ás 
szélben haladtak, kényszerűségből már 
orrvitorla nélkül. Az értékelésnél kiderült, 
hogy 17 órányi versenyzés után 11 má-
sodperccel  szorultak a dobogó második 
fokára. 

             Szendi Péter


