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HAGYOMÁNYOS ÉTELEK,
HÚSVÉTI SONKÁK
Több mint 1 éve működő szépségszalon vagyunk,
ahol a következő szolgáltatások vehetők igénybe:
• SZOLÁRIUM
• MANIKŰR
• PEDIKŰR
• MŰKÖRÖM
• MŰSZEMPILLA

• MASSZÁZS
• KOZMETIKA
• FODRÁSZ
• SMINKTETOVÁLÁS
• FÜLLYUKASZTÁS
• ORRPIERCING

AHOGY AZT MÁR A VENDÉGEK MEGSZOKHATTÁK, A KESZTHELYI HALÁSZCSÁRDA – MELY A NAPOKBAN
NYITOTTA MEG KAPUIT – IDÉN IS UGYANOLYAN FINOMSÁGOKKAL VÁRJA VENDÉGEIT, MINT AZ ELMÚLT
ÉVEKBEN.

LEPJE MEG SZERETTEIT
WELLNESS ÉLMÉNYEKKEL
Day Spa csomagok Hévízen

UTATÁSÁVAL
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Meglévő vendégkör
mellé keresünk
FODRÁSZ és
SMINKTETOVÁLÓ
szakembert!

Magic Szépségsziget
Vonyarcvashegy Kossuth 2.
Bejelentkezés: +36 30 812 7188

Nyitvatartás bejelentkezés alapján történik!

Egynapos tavaszi RELAX program
• Egész napos fürdőélmény
• Relaxáló aromamasszázs
• Aromafürdő hidromasszázzsal
és fényterápiával
• Ízletes saláta és frissítő ital
15.900 Ft személyenként
További információ és időpontfoglalás:
• +36 30 505 6407
• marta.vajda@danubiushotels.com
A programba foglalt kezelések előzetes bejelentkezést,
időpontfoglalást követően vehetőek igénybe.

danubiushotels.hu/heviz

A keszthelyi családbarát

VADASKERT
A
CSÁRD

elsõáldozási, bérmálási,
sárgulási ebédek szervezésével
szeretettel várja kedves vendégeit.

Családi-, céges-, és
esküvõi rendezvények!

Húsvét

április 21.

Népviseletes Babamúzeumban:
festett tojáskeresés
fölszinttől a padlásig.
Játékmúzeumban:
vízicsata, horgászjáték
és retro mesefilmvetítés
várja a látogatókat!

Belvárosi Múzeumok

Keszthely-Kertváros
Tel.: 06 83 312 772 • 06-30/245-3094
e-mail: vadaskertcsarda@t-online.hu

is volt – a minőség és az udvarias kiszolgálás.
A Keszthelyi Halászcsárda – mely a szezonig naponta 11.30 – 21.00, júliustól
11.30 – 22 óráig tart nyitva – idén húsvéti sonkát kínál, nem is akármilyet,
hanem „az igazit”.
– Autentikus módon készült termékekről van szó, melyek a régi ízeket
idézik: a sonkák három hétig álltak sóban, bükkfa fölött füstölődtek. A készlet erejéig füstölt egész tarja, füstölt
bőrős comb és angol szalonna szerepel
a kínálatban. A sonkák családi méretűek, egészben másfél – két kilogrammos
darabokat lehet megvásárolni.
Szita Gábor hozzátette: a Halászcsárda
természetesen készül a húsvétra. A vendégeiket ünnepi ételekkel, például báránysülttel várják majd.

Aktualitás, hogy saját készítésű húsvéti
sonkát is kínálnak eladásra, s az étlapon
az ünnepi ételek is megjelennek majd.
– A Halászcsárda egy kilencven éves, tradicionális étterem, az ételek tekintetében

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 10.
+36 30 855 65 33
+36 83 318 855
Egész évben nyitva

www

www.jatekmuzeum.eu
f/belvarosimuzeumokkeszthely
babamuzeum-keszthely.hu • tortenelmipanoptikum.hu • nosztalgiamuzeum.hu
csigaparlament.hu • jatekmuzeum.eu • szexpanoptikum.hu • kinzomuzeum.hu

is ehhez igazodunk, ezt várja el a vendégeink többsége. A klasszikus halételek, a
gulyások, a pörköltek mellett természetesen mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelő ételeket, akár a vegetáriánusok
is választhatnak az étlapunkról. A magyar borokat és pálinkákat szintén kóstolhatják a vendégek – fogalmazott Szita Gábor, az étterem egyik tulajdonosa,
hozzáfűzve: alapelvük – ahogy az mindig

RÉGIÓ

Keszthelyi Halászcsárda
Keszthely, Csárda utca 9.
Telefon: 06 83 310 036
E-mail: szitagabor@yahoo.com
Web: www.halaszcsardakeszthely.hu
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A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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A tavasz már – legalábbis naptárilag –
megérkezett, a húsvét kicsit még várat
magára, idén viszonylag későre esik.
Mindez persze semmit nem von le az
értékéből, nagyon várjuk már.
Hamarosan véget ér a böjt időszaka
is. Merthogy a húsvétot negyvennapos böjt előzi meg, ilyenkor a keresztények húst nem vesznek magukhoz.
A húsvéti hagyományok, szokások
száma meglehetősen széleskörű. A
Nagyszombattal kapcsolatosan például ott a tűzszentelés, a feltámadási
körmenet és a vízszentelés. A húsvét
hétfő pedig a locsolkodásé, amely világi hagyomány. Ilyenkor a legények
végig járták a lányos házakat, és meglocsolták a lányokat – mint azt mindenki tudja, nem kölnivel, hanem
jéghideg kútvízzel. Szokás volt, hogy
a legények locsolóversikét is mondtak, ezért kapták cserébe a festett tojást. Mára a locsolkodás szokása sokat
változott, mi tagadás, szelídült, már
nem kútvízzel, hanem illatos kölnivel
látogatják meg a lányokat a fiatalemberek, ha egyáltalán nekiindulnak.
Mert a hagyományok e tekintetben
bizony jócskán „halványultak”.
Ami viszont húsvétra tagadhatatlanul megmaradt, az a gasztronómia,
vagyis inkább a terülj, terülj asztalkám szokása. Az ünnepi asztalra hagyományosan főtt sonka, főtt tojás,
kalács, torma kerül, de húsvéti étel a
bárányhús is. Sok helyen nemcsak a
locsolók miatt festenek tojást, hanem
a lakás díszítésére is, ezeket a barkaágakra akasztják fel. Hagyomán�nyá vált, hogy a nyuszi is hoz ajándékot. Egyes helyeken csokitojást,
csokinyulat találnak a gyerekek, de elterjedt szokás, hogy a keresztszülőktől nagyobb ajándékokat is kapnak.
Akárhogy is, a húsvét a tavasz ünnepe, amit jó várni és jó megélni. Testileg és lelkileg egyaránt. Szóval kellemes ünnepeket!
Sámel József
ügyvezető-főszerkesztő

Kiadja: Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. • Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270 003
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu
Nyomda: ADC Hungary Kft. • Megjelenik 20 ezer példányban • ISSN 2415-9131
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Hévíz – egyedi, európai városképpel

2018. május 1-5.

Hévíz arculata európai képet mutat a megvalósuló, jelentős beruházásoknak köszönhetően. A fürdőváros számos helyen teljes egészében megszépül. A Széchenyi utca, a Nagyparkoló megújítása mellett kamerarendszert alakítanak ki, és a repteret is fejlesztik.
– A Széchenyi utca hamarosan befejeződő felújításával olyan hiányt pótoltunk,
hibát javítottunk, mellyel a város 30-40
évig adós volt az itt lakó polgárok és vendégek felé – fogalmazott elöljáróban Papp
Gábor, Hévíz polgármestere, hozzáfűzve:
az önkormányzat 700 millió forintnyi
önrésszel, a Közút egy 129 milliós TOP
pályázattal részese a mintegy 1,3-1,4 millió forintos beruházásnak, a fennmaradó
részt a közműszolgáltatók saját forrásból
finanszírozták. – A teljes körű felújítás
nagyon bonyolult feladat volt, nem csak
a szervezések, az egyeztetések, hanem az
elvégzendő munkálatok tekintetében is.
Tizenhat résztvevő közszolgáltatóval kellett egyeztetni, s az időközben felmerülő
változásokat (közműtérképen nem, vagy
nem jól szereplő vezetékek, stb.) is megoldani. A három évre tervezett beruházás
2017 novemberében indult, s lényegében
mindenre kiterjedt, ami az utcával kapcsolatos volt. Az út, az alatta, mellette
lévő közművek teljes cseréje sétány épült,

megújultak a zöldterületek. Kiépült a
csapadékvíz elvezetés rendszer, ami az
elmúlt évben már vizsgázott is, az esőzés
nem okozott problémát. Az utcán nincs
egyetlen légvezeték sem, s természetesen a közművek bekötései is újak. Ennek
egyenként kétmillió forintos költségét az
önkormányzat átvállalta, a tulajdonosok
segítsége mellett azért is, hogy folyamatos lehessen a munka. Olyan utcát szerettünk volna, ami Magyarországon egyedi
minden tekintetben. Ezt a célt szolgálja

a növényesítés, az új utcabútorok, a világítás,
a kiszélesített járdák,
s a sétányok. Néhány
munkafolyamat még
hátravan, például a
csatorna fedlapok beépítése, a gyalogátkelőhelyek végleges kialakítása (ezek közül kettő
kiemelt lesz), valamint
a felfestések, kitáblázások. Ezek már a beruházás utolsó fázisához tartoznak, és nem
akadályozzák majd a
város forgalmát, hiszen
egy-egy alkalommal fél
sávot zárunk majd le.
A Széchenyi utca pályázati forrásból a
tervek szerint június végére teljesen elkészül. Akárcsak a Nagyparkoló, ahol
mintegy félmilliárd forintos felújítás zajlik jelenleg.
– A teljes parkoló megújul. Eddig a területen
nem volt csapadékvíz
elvezetés, kiépítettük.
Olajfogókat építettünk
be, a terület vadonatúj
burkolatot, világítást,
s az eddiginél sokkal
több zöldterületet kap.
Az üzletek előtt egyik
oldalon kiszélesítjük a
sétányt, a másik oldalon
– ahol eddig nem volt –
kiépítjük. A parkolók
számát megőrizve olyan
területet hozunk létre,
melynek a funkciója
ugyan megmarad, de a
plusz attrakciókkal alkalmas lesz a szabadidő kellemes eltöltésére is. A területet
bevonjuk a belvárosba. A Nagyparkolót
részlegesen adjuk át, az első mintegy
hatvan százalékát május elsejére, a maradékot pedig június végére. Amíg a teljes
beruházás be nem fejeződik, a parkolás
ingyenes lesz.
Hévízen mindemellett több projekt is
fut párhuzamosan. A Zrínyi utcában 65
millió forintból megvalósul a csapadékvíz elvezetés és tizenkét új parkolóhely
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is létesül. A sportcsarnoknál átadtak egy 58
férőhelyes parkolót.
Papp Gábor hozzátette,
hogy a Széchenyi utcában a sáv megszüntetésével 54 parkolóhely
szűnt meg, ám ennél
többet sikerült kialakítani a városban, ami
fontos előrelépés. Az
Ady utcában, a Festetics fürdőház előtt sétányt építenek idén, s
a közlekedési alap forrásaiból bővítik az új
buszállomást, ami 100
négyzetméteres várót,
beállókat kap, a legmodernebb technika
kiépítése mellett. Ez a projekt idén befejeződik, Még ez évben megkezdik egy új
sportcsarnok, rendezvényközpont megépítését is, amire állami beruházás keretében 700 millió forintot fordítanak.
– Jelenleg már zajlik a Hévíz biztonsági
kamerarendszerének kiépítése is, erre
önerőből 74 millió forintot fordítunk.
Városszerte mintegy negyven, úgynevezett infravetős berendezést helyezünk
ki, melyek a nap huszonnégy órájában
„figyelnek”. A város bejáratainál a rendszámot is ellenőrzik. A kamerákat a
rendőrségre kötik be. Hévízen egyébként
is kiváló a közbiztonság, a kamerák a biztonságot, a rend megőrzését szolgálják.
Fejlesztik a Hévíz-Balaton Airportot is,
mely teljes egészében Hévíz önkormányzatának tulajdonában van, s melyet a város cége működtet.
– Egy 2017-es kormányrendelet nettó 6,6
milliárd forintot irányzott elő a HévízBalaton Airport fejlesztésére, jelenleg az
összeg első részletének lehívása folyik. A
pénzből a reptér és a környék infrastruktúrájának fejlesztése, eszközök beszerzése valósul meg. Zalaegerszeggel összefogva zajlanak a munkák, hiszen épül a
kétszer két sávos út, mely a megyeszékhelyet – Sármelléken át – összeköti az
M7-es autópályával. Ahogy ettől, a többi
fejlesztéstől is azt várjuk, hogy beindul,
megerősödik a légijárat közlekedés, a
reptér működését pedig a környékbeli
települések is támogatják majd.

május 1. szerda

május 3. péntek

11:00 VÁROSNAPI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Városháza tér

14:00 Népi játszótér, kosaras körhinta

13:30 Egy fürdőváros születése
– Dr. Szántó Endre helytörténész Hévíz történetét
bemutató könyvének 3-4. kötetének bemutatója
Helyszín: Fontana Filmszínház
14:00-18:00 Népi játszótér, kosaras körhinta, nosztalgia fotózás
14:00-20:00 Karikaturisák
Helyszín: Sétáló utca, Fontana mozi előtt

14:00 Verklimuzsika és Mr Piano,
a guruló zongorista a város több pontján
15:00-20:00 Karikaturisák
Helyszín: Deák tér
19:30 Régi idők dallamai

a Hot Jazz Band zenekar koncertje

május 4. szombat

14:00 Verklimuzsika a város több pontján

14:00-18:00 Népi játszótér, kosaras körhinta,
nosztalgia fotózás

15:00 Békeidőbeli jelmezes felvonulás
Gyülekező: 14:30-tól a hévízi Tourinform Iroda előtt
(Rákóczi u. 2.) Útvonal: Rákóczi utca – Festetics tér
– Dr. Schulhof Vilmos sétány – Deák tér
Közreműködnek: a Happy Dixieland Band
és a Happy Jazz Dance táncosai

14:00 Verklimuzsika és Mr Piano,
a guruló zongorista a város több pontján
15:00 Zeniten innen és zeniten túl
– Vass Géza hévízi író könyvbemutatója
Helyszín: Városi Könyvtár – Hévíz, Rákóczi u.17-19.

19:30 Mujahid Zoltán Szécsi Pál emlékestje
Közreműködik: Tóth Vera és a Color Symphonic
Helyszín: Deák téri nagyszínpad

19:30 A víg özvegy – nagyoperett

a Dunakeszi Szimfonikusok
közreműködésével

május 5. vasárnap

május 2. csütörtök

14:00 Népi játszótér, kosaras körhinta

14:00 Népi játszótér, kosaras körhinta

14:00 Verklimuzsika és Mr Piano,
a guruló zongorista a város több pontján

14:00 Mr Piano, a guruló zongorista
a város több pontján

15:00-20:00 Karikaturisák
Helyszín: Deák tér

18:00 Németh Norbert harmonika zenéje
Helyszín: Deák tér

19:30

18:00 Indián Joe Band koncertje
Helyszín: Festetics tér

St. Martin Swing koncertje

minden nap 12 órától

gasztronómiai vásárral és Míves Portékák Utcájával várjuk Vendégeinket!
A programok megtekintése ingyenes!

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek,
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! |
melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát,
– mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók!
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Alsópáhok első 760 éve

INFORMÁCIÓ

Színes kulturális és közösségi élet
az ünneplő településen

ELINDUL
A NAGYSZÜLŐI GYED

2009. után idén újra kerek jubileumot
ünnepel a Hévíz közeli, dinamikusan
fejlődő település, Alsópáhok: első írásos
említésének 760. évfordulóját. Ennek
megfelelően az összes korosztályt és réteget megszólító, gazdag kulturális paletta
várja az itt lakókat és a községbe látogató
vendégeket egyaránt.
A közelmúltban több jeles alkalomhoz
kötődően rendezett a település tematikus
programokat. A tavasz előszele elhozta a
Nőnapot, így Alsópáhokon is műsoros

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Családvédelmi Akcióterv

CSAT_2019_180,3x267.indd 3
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esttel köszöntötték a helyi kislányokat,
nagylányokat, hölgyeket, fiatalabb és
idősebb asszonyokat. A Marcali 3 Tenor vidám műsora előtt a Művelődési
Ház legrégebbi szakköre, a Kézimunka
Szakkör éves kiállítását nyitották meg. A
tárlaton a nagyérdemű elé tárták Palotai
Julianna origamijait, Büchel Éva festett
bútorait, valamint Dorkó József különleges technikával készült fafaragásait is.
Alsópáhok egyik fontos civil közössége
is kerek születésnapot ünnepelt az idei
esztendőben. A hatszoros Aranypáva
Nagydíjas Bodzavirág Népdalkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából márciusban dalos találkozót tartott több száz
résztvevővel. Az esten felidézték a társulat megalakulásának körülményeit, illetve első húsz évük legfontosabb mozzanatait. Az esemény jó hangulatú nótázással,
majd bállal zárult.
Április hónapban a hagyományos tavaszköszöntő rendezvény Alsópáhok legnagyobb közösségi eseménye, amely igazi
családi kikapcsolódást ígér mindenki
számára. Az idei évben is az előzetesen
meghirdetett rajzverseny pályamunkáiból nyíló kiállítással és a verseny eredményhirdetésével veszi kezdetét a prog-

ram, majd a helyi művészeti csoportok
fellépésével folytatódik. Az estig tartó
összkulturális programon szakmai előadások, a Kolping Hotel és a GESZ konyhájáról érkező ételek, és a Georgikon
Egyetem pincészetéből származó italok
kóstolója, valamint képességfejlesztő játszóház várja az érdeklődőket.
A már említett Bodzavirág Népdalkör létének is köszönhető, hogy ez év májusában ismét Alsópáhok ad otthont a KÓTA
által rendezett Aranypáva Nagydíjas
csoportok gálaműsorának, ahol az
Aranypáva Nagydíjak is odaítélésre
kerülnek.
A település ünnepi évének kiteljesedése június pünkösdi hétvégéjére
esik, amikor is a legkiemelkedőbb
esemény kerül megrendezésre, a két
napos Alsópáhoki Nyári Fesztivál.
A sportcentrumban az edzőpálya
avatásával indul, ahol a helyi csoportok és néhány neves környékbeli társulat fellépése mellett igazi csemegét
kínál az a barátságos mérkőzés, amelyen
a vendéglátó Alsópáhok öregfiúk labdarúgó csapata méri össze erejét a Ferencváros legendás senior alakulatával. A
nap a Lord együttes élő koncertjével fog
zárulni. A második napon számos családi, szabadidős és szórakoztató program
szolgálja majd az idelátogatókat. A kisgyermekes családok számára számtalan
gyermekjátékkal kedveskednek a szervezők, a felnőttek és az idősek szórakoztatásáról pedig többek között Szűcs Judith,
a Happy Dixieland Band, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, valamint
Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar fog
gondoskodni. A rendezvény EFOP 1.5.2.
pályázati támogatással valósul meg.
Az év második felében is számos nagy
volumenű program valósul meg a településen. Ezek közül szeptember hónapban
kiemelendő az őszköszöntő rendezvény,
amely hasonló összetétellel és hasonló
célcsoportot megszólítva valósul meg,
mint a tavaszköszöntő.
Ugyanezen hónap második felében két
nagy esemény is az idősebb korosztályt
szólítja meg. A szüreti időszak kiemelt
térségi rendezvénye az Aranykorúak
2019. Április 12.
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Szüreti Fesztiválja, amely idén már az
ötödik alkalommal kerül megrendezésre
Alsópáhokon, az Aranykorúak Társasága, a Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete
és Alsópáhok Község Önkormányzatának közös szervezésében. A rendezvény
szüreti felvonulásból és a részt vevő
mintegy 300 főnyi csoport vidám esztrádműsorából áll.
Szeptember végén rendezik a településen
az Aranykorúak Napját, amelyre Alsópáhok minden hatvan év feletti lakosa meghívást kap. Vacsorával és műsoros esttel
vendégelik, s ezzel tisztelik meg a helyi
idős polgárokat.
2019. harmadik fontos évfordulója Alsópáhokon a helyi Vöröskereszt szervezethez kötődik. A civil szervezet fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából
nagyszabású összejövetelt fog tartani
november hónapban. A szervezet vezetője megalakulásától fogva Kiss Józsefné,
aki jelenleg is a képviselő-testület tagja.
Alsópáhok közösségi, kulturális és civil
életének fellendülése sokat köszönhet a
pályázati forrásoknak, hiszen az elnyert
támogatásoknak köszönhetően három
pályázat megvalósítása is zajlik a településen. A már említett EFOP programból
több, nagyszabású rendezvény fog megvalósulni, míg az EFOP 1.3.5. pályázat a
közösségi szerepvállalás erősítését célozza meg, és számos tárgyi eszköz beszerzése köszönhető a projektnek. Az EFOP
3.7.3. fő célrendszere az egész életen át
tartó tanulás lehetőségének biztosítása a
felnőtt korosztály számára, így ez utóbbi program a Művelődési Ház szakköreinek, foglalkozásainak körét hivatott
bővíteni, illetve a nyári időszakban két
hagyományőrző alkotótábor megvalósulását segíti.
A 2019-es évben a tervek szerint a település önkormányzata fényképes kiadván�nyal kedveskedik Alsópáhok lakóinak,
mely könyv sorra veszi az előző kerek faluünnep óta eltelt tíz esztendő fejlődését,
kiemeli a település értékeit, kincseit.
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Vis maiortól a fejlesztésekig
CSERSZEGTOMAJON VIS MAIOR TÁMOGATÁSSAL HAMAROSAN MEGKEZDŐDNEK AZOK A MUNKÁLATOK, MELYEK HELYREÁLLÍTJÁK TAVALYI VIHARKÁROKAT, S
ELTÜNTETIK ANNAK NYOMAIT. UGYANAKKOR FEJLESZTÉSEK IS INDULNAK A NAGYKÖZSÉGBEN, MELYNEK LAKOSSÁGA AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN JELENTŐSEN
NŐTT. INDUL A RENDEZVÉNYSZEZON IS.
– Elfogadtuk az idei
költségvetésünket 927
millió forint főösszeggel, jelentős fejlesztési
kerettel, amiért köszönet a lakosságnak – fogalmazott Bartha Gábor
polgármester. – Hamarosan módosítottuk is
a büdzsét, először azért,
mert 300 ezer forinttal többet adunk a
civil szervezeteinknek. Másodszor pedig az indokolta a változtatást, hogy elfogadták a vis maior pályázatunkat, ami
komoly összeget jelent.
A tavalyi vihar a bizottságok felmérése
szerint 160 milliós kárt okozott Cserszegtomajon. A támogatás döntéshozói
82 milliós kárt állapítottak meg, ebből 90
százalék a forrás, a többi önerő.
– Az összeget három tételre használjuk
fel. A Csókakői patakon átvezető híd
(áteresz) újjáépítésére (ezt teljes egészében elvitte az ár) 18 millió forintot fordítunk. Ennek a megépítése azonnal indul, szeretnénk szeptemberre befejezni a
munkákat. A tervek szerint a szüreti felvonuláson avatjuk majd fel, az ezt hamarosan követő Cserszegi futás résztvevői is
birtokba veszik. A legnagyobb tételt, 40
millió forintot az utak javítására használjuk fel, így a Barát, az Akácfa és a Határ
utcák javítására. Az útjavításos beruházáshoz közbeszerzésre van szükség, amit
hamarosan kiírunk, emiatt pontosan
nem tudjuk, hogy mikor kezdhetjük meg
a helyreállításokat. Az említetteken túl
másutt több kisebb szakasz is megépül,
erre a „részre” összesen 17 millió forintot
használunk fel. E munka is indulhat az
árajánlatok bekérése és a bírálás után. E
munka is indulhat az árajánlatok bekérése és a bírálás után.
Bartha Gábor örömmel számolt be arról, hogy jelentősen nőtt Cserszegtomaj
lakossága. Ez a szám – 2009-2019 között
– 659 lakost jelent.
– Ez örömteli változás, mutatja, hogy
Cserszegtomaj kedvelt hely letelepedés
szempontjából. A növekedés ugyanis nem csak a születések számának köszönhető, hanem annak is, hogy sokan
költöztek hozzánk. Például Debrecenből,

Érdről, Szegedről, de
említhetnék sok más
távoli települést is. Ha
már a születéseket említettem, akkor elmondhatom, hogy átlagosan
25 gyermek született
évente Cserszegtomajon, ami lehetővé teszi
azt, hogy a bölcsődében, az óvodában és az iskolában meglegyen a szükséges létszám. Öröm, hogy
új bölcsődét avattunk tavaly ősszel, s
idén az óvodában tervezünk átalakítá-

sokat. Az orvosi rendelőt most adtuk át,
s a továbbiakban is figyelmet fordítunk
a Cserszegtomaj zölden gondolkodik
programunkra. Ennek keretében több
fejlesztést tervezünk. A kultúrházat kis
lépésekben újítjuk fel, nemrég pályázatot nyújtottunk be a beruházásra, ennek
eredményét bizakodva várjuk.
Az április végi falunappal beindulnak a
programok is.
– Szinte megállás nélkül következnek
egymás után a rendezvények, melyek a
szórakozást és a közösségépítést egyaránt
szolgálják – tette hozzá Bartha Gábor.

Felavatták az új orvosi rendelőt
Átadták Cserszegtomajon az új háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat új
épületét. Az ingatlanvásárlással együtt mintegy 35 milliós beruházást a település önkormányzata saját forrásból valósította meg. A korszerű épületbe a
közeljövőbe modern eszközöket is beszereznek.
Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője
az új orvosi rendelő épületének átadásán kiemelte:
megfigyelhető, hogy a megyében, olyan fejlesztések jönnek létre, amelyek valós
igényeket elégítenek ki. Elmondta: Cserszegtomajt azért
is illeti dicséret, mert ezt a
beruházást nem pályázatból
valósították meg. Természetesen sok minden készült pályázati támogatásokkal is. most azt lehet látni,
hogy Cserszegtomaj nem csak vonzó település, hanem meg vannak az alapvető
intézmények, megfelelő, új állapotban. Az átadó ünnepségen Bartha Gábor a
3200 lelkes nagyközség polgármestere a beruházással kapcsolatosan hangsúlyozta: a 2000-ben átadott kis rendelőt már kinőtte Cserszegtomaj, átalakították mini bölcsődévé. Rendelőnek egy használaton kívüli félkész ingatlant
vásárolt az önkormányzat. Egy helyi kivitelező minőségi és gyors munkájának
köszönhetően elkészült a védőnői szolgálatnak is helyet adó új orvosi rendelő.
Hozzátette: a beruházás 35 millió körüli összeget jelent. Köszönetet mondott a
társ önkormányzatnak, illetve a háziorvosnak, aki a szolgálatot Reziben is ellátja. A településen 35 éve a betegek szolgálatában álló háziorvos, a Magyar
Orvosi Kamara Zala Megyei Területi Szervezet elnöke dr. Kiss Ferenc elmondta,
hogy a betegek közérzetének is jót tesz, ha egy barátságos modern rendelőbe
mehetnek. Kiemelte: az új épület legalább háromszor akkora életteret biztosít a munkához. Ezen a helyen több váróval, teljesen külön választva a védőnői
szolgálatot, tudjuk egy nagyon kényelmes váróval a háziorvosi szolgálatot biztosítani. A háziorvosi rendelő két rendelőből áll.
Cserszegtomaj új közintézményét Tál Zoltán plébános áldotta meg.
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Felavatták az óvodát Karmacson
TELJESEN MEGÚJULT KARMACSON A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, AZ INTÉZMÉNYT ÚJ ÉPÜLETRÉSZEKKEL IS BŐVÍTETTÉK. A FEJLESZTÉST A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL SIKERÜLT MEGVALÓSÍTANI.
Az óvoda felújításáról még 2015-ben
döntött a képviselőtestület, a munkálatok
2018-ban, a közbeszerzést követően kezdődtek el. A település polgármestere és
a térség országgyűlési képviselője vágta
át a megújult épület átadásán a szalagot.
Kelemen István polgármester elmondta:
a teljes rekonstrukció nagyon időszerűvé
vált, hiszen gyakorlatilag 42-43 éve nem

történt felújítás az épületen. Manninger
Jenő országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a település a Területei Operatív
Programtól 63 millió forint támogatást
kapott, ami nagy segítség. Ez annak a
programnak is része, amely a gyerekeket,
a családokat támogatja. A köszöntőket
követően Szalontai István káplán megáldotta a megújult épületet, majd a tornaszoba ajtajára felírta
Isten áldását.
A beruházás keretében
nyílászárakat cseréltek, torna és fejlesztő
szobát alakítottak ki,
valamint mozgáskorlátozott mosdót is kiépítettek. Megújultak a
csoportszobák, felújították a gépészetet és
energiatakarékosságra
törekedve korszerűsítették a fűtésrend-

szert. Pajorné Kovács Beáta óvodavezető
elmondta: szükség volt a beruházásra,
aminek nagyon örültek.
– Két csoportszobánk van, jelenleg 19
kisgyerek jár az intézménybe, pár hét
múlva már 21-en leszünk, örülünk neki,
hogy egyre vonzóbbá válik az intézményünk. Külön öröm, hogy a gyerekek fejlesztése is megfelelő körülmények között,
külön helyiségben zajlik.

Balatonszentgyörgy központjában
az „Ön

benzinkútja”

Minőségi
ADALÉKOLT és PRÉMIUM
üzemanyag kedvező áron!
Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Autómosó
LPG, ADBLUE

töltőanyagok
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Környezettudatosan és családbarátként
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG EZEN ELKÉPZELÉSEK
MENTÉN KIEGYENSÚLYOZOTTAN HALAD A KÖRNYEZETTUDATOS ÉS CSALÁDBARÁT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA FELÉ.
Ez a tudatos településtervezés minden
területen érvényesül. Örömteli, hogy a
2016-ban kicserélt közvilágítás LED égőtestei ma már 30 százalékos költségmegtakarítást eredményeznek. Fontos eredmény a partnerség jegyében, hogy a DRV
Zrt. a Kossuth Lajos utcában 2.254,8 méter hosszban, illetve a Madách utcában
575 méter hosszban vízvezeték rekonstrukciót folytat. Ugyancsak kiemelt büszkeség, hogy a település különböző célcsoportjai külön-külön is számos, jelentős
környezetvédelmi programot folytatnak.
A településfejlesztés témakörét érintve
Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere bemutatta a már elnyert, a kilátásban lévő
és a beadásra váró pályázatokat is. A település életét is komolyan meghatározó
fejlődésként említhetjük a 2019. évben: a
87 millió forint támogatást élvező csapadékvíz elvezetés kérdéskörét, a 25 millió
forintból megújuló Termelői Piacot, de a
felzárkóztató előadások és rendezvények
miatt fontos előrelépést fog nyújtani „A
humán szolgáltatások fejlesztése” című
pályázat, a Tátika-Rezi térségben élő hátrányos helyzetűek számára. A fiatalabb
generációkat megcélozva tovább folyatódnak és szakmailag is fejlődnek a környezeti érzékenységet támogató szemléletformáló programok, valamint igazi

épül a jelenlegi épülethez kapcsolódóan,
valamint egy külső iparművészeti- és
technika szaktanterem biztosítja majd a
szaktantárgyak korszerű oktatását.
Értékőrző fejlesztésként valósul meg a
Veszprémi Főegyházmegye támogatásával a Szent Ilona Templom rekonstrukció, az egykori Talabér-féle vízimalomban helyet kapó Pékmúzeum, valamint
Festetics Fűszerkert és Herbárium. Az
önkormányzat önerős fejlesztései között

közösségépítő fejlesztésként kültéri fitnesz pályák létesülnek „okos” infrastrukturális beruházásokkal. Az igazán nagy
fejlesztés Gyenesdiás életében azonban
az iskolabővítéssel egybekötött tornaterem projekt lesz, melynek eredményként
B típusú tornaterem és hozzá kapcsolódóan 300 négyzetméteres táncterem kialakítása valósul meg. Négy új tanterem

szerepel az idei évben az új orvosi rendelő és fogászati szakrendelő befejezése,
a COOP-üzlet tetőterébe tervezett művelődési ház ebédlővel való kialakítása, valamint a strandparkolók környezetének
rendezése, az iparterület kivezető útjának
kivitelezése, aszfaltozások és további csapadékvíz átereszek felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldása. Egy komolyan
2019. április 12.
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érdeklődő befektetői csoportnak köszönhetően valószínűleg a Kárpáti Korzó
keleti részén egy új családbarát szálloda
is épülne mintegy 150 férőhellyel. Gyenesdiás költségvetését érintve elhangzott,
hogy a 2019. évi tervezetben közel 1,1
milliárd forint a költségvetési főösszeg,
melyből 179 millió forint jut fejlesztésre
és mintegy 50 millió forint általános és
céltartalék került elkülönítésre. A legfontosabb szempontok között szerepelt az
önkormányzati és intézményi dolgozók idei bérfelzárkóztatása is, hiszen a kötelező emelésen túl plusz
8 százalékot hagyott jóvá a testület,
hasonlóan az előző évekhez.
A Termelői Piac április második
hétvégéjén nyitja meg kapuit, és
várja szeretettel az érdeklődőket
vetőburgonya vásárral, különleges
füstölt húsvéti sonkák bemutatójával. A tavaszköszöntés csúcspontja
a Zöld Heteket és Öko Napokat
követően a Rügyfakadás Tavaszünnep, melyre az idén április 27-28-án
kerül sor, hagyományőrzően vasárnapi
napon a Nagymezőn közösségi, művészeti és zenés programokkal, Régi Korok Konyhája főzőversennyel. Minden
rendezvényre sok szeretettel várjuk az
érdeklődőket. További információért
kérjük, keresse fel Gyenesdiás honlapját:
www.gyenesdias.hu

Sok funkciós munkagép és fejlesztések
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG 2018. ÉVBEN EREDMÉNYES TÁMOGATÁSI KÉRELMET NYÚJTOTT BE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI UTAK KEZELÉSÉHEZ, ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK
BESZERZÉSE PÁLYÁZATRA.

emberek ugyanolyan szolgáltatásban részesüljenek, mint a községek belterületi
lakosai. Prótár Richárd Krisztián polgármester elmondta, hogy a 6,7 millió forint
önrészt 3 év takarékos gazdálkodásának
köszönhetően tudta az önkormányzat
előteremteni, hiszen az éves költségve-

tési főösszeg évek óta
csupán 100 millió forint
körül alakul, a kötelező
feladatok biztosításán túl
meg kell gondolni, mire
költ a település. A polgármester bizakodóan
tekint a jövőbe, hiszen
sikerült önerőből az elmúlt 3 év alatt szakaszosan a közvilágítás 167
darab LED lámpatestre
történő korszerűsítését
is megoldani a község
teljes területén 12,6 millió forint összegben. Így
mintegy 6 millió forintot megtakarítva
a bankok által kínált hosszú távú finanszírozási modellekhez képest – és most
nagy reményekkel pályáznak a Magyar
Falvak Programban a zalaköszvényesi
Petőfi utca felújítására és a régi községháza közösségi térré történő átalakítására.

Fiatal házasok és gyermekvállalás előtt állók
részére Sármellék önkormányzata 1200 és
1996 négyzetméteres építési telkeket kínál
eladásra az Arany János utcában, amelyekre
bizonyos feltételek mellett jelentős kedvezményeket biztosít.
A képviselő-testület az ingatlanokat
1600.- Ft/m2 áron értékesíti
az alábbi kedvezményekkel:
1. kedvezmény: fiatal házas 40 éves korig
2. kedvezmény: 1 fő 14 év alatti gyermek után
3. kedvezmény: 2 fő 14 év alatti gyermek után
4. kedvezmény: 3 fő vagy annál több 14 év alatti gyermek után
5. kedvezmény: a gyermek a sármelléki óvodába jár, és azt be is fejezi
6. kedvezmény: a gyermek a sármelléki iskolába jár, és azt be is fejezi
(kivétel a 6 osztályos gimnáziumba való beíratás)
7. kedvezmény: 3 éven belül lakhatási engedély

Kövessen
minket
Facebookon is!
@agrotakacskft

A képek csak illusztrációk,
nyomdai hibákért
felelősséget nem
vállalunk!
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*Áruhitel Referencia THM:
0% 2 000 000 Ft hitelösszeg
10 és 24 hónap futamidő
esetén.
Futamidő: 10 vagy 24 hónap,
10 hónap futamidő esetén
az igényelhető hitelösszeg:
25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig
terjedhet. Szükséges önrész,
a vételár függvényében 200
000 Ft-ig önrész nélkül, 200
001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min.
a vételár 10%-a, 300 001
Ft-tól min. a vételár 20%-a.
24 hónap futamidő esetén
az igényelhető hitelösszeg:
50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig
terjedhet. Szükséges önrész,
a vételár függfényében:
500 000 Ft-ig önrész nélkül,
500 001 Ft-tól min. a
vételár 20%-a. A Husqvarna
franchise partnerei a Magyar
Cetelem Zrt. (Banki)
hitelközvetítői, a Bank a
hitelbírálathoz szükséges
dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak
a jogát fenntartja, valamint
az ajánlati kötelezettséget
kizárja. A Husqvarna
franchise partnereiről, akik a
Magyar Cetelem Zrt.

5%
5%
10%
15%
5%
10%

További információ kérhető Sármellék Község Önkormányzatán.

N

A közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően az
önkormányzat dolgozói
végre használatba vehették a mintegy 17,6 millió
forintért vásárolt STEYR
4095 típusú traktort és
az 5,8 millió forintért vásárolt kiegészítő – mulcsozó, pótkocsi és homlokrakodó – eszközöket
és így lecserélhették
a kisebb teljesítményű,
koránál fogva gyakran
javításra szoruló régi
munkagépet. Minderre
nagy szüksége volt a községnek, hiszen
csaknem 45 kilométer külterületi utat
kell gondozniuk – beleértve ebbe a 76-os
főút felújítását követően kezelésbe megkapott szerviz utakat is. A lakosság egy
része külterületen tartózkodik életvitelszerűen és nagyon fontos, hogy az itt élő

Sármelléki Családi Program

Balaton Színház

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 50. jubileumi előadásunkra. 0.előadás
2019. május 17-én pénteken 18 órakor a Balaton Színház nagytermében.
A szombati jegyek már elkeltek! Jegyrendelés: nagyvathy50@gmail.com
Jegyek 1500 Ft-os áron a Hemo-ban vehetők át,
ugyanott kapható támogató jegy tetszőleges értékben.
Bővebb információ: http://www.nagyvathyneptancegyuttes.hu/
2019. Április 12.
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A VÜZ Nonprofit Kft. értékesítésre vagy bérbeadásra
meghirdeti a keszthelyi Libás Strandon található
94 m2 alapterületű üzlethelyiségét, 98 m2 terasszal.
Az üzlet önálló helyrajzi számmal, földhasználati joggal,
főmérőkkel rendelkezik.
Érdeklődni a titkarsag@khvuz.hu e-mail címem,
illetve +36 83 515 330-as telefonszámon lehetséges.
A VÜZ Nonprofit Kft. a Keszthelyi Városi Strandon található
üzlethelyiségeire bérlőt vagy egyéb hasznosítási lehetőségre,
vállalkozót keres. Érdeklődni a csendes.antal@khvuz.hu e-mail címem,
illetve +36 30 436 2963 telefonszámon lehetséges.
A VÜZ Nonprofit Kft. a Keszthelyi Városi Piacon található 23 m2 alapterületű,
kereskedelmi célú üzlethelyiségére bérlőt keres,
vagy értékesíti. Érdeklődni a jantasz.ferenc@khvuz.hu e-mail címem,
illetve +36 30 300 8031 telefonszámon lehetséges.

Kehida
Termál
Gyógy- és Élményfürdô, Hotel
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8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.
E-mail: sales@kehidatermal.hu
Tel.: +36 83/534-503

kehidatermal.hu
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Testösszetétel mérés
Törzs többirányú vizsgálata
Főbb izomcsoportok vizsgálata
Állás, járáskép elemzése
Talpnyomás vizsgálata
Értékelés, tanácsadás
Nyitvatartás: Hétfőtől – péntekig 11:30 – 15:00.
Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Festetics Fürdőház 2. emelet
Bejelentkezés a nyitvatartási időben személyesen a helyszínen,
telefonon: + 36 83 501-700/530-as mellék (nyitvatartási időben),
e-mailen: mozgaslabor@spaheviz.hu.
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