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Feltűzhették a szalagot
Ünnepség szűk körben, maszkban, bál és vacsora nélkül
Tapolca - Az idei sza-
lagavató  ünnepség 
szűk körben, a járvány-
ügyi előírások betartása 
mellett zajlott le a Batsá-
nyi János  Gimnázium-
ban a két végzős osz-
tály hatvanöt tanulója 
részére.

Amint azt Varga Tiborné 
igazgató elmondta, nem 
voltak szülők, barátok és 
ismerősök. Nem lehettek 
ott alsóbb évfolyamos di-
áktársak sem, elmaradt a 
tánc, a vacsora és a mulat-
ság. Ellenben volt össze-
tartozás-érzés, szalag, 
könnyek és az érettségi 
előtti célegyenesbe fordu-
lás érzése. Ahogy a tavalyi 
ballagáson, most is videón 
búcsúztak a végzős diá-
koktól a 11. évfolyamo-
sok. A gimnáziumban a  
Batsányi domborműnél az 
igazgató asszony kívánt a 
végzősöknek sok sikert és 

kitartást az előttük álló 
feladatok leküzdéséhez, 
elsősorban a jó eredmény-
nyel záruló érettségihez, a 
bizonyítvány megszerzé-
séhez. A folytatásban az 
osztályfőnökök, Barcza 
Tibor és Lenner László, 

tűzték fel a szalagokat a 8-
10 fős csoportokban fel-
sorakozó tanítványaik 
mellkasára. „Nem a meg-
szokott körülmények, 
nem az a szép bálos sza-
lagavató volt a mai..., de 
nekem a legszebb, mert 

különleges. Büszkén vise-
lem ezt a szalagot, és ez 
mindig emlékeztetni fog a 
sok szép emlékre” - írta a 
rendhagyó ünnepség után 
Facebook oldalán a vég-
zős tapolcai diáklány, 
Pimper Klaudia.         (szj)

Nem voltak szülők, barátok, ismerősök. Nem lehettek ott alsóbb évfolyamos 
diákok, de az összetartozás érzése tapintható volt. A képen Lenner László 
osztályfőnök tűzi fel a szalagot tanítványa szíve fölé              Fotó: Holló Tamás

85 millióból újul meg az óvodaJobb évre számítanak
Balatonederics - A he-
lyi közösségi intézmé-
nyek a megújulás útjára 
léptek - közölte lapunk-
kal Papp János balaton-
edericsi polgármester, 
miután 85 millió forintot 
nyertek a Települési 
Operatív Programban. 

Az összegből az erősen le-
romlott állapotú óvodát 
újítják fel, és egy mini böl-
csődével is bővítik a léte-
sítményt. A főutcán lévő 
intézmény régóta megúju-
lásra vár - tette hozzá Papp 

Ábrahámhegy - 2020 a 
csönd éve volt - foglalta 
össze tömören és röviden 
Balázs Fecó dalára utalva 
a tavalyi esztendő lénye-
gét Vella Zsolt. Ábrahám-
hegy polgármestere 2002 
óta részese a helyi önkor-
mányza t i s ágnak ,  ám 
amint azt lapunknak is 
nyilatkozta, olyan nehéz 
éve nem volt még sem ne-
ki, sem a helyi közösség-
nek, mint a tavalyi. (Foly-
tatás a 2. oldalon „A ne-
hézségek ellenére is a fej-
lődés a cél” címmel)   (szj) A megújítandó óvoda látványterve

A Fagyöngy Sportházat 
2019.  novemberében 
adták át, a fényfelirat a 
tavalyi évben került rá. 
Sokan várják már, hogy 
ismét használhassák a 
korszerű létesítményt

Hírek, információk, érdekességek

Saját magukat 
őrzik a rabok a 
börtönben?

Kommentár

Számos európai ország-
ban okoz gondot a bör-
tönök munkaerőellátott-
sága, ám tőlünk keletre 
ez fokozottan igaz.  Egy 
kolozsvári lap például 
azt írta, hogy Romániá-
ban a posztoknak csak 
58 százaléka van betölt-
ve, így a dolgozókra még 
több teher jut. A dévai 
börtön szakszervezeté-
nek tagjai a napokban 
tüntettek is az alacsony 
létszám és az elmaradó 
pótlékok miatt. Mint ír-
ták, odáig fajult a hely-
zet, hogy a létszámhiány 
miatt olykor a fogvatar-
tottakkal őriztetik a bör-
tönt. Elég abszurd hely-
zet, hogy a rabok saját 
magukat őrzik. Ennyi 
erővel el is lehetne en-
gedni őket és megoldód-
na a munkaerőhiány.

                  Szijártó János

János polgármester, aki et-
től a fejlesztéstől a telepü-
lés népesség-megtartó ké-

pességének a fokozását is 
várja.(Folyt. a 2. oldalon 
„Tovább...” címmel)   (szj)



Érdemes előre tervezni
Már a tavasszal megjelenhetnek az új pályázati kiírások
Január elsejével már 
adott az Európai Unió új 
költségvetése a követ-
kező hét éves ciklusra 
vonatkozóan. Ez azt je-
lenti, hogy akár már a 
tavasszal megjelenhet-
nek az új pályázati kiírá-
sok, amelyek 2022-re 
már konkrét beruházá-
sok formájában is aktu-
álisak lehetnek a mi ré-
giónkban is.

Erről is beszélt lapunknak 
adott tájékoztatójában 
Fenyvesi Zoltán. Az or-
szággyűlési képviselő 
egyben fel is hívta az érin-
tett vezetők, szakemberek 
figyelmét arra, hogy már 
most határozzák meg a 
prioritásokat, s kezdjenek 
tervezni, hiszen ezzel 
adott esetben nem kevés 
időt nyerhetnek. 

- Várhatóan a turizmus 
jelenti majd a főcsapást itt 
a Balaton-Felvidéken, de 
az előző évek tapasztalatai 
alapján a csapadékvíz el-
vezetés is a kiemelt fela-
datok közé tartozik. Az 
energetikai fejlesztések 
szintén aktuálisak, a meg-
újuló energia egyre széle-
sebb körű alkalmazásával 
- tette hozzá.

Megtudtuk, hogy az idei 
tervekben szerepel még 
kerékpárút felújítás is, 
konkrétan a Badacsony-
tördemic és Balatonede-
rics közötti szakaszon. 
Hosszú ideje húzódik már 
a Tapolca és Szigliget kö-
zötti kerékpárút kialakí-
tása, amelynél most talán 
adott a végleges nyomvo-
nal. A Hegymagas és Szig-

liget közötti rész vonatko-
zásában vannak még bi-
zonytalanságok, itt ugya-
nis két útvonal is lehetsé-
ges, s még nem dőlt el, me-
lyik lesz a „befutó”. Ami 
viszont biztos, s ezt Feny-
vesi Zoltán is megerősítet-
te, az a kormány támoga-
tása. A pályázaton nyert 
410 millió forint nem elég 
a teljes projekthez, így a 
Szigliget által vezetett 
konzorcium számíthat a 
megnyert összeg kiegészí-
tésére, annak érdekében 
hogy a kerékpárút végre 
megvalósuljon. 
A strandok fejlesztésére 
szintén jelentős összegek 
állnak rendelkezésre, re-
mélhetőleg ennek pozitív 
hozadékát - látványban és 
kényelemben egyaránt - 
sokan érzékelik majd a 
nyáron.                       (szj)

Fenyvesi Zoltán: A Tapolca és Szigliget közötti ke-
rékpárút megvalósításában a kormány támogatá-
sára is számíthatunk                                       Fotó: szj.

A nehézségek ellenére is a fejlődés a cél
COVID-19 elleni védeke-
zés költségeihez. Kicsit 
húzunk a nadrágszíjon, 
szerényebb terveink van-
nak az elkövetkezendő év-
re de mégis a fejlődés a fő 
célunk. A jövőbe tekintve 
bizalomra adhat okot, 
hogy a közvilágítás bőví-
tése és modernizálása már 
megtörtént. Ellenben for-
ráshiány miatt elmaradhat 
a már többször megígért 
útszakaszok aszfaltozása. 

(Folytatás az 1. oldalról)
- A március közepén elren-
delt koronavírus intézke-
dések addig ismeretlen fe-
ladatokkal állítottak szem-
be minket. Naponta fi-
gyeltük milyen változá-
sok, szigorítások lépnek 
életbe, hogy a védekezés 
minél hatásosabb legyen. 
Nem állítom, hogy hibát-
lan döntéseket hoztunk de 
az akkori helyzetben eze-
ket láttuk logikusnak és 
hatékonynak. Nagyon kö-
szönöm mindenkinek aki 
az akkori intézkedéseket 
tudomásul vette és együtt-
működően élte minden-
napjait Ábrahámhegyen - 
fogalmazott Vella Zsolt.
- Sajnos most, 2021 elején 
sem vagyunk sokkal jobb 
helyzetben, az önkor-
mányzat bevételei jelentős 
mértékben csökkentek. 
Tudomásul vettük, hogy 
hozzá  ke l l  j á ru ln i  a 

Vannak már elnyert pá-
lyázati források amiből 
Kisörs-Pusztán a harang-
lábat újítjuk fel és a műve-
lődési ház korszerűsítése 
is megvalósulhat 2021-
ben. Érezzük a törődést az 
itt élők és a nyaralók ré-
széről akik láthatják, hogy 
az általuk befizetett adó a 
település érdekeit szolgál-
ja és lényeges fejlesztése-
ket tesz lehetővé - hangsú-
lyozta a polgármester. (szj)

Az ősszel adták át ünnepélyes keretek között Áb-
rahámhegyen a kormány támogatásával elkészült 
Tündérkertet, Sportparkot és a közvilágítást
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Áldozatok 
világnapja: 
Február 22.
1990. február 22-én tette 
közzé az Európai Tanács a 
bűncselekmények áldoza-
tainak chartáját, és ez a 
nap azóta a kontinens szá-
mos országában az áldo-
zatok napja. Magyaror-
szágon a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület kez-
deményezésére 1993 óta 
tartják számon. E nap lé-
nyege, hogy minden e té-
ren tevékenykedő szer-
vezet megemlékezéssel 
igyekszik az állampol-
gárok figyelmét felhívni 
az áldozatsegítés fontos-
ságára, egyben ezen a na-
pon is kifejezésre kívánja 
juttatni, hogy a társada-
lom, a közösség szolidáris 
mindazokkal szemben, 
akik bűncselekmény áldo-
zataivá váltak.
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Tovább szépülhet a strand
(Folytatás az 1. oldalról)
- Jelenleg 23 gyermek van 
az óvodában, ám vátható a 
létszám növekedése. Ki 
kell emelnem, hogy vala-
mennyi balatonedericsi 
önkormányzati intézmény 
felújítása tervben van, és 
sorra adjuk be a pályázato-
kat - tájékoztatta a Nyu-
gat-Balatoni Magazint 
Papp János. Megtudtuk, 
hogy napirenden van a 
kultúrház és az önkor-
mányzati hivatali épület 
energetikai megújítása, az 
iskola, amelyet a község 
előző vezetése annak ide-

jén a zalai KLIK-re bízott, 
szintén felújításra szorul. 
Ebben az ügyben is meg-
kezdődtek már a tárgya-
lások. Az egyházi kezelé-
sű kisiskola épülete csak-
ugyan megújul, és újabb 
közösségi tér létesül a fa-
luban. - Terveink szerint 
tavasztól elindul a Tanoda, 
ami programokkal, dél-
utáni működéssel, fontos 
tudást hoz a gyermekek-
nek Edericsre. Különösen 
jó hír, hogy tovább fejlőd-
het idén az öt csillagos 
strandfürdő is - tette hozz 
a polgármester.           (szj)



A közművelődésért
Fiatal családok is költöztek a faluba a közelmúltban

Mindszentkálla - A vo-
natkozó szabályzók 
szerint a települési ön-
kormányzatoknak köz-
művelődési szakembert 
kell alkalmazni, így ezt 
immár a Mindszent-
kállán működő Közös-
ségi Színtér esetében is 
figyelembe kellett venni.

Kovács Gáborné végezte 
el az előírt képzést, s amint 
azt elmondta, nem csupán 
a szerzett tudás, hanem a 
kibővült kapcsolatrend-
szer is hatalmas előnyt je-
lent számára a mindenna-
pok során.
- A régióból négyen vol-
tunk az OKJ-s  képzés 
második ciklusában, s ha 
jól tudom már indul a har-
madik is azoknak, akik az 
első kettőből kimaradtak. 
Az így szerzett közműve-
lődési- és közönségkap-
csolati szakember képesí-
tés és a vele járó tudás, is-
meret jól alkalmazható. 
Ami engem illet a rend-
szerszemléletben és mód-
szertanban látom a legje-
lentősebb változást, köny-
nyebb a rendezvények 
szervezéséhez, lebonyolí-
tásához kapcsolódó doku-
mentáció, statisztika elké-
szítése. Összességében 
kijelenthető, hogy átlátom 
a rendszert. Érdekesség, 
hogy mindenkinek olyan 
vizsgadolgozatot kellett 
végül készítenie, amely a 
saját területén, településén 
aktualizálható. Ha már a 
helyi rendezvényeket érin-
tettem, el kell mondanom, 

nagyon büszke vagyok az 
évek óta megtartandó fa-
lukarácsonyra, amelybe 
igyekszünk bevonni min-
den helyben élő gyereket, 
akik a felnőttekkel közö-
sen állnak színpadra.
2006. óta végzem ezt a 
munkát, amelyben termé-
szetesen Csombó Zoltán 
polgármester is támogat, 
és szükség esetén bármi-
kor számíthatok Fekete 

Imre falugondnokra is. A 
népszerű falukarácsony 
mellett szükséges megem-
lítenem az anyák napi 
programunkat, bár a gyer-
meklétszám fogyásával 
arányosan csökkent az ér-
deklődés.  Pozit ívum, 
hogy az elmúlt néhány 
esztendőben azért több fi-
atal család költözött ide, s 
talán ez a folyamat majd 
érezteti hatását - tette hoz-
zá Kovács Gáborné.

Azt is megtudtuk, hogy 
Mindszentkállán több 
mint tíz éve működik egy 
baráti társaság, az „Őszülő 
Halánték Dalárda”, akik 
kifejezetten aktívak. Kér-
déses, hogy az idén a ví-
rushelyzet miatt tudnak-e 
készülni a rendezvények-
re, ám a korábbi években a 
nőnapi programot, vagy a 
májusfa állítását mindig 
megszervezték. Tevé-
kenykedik a Mindszent-
kálla Jövőjéért Egyesület, 
amely több más mellett 
helytörténeti témákkal 
foglalkozik és immár több 
kiadvány készítése fűző-
dik nevükhöz. 
Nagyon fontos munkát vé-
gez Mindszentkállán a Te-
lepülési Értéktár Bizott-
ság, mely folyamatosan 
várja a lakosság javaslatait 
értékek felvételéről az Ér-
téktárba.                       (szj)

A felvételen a mindszentkállai Kopasz-hegyre 
vezető lépcső látható
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Táskát, bankkártyát lopott 
majd elesett a biciklivel
Tapolca - A tapolcai 
rendőrök büntetőeljá-
rást indítottak egy 51 
éves bogádmindszenti 
lakos ellen még a nyá-
ron.

Az eljárás adatai alapján a 
rendőrséget az egyik sér-
tett értesítette 2020. au-
gusztus 8-án arról, hogy a 
badacsonytomaji strandon 
hagyott táskáját valaki el-
tulajdonította, benne pénz-
tárcájával, mobiltelefo-
nokkal, bankkártyákkal, 
ékszerekkel, lakáskulcs-
csal és iratokkal, melyek 
értéke több százezer forint 
összegnek felel meg.
A járőrök az elkövetőt pár 
órával később Badacsony-
tomajon igazoltatták, mert 
a férfi kerékpározás köz-
ben elesett. Az intézkedés 
során a rendőrök megta-
lálták nála a strandon el-

lopott tárgyak egy részét. 
Ezután előállították őt, 
majd gyanúsítottként ki-
hallgatták. A férfi beis-
merte tettét és elmondta 
azt is, hogy a lopott bank-
kártyával több alkalom-
mal vásárolt, továbbá elő-
ző nap Keszthelyen szin-
tén ellopott egy padon lé-
vő táskát a benne található 
mobiltelefonnal és kész-
pénzzel együtt.
Ellene lopás bűntett és lo-
pás vétség, valamint infor-
mációs rendszer felhasz-
nálásával elkövetett csalás 
bűntett megalapozott gya-
núja miatt folyt büntetőel-
járás.
A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság a nyomozás vizs-
gálati szakaszában a szük-
séges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte, és az ira-
tokat átadta az ügyészség-
nek.                   Rendőrség

Gondolat

Valamikor ifjú koromban egy olyan világot képzel-
tem el, ahol mindenki ért valamihez és abból meg is 
él. S nemcsak, hogy megél, hanem másokat is segít 
vele, hozzájárul a „nagy egész” működéséhez. 
Olyan világot képzeltem el, ahol a kőműves ismeri 
az építőanyagokat, azok felhasználását, a villany-
szerelő elektromos gépeink, berendezéseink haszná-
latához segít minket, s ha betegek vagyunk, számít-
hatunk az orvosra. Gyermekeink tudását tanítók, ta-
nárok gyarapítják, akik majd az élet számos terüle-
tén kereshetnek boldogulást. Legyen szó kultúráról, 
gazdaságról, közéletről, hiszen minden egyes lánc-
szem fontos az általunk alkotott rendszer működé-
séhez. Persze mindez csak idea volt részemről, hi-
szen elég hamar rá kellett ébrednem, hogy kontárok, 
dilettánsok, kalandorok ugyanúgy részét képezik 
társadalmunknak, mint a tisztességes iparosok, 
gazdák, mérnökök, vagy éppen a közgazdászok. Az 
is baj, hogy a közéletbe, a politikába bárki bekerül-
het kötelezően előírt minimális tudás, végzettség 
nélkül. Észre kellene már vennünk, hogy ez hosszabb 
távon hasonló károkat okoz, mintha az orvos sze-
relne elektromos hálózatot, a villanyszerelő pedig 
műtene.

Szijártó János

Csak idea a
tudás alapú
társadalom

Tükör segíti a kikanyarodást a tapolcai Kossuth utcában
A Kereszt utcából a Kos-
suth utcára való bizton-
ságos kihajtást segíti az 
önkormányzat által ki-
helyezett panoráma tü-
kör. Így beláthatóbb lett 
az útszakasz       Fotó: szj.



Amikor az anyag életre kel...
Hivatásos vadászból lett fafaragó a zalahalápi Szent Borbála-szobor alkotója
Szijártó János

em mindennapi lát-Nvány és az alkotó 
szempontjából különleges 
élmény, amikor az anyag 
életre kel. Amikor egy da-
rab fa, egy rönk, új alakot 
ölt ügyes kezek munkája 
nyomán. Szakonyi Sán-
dor, zalahalápi fafaragó 
neve ma már széles kör-
ben ismert, munkái szá-
mos helyen láthatók, bár ő 
maga rendkívül szerényen 
kezeli az irányába meg-
nyilvánuló elismeréseket. 
A napokban otthonában 
látogattam meg, s a kez-
detekről, munkájáról kér-
deztem.
- A természet szeretete 
mindig is meghatározó 
volt számomra. Huszon-
két évig hivatásos vadász-
ként dolgoztam, jártam az 
erdőt, mezőt, a vidéket. 
Már akkoriban is érdekelt 
a fafaragás, de többnyire 
inkább csak trófea aláté-
teket, domborműveket ké-
szítettem. Képeket is éget-
tem, amelyeken vadászje-
leneteket örökítettem 
meg. Megjegyzem, a rajz 
nem erősségem, bármit 
előbb kifaragok, mint le-
rajzolom - mondta moso-
lyogva.

Nagyobb szobrokkal hat, 
hét éve kezdett el foglal-
kozni Sándor. Már nem 
elégítették ki a kisebb mé-
retű művek, és persze tud-
ta jól, hogy képes a „fajsú-
lyosabb” alkotásokra. 
Ami engem illet Szakonyi 
Sándor nevét akkor hallot-
tam először, amikor Ta-
polcán a székelykaput 
megújították, ő faragta, 
pótolta ugyanis az elkor-
hadt részeket.
- Amikor a mamutfenyő 
tönkrement itt Halápon, 
akkor készítettem el az 

emlékművet. Ez volt az el-
ső nagy volumenű mun-
kám, bár hozzáteszem, a 
mamutfenyőt kifejezetten 
nehéz faragni, szálas a 
szerkezete, könnyen törik. 
Óvatosan kell a vésővel 
bánni, és sokkal inkább a 
csiszolással lehet ered-
ményt elérni. Aztán utána 
már sorozatban jött egyik 
a másik után. Közben el-
készült a hegyen Szent 
Borbála, a bányászok vé-
dőszentje, itt lent a faluban 
pedig Szent Flórián, a tűz-
oltók védőszentje. A maga 

nemében különleges szob-
rom Savanyú Jóska is, hi-
szen abból a fából készült, 
amelyben a monda szerint 
bujkált. Volt itt a Véndek-
ben egy hatalmas szilfa és 
úgy tartják, hogy a neves 
betyár gyakran ennek tá-
gas odújában keresett me-
nedéket.
A Szent Borbála-szobor 
szinte kultikus emblémája 
a hegynek, a kirándulók 
ezernyi fotót, szelfit készí-
tettek már róla. Az előz-
ményekről jó tudni, hogy 
Szakonyi Sándor a Haláp 

Téltemetés a Bárdos iskolában
Jöjjön a tavasz, vesz-
szen a tél! - skandálták 
a gyerekek a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola Székhelyintéz-
ményének udvarán az 
idén is.

A hagyományos progra-
mot hétfőn rendezték 
meg, a hatályos vírusvé-
delmi előírások betartása 
mellett. Az iskolában már 
többéves múltja van a ta-

vaszváró, télűző népszo-
kások felelevenítésének, 
így az alsósok most is kör-
beállták az iskola udvarán 
felállított, felöltöztetett 
szalmabábut, amit közben 
meggyújtott Karcsi bácsi, 
a gondnok. Most a korona-
vírus időszakában még in-
kább lényeges, hogy elé-
gettek minden rosszat, be-
tegséget, sőt, még a gyere-
kek által papírlapokra írt 
egyéni problémákat, gon-

Szakonyi Sándor, zalahalápi fafaragó neve ma 
már széles körben ismert. Keze alatt éltre kel az 
anyag, a szobornak lelke lesz                   
                                                         Fotók: Szijártó János
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Tanösvény elkészülte után 
körülnézett a hegyen. Kí-
váncsi volt, hogy milyen is 
lett az általa egyébként 
még vadászként jól meg-
ismert, gyakran bejárt te-
rület. Már az első pillanat-
ban ott motoszkált a fejé-
ben a gondolat, hogy a sok 
kő mellé igencsak jó lenne 
egy kis melegséget sugár-
zó fa is. Az egykori halápi 
bányászat okán Szent Bor-
bála tűnt a hely szellemé-
hez igazodó jó szobor-öt-
letnek. A fafaragó elkép-
zelését Bedő Lajos polgár-
mester támogatta, így el-
készülhetett a mű. Mint 
utólag kiderült, sokak örö-
mére. Nem árt tudni, hogy 
Sándor munkái messze 
Zalahaláp határain túl is 
láthatók, nem csupán ha-
zánkban, hanem külföl-
dön, például Ausztriában 
és Olaszországban is. So-
kan keresik kérésekkel, 
ötletekkel, s ő teljesíti a 
vázolt terveket, konkrét 
elképzeléseket, ha úgy 
tetszik megvalósítja az ál-
mokat. 
Tehetségére, ügyességére, 
szorgalmára támaszkod-
hat, hogy az anyag életre 
keljen, s a szobornak kül-
detése, üzenete és lelke le-
gyen.

dokat is a kiszebábbal 
együtt. A régi hagyomány 
felélesztése, természete-
sen hatalmas élmény volt 
a kisdiákoknak. Jöjjön a 
tavasz, vesszen a tél! - szó-
lalt meg többször a gyere-
kek szájából a tavaszváró, 
télűző népszokás feleleve-
nítése során. A kiszebábot 
Muzsi-Stark Irma és Var-
jas Gabriella tanítónők 
készítették a jeles alka-
lomra.                         (szj)

A kiszebábbal elégettek minden rosszat a Bárdos 
iskola alsós tanulói                    Fotó: Lovász Gabriella



Ahonnan pazar a kilátás 
Tóti-hegy - Megéri egy kicsit gyalogolni és kapaszkodni

 Tóti-hegy a Tapol-Acai-medence egyik 
tanúhegye, csúcsa eléri a 
347 méter magasságot. 
Remek kirándulóhely, a 
kilátás pedig az alig szoba 
nagyságú tetőről egészen 
pazar. A Balaton-felvidék 
hegyeire, településeire, s a 
Balatonra nyíló panorá-
mával szinte nem lehet be-
telni. A Gulács keleti 

Emlékek, képekben Gizi nénitől 
mlékképek címmel Ejelent meg Kovács 

Lászlóné, vasdiplomás 
óvónő öt évtizedes peda-
gógiai és közéleti munká-
ját bemutató képeskönyv 
Badacsonytördemicen. 
Gizi néni képgyűjteménye 
mellett több egyori kollé-
ga, régi óvodás írása is ol-
vasható, s így összességé-
ben a kötet lényeges eleme 
lehet a település helytörté-
netének.
Ligeti Gizella 1938-ban 
született Sümegen, itt járt 
általános iskolába is. 
1955-ben végezte el Sop-
ronban az óvónő képzőt, s 

Kovács Lászlóné, Gizi néni öt évtizedes pedagógi-
ai és közéleti munkáját bemutató képeskönyv 
jelent meg Badacsonytördemicen Fotó: szj.
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Visszhang
Gondolatébresztésre 
vártam,
a magazinban
 megtaláltam. 
Gazdag, változatos
tartalom, 
a tallózásra jó alkalom. 

Aki keres, az talál,
erre jó a kommentár. 
Faluprogram, fejlesztés, 
tájékoztatás, hírek, 
eseményes hirdetés, 
tervek, teljesülések, 
informatív segítés, 
környezet megismerés. 

Megszólít a
„GONDOLAT”
érzelmünkre is kihat.
A széles látókörű,
mindenre kiterjedő,
a figyelmet felkeltő
tájékoztatás nyerő!

Művészi a fotózás,
a kép, mint a valóság.
Színskála és színvarázs,
gyönyörű hatósugár,
nyomdához igazodás.

Ádventi várakozás,
betlehemek fényei,
átfogó és üdítő
ünnepi hangulatot
keltő és felidéző,
a hétköznapokban is
szívünket melegítő!

Tapolca, 2021.02.04.
Szeretettel: Varga
Györgyné Bárány Ágota

A kopasz csúcsról különleges körpanoráma tárul 
a túrázók elé. A mellékelt képeken a Balaton egy 
részlete, illetve a Csobánc mutatkozik meg egy 
kevéssé ismert nézőpontból, míg balra alul a két 
kisebb fotón a csúcsra vezető ösvény és maga a 
Tóti-hegy látható. A kirándulást érdemes szára-
zabb időszakra tervezni           Képek: Szijártó János

szomszédságában elterülő 
hegy bazaltcsúcsa cukros-
üveg alakú, oldalát ritkás 
erdő borítja. A csúcs köze-
lében elég meredek, he-
lyenként csúszik, érdemes 
óvatosan, kapaszkodókat 
is keresve haladni fölfelé 
és lefelé is. Kiváló túra 
lehet bárkinek (akinek 
nem gond a gyaloglás), 
megéri a fáradságot.   (szj)

utána került Badacsony-
tördemicre. - Akkoriban 
még az élelmezést is az 
óvónők oldották meg, ami 
nem volt kis feladat, az ak-
kori mintegy hetven fős 
gyermeklétszámot és a 12 
felnőtt dolgozót figyelem-
be véve. Nehéz volt a kez-
dés, sok munkával, de a 
helyben megnyilvánuló 
összefogás, összetartás 
számomra is nagy segítsé-
get jelentett - mondta mi-
napi beszélgetésünk alkal-
mával a kezdetekre emlé-

kezve. Fiatalon elveszítet-
te édesanyját és élete párja 
sem érhette meg az öreg-
kort. Elhangzott, hogy ve-
zető óvónőként igyekezett 
minden olyan lehetőséget 
megragadni, amellyel fej-
leszhette intézményét, a 
gyerekek érdekében. Ne-
héz lenne megszámolni, 
hány óvodás gyermek 
„cseperedett” a keze alatt, 
de az biztos, hogy ő Tör-
demicen ma sokak sze-
retett Gizi nénije, akire jó 
szívvel gondolnak vissza. 
A rengeteg képet tartal-
mazó kötetet a faluházban 
lehet megvásárolni.    (szj)



Bajban mutatkozik meg, ki a barát
Magyarországon minden-
kit megdöbbentett a köze-
li, szomszédos baráti or-
szág népének tragédiája, a 
földrengés Horvátország-
ban. Ez túl közel van hoz-
zánk, és a lakosság igyek-
szik kifejezni a szolidari-
tását, de ezt a vírusjárvány 
nehezíti.
Különféle közösségek, 
társaságok, intézmények a 
maguk eszközeivel, meg-
találják a segítés, részvétel 
módját. Igy történt ez 
most Zalában, Vasban és 
Veszprém megyében is. 
Január 30-án, szombaton, 
a nagykanizsai polgár-
mesteri hivatal előtt állt ki 
az a konvoj, melynek 
résztvevői közt Vindor-
nyafok, Lesenceistvánd 
önkormányzata, és a Bala-
tonedericsi Sportegyesü-
let mikrobusza is megje-
lent. Hág Attila, Tóth Csa-
ba és Hanák Miklós ma-
guk vezették a járműve-
ket, egészen a bosnyák ha-
tárig, és haza. 
Egy egész régió szenve-
dett károkat. Volt falu, kis-
város, ahol minden ötödik 
ház teteje ledőlt, sérült. 
Általában, a régi, rosszul 
megépített, vagy megfele-
lő alap nélküli, rossz fö-

dém kötőelemekkel ellá-
tott épületek szenvedtek 
súlyos károkat. Szörnyű 
látványt a ledőlt templom-
tornyok jelentettek. 
A helyi gyűjtéseken kívül, 
a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat és a Keszt-
helyi Gondozóház együtt, 
dr. Máté Szilvia és Marton 
Éva közreműködésével, a 
zalai kocsin kívül, a bala-
tonedericsi és a lesenceist-
vándi önkormányzat mik-
robuszát is megtöltötte. 
A zalai és veszprémi prog-
ram koordinátora Dancs 
Zoltán volt. A delegáció 
sikerének záloga a Koósz 
Attila konzul által vezetett 
nagykanizsai horvát kon-

zulátus aktivitása volt. Így 
jutott el a sok segélyáru és 
együttérzést tolmácsoló 
ember a horvát közössé-
gekhez. 
Hende Csaba, az Ország-
gyűlés alelnöke és Feny-
vesi Zoltán Veszprém me-
gyei országgyűlési képvi-
selő a küldöttség tagja 
volt, ők végig a csapattal 
voltak. Nagykanizsán, 
Cseresnyés Péter ország-
gyűlési képviselő és Ba-
logh László polgármester 
búcsúztatta a vasi, zalai és 
veszprémi mikrobuszos 
konvojt. 
A dél-horvátországi kisvá-
rosok és falvak lakói, ve-
zetői szeretettel és megle-

A magyar küldöttség (balról): Dancs Zoltán, Tóth Csaba, Fenyvesi Zoltán, 
illetve Hanák Miklós és felesége, Kutasi Andrea                       Fotó: Tóth Csaba
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Verekedett, 
elkapták
Tapolca - A Tapolcai 
Rendőrkapitányság jár-
őrei 2020. augusztus 8-án 
Badacsonytomajon látták, 
amint egy fiatal fiú dula-
kodni kezdett egy ismerő-
sével, a hangos szóváltást 
követően a sértettet ököl-
lel többször arcon ütötte. A 
rendbontásnak a rendőrök 
vetettek véget, a helyszí-
nen elfogták a támadót, 
előállították, majd gyanú-
sítottként kihallgatták ga-
rázdaság vétség elköveté-
sének megalapozott gya-
núja miatt. A rendőrség 
azóta az iratokat átadta az 
ügyészségnek. Rendőrség

Hirdetés

APRÓHIRDETÉS
Ingatlan - Eladó sorház Tapol-
cán az északi városrészben. A 
ház négy szintes. Négy szoba, 
két fürdőszoba, terasz, kis ud-
varral, utcára nyíló erkély. Alap-
terület: szintenként 42 négyzet-
méter, plusz a tetőtér 33 négy-
zetméter. A központi fűtésrend-
szer gázkazánnal (Immergas), 
valamint korszerű vegyes tüze-
lésű kazánnal is működtethető.
Irányár: 33,9 millió Ft
Érdeklődni: 06/30/975-8455
Vegyes - Kinyitható masszázs-
ágy 3 részes (Aldis) egyszer 
használt minden tartozékával, 
hiánytalanul eladó.
Érdeklődni: 06-30/4708129

HIRDESSEN LAPUNKBAN! ApróLakossági: 20 szóig 500 Ft, üzleti: 20 szóig 2000 Ft

Apróhirdetését feladhatja üzenetben, mindig a soron következő lapszámban
való megjelenésre. A hirdetés szövegét írja meg, majd küldje el e-mail 
címünkre (nyugatbalatonimagazin@gmail.com), ezt a szelvényt pedig 
töltse ki és fotózza le mobiljával! Ezt a képet mellékelje az üzenethez és 
hirdetése megjelenik az újságban, amennyiben annak ellenértékét a kapott 
elektronikus számla alapján kiegyenlítette.
Megrendelem az e-mail-ben mellékelt apróhirdetést.
Lakossági  / Üzleti (a megfelelő rész aláhúzandó) Ára:
Megrendelő lakcíme:
e-mail címe:
Adószáma (csak üzletinél):
Megrendelő aláírása:

 (Hirdetési zárás: a megjelenés hetének hétfője (12.00) 

DIGITALIZÁLÁS
Mobil:06/30/975-8455

Ne várja meg míg régi, 
szalagon tárolt felvételei 

tönkre mennek!

HALAT, CSÜLKÖT SZERETŐK FIGYELEM!

A Balatonedericsi Arany Keszeg Autósbüféből
PISZTRÁNGOT, HEKKET, EGÉSZ SÜLLŐT 

FÜSTÖLT-DARABOLT CSÜLKÖT 
KONYHAKÉSZEN

(hidegen vagy melegítés után azonnal 
fogyasztható) rendelésre kiszállítunk.

Tengeri halból, saját készítésű 
KÉZMŰVES HALFASÍRT RENDELHETŐ

Tel: 06 70 598-7666
Kínálatunk a Facebookon: Autósbüfé Arany Keszeg

pődve fogadták a magya-
rokat, és megértették a se-
gítségnyújtás és együtt-
érzés üzenetét. Sziszák 
város katolikus  püspöke 
meghatódva fogadta a ma-
gyarok ajándékát,  együtt-
érző jókívánságait. 
A Bosznia-Hercegovinai 
határmenti kisvárossal, a 
balatoni települések kap-
csolatot építenek ki, ahol a 
folyó másik oldalán már, 
minaret karcsú tornya jelzi 
a balkáni határt. 
Bajban mutatkozik meg, 
ki a barát - ez volt a január-
végi látogatás legfőbb ta-
nulsága a szomszédos ba-
ráti népek találkozójának 
alkalmával.



Három utat újítanak fel
A programokat a lakossági igények szerint szervezik meg
Balatonhenye - Pol-
gármesterként azt sze-
retném, ha ez az idő-
szak emlékezetes lenne 
a falu történetében, már 
ami a fejlesztéseket, a 
fejlődést illeti. Erre jók 
az esélyeink, hiszen jó 
néhány pályázatunk zá-
rult sikerrel, válaszolta 
érdeklődésünkre Kulin 
Miklós.

Balatonhenye polgármes-
tere kifejtette, hogy ugyan 
gyakorta használják tele-
pülésükkel kapcsolatban a 
„zsákfalu” meghatározást, 
azonban szerinte ez egyál-
talán nem helytálló, ha azt 
nézzük, hogy az Országos 
Kéktúra útvonal áthalad a 
községen. Így különös ér-
telmet nyer az is, hogy re-
mek szálláslehetőséggel is 
rendelkeznek helyben. Az 
önkormányzat által mű-
ködtetett szálláshely szo-
báit ráadásul éppen a kö-
zelmúltban újították fel a 
Kisfaludy pályázat segít-
ségével.
- Három önkormányzati 
utat is felújítunk, amelyre 
35 millió forint támogatást 
nyertünk el. Tavasszal in-
dulnak a munkálatok, 
amelyek  érintik a Temető 
utcát, az Akácfa és Kos-
suth utcákat. Ez minden-
képpen látványos és hasz-
nos projekt - mind az itt 
élők, mind az idelátogatók 
szempontjából. A rendkí-
vül rossz állapotban lévő 
kultúrházunk felújítására  
áldozatos tervezői, pályá-
zatírói munkával  sikerült 
150 millió forintnyi állami 
támogatást nyernünk. 
Közbeszerzési eljárás, óri-

ási tervezőmérnöki, költ-
ségvetési, pénzügyi erőfe-
szítés árán. 10 millió fo-
rintot nyertünk a zöldte-
rületek karbantartására 
szükséges eszközök be-
szerzésére is. A reformá-
tus és katolikus templo-
munk felújítására is ad-
tunk be pályázatot, várjuk 
az eredményt. Van egy 
szép régi, volt református 
iskolaépületünk is, amit 
fontos lenne hasznosítani, 
illetve nem mellékes hír, 
hogy lesz még új játszóte-
rünk is az idei évben, szin-
tén pályázatból. Így ha a 
járvány elmúltával végre 
tudunk már rendezvénye-
ket tartani, egy megszé-
pült, rendezett település-
képpel járulhatunk hozzá 
a lakosság, és persze a 
vendégek komfortérze-
tének javításához. Minden 
olyan programot szeret-
nénk megtartani, amelyre 
igény mutatkozik. Legyen 

szó  március 15-ről, falu-
napról, vagy majálisról, 
nőnapról, anyák napjáról, 
Augusztus 20-ról, szüreti 
felvonulásról, stb. A több 
környező települést érintő 
„Kőfeszt”-et külön emlí-
tem, hiszen ez nagyság-
rendjét és kulturális kíná-
latát tekintve is kiemel-
kedik a többi program 
közül - tette hozzá Kulin 
Miklós.
A helyi közösségről szól-
va kifejtette, egy külsejé-
ben és funkciójában is 
megújuló faluház, kultúr-
ház sokat jelenthet majd 
az emberek kapcsolat-
rendszerének fejlődésé-
ben, hiszen a közös élmé-
nyek következtében új ba-
rátságok szövődhetnek, s 
régiek éledhetnek újjá. 
- Sajnos, már két éve nincs 
közmunkásunk, pedig 
megfelelő gépeink is len-
nének a zöldterületek kar-
bantartására. Így aztán 

mindent  képviselőtársa-
immal és családtagjaikkal 
(Csertán Balázs alpol-
gármester, Szász Attila, 
Szász Károly, Horváth Ká-
roly képviselők) igyek-
szünk társadalmi munká-
ban, hétvégeken rendbe 
szedni, építeni, szépíteni a 
falunkat. Gond az is, hogy 
helyben nincs bolt így 
mindent a falu határain kí-
vülről kell beszerezni. Eb-
ben nélkülözhetetlen se-
gítséget jelen Szabó Betti 
falugondnok áldozatos 
munkája - ételt szállít, 
gyógyszert visz, sebet kö-
töz, tulajdonképpen min-
den tőle telhetőt megtesz, 
ami elsősorban az időseb-
beknek jelent felbecsülhe-
tetlen segítséget Balaton-
henyén. Mindezekből jól 
látható, hogy összehan-
golt csapatmunkával, kö-
zös akarattal, a közös cél 
érdekében szép eredmé-
nyeket lehet elérni.     (szj)

A református és katolikus templomuk felújítására is adtak be pályázatot 
Balatonhenyén és a régi iskolaépületet is szeretnék hasznosítani       Fotó: szj.
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A nyáron
felavatják 
a kilátót
Révfülöp - Tavaly feb-
ruárban, egy télen meg-
lehetősen szokatlan 
esemény, villámcsapás 
következtében leégett a 
Fülöp-hegyi kilátó.

Kondor Géza polgármes-
ter utána azt nyilatkozta, 
hogy ha a déli part web-
kamerái nem rögzítik az 
eseményt, szinte el sem 
hitték volna, hogy ilyen 
előfordulhat télen. Ettől 
függetlenül a kilátó porig 
égett, a képviselő-testület 
számára pedig adott volt a 
kötelező feladat, amit az is 
nehezített, hogy a biztosí-
tás nem fedezte az újjáépí-
tés költségeit. Így különö-
sen jól jött a kormány tá-
mogatása, anelynek kö-
szönhetően már a nyáron 
felavathatják Révfülöp 
szimbólumát - tájékoztatta 
lapunkat Kondor Géza, 
aki azt is elmondta, hogy 
konkrétan a Miniszterel-
nökségtől kaptak 29 mil-
lió forint támogatást erre a 
célra.                          (szj)

A faszerkezetek legyár-
tása lassan befejeződik, 
és kezdődhet a munka 
látványos része Révfü- 
löpön 
      Fotó: Helyszíni felvétel

Hírek, információk a Nyugat-balatoni régióból
www.esemenyter.hu



Olcsóbb az enyhe tél
Alacsonyabb költség mellett, kevesebb szervezési munka
Körkép - Az idei tél sem 
okozott túl sok gondot a 
települési önkormány-
zatok számára, az utak 
járhatóságának biztosí-
tása tulajdonképpen ru-
tinmunka volt.

Lesenceistvándon sem je-
lentett különösebben nagy 
kihívást eddig a hideg év-
szak. - Mivel szerencsére 
nem volt nagy tél, csak né-
hány alkalommal vált 
szükségessé az ónos eső, 
vagy jegesedés miatti sí-
kosságmentesítés - tudtuk 
meg Tóth Csabától. A pol-
gármester hozzátette, a 
tervezett költségvetési ke-
reten belül tudtak marad-
ni, nem merültek fel plusz 
költségek. Ahol állandó 
lakosok vannak - a faluban 
és a hegyben is - ott az uta-
kat, járdákat folyamatosan 
takarítják, saját gépekkel, 
saját emberrel.
- Ábrahámhegy is belefért 
a tervezett keretbe - tudtuk 
meg Vella Zsolt polgár-

mestertől. A település téli 
lakossága 562 fő, közülük 
sokan élnek lejtősebb, me-
redekebb területen, ahol a 
síkosságmentesítés még 
fontosabb. Amikor szük-
ségessé vált, saját erőkkel 
gyorsan reagáltak és ba-
zaltzúzalékkal tették jár-
hatóvá az utakat.
Révfülöpön a gépi és kézi 
hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés minden gond 

nélkül működött azokon a 
napokon, amikor a tél ezt 
indokolttá tette. Kondor 
Géza polgármester az idő-
járásra utalva némi iróni-
ával jegyezte meg, hogy 
az idén nem volt olyan 
esemény, ami ne a péntek 
délutántól a vasárnap estig 
tartó időszakra esett vol-
na. Így a gyors beavatko-
zás szervezése okozott 
ugyan némi nehézséget, 

ám a lelkiismeretes dolgo-
zók és hatékonyan műkö-
dő gépek eredményesen 
tudtak minden alkalom-
mal beavatkozni. Igaz, né-
ha a kézierőre is szükség 
volt, de ez különösebben 
nem jelentett problémát az 
önkormányzatnak, ahogy 
összességében a téli mun-
kálatok sem okoztak az 
előre tervezetten túli anya-
gi megterhelést.          (szj)

A révfülöpi géppark készenlétben állt a télen és szükség esetén azonnal be-
vethető volt a település útjain                                               Fotó: Helyszíni felvétel
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 Lesenceistvánd - 
Jól halad a járdaépítés a 
polgármesteri hivatal és a 
posta közötti szakaszon. 
Tóth Csaba polgármester 
tájékoztatása szerint a pá-
lyázattal támogatott pro-
jekt immár az utolsó fázis-
ban, az átadás előtt áll. A 
beruházás összességében 
hatmillió forintból valósul 
meg, ebből 4 millió forint 
az állami támogatás a Ma-
gyar Falu Program által, 
míg kétmillió a saját erő. 
Előbbi az anyagköltséget, 
utóbbi a munkálatok árát 
hivatott fedezni.
 Badacsonytördemic 
- Többek között körfor-
góval  és  mászókával 
bővült Badacsonytödemi-
cen a Debreceny utcai ját-
szótér, amelyre a Magyar 
Falu Programból nyert 3 
millió forintot az önkor-
mányzat. Horváth Zoltán 
polgármester tájékoztatá-
sából azt is megtudtuk, 
hogy az előzetes lakossági 
igények alapján kihelyez-
tek a településen négy 
napelemes lámpát, továb-
bá pályázatot nyújtottak 
be illegális hulladékle-
rakóhely megszüntetésé-
re. 
 Vadgondok - Vá-
lasztókerületünkben is 
problémát okoz a vaddisz-
nók túlszaporodása. 2025-
ig tartó programot kell ké-
szíteniük a vadászatra jo-
gosultaknak, hogy a vad-
disznóállomány gyéríté-
sével akadályozzák meg 
az afrikai sertéspestis ter-
jedését. A magyar kor-
mány, pályázat útján, több 
mint kétmilliárd forinttal 
segíti a feladatot - tájékoz-
tatta lapunkat Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő. 

HÍREK
röviden

SÜTI ötlet

Linzi koszorú
Hozzávalók: 45 dkg liszt, 30 
dkg vaj, vagy margarin + 5 
dkg zsír, 15 dkg porcukor, 2 
vaníliás cukor, 2 tojás sárgá-
ja, csipet só
Töltelék: barack- vagy eper 
lekvár
Elkészítés: A lisztet a zsira-
dékkal elmorzsoljuk, a többi 
hozzávalóval összegyúrjuk, 
és fóliába csomagolva hideg 
helyen legalább egy órát pi-
hentetjük (de a hűtőben ma-
radhat akár egész éjszaka 
is!). ½ cm vékonyra kinyújt-
juk, felét közepén kiszúrt lin-
zerszaggatóval, másik felét 

az egész szaggatóval ki-
szúrjuk, és sütőpapírral bélelt 
tepsibe tesszük. A lyukas ka-
rikákat a megmaradt tojásfe-
hérjével megkenjük, majd 
180 fokos sütőben 10-12 
perc alatt világosra sütjük. Ki-
sülés után egy-egy egész és 
kiszúrt korongot savany-kás 
lekvárral összeragasztunk, 
tetejét porcukorral meghint-
jük.

        Dobosné Szabó Márta,  
        Székesfehérvár 

Lapunk folyamatosan keresi, várja a sütirecepteket! Akinek 
van olyan receptje, amelyet szívesen mutatna meg újsá-
gunkban, azt kérjük küldje el képpel együtt elektronikus cí-
münkre: nyugatbalatonimagazin@gmail.com

A Nyugat-balatoni térség természeti és épített környezetét, vala-
mint itteni életképeket hivatott fotókon bemutatni, közzétenni a 
Nyugat-Balatoni Képeskönyv Facobook csoport, amelyhez bár-
ki csatlakozhat, aki nemcsak látni, de láttatni is szereti a szépet és a 
jót. A csoportba feltöltött fotók közül egy minden nap megjelenik a 
Nyugat-Balatoni Magazin ( ) honlapján a www.esemenyter.hu
Nap Képe rovatban, illetve innen megosztva a Nyugat-Balatoni 
Magazin Facebook oldalon! Ezek közül választunk egy képet, 
amelyet újságunkban is bemutatunk.

Ahol élünk... Jeges formák Badacsonyban

Deák Ferencné

www.esemenyter.hu


