
NYUGAT-     ALATONI MAGAZIN
MEGJELENIK A NYUGAT-BALATONI RÉGIÓBAN 

Internet: www.esemenyter.hu Facebook: Nyugat-Balatoni Magazin

B 2021. JÚNIUS 18.
II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

Utcaszínház parádéval
Fesztiváli hangulatban telt az elmúlt hétvége Kapolcson
Kapolcs - Vidám, zenés 
felvonulással vette kez-
detét a III. Bondoró Ut-
caszínház Fesztivál 
Kapolcson. A könnyed 
nyárindító hétvégére je-
lentős érdeklődés mu-
tatkozott már a múlt pén-
teki nyitány idején is.

A parádés zenés, gólyalá-
bas, óriásbábos felvonulás 
a falu központjából ezúttal 
új helyszínre, a hegyoldal-
ba, egy szépen kialakított 
füves térre, a Kecskekő 
Sátorhelyre vitte a részt-
vevőket, ahol nem utolsó 
sorban egy hatalmas szín-
padot állítottak fel a szer-
vezők. Az ünnepélyes 
megnyitón elsőként Virág 
Zsóka, fesztiváligazgató 
köszöntötte a járvány-
helyzet okán mostanra 
igazán „fesztivál-éhes” 
közönséget, majd Már-
vány Péter polgármester 

kívánt jó szórakozást min-
denkinek.
A Bondoró Utcaszínház 
Fesztivál 2019-ben debü-
tált Kapolcson. A névadó 
Bondoró-hegy a település 
mellett húzódik. Szám-

talan cserfa ad árnyékot az 
arra kirándulóknak, a 
programok pedig akkora 
választékot kínáltak, hogy 
abból bárki találhatott 
kedvére valót. A fesztivál 
színes, vidám kavalkádjá-

nak szerves részét képezte 
a vásár a kapolcsi Malom-
szigeten és a Petőfi utca 
kertjeiben. (A kapolcsi 
nyárról Márta Istvánt kér-
deztük, írásunk a 7. oldalon 
„Kultúra...” címmel)  (szj)

Vidám, zenés felvonulás adta hírül a III. Bondoró Utcaszínház Fesztivál 
kezdetét a múlt pénteken Kapolcs utcáin                             Fotó: Szijártó János

Gyermekzsivaj júniusban„Emlékezet” a fotográfustól
Nemesgulács - Önfe-
ledt játék, szűnni nem 
akaró boldog gyermek-
zsivaj  tö l töt te be a 
nemesgulácsi sportpá-
lyát szombaton délután.

Ekkor rendezték az idei 
gyermeknapot, komoly 
érdeklődés mellett. A leg-
kisebbeket a szervezők 
nevében Kiss Ildikó kö-
szöntötte és ő vezényelte 
le a délutáni programot 
mindenki megelégedésé-
re. Először táncház, illetve 
az előző napon, az óvodai 

Rudi bohóc akcióban    

Kékkút - A napokban nyitották meg Kovács Me-
linda Balogh Rudolf-díjas fotográfus Emlékezet 
című kiállítását Kékkúton a Szent Dömötör temp-
lom kertjében. A szakrális témájú, gondolkodtató, 
s egyben különleges fotótárlat október 10-ig min-
den nap megtekinthető          Fotó: Helyszíni felvétel

Hírek, információk, érdekességek

Focilázban
Kommentár

A vírus miatt ugyan egy 
évvel később, de elstar-
tolt a foci Európa-baj-
nokság, ahol a magyar 
labdarúgó-válogatott 
egy brutálisan erős cso-
portban mutathatja meg 
magát .  Vi lágbajnok 
franciák, németek, Eb-
győztes portugálok ellen 
lépünk pályára úgy, 
hogy két legnagyobb 
ászunk, Szoboszlai és 
Kalmár sérülés miatt hi-
ányzik. Örömteli, hogy 
ismét ott vagyunk a kon-
tinensviadalon, ám nagy 
elvárásaink nem lehet-
nek, a tisztes helytállás-
ban bízhatunk. Meg ab-
ban, hogy fiataljaink ki-
teszik szívüket, lelküket 
a pályán, s ha így lesz, 
ugyanezt kapják vissza a 
hazai futballszerető kö-
zönségtől, bármilyen 
eredménnyel is záruljon 
számunkra a torna.
                  Szijártó János

játszótéravatáson már be-
mutatkozott ovisok közre-
működésével, a májusfa 
kitáncolása nyitotta az 
események sorát. Utána 
sportversenyek, majd Ru-
di bohóc műsora szóra-
koztatta a publikumot. 
Számos program kísérte 
még a gyermeknapot, elér-
hető, kipróbálható volt a 
légvár, a lovaglás, a csil-
lámtetoválás, sőt a rendőr-
autóval is megismerked-
hettek az apróságok. Az 
már a bónusz kategóriába 
sorolható, hogy a Nemes-

gulácsért jövőjéért civil 
szervezet tagjai finom pa-
lacsintát osztogattak, bár a 
kürtős kalács, a vattacukor 
és a pattogatott kukorica is 
„hegyekben állt” gyer-
meknap alkalmából.   (szj)



Óvodai játékfejlesztés
Nemesgulács - A Nap-
sugár Óvoda pályázati 
támogatással új udvari 
játékeszközökhöz jutott 
az idén. A mintegy ötmil-
liós fejlesztést Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési 
képviselő és Tompos 
László polgármester 
adta át a gyerekeknek a 
napokban.

Az óvoda vezetője, Hor-
váth Margit a gyerekek 
nagy mozgásigényéről 
szólt beszédében. 
- A korszerű, sokféle moz-
gási lehetőséget kínáló új 
játékeszközeink garantál-
ják, hogy a gyerekek 
örömmel használják azo-
kat. Jó nézni, ahogy a má-
szókán, köteleken füg-
geszkednek, ahogy hin-
táznak, csúszdáznak, lab-
dáznak. Tavaly ilyenkor 
még csak álmodoztunk az 
új  eszközökről,  most 
azonban már a megvaló-
sult álomban gyönyörköd-
hetünk. Nyolc új játékkal 
és egy csodaszép ivókúttal 
gazdagodhatott az óvoda 
udvara, a Magyar Falu 
program ötmillió forintos 
támogatásának köszönhe-
tően - mondta Horváth 
Margit, s egyben megkö-

szönte mindazok munká-
ját, akik segítették a fontos 
fejlesztést.
Fenyvesi Zoltán úgy fo-
galmazott, hogy jó érzés a 
falukat járni, s látni a meg-
újult utakat, járdákat, ját-
szótereket. - A Magyar Fa-
lu Programban huszonket-
tő pályázati forma létezik, 
amellyel az ötezer fő alatti 
településeket segíti a kor-
mány. A lehetőségek kö-
zött az óvodai fejlesztések 
voltak talán a legsikere-
sebbek, hiszen az elmúlt 
években huszonnégy tele-
pülés óvodája újulhatott 
meg, akár az épületek, 
akár a játszóterek vonat-
kozásában. Ezen kívül hét 
településen óvoda és mini-
bölcsőde jött létre. Ösz-
szességében a bölcsődék 

és óvodák fejlesztésére az 
elmúlt időszakban több 
mint egy milliárd forint ér-
kezett térségünkbe. Min-
dent összevetve, talán leg-
nagyobb eredményünk az, 
hogy három év alatt si-
került megállítani az el-
vándorlást, ma sok fiatal 
költözik falura, s tervezi 
ott további életét - hangsú-
lyozta a képviselő. A foly-
tatásban a gyerekek ked-
ves műsort mutattak be az 
óvó nénik segítségével, 
majd Tompos László pol-
gármester és Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő adták át hivatalosan 
is az intézmény megújult 
játszóterét. Az ünnepsé-
gen Beke Zsolt plébános 
áldotta meg a résztvevőket 
és a játékokat.             (szj)

Az összetartozás napja
Badacsonytördemic - 
Idén is koszorúzással, 
imádsággal emlékeztek 
az 1920-as országcson-
kításra Badacsonytör-
dicen június negyedikén 
délelőtt. Június negye-
dike egyben a nemzeti 
összetartozás napja is a 
2010. évi XLV. törvény 
szerint.

Az impozáns első világhá-
borús emlékműnél először 
a Faluház vezetője, Szán-
tai Attiláné köszöntötte a 
meg je l en teke t ,  ma jd 
Horváth Zoltán polgár-
mester mondott beszédet. 
Szólt a tavaly megszépí-
tett emlékműről és az or-
szágzászlóról, amely a 
Magyar Nemzeti Össze-
tartozás Bizottsága támo-
gatásának köszönhetően 
nyerte el mai formáját, s 
tette igazán az emlékezés 
méltó helyszínévé.
Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő rövid 
történeti visszatekintésé-
ben kiemelte, hogy a békét 
a győztesek írták, a ma-
gyar delegációt nem tekin-
teték egyenrangú partner-
nek, sőt az Apponyi gróf 
által vezetett küldöttség-
gel szintre háborús bűnös-
ként bántak, gyakorlatilag 

fogva tartották őket. Or-
szágunk területének nagy 
részét elveszítettük, s a fe-
lénk megnyilvánuló igaz-
ságtalanul szigorú bünte-
tést az is jól tükrözi, hogy 
a tőlünk elvett területek-
ből még egy másik vesztes 
ország is kapott. A képvi-
selő ezzel együtt úgy vél-
te, hogy Apponyi akkori 
kijelentése hogy Magyar-
ország még ott lesz egy-
szer trianoni sírásóinak te-
metésén, megvalósulni 
látszik.
A folytatásban Szakács 
Péter plébános mondott 
imát, Szabó Csaba, a 
Tördemic Néptáncegyüt-
tes vezetője énekelt, a 
résztvevők pedig koszorú-
val, virággal emlékeztek a 
101 évvel ezelőtti magyar 
sorscsapásra.              (szj)
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Fenyvesi Zoltán (balra) 
és Horváth Zoltán ko-
szorúval, majd virággal 
és mécses gyújtásával 
emlékezett         Fotó: szj.

Tompos László polgármester és Fenyvesi Zoltán  
képviselő vágta át a nemzeti színű szalagot, jobb-
ról Horváth Margit óvodavezető               Fotó: szj.
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Idén rendezik a tavalyi 
tárlatot a Látványtárban
Tapolca-Diszel - A ta-
valyra tervezett, ám a 
járvány miatt elmaradt 
kiállítás megnyitását 
pótolják most július 3-án 
az Első Magyar Lát-
ványtárban. Erről Vö-
rösváry Ákos, a Lát-
ványtár egyik alapítója 
tájékoztatta lapunkat a 
napokban.

Mint elmondta, a 2020-as 
év egy kerek évfordulót 
jelentett az Első Magyar 
Látványtár,  a MissionArt 
Galéria és a Várfok Galé-
ria számára, ez évben let-
tek egyenként 30 évesek. 
- Június végére terveztük 
annak a nagyszabású tár-
latnak a megnyitását, 
amelyet a Tapolca-Diszel-
ben működő Látványtár-
ban rendeztünk volna 
meg, a három intézmény 
saját gyűjteményi anya-
gából. Nagyon készültünk 
erre az eseményre. A ta-
valyra tervezett kiadvány 
megjelenése végül elma-
rad, illetve film készül a 
közös kiállításról, ami az 
interneten lesz elérhető. A 
járvány sajnos törölte sok 
tervünket, köztük ezt, a 
legfontosabbat is, de így 
talán sikerül pótolni. 
Azonban ígértünk szerint 
idén megrendezzük a 

rendhagyóan kerek, 31. 
születésnapunkat, a ko-
rábbi terveink szerint - 
mondta Vörösváry Ákos.
Hozzátette, ez lesz az első 
olyan kiállítás Diszelben, 
amelynek anyagát nem ő 
válogatja össze. - Ettől kü-
lönösen érdekes és izgal-
mas a tárlat, hiszen most 
még én sem tudom, hogy 
pontosan mivel is talál-
kozhatunk, hiszen majd 
akkor állítom össze a saját 
anyagot, amikor látom, 
hogy a MissionArt Galéria 
és a Várfok Galéria mit kí-
ván bemutatni. Annyit 
azonban elárulhatok, hogy 
kortárs alkotók művei ke-
rülnek a fókuszba. 
A teljesség igénye nélkül a 
MissionArt Galériától 
Baranyai András, Bukta 
Imre, Chilf Mária, Csontó 
Lajos, feLugossy László, 

Gaál József, Lovas Ilona, 
Swierkiewicz Róbert, Ve-
rebics Ágnes, Verebics Ka-
ti, Wahorn András, a Vár-
fok Galériától Bak Imre, 
El Kazovszkij ,  Fehér 
László, Gerber Pál, Ger-
hes Gábor, Győrffy Lász-
ló, Kicsiny Balázs, Mula-
sics László, Rácmolnár 
Sándor, Roskó Gábor, Uj-
házi Péter, míg a Látvány-
tártól Altorjai Sándor, 
Bács Emese, Birkás Ákos, 
Ganczaugh Miklós, Hor-
tobágyi Endre, Keserü Ilo-
na,  Lakner László, Lóránt 
Zsuzsa Maurer Dóra, 
 Schmal Károly, Somogyi 
Győző, Szemadám György 
alkotásaival találkozhat a 
nagyközönség.
A hivatalos megnyitót jú-
lius 3-án 17 órakor tartják 
a Tapolca-diszeli Lát-
ványtárban.                (szj)

Most még üresek a falak, ám Vörösvári Ákosék 
rövidesen válotztatnak ezen       Fotó: Szijártó János
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Gondolat

Egyre több elektromos roller tűnik fel a közutakon, 
kerékpárutakon, gyalogos közlekedésre készült jár-
dákon. Néma suhanással érkezik, gyakran észrevét-
lenül, saját magát és az útjába esőt is veszélybe so-
dorva. Történt már halálos baleset ilyen szituáció-
ból és sajnos nem lehet kizárni ezt a későbbiek folya-
mán sem. Éppen ezért jó lenne, ha valamilyen állan-
dó hangot bocsátana ki a jármű, akár a kerekek 
megfelelő bordázottsága okán, vagy vezetője adna 
hangjelzést a nem kívánt esetek megelőzése érdeké-
ben. Kerékpáros közösségi oldalon láttam olyan fo-
tókat, amelyek arról tanúskodtak, hogy többen egé-
szen egyszerűn a bicikliúton keresztbe állítják, és ott 
hagyják a bérelt járművet, nem kis veszélyt és 
bosszúságot okozva ezzel a bringásoknak. Mondjuk 
a kerékpárút tekintetében én ebbe a kategóriába so-
rolom a kutyát hosszú pórázra eresztő, vagy az ebet 
anélkül sétáltató gazdikat, a kéz a kézben kóválygó, 
teljes sávot elfoglaló párokat, csoportokat és a há-
tulról, hangjelzés nélkül, őrült tempóban érkező bi-
cikliseket is. Mindegyiknél hajszálon lóg a baleset és 
nincs megoldás. Einstein mondta, hogy „A világon 
két dolog végtelen: A világegyetem és az emberi hü-
lyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.”

Szijártó János

Új veszélyek 
és kihívások 
napjainkban

Poppy, Carabien, Origami
Bikinik és egyrészes

fürdőruhák több fazonban!

A már megszokott
nagy választékkal

június 10-én 
megkezdjük a 

fürdőruha
árusítását!

Mobil:06/30/975-8455

Ne várja meg míg régi, szalagon tárolt felvételei 
tönkre mennek! Értékes emlékek semmisülhetnek 

meg, melyek digitalizálással ma még megmenthetők.

EMLÉKMENTÉS
digitalizálással!

www.esemenyter.hu



Biztonságos feljáró készült
Lesencefalu - A Magyar 
Falu Program támoga-
tásával több évtizedes 
probléma oldódott meg 
Lesencefaluban.

Négymillió forintból biz-
tonságos, korszerű tech-
nológiával készült, éjsza-
ka is látható lépcső épül-
hetett a település magasla-
ti részén elhelyezkedő, s 
meredek feljárón megkö-
zelíthető temetőben. 
A fontos fejlesztést a na-
pokban adták át a helybe-
liek örömére, s ahogy 
Kázsmér-Nyirő Katalin 
polgármester fogalmazott, 
a biztonságos feljáró, sok-
kal többet jelent, mint egy 
lépcső. Ez az emlékezés 
helyszíne, amely végre 
mindenki számára köny-
nyen megközelíthetővé 
vált. - Kötelességünk arra 
törekedni, hogy az infra-
struktúra a lehető legigé-
nyesebb legyen. Ezt szem 
előtt tartva már be is nyúj-
tottuk következő pályáza-
tunkat annak érdekében, 
hogy az életveszélyes kor-
lát helyett újat helyezhes-

sünk ki - mondta a polgár-
mester asszony, majd 
külön köszönetet mondott 
a projekt megvalósításá-
ban résztvevőknek. Név 
szerint Fenyvesi Zoltán 
országgyűlési képviselő-
nek, a pályázat szak-
szerűségét megalapozó dr. 
Szabó Ilonának, Barta Gá-
bor vállalkozónak, Hege-
dűs Lóránt jegyzőnek.
Fenyvesi Zoltán úgy fo-
galmazott, a mostani fej-
lesztés is bizonyítja a Ma-
gyar Falu Program kie-
melt jelentőségét az ötezer 
fő alatti települések éle-
tében. - Támogatást bizto-
sít önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanok, 
intézmények, utak, járdák 
esetében infrastrukturális 
beruházásokra, de a kö-
zösségi terek megújulását 
szintén segíti - tette hozzá 
a képviselő. Az ünnepség 
végén Szabó Zoltán plébá-
nos áldotta meg az új feljá-
rót, amelynek éjszakai lát-
hatóságát felajánlásként a 
Kiszi-Kő Plusz Kft. való-
sította meg, saját fejleszté-
sű technológiával.       (szj)

Kázsmér-Nyirő Katalin polgármester ismertette a 
projekt előzményeit, jelentőségét                Fotó: szj

Győrffy Szabolcs: Szépül-
nek közterületeink Fotó:s.
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Pályáznak, amikor csak lehet
Köveskál - Nem tétlen-
kedett a település ön-
kormányzata a járvány-
helyzet idején sem, szá-
mos pályázatot adtak 
be, s ezek közül több 
már meg is valósult.

Erről Győrffy Szabolcs po-
gármester tájékoztatta la-
punkat a napokban. 
- A közös fenntartású óvo-
da felújítása már meg-
történt 2019-ben, a köz-
ponti járdaszakasz pedig a 
következő év nyarán ké-
szült el. Pályáztunk zárt-
kerti, hegyi utakra is, 
amelynek köszönhetően 
mintegy másfél kilométe-
res szakasz újult meg, il-
letve egy falugondnoki 
gépjárművel is gyarapod-
tunk. A turisztikai célú 

Hirdetés

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ
Rendelje meg nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!

INGYENES
- helyszíni felmérés
- árajánlat készítés
- szaktanácsadás

Régi redőnyök javítása

- műanyag
  ablak,
  ajtó

- redőny
- reluxa
-  roletta

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

06-30/684-85-70
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Szabó Zsolt

A HIRDETÉSEK
TARTALMÁÉRT

SZERKESZTŐSÉGÜNK
NEM VÁLLAL

FELELŐSSÉGET!

www.esemenyter.hu

Hirdetés

szál láshely bővítésre 
nyertünk még támogatást, 
itt a kivitelezés szaka-
szában járunk. Az iskola 
épületét alakítják át a mai 
kor elvárásainak megfe-
lelő, vendégek fogadására 
alkalmas szálláshellyé. Az 
átadást július elsejére ter-
vezzük - mondta a polgár-
mester. Azt is megtudtuk, 
hogy a Magyar Falu Prog-
ram által játszótér fejlesz-
tésre, illetve a védőnői 
épület megújítására is 
nyertek forrást, a kivitele-
zés várhatóan az idei nyá-
ron meg is történik. Pozi-
tív eredménnyel zárult a 
tűzoltó egyesület pályáza-
ta, amelynek köszönhető-
en megújul a tűzoltó szer-
tár, az önkormányzat pe-
dig a Balatoni Fejlesztési 

Tanácstól részesült támo-
gatásban közterületi nö-
vénytelepítésre, valamint 
a BM kiírása alapján ille-
gális hulladék mentesítés-
re. Győrffy Szabolcs arról 
is beszámolt, hogy az idei 
évben szeretnék a közterü-
letek karbantartására szol-
gáló gépek beszerzését pá-
lyázatból biztosítani, a 
megkezdett járdaépítést és 
a zártkerti utak fejlesztését 
folytatni, valamint a kul-
túrház homlokzatát meg-
újítani.                        (szj)



Megkoszorúzták a Balatont
A régió valamennyi strandja megújulhatott a mostani szezonra
Balatonederics - A bel-
földi turizmus fellendü-
lését várják több tóparti 
településhez hasonlóan 
Balatonerericsen is, 
ahol a múlt hétvégén 
nyitották meg a szépen 
felújított, s a mai kor 
színvonalának minden 
szempontból megfelelő 
strandot.

Az ötcsillagos fürdőhe-
lyen számos fejlesztés va-
lósult meg az elmúlt idő-
szakban, többek között az 
új játszótér fölé napvitor-
lákat helyeztek ki, fákat 
ültettek, új beléptető rend-
szert alakítottak ki és ledes 
üzenőfalat telepítettek. Jó 
tudni, hogy a régió vala-
mennyi strandja megújult 
a mostani szezonra. Erről 
a fejlesztéseket hivatalo-
san is átadó Fenyvesi Zol-
tán országgyűlési képvi-

selő beszélt a helyszínen a 
sajtó kérdései nyomán. 
Mint mondta, a térségbe 
érkező jelentős, mintegy 
12 milliárdos turisztika 
célú támogatástól a belföl-
di turizmus erősödését 
várják. 

Az egész napos rendezvé-
nyen részt vett Navracsics 
Tibor, a Veszprém-Bala-
ton 2023. Európa Kulturá-
lis Fővárosáért felelős 
kormánybiztos is, aki 
Markov i t s  A l í z za l ,  a 
Veszprém-Balaton 2023 

Európa Kulturális Fővá-
rosa Zrt. vezérigazgatójá-
val koszorúzta meg a Ba-
latont az idei szezon meg-
nyitása alkalmából. Papp 
János balatonedericsi pol-
gármester lapunkat arról 
tájékoztatta, hogy telepü-

A motorcsónakban Markovits Alíz, Navracsics Tibor és Papp János. A ko-
szorú az idei szezon kezdetét hivatott jeleznié                      Fotó: Szijártó János

Színvonalas strand várja a fürdőzőket
Szigliget - Az önkor-
mányzat és a dolgozók 
mindent megtesznek 
azért, hogy ez a strand 
valóban minőségi szol-
gáltatásokkal fogadja a 
látogatókat, akik évről 
évre egyre többen ér-
keznek ide.

Többek között erről be-
szélt Balassa Dániel, szig-
ligeti polgármester a mi-
napi ünnepélyes szezon-
nyitó rendezvényen.
Úgy fogalmazott, akik 
szép emlékekkel távoznak 
a nyár végén, azok a kö-
vetkező évben is vissza-
térnek Szigligetre. - An-
nak érdekében, hogy ez 
így is maradjon, számos 
fejlesztést valósítottunk 
meg 2020-ban. A Kis-
faludy programtól 40 mil-

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő (balra) és 
Balassa Dániel polgármester átadták a fejlesztése-
ket, s egyben megnyitották az idei strandszezont 
Szigligeten                                   Fotó: Szijártó János
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lió 230 ezer forintos tá-
mogatásban részesültünk, 
amelyből öt új vízbe veze-
tő lépcsőt vásároltunk, ki-
helyeztünk egy mozgás-
korlátozott vízbe emelő 
szerkezetet, elkészült a 
strand keleti oldalának 
gyepszőnyegezése, meg-
újult a kabinsor végén lé-

vő vizesblokk, ami nem 
utolsó sorban télen is 
használható. Tervben van 
a másik mosdó átalakítása 
is. Új egységes arculatú 
információs táblákat he-
lyeztünk el. Ki kell emel-
nem a 40 milliós támo-
gatás mellett az önkor-
mányzati dolgozók és a 

lésük elsőként csatlako-
zott az "EKF2023" prog-
ramsorozathoz, és egy 
példaértékű regionális, 
négy falu összefogására és 
programsorozatára épülő 
pályázatot készített. Hoz-
zátette, bíznak a pályázat 
pozi t ív  e lb í rá lásban, 
amellyel gazdagíthatják a 
színvonalas programkíná-
latot.
Az egész napos edericsi 
rendezvényen a gyerekek 
és a felnőttek is találhattak 
maguknak testhezálló, 
szórakoztató programot, a 
választék bőséges volt. 
Több más mellett főzőver-
seny, szkander bemutató, 
foci, röplabda, ulti, asz-
faltrajz verseny várta az 
érdeklődőket, este pedig 
Roby Lakatos koncertje 
biztosította a jó, immár va-
lóban igazi nyári hangula-
tot.                                 (szj)

vállalkozók áldozatos 
munkáját, ami elengedhe-
tetlen része volt a fejlesz-
tésnek. Most, 2021. nya-
rának kezdetén nyugodtan 
kijelenthetem, hogy szín-
vonalas, minden igényt 
kielégítő stranddal várjuk 
a nagyközönséget ezúttal 
is - mondta a polgármes-
ter.
Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő arról 
szólt, hogy a kormány so-
kat áldozott a turizmusra, 
az elmúlt három évben 
mintegy 12 milliárd forint 
érkezett erre a vidékre. - A 
Kisfaludy program kereté-
ben például 216 családi- 
és magánpanzió újulhatott 
meg a régióban. Vala-
mennyi strand megújult, 
erre a célra szintén több 
százmillió forintot fordí-

tott a kormány. Úgy gon-
dolom, hogy sok magyar 
család is hazai célpontot 
választ a nyáron, amely-
nek jó alapot ad az a sok 
minőségi szolgáltatás, ami 
immár elérhető a turisták 
számára - hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.
A beszédek után átvágták 
a szezonnyitást és a fej-
lesztések átadását is szim-
bolizáló nemzeti színű 
szalagot, majd a meghí-
vott vendégek Balasssa 
Dániel vezetésével bejár-
ták a strandot. 
A programot a Yesterday 
zenekar műsora zárta. (szj)
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HALAT, CSÜLKÖT SZERETŐK FIGYELEM!

A Balatonedericsi Autósbüfé várja Önt!
HALAK, SZÁRNYASOK, FÜSTÖLT SZUVIDÁLT CSÜLÖK,
TENGERI HALKORONG, HALÁSZLÉ, 
HAMBURGEREK, GYROS, 
KÉTSZEMÉLYES TÁLAK SZÉLESKÖRŰ
KÍNÁLATÁVAL. TERMÉKEINKET 
KONYHAKÉSZEN, ELŐKÉSZÍTVE IS 
MEGVÁSÁROLHATJA.

Tengeri halból, saját készítésű 
KÉZMŰVES HALKORONG RENDELHETŐ

Tel: 06 70 598-7666
KÖVESSEN MINKETAZ AUTÓSBÜFÉ ARANY KESZEG FACEBOOK OLDALON!

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK!

BRINGACENTRUM

Nyitva: H-P: 9-17; SZO: 9-12

Járműalkatrész szaküzlet
8300 Tapolca, Szent István u. 3.

Tel: 06-87/321-421
06-20/216-7667

e-mail: bringanet@freemail.hu

KERÉKPÁR - alkatrész

- eladás

- köcsönzés

- szerviz

AUTÓ - MOTOR
ALKATRÉSZ

www.esemenyter.hu
Hírek, információk, érdekességek

a Nyugat-balatoni térségből!

Elemér Virágboltja

Alkalmi virágcsokrok ballagásra, születésnapra, névnapra
 - Esküvői kiegészítőkMenyasszonyi csokrok

Koszorúk, sírcsokrok, akár kiszállítással

Megrendeléseiket telefonon is szerettel várjuk! 
Ingyenes házhozszállítás!

A születésnapi, névnapi csokrokhoz ajándékok
széles választékban kaphatók üzletünkben!

Ne feledje!     Elemér Virágboltja, a Facebook-on is!

Üzletünk Tapolcán a K&H Bank mellett, az OTP-vel szemben található! 

Tel: 06/30/348-7469
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VÉNUSZ IRODABÚTOR

Nyitvatartás:
H-P 8 - 17 

Szo 8.30 - 12
8300 Tapolca, Keszthelyi út 51.  Tel: 87/322-935

e-mail: agneslakberendezes@gmail.com
          web: www.agneslakberendezes.hu

Hirdetés

Kitáncolták Uzsán a májusfát
Uzsa - A járványhelyzet 
miatt a tavalyi év ugyan 
kimaradt, ám most  foly-
tathatták a régi hagyo-
mányt a település aktív la-
kói, akik a múlt hétvégén 
összegyűltek a művelő-
dési ház udvarán felállított 
májusfa kitáncolására.
A helyszínen Táborosi 
László polgármester fo-
gadta az érdeklődőket, s 
jelezte, hogy megtekint-
hető a turisztikai projekt-
film, még a vacsora előtt. 

Akit érdekelt megnézte a 
négy település összefogá-
sával elindítandó „Turisz-
tikai Zöldút” program ösz-
szefoglalóját, amelyet 
Balatonederics, Lesence-
istvánd, Uzsa és Zalahaláp 
együtt kíván megvalósí-
tani. Az est jó hangulatban 
telt, a résztvevők a május-
fa árnyékában zenés háttér 
mellett hódoltak a gasztro-
nómiai élményeknek és 
élvezhették a jó társasá-
got.                                (szj)

Egy vonzó termelői piac nívós termékekkel
Révfülöp - Az immár 
negyedik éve működő 
révfülöpi termelői piac 
létesítésének legfőbb 
célja az volt, hogy a kör-
nyékbeli termelők a he-
lyieket el tudják látni jó 
alapanyagokból készült 
termékekkel. 

Keszthelyi Tibor piacveze-
tő lapunk érdeklődésére 
elmondta, fontos szem-
pont volt Révfülöp élelmi-
szerellátásának javítása is, 
mivel a nyári szezonban 
jelentős mértékben emel-
kedik a fogyasztás a turiz-
mus hozadékaként. 
- A kínálat bővítésén, szí-
nesítésén túl maga a piac 
jelentős szerepet tölt be 
közösségi térként is, hi-
szen a vásárláson túl talál-

kozások, beszélgetések 
helyszíne, ahova egysze-
rűen jó kimenni. Az sem 
mellékes természetesen, 
hogy a vevők itt közvetle-
nül a termelővel kerülnek 
kapcsolatba, s a termékek-
kel kapcsolatos kérdései-
ket is nekik tehetik fel. 10-
12 árussal üzemelünk, jel-
lemzően a balatoni sze-
zonalitáshoz igazodva. 
Van elképzelésünk az őszi 
üzemmódra is, ami az on-
line rendelést kombinálná 
a helyszíni átvétellel. Így 
azok, akik a telet is itt töl-
tik, továbbra is hozzájut-
hatnának a termelői piac 
tartós termékeihez - fogal-
mazott a piac vezetője.
A kínálatban többek kö-
zött tejtermékek, pékáruk, 
sütemények, borok, mé-

zek, gyümölcsök, zöldsé-
gek, tartós termékek talál-
hatók, de tervezik a húsáru 
és pékáru szegmens bőví-
tését, sőt, mint megtudtuk, 
képzőművészeket invitál-
nak és a nyáron zenés prog-
ramokat is szeretnének.   
A vonzó külsejű piac a Ba-
latoni kerékpárút mentén 
helyezkedik el, területén 
büfé és kerékpárkölcsön-
ző üzemel.                  (szj)A vidám csapat a májusfa tövében             Fotó: szj

Gyerekek számára is él-
vezhető színtér a révfü-
löpi termelői piac
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Újra együtt ünnepeltek
Hegymagas - Szép 
számmal gyűltek össze 
a hagyományos május-
fa kitáncolásra szomba-
ton a hegymagasi mű-
velődési ház udvarán.

A résztvevőket Gyurka 
Miklósné köszöntötte, 
köztük külön a Bolla Al-
bert raposkai polgármes-
tert, Bolla Albertné Editet, 
a Finn Baráti Kör elnökét 
és annak jelenlévő tagjait. 
A polgármester asszony 
beszédében kiemelte, 
hogy a rendezvények 
kényszerű szünteltetése 
után jó ismét együtt lenni, 
találkozni, beszélgetni. 
- A tavalyi év óta sajnos 
nem tudtunk rendezvé-
nyeket tartani, a vírus-
helyzet miatt elmaradtak a 
megszokott karácsonyi, 
húsvéti programjaink is. 
Ez, a májusfa-kitáncolás 
az első rendezvényünk 
hosszú idő óta, bár még 
ennek előkészületeinél 
sem tudtunk biztosra men-
ni. Aztán kijött a kormány-
rendelet és a hivatali dol-
gozókkal közösen állítot-
tuk fel ezt a fát - tette hoz-

Kultúra, szórakozás, visszatekintés 

Hirdetés

Az erő és a kitartás vé-
gül győzött, a májusfát 
kiemelték           Fotó: szj.

zá, majd megkérte a férfi 
vendégeket, hogy a körbe-
táncolás után a hagyomá-
nyokat folytatva, emeljék, 
döntsék ki helyéből a fel-
díszített májusfát.
Pár percig úgy tűnt, hogy a 
fa gyökeret eresztett, ám a 
túlerő és a kitartás végül 
győzött, így már semmi 
nem akadályozhatta meg a 
kiváló hangulatot, amely-
hez a finom vacsora és a 
remek Szent György-
hegyi bor is egyértelműen 
hozzájárult.                  (szj)

Kapolcs - A hétvégén 
rendezték a III. Bondoró 
Utcaszínház Fesztivált 
Kapolcson, amit köny-
nyed nyárindító prog-
ramként ajánlottak a kö-
zönség figyelmébe.

A szép környezetben lebo-
nyolított, nívós fesztivál 
kapcsán Márta István ze-
neszerzőt, a Művészetek 
Völgye alapítóját, a Ka-
polcsi Helyi Értéktár ve-
zetőjét kérdeztük, mi vár-
ható a nyáron a völgyben?
- Jó hír, hogy bizonyos 
korlátozások mellett már 
lehet programokat tartani, 
így a Bondoró Fesztivál 
után június 26-án Kapolcs 
is megrendezi a szokásos 
falunapját. A hónap végén 
és júliusban különböző 
szakkörök, kézműves tá-
borok várják az érdeklő-
dőket Kézművesek Völ-
gye címmel. Sikeresen in-
dult el a Malmok Völgye 
TOP turisztikai pályázat 
lebonyolítása is, amely-
ben Hegyesd, Monostora-
páti, Kapolcs, Taliándö-
rögd, Vigántpetend önkor-
mányzatai és a kapolcsi 

Egylet vesz részt - mondta 
Márta István.
Az ország legnagyobb 
összművészeti fesztiválja, 
az immár harmincadik al-
kalommal megrendezen-
dő Művészetek Völgye jú-
lius 23-án kezdődik és au-
gusztus 1-én fejeződik be. 
Amint megtudtuk, a jubi-
leumi harmincas szám 
okán az RTL Klub által 
rögzített négyórás anyag-
ból készült el a XXI. szá-
zad című műsor teljes 
adása. A 25 perces doku-
mentum filmben az 1989-
1996 közötti „ősrésztve-
vők” szólaltak meg, Márta 
István mellett Galkó Ba-
lázs, a Gryllus testvérek, 
Illés Sándor plébános, 
Szőke András és Márvány 
Elli, de nyilatkozott a fesz-
tiválról Gerendai Károly 
is, a Sziget egyik megál-
modója.
A  Kulturális és Termés-
zetvédelmi Egylet szervez 
nemez- és kerámiatábort, 
más kapolcsi alkotók pe-
dig képzőművészeti- és 
festő tábort rendeznek. 
Már zajlanak az előkészü-
letek az augusztusi Ka-

polcska Programhoz is, 
amely tehetségkutató, fej-
lesztő összművészeti tá-
bor a  9-16 év közötti fia-
taloknak. Ez augusztus 
11-19 között lesz, a köze-
pére esik a gyerekeket és a 
csa ládokat  megcélzó 
„Kapolcska kisFesztivál”.
- Az eredeti elképzelés az 
volt, hogy a Kárpát-me-
dencéből hozzuk a fiatal 
tehetségeket, de a járvány-
helyzet miatti bizonyta-
lanság láttán úgy döntöt-
tünk, hogy az idén az 
esélyegyenlőségre he-
lyezzük a hangsúlyt. Régi 
partnerünk a Bethesda 
Gyermekkórház, ahonnan 
tizenöt-húsz sérült gyer-
meket várunk, akiknek a 
többi gyerekkel együtt kö-
zös programokat is biz-
tosítunk. Lesz népzene, 
néptánc szekció,  vonós és 
ütős szekció, kézműves 
csoport, fotó és videó 
szekció - tette hozzá Márta 
István, azzal a megjegy-
zéssel, hogy Kapolcs már 
készül a Veszprém-Ba-
laton 2023 Európa Kultu-
rális Fővárosa program-
jaira.                           (szj)

 Mandala 
Egészségszalon

Tapolca 06706352780



Megnyitották a szezont
Dolgoznak a meder jövő évi kotrásának előkészítésén
Badacsonylábdihegy 
- Megnyitották az idei 
szezont és felavatták a 
legújabb fejlesztéseket 
a hétvégén a strandon.

A meghívott vendégeket, 
érdeklődőket Szántai Atti-
láné önkormányzati kép-
viselő köszöntötte, majd a 
strand és a hozzá kapcsolt 
Ökoturisztikai látogató-
központ történetét ismer-
tette. Horváth Zoltán pol-
gármester először a ko-
rábbi fejlesztésekről be-
szélt. Kiemelte a lábdi-
hegyi strandon létrehozott 
elsősegélynyújtó helyet, 
az akadálymentesített 
mosdóval ellátott vizes-
blokkot, az öltöző kabin-
sort, a baba-mama sarkot, 
a játszótér bővítését és a 
Balaton első víztúra tan-
ösvényét. - A következő 
fejlesztési programban 

csúszúsmentes strandlép-
csőkre pályáztunk, egysé-
ges arculatú tájékoztató 
rendszert alakítottunk ki 
és a meglévő új vizes-
blokk mellé egy új család-
barát vizesblokkot épít-
hettünk, gondolva a kis-
gyermekes családokra. A 
folytatásban megújultak a 
zöldfelületek, új öntöző 
rendszert, gyermek és fel-
nőtt ivókutakat telepítet-
tünk, szabadtéri zuhany-

zókat helyeztünk az öltöző 
kabinok mellé és árnyéko-
ló napvitorlákat is besze-
reztünk. A strand szélén 
lévő csapadékvíz elvezető 
árok magasságát mege-
meltük, az iszaposodás 
csökkentése érdekében. 
Számos kisebb kényelmi 
szolgáltatással is bővítet-
tük a kínálatot, így érték-
megőrző trezor, mobilte-
lefon töltő, szelektív hul-
ladékgyűjtő és napozó ágy 

is a vendégek rendelkezé-
sére áll - mondta Horváth 
Zoltán, majd hozzátette, 
dolgoznak a meder kotrá-
sának előkészítésén, s re-
méli, hogy a következő 
szezonra az is elkészül.
Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő arról 
szólt először, hogy öröm a 
strand és a szezon nyitása, 
hiszen ez egyben azt is je-
lenti, hogy magunk mö-
gött hagytuk a járványt. 
Ebben nagy szerepet ját-
szott az egészségügyi 
szakemberek áldozatos 
munkája, amiért köszönet 
illeti őket - fogalmazott, 
majd kiemelte a kormány 
jelentős strand- és turiz-
musfejlesztési tevékeny-
ségét. 
Az ünnepségen a Törde-
mic Néptáncegyüt tes 
adott színvonalas, remek 
hangulatú műsort.       (szj)

A Tördemic Néptáncegyüttes nyitotta meg az idei 
szezont a badacsonylábdihegyi strandon     Fotó: szj.

Révfülöp - Elérték a ti-
zenhat méteres magas-
ságot, azaz a kilátó 
felső szintjét a kivitele-
zők, ahova már lépcsőn 
lehet feljutni.

A torony kupolája is ké-
szen van, ám az egyelőre 
még lent várja a munkála-
tok zárófázisát, a daruval 
történő ráemelést és a vég-
leges rögzítést.

Napokon belül ráemelik 
a révfülöpi kilátóra a 
kupolát              Fotó: szj.
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Átadás előtt 
áll a kilátó

SÜTI ötlet

Gumisüti
Hozzávalók: 6 db tojás, 5 dl tej-
föl, 3 csomag vaníliás cukor, 80 
g zselatin, 2 dl szörp, 1.5 dkg 
cukrozatlan kakaópor, 7 dl víz, 
15 ek porcukor   
1. Réteg: Elsőnek szétválasz-
tunk 3 tojást, a sárgájához hoz-
záadunk 1 csomag vaníliás cuk-
rot és 5 ek. porcukrot. A tojásfe-
hérjét habbá verjük, majd össze-
keverjük a sárgájával. Közben 
1,5 dl vizet forralunk, és hozzá-
adjuk a zselatint. (általában 1 
csomag 20 g, és épp annyi kell 
bele.) Várunk picit, míg kicsit 
hűl, és hozzákeverjük a tojásos 
keverékhez. Majd formába rak-
juk (magas falú tepsi vagy jénai 
tál megfelel). Hűtőbe tesszük 
dermedni.
2. Réteg: A 2. réteg ugyanúgy 
készül, mint az első, annyi kü-
lönbséggel, hogy a zselatin előtt 
belekeverjük a kakaóport. Aztán 
jöhet a zselatin, eldolgozzuk, ki-
vesszük a hűtőből a megdermedt 
1. rétegünket, és ráöntjük a tete-
jére a kakaósat. Aztán vissza a 
hűtőbe.

3. Réteg: A 3. rétegbe 5 dl tejföl, 
5 ek. porcukor és 1 csomag va-
níliás cukor kerül. Ha ezt össze-
kevertük, jöhet bele a 1,5 dl víz-
zel elkevert zselatin. Persze ezt 
is ugyanúgy, előbb felforraljuk, 
bele a zselatin, és várunk míg ki-
csit kihűl, majd úgy tesszük a 
keverékhez. Elővesszük a hűtő-
ből az elkészült két réteget, majd 
ráöntjük a 3.-at is. Mehet vissza 
újra pihenni.
4. Réteg: A 4. rétegbe nem kell 
más, mint 2 dl málna szörp (de 
igazából szerintem bármilyen 
jó), és most 2,5 dl víz, bele a 20 g 
zselatinnal. Felforraljuk a vizet, 
beletesszük a zselatint, hozzáad-
juk a málnaszörpöt. Az utolsó 
rétegnél vigyázni kell, érdemes 
megvárni míg langyosra hűl, 
mert ha túl forrón tesszük rá a 
többi rétegre, átüthet rajta, és 
nem lesz csíkos. Ha langyos, rá-
öntjük a többi rétegre, vissza-
tesszük a hűtőbe, és hagyjuk 
összedermedni.
                Pál Gézáné Beáta
                Badacsonytördemic

A Nyugat-balatoni térség természeti és épített környezetét, vala-
mint itteni életképeket hivatott fotókon bemutatni, közzétenni a 
Nyugat-Balatoni Képeskönyv Facebook 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... Árva pipacs és a Szent György-hegy
Lukács Krisztián

Erről a legutóbbi helyszíni 
bejárás alkalmával Kon-
dor Géza polgármester tá-
jékoztatta munkatársun-
kat. Mint elmondta, a lép-
csőházban még kisebb fal-
javítási munkálatok zajla-
nak, de reméli, hogy rövi-
desen az új tetőn lobog 
majd a zászló, amit a túl-
partról is láthatnak majd. 
A hivatalos és ünnepélyes 
átadást a Villa Filip-napok 
idejére tervezik, s utána is-
mét korlátozás nélkül bár-
mikor látogatható lesz a 
Fülöp-hegyi kilátó.
Az előzményekről már 
korábban írtuk, hogy 
tavaly februárban villám-
csapás következtében leé-
gett a kilátó, és a biztosítás 
nem fedezte az újjáépítés 
költségeit. Ezért különö-
sen jól jött a kormány tá-
mogatása, amelynek kö-
szönhetően júliusban fela-
vathatják Révfülöp szim-
bólumát.                      (szj) 


