
Németh Péter, az intézmény
múzeumpedagógusa elmondta: a
kezdeményezés része a már meg-
honosított diákrendezvényeknek.
Amint a jól bevált, népszerû nyári
táboroknál, ugyanúgy most is az a
cél, hogy a 8–14 éves korosztály
számára hasznos és érdekes elfog-
laltságot nyújtsanak. A program
összeállításánál törekedtek arra,
hogy az eltérõ érdeklõdési körû
gyerekek egyformán megtalálják
a számukra izgalmas elfoglaltsá-
got.

Több mint 30 fõ vett részt, a
helyszínnel és az egymással való
ismerkedés után kitárulhatott a
régészet világa. Ásatási bemuta-
tón leleteket tanulmányozhattak a

táborozók, kreatív foglalkozáso-
kon gyöngybõl, agyagból, drótból,
fonalból készíthettek ékszert,
használati tárgyat, vagy megfest-
hették a jövõ múzeumát.  Ismer-
kedtek a Keszthelyi-hegység ter-
mészeti és történeti értékeivel,
emlékekkel, várakkal, mindebbe
digitális makettek is segítették a
betekintést. A gyerekek megtud-
hatták, hogy mit jelent a restaurá-
tori munka, hogyan válik egy lelet-
bõl mûtárgy.

A középkor a fegyverek tükré-
ben tárult fel, a régmúlt történel-
mi idõszakának lõfegyvereit, ló-
szerszámait, ágyúgolyóit vehették
kézbe a gyerekek. Szerepeltek a
foglalkozásokon a Balaton néprajzi

kincsei is. Olyan értékes és szép
tárgyak kerülnek elõ a raktár mé-
lyérõl, amelyekkel csak nagyon ke-
vesen találkozhatnak, de még ke-
vesebben foghatják kézbe azokat.
Minden témakörbe a múzeum
munkatársai avatták be a gyereke-
ket.

A zárónapon töklámpásokat ké-
szíthettek, megismerkedve az an-
golszász eredetû halloween szo-
kással, annak a magyar hagyomá-
nyok melletti befogadásával. A
négynapos õszi szünidei elfoglalt-
ságok során, egy iskolán kívüli új
közösség született, barátságok
szövõdtek a különbözõ oktatási in-
tézményekbõl jött diákok között.
A program hozzájárult ahhoz,
hogy a résztvevõk mind kelleme-
sebben és hasznosabban tölthet-
ték el a szabadidõt, élményekkel
térhettek vissza az iskolába. 

A fenntartható és versenyké-
pes turizmus megteremtése
ugyanis stratégiai jelentõségû. Az
elmúlt év pályázati sikereinek kö-
szönhetõen Keszthelyen számos
turisztikai és általános infrastruk-
túrát érintõ fejlesztés valósult
meg. Az egyprofilú, erõsen szezo-
nális jellegû, csak vízparti lehetõ-
ségeket kiaknázó tömeges turiz-
mus lassan, de folyamatosan ki-
bõvül, ezért kell bölcsen megha-
tározni a turizmusfejlesztési kon-
cepció irányvonalát, a hosszú távú
jövõképet. Az elnök elöljáróban
azt foglalta össze, hogy a fõidény-
re miben lesz gazdagabb a város.

– Közel 350 milliós pályázati
forrás felhasználásával folytató-
dik a keszthelyi Balaton-part fej-
lesztésének második üteme,
amelynek keretében a szezon
kezdetére a két régi szállodaépü-
let mögötti területen mûjég- és

gördeszkapálya, vízi játszótér lé-
tesül. Az Erzsébet királyné sé-
tány mellett turisztikai központ
épül, ahol kerékpáros pihenõt,
információs pontot, bûnmegelõ-
zési irodát, büfét és pelenkázás-
ra is alkalmas vizesblokkot alakí-
tunk ki. Az elõkészítõ munkála-
tok már elindultak.  Kedvezõbb
kilátások várhatók a sétányfej-
lesztéstõl, a közvilágítás korsze-
rûsítésétõl, a buszpályaudvar és
vasútállomás felújításától, a Bu-
dapest–Keszthely vasútvonal
modernizációjától, az északnyu-
gat-dunántúli kerékpárút helyi
szakaszának kialakításától.  Meg-
oldásra vár a jó minõségû, elég-
séges szálláshely kialakítása; a
Hullám és a Balaton Szállók hasz-

nosítása; a fenékpusztai római
kori erõd turisztikai attrakció-
ként történõ bemutatása; a
Keszthelyt a Kis-Balatonnal ös-
szekötõ biztonságos kerékpárút
kiépítése. Jövõre következete-
sen folytatni kell az idegenfor-
galmi adó ellenõrzését, a vállal-
kozók közterület-használatának
ellenõrzését, és erélyesen fel kell
lépni a közterület-rongálókkal,
környezetszennyezõkkel szem-
ben. Fel kell szólítani a belterüle-
ten lévõ, elhanyagolt ingatlanok
tulajdonosait arra, hogy hajtsák
végre ingatlangondozási kötele-
zettségüket. Ellenõrizni kell a
szórakozóhelyek zajkibocsátását,
a dohányzási és közterületen
történõ szeszesital-fogyasztási
tilalom betartását. A programo-
kat folyamatos frissítéssel közzé
kell tenni a városi honlapon, és a
média bevonása is aktívabb kell,
hogy legyen a programajánlók
megjelenítésére. 

–  A  strandok  állapota  és  minõ-
sége  kulcsfontosságú…  

(Folytatás a 4. oldalon.)
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KELLEMES ÉS HASZNOS SZABADIDÕ VOLT

Õszi tábor a Balatoni Múzeumban
EREDMÉNYES SZEZONT SZERETNÉNEK

Keszthelyi vágyakozás
A jövõ évi turisztikai szezonra való felkészülésrõl szóló intézke-

dési tervrõl is tárgyalt legutóbbi ülésén a keszthelyi önkormányzat
képviselõ-testülete. Kocsis Miklós, a turisztikai, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke megerõsítette: az idegenfor-
galom piaca folyamatosan bõvül, nagy a kínálat, ezért a Balaton
fõvárosának is föl kell venni a kesztyût a magasabb színvonalú
szolgáltatások biztosítása érdekében. 

A zárónapon töklámpások készültek.

Az október végi iskolai szünidõre õszi tábort szervezett általá-
nos iskolások körében a keszthelyi Balatoni Múzeum.



Az elsõként felszólaló Molnár Zol-
tán, a Móra Ferenc utcából a Zámor
térségi felesleges üzletnyitások
problematikájának taglalását meg-
elõzõen arról érdeklõdött, mi lesz a
hányatott sorsú, Libás strand mellet-
ti „záportározói”, milliárdos értékûre
taksált területtel, mert a korábban
fölvázolt befektetések elmaradtak,
és apartmanok sem épültek a vasút
és a Balaton között. Válaszában
Ruzsics Ferenc polgármester emlé-
keztetett rá: az ominózus terület
2006-ban értékesítésre került, az ak-
kori önkormányzat letétbe helyezte
az összeget, amit az ingatlanért ka-
pott. Az ingatlan együttes sorsa vi-
szont továbbra is bizonytalan. A ter-
vek idõközben változtak, de egyelõ-
re sem a központi szálloda, sem a la-
gúnákra emlékeztetõ kikötõ nem
valósult meg. A befektetõtársak ke-
resése ez idáig nem vezetett ered-
ményre. A hírek arról szólnak, hogy a
tulajdonosok az ingatlantól a vásá-
rolt érték duplájáért szeretnének
megválni.  Vida János és a Zámor ut-
cában élõ leánya: Szabó Gabriella is a
Ruszek utcában élõk nevében sür-
gette a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer problémájának mielõbbi megol-
dását. Szerintük a Zalai Balaton-part
Víziközmû Társulat jövõ májusig fel-
használható 15 millió forintos hozzá-
járulásával a város eredményesen el-
végezhetné a kivitelezést. Ígéretek
hangzottak el arról, hogy tervek ké-
szülnek a nyílt vizes árkok és kapube-
állók kivitelezésérõl, de eddig nem
történt semmi. Úgy tudják: egy la-
kón kívül mindenki hozzájárult a pro-
jekt kezdéséhez. A polgármester je-
lezte, addig tehetetlen az önkor-
mányzat, amíg a lakók nem adják le
magántulajdonukból a csatorna-

rendszerhez és az útszélesítéshez
szükséges sávot. Az ugyanebben az
utcában élõ dr. Horváth Teréz jegyzõ
említést tett arról, hogy egy ingatlan
esetében a földhivatali nyilvántartás
szerinti tulajdonos már nem él, sõt
az örökösök felkutatása sem veze-
tett eredményre még a levéltárban
sem. A bonyolult és hosszadalmas el-
birtoklás teljes lezárása után, a ren-
dezett tulajdonviszonyok megszüle-
tését követõen tudja a hivatal elindí-
tani az eljárást. Szigligeti Aladár, a vá-
rosüzemeltetési osztály vezetõje
megemlítette: arról döntöttek, hogy
az Új-Zámor térségének öt utcájára
felhasználható 15 millió forintot
nem hagyják elveszni, de nem sze-
retnék rossz mûszaki tartalommal el-
végezni az építésiengedély-köteles
beruházást. A polgárok megelége-
dését tartják szem elõtt a komplex,
jó minõségû, tartós munka megkez-
désekor is. A legoptimálisabb mûsza-
ki megoldás keresése folyamatos, bi-

zonyos tervek, részletes költség-
becslések is készen vannak. Ehhez a
15 millióhoz még hozzá kellene ten-
ni minimum 16,5 milliót a bontási-új-
raépítési munkálatok kivitelezé-
séhez. A legalább két évtizedre szóló
infrastruktúra-fejlesztési program
véghezviteléhez állami támogatás
odaítélésében és pályázati sikerben,
többlet- és póttámogatásban is re-
ménykedik a hivatal, hogy ne kelljen
magas közmûfejlesztési hozzájáru-
lást kérni a lakóktól. A tulajdonosi,
területleadással összefüggõ engedé-
lyezõ hozzájárulást a hatóság elfo-
gadja, de ezzel még az útterület
nem kap önálló helyrajzi számot.
Tarnóczainé azt szorgalmazta, hogy
a jövõben ne a mindenszentekhez
és a halottak napjához kapcsoltan
tartsák a közmeghallgatást. A pol-
gármester az SZMSZ rendelkezéseit
ismertette, mely alapján október hó-
nap utolsó csütörtökén, a havi soros
testületi ülést követõ kora esti idõ-
pontban kell megtartani a fórumot.
Lesznek évek, amikor a közmeghall-
gatás és a halottakra való emlékezés
ünnepe nem fedi egymást.

Ennek gazdag tanúbizonysá-
gát adják a Balaton körül szerve-
zõdõ mûvésztáborok. Nemrég a
keszthelyi Balatoni Múzeumban
nyílt kiállítás a nyaranta hagyo-
mányos cserszegtomaji Mûvészek

Szabad Alkotó Közössége (MÛ-
SZAK) idei táborában készült
munkákból, Reziben a napokban
a természet õszi arca által ihletett
BalatonArt közösség tagjai ragad-
tak ecsetet, majd vonyarcvashe-
gyi székhelyükön, a mûvelõdési
házban vendégtárlat rendezésére
hívták meg a kõszegi Csók István
Festõkört.

A múzeumi kiállítás a nyári mû-
vésztáborban részt vevõ, közel
harminc alkotó munkájából ad íze-
lítõt. A látnivalók témát, stílus,
technikát tekintve egyaránt színes
tallózást engednek a nemzetközi
összetételû mûvésztelepi tevé-
kenységben, Ausztriából, Azerbaj-
dzsánból, Hollandiából, Romániá-
ból, Svédországból, Törökország-
ból, Ukrajnából érkezett alkotók
nyomán. Az összekötõ kapocs idén
Egry József volt, a találkozót ezút-

tal a Balaton nagy festõjére emlé-
kezve rendezték meg.

A Reziben idén második alka-
lommal tartott találkozó immár azt
jelenti, hogy a településen ugyan-
csak sikerült hagyományt terem-
teni a festõk összejöveteleinek. 

– A Balaton körül a nyár az alko-
tótáborok évadja, mi itt Reziben
úgy gondoltuk, hogy nálunk az õsz
tud igazán ihletet adni – mondta
Tafotáné Cserép Gabriella táborve-
zetõ. – Ami nálunk elindult, szû-
kebb körû, kurzus jellegû. A vo-

nyarcvashegyi székhelyû Balaton-
Art tagjainak egy közös kirándulása
ez, 10–12 fõvel. Ideális hely ehhez
a turistaház, amit így õsszel tu-
dunk igénybe venni, hiszen az épü-
let nyáron a falusi vendéglátást
szolgálja. De alkotói szempontból
is ez az évszak kedvezõ itt. Csodá-
latos színeket ölt ilyenkor a termé-
szet, Reziben pedig ez a látvány
egészen különleges. A progra-
munk négynapos, amibõl egyet
tájszemlézõ túrának szenteltünk. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A turisták visszacsalogatása

érdekében a VÜZ Kft. koordinálá-
sával mindenképpen át kell gon-
dolni a belépõjegyek ár-érték ará-
nyát és egy kedvezõbb konstruk-
ció kialakítását, a strand rendsze-
resebb tisztítását és azt is, hogy
mindhárom strand bejáratánál
biztosítva legyenek ingyenes par-
kolóhelyek.  Újra kell értelmezni a
Sziget-fürdõ szerepét, az animá-
ciós programokat és azt is, hogy
az ifjúsági szórakozóhelyek szá-
mára ideálisabb lenne a Helikon-
strand. Szélesebb programkíná-
lattal kellene elõrukkolni a meg-
újult piacon, és a Fõ térre is lehet-
ne alkalmilag piacot szervezni. A
turisták alapvetõ igénye a tiszta,
rendezett környezet. Az új eszkö-
zökkel felszerelt GESZ-nek kell
gondoskodni a csinos közterüle-
tek kialakításáról. Õk szezonban
naponta fogják üríteni a kézi hul-
ladékgyûjtõket. A HUSZ Kft. fel-
adata lesz az illegális hulladéklera-
kók mielõbbi felszámolása, a
strandi szelektív hulladékgyûjtés
megszervezése és a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetek rendszeres
takarítása. 

–  Milyen  sors  vár  a  szezoni  ren-
dezvényekre?

– A Goldmark Mûvelõdési Köz-
pontnak a saját szervezésû prog-
ramokon felül a külsõ vállalkozók,
vagy civilek által szervezett városi
rendezvények lebonyolításához is
segítséget kell adnia. Szükséges
az éves városi programterv elké-
szítése és közzététele és az is,

hogy nagyrendezvények csalo-
gassanak ide tömegeket. Májustól
szeptemberig várhatóan 12 ven-
dégcsalogató, rendezvénnyel ké-
szülünk. A nagy látogatottságot
ígérõ sportrendezvények zökke-
nõmentes lebonyolítása (Pünkös-
di regatta, Keszthelyi kilométerek,

nemzetközi sakkverseny, Kéksza-
lag vitorlásverseny, Spinning-
maraton) nagy jelentõségû. 

–  Milyen  feladatok  elvégzésére
koncentrálnak  még?

– Keszthely legfontosabb att-
rakciói jelenleg a múzeumok. Ör-
vendetes, hogy szinte mindegyik
folyamatosan bõvül, és verseny-
képes szolgáltatásokat biztosít. A
munka összehangolását segítené
egy múzeumi leporelló elkészít-
tetése. A „Múzeumok éjszakája"
heti alkalommal történõ megren-

dezése, a kombinált bérletek ki-
alakítása is segítené a múzeum-
város jelleg erõsítését. A helyi tu-
rizmust viszonylag kevés pénzbõl
is sikeresen koordináló turisztikai
egyesületünk több nyertes TDM-
pályázatához kapcsoltan a vasút-
állomás mellett, illetve a Vadásza-
ti Múzeum és a Kastélypark kö-
zött üzembe áll egy-egy akadály-
mentesített, érintõképernyõs in-
formációs oszlop. Tervben van le-
téphetõ várostérkép-adagoló
automaták kihelyezése, továbbá
hat, nagy alakú információs tábla
megrendelése, valamint a Tourin-
form-iroda elõtt elhelyezendõ
padok beszerzése. A kerékpáros
utak városi kitáblázása, biciklis in-
formációs táblák kihelyezése, ke-
rékpárszállító berendezés beszer-
zése, utcai bringatárolók kialakí-
tása is megtörténik. A szabadtéri
rendezvényekhez 300 széket is
megvásárolunk. Megjelentetünk
többnyelvû sétafüzetet, prospek-
tusokat, információs kiadványo-
kat és új szolgáltatásokkal bõvül a
Tourinform-iroda is. Napirenden
van weboldalfejlesztés és tarta-
lomoptimalizálás. Keszthely jövõ-
re a Nyugat-balatoni Turisztikai
Irodán keresztül 12 nemzetközi
idegenforgalmi szakvásáron (Ut-
recht, Bécs, Stuttgart, Pozsony,
Kassa, Drezda, Brüsszel, Prága,
München, Katowice, Krakkó, Var-
só) jelenik meg. Belföldön a fõvá-
rosi Utazás kiállítás és Bringa Expo
mellett Pécsen, Miskolcon, Sze-
geden, Debrecenben, Gyõrben is
hirdetjük majd Keszthely értékeit. 
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Keszthelyi vágyakozás

Kocsis Miklós

Dr. Brazsil József DBZB-elnök a
rendezvény megnyitóján kiemelte:
a Pannóniából származó szentrõl

való megemlékezés fontos a ha-
gyományok ápolása miatt. Ilyentájt
a gazdászok véget vetnek a gazda-

sági évnek, s elkezdõdik a libák levá-
gása, a libaételek fogyasztása. A há-
zigazda Helikon Kastélymúzeum ne-
vében Pálinkás Róbert igazgató ar-
ról szólt, hogy örömteli a tradícióte-
remtés szándékával elindított prog-
ram, amelynek szívesen álltak az
élére, hisz a kastély kertjében egy
Szent Márton-kápolna állt, amit az
1800-as években több ütemben el-
bontottak. Mivel a kastély parkjának
felújítására elnyert 250 millió forint
lehetõvé teszi, ezért Szent Márton
tiszteletére a közeljövõben egy par-
ki emlékhely készül. Tavaly már ül-
tettek egy kis fácskát a lebontott
kápolna emlékére a szökõkút mel-
lett, amit ezúttal Tál Zoltán plébá-
nos áldott meg. Arra buzdított,
hogy a lámpásokat hordozva, a hit
fényében járva mindenki vallja meg
Szent Márton hitével, hogy hisz a jó
cselekedetek erejében. A résztve-
võk lámpákkal a Fõ téri templom-
hoz vonultak, s közben Mártonhoz
és a libákhoz kapcsolódó népéneke-
ket énekeltek.

A Da Bibere Zalai Borlovagrend (DBZB) és a Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesülete Szent Márton napjához kapcsolódva szervezett
zenés-énekes programot, amely a Festetics-kastély elõkertjében
vette kezdetét.

KESZTHELYI HAGYOMÁNYTEREMTÉS

Szent Márton-ünnepség

SIKERES MÛVÉSZTÁBOROK

A természet festõi arca
A festészet a természet valóságát és a képzeletet ötvözi embe-

ri élvezetté.

Alkotómunka a rezi táborban.

Braille-térkép
A vakok és gyengénlátók vi-

lágnapja alkalmával  látássérül-
teket szolgáló Braille terepasz-
tal-térkép készült el Hévízen.  

A Festetics téren elhelyezett
tájékoztató-informáló létesít-
mény a gyógytavat ábrázolja,
Braille-írással kiegészítve. Segít-

ségével a látássérültek számára is
olvashatóvá és jól érzékelhetõvé
válnak az ott közzétett informá-
ciók. Mindemellett különleges-
ségnek számít, hogy a valós dom-
borzati viszonyoknak megfelelõ-
en a tó medre és a barlangforrás
megjelenítése a kidolgozással
ugyancsak tapinthatóvá és látha-
tóvá válik mindenki számára.

Az asztalt a Turisztikai Desz-
tinációs Menedzsment készíttet-
te. A tér új eleme rövid idõ alatt
nagy népszerûségre tett szert, s
nem csak a látássérültek köré-
ben. Úgy mutatja, rajzolja a tavat,
ahogy az eddig csak légi felvéte-
leken volt látható. 

A kritikai felszólalásokat, bíráló
felvetéseket vagy elbagatellizál-
ják, vagy alaptalannak állítják be,
esetleg válaszra sem méltatják.
Utóbbira példát felhozva a képvi-
selõ említést tett arról, hogy a
Jobbik helyi vezetése szerint igaz-
ságtalan hulladékszállítási rende-
let a komposztálásban részt vevõ-
ket is bünteti, és mára az is bebi-
zonyosodott, hogy a társasházak-
ban a szelektív gyûjtés sem való-
sítható meg korrekt módon. Sem
e kérdésfelvetésre, sem a fejlesz-
tési alternatívák nélküli turisztikai
intézkedési terv hiányosságait fel-
táró észrevételre sem érkezett
válasz, pedig átütõ szállodafej-
lesztési beruházások nélkül, a köz-
lekedési koncepció átformálásá-

nak hiányában, az idegenforga-
lom növekedése is elmarad.
Selmeczy Zsuzsa fölvetette: a má-
jus elsejei és az augusztus husza-
dikai programokat miért más tele-
pülések rendezvényszervezõi bo-
nyolítják. A 2014-es költségvetési
koncepció tárgyalásakor nem
mondhatta el teljes egészében a
véleményét. Szerinte a jobbikos
kezdeményezések elsorvasztása
is mára bevett gyakorlattá lett. A
helyi és régiós vállalkozásokat és
gazdaságot élénkíteni képes Bala-
toni Korona, mint alternatív helyi
pénzhelyettesítõ fizetõeszköz be-
vezetése is mondvacsinált indo-
kok miatt úgy került le a napi-
rendrõl, hogy a fiaskóért a
Jobbikot hibáztatták.

Jobbik: Más véleményen
„Egész pályás nagykoalíciós letámadás a kampány jegyében"

címmel tartott sajtótájékoztatót november elején Selmeczy Zsu-
zsanna önkormányzati képviselõ, a Jobbik Magyarországért Moz-
galom Keszthelyi Alapszervezetének elnöke, aki úgy érzi: az elmúlt
három év bebizonyította, hogy a városvezetés nem bírja elviselni
az ellenzéki kritikát, és azt sem, ha valaki más véleményen van.

KÖZMEGHALLGATÁS KESZTHELYEN

Válaszokra vártak
Az idei évi keszthelyi közmeghallgatáson kevesen vettek részt

és mondták el észrevételeiket, javaslataikat, panaszaikat. 



Októberben rendezte meg az
immár hagyományos õszi hor-
gászversenyt a keszthelyi gyer-
mekbarát közösség.

A Balaton-parton 12 csapat ve-
tett horgot, hogy a kapás izgal-
mai mellett eltöltsenek pár órát
együtt a szabadban. A horgász-
szerencse mindenkinek kedve-
zett: sok apró halacska került a
szákokba arra az idõre, míg el-
dõlt, hogy kik fogták a legtöbb

halat, illetve mely csapat fogási
eredménye nyomta a legnagyobb
súlyt. A számlálás és mérlegelés
után a kis pikkelyesek visszakerül-
tek a vízbe.

Vidáman telt a nap, a horgász-
élmények mellett errõl gondos-
kodott a rendezõség. Míg a ver-
senyeredmény  megszületett, a
gyermekek elfogyaszthatták a
szervezõk által kínált ebédet. Va-
lamennyi pecázónak egy-egy táb-
la csoki járt jutalmul, a fõdíj pedig
egy kerékpár volt, ami végül sor-
solással talált gazdára. 

Keszthelyen a téli síkosságmen-
tesítést a Gazdasági Ellátó Szervezet
irányításával, a vele szerzõdéses jog-
viszonyban álló a VÜZ Kft. és HUSZ
Kft. bevonásával végzik. Az önkor-
mányzati utak síkosságmentesítése
az út besorolásának megfelelõ szol-
gáltatási színvonalon fog történni. A
helyi közutak, társasházi belsõ utak,
a parkolók, a városi parkolók, a hidak
síkosságmentesítését a HUSZ Kft.
végzi. Az ingatlanhoz nem csatlako-
zó burkolt járdák, a gyalogutak, a
lépcsõk, a gyalogátkelõhelyek, az
autóbusz-megállóhelyek, a sétá-
nyok pedig a GESZ feladatkörébe
tartoznak. Ugyancsak hozzájuk tar-
tozik az aktuális téli idõjárási viszo-
nyok figyelembevételével a hó el-
szállítása a torlaszokkal nehezített
útszakaszokról. Rendkívüli hómun-
kások felvételét, illetve mentesítõ
géppark bevonását is õk kezdemé-
nyezhetik. Útlezárási javaslatot
rendkívüli esetben a polgármesteri
hivatalhoz nyújthatnak be. Síkosság-
mentesítést az utakon hagyomá-
nyos síkosságmentesítõ anyaggal:
só- és bazaltzúzalék vagy mészkõzú-
zalék keverékével végzik, ám a Bala-
ton-parton és a Helikon ligetben, a
sétányokon környezetbarát síkos-
ságmentesítõ anyagot használnak.
A Fõ teret pedig a konzorciumi szer-
zõdés útmutatója alapján természe-
tes érdesítõ anyaggal: bazalttal te-
szik csúszásmentessé. Az elmúlt 10
évben a legnagyobb költséget a

2009/10-es valamint 2005/2006-os
téli hónapok jelentették, amikor
24.283.000, illetve 21.999.000 ezer
forint volt a bruttó felhasznált költ-
ség. A kalkulációk alapján a
2013/14-es évre a tavalyinál 18,8
százalékkal többet, mindösszesen
19,6 millió forint pénzügyi keretet
hagytak jóvá az idõjárási viszonyok
függvényében síkosságmentesítés-
re. A tavalyi hószolgálatra beterve-
zett költségbõl 3,5 millió megma-
radt, ami idén felhasználható lesz. A
szokásos eszközök vásárlásán túl be
kívánnak szerezni egy Retex típusú
kisgépre csatolható hóekét. A belte-
rületi elsõ és másodrendû fõutakat,
gyûjtõutakat, kiszolgálóutakat, vala-
mint a külterületi közutak lakóhá-
zakhoz vezetõ szakaszait, a parkoló-
kat, járdákat, sétányokat I-tõl VII-ig
osztályba sorolták. Lesz olyan hely,
ahol az észleléstõl számítva félórán
belül megkezdik a munkát, de a sí-
kosság megszüntetése egyes VII-es
osztályú helyen akár két nap is le-
het. A város területét négy körzetre
osztották és a toló-szóró gépkocsik
a körzeti beosztás szerint, a prioritás
figyelembevételével végzik a fel-
adatot. Az „A” körzet: Georgikon–
Bercsényi–Béri–Festetics utca és Fe-
néki utca vonalától a város nyugati
határáig továbbá a kertváros hatá-
ráig. E körzet része a Kertváros is.
„B” körzet: Fenéki–Festetics–Kos-
suth–Bem–Vásártér–Lovassy utca és
a Balaton-part által határolt terület;

valamint a Georgikon–Szalasz-
tó–Vásártér–Zsidi úttól nyugatra esõ
városrész. A „C” körzethez a Zsidi
u.–Lovassy Sándor utcától keletre
esõ településrész tartozik. A „D” kör-
zetbe osztották: a Bercsényi–Bé-
ri–Festetics–Kossuth–Bem–Szalasztó
utca és a Georgikon utca által körül-
ölelt tömbbelsõt.  Az úttorkolat csú-
szásmentesítését kiemelten kezelik
a Sétálóutcán és az ide torkolló mel-
lékutcákban. Az „A”, „B”, „C” körze-
teket a HUSZ Kft. munkatársai által
kezelt toló-szóró tehergépkocsik,
míg a „D” körzetet, a belvárosi szûk
utcákat a GESZ dolgozói teszik rend-
be a DURSO típusú toló-szóró gép-
kocsival és a REXTER tolólappal fel-
szerelt gépjármûvel. A járdákat, a
buszmegállókat és egyes gyalogos-
átkelõ helyeket John-Deere trakto-
rokkal, illetve kézi munkaerõ bevo-
násával mentesítik a hótól, jégtõl.

* * *
A hó- és síkosságmentesítés Hé-

vízen a GAMESZ feladata – mondta
el Laczkó Mária intézményvezetõ.
Néhány utca: köztük az Ady és a
Széchenyi, Kölcsey a Magyar Közút
Nonprofit Kht. kezelésében van, de
régi bevett gyakorlat, ha a leter-
heltségüknél fogva nem tudnak
idõben Hévízre eljutni, akkor bese-
gítünk. Sikeresen fölkészültünk a
tél támadása ellen. Az alapgépnek
számító UNIMOG teherautónkat ki-
váló mûszaki állapotba hoztuk, idén
új tolólapot vásároltunk hozzá. Az
ezt kiszolgáló szállítószalagot felújí-
tottuk. A megfelelõ szélességû aka-
dálymentes járdákon a hóeltakarí-
tásban a lakosságot – az ingatlanok
elõtt az õ kötelességük – két kis-
traktor segíti ki. Mindkettõ rendel-

kezik sószóróval és tolólappal. Az
egyiken fölújítottuk a szórást végzõ
eszközt, a másikon egy tavaly vásá-
rolt, különleges, környezetbarát
sávszóró mûködik. Ez már nem egy
röpítõtárcsás berendezés, ezért a
kiszórt anyag nem repül sem a fû-
be, sem a rózsaágyásokba, hanem
abban a szélességben, olyan
mennyiségben hasznosul, ami
szükséges. Tavaly vásároltunk egy
hóseprût, amivel a frissen lehullott
hótakarítására van lehetõség. A
friss porhó teljességgel eltüntethe-
tõ, ami korábban az elemes tér-
kõburkolatokon nagy problémát
okozott. A bazaltkockaköves belvá-
rosban az új gép nagyon eredmé-
nyesen használható, mert az út-
egyenetlenség vagy csatornafed-
lap-kiemelkedés sem jelent neki
akadályt. Nemrég beszereztünk
egy közepes méretû erõgépet,
amit december közepén már sze-
retnénk hadra fogni. Ennek a
kétméteres tolólappal felszerelt
eszköznek azt a feladatot szántuk,
hogy erõsítse a hóeltakarítás mû-
szaki biztonságát, valamint a köz-
utakon az UNIMOG teherautót kí-
sérve keresztezõdéseket az odatolt
hótól kibontsa. Síkosságmentesí-
tésre háromféle anyagot haszná-
lunk. A közutakon a nátrium-klorid-
nál környezetbarátabb kalcium-klo-
ridot mészkõzúzalékkal keverve
szórjuk ki. Azokon a helyeken, ahol
az utak, járdák zöldfelületekkel
érintkeznek, valamint néhány bur-
kolattípuson környezetbarátnak mi-
nõsülõ kalcium és zeolit tartalmú
jégmentesítõt használunk. A hó-
ügyeleti rendszerünk életbe lépett,
amelyben minden résztvevõ (veze-
tõ ügyeletes, ügyeletes sofõr, trak-
torvezetõ, gyalogos takarítók, mun-
kaidõn kívüli és hétvégi külön rend-
szerben) ismeri a beosztását, terüle-
tekre meghatározott, munkafolya-
matokra lebontott feladatát. A sí-
kosságmentesítésben a lakosság se-
gítséget kérhet, illetve bejelentést
tehet a 06-30/683-2444-es ügyeleti
telefonszámunkon.

Szörényi Levente Kossuth- és Er-
kel Ferenc-díjas zeneszerzõ, gitáros,
énekes, szövegíró volt a meghívott
vendégelõadója annak a Balaton
Színház Simándy-termében tartott
zenés-történelmi  elõadásnak,
amelyben Attilának, az európai hu-
nok utolsó és leghíresebb fejedelmé-
nek állítottak méltó emléket. 

A több tucat sikeralbum és színpa-
di darab szerzõje, elõadómûvésze a
hun uralkodó történelmi szerepét és
halálának körülményeit taglaló elõadá-
sában – melyre 150-nél is többen vol-
tak kíváncsiak – úgy járta körül, hogy
az Európában is legnevesebbnek, leg-
hitelesebbnek tartott történészpro-
fesszorok tollából származó gondola-
tokat gyûjtötte csokorba. 

Mint elhangzott: a négy legna-
gyobbnak tartott történelmi rock-
opera azért született meg, hogy a ma-
gyarság elé tárja az érdekes, historikus
szituációkat. A Margitszigeten 1993-
ban a Magyar Színház társulata által
bemutatott látványos szabadtéri rock-
opera színdarabot: az Attila, Isten
kardját – melybõl a keszthelyi közön-
ség is láthatott jeleneteket – a szöveg-
író zeneszerzõ azért alkotta meg,
hogy múltunkból az értékekre és szép-
ségekre figyelve, azokból erõt merít-
ve: egy egészségesebb, tisztább jövõ-
kép alakuljon ki. Attila kora egyik leg-
hatalmasabb birodalmát uralta 434-tõl
haláláig. Birodalma Közép-Európától a
Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-
tengerig terjedt. Attilát, Európa törté-
nelmének legendás alakját, sokáig leg-
inkább Nyugat-Európában a vad bar-
bárság szimbólumaként emlegették,
de mostanság egyre több magyar és
európai történetíró már nagy és ne-

mes uralkodóként említi õt. A nyugati
kultúrában és hagyományban Attilát, a
több ország népmondáiban is szereplõ
uralkodót „Isten ostoraként” ismerik,
akinek neve a barbarizmus és a ke-
gyetlenség szinonimájává vált, de egy-
re több helyen jelenik meg bölcs, alá-
zatos, egyszerû, kedvelt „EU-elõd" ve-
zérként. Európának a Rajna–Duna vo-
nalától északra esõ részén megterem-
tették a társadalmi-gazdasági fejlõdés
többé-kevésbé egyenletes feltételeit.
Ennek során Attila létrehozta a hunok
és a germán törzsek nagy szövetségi
rendszerét, amely egy idõre egyensú-
lyi helyzetet teremtett. Nagysága ab-
ban rejlett, hogy ki akarta egyenlíteni
az Európa északi és déli felének évez-
redek óta fennálló fejlõdési egyenlõt-
lenségeit. A koncepciójának elõremu-
tató jellegét az is bizonyítja, hogy év-
századok múlva is napirenden volt ter-
veinek megvalósítása. Mindenesetre a
középkor folyamán ez maradt Európa
vezetõ politikai gondolata.
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Hó- és síkosságmentesítés

A 2013-ban forgalomban lévõ
magyar pénzérmék, a legjobb
zenéket és elõadókat tartalma-
zó sikerlista, a jubileumra készí-
tett póló, toll, karkötõ és kitûzõ,
feleletmentesítõ kártya, ellenõr-
zõ könyv, a tanév rendje, CD-re
mentett fényképek, menzajegy,
órarend, bérletszelvény, vala-
mint a mindennapi élelmiszerek
árát tartalmazó blokk.

Mindezek az iskolai életre jel-
lemzõ tárgyak, dokumentumok,
fotók is belekerültek abba az idõ-
kapszulába, amelyet Fraller Csaba
szaktanár ötlete nyomán helyez-
tek el a hévízi Bibó István Gimná-
zium Szakközépiskola és Kollé-

gium növendékei az iskola fõbe-
járata mellé, az oktatási intéz-
mény 20 éves jubileumához kap-
csolódó ünnepségen.

A megye legfiatalabb, egyedi
vonásokkal rendelkezõ, mintegy
250 fõt oktató középiskolája idén
ünnepli fennállásának 20 éves év-
fordulóját. A diákok egy lezárt,
legközelebb két évtized múlva ki-
nyitható, relikviákkal telerakott
mûanyag hengerrel üzentek a jö-
võnek. Mint a gyõztes pályázat
készítõi fogalmaztak: „Remélhe-
tõleg ezen a helyen 2033-ban is
egy hasonló iskola áll majd, ahol
még él az a hangulat, ami egyko-
ron diákok százait vonzotta ide.
Õrizzétek meg iskolánk jó hírét,
tartsátok hagyományait, szoká-
sait!”. Mint azt Nagy Boldizsár
igazgató felidézte, a 15 éves isko-
lai jubileum alkalmával napóra ké-
szült, idén pedig pályázatot írtak
ki az idõkapszula elkészítésére. A
kapszulát a gyõzelmet megszerzõ
13/a osztály két tanulója és a
11/b osztály négy diákja közösen
„ásta el” a jövõnek.

BIBÓS IDÕKAPSZULA ÜZEN

Ilyenek voltunk húsz éve...

ATTILA, ISTEN KARDJA

Színház és történelem

A városi úthálózat üzemeltetése, ezen belül az utak hó- és síkosság-
mentesítése a törvény szerint az önkormányzatok egyik fontos és köte-
lezõen ellátandó feladata. Annak jártunk utána, hogy az elõzõ évek gya-
korlatához képest lesz-e valamilyen változás Keszthelyen és Hévízen. A könyv a BEFAG Erdész Lö-

vészklub idén 50 éves fennállása
jegyében készült el, e fél évszá-
zadban tallózó olvasmányt a köz-
ségházán mutatták be.

– Csaknem minden évben ün-
nepelhetünk egy jubileumot, ami

azt jelenti, hogy bõven van merí-
tenivaló a településünk múltjából
– mondta méltató beszédében
Gál Lajos polgármester. – Most a
sport elõtt: egy sikertörténettel
teli klubélet elõtt tisztelgünk,
melyben több generáció ismerke-
dett a lõsporttal, részesült tehet-
séggondozásban, hozott sikere-
ket, s vitte eredményeivel
Gyenesdiás jó hírét a világban.

A polgármester köszönetet
mondott mindazoknak, akik a lõ-
tér mindenkori mûködését bizto-
sították, s hozzátette: általuk ki-
érdemelt, s hozzájuk méltó mun-
kát végzett a könyv megírásával

Góth Imre Árpád. A szerzõ a mo-
nográfiasorozatban már letette
névjegyét a település sporttörté-
netének megírásával, mely el-
nyerte az Ezüstgerely díjat.

A jubileum, s a kötet megjele-
nésének ünnepén a lõtér sport-

beli, turisztikai, ifjúságnevelési,
környezeti szerepérõl szólt Varga
László, a Bakonyerdõ Zrt. vezér-
igazgatója, Tóth Jenõ klubelnök,
Keczeli Zoltán fõedzõ, létesít-
ményvezetõ. A 320 oldalas kiad-
ványról méltató beszédet mon-
dott dr. Iglódi Endre sporttörté-
nész, lektor, kiemelve, hogy az ol-
vasmány nemzetközi szinten is
sporttörténeti értékû.

A szerzõ felidézte: az írás so-
rán maga is részesült abban az
örömben, amit a lõtéri miliõ so-
kaknak adott. Mindezen élmény
megismerését kapják az olvasók
is.

GYENESDIÁS JÓ HÍRE

Lõtértörténet a monográfiában
Tízesek a célkörben címmel, a Csider-völgyi lõtér 50 évérõl szó-

ló kötetként jelent meg a Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája ki-
adványsorozat 6. darabja.

A fõszereplõk egy csoportja az ünnepségen.

KIS HORGÁSZOK NAGY ÉLMÉNYEI

Egy vidám nap



A balatongyöröki golfpályán
november elején lezajlott sze-
zonzáró Forraltbor Kupa rende-
zése alkalmával jelentették be a
létesítmény rövidesen kezdõdõ
bõvítését.

A mûködtetõ Golfclub Imperial
Balaton megduplázza a méretet: a
9 lyukú pályát a beruházás újabb
ütemében 18 lyukúvá építik ki. A
fejlesztés indításáról szóló progra-
mon részt vett parlamenti képvise-
letben Kovács Ferenc sport és tu-
risztikai bizottsági alelnök, a Kül-
ügyminisztérium részérõl Mátrai
Zsuzsanna, a tárca európai fõosztá-
lyának vezetõje. Házigazdaként üd-
vözölte az eseményt Bíró Róbert,

Balatongyörök polgármestere. El-
mondta: a település turizmusába új
sportturisztikai ágazatot hozott a
golfpálya, mely az egyetlen, ami a
Balatonhoz legközelebb található.
Ezáltal még messzebbre jutott az
üdülõtelepülés hírneve. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy a to-
vábbfejlesztés jól integrálódik Bala-
tongyörök jövõképébe, s beszélt
azokról a beruházásokról, amelyek
a pályabõvítéssel egyidõben indul-
hatnak részben önerõbõl illetve pá-
lyázati támogatások segítségével,
valamint a turizmusban ugyancsak
érdekelt gazdálkodó szervezetek-
kel. Mindezek közt szólt az élmény-
sétány hamarosan kezdõdõ építé-
sérõl, a Bakonyerdõ Zrt. beruházá-
sában megvalósuló zöldturisztikai
fejlesztésekrõl.

A pályán mozsárágyú elsütésé-
vel indították el jelképesen a be-
ruházási munkálatokat, majd le-
zajlott az idei golfszezont záró
verseny.
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ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Bõvítik a györöki golfpályát

Bíró Róbert polgármester köszöntötte az eseményt.

Hévíz–Kozármisleny II.
30-25 (18-14)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõ-
zés. Hévíz, 150 nézõ. Vezette:
Blaskó, Dobovai.

Hévíz: Lancz – Czigány 6, Fe-
hér 8, Gliba, Papp  Tóth M. 8, Bor-
si 6. Csere: Molnár, Iglódi (kapu-
sok), Gáspár, Pék P., Lakatos,
Holczbauer 1, Kovács E. 1. Edzõ:
Pécsi Zsolt.

Az esélyes  Hévíz ellen a 15.
percig tartották magukat a
vendégek, de vezetéshez
egyszer sem jutottak. On-
nét kezdve beindultak az
átlövõk és a szélsõk, és volt,
hogy 9 góllal is elhúztak a
zöld-fehérek. Összeségé-
ben papirforma- gyõzelmet
arattak a hazaiak  sportsze-
rû találkozón, és a sorozat-
ban elért 6. gyõzelmük után
átvették a vezetést a tabel-
lán.

Jók: Czigány, Fehér,
Tóth, Borsi.
Vélemények:

Pécsi Zsolt edzõ: – Vol-
tak nehézségeink a véde-
kezésben, de többen ezút-
tal is messze az NB
II-es átlag felett teljesítet-

tek. A legnagyobb gondot most
csarnok hiányában a jövõ heti fel-
készülésünk okozza.

Lancz Katalin csapatkapitány:
–  Megszenvedtünk ezért a gyõ-
zelemért is, de a következõ két
hétben a rangadókon még nehe-
zebb dolgunk lesz.

A hévízi junioregyüttes is
nyert,  és a bajnokság elõzõ évi
gólkirálya Holczbauer Zsófia ti-
zenegy, míg Lakatos hat gólt lõtt.

A Hévíz legközelebb Tolnán
szerepel, majd november
30-án, szombaton 16 órakor ját-
szik a hévízi sportcsarnokban,
amikor az 2. helyen álló, elõzõ
évben még egy osztállyal feljebb
játszó Pécsi EAC csapatát fogad-
ja a várhatóan az õszi elsõségrõl
is döntõ csoportrangadón.

A 7. forduló után az élen a sor-
rend: 1. Hévíz, 2. PEAC, 3, Csurgó,
4. Tolna.

Sorozatban 6 gyõzelem – a tabella élére kerültek


