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Mindig vártuk. Akár a húsvétot vagy 
a karácsonyt. Türelmetlenkedve néztem 
nagyanyám ráncos kezét: mikor lesz kész 
a kokárda, s bizony összekaptam öcsém-
mel, ha az övé szebbre, nagyobbra sike-
redett. Aztán eljött a nap. Ha kopott, rö-
vid volt is az ünneplő, büszkén lépdel-
tünk benne, s nem értettük, anyánk mi-
ért is mondja induláskor: „Aztán vigyáz-
zatok, ne menjetek a tömegbe!” Fölsze-
gett fejjel hallgattuk a „Talpra magyar”-t, 
lengettük a kezünkbe nyomott zászlócs-
kákat. Ki piros-fehér-zöldet, ki vöröset. 
Mert az is volt! Sok! Fenn, a jellegtelenül 
díszített tribünön, s lenn, a nép között. 
Ott tán kevesebb.

Aztán felnőttünk. Hirtelen, akár a 
gyorsan érő kalász. Értelmünket azonban 
befonták, s éreztük: apáink, nagyapáink 
igaza más, mint az iskoláé. Akkoriban erő-
sek voltak az iskolák. Sokakat le is győz-
tek mindenre válaszkész történelem- és 
osztályfőnöki óráikkal. Övék volt az igaz, 
s nem is lehetett vitás, hogy a „Három ta-
vasz ünnepe” közül az utolsó volt az igazi, 

A siómarosi polgárok példát mutat-
tak hazaszeretetből: 1894. július 1-jén, alig 
több mint három hónappal Kossuth Lajos 
halála után már felavatták az akkor még 
önálló község központjában a kormány-
zó mellszobrát. A posztamensen elhelye-
zett márványtáblán százhuszonegy éve 
olvasható a következő szöveg: A magyar 
szabadság legnagyobb apostolának a sió-
marosi felszabadítónak.

A világ első köztéri Kossuth-szobra a he-
lyiek közadakozásából készült el - kései utó-
daik azonban még a szocializmus utolsó fá-
zisában is rebelliseknek számítottak. Ami-
kor 1983-ban Pápai Lajos kezdeményezé-
sére létrejött a Siómarosi Kossuth Művelő-
dési Kör, a hatalom nem titkolt fenntar-
tással fogadta létezését. A három évtized 
történései, a programok sokasága, a száz-
hatvan tag aktivitása azt jelzi: a marosiak 
a hely szelleméhez méltóan kívánnak élni. 
Krisztin Róbert, az egyesület elnöke sze-
rint az alapításkor megfogalmazott célok 
tekintetében nincs érdemi változás.

- A szabadságszeretet, a hagyomá-
nyok ápolása, a közösség helyben és egy-

Gondolatok 2015 márciusának idusán

A hely szelleméhez méltóan

hisz az hozta el mindazt, amit a nagy test-
vérnek most köszönhetünk (nevezetesen 
árpilis 4-ét, a „felszabadulás” ünnepét).

Mi kerekedjék hát fölül? Az iskola te-
kintélye vagy a szülő szeretet-diktálta iga-
za? Egyáltalán: hol a mezsgye igazság és ha-
misság között? Egy teljes generáció nőtt föl 
ilyen bizonytalanságban. A miénk. Az a ge-
neráció, mely most készül átvenni a stafé-
tabotot. De milyen múlttal, tudati és tu-
datalatti háttérrel? És érzelmeivel? Ma már 
késő (késő?) e felelősségről szónokolni, de 
az űrt, az űrt nem pótolja semmi… Lesz-e 
idő, mikorra helyére zökken az idő? El-
mondja-e valaki, mi miért vonultunk Pető-
fi , Kossuth, Széchenyi szobrához?

Március van. Vajon él-e még a lelkek 
mélyén szunnyadó nemzettudat, a bűn-
tudat és felelősségérzet Petőfiért, szelle-
miségéért? Huszonöt éve még úgy vo-
nultunk ki: hátha lesz valami. Az idő fel-
gyorsult: 1990-ben a lobogók már nem-
zetiszínűek voltak, s a szónokok igazak. 
Utána már nem voltak korlátok. Sem va-
lósak, sem mások. Aztán negyed száza-

don át már egyszer sem. És én mégis fé-
lek: eljönnek-e 2015 idusán annyian, mint 
akkor, amikor a veszély ott leselkedett so-
rainkban? Ha nem, miért voltak ott ak-
kor? Csak a veszélyérzetért? Nem az ün-
nepért? Vagy egy újabb fásultság, elszür-
külés korába értünk? Szabadok vagyunk, 
függetlenek, de fásultak, fáradtak, olykor 
kényelmesek. Úgy tűnik, vértelenül kiví-
vott szabadságunkat nem tudjuk kellően 
értékelni. Vagy elfeledtük tán, hány névte-
len mártír vére szívódott a földbe, a szent 
anyaföldbe, melyet most taposunk?

Hol vagytok régi márciusok deres fejű 
legényei? 

Március van. Nincsenek a közelben 
bőrcsizmások, fényképező spiclik. Kime-
hetünk hát a térre bátran, nem dacból! 
Az én szívemben olthatatlanul ég a vágy: 
ott lenni most is, emlékezni, fejet hajtani, 
s látni, bízni. Látni a jövőt, s bízni benne. 
És bízni elsősorban magunkban, hogy lesz 
erőnk legyőzni a jelen s közelmúlt nehéz-
ségeit. Bízni 1848 szellemében…

  Zatkalik András

ben tartása örök értéket jelentenek szá-
munkra. A programok széles repertoár-
ja ezt segíti elő: ezért szervezzük az okta-
tási - művelődési foglalkozásokat, ezért 
örülünk, ha a szórakoztató rendezvénye-
ken, ünnepi eseményeken együtt van a 
település apraja-nagyja. Ezért építettünk 
sportpályát, ezért ápoljuk szorgosan a 
helyi civil szervezetekkel a kapcsolatot, 
s ezért ragaszkodunk azokhoz a tradí-
ciókhoz, melyek az együttlét boldogsá-
gát adják. Ma már vélhetőleg alig talál-
ható olyan község, ahol 
a májusfa állítása kétszer 
is okot ad a fiatalok tán-
cos összejövetelére, s ahol 
a szüreti felvonulás a szű-
kebb régió lakóit is meg-
mozgatja. A legjelesebb 
események azonban már-
cius tizenötödikéhez és 
október hatodikához kö-
tődnek – a kör névadó-
jára, a magyar szabadság 
hőseire emlékezünk. Úgy, 
ahogy a szobrot állító volt 

siómarosi jobbágyok az emlékműben el-
helyezett, nekünk szóló üzenetükben 
megfogalmazták:

- „Későbbi időknek gyermekei, Kedves 
Véreink!

- Bármikor jusson kezetekhez e ránk 
szent emlékű emlékirat, tudjátok meg, 
hogy ezen emléket a hála és kegye-
let emelte, emelte pedig…Ti érettetek is, 
hogy példát adjon és tanítson a szabad-
ság és hazaszeretetre.”

           Süli Ferenc
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A fő feladatok és a fejlesztési forrás felosztása a 
BFT napirendjén

A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a 
Balaton gazdájaként - egy közösen elfoga-
dott fejlesztési program keretében - ösztö-
nözze, külső források, szaktudás bevonásá-
val támogassa a régióban megvalósuló fej-
lesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötlete-
ket, inspirálja a régió egészére kiterjedő elkép-
zelések megvalósítását. Fontosnak érezzük, 
hogy folyamatosan fi gyelve a tájegység életé-
nek eseményeit, változásait, teljes körű infor-
mációval rendelkezzünk a végbemenő gaz-
dasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, 
eseményekről, és erről tájékoztassuk a régió 
élete, fejlesztése iránt érdeklődő személye-
ket, szervezeteket. Elkötelezettséget érzünk 
az iránt, hogy híd szerepet 
betöltve teret adjunk a ré-
gió fejlesztésében résztve-
vő szervezetek párbeszéd-
ének, együttműködésé-
nek – fogalmazta meg feb-
ruári ülésén fő célkitűzése-
it a testület.

 Ennek megfelelően az 
év legfontosabb feladata 
- a 2014-2020-as időszak-
ra vonatkozó tervezési do-
kumentumok elkészítését 
követően -, hogy a tanács 
folytassa a fejlesztési célok megvalósulásának 
segítését. E koncepció szellemében indokolt 
a térségi partnerek közötti együttgondolko-
dás, együttműködés erősítése, a kormányza-
ti szerveknél a projektek megvalósulásának, a 
forrás biztosításának segítése, közreműködés 
a Balaton tervezési dokumentumainak kor-
mány általi elfogadásában, valamint a fejlesz-
tési elképzelések megvalósulására vonatkozó, 
a kormányzat által meghatározott feladatok 
megvalósításában való részvétel.

Emellett egyre erőteljesebb igény jelent-
kezik a régió térségmarketing feladatainak 
ellátására, a térség menedzselésére, amely-
nek eredményeként kifejezésre jut, hogy az 
itt működő önkormányzatokkal együtt a fej-
lesztési tanács a gazdája a régiónak.

A BFT feladatainak főbb témakörei közé 
tartozik még a térség fejlesztési elképzelése-
inek folyamatos fi gyelése, a megvalósult fej-
lesztések nyomon követése, a fejlesztési do-
kumentumok céljai megvalósulásának mo-
nitoring tevékenysége és a régiós együttmű-

ködést igénylő fejlesztő térségi projektek, ren-
dezvények bonyolítása.

A tanács kiemelt fi gyelmet fordít a folya-
matos információ biztosítására a régió fejlesz-
tésével kapcsolatban az érdekelt szervezetek 
és a sajtó részére, szorgalmazza továbbá a tér-
ségi szervezetek közötti szakirányú együttmű-
ködést – mindezek célja a Balaton köztudat-
beli erősítése, mint vonzó befektetési terület, 
mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő 
terület, és mint vonzó turisztikai desztináció.

 Változatlanul fontos a Balatoni Regioná-
lis Monitoring Rendszer, amely 2003-2006 kö-
zött került kiépítésre, s elsősorban környezeti 
adatokat, információkat gyűjt a tó és környe-

zete állapotáról - az adatok a térség szakmai 
szervezetei által kerülnek felhasználásra, folya-
matos elemzésre. A testület a jövőben is nagy 
hangsúlyt helyez a nemzetközi és a határ men-
ti kapcsolatok fejlesztésére, az együttműködé-
sek támogatására.

 A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony ér-
dekképviseletének eredményeként 2014-től a 
Balaton fejlesztésére fordítandó fejlesztési for-
rás újra önálló soron szerepel az országos költ-
ségvetésben. Idén ennek összege hetvenmil-
lió forint. A forrás felhasználásának feltétele-
it a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
között kötendő megállapodás szabályozza. 
A grémium úgy döntött, hogy ebből az ösz-
szegből vízparti és egyéb közösségi területek 
fejlesztésére négymillió, a közbiztonság – víz-
biztonság fejlesztésére harmincegy és félmil-
lió, míg a kiemelt rendezvények támogatására 
harmincegymillió forintot fordít.

A fejlesztési forrás utófi nanszírozás kere-
tében biztosítható. A forrás felhasználásának 
határideje: 2016. június 30. Ez azt jelenti, hogy 

a támogatott fejlesztéseket legkésőbb 2016. 
május 15-ig meg kell valósítani, és 2016. június 
30-ig a támogatást ki kell fi zetni a támogatot-
tak részére. Emellett a forrás felhasználásának 
pénzügyi és szakmai beszámolóját a tanács-
nak ezen időpontig be kell nyújtania a minisz-
tériumnak.

 A tanács ülésén elhangzott, hogy tavaly 
a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidősport 
programsorozat több mint huszonnégy-
ezer fő érdeklődését, aktivitását keltette fel. 
Ez ugyan 16%-kal kevesebb a 2013. évi rész-
vételnél, de a csökkenés a rendkívül változé-
kony időjárással indokolható. A kialakult gya-
korlat szerint a szervezett programokon kívül 

a hét többi napján is szaba-
don használhatják a vendé-
gek a pályákat és eszközö-
ket.  Amennyiben a szük-
séges anyagi fedezet rendel-
kezésre áll, a rendezvényt 
ezen a nyáron is megszer-
vezik. A tanács úgy foglalt 
állást, hogy az utóbbi évek-
ben megszokott színvona-
lon kell előkészíteni a részt-
vevő strandok pályáit, esz-
közeit - a vízben elhelyezen-
dőket is -, a programsorozat 

zavartalan és biztonságos lebonyolítása érde-
kében. A pénzügyi lehetőségek függvényében 
tovább folytatják az elhasználódott anyagok, 
eszközök lecserélését, új, elsősorban az egyé-
ni sportolást elősegítő eszközök telepítését. 
A szezont lezárva Vonyarcvashegyen a Lidó 
strandon augusztus 22-én harminchárom te-
lepülés harminchat strandja csapatainak rész-
vételével kerül megszervezésre a XI. „Moz-
dulj, Balaton!” Sporttalálkozó. A programso-
rozat megvalósítását 2015-ben 11,8 millió fo-
rint felhasználásával tervezik. Ebből 6,5 millió 
az EMMI, két és félmillió a BFT támogatás, s 
2,8 millió forint az önkormányzatok hozzájá-
rulása. A programban résztvevő települések a 
strandonként nyolcvanezer forintos pénzbeli 
támogatás nyújtása mellett gondoskodnak a 
meglevő sportpályák folyamatos karbantartá-
sáról, szervezik a helyi díjazásokhoz való hoz-
zájárulást, a helyi propagandát, és biztosítják 
csapataik részvételének költségeit a sportta-
lálkozón. 

   Süli Ferenc
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Humánökológus vagyok, ok-
tató-tanácsadó. Zalaegerszegen 
születtem orvos családba. Gyer-
mekként Svájcba kerültem, ott él-
tem, tanultam, dolgoztam. Mie-
lőtt a 2000-es években férjemmel 
e térségbe költöztünk, öt éven ke-
resztül vezettem Appenzell kisvá-
ros gimnáziumának földrajz tago-
zatát. Majd négy évig Hegymagas 
község független polgármestere 
voltam. A Szent György-hegyen 
élek, gazdálkodom. Közösségépí-
tő civilként a Lehet Más a Politika 

támogatásával azokat szeretném képviselni, akik tisztességes mun-
kával akarnak boldogulni, hisznek a valós gazdasági megoldásokban 
és értékelik a természeti és épített környezetünket.

A térségnek olyan idegenforgalmi megoldások kellenek, melyek-
re ráépülhet a helyi gazdaság. A 2020-ig áramló fejlesztési forrásokat 
infrastruktúrára, a helyi válallkozások és szolgáltatások fejlesztésére és 
oktatásra kell fordítani, saját életminőségünk érdekében is. Nem elég 
gyönyörűre virágosítani településeinket, ha mögötte évtizede omla-
dozó házfalak, veszendőbe menő épített örökség áll. Hiszen vörös-
réz szélkakast sem teszünk a vakolatlan házra. A mai turisták minősé-
gi szolgáltatásokat keresnek egy egészséges természeti és épített kör-
nyezetben. Számos működő példa van Európa szerte, ezeket lehet (de 
helyesen!) helyben meggyökereztetni, azt is bemutatva, hogy a vá-
rosok miként profi tálhatnak a szépen gondozott háttértelepülések-
ből - és fordítva - és a környéken lévő természeti értékekből. 

Ez a táj gyönyörű, rengeteg lehetőséggel rendelkezik, és mindenekelőtt 
az itt élők tehetségével és szorgalmával. De el kell bontanunk az akadályo-
kat! A túlcentralizált irányítás helyett fi gyelni kell a helyi kezdeményezések-
re. Hogy helyben éppen a bioélelmiszerek, az informatika vagy a falusi tu-
rizmus kerül középpontba, azt a helyieknek kell eldönteniük, mert ők tud-
ják a legjobban. Ehhez egy országgyűlési képviselő azzal tud hozzájárulni, 
hogy a központi hatalommal szemben is hallatja az itt élők hangját. Én pe-
dig még azzal is, hogy régóta foglalkozom a térség idegenforgalmával, fej-
lődésével, és már számos szakmai javaslatot tettem a Balaton Fejlesztési 
Tanácsnál vagy más fórumokon. (Ehhez lásd közösségi oldalamat is.)

Egy beruházás, egy kisvállalkozás vagy akár egy dolgozó sorsa soha 
többé ne függjön attól, hogy az érintett mennyire van jóban a helyi ha-
talommal. Az uniós forrásokat végre nem giga- vagy látványberuhá-
zásokra, hanem több kicsi, helyi kezdeményezés támogatására kell fel-
használni, mert csak annak lesz tartós eredménye. A települések gya-
rapodhassanak igényeik szerint, ne egy kaptafára próbálják ráerőltetni 
a projekteket.

Az utolsó órában vagyunk. Azonnal hozzá kell látni a magyar kis- és 
középvállalatok, a vidéki kisbirtokok és az arra épülő feldolgozó kisipar 
megerősítéséhez. A helyi embereket helyzetbe kell hoznunk, hogy a 
munkájuk haszna helyben maradjon! Valódi munkahelyekkel érhetjük 
utol a német, osztrák fi zetéseket, hogy ne kelljen elvándorolni, ne legye-
nek csonka családok.

Abban a helyzetban vagyok, hogy a választókerület egyetemes érde-
kei mentén, szakmai alapon szólíthatom meg a választókat, -ezt támo-
gatja az LMP is-, és nemcsak egy térség, vagy egy-egy párt köré tömörü-
lő választói csoport érdekei mentén politizálok. A jelöltséget azért vállal-
tam, hogy a parlamenti képviselet az egész választókerület érdekei men-
tén valósulhasson meg. 

Sallee Barbara

Választás Tapolcán
Április 12-én időközi országgyűlési választást tartanak Tapolcán. Lapunk négy képviselőjelöltet mutat be, s két azonos kérdés-
re kért választ tőlük:
Milyen gazdasági, turisztikai elképzelései vannak a Balaton régió és Tapolca környéke vonzerejének növelése érdekében?
Mely témakörökkel kívánja még elnyerni a választók bizalmát?

Pad Ferenc közlekedésmérnök, 
az Ajkai Alumíniumipari Szakszer-
vezet elnöke. Az MSZP őt jelöli or-
szággyűlési képviselőnek a tapolcai 
körzetben. Először is kezdjük onnan, 
hogy egy fejlesztési koncepció kelle-
ne, és az, hogy tudjuk, hogy a Bala-
ton egyes térségeiben milyen célo-
kat kívánunk megvalósítani. Hol kell 
a családi turizmus kiszolgálását fej-
leszteni, hol kell a wellness szolgál-
tatásokat előtérbe helyezni, hogyan 
és milyen módon lehet segíteni a 
Balaton mellett élőket és a balatoni 

turizmusból élőket, hogy egy gazdaságilag racionálisan működő térség le-
gyen, és a vendégközpontú szemlélet öregbítse a magyar tenger hírnevét.

Tapolcát illetően azt tudom mondani, hogy az olyan beruházáso-
kat tudom támogatni, amelyek új munkahelyeket teremtenek, vagy az 
idénymunkák meghosszabbítását segítik elő. Gondot kell fordítanunk 
az Y-lakások energetikai felújítására, mert a rezsicsökkentés mit sem ér, 
ha közben mindennek nő az ára. Én a fűtésköltségek valódi csökkenté-

Pad Ferenc

sét szeretném elérni azzal, hogy az energetikai felújítással egyszerűbbé 
tesszük 900 ember életét. A bekötőutak és az alsóbbrendű utak fejlesz-
tése is probléma, ugyanis a tó körüli utak terhelése nagyon nagy, és nem 
lehet hagyni, hogy tovább folytatódjon az állagromlás.

Mire lenne még szükség? Folytathatnám a sort: városi strand, bor-
kultúra támogatása, kórházfejlesztés, a volt laktanya területének hasz-
nosítása, vagy például Tapolca összekötése a balatoni kerékpárúttal, ami 
szintén turistacsalogató lehetne a Balaton-felvidéken.

Mindent támogatok, ami fejleszti a Balatont, és segíti az itt élőket. Az 
új uniós ciklusban is sok olyan pályázat lesz, amivel segíteni tudunk, és a 
támogatások döntő többségét gazdasági célra kell felhasználni, kifeje-
zetten a 10 fő alatti kisvállalkozásokat támogatva. 

Ha bizalmat kapok, akkor parlamenti képviselőként minden lehet-
séges módszert fel szeretnék használni, hogy felhívjam a kormányzat 
fi gyelmét a térség gondjaira és megoldásokat követeljek. Persze sok il-
lúzióm nincs, a Fidesz-kormány magára hagyta a Balatont, mint ahogy 
az ország többi részét is. De vannak azok a fórumok, ahol helye és te-
repe van a közös gondolkodásnak. Nekem azok a szervezetek és em-
berek a szövetségeseim, akik hasznos munkával akarják támogatni a 
térséget. Én jó és támogató barátja kívánok lenni a Balatonnak, össze-
fogva az itt élőkkel.
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Fenyvesi Zoltán középiskolai tanár, akit a Fidesz jelölt országgyű-
lési képviselőnek a tapolcai körzetben.    A munkahelyteremtő beru-
házásokat tartom a legfontosabbnak. 2010 óta Veszprém megyében 
60%-kal csökkent az állástalanok száma. Azonban nem dőlhetünk 
hátra mindaddig, amíg akár csak egyetlen munkanélküli is van a tér-
ségben. Kiemelt célom emellett, hogy küzdjek a kórházi fejlesztése-
kért: Tapolcán jelenleg egy 2,3 milliárdos beruházás van folyamatban. 
Ez érinti többek között a kardiológiai osztályt, a sürgősségi ellátást, az 
egynapos sebészetet és a mentőállomást is. A fentiek mellett a Ba-
laton hosszú távú turisztikai fejlesztésével is értékálló eredményeket 
érhetünk el, amely a térség gazdasági erejét növeli. Azért is mindent 
meg fogok tenni, hogy folytatódjanak az útfelújítások.

Megválasztásom esetén olyan képviselője lennék a térségnek, 
aki együtt tud működni a kormányzattal a beruházások mielőb-
bi megvalósítása érdekében. A pár héttel ezelőtti veszprémi válasz-
tás sajnos az országos pártpolitikáról szólt, és nem a veszprémiekről. 
Azt szeretném, ha az április 12-i választás nem a sárdobálásról szól-
na, hanem az itt élő emberekről, és azokról a teendőkről, amelyeket 
mielőbb el kell végeznünk.

Tapolca a gyógyhely-minősítéssel és a kórházzal az egészségturiz-
must szolgálhatja, erre érdemes építenünk. A tapolcai strand fejlesztése 
a fi deszes városvezetés idején indult el, ami ugyancsak tovább növeli a 
térség vonzerejét. Sümegen a püspöki palota és a vár további fejlesztése 
vonzhat még több látogatót.  Ajkán a Le Belier öntödei csarnok kialakí-
tása és fejlesztése gazdaságilag meghatározó, amit támogatok. A kistele-
pülések megtartóerejének növelését, tehát hogy a fi atalok helyben ma-

radjanak, és munkához jussanak, 
kiemelt célként határoztam meg, 
amit pályázatokkal kell segítenünk.

A kemény érdekérvényesítés-
nek köszönhetően minden ma-
gyar emberre 52 ezer forinttal több 
uniós támogatás jut a követke-
ző hét évben. Azért fogok küzde-
ni, hogy ennek eredményeit az itt 
élők is érezzék. Fontos körülmény, 
hogy a kormány a fejlesztési pén-
zek 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítja. Jó esélyünk van tehát arra, 
hogy a helyi vállalkozások erősöd-
jenek, és még több munkahelyet hozzunk létre. A mostani választás tét-
je, hogy Tapolca és környéke nyertese lesz-e a következő éveknek.

Miképp eddig is, mindenkivel együttműködök, aki a térség gyara-
podásáért dolgozik, így a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal és a Balatoni 
Szövetséggel is. Mindenki számíthat rám, és én is számítok a civil szer-
vezetek javaslataira, az ajtóm mindenki számára nyitva áll. 

A magyar gazdaság ma már stabil lábakon áll. Éppen a követke-
ző évek legfontosabb feladata, hogy jelentősen javítsuk a keményen 
dolgozó magyarok élethelyzetét. Ezt szolgálják a tervezett béreme-
lések, a családi adókedvezmények kiterjesztése, az óvodabővítések 
és a bankok elszámoltatása is. Ezekért a célokért itt, a mi vidékün-
kön is érdemes küzdeni.

Fenyvesi Zoltán

Rig Lajos 1974-ben született Tapolcán. Általános iskolába 
Kővágóörsre járt, az egészségügyi szakközépiskolát Veszprémben 
végezte el. Egy év sorkatonai szolgálat után 1993-tól 2012-ig a tapol-
cai kórházban dolgozott, majd az Országos Mentőszolgálatnál he-
lyezkedett el főállásban – előtte 10 évig másodállásban már mentő-
zött –, de a tapolcai kórház egy napos sebészetén ezután is dolgo-
zott mellékállásban, mint aneszteziológus szakasszisztens. Feleségé-
vel négy gyermeket nevelnek.

2008-ban lépett be e Jobbikba, 2010-től a párt színeiben önkor-
mányzati képviselő, 2014 óta pedig alpolgármester Tapolcán.

Távlati célja és a kampány fő eleme a tapolcai kórház aktív ágya-
inak visszaállítása, mivel ez nem csak az ő elképzelése, hanem az itt 
élők akarata. Ezt tükrözi a 2012-ben összegyűjtött 12000 aláírás, amit 
az egészségügyi államtitkár semmibe vett!  Tehát a fő kampányelem 
az egészségügy kérdése. Természetesen az idegenforgalomra és turiz-
musra és a gazdaság élénkítésre is nagy hangsúlyt fektetnének!

Pár érdekes adat arról, mennyire lemaradt a tapolcai és sümegi 
kistérség az elmúlt években!  Célunk – mondja –, hogy a lehető leg-
több forrást le tudjuk hívni, ennek a kulcseleme a jó pályázat és a 
meglévő forrás! Az önkormányzatokkal és polgármesterekkel közö-
sen tudunk egy gazdaságilag növekvő és virágzó terület fejlesztési 
koncepciót kidolgozni! – tette hozzá.

Rig Lajos ötletei az idegenforgalomban érintett településekhez (Ba-
laton-part, Balaton-felvidék): „A Balaton nem csak a fürdésről szól”, ide-
genforgalmi szezon térbeli és időbeli kibővítése, kerékpáros és bakan-
csos turisták igényeinek kiszolgálása, jól kiépített útvonalak és pihenő-
helyek kellenek. A falusi vendéglátás szabályainak egyszerűsítése, kultu-
rális látnivalók és programok támogatása, ösztönzése (nem csak nagy-
rendezvények!). A történelmi nevezetességek (vár- és egyéb romok, em-

Rig Lajos

lékhelyek) rendbetétele és reklá-
mozása. A parttól távolabbi tele-
pülések intenzívebb bevonása a 
turizmusba (szálláshely, program, 
közlekedés) balatoni kerékpárutak 
rendbetétele, melyeknek sok he-
lyen rossz a vonalvezetése, baleset-
veszélyesek a hidak, átjárók. Sok 
helyen nagyon keskeny, ami mi-
att inkább a 71-es úton tekernek 
– balesetveszély, közlekedési konf-
liktusok alakulhatnak ki. 

Rossz, hiányos infrastruktúra, 
nincsenek „gyorsszervizek”, őr-
zött parkolók, ahol csomagokkal együtt ott lehet hagyni a bicikliket. 
Egyes helyeken a közúton megy a bicikliút (pl. Badacsony, Római út). 
Ide tartozik a pénztárgép nélküli szállásadók havi (tavaly még heti!) 
jelentési kötelezettsége, mely elsősorban idős embereket érint, akik 
nincsenek otthon az internet világában. Kell hozzá ügyfélkapu re-
gisztráció, az ÁNYK rendszerben kell e-nyomtatványt kitölteni, fe-
lesleges plusz adminisztráció, mellette az IFA miatt ugyanazt jelen-
teni kell az önkormányzatnak is! 

Szőlészet, borászat adminisztrációs terhei: 5 vonatkozó EK és EK 
Bizottsági rendelet, 3 törvény, 22 miniszteri rendelet. Példa: 25 hek-
toliter (kb. 3300 palack bor) felett a melléktermékek (törköly, sep-
rő) ellenőrzés melletti kivonásának (megsemmisítés vagy feldolgo-
zás) szabályozása. Ausztriában a termelő (az egyszerű szőlőműves) 
árulhatja a borát a „megfáradt vándoroknak” a saját pincéjében, ná-
lunk ez gyakorlatilag lehetetlen a szabályok miatt. 
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Nyáron port, télen sarat tudnak garantál-
ni azok a dél-balatoni régióban serénykedő 
vállalkozók, akik a szennyvízhálózat kiépíté-
sén munkálkodnak. Az érintett városok, fal-
vak lakói ennek ellenére partnerek a beru-
házásban, hiszen jól tudják: településeik to-
vábbi infrastrukturális fejlesztéseinek alapja-
it jelentik a közművek. S bizony az sem elha-
nyagolható tényező, hogy a kormány jelen-
tős összeggel – mintegy tizennyolcmilliárd 
forinttal járul a költségekhez. 

Hidvégi József, a Dél-Ba-
latoni Szennyvíztár-
sulás elnöke, Fonyód 
polgármestere el-
mondta: a tavaszias 
idő lendületet adott 
a kivitelezőknek, s így 
a tervek szerint foly-
tatódhatnak a mun-
kák.

- Mind az öt agg-
lomerációban fel-
pörögtek az esemé-
nyek. Megkezdték a 
kéthelyi szennyvíz-
tisztító felújítását, s 
folyamatban van a 
fővezeték fektetése. 

Folytatódik a szennyvízhálózat építése

Gruber Attila az ausztrál nagykövet

Karádról is jó hírek érkeztek: a csatornázás 
50% feletti, s hamarosan a telep kontúrjai is 
kirajzolódnak. Siófokon az új szennyvíztisztí-
tó mű építése kapcsán megegyeztek már az 
érintett ingatlan tulajdonosokkal – úgy tű-
nik, egyetlen esetben kell a kisajátítás eszkö-
zéhez nyúlni. A „Balatonlelle agglomeráció 
szennyvízkezelése” elnevezésű projekt kere-
tében Balatonlelle Irmapuszta és Rádpuszta 
településrészein, Balatonbogláron és Fonyó-

don valósulnak meg fejlesztések. A kivitele-
zés során Lellén,  Bogláron és Fonyódon újul 
meg, illetve készül új szennyvízcsatorna há-
lózat. 

- A beruházás jelenlegi szakaszában kerül 
sor a szennyvíztisztító telep rekonstrukció-
jának kivitelezésére. A munkálatok megkez-
dése előtt, ünnepélyes keretek között he-
lyezték el a megújuló szennyvíztisztító te-
lep alapkövét - a projekt várható befejezése 

2015. október 31. A tervezett 
szennyvíz-elvezetési és tisztí-

tási projekt megvaló-
sításának elsődleges 
célja, hogy a térség-
ben lévő települések 
szennyvizeinek árta-
lommentes elhelye-
zését hosszú távon 
oldja meg, és ez által 
a talajvíz szennyezé-
sének, a sérülékeny 
ivóvízbázisok veszé-
lyeztetésének meg-
szűnését, valamint a 
Balaton vízminőség 
védelmét szolgálja. 

   
            Süli

Az idei március 15-
ét már nem Magyar-
országon ünnepelte a 
siófoki térség korábbi 
országgyűlési képvise-
lője, Gruber Attila. Ed-
dig amatőr pilótaként 
főként a siófoki repté-
ren szállt gyakran re-
pülőgépbe, s emelke-
dett magasba, a Bala-
ton fölé, most viszont 
a korábbiaknál jóval 
nagyobb „madár” re-
pítette, sokkal mesz-
szebbre, a Föld má-
sik oldalára. Ő lett 
ugyanis Magyaror-
szág ausztráliai nagy-
követe.

Gruber Attila tizen-
két évnyi oszággyűlési 

és húsz év siófoki városi képviselőség 
után kapta ezt a rangos megbízatást. 
Nemzetközi kapcsolatainkat tekint-
ve hozzá tartozik ezután Ausztrália, 
Új-Zéland, Pápua-Új Guinea és a Togói 
Királyság.

Mi, balatoni emberek - párt hova-
tartozástól függetlenül – örülhetünk 
annak, ha valaki „közülünk” olyan po-
zícióba kerül, ahol esélye van képvi-
selni, sőt esetleg segíteni bennünket. 
Hogy Gruber Attila vajon Ausztráliá-
ban mennyit tud segíteni az országnak, 
illetve a Balatonnak, egyelőre nem tud-
hatjuk. Az viszont tény, hogy Ausztráli-
ában sok magyar ember él, akik szere-
tettel, nosztalgiával gondolnak hazánk-
ra, s akik segítségével talán Gruber Atti-
la ki tud alakítani olyan turisztikai, gaz-
dasági, kulturális kapcsolatokat, amely 
nekünk, balatoniaknak is hasznos lehet.

  Gyarmati László
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Példás egyetértéssel, folyamatos se-
gítségadással került a balatonalmádi–
vörösberényi erődített templom a Veszp-
rém megyei értéktárba. Nagy eséllyel pá-
lyázik arra is az építmény, hogy bekerüljön 
az országos értéktárba. „Besorolása” szerint 
az Árpád-kori templomok közé tartozik, 
így előkelő helyet foglal el történelmi ér-
tékeink sorában is. A Balatoni Futár Fauszt 
Gyula lelkészt kérdezte.   

- Hogyan került a templom az értéktár-
ba?

- A magyar nemzeti értékekről szóló 
2012-es törvény fogalmazza meg, hogy bi-
zonyos dolgok bekerülhetnek egy lajtrom-
ba. Egy 2013-as kormányrendelet már az al-
kalmazással foglalkozott, majd rövidesen 
megkezdődött az értékek felkutatása. Még 
ugyanebben az évben Almádi önkormány-
zata elkészítette listáját (települési értéktá-
rát), melybe a vörösberényi erődített temp-
lom is bekerült. Megalakult egy bizottság is, 
mely az értékek felkutatását, ápolását gon-
dozta. 2014 őszén már a 
Veszprém megyei érték-
tárba is felterjesztették 
templomunkat. Úgy gon-
dolom, épületünknek az 
országos értéktárban is ott 
a helye. Erre nagy esélyünk 
van, s talán nem is kell so-
kat várni rá.

- Mi a különbség az 
erőd- és az erődített temp-
lom között?

- Bár mindkettő védel-
mi célokat is szolgált, de az 
előbbire a lényegesen vas-

Értéktárba került a vörösberényi templom
A hitélet mellett a kulturális turizmust is szolgálja

tagabb falak, a lőrések voltak jellemzők, az 
utóbbi már kevesebb biztonságot adott, s 
a haditechnika számára már nem jelentett 
különösebb akadályt 1739-es építése so-
rán, illetve után a külső fal. 

- Ennél azonban sokkal régebbiek a gyö-
kerek. Mikor tehették itt le az első köveket?

- A templomdombon avar kori sírokat 
tártak fel az 1966–69 közötti időszakban. 
Az bizonyos, hogy már a X. század előtt 
itt valamilyen kőépítmény állhatott, hiszen 
egy oszlopmaradványt ma is bent őrzünk a 
templomban. Érdekes, hogy egy római ere-
detű oszlopot be is építettek valakik vala-
milyen céllal. Jó lenne ezeknek a történé-
seknek utánanézni, dokumentumokat fel-
kutatni. Szükség lenne egy nagyon részle-
tes újabb feltárásra, számos szakmai ágazat 
(régészek, történészek) bevonásával. Ilyen 
lehet még egy néprajzos is, hiszen nem 
tudjuk, miképp kerültek különféle motí-
vumok a falakra. A falaknál maradva: szá-
mos XVI. századi latin, néhány görög nyel-

vű felirat is előkerült a felújítás során, sőt: 
évszámok is. Van tehát feladata egy régész 
csapatnak…

- Mindezzel mi a szándékuk?
- Jó lenne visszatekintenünk a múltunk-

ba. Nemcsak a hívőknek, de az itt élőknek 
és a turistáknak is tudnánk mit mutatni, a 
falak közt programokat lehetne szervez-
ni. Ilyenek már eddig is voltak, s számos hí-
resség adott már itt hangversenyt, orgo-
na- vagy régi zenei koncertet. Ugyanak-
kor nagyon szép esküvői színhely is temp-
lomunk. Annak is örülnénk, ha egy jó tol-
lú szerző összefoglalná templomunk törté-
netét, amely akár el is játszható lenne, mint 
turisztikai csalogató program. Gondolko-
dunk egy interaktív bemutatóban is, ehhez 
a pályázatunk már el is készült.

- Mindehhez eszközök is kellenek, nem-
de?

- Elsősorban pályázati pénzek, s tán 
nem is kevés. Bízom benne, hogy meg-
adatik számunkra egy ilyennek a lehető-

sége. Nem lennék igazsá-
gos, ha nem említeném 
meg a tavaly befejeződött 
zsindelycserét, a repedt fa-
lak ún. „falvarrásos” tech-
nikával történő összeil-
lesztését, a külső vakolást, 
festést. Jó lenne egy alap, 
amely fedezné az ilyen jel-
legű kiadásainkat, hiszen a 
zsindelyt ápolni is kell, ami 
nem kevés pénzbe kerül. 

– Zatkalik András –
      fotó: Zatkalik

vállalja szakdolgozat, 
könyv, újság bekötését,

valamint oklevél, vendég-
könyv és

étlaptartó
készítését.

Tel.: 0620/9615-834
E-mail: rnagy@freemail.hu 

K Ö N Y V K Ö T Ő

valamint oklevél, vendég-
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Egymilliárd-kétszázmillió forintos kiadási és bevéte-
li összeggel fogadta el a lellei képviselő-testület a vá-
ros idei költségvetését. A település működtetésére, az 
intézmények fenntartására fordítható össze-
geken túl a testület százhatvanmillió fo-
rint céltartalékot különített el utak, jár-
dák javítására, az idegenforgalmi sze-
zonra való felkészülésre. Kenéz István 
polgármester azonban akkor érezné 
a korábban tapasztalt lendület folyta-
tását, ha egy ötvenmilliós tételt is fel tud-
nának használni.

- Ezt az összeget az esetlegesen megnyíló 
pályázati források „társításához” szánjuk – ön-
részként. Tudomásunk szerint ugyanis az év má-
sodik felében már közzéteszik az unió anyagi támo-
gatását élvező pályázatokat, s mi az elsők között aka-

Balatonföldvár történelme szorosan ösz-
szekapcsolódik a magyar tengerrel, a tó ha-
jóforgalmával. Mindezt jól mutatja, hogy a 
településen működik a Balatoni Hajózási 
Zrt. egyik legnagyobb kikötője, valamint fő-
szezonban rendszeresen és jó kihasználtság-
gal közlekednek a várost érintő hajójáratok 
is. Balatonföldvár önkormányzata ezért azt 
a célt tűzte ki maga elé, hogy közelebb hoz-
za a térségben kiránduló, pihenő, illetve élő 
emberekhez a hajózás érdekes, ám máig kis-
sé zárt világát. 

A Balatoni interaktív hajózástörténe-
ti kiállítás és kilátó épület megvalósítá-
sával a város nyugati részén elhelyezke-
dő, magasparti területen komplex fejlesz-
tés tanúi lehetnek a kirándulók. A beru-
házás célja a település, és így a Balaton tu-
risztikai kínálatának fejlesztése, vonzerejé-
nek növelése, a hajózás világának megis-
mertetése a szélesebb közönséggel. A vá-
ros vezetése ehhez egy olyan területet je-
lölt ki, amely jelenlegi állapotában kizáró-
lag fogathajtó versenyek helyszínét adja, 
ugyanakkor kiváló, egyedi panorámája mi-
att vonzza a Balatonföldvárra látogató tu-
ristákat. Mi több, a kiépített Kelta túraút-
vonal egyik állomása is a közelben találha-
tó. Ugyanakkor a terület nagysága, közmű 
kiépítettsége és kiváló megközelíthetősé-
ge miatt egyaránt alkalmas turisztikai hasz-
nosításra. A fent felsorolt erényekre építve 
tehát egy olyan komplexum fog létrejön-
ni, amely nem csak a balatoni hajózás izgal-

Lelle: stabil gazdálkodás

Földvár: komplex fejlesztés

runk belépni a kandidálók sorába. Terveink bőségesek: 
szeretnénk az élményfürdő szolgáltatásait bővíteni, köz-
területeket korszerűsíteni, kerékpár utakat építeni – ál-

talában a turisztikai célú beruházásokat favo-
rizáljuk, hiszen ezek a helyi lakosság kom-
fort érzetét is javítják. Az elmúlt választá-

si ciklust ebből a szempontból rendkí-
vül sikeresnek értékelem, ugyanis kö-
zel egymilliárd forint jutott fejleszté-

sekre. Új bölcsődét építettünk, a mű-
velődési ház és a szabadtéri színpad a leg-
kényesebb előadói és látogatói igényeket 

is kielégíti. Bízom abban, hogy a nyári kon-
certek során számos alkalommal kitehetjük 

majd a megtelt táblát, s így a terveinkben szereplő 
negyvenmillió forintos bevételt is teljesíteni tudjuk. 

     Süli  

Egymilliárd-kétszázmillió forintos kiadási és bevéte-
li összeggel fogadta el a lellei képviselő-testület a vá-
ros idei költségvetését. A település működtetésére, az 
intézmények fenntartására fordítható össze-
geken túl a testület százhatvanmillió fo-
rint céltartalékot különített el utak, jár-
dák javítására, az idegenforgalmi sze-

tását, ha egy ötvenmilliós tételt is fel tud-

- Ezt az összeget az esetlegesen megnyíló 
pályázati források „társításához” szánjuk – ön-
részként. Tudomásunk szerint ugyanis az év má-
sodik felében már közzéteszik az unió anyagi támo-
gatását élvező pályázatokat, s mi az elsők között aka-

runk belépni a kandidálók sorába. Terveink bőségesek: 
szeretnénk az élményfürdő szolgáltatásait bővíteni, köz-
területeket korszerűsíteni, kerékpár utakat építeni – ál-

talában a turisztikai célú beruházásokat favo-
rizáljuk, hiszen ezek a helyi lakosság kom-
fort érzetét is javítják. Az elmúlt választá-

si ciklust ebből a szempontból rendkí-

velődési ház és a szabadtéri színpad a leg-
kényesebb előadói és látogatói igényeket 

is kielégíti. Bízom abban, hogy a nyári kon-
certek során számos alkalommal kitehetjük 

majd a megtelt táblát, s így a terveinkben szereplő 
negyvenmillió forintos bevételt is teljesíteni tudjuk. 

     Süli  

mas világában lévő lehetőségeket, hanem 
a projektterület nyújtotta csodás panorá-
ma potenciálját is kiaknázza, amelyhez egy 
modern, attraktív, megjelenésében is iz-
galmas épületet húznak fel saját kilátóto-
ronnyal és panorámaszinttel. Az új ingat-
lan emellett alkalmas lesz ismeretterjesztő 
programok, előadássorozatok, időszakos 
kiállítások befogadására is az állandó tár-
laton túl, amely korszerű, interaktív eszkö-
zökkel ismerteti meg a látogatókat a kör-
nyék és a hajózás érdekességeivel. Ráadásul 
a koncepció és a kivitelezés nem áll meg az 
új kiállítótér ajtajánál, hanem komoly mi-
nőségi ugrást hoz környezete számára is. 
Az építkezés során ugyanis területrende-
zésre is sor kerül, amelynek keretén belül új 

utcabútorokat helyeznek el, korszerűsítik a 
közvilágítást, sétautakat alakítanak ki, illet-
ve parkosítást is végeznek a szakemberek. 
A gyermekek számára pedig a kiállítás ar-
culatával harmonizáló játszótér kerül kiala-
kításra, valamint modernizálják a parkolót 
is. Holovits Huba polgármester a beruhá-
zás kapcsán hangsúlyozta:                                 

- Amikor városunk belevágott e koncep-
ció megvalósításába, egy egész évben nyitva 
tartó, tizenkét hónapon át működő, két tu-
risztika attrakciót magában foglaló létesít-
ményt képzeltünk el. Az építkezés a megfe-
lelő ütemben zajlik, a nyári főszezonban már 
látogatókat fogad. Meggyőződésem, hogy 
páratlan élményben lesz részük azoknak, 
akik felkeresik Földvár új intézményét.
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A tervek szerint halad a révfülöpi agglomeráció 
szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése

Hévíz bora Gabriella
A Nyugat-Dunántúl borászatai köré-

ben hirdetett meghívásos pályázat útján 
választották ki a napokban idénre szó-
lóan a Hévíz Város Borát. A címet a Bor-
bély Családi Pincészetből való badacsonyi 
„Gabriella Muscat Ottonel” fajta nyerte. 

A borversenyt a Szent András Reu-
makórház hoteljének konferenciater-
mében rendezték. Az immár hagyomá-
nyos mustrát a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment szervezte, kiváló fajták 
közt történt a válogatás. Minderről a 
TDM képviseletében a program házi-
asszonya, Berta-Tóth Manuéla elmond-
ta, hogy pályázni meghívás alapján le-
hetett: a Nyugat-Dunántúl ismert borá-
szatait invitálták, kizárólag száraz, fehér 
borokkal való nevezéssel. A termelők 
összesen 20 fajtával szerepeltek. 

A kivitelezési munkálatokról tájékoz-
tató lakossági fórumot tartott a Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt. Révfülöp ön-
kormányzati hivatalában. A fórum témá-
ja a 2013 áprilisában kezdődött révfülöpi 
agglomeráció (Révfülöp, Balatonszepezd, 
Kővágóörs, Zánka) szennyvíztelepének 
bővítése és fejlesztése volt.

A község házigazdája, Kondor Géza 
polgármester elmondta: a fejlesztés cél-
ja a határértéken működő szennyvízte-
lep technológiai korszerűsítése, üzemel-
tetési folyamatainak hatékonyabbá téte-
le, a szigorodó kibocsátási határértékek-
nek és hatósági követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében történt.

A fórumon a DRV Zrt. képviseleté-

A bíráló bizottság Kocsis László tan-
székvezető egyetemi tanár elnökletével 
végezte a minősítést, amiben részt vett 
a TDM képviseletében Karádi Szabolcs 
borszakértő, Szakonyi 
József főorvos, boraka-
démia tag és Zámbó Ti-
bor, szállodai vendéglá-
tási igazgató. A váloga-
tás két körben zajlott, az 
első fordulóban a zsűri öt 
bort tett a várományosi 
helyre, ez kiegészült még 
egy fajtával, amit a borok 
civil kóstolói ajánlottak 
be a döntőbe. A győztes 
fajta szoros mezőnyből 
került ki, az eredmény 
szempontjait illetően a 

zsűri kiemelte, hogy a cím nem csak mi-
nőségi fémjel: elegáns és harmonikus jel-
legével illik Hévízhez. 

                                      H. Á.

ben Czipri András projektvezető hang-
súlyozta: „A kivitelezési munkálatok az 
előzetes terveknek megfelelően halad-
nak. Mostanra befejeződött a szennyvíz-
tisztító telep műszaki átalakítása. Korsze-
rűsítésre kerültek a biológiai tisztítási fo-
lyamatok (nitrifikáció és denitrifikáció) 
hagyományos technológiával, a meg-
lévő egyesített műtárgy technológi-
ai tereinek felhasználásával, elébe kap-
csolt új anoxikus medence kialakításá-
val és gépészeti korszerűsítéssel, kétféle 
nitrát-eltávolítási technológiával. Meg-
valósult a fázisszétválasztás hagyomá-
nyos, utóülepítős rendszerrel, vegysze-
res foszforeltávolítás vegyszeradagolás-
sal és az iszapkezelés fölösiszap sűrítése 

új gépi elősűrítővel, sűrített iszap gépi 
iszap-víztelenítésével. A fejlesztésnek 
köszönhetően teljesülnek a hatályos 
környezetvédelmi előírások.”

A fejlesztésre fordított támogatás 
több mint 500 millió forint, melynek fe-
dezete az európai uniós és a hazai költ-
ségvetési forrásokból tevődik össze. A fó-
rumon a csatornahálózat rekonstrukció-
jával kapcsolatos kérdéseket is megvitat-
tak. Elhangzott, hogy a projekt keretén 
belül lehetőség nyílt az agglomerációban 
üzemelő szennyvízhálózat legkritikusabb 
szakaszainak felújítására. A projekt ünne-
pélyes lezárására várhatóan 2015 áprilisá-
ban kerül sor.

   /zatyipress/
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Hozzáadott értékeink
15 éves a magyarországi Regens Wagner  Közhasznú Alapítvány

Johann Evangelist Wagner, a dillingeni 
szeminárium egykori vezetője (régense) 
1847-ben alapítványt hozott létre, aminek 
segítségével lakhatást és munkát biztosí-
tott siket emberek számára. Gyermekko-
ri meghatározó élményként tartotta szá-
mon azt az esetet, amikor otthonuk ajta-
ján kopogtatva siket kisfi ú koldult kenyé-
rért. Mára Dél-Németországban a Regens 
Wagner Stiftungen Dillingen 14 szerveze-
tében immár több mint tízezer fogyaték-
kal élő személyt lát el. 

Amikor 2000-ben létrejött a magyaror-
szági Regens Wagner Közhasznú Alapít-
vány, az Alapítók Johann Evangelist Wag-
ner koncepciójából indultak ki: „...aki mun-
kát ad, kenyeret ad“.   A magyarországi ala-
pítvány balatonmáriafürdői székhelyén in-
tézményével azonos telken akadálymente-
sített vendégházat épített konferencia te-
remmel, fi tnesz teremmel, kávézóval azért, 
hogy munkahelyeket teremtsen magyar 
fogyatékkal élő embertársainknak. A ven-
dégház bevételei az alapítvány közhasz-
nú tevékenységének költségeit egészítik ki: 
otthon, nappali intézmény, szociális foglal-
koztatás, akkreditált foglalkoztató. Meg-
fogalmazott cél volt a kezdetektől fogva, 
hogy a balatonmáriafürdői Regens Wag-
ner Alapítvány működési költségeit  ma-
gyarországi tevékenysége biztosítsa.  

Szakmai munkánkat meghatároz-
ta a németországi több mint másfél év-
százados tapasztalat. Minden tőlünk tel-
hetőt megteszünk az  inklúzió megvaló-
sulásáért, és ebben sok támogatónk van 
Balatonmáriafürdőn  is. Amikor nem csak 
egy telken, hanem rész-
ben azonos épületben 
rendeztük be a vendég-
ház szobáinak egy ré-
szét és a lakószobákat, in-
tézményvezetőként ki-
csit aggódva gondoltam  
arra,  hogy a két profi l 
esetleg kölcsönösen za-
varja majd egymást  Ha-
mar megnyugodhattam. 
Ilyen őszinte fogadtatás-
ban nem sok helyen ré-
szesül a vendég. Ennyi 
szívből jövő mosolyt csak 
nálunk kap. Lakóink olyan 

büszkék a munkájukra, olyan szívvel, lé-
lekkel tevékenykednek a vendégek legna-
gyobb megelégedettségre, hogy mára ki-
derült, ettől egészen különleges hangulata 
van a háznak, ami csak nekik köszönhető. 
Sok visszatérő vendégünk van. Lakóink a 
vendégek között mozognak nap mint nap, 
csak a vendégszárny elkülönített, a többi 
tér közös: közlekedők, park, fi tnesz terem, 
játékszoba, mini-golf pálya. 

Az alapítvány minden épülete akadály-
mentesített, a vendégszobáink több mint 
fele úgyszintén.  Azok számára, akik  a ház-
ban laknak, vagy a nappali intézmény szol-
gáltatásait veszik igénybe, és már nem jut 
munka a vendégház létesítményeiben, 
egyéb foglalkoztatási formákat is biztosí-
tunk. Kerámia műhelyünk külföldi meg-
rendeléseknek is eleget tesz, használt esz-
közöket bontunk, elektromos vezetékeket 
kötegelünk. A szőnyegszövők  és ajándék-
tárgy készítők is boldogok, mert mindent 
eladunk, amit készítünk. 

„A saját utamat járom”. Így hangzik a 
Regens Wagner Alapítványok mottója. 
Az itt gondozott fogyatékos emberek a 
saját útjukat járhatják. Otthonuk mel-
lett egyénre szabott  foglalkoztatás, fej-
lesztés, kulturált szabadidős programkí-
nálat biztosított. 

Egy családfő, aki gyermeke érdeké-
ben keresett fel, mesélte, hogy isme-
rősük, akinek Balatonmáriafürdőn van 
nyaralója, hívta fel a figyelmüket az in-
tézményre. Az ott lakók mindig jó han-
gulatban közlekednek a településen, 
mosolyognak és derűsek, mondta.

A ház kávézójában és konferencia ter-
mében  színvonalas kulturális események-
nek adunk helyet: évente képzőművésze-
ti kiállítást, komolyzenei koncerteket, szín-
házi előadásokat szervezünk. Ezeken részt 
vesznek a ház vendégei, a település lakosai 
és a településen nyaraló vendégek. Évente 
megrendezzük a „Miben más?” kézműves 
vásárt, ahol több hasonló intézmény meg-
mutathatja termékeit a településre láto-
gatóknak. Aznap nyitva áll a ház és a park 
minden látogatónak, interaktív progra-
mokkal szórakoztatjuk a gyerekeket és fel-
nőtteket. Play-back improvizációs színhá-
zi előadással zártuk 2014-ben ezt az ese-
ményt. Ebben az évben is különleges meg-
lepetéssel készülünk a vásár záró estjére. 

A Regens Wagner ház lakóit a telepü-
lés lakossága teljes mértékben  befogad-
ta.  Jelen vannak a rendezvényeken,  gyak-
ran saját standdal is,  ismerik őket és segítik 
vásárlásaikat a helyi boltokban, otthono-
san mozognak az egyházközség tagjai kö-
zött, részt vesznek a Szent István Házban 
tartott fi lmvetítéseken, adventi programo-
kon, a balatonmáriafürdői közház rendez-
vényein,  ott vannak a foci meccseken, a 
strandon,  és az idősek adventi programján 
– melyet a polgármesteri hivatal a Regens 
Wagner konferencia termében szervez.  Az 
adventi időszakban  helyi lakosok látogat-
nak el az  otthonba, ahol az intézményben 
élőkkel közösen teáznak és beszélgetnek.  

Munkánkat önkéntesek is segítik, 
de lakóink is felajánlottak már a telepü-
lésen önkéntes munkát. Otthon van-
nak itt a Balatonon, egészen pontosan 

B a l a t o n m á r i a f ü rd ő n . 
Minden okunk megvan 
arra, hogy a  magyaror-
szági  Regens Wagner 
Alapítvány 15 sikeres évét 
megünnepeljük. Az ün-
nepséget tervezzük, fel-
ajánlásokat, támogatást 
köszönettel fogadunk.

Honlapunk:
www.regenswagner.hu

Vajna-Vormair Katalin
intézményvezető
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Települések

A város a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium támogatását élvezi a felkészülésben, 
Siófok polgármestere szerint azonban szé-
les körű összefogásra is szükség van a vá-
ros lakossága, civil szervezetei és intézmé-
nyei részéről.

A „Virágokkal a közös Európáért!” jel-
mondattal indító, egyedülálló verseny 
évente közel ötvenmillió embert mozgósít 
és huszonötezer település között teremt 
kapcsolatot a harmonikus környezet meg-
teremtése és megóvása érdekében.

 Európa legnagyobb múltra visszatekin-
tő kezdeményezéséhez a kelet-európai tér-
ség államai közül elsőként hazánk csatlako-
zott. A program célja a fenntartható fejlő-
dés, a természetes táj megőrzése, a racio-
nális vízgazdálkodás, a korszerű hulladék-
feldolgozás, az épített és természeti örök-

Keszthelyen immáron 15 éves hagyo-
mány, hogy a Balatoni Borbarát Hölgyek 
Egyesülete a farsangolás jegyében szövet-
kezik mindenféle szerzettel. Ez idén a ju-
bileumhoz is méltón, kiemelkedően látvá-
nyosra sikerült.

Az eleganciát a karneváli hercegi pár 
képviselte, akiknek láthatóan örömükre 
szolgált a körülöttük zajló nagy felhajtás. 

- Nagyon jól érezzük magunkat, öröm 
nekünk ez a megtiszteltetés, amiben ré-
szünk van Keszthelyen, most először - így 
a hercegnő és hercege.

A főúr hozzátette, hogy a szép napsüté-
ses idő várakozáson felüli, sőt: kezd túl me-
leg lenni a paróka. 

A hangulatot pedig fel is forrósítot-
ta nyomukban a többi maskarás ricsa-
jos vonulása. Tömeg tódult a belvárosba, 
a látnivalókat elözönlötte a kíváncsi te-
kintetek sokasága. Tömött sorfal között 
adta a menet ritmusát a Boombatucada 
ütőegyüttes - verte a taktust varázsló, Bre-
ki, szanitéc, nindzsa…

Egy világot építettek fel a szereplők, 
amint végigvonultak a város sétálóutcá-
ján. A jelmezesek idéztek nemzetek divat-
jából, katonaéletéből, a természet sokfé-
le teremtményéből, korszakok szokásai-

Siófok képviselheti hazánkat az
Entente Floral Europe versenyén

A bor angyalainak nyomában

ség megőrzése, gyarapítása, de legfőképp 
olyan kulturált, virágokkal, zöld növények-
kel díszített tiszta környezet megteremté-
se, amely a települést az eljövendő generá-
ciók számára is széppé és élhetővé teszi.

„Magyarország a turizmus kezdemé-
nyezésére 1990-től a közép-kelet európai 
térségből elsőként csatlakozott az európai 
versenyhez és egyben a régió legsikereseb-
ben szereplő országa. Az elmúlt több mint 
két évtizedben a magyar települések nyolc 
arany (Balatonfüred, Siófok, Géderlak, Ka-
posvár, Lipót, Nagyatád, Eger, Gyula), hu-
szonkettő ezüst, tíz bronz és tíz Európa-dí-
jat nyertek.” - olvasható az Entente Florale 
Europe honlapján.

Siófok - tudatos és hosszú távú tervezé-
sének köszönhetően - rendszeres résztve-
vője lehet a Virágos Magyarországért ver-

senynek, amelyen tavaly első helyezést ért 
el az 50 000 fő alatti város kategóriában. A 
nemzetközi versenyen 1997-ben már arany 
minősítést szerzett, idén pedig – városi ka-
tegóriában - újra képviselheti Magyaror-
szágot Balatongyörök mellett. A helyi, hét 
tagú szervezőbizottságot a felkészülés so-
rán Siófok alpolgármestere, Potocskáné 
Kőrösi Anita vezeti.

A nemzetközi zsűri több szempontot is 
fi gyelembe vesz a döntés során, ezért Len-
gyel Róbert sajtóközleményben hívta fel 
többek között a város polgárai, civil szerve-
zetei és intézményei fi gyelmét a felkészü-
lésre, valamint - a saját lakókörnyezetük-
ben történő tevékeny részvételen és oda-
fi gyelésen túl - széles körű összefogásra az 
előző nemzetközi sikerhez hasonló ered-
mény elérésének érdekében.

ból. Megjelentek 
mesefi gurák, rém-
fi lmbeli alakok, jó 
falusi lakodalmas 
násznép mutat-
ta a boldogság-vi-
dámság perceit. 
Tükrös paplanok 
oválkeretéből csa-
ládi album élő ké-
peit nézhette vé-
gig a bámészhad. 
Aztán jöttek a ja-
nicsárok, gladiá-
torok, kis harco-
sok az oviból, óri-
ásként gólyalába-
sok. Csinos gésa 
mosolygó tekinte-
te sugárzott napernyője alól, felvonult Hó-
fehérke a törpéivel, volt pattogatott kuko-
rica, mobiltelefon. Az 50-es évek magyar 
munkás-parasztja pedig korabeli kerékpár-
ját tolva ballagott, nemzetiszín szalagos de-
mizsonnal, a biciklivázra kötözött kapával. 

- A farsangi jó hangulat kialakulásá-
val mind a 38 angyalka elnyerte jutalmát 
- utalt a Keszthelyi Karnevált rendező bor-
hölgy kollektívára Nádler Józsefné arkan-

gyal. - Nagy öröm, hogy nem csak a mi igye-
kezetünk szárnyalt, hanem röpködtek az 
ötletek a résztvevők körében is. Sokan csat-
lakoztak, segítették a jelmezesek a szándé-
kunkat, hogy a rendezvény másfél évtizedes 
jubileuma egy csoda legyen.

A több mint 30 csoport, egyéni nevező, 
közel félezres sokasága a város főterén pro-
dukciókkal is szórakoztatta a közönséget. 

                                                    H. Á.
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Ötven országból járnak Hévízre
Hévíz 2014. évi vendégforgalmi ada-

tai újfent igazolták, hogy a fürdőváros a 
magyarországi turizmusban stabil vezető 
szerepet tölt be. A kiemelkedő vonzerő 
a világ legnagyobb természetes termálta-
vának ismert gyógyhatása mellett a mi-
nőségi szolgáltatásoknak is köszönhető. 

A fürdőváros Budapest után a legna-
gyobb forgalmú üdülőtelepülés: a ven-
dégéjszakák száma több éve meghalad-
ja az egymilliót, ez tavaly 1.066.305 volt, 
ami a befizetett üdülőhelyi díj összegé-
ből mutatható ki. Ebből mintegy 80 ez-
res nagyságrendű volt a szobakiadók-
nál való szállásfoglalás. Utóbbi körben 
csaknem 10 százalékos növekedés tör-
tént, míg másutt 6 százalékkal mérsék-
lődött a forgalom a 2013. évihez 
képest. A város elmúlt évi 
vendégforgalmát értékelve 
Papp Gábor polgármester 
és Horváth Orsolya, a Hé-
vízi Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezetője kiemel-
te, hogy a vendégéjsza-
kák számában 15 százalé-
kos arányt képvisel a repü-
lővel érkezők köre, a rájuk 
jellemző hosszabb tartóz-
kodási időnek is köszönhe-
tően. 

A vendégek nemzeti ho-
vatartozás szerinti összeté-
tele nem mutatott jelen-
tős változást tavaly, meg-
közelítőleg azonos nagy-
ságrendben a belföldiek, a 
német, valamint az orosz 
nyelvterületről érkezők 
(30-30-30 százalékkal) te-
szik ki, 10 százaléknál kicsi-
vel több a más országok-
ból érkezők száma, köztük 
zömmel csehek, szlovákok 
és észak-európaiak vannak. 
Mindezzel együtt jellem-
ző, hogy Hévízt, Kínától 
Észak-Amerikáig mintegy 
50 országból keresik fel. Je-
lentős a kínai vendégszám, de egy-
előre rövid, ismerkedő jellegű tartózko-
dással. Az orosz forgalom múlt év végé-
től tapasztalt mérséklődése 2014. év átla-
gában 1,9 százalékos csökkenést okozott. 

Ötödik éve működik a Hévízi Turisztikai 
Marketing Nonprofi t Kft., mely a tagságá-
val széles körben felöleli a fürdőváros turisz-
tikai szolgáltatóinak közös képviseletét. A 
gyógytó híre, vonzereje mellet a fürdőváros 
nagy szolgáltató köreit tömörítő civil szerve-
zetnek is köszönhető, az immáron tartósan 
jellemző évi egymillió feletti vendégéjszaka. 
További stabilitást is jelent, hogy a fürdővá-
rosban megfordulók mintegy 80 százalékát 
többszörös visszatérőként fogadhatják. A 
januári kampány hatása már az idei forgal-
mon is érzékelhető, erről Horváth Orsolya, 
a kft. ügyvezetője elmondta: az eredménye-
ket azokból a megkeresésekből látják, amik 
az adott területekre koncentrált munka ha-
tására onnan érkeznek. 

A fő célország most Ausztria és Né-
metország déli része, továbbá Csehország 
és Szlovákia, ahol turisztikai PR ügynök-
ségek segítségével generálnak sajtó meg-

jelenéseket, szólítják meg az utazásra ké-
szülőket friss hírek publikálásával. Szemé-
lyes tapasztalatot nyújtó céllal újságírói 
csoportokat fogadnak, valamint Hévíz 
prezentációk szervezésével vannak jelen 
a német nyelvű célpiacokon. Új vendég-
küldő régióként tarják számon Észak-Eu-
rópát: onnan elsősorban Norvégiából és 
Svédországból számítanak nagyobb lét-
számú beutazásra. Az orosz turizmus-
ban mutatkozó csökkenés ellensúlyozá-
sára a közeli küldő területeken hangsú-
lyosabb kommunikációval törekednek, az 
orosz piac meghatározó irodáival szoro-
sabb együttműködésben dolgoznak, töb-
bek közt a Moszkva - Sármellék közvet-
len repülőjárat újraindításáért. Bizakodás-

ra ad okot, hogy a fürdővárosban 
az európai átlagnál eddig 
jóval kisebb mértékű orosz 
forgalomgyengülés érző-
dött, ami a hévízi egészség-
turisztikai kínálatnak tulaj-
donítható. 

A belföldi turizmus fej-
lesztéséért Hévíz úttö-
rő szerepet vállalt, Hajdú-
szoboszlóval közös mar-
keting munkát indítva. Ke-
let- és Nyugat-Magyaror-
szág legnevesebb fürdővá-
rosa együtt, új eszközökkel 
igyekszik elérni az utazást 
tervező vendégeket, össze-
tett kedvezményekkel. Az 
összefogás célja, hogy mo-
dern és hatékony módon 
megismertessék a hazai 
vendégeket az egészségtu-
datos életmód kialakításá-
nak lehetőségeivel, közvet-
len kedvezményekkel ösz-
tönözzék a fürdőhelyek lá-
togatását, a fürdőkultúra 
fejlődését. A partnerkap-
csolat a hazai piacon a ver-
senytársak egymás hasz-
nára való erősítését is je-
lenti. Az év elejei fürdő 

szezon szállásajánlati akciója már-
cius elején indult, s április végéig tart, a 
kínálati körrel területileg az egész orszá-
got felölelik.  

                                 Horányi Árpád
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Török turisztikai kapcsolatFelülről is,
alulról is víz

A törökországi Fethiye 
üdülőváros delegációja tett 
látogatást a napokban Héví-
zen. A vendégeket az önkor-
mányzati vezetők fogadták, 
tárgyalásaik során a turiszti-
kai együttműködés lehetősé-
gei kapcsán testvértelepülési 
kapcsolat is napirendre ke-
rült.

A találkozóra a fürdőváros-
ban 2012. októberében ren-
dezett török-magyar üzlet-
emberek fórumának eddi-
gi eredményei alapján került 
sor. A küldöttséget Behcet 
Saatci polgármester vezette, 
társaságában volt helyette-
se és egy képviselőtársa, va-
lamint két üzletember. A ven-
dégeket magyar részről Hege-
dűs Tamás, Hévíz tiszteletbe-
li törökországi nagykövete kí-
sérte. Házigazdaként fogad-
ta őket Kepli József János és 
Lukács Ferenc alpolgármes-
ter, a megbeszéléseken részt 
vett Őry Rózsa hivatali kabi-
netvezető. Többek közt el-
hangzott: a Törökországgal 
való kapcsolat egyik eddigi 
látványos eredménye, hogy a 
Hévíz-Balaton Airportról jú-
niustól charter járatok indul-
nak Antalya repülőterére. En-
nek kapcsán a vendégek el-
mondták, az együttműködést 
a repülőutas összeköttetés ki-

Balatonalmádiban is végleg száműzték a te-
let. A hagyományos rendezvényre a tó partján 
került sor. Az esős idő ellenére idén is több szá-
zan voltak kíváncsiak a február végi látványos-
ságra, melyet egy délelőtti látvány-disznóvágás 
előzött meg sok finom falattal.

A jó hangulatot, a táncot, a vidámságot a 
litéri Szárazág és Zöldág néptánc együttesek 
biztosították és „gerjesztették”. Idén sem tér-
tek el jó szokásuktól: „szárazon” borotválták 
meg a szakállasokat (némi liszt és egy „jól éle-
zett” fakés bevetésével). Bár a város polgármes-
tere,  Keszey János igyekezett elrejtőzni, a szem-
fülesek őt is „gondjaikba vették”. 

A kiszebáb elégését követően jött a nagy 
attrakció: a fürdőzési szezon kezdetét repre-
zentáló úszkálás a fagyponthoz közelebbi Ba-
latonban.

Az első strandolók gondos orvosi vizsgála-
ton is átestek, aztán úgy belevetették magu-
kat a meglehetősen néptelen vízbe, mintha jú-
lius lenne. Tóth Zoltán ötödször; Major Tamás 
nyolcadszor; Gurdon Lehel először; Király Lász-
ló pedig sokadszorra mártózott meg a tóban. A 
krónikás vétke, hogy az egyetlen hölgy neve ti-
tokban maradt…

   Z. A.
   fotó: Zatkalik

használásával szeretnék szorosabbra 
fűzni, elsősorban turisztikai téren. Hé-
víz gyógyászata, egész fogadókészsége 
nagy lehetőséget jelent számukra. Ez-
úttal részletesebben tárgyaltak a Hévíz 
és Fethiye testvérvárosi kapcsolatának 
kialakításáról.        

Fethiye az Égei- és Földközi-tenger 
találkozásánál fekvő történelmi vá-
ros, nemzetközi szinten is az egyik leg-
népszerűbbnek számító turisztikai cél-
pont. Ősi település , már az i .e. 5. szá-
zadban is lakták, az ókori Lykia terüle-
tén fekszik, ami a hellén kor egyik leg-
fejlettebb civilizációja volt. Történel-
mi nevezetességei a kősziklákba vájt sí-
rok, a Nagy Sándorhoz kötődő legen-
dák és a jóshely-múlt és a „hamam” ha-
gyományos török fürdő is , amely a 16. 
század óta várja a vendégeket és ma is 
szerves része a turizmus mindennap-
jainak. A várostól délre fekszik a vi-
lágörökségek sorába tartozó Xanthos, 
mely Lükia fővárosa volt, tőle 8 kilo-
méterre található a kultikus Letoon, az 
ókori város templomromjaival. Fethiye 
lakosságszáma nem haladja meg a 70 
ezer főt, ám turisztikai szezonban akár 
250 ezerre is duzzad a településen lé-
vők száma. Különösen népszerű hely a 
brit és orosz turisták körében, akik kö-
zül sokan le is telepedtek a városban. A 
turizmus 30 éve a legfontosabb megél-
hetési forrás , a lakosság emellett nagy 
múltra visszatekintő mezőgazdaság-
gal, főként gyümölcs- és zöldségter-
mesztéssel is foglalkozik.

                                           H. Á.
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Számos fejlesztést tervez Badacsonytomaj 
önkormányzata, amely egyszerre szolgálja a 
településen lakók és a turisták érdekeit. A kép-
viselő-testület havonta szervez parázs vitákkal 
és megoldásokkal teli lakossági fórumot, hogy 
közvetlenül vitathassa meg a helyiekkel, mit 
szeretnének elérni. Krisztin N. Lászlóval arról 
is beszélgettünk, miért elengedhetetlen a kö-
zösség egységének helyreállítása, amely nélkül 
nincs fejlődés.

- Minek köszönhető, hogy újraválasztották 
2014-ben?

- Úgy vélem, alapvetően három oka volt. 
Egyrészt az emberek látták az elmúlt négy év 
sikertelenségét, képviselő-testületi csatározá-
sait, s úgy érezték, hogy két képviselőtársam-
mal inkább mi jártunk a településünk jövő-
je szempontjából helyes úton, s nem a másik 
négy képviselő, hisz mindhármunkat vissza-
szavaztak. Másrészt, szerintem sikerült von-
zó programot kínálni a választóknak. A kam-
pányban nagyon sok ember véleményét be-
gyűjtöttem, ezért gyakorlatilag a programot 
maguk a településen élők alkották meg. Har-
madrészt a közösségnek elege lett a megosz-
tottságból, a gyűlölködésből, s vissza szerettek 
volna térni a régebben bevált nyugodt, fejlő-
dő időszakhoz. 

- Mit értek el az elmúlt négy évben és a vá-
lasztások óta?

- Az elmúlt négy évben kevés eredményt 
értünk el. A fent említett okok miatt men-
toraink, támogatóink elfordultak tőlünk, ko-
moly pályázati forrást nem sikerült szerezni, a 
korábbi időszakokhoz képest apró fejlesztése-
ket valósítottunk meg. Igaz, sikerült stabilizálni 
a költségvetésünket, de az inkább a kormány-
zati konszolidáció, mint a mi sikeres munkánk 

Összefogás nélkül nincs fejlődés
eredménye volt. A választások után az új kép-
viselő-testület nagyon sokszor leült beszél-
getni. Átgondoltuk a legfontosabb dolgokat, 
megalkottuk a rövid, közép- és hosszú távú 
elképzeléseinket a nemrégen elfogadott Tele-
pülésfejlesztési Koncepció (TFK) alapján. Még 
a választások után, 2014 végén olyan, a köz-
területek állapotát befolyásoló közérzetjavító 
intézkedéseket tettünk, amelyet az emberek 
nagyon hiányoltak: járdákat, utakat újítottunk 
fel, közterületeket szépítettünk meg.

- Milyen célokat tűzött maga elé az önkor-
mányzat a következő választásokig?

- A legfontosabb célunk a közösség egysé-
gének helyreállítása. Ennek érdekében próbá-
lunk rendszeresen kommunikálni a lakosság-
gal. Bevezettük az „utcafórum”-ot, amelynek 
lényege, hogy havonta, előre megjelölt helyen 
és időpontban, egy adott lakókörzetben (több 
egymás mellett lévő utcában) a képviselő-tes-
tület találkozik a lakossággal, és felméri az adott 
körzet problémáit, begyűjti a javaslatokat, el-
beszélget az emberekkel. Így egy évben két-
szer is tudunk az adott körzetben élőkkel ta-
lálkozni. A másik eszköz, hogy egy-egy fajsú-
lyos témában fórumot tartunk, ahol a résztve-
vők elmondhatják a javaslataikat, véleményü-
ket az adott témával kapcsolatosan. Az elmúlt 
négy és fél hónapban négy fórumot is tartot-
tunk parázs vitákkal, megoldásokkal. A kép-
viselő-testület Facebook oldalt hozott létre, 
amelynek segítségével a fi atalokkal és a közép-
korú választókkal igyekszünk kapcsolatot tar-
tani. A településünk fejlesztését a TFK alapján 
szeretnénk megvalósítani. A dokumentum el-
fogadását széleskörű lakossági véleményezte-
tés előzte meg, így bátran támaszkodhatunk 
rá. Az abban foglaltak helyességét a kampány-
időszak alatt visszaigazolták a választópolgár-
ok. Stratégiai jellegű célunk a II. Balatoni komp 
szorgalmazása és egy libegő kialakítása a Bada-
csony hegyen. Emellett a legfontosabb célja-
ink: a településkép jelentős javítása (közterüle-
tek állapota, strandok fejlesztése), Badacsony-
ban a parti rész megújítása (Badacsony Város-
kapu projekt), egy multifunkciós közösségi ház 
létrehozása, mely turisztikai célokat is szolgálna, 
Badacsonytomajon a Fő tér és a Városháza tér 
megújítása. Szeretnénk, ha egy emberléptékű 
bevásárlócentrum találna otthonra a települé-
sünkön. Badacsonyörsön továbbra is küzdünk 
a településrész vízparthoz jutásáért. A céljaink 
megvalósításához támogatásokat és pályázati 
forrásokat is szeretnénk szerezni. A fejlesztések 

megvalósításában komoly szerepet szánunk a 
száz százalékos önkormányzati tulajdonú Vá-
rosüzemeltető Nonprofi t Kft.-nek és a cég által 
összefogott és bevont helyi vállalkozói körnek 
is. Nagy kérdés, hogy a településünk segítője, 
patrónusa, a nemrég elhunyt Lasztovicza Jenő 
országgyűlési képviselőnk után maradt űrt si-
kerül-e betölteni. Ezért ezúton is kérjük mind-
azok segítségét, támogatását, akik szeretik Ba-
dacsonytomajt, akik innen származtak el, vagy 
valamilyen módon ide kötődnek. Kérjük, javas-
lataikkal, kapcsolatrendszerükkel segítsék a te-
lepülésünk fejlődését!

- Oktatásfejlesztést terveznek?
- Fontolgatjuk egy bölcsőde kialakítá-

sát és valamiféle szőlészeti szakképzési for-
ma megvalósítását. Az előbbivel a települé-
sünkön működő intézmények (óvoda, iskola) 
jobb kihasználtságát szeretnénk megalapozni, 
az utóbbit pedig a fi atalok helyben tartása, a 
szőlészeti-borászati cégek munkaerő-felvéte-
li lehetőségének kielégítése, egyfajta identitás 
kialakítása indukálja.

- Mire szolgál a Civil ház kialakítása?
- Régi adósságunk volt egy olyan hely biz-

tosítása, ahol a civil szervezetek kulturált felté-
telek között megtarthatják összejöveteleiket, 
ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, szóra-
kozhatnak az emberek. A kulturális intézmény 
élére egy helyi fi atalt neveztünk ki, akitől a kö-
zösségi, kulturális és művészeti élet felpezsdí-
tését várjuk.

- A fi atalok jelentős része kénytelen elhagy-
ni ezt a gyönyörű vidéket a munkahiány mi-
att. Milyen tervei vannak a munkahelyterem-
tést illetően?

- A munkahelyteremtés komplex, és 
igen nehéz feladat. Minden tanulmány a 
mikrotérség egyetlen lehetőségének a turiz-
must mutatja ki, ezért a gazdasági fejlődésün-
ket és az ezzel összefüggő munkahelyterem-
tést is ennek mentén kell felépíteni. A mun-
kahelyteremtéssel összefüggő feladatainkat a 
TFK részletesen tartalmazza, ezért ennek is-
mertetése meghaladná az interjú kereteit. A 
legfontosabbak röviden: környezettudatosság 
és fenntarthatóság keretei között szeretnénk 
a turizmus jövedelemtermelő képességét és 
munkahelyteremtő hatását növelni. Ezen be-
lül: a szállóvendégek számának és az itt tartóz-
kodási időnek a növelése, a fürdőszezon mel-
lett a kirándulószezon lehetőségeinek jobb ki-
aknázása a cél. Szükséges a helyi vállalkozások 
megerősítése, vonzó befektetési és üzleti kör-
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nyezet kialakítása, új befektetők, befektetések 
bevonása, a demográfi ai folyamatok megvál-
toztatása, a kulturális-szellemi bázis megerősí-
tése, a foglalkoztatási szerkezet megváltozta-
tása. Elengedhetetlen a szőlészet és borászat 
valódi húzóágazattá növelése. Ezen belül: a 
szőlőterületek nagyságának és minőségének 
növelése, a szőlészetek-borászatok fejlődésé-
nek elősegítése, illetve a szőlészet és borászat 
helyi társadalomba való jobb beágyazása a 
legfontosabb teendő. 

- Sok embernek szemet szúr a Badacsony 
központjában található árusok sora, akik ér-
téktelen, tájba nem illő műanyag holmikat kí-
nálnak. Szívesebben látnák a környékbeli kéz-
műveseket és munkáikat. Tervez változást 
ezen a téren?

- Ezt mi is érzékeljük! Éppen ezért két fó-
rumon is megvitattuk a kereskedőkkel a vál-
toztatás irányait. Itt érvek hangzottak el Bada-
csony mediterrán jellegéből adódó „zsibvásá-
ri” nyüzsgés szükségessége és vonzereje, illetve 
ennek megváltoztatása mellett is. A vita alap-
ján átdolgoztuk a közterület-foglalási rendele-
tünket, amelyet e hónapban fogunk elfogad-
ni. Ennek rövid lényege: a közterületek bérbe-
adását az önkormányzat mérsékli, illetve egy 
vásári udvar kialakításával lokalizálja, és a meg-
jelenést szabályozza. Az üzletek tulajdonosai-
val egyesével vitatja meg az üzletük előtti köz-
terület igénybe vételének arányait. Az üzletek 
elé kihelyezett megállító táblákat egységesít-

jük. A Bahart Zrt.-vel és a MÁV-val tárgyalá-
sokat folytatunk a területükön zajló közterü-
leti árusítás illeszkedése ügyében. Emellett sze-
retnénk újra megszervezni az évtizedekkel ez-
előtti kézműves vásárokat, amelyeknek nagy 
sikere volt annak idején.

- Badacsony-hegy környezetvédelmére kü-
lön fi gyelmet kívánnak fordítani. Milyen problé-
mák merültek fel a környezetszennyezés téren?

- A hegy a mikrotérség egyik legfontosabb 
vonzereje, ugyanakkor lehetőségeit még nem 
sikerült teljes körűen kiaknázni. A hegyet kö-
rülvevő önkormányzatok erejükhöz mérten 
igyekeznek tenni a hegyért, és a hegy vonze-
rejének növeléséért. Nemesgulács hegyi uta-
kat javított, Badacsonytördemicen a Bujdo-
sók lépcsőjét rakták rendbe, mi új kilátót épí-
tettünk és turistautakat újítottunk meg. A 
hegyért tevékenykedik még a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park és a Bakonyerdő Zrt. is. A 
szennyezés elsősorban a szemetelésből, illet-
ve a háztartási hulladék zsákokban történő 
hegyre viteléből adódik. Mivel a hegyre autó-
val nem lehet felmenni, hiába vannak szemét-
gyűjtő edények kihelyezve, az abba elhelye-
zett szemét begyűjtése nehézkes. A gondol-
kodásunkat kellene formálni: arra kellene töre-
kedni, hogy a hegyre látogató a szemetét hoz-
za le magával és a hegy lábánál helyezze el a 
gyűjtőedényekbe. Ennek megalapozása a sze-
lektív hulladékgyűjtés igényének kialakításával 
együtt a családban és az iskolában kezdődik! 

Tanáremberként tudom a szemléletformálás 
nehéz és időigényes folyamat, de hiszek ben-
ne, hogy lehetséges!

- Ábrahámheggyel közös hivatalt alakítot-
tak. Miért volt erre szükség?

- Nagyon fájó volt, amikor a 2013-ban a kö-
zös hivatali rendszer kialakulásakor egyetlen 
környékbeli település sem keresett meg ben-
nünket együttműködési szándékával, pedig a 
tanácsi rendszerben nagyközségi közös tanács 
működött öt környékbeli település részvéte-
lével, a települések ezer szállal kötődtek egy-
máshoz. Óvodai, iskolai, szociális társulást tar-
tottunk fent közösen, fogorvosi és turisztikai 
feladatokat is közösen láttunk el. Fájt, de tud-
tuk az okát: mi abban az időben önmagunk-
kal sem tudtunk együttműködni, nemhogy 
másokkal. Az új képviselő-testületnek, s az ál-
tala képviselt új szellemnek az egyik első nagy 
sikere, hogy Ábrahámheggyel sikerült létre-
hozni a közös hivatalt. Összehangoltuk a fel-
adatokat, oda-vissza segítjük egymást, Ábra-
hámhegyen kirendeltséget alakítottunk ki, há-
rom millió forintos informatikai fejlesztést haj-
tottunk végre a munka támogatására. Az első 
tapasztalatok jók! Reméljük, hogy a közös hi-
vatali rendszer mentén az önkormányzatok is 
egyre több dologban tudnak és akarnak majd 
együttműködni, hiszen a gondjaink, örömeink 
szinte azonosak, a lehetőségeink pedig össze-
fogva talán még nagyobbak.

  Mizsei Bernadett

A Balatonnál található a legvonzóbb nemzeti park
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a hasonló funkciójú hazai szer-

vezetek között a legnépszerűbb: az elmúlt évben a regisztrált látoga-
tók száma meghaladta a háromszázötvenezret. Puskás Zoltán igazga-
tó szerint a páratlan természeti, geológiai látványosság önmagában is 
csábító, ám az intézmény az elmúlt években számos olyan beruházást 
is végrehajtott, amelyek az információ átadás bővítését, korszerűsíté-
sét, illetve a vendégek komfort érzetének növelését szolgálták. 

- Mindent megteszünk azért, hogy ez az érdeklődés fennmaradjon, s 
hogy a Balaton turisztikai szerepét erősítsük. A télen is nyitva tartó hat 
látogatóhely mellett március 14-től már másik három is várja a ven-
dégeket. Nagy reménye-
ket fűzünk a januárban 
átadott tapolcai látoga-
tóközponthoz, amely im-
már harmadik e sorban 
Tihany és a Pannon Csil-
lagda mellett. A fedett lé-
tesítmények és az itt zaj-
ló programok mellett – a 
jó idő beköszöntével – bi-
zonyára egyre többen ke-

resik majd fel a Tapolcai- és a Káli-medencét, a Keszthelyi-hegységet, 
a Kis-Balatont, Hegyestű bazalt orgonáit, a salföldi majort vagy a ká-
polnapusztai bivalyrezervátumot. A föld alatti világ csodálóinak jó hír, 
hogy márciusban számukra a nemzeti parkok különleges programo-
kat biztosítanak. 

Az igazgató elmondta: a Nyitott Balaton akciót is felhasznál-
ják a park szolgáltatásainak népszerűsítésére. Kedvezményes tú-
rákat szerveznek, áprilisban nyílt napon várják a csopaki létesít-
ménybe a diákokat, májusban pedig már megnyitják az erdei isko-
lákat. A legnagyobb érdeklődés vélhetőleg ezen a nyáron is a tiha-

nyi levendula fesztivál 
és szedd magad akció 
iránt nyilvánul meg – 
június közepétől ezrek 
érkeznek a félszigetre, 
hogy megcsodálják a 
virágzó növényt, s egy-
egy csokorral a nyár és 
a Balaton emlékét ma-
gukkal vigyék. 

  Süli
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Tizenötödik alkalommal rendezték 
meg a településen a Fábián József emlé-
kére szervezett szőlész-borász találkozót. 
Idén a Mátrai Hegyközség is képviseltet-
te magát. 

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármeste-
re köszöntötte a jelenlévőket, majd kitért 
arra, hogy a községben méltó módon őr-
zik Fábián József református lelkész emlé-
két, aki 1762-ben született Alsóörsön. 

Császár Attila, az egyházmegye espe-
rese János evangéliumával kezdte a be-
szédét: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő-
vesszők. Aki én bennem marad, én pe-
dig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, 
mert nálam nélkül semmit sem csele-
kedhettek. Kiemelte, hogy az Ószövet-

A szakadó eső ellenére több mint százan 
kísérték utolsó útjára a kiszebábut. Idén a jó 
hangulatról a Veszprém-Ba-
kony Táncegyüttes gondos-
kodott.

„Vesszen a tél, jöjjön a ta-
vasz” rigmusokkal ment a 
falu apraja-nagyja, elűzve, el-
temetve a telet. A menet síp-
pal, dobbal és majdhogynem 
nádi hegedűvel, jó hangulat-
ban indult a faluközpontból. 
A szervezők a mostoha idő-
járás miatt úgy döntöttek, 
hogy a kiszebábut nem a Ba-
laton-partján, hanem az Eöt-
vös Károly Művelődési  Ház 
előtt égetik el. 

Fábián Józsefre emlékeztek Alsóörsön
ségben több mint két-
százszor, az Újszövet-
ségben pedig közel há-
romszázszor fordul elő 
a szőlő és a bor kifeje-
zése, ezért nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy a 
bornak nemcsak filozó-
fiája van, - ahogy Ham-
vas Béla írja nagyszerű 
könyvében - hanem te-
ológiája is. A Biblia tanú-
sága szerint, az első sző-
lőt Noé ültette az Ara-
rát hegy lankáin. Talán 
innen ered az a mondás, 

amit minden helybeli borosgazda oszt, 
hogy „a jó bor hegyen terem.” Mindeh-
hez azonban kellenek a szakképzett bo-
rászok és gazdák, valamint a munkát sze-
rető emberek – hangsúlyozta az espe-
res. Méltatta Fábián József munkásságát, 
nem elfelejtve a bölcs bibliai mondást: 
„amit vet az ember, azt is aratja.”

Kontrát Károly országgyűlési képvise-
lő üdvözölte Barbiczki Lászlót, a Mátrai 
Hegyközségi Tanács borászati szekció el-
nökét. A Mátrai Történelmi Borvidék az 
ország huszonkét borvidéke közül területi 
nagysága alapján a második legnagyobb, a 
hegyvidékiek között pedig a legnagyobb, 
a mintegy 7815 hektárnyi nyilvántartott 
szőlőültetvényével. A hegyközség elnö-

ke beszédében hangsúlyozta, hogy a bor-
vidék az ország negyven százalékának a 
borexportját adja. Gyümölcsös, illatos, 
könnyed boroknak jellemezte a vidék ne-
dűit, melynek zászlósbora a szürkebarát. 
Véleménye szerint a több mint húsz fajta 
fehér bor jól illeszkedik, simul a tájjellegű 
ételekhez, ezzel erősítve egymás ízét, za-
matát, finomságát.

Minden évben, e találkozó keretében 
a szakmai munkát oklevéllel ismerik el. 
Idén Zabó Gyuláné, Kovács János és Ríz 
Kálmán kapott emléklapot, melyet Kont-
rát Károly államtitkár, Szedlák Attila, a Ke-
let-Balatoni Kistérségi Társulás elnöke és 
Varga Zoltán, a hegyközségi tanács elnö-
ke adtak át. Zabó Gyuláné évtizedek óta 
tagja a Vörösberényi Fábián József Kert-
barát Körnek. Közel tíz éve dolgozik a ve-
zetőségben, a programok szervezésében. 
Kovács János egy évtizede tagja a Bala-
tonalmádi Kertbarát Körnek. Évek óta 
foglalkozik szőlészettel és borászattal. Ríz 
Kálmán Lókútról származik. Alsóörs több 
dülőjében található összesen másfél hek-
táros területe. Főleg fehérszőlőt termeszt: 
olaszrizlinget, ezerfürtűt és rizlingszilvánit, 
de vörös fajtákkal is foglalkozik, úgy mint 
kékfrankossal és zweigelttel.

Az ünnepség a Sirály Nyugdíjas Egye-
sület dalkörének műsorával és borkósto-
lással zárult. 

          Szendi Péter

A kiszebábut hagyományosan Tóth Zol-
tán helyi fafaragó mester készítette, aki 

nemrégiben örökségi díjat is kapott a tele-
püléstől. A Veszprém-Bakony Táncegyüttes 

színvonalas műsorával kellő-
képpen megadta a jó hangu-
latot ahhoz, hogy Alsóörsön 
eltemessék a telet. Miközben 
Tóth Zoltán meggyújtotta a 
bábut, a táncegyüttes körü-
lötte énekelt és táncolt, jelez-
vén, hogy már nagyon várják 
a tavaszt. 

A rendezvény a zsúfolá-
sig megtelt színházterem-
ben folytatódott. Az önkor-
mányzat lélekmelengető for-
ralt borral és teával kedves-
kedett. 

  Szendi Péter

Eltemették a telet Alsóörsön
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Jó szezon várható Zamárdiban

Rekord, de legalább-
is rekordgyanús áron ta-
lált gazdára Veszprémben 
egy gyönyörűen felújított 
Pannónia T5 H. 

Az 1971-es gyártású, 
247 cm3-es, 143 kg önsú-
lyú egyhengeres jármű-
vet a legapróbb csavarjáig 
szétszedték a Veszprémi 
Motoros Egyesület tagjai, 
a hiányzó, vagy már a ja-
víthatatlan alkatrészeket 
szakszerűen eredetikkel 
(nem utángyártottakkal!) 
pótolták, majd felajánlották a Veszpré-
mi Fenyves Erdő Gyermekotthon részére. 
Az intézményben hetvenhárom fogyaté-
kos tölti mindennapjait, s a képzésükhöz, 
zenei oktatásukhoz szükséges eszközöket 
a bankszámlájára utalt 3 270 000 Ft-ból 
tudják megvásárolni gondozóik. 

A Pannóniát már hónapok óta meg le-

A szakemberek a közelgő turisztikai 
szezon egyik lakmusz papírjának tart-
ják az évente esedékes utazás kiállításo-
kat. S bár a világhálón megjelenő kínála-
tok, szolgáltatások száma viharos gyorsa-
sággal nő, a hazai tapasztalatok azt mu-
tatják: a tradicionális rendezvények iránt 
nem csökkent jelentősen az érdeklődés. 

S nem csökkent Zamárdi iránt sem, hi-
szen a februári eseményen bebizonyoso-
dott – jó úton jár a város vezetése. A po-
tenciális vendégek ugyanis két téma köré 
csoportosították kérdéseiket a település 
standján: a szállás lehetőségek és a prog-
ramok alapján döntenek a balatoni nya-
ralás helyszínéről. Csákovics Gyula pol-
gármester szerint az előzetes foglalások 
reménykeltőek, s az is egyértelműnek tű-
nik, hogy a szezonhoz közeledve a kérdé-
seket a konkrétumok váltják fel. 

- Hosszú évek óta az olcsóbb magán-
szállások a legkeresettebbek, s ez a trend 
a visszatérő vendégek körében napjaink-
ban lényegesen nem változott. Termé-
szetesen vannak olyan időszakok, ami-
kor - minősítéstől függetlenül – szin-
te az egész déli partra ki lehetne tenni a 
megtelt táblát. Különös öröm számunk-

Pannónia rekordáron

hetett csodálni az egyik kávézó kirakatá-
ban. Forgalmija is eredeti „szürke”, festé-
se is tökéletesen megegyezik a 44 évvel 
korábbival. Rendszámtáblája sem tűnt el 
(ám mire lapunk Olvasóink kezébe kerül, 
addigra OT-sra cserélik). 

Az egykoron népszerű, elérhető árú, 
és strapabíró motor zárt liciten került az 

1971-es gyártású Pannónia T5 H

ajánlattevők elé. A leg-
magasabb ajánlatot tevő 
Nitroterv Kft. kétmillió fo-
rintos ajánlatával meg is 
nyerte a licitet, de Kovács 
Zoltán ügyvezető igazga-
tó nagylelkűen újra felaján-
lotta a motort. Az őt köve-
tő Strenner Antal 710 ezer 
forintot ajánlott, de ő is a 
további árverezés mellett 
döntött, míg végül Molnár 
István 560 ezer forintért 
lett Pannónia-tulajdonos. 

A rendhagyó licitálás-
nak nemcsak a Veszprém Megyei Fogya-
tékos Személyek, Pszichiátriai és Szenve-
délybetegek Integrált Intézmény Veszp-
rémi Fenyves Erdő Gyermekotthon lakói, 
hanem a gondozók és az „adományozók” 
is szívből tudtak örülni a megható ünnep-
ség perceiben.

   Zatkalik

ra, hogy ebben a zamárdi programoknak 
is kiemelkedő szerep jut. A BalatonSound 
látogatottsága tavaly 
már megközelítette 
a százötvenezer főt, 
s remélhetőleg ko-
moly bevételeket ge-
nerál mind az önkor-
mányzat, mind a he-
lyi vállalkozók számá-
ra az augusztus 20-án 
kezdődő strandfesz-
tivál is, amelyet ezút-
tal a szervezők már 
összevonnak a B. my 
Lake rendezvénnyel. 
Hosszasan sorolhatnám azokat a szóra-
koztató programokat, amelyek remélhe-
tőleg komoly vonzerőt jelentenek város-
unknak, ám most csak néhányat eme-
lik ki ezek közül. A Filmzene fesztivál ku-
riózumot jelent a tóparti kulturális palet-
tán, csakúgy, mint a Balatoni játszadalom 
sorozat. A sportolni vágyók indulhatnak 
az Avar-íjász kupán, a Balaton-átúszáson, 
a könnyű nedűk kedvelői pedig számos 
szórakoztató esemény kíséretében kós-
tolhatják a rosé borokat. 

- Csákovics Gyula elmondta azt is , 
hogy a BalatonSound sikeres lebonyo-

lítása érdekében jelentős rekultivációs 
munkákat végeznek el az adott part-
szakaszon, de a városközpont is meg-
szépül. A vasúti peron és közúti átke-
lő átépítése lehetővé teszi egy új par-
koló és park létesítését – erre az önkor-
mányzat száztízmillió forintot különí-
tett el, s a tervek szerint már a turisz-
tikai szezon kezdetén birtokba vehe-
tik az új közterületeket a helybeliek és 
a Zamárdiba érkező vendégek. 

   Süli Ferenc           
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Virágot Európának
A Virágos Magyarországért mozgalom 

nyerteseként falu kategóriában idén Balaton-

györök képviselheti hazánkat a nemzetkö-
zi környezetszépítő versengés európai mező-
nyében. A felkészülés már a költségvetés ké-
szítése során elkezdődött. 

- Rangot, bizalmat, kötelezettséget és a jó 
hírünk további erősítésének lehetőségét je-
lenti ez - foglalta össze azokat a kihívásokat 
Bíró Róbert polgármester, amiket vállaltak, 
amiknek meg kell felelniük. 

A település szépítés eredményességének 
újabb mérföldkövét jelenti a munka, mégpe-
dig jubileumi jegyben. 

- Balatongyörök ezelőtt 25 évvel is ott volt 
már Európa virágos települései között - tett 
visszatekintést a polgármester. - Akkor ez ne-
vezés nélkül, egyedi jelölés alapján történt, hi-
szen a magyarországi versenymozgalom csak 
három évvel később, 1993-ban indult. Tradí-
ciókra tudunk építeni, Györök több alkalom-
mal kapott különféle elismerést, 2000-ben az 
Ezredforduló Legvirágosabb Települése cím kö-
szönhető az elődök munkájának. 

Bíró Róbert kiemelte, hogy a nemzetközi 
verseny nem csak a virágosításról szól, hanem 
a komplex környezettudatos működésről is.

- A mozgalmat szervező és segítő Magyar 
Turizmus Zrt.-től megkaptuk a bírálati szem-
pontokat, amik szerint fele részben a környezet-
tel való együttélés kifejezésre juttatása esik lat-
ba. Természetesen nem mindent most kell el-

kezdenünk: ide tartozóan öt éve alkalmazzuk 
a növényágyásokban a víztakarékos csepegte-

tő öntözést, tagóvodánk tavaly 
önálló pályázattal elnyerte a Zöld 
Óvoda címet. A Környezetvédel-
mi Operatív Program pályázaton 
a zöldhulladék kezeléshez kap-
tunk támogatást, ennek köszön-
hetően a lakossági kör számára 
270 komposztáló ládát tudtunk 
vásárolni. Közösségi dolgok te-
rén pozitívum az egy éve létrejött 
Kertbarát kör működése. Hosszú 
hagyománya van a lakosság kör-
nyezetszépítő munká-
ja önkormányzati el-
ismerésének: évente, 
ünnepség keretében 
jutalmazzuk a ma-
gánkertek, cégporták 
arculatának szépíté-
sét, az épített örökség 
védelmére fordított 
kiemelkedő munkát. 

Zöldfelület növelés terén tavaly a 
strand volt a célterületünk, ez hasz-
nálaton kívüli, régi épületek elbon-
tása nyomán történt meg. Egyelő-
re tervként tudjuk bemutatni a csa-
padékvíz hasznosítással összefüggő 
leendő beruházási célt, valamint a 
megújuló energiák alkalmazását il-
letően előirányzott jövőbeni fejlesz-
téseket és korszerűsítéseket.

Amivel pedig frissen készülnek 
a zsűri fogadására, azt a követke-
zőkben foglalta össze a polgár-
mester:

- Igyekszünk mind nagyobb lé-
péseket tenni a település arcula-
tának közvetlen minőségi alakítá-
sában. Azon dolgozunk, hogy ezt 
a munkát nem 99 százalékra, ha-
nem maradéktalanul, legalább 
110 százalékra végezzük el a július 
elején sorra kerülő zsűrizés idejé-
re. A település virágosítására éven-
te 2-2,5 millió forint körüli össze-
get szoktunk költeni, idén ezt bő-
ven meg fogjuk duplázni. A fák te-
lepítése már megkezdődött, az élő 
környezeti díszek mellett lesznek 
építési feladataink is: így a temp-
lom környezetének megújítása. El 

fogjuk bontani a régi támfalat, rendbe hozzuk 
a mögötte lévő sírkeret, ami temetkezési hely-
ként ma már nem funkcionál, történelmi ke-
gyeleti emlékhely, a község múltjához tartozó 
több neves személynek is nyughelye. Szakmai 
segítségnyújtási céllal rendszeresen szemlézik a 
felkészülésünket a Magyar Turizmus Zrt. szak-
emberei, velük közösen lesz kijelölve a zsűrizé-
si bejárás útvonala is. Azon a koronán dolgo-
zunk, ami Balatongyörök környezettudatos 
létét kifejező szimbólum lesz, s ennek elkészí-
tésében számítunk a lakosság hasonlóképpen 
céltudatos részvételére.

                             Horányi Árpád

Tánc világbajnokság
válogatója Siófokon

Február végén, immár ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a siófoki Kálmán Imre Kultu-
rális Központban a poreci tánc világbajnokságra a 
magyarországi kvalifikációs verseny. 

A rendezvényre húsz hazai és egy osztrák táncis-
kola hozta el táncosait, akik kilenc kategóriában, 
négy korcsoportban mérettették meg magukat a 
nemzetközi zsűri előtt, amelynek tagjai Ameriká-
ból, Ausztriából és Horvátországból érkeztek. 

Az egész napos rendezvényen közel ezer részt-
vevő és érdeklődő szórakozott, és láthatta a szí-
nesebbnél színesebb ruhákba bújtatott koreográ-
fiákat. 

A versenyt a Siófoki Amatőr Művészeti Egye-
sület szervezte. 
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Gergely napi hagyományok
Nyugat-dunántúli regionális diák 

művészeti fesztivál őrzi Gyenesdiáson 
a valaha Európa szerte ismert Gergely-
járás hagyományait.

Az eredet népi és szakrális gyökerű, 
amit immáron több mint egy évtizede 
újra ismertté tett a Kárpáti János Ál-
talános Iskola: az intézmény az alapfo-
kú művészetoktatás elindítása jegyé-
ben ünnepli a Gergely napot. Az éle-
tet újraindító tavaszhírnöki jeles nap 
munkakezdetet szimbolizál, s az isko-
laalapító I . Gergely pápára emlékeztet. 
Ez köszönhetően kései utódjának, IV. 
Gergelynek, aki e napot rendeletével 

ünneppé emelte. A mai változat aktu-
alitása abban van, hogy ez időre a be-
mutatáshoz éretté válnak a művésze-
ti képzés tanévi produktumai. A tér-
ségben évek óta Gergely napi jegyben 
készülnek a gyenesdiási találkozóra 4 
megye diákjai. Idén 32 település 43 in-
tézményének képviseletében 650 isko-
lás hozta el produkcióit. Vers- és pró-
zamondás, népzene és népdaléneklés , 
néptánc, drámajáték valamint képző- 
és iparművészeti alkotások készítése 
ölelte fel a művészeti kategóriákat, az 
utóbbival nevezők közel száz munkája 
szerepelt a helyszíni kiállításon. Mind-

ebben megénekelték, rajzokon felidéz-
ték a Balatont. 

- A hagyományt azoknak köszön-
hetjük, akik a legelső alkalommal is 
itt voltak, jól érezték magukat és ezért 
újra eljöttek. Majd továbbadták az él-
ményeiket másoknak, akik azóta ha-
sonló örömmel viszik tovább ezt a sta-
fétát - mondta  a tradíciók kapcsán 
Csordásné Fülöp Edit, a kulturális fesz-
tivált szervező pedagógus. 

A vendéglátás és a bemutatott pro-
dukciók nívója pedig ezúttal is garanci-
át adott a folytatáshoz. 

                                       H. Á.



2015. márciusutár

20

Kultúra

Rímekbe kovácsolt gondolatok

Augusztusban is: világsztárok Zamárdiban

A keszthelyi Bajzik Lajosné számára 
a gyöngy a legszebb szó. Ezért is hívja 
így rímekkel remekbe szedett gondola-
tait: verseit. 

A minap a Fejér György Városi Könyv-
tár vendégeként ajánlotta költeménye-
it közönségének, Gyöngyeimből szemez-
gess címmel. Rímekbe kovácsolt gondo-
latait immár négy kis könyvecske őrzi: 
Gyöngyeimet gurítom felétek, Gyöngye-
imből koszorút kötöttem, Gyöngyeimből 
válogattam és a költői est fémjeléül is vá-
lasztott Gyöngyeimből szemezgess című 
kötet. Bajzik Panni - amely néven publikál 

- költeményei jelentek meg a  Szárnypró-
bálgatások antológia sorozat utóbbi két 
kötetében, a Szó-Kincs, valamint a Gon-
dolatok és valóság határán című kiad-
ványban, s szerepelnek munkái a nemrég 
megjelent Keszthelyi múzsa című gyűjte-
ményben. 

A gyöngy nála gondolati társítás a rí-
mekhez, kifejezve éket, mozgást, válto-
zatosságot, gömbölyűségével teljességet, 
egészet, ahogy kerek a világ.  

- A verseim benső tükörképek. A kör-
nyezet által keltett hangulatokat, őszin-
te emberi érzéseket, indulatokat fejeznek 
ki - mondta irodalmi munkájáról. - Nem 
vagyok született költő, csak rákaptam. Ne-
kem gyöngyök a szavak, gurítgatom, kötö-
getem őket. Öröm látnom, ha ezt nem hi-
ába teszem, ismerősökkel, barátokkal, ér-
deklődő és megértő közönséggel osztha-
tom meg a gondolataimat, amiket meg-
verseltem. Nekem minden versem kedves, 
hiszen átélt dolgokból fakadnak. 

Élőben sem először találkozhattak ver-
seivel az érdeklődők, szerzői estjének im-
máron harmadik alkalommal adott ott-
hont a helyi alkotók felkarolását is felada-
tának érző keszthelyi könyvtár. 

Bajzikné Panni elmondta: nem törek-
szik „divatos” versek írására, s ezen út kö-
vetésében erősítette meg Baranyi Ferenc, 
Kossut-díjas költő is. Örömmel szívleli 
Cséby Géza, helyi író-költő műfordító vé-
leményét azzal a megállapítással, hogy a 
világra való érzékenységét képes mások 

Bajzik Panni egy Balatontól 
ihletett verse: 

A Balaton vidám

Habosan csobban a tó
felszínén fénykarika
türkize ragyogó.
A szél lobogó sörényű, 
szárnyaló vad ló.

Csikóként, nyerítve robban 
a nyílt vízre, 
fel-le bukik mosdik
a friss légben, 
vakító kékségben. 

A Balaton vidám,
virágkoszorúval ékítik 
a Víz Napján.
Hátára kap vitorlát, 
ladikot, derék csónakost. 

Ünnepli a tavaszt,
az új holnapot!

örömére kifejezni. Az esten mindebben 
sok segítője volt, a vele való találkozást 
előadók színesítették verseinek elmondá-
sával, a műsorban közreműködött a Beth-
len Gábor Nyugdíjas Klub Népek Tánca 
csoportja, amelynek az amatőr költőnő 
is tagja. 

                        Horányi Árpád

Zamárdiban idén már nemcsak a Balaton Sund Fesztivál je-
lent nemzetközi könnyűzenei csemegét a fiataloknak – és nem-
csak a fiataloknak -, hanem a tavaly az Európai Fesztiválszövet-
ség által „az év legjobb új fesztiváljának” választott B. 
my Lake is. Amelyet a szervezők augusztus 19-22 kö-
zött rendeznek meg a város immár világhírű szabad 
strandján. 

Az elektronikus zene rajongói frenetikus élményre 
számíthatnak, hiszen az előadók között ott lesz pél-
dául a német techno-ikon, Sven Väth, a hagyomá-
nyokat újrateremtő duó, a Tale of Us, koncertet ad a 
kortárs elektronika egyik legegyedibb hangzású for-
mációja, az izlandi GusGus, valamint többek között 
fellép még az elmúlt évek legnagyobb techno felfe-
dezettje, Recondite is.

A hírek szerint a B. my Lake több színpadon, egye-

dülálló fény, -hang, -és látványelemekkel, több mint száz DJ rész-
vételével várja majd a látogatókat. 

      - gy -
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Bálint vagy Valentin?

Költők, ideje tollat fogni!
A hagyományoknak megfelelően idén 

is kiírja Balatonfüred város önkormány-
zata a Salvatore Quasimodo Emlékdíj el-
nyerésére verspályázatát. A határidő: má-
jus 31.

Valamennyi pályázó két, magyar nyel-
vű, kiadatlan, más pályázatokon nem 
díjazott és nem említett művel vehet 
részt. A kettőnél több verset küldők 
pályázatát nem fogadják el, csakúgy, 
mint az egy példányban küldött mun-
kákat sem. Valamennyi beküldött pél-
dányon kérik feltüntetni a pályázó tel-
jes nevét és címét, a borítékra írják rá: 
Quasimodo költői verseny. A pályáza-
ton első díjas költemény szerzője el-
nyeri az Emlékdíjat, valamint ösztön-
díjban részesül. A zsűri a fődíjon kívül 
más díjakat is kiadhat. A pályamunká-
kat gépírással 5 példányban kell eljut-
tatni a kiíró címére (8230 Balatonfü-
red, Szent István tér 1.). 

A költők versenyével párhuza-
mosan az Írók Alapítványa, az Írók 
Szakszervezete, illetve a Balatonfüre-
di Salvatore Quasimodo Alapítvány 
(meghívásos pályázat formájában) a 
Bertha Bulcsu Emlékdíjat is kiosztja. 

Idén is megrendezték Salföldön a már 
hagyományosnak mondható Balassi-na-
pot. A rendezvény célja, hogy emlékez-
zen nagy költőnkre, és megidézze a bátor 
harcosokkal teli csaták időszakát. Tükröt 
is tart a mai világnak, és emlékeztet arra, 
hogy a rózsaszín szí-
vekkel megtűzdelt 
és barbecue-szósszal 
leöntött amerikai 
Valentin-napi őrület 
nem a miénk.

A Salföldön élő 
Kossuth-díjas fes-
tőművész, Somo-
gyi Győző álmodta 
meg a rendezvényt 
évekkel ezelőtt. 
Ahogy minden feb-
ruárban, idén is a 
falu központjából 
indultak el lóháton 
a kopjások a salföldi 

Ennek témája: a Balaton természeti és kul-
turális értékeinek, valamint a térség álla-
potának, sajátosságainak, gondjainak mél-
tó irodalmi bemutatására.

A költőverseny az elsők között hozta 
létre az egységes magyar irodalmi tér fóru-

mát. Eddig sok száz vers született meg ál-
tala, s története átfogja a kortárs magyar 
költészet javát. A költőverseny külföldön 
is hagyományt teremtett, hiszen amióta az 
UNESCO meghívására a rendezvény be-
mutatkozott Párizsban, egyre több nem-

zet csatlakozott a programhoz. 
Emlékeztetőül: a híres olasz költő, 

Salvatore Quasimodo 1961-ben járt 
Balatonfüreden, a Tagore sétányon 
gyógyulásának emlékére emlékfát ül-
tetett, és versben fogalmazta meg a 
balatoni tájhoz, a városhoz fűződő ér-
zéseit. A Nobel-díjas olasz költő tisz-
teletére rendezik meg 1992 óta évről 
évre a Quasimodo Nemzetközi Köl-
tőversenyt és Költőtalálkozót, amely 
mind a magyar, mind az olasz kultu-
rális élet kiemelkedő eseménye. A köl-
tőversenyre több száz magyar és kül-
földi pályázat érkezik minden évben, 
amelyek közül zsűri választja ki a leg-
jobbakat. Az emlék-, valamint a kü-
löndíjas verset olasz nyelvre is lefordít-
ják, s azok nyomtatásban is megjelen-
nek. Tavaly Orbán János Dénes kapta 
az emlékdíjat.

/zatyipress/

pálos kolostorromhoz, és őket követte 
szintén lovakon vagy gyalog a korabe-
li ruhákba öltözött török sereg. Utánuk 
pedig a nézőközönség, avagy a kedves 
pórnép haladt. A kolostorromnál meg-
elevenedett a múlt: összecsaptak a tö-

rökök és a magyarok, a férfiak össze-
mérték erejüket és harci tudásukat, lo-
vak dobogtak a domboldalon és kar-
dok villogtak a téli napsütésben.

Csupán egy remek kezdeménye-
zés, néhány lelkes f iatal és hazaszere-

tet szükséges ah-
hoz, hogy felidéz-
zünk régvolt di-
cső korokat, és 
büszkék lehessünk 
múltunkra. Ilyen 
események láttán 
nem kérdés, hogy 
mi a miénk: a Va-
lentin-napra ag-
gatott neonfényű 
üzletpolitika vagy 
harcos őseink és 
Balassi Bálint ha-
gyatéka.

 Mizsei
 Bernadett
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Múltja – csodálatos, dicsőséges, világ-
szerte irigyelt múltja – miatt napjainkban 
a drukkerek szinte tudathasadásos álla-
potban viszonyulnak a magyar focihoz. S 
mivel a jelen kiábrándító, a jövő bizony-
talan, minden apró rezdülés, minden, az 
egykori legendákhoz köthető esemény 
különös értékkel bír számukra. Így van ez 
azokban a régiókban, azokon a települé-
seken, ahol a labdarúgásnak mindig fon-
tos szerep jutott a helyi köz- és sportélet-
ben. S adódik a kérdés: vajon melyik ma-
gyar focipályán ne találhattunk volna a 
80-as évek végéig olyan kedvencet, aki 
példakép lehetett az ifjabbak előtt, aki-
nek góllövő tudását, mentalitását vagy 
harci kedvét évtizedek múltán is megsü-
vegelik az utódok.

 Fonyódon egy ilyen klasszis ezúttal 
arra vállalkozott, hogy felelevenítse het-
venöt év történetét. Mindazt, ami a zöld 
gyepen, az öltözőkben, esetleg a háttér-
ben méltó maradt az utókor figyelmé-
re. A fonyódi foci krónikása ennek ösz-
szegyűjtésében és publikálásában is jeles-
kedett.Vida János 1934-ben született, de 

Nem tétlenkedtek az elmúlt hónapok-
ban az autóssportok szerelmesei és mű-
velői. A korábban hétszeres abszolút baj-
nok, zamárdi ifj. Tóth János három év ki-
hagyás után újra volán mögé ül, a siófoki 
Gyarmati Ariel pedig új autóval kezdi meg 
a küzdelmeket.  Március végén, az Eger 
Rallyval megkezdődik a pontvadászat.

Könyvbemutató - A fonyódi labdarúgás krónikája

Március végén indul a Rally OB
Janika visszatér, Ariel új autóba száll

már 15 évesen a csurgói csapatban fut-
ballozott. Később Somogyország fővá-
rosában, a Táncsics gimnázium tanuló-
jaként a Kaposvári Lokomotív és a me-
gyei ifjúsági válogatott standard játékosa. 
1957-ben költözött a magyar tenger part-
jára, s a 90-es évekig tevékenykedett a fo-
nyódi Petőfinél: játékos, vezetőségi tag, 
edző – ez utóbbi tisztséget a szomszéd-
várak egyesületeinél - Balatonlellén, Mar-
caliban, Lengyeltótiban - is betöltötte. 

Népművelési ügyvezetőként és a sza-
badtéri színpad igazgatójaként a város 
kulturális életében is 
letette névjegyét, s 
közben magyar-tör-
ténelem szakos peda-
gógusként négy évti-
zedig oktatott a helyi 
általános iskolában: ta-
nított és tanult - jogi 
diplomát szerzett. 

A sport, a foci örök 
szerelem maradt - ezt 
igazolja A fonyódi 
labdarúgás krónikája 

című kiadvány, amely a 1925 – 2000 kö-
zötti időszakot dolgozza fel.

A februári könyvbemutató valódi ün-
nep lett. Legalább tíz csapatot ki lehetett 
volna állítani a jelenlévőkből, s nem két-
séges, hogy most is számos megmozdu-
lásuk nyíltszíni tapsot érdemelt volna.  Az 
eseményen jelen volt a város díszpolgára, 
a fonyódi gyökerekkel rendelkező olimpi-
ai bajnok Nagy László az Újpesti Dózsa és 
Kovács József, a Videoton többszörös vá-
logatottja. 

   Süli Ferenc

Janika egy Peugeot 208 T16 R5-tel 
nevez az idei  bajnokságba,  melyet a 
Tagai Racing biztosít számára .  Segí-
tője Szőke Tamás lesz ,  aki  Kazár Mik-
lós mellett két abszolút magyar baj-
noki címet is  szerzett már.  A z elsőd-
leges célja az ,  hogy minél gyorsab-
ban elérje azt a formáját ,  amely 
a legjobbak közé juttatja .  Ter-
mészetesen reménykedik ab-
ban,  hogy már az első verse-
nyen sikerül bizonyítani ,  hogy 
korábbi sikereit nem a véletlen-
nek köszönhette.

Gyarmati  Ariel  az évadnyitón 
már új  autóval lesz látható,  mely 

egy „ A” csoportos Mitsubishi Lancer 
EVO VI .  A siófoki pilóta az R2 me-
zőnyében kezdi meg a pontgyűjtést 
és nem kisebb célt tűzött ki  magá-
nak ,  minthogy a leggyorsabb szeret-
ne lenni ,  így megnyerni az abszolut 
értékelést .
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RAMADA HOTEL BALATON**** – A BALATON MÁSKÉNT

A Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** a Balaton északi partján, Balatonalmádiban, 
egy 2 hektáros ősparkban található, mindössze 200 méterre a Balatontól, saját strand-
dal várja vendégeit.
193 szoba és 15 Suite szolgálja vendégeink kényelmét, mindehhez fantasztikus kilátás 
és egy csodás környezet párosul. A szálloda saját wellness részlege úszómedencével, 
pezsgőfürdővel, Kneipp-taposóval és különböző szaunákkal - fi nn szauna, infraszauna 
és gőzfürdő - az év minden napján vendégeink rendelkezésére áll, nem csak szállóven-
dégek részére!
A környezet, ami a szállodát körülveszi, magáért beszél. Itt a tavasz, mindenki a sza-
badba vágyik, kiránduljon egyet akár a vízparton, akár egy kilátóba, a Tihanyi-félsziget-
re vagy a Káli-medencébe. A környék számos látnivalóval, túraútvonallal csábítja az ide-
látogatókat.

Wellness ajánlatunk környékbeli vendégeinknek: 

1.000 Ft wellness kupon
Vágja ki ezt a kupont és mi beszámítjuk napi wellness belépője árába!*

*Feltételek: Napi belépőjegy árából kerül levonásra. Más kedvezménnyel nem összevonható. 1 kupon 
maximum 1 belépőre váltható be, mely a kupon leadásával és a fennmaradó összeg megfi zetésével törté-
nik. Felhasználható: 2015.04.30-ig, kivéve pénteki és szombati napokon.

MÁJUS 1. A RAMADÁBAN
(2015.04.30-05.03.)

Számos programmal várunk kicsiket és nagyo-
kat egyaránt a május 1-jei hosszúhétvégén: sör és 
virsli party, gyerekeknek zenés műsor, programok 
animátorral, légvár, felnőtteknek Happy Hour a bár-
ban élőzenével.

Már 39.900 Ft / 2 fő / 2 éjtől!

Bővebb információ:
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 
Tel.: +36 88 620 600. 
www.ramadabalaton.hu 
reservation@ramadabalaton.hu
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Női összefogás Balatonszepezdért

Gesztenyevirág Nőegylet névvel olyan 
közösség alakult Balatonszepezden, amely 
célul tűzte ki, hogy szociális gondoskodást 
nyújt a településen élő rászorulóknak, és tá-
mogat minden olyan kezdeményezést, ami 
az itt élők életminőségét javítja, és öregbíti a 
település jó hírnevét. Törekednek a környe-
zettudatosság fejlesztésére és az 
egészséges életmód kialakításá-
ra, valamint szeretnék ösztönöz-
ni a generációk közötti együtt-
élést. Már az idei évre számos 
közösségépítő program megren-
dezését tűzték ki célul.

- Több éve érlelődött a gon-
dolat, hogy egy egyesület kereté-
ben kellene összefogni azt a sok 
jó gondolatot, kezdeményezést, 
amely a faluban élő hölgyek fejé-
ből pattan ki. A tervünk az volt, hogy csat-
lakozunk a Nők a Balatonért Egyesülethez, 
de aztán a tíz alapító hölgy annyira aktí-
van és agilisan vett részt az első megbeszélé-
sen, hogy egyértelműen amellett szavaztunk: 
önálló egyesületet hozzunk létre – mond-
ta el lapunknak az egyesület elnöke. Dr. Ki-
rály Tünde szerint a nők sokat tudnak tenni 

a közösségért az élet minden területén, hi-
szen amellett, hogy lelkesek és aktívak a cél-
kitűzések elérésében, a férfi akat is képesek 
mozgósítani.

Egyelőre önkormányzati támogatás nél-
kül, önerőből működik az idén februárban 
létrejött csapat. Szerintük ugyanis először 

bizonyítaniuk kell, aztán ha a település veze-
tése támogatásra méltónak találja az egye-
sületet, biztosan megteszi. Strausz Ildikó al-
elnök úgy véli, erejük abban van, hogy ha 
egy nő azonosul bizonyos gondolatokkal, 
célokkal, azt tűzön-vízen keresztülviszi. 

- A legfontosabb, hogy kialakítsunk egyfaj-
ta kommunikációt az emberek között. Sokan 

ugyanis bezárkóznak, főleg a téli időszakban. 
Kevés az impulzus, a külső hatás. Balatonsze-
pezd nagy területen fekszik, így távol laknak 
egymástól az emberek. Több mint 80 utca 
jut a 250 állandó lakosra - mutatott rá az al-
elnök. Kitért arra is, hogy egyesületet azért ér-
demes alapítani, mert összekovácsolja az em-

bereket, és mindenki hozza a maga 
egyéniségét, s ezzel együtt az ötlete-
it is. - Egy kicsit pszichológusai is va-
gyunk egymásnak: az emberek nehe-
zen nyílnak meg, bátortalanok, de mi 
itt éreztetjük mindenkivel, hogy ő is ér-
tékes, fontos, és a maga területén hoz-
zá tud tenni a közös célhoz, hogy jobb 
és szebb legyen az életünk - fűzte hoz-
zá Strausz Ildikó.

A nőegylet a településen jelentős 
számban előforduló gesztenyefák vi-

rágáról kapta nevét. Ehhez méltóan a márci-
us 8-i nőnapi bemutatkozó programot kö-
vetően már idén gesztenyevirág ünnepet is 
rendeznek, helyi kézművesekkel és színvo-
nalas programokkal. A tagok a környező te-
lepülések lakóinak hölgy tagjait is szívesen 
látják soraikban.

                Mizsei Bernadett


