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Biztonságos,  
orvosi 
felügyelet  
mellett. 

Hévíz, dr. Babócsay utca 4.  
Tel.: 06-83/310-359 • 06-20/9562-260  

www.rejuvena.hu • Nyitva: H-P: 08:00-16:30 

VÉGLEGES  
ZSÍRBONTÁS!

■ Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35.

■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is

■

8.285,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is

8.995,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

■ A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások 

szeptember 6-án és 20-án
Beszélgetés 

nőkről nőkkel.

REZIBEN, 

csodálatos környezetben várja 

a balatoni borok kedveloit  

a Bakos Pince

Más idõpont vagy csoportok esetén egyeztetni a
00/36-30-534-7814 Bakos Rezsõ,  
00/36-30-461-6330 Bakos Zoltán,
00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVATARTÁS: 
Kedd, péntek és vasárnap 16-20 óráig

SZEPTEMBER
Szeptember 6. (péntek) 18.00
Helikon Kastélymúzeum
KoncERT a TüKöRTEREMBEn
Felician Kalmus

Szeptember 6. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
ÉJFÉLKoR PÁRIZSBan

Szeptember 7. (szombat) 9.00-13.00
Balaton Színház, aula
BaBa- ÉS GYERMEKRUHa BöRZE

Szeptember 7-8. (szombat-vasárnap)
Fő tér, sétálóutca
VII. KESZTHELYI nEMZETKöZI 
VERKLI FESZTIVÁL

Szeptember 12-14. (csütörtök-szombat)
Balaton Színház, színházterem
XVII. KESZTHELYI TÁncPanoRÁMa

Szeptember  13-14. (péntek-szombat)
Balatoni Múzeum
nEMZETKöZI WoRKSHoP
Castrum virtuale - reconstruction and 
visualization of the roman heritage 
between rhine and danube

Szeptember 14. (szombat) 10.00
GKMK, NépmesePont
cSaLÁDI DönGIcSÉLŐ

Szeptember 14. (szombat) 17.00 
Balatoni Múzeum
caSTRUM VIRTUaLE 
Időutazás a fenékpusztai római erődben 
című kiállítás megnyitója

Szeptember 15. (vasárnap) 8.00-tól
Balaton Színház, Simándy terem
ÉREM-ÉS BÉLYEGGYŰJTŐK
oRSZÁGoS TaLÁLKoZÓJa

Szeptember 17. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
ÉLETünK FüGG TŐLE 
A méhek története c. kötet bemutatása

Szeptember 21-22. (szombat-vasárnap)
Fő tér 
FooD TRUcK WEEKEnD

Szeptember 21. (szombat)
Balatoni Múzeum 
KULTURÁLIS öRöKSÉG naPJa 

Szeptember 26. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMaSZÍnHÁZ
Aranyosi Péter és Badár Sándor közös estje

Szeptember 27. (péntek) 11.00-17.30
Balaton Színház, Simándy terem
LEnGYEL naP

Szeptember 27. (péntek) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
SZÉcHEnYI ÉS ZaLa cÍMŰ ELŐaDÁS

Szeptember 28. (szombat) 16.00
GKMK, NépmesePont
a MaGYaR nÉPMESE naPJa 
aLKaLMÁBÓL ünnEPI MESEDÉLUTÁn
16.00 Mesefoglalkozás
17.00 népi Játékok Hintalan Lászlóval
18.00 Hagyományos mesemondás

Szeptember 28. (szombat) 17.00-18.30
Balatoni Múzeum
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
EGY REJTÉLYES ÉREMGYŰJTEMÉnY
Numizmatikai előadás

Szeptember 28. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
KaLÁKa 50
Vendégek: 
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit

Szeptember 30 - október 5.  
Balaton Színház
SZÉPKoRÚaK HETE

oKTÓBER
Október 1. (kedd) 17.00
Balaton Színház, színházterem
a FESTETIcS GYöRGY ZEnEISKoLa 
ünnEPI KoncERTJE

Október 4. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
SZTaLKER

Október 5. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
IX. MŰSZaK KIÁLLÍTÁSMEGnYITÓ

Október 5. (szombat) 18.00
Balaton Színház, színházterem
KoncERT a ZEnE VILÁGnaPJÁRa
Hegedűs Endre Kossuth-és Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye

Október 6. (vasárnap) 17.00  
Szent Miklós temető
KoSZoRÚZÁSSaL EGYBEKöTöTT
MEGEMLÉKEZÉS
az aradi vértanúk tiszteletére

Október 7-13. (hétfő-vasárnap) 
Balaton Színház
ŐSZI MaGYaR FILMnaPoK

Október 10-31.
Belvárosi Múzeumok
ŐSZI nYIToTT BaLaTon 
PRoGRaMSoRoZaT

Október 10-31. (szombaton és vasárnap)
Belvárosi Múzeumok
RÉMTETTEK PanoPTIKUMa

Október 12. (szombat) 10.00
GKMK, NépmesePont
cSaLÁDI DönGIcSÉLŐ

Október 17. (csütörtök) 14.00 és 18.00
Balaton Színház
a KŐSZÍVŰ EMBER FIaI 

Október 18. (szerda) 18.00
Balaton Színház
Nyitott Szemmel
VÉGJÁTÉKoK
Előadó: Bogár László 
közgazdász

Október 19. (szombat) 11.00
Balaton Színház, színházterem
KIcSI GESZTEnYE KLUB

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. További információ: www.keszthely.hu

Október 19. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
BUDaHÁZI TIBoR ÉS HoRVÁTH LÁSZLÓ 
KIÁLLÍTÁSÁnaK MEGnYITÓJa 
a magyar festészet napja alkalmából

Október 19. (szombat) 18.00
Helikon Kastélymúzeum
KüLönLEGES ESTE 
a FESTETIcS-KaSTÉLYBan
18.00 Múltidéző kastélylátogatás
20.00 Preludio Trio - Firenzei álom

Október 20. (vasárnap) 14.30-18.00
Balatoni Múzeum
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
EGY KöZöSSÉG MÚLTJa
Zsidó emlékek keszthelyen - Városnéző séta

Október 22. (kedd) 19.00  
Balaton Színháztól
FÁKLYÁS FELVonULÁS
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

Október 23. (szerda) 8.30 
Keszthely, Fő tér
VÁRoSI ünnEPSÉG
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

Október 26. (szombat) 16.00
GKMK, NépmesePont
JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁncHÁZ

Október 26. (szombat) 16.30-17.30
Balatoni Múzeum
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
aZ ÉREMRESTaURÁLÁS TITKaI
Restaurátor szakmai bemutató

Október 28. (hétfő) 16.00
GKMK, NépmesePont
TöK JÓ naP
Tökös mese, tökös finomságok, tökfaragás, 
az elkészült töklámpások versenye

noVEMBER
November 2. (szombat) 14.00-17.00
Balatoni Múzeum
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
MÚZEUMI SZünETELŐ 
Családi délután

November 4. (hétfő) 17.00 
Szent Miklós temető, kopjafa
MEGEMLÉKEZÉS
az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverésének évfordulóján

November 7. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
a MInISZTER FÉLRELÉP

November 8. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
PUSZTa FoRMaLITÁS

November 9. (szombat) 10.00 
Balaton Színház
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ naP

November 9. (szombat) 10:00
GKMK, NépmesePont
cSaLÁDI DönGIcSÉLŐ

November 9. (szombat) 16.30-18.00
Balatoni Múzeum
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
KESZTHELYI KöLTŐK ŐSZI TÉMÁI
Irodalmi est

November 9. (szombat) 17.00
Balaton Színház, színházterem

“SEGÍTEnI KIVÁLTSÁG” 
Segélykoncert 

November 11-17. (hétfő-vasárnap)
Balaton Színház
nÉPMŰVÉSZET HETE

November 11. ( hétfő) 16.30 
Fő tér
SZEnT MÁRTon naPI ünnEPSÉG

November 11. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
FIScHER annIE öSZTönDÍJaSoK 
HanGVERSEnYE 

November 13. (szerda) 18.00
Balaton Színház
NyITOTT SZEMMEL
a MaGYaR ÉS TöRöK nÉPEK 
nÉPMŰVÉSZETI MoTÍVUM KIncSÉnEK 
üZEnETE ÉS ToVÁBB GonDoLÁSa 
a MŰVÉSZETI  nEVELÉSBEn

November 15. (péntek) 16.00
GKMK, NépmesePont
oRSZÁGoS RaJZFILMünnEP

November 16. (szombat) 14.00 
Balaton Színház
MaGYaR BoRoK MUSTRÁJa

November 19-20. (kedd-szerda) 
Balaton Színház
KESZEKUSZa VaRÁZSPÁLcÁJa

November 20. (szerda) 18.00
Balaton Színház
NyITOTT SZEMMEL
KERT MaGYaRoRSZÁG
Előadó: Géczy Gábor 
fizikus – tanár

November 22.( péntek) 16.00 
Balaton Színház
KESZTHELYI ÉRTÉK naP

November 22. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
LoVaSI anDRÁS: 
TŰZIJÁTÉK DÉLBEn

November 23. (szombat) 16.00
GKMK, NépmesePont
JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁncHÁZ

November 23. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
KILLER QUEEn TRIBUTE SHoW

November 25. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ
SZEX ÉS MÁS TaBUK
Benk Dénes, Csenki Attila 
és Felméri Péter közös estje

Balaton
Ke     thely

Os2˝
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Cserszegtomajon közösek az érdekek
SZÁMOS PROGRAMMAL, SOK-SOK VENDÉGGEL MOZGALMASAN TELTEK AZ ELMÚLT HÓNAPOK CSERSZEGTOMAJON. A NAGYKÖZSÉGBEN A SZÓRAKOZÁS 
MELLETT KOMOLY MUNKÁLATOK – FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK – IS ZAJLOTTAK, ZAJLANAK.

– Hagyomány, hogy Cserszegtomajon 
a rendezvények tekintetében a falunapi 
vigalommal indul be az élet. Így volt ez 
az idén is, a tradicionális program ápri-
lis végén kiválóan sikerült – fogalmazott 
Bartha Gábor polgármester. – A május 
ugyancsak sűrű volt, említhetem a nóta-
fesztivált, az elsőáldozást, valamint a te-
lepülésünk szempontjából fontos, dr. Ba-
konyi Károly nemesítő emlékét, valamint 
a szőlőtermesztés múltját felidéző Or-
bán-napot. A hónap végén a hősök nap-
jára emlékeztünk, természetesen mind-
két falurészben. Június elején tartottuk a 
családi fesztivált, illetve a nemzeti össze-
tartozás napját, melyen – a testvértelepü-
léseink küldöttségeinek részvételével – 
emlékhelyet avattunk. Trianonról szintén 
megemlékeztünk. Felavattuk a Tündér-
kertet, mely Cserszegtomaj egyik belép-
tető kapuja. Ennek munkálatait már há-
rom esztendeje elkezdtük, idénre szépen 
kialakult, s az őshonos fák is termőre for-
dultak. Az ünnepségen megáldott zászló-
kat adtunk át. Az Aranykorúak juniálisa 
már tradicionálisan nagy érdeklődéssel, 

mondhatni teltházzal zajlott településün-
kön. Öröm, hogy az óvoda és az általános 
iskola eredményes, sikeres évet zárt, ez a 
ballagáson is kiderült.
Cserszegtomajon a bornapok rendez-
vénysorozata mindig nagy érdeklődésre 
tart számot, nem volt másként idén sem. 
A gasztronómiai élmények mellett a kul-

turális programok is látogatottak voltak, 
ahogy az ezt követő sörnapokon. A tele-
pülésen az Anna-napi búcsút is megtar-
tották. Mindeközben a költségvetésben 
betervezett feladatokat is végezték.
– Ki kellett használnunk az építések-

re alkalmas időszakot, több beruházás, 
fejlesztés a nyár végére fejeződik be. Így 
például két buszváró készül, az egyik a 
buszfordulóból átkerül ma bölcsőde és a 
tornacsarnok közti szakaszra, s így biz-
tonságosabbá válik. A Hévízre buszozók 
új felszálló-váró helyet használhatnak 
majd. Az óvodában három kivitelező is 

dolgozik, ott foglalkoztató terem készül, 
megújul az öltöző, az iroda, valamint a 
játszóudvar. A Flórián tér és a Gagarin 
utca közt épülő járda ugyancsak bizton-
ságosabbá teszi a közlekedést.
Cserszegtomajon tavaly jelentős károkat 

okozott az időjárás, utakat, hidat egy-
aránt fel kellett, kell újítani. Ezek tény-
leges munkálatai mellett a dokumentá-
ciós teendők is odafigyelést igényeltek.
– Cserszegtomaj közel százmillió fo-
rintot kapott a költségvetéstől a károk 
rendezésére, a helyreállításra. Amiket 
el tudtunk végezni, azokat már koráb-
ban megtettük, de a legtöbb munka 
– az időjárás függvényében – ezután 
indulnak. Említhetem például a Csó-
kakői-hidat, ami már olyan szinten 
van (s még munkaterület), hogy gyalo-
gosan járható. A cél, hogy szeptember 
14-én, a szüreti ünnepen felavassuk. A 
híddal egyébként hosszú időre megol-
dódik a két falurész biztonságos össze-
köttetése. Az úthelyreállítások, felületi 
javítások is megtörténnek, több sza-
kasz új aszfaltburkolatot kap. A felújí-

tások, fejlesztések mellett nagy figyelmet 
fordítottunk a zöldfelületek gondozásá-
ra, ez – Cserszegtomaj hatalmas kiterje-
dése lévén – nagy munkát jelent. Ebben 
egyébként egyre inkább partner a lakos-
ság, ami öröm. Azért is, mert közös az 
érdek, minden, amit teszünk, Cserszeg-
tomajt szolgálja.

Három épület felújításával 
szépül tovább Alsópáhok

Ezek közül az első a „Kézműves Műhely 
Tájház” épület felújítása a közelmúltban 
fejeződött be. Egy EFOP-os pályázat tá-
mogatásával a helyi termékbolt melletti, 
több mint 100 éves parasztházat újította 
fel az önkormányzat. Az épület első ré-
szében a régi falusi élet, és az akkor itt 
élő emberek napi használati eszközeinek, 
tárgyainak bemutatására szolgáló tájház 
jellegű kiállítás valósul meg. Az 
épület belső részében pedig egy 
kézműves műhely, és sütésre-fő-
zésre is alkalmas rész kerül kiala-
kításra. Szervedzett programok 
keretében az iskolások részére 
terveznek itt foglalkozásokat, il-
letve a működő civil szervezetek 
is tarthatnak itt előadásokat, fő-
zőbemutatókat. Az épület búto-
rainak, berendezési tárgyainak 
elhelyezése folyamatban van. Az 
épület használatbavétele a körüli 
külső tereprendezési, csapadékvíz 
elvezetési munkálatok után, az év őszén 
fog megtörténni.
A második nagyon fontos beruházás az 
általános iskola régebbi épületének felújí-
tása, a tornacsarnok régi, kopolit üvegé-
nek cseréje, a tetőtér hőszigetelése. Ez a 
beruházás egy energetikai TOP-os pályá-
zat támogatásával valósul meg. A tavaszi 
tanítás befejezésével, a ballagás és évzáró 
ünnepélyek után kezdődött meg itt a fel-
újítás. A munkálatok során, a tornacsar-
nokon teljes körű külső nyílászáró, ajtó 
és ablak csere történt, illetve kialakítás-
ra került egy mozgássérült illemhely is. 
Ezenkívül az épület padlásterének teljes 
körű hőszigetelése is elkészült. 
Az iskola régebbi épületén is nagyon je-
lentős belső átalakítás, felújítás történt 
meg, illetve még jelenleg is folynak a 
munkálatok. Teljesen megújult a zsibon-
gó, könyvtár, osztályterem, konyhai rész. 
Itt is kialakítottunk egy mozgássérült 
illemhelyet. Az iskola ezen a részében 
teljes padlószigetelés, padlócsere, járófe-
lület csere történt. Korszerűbb lett a vilá-
gítás, a belső falak is új arculatot kaptak. 
A felújított részeken a korábbi radiátorok 

helyett padlófűtés szolgálja majd a mele-
get. A régi, korszerűtlen kazánok helyett, 
új hőszivattyús kazán, illetve napelemek 
fognak működni. Az önkormányzat 
előre gondolkodva, úgy alakította kis a 
konyharészt, hogy akár mér jövő évben 
melegítőkonyha is működhessen. Így 
megvalósulhat az a szándék, hogy a di-
ákoknak ne kelljen minden tanítási nap 

lejárni a Gesz-hez ebédelni. Ehhez egy 
új pályázati lehetőséget keres az önkor-
mányzat.
Az iskolánál a befejező munkálatok tör-
ténnek jelenleg. Pályázaton kívül, szülői 
összefogással az udvari részben csapa-
dékvíz elvezetés, via coloros járófelületek 
kiaalkítása zajlik. Szeptemberben 159 
diák kezdheti meg a tanulást a Dr. Szántó 
Imre Általános Iskolában.
Az iskola felújításához Alsópáhoki Köz-
ség Önkormányzata 22 millió forint ön-
részt biztosított. Az épület ünnepélyes 
átadása, valamint a tanévnyitó ünnepség 
2019. augusztus 31-én, szombaton 16:00 
órakor lesz. A harmadik jelentős épület 
fejújítás várhatóan szeptember 15 körül 
indulhat el. Egy BM-es pályázat elnyeré-
sével, támogatásával az Alsópáhok Közös 
Önkormányzati Hivatal épületének teljes 
körű felújítása fog elkezdődni, és ez év 
végére befejeződni. A munkálatok során 
az épület teljes tetőszerkezetét lebontják, 
a napelemeket leszedik, majd azt az új 
tetőre visszaszerelik. A tetőtérben kap 
helyet az irattár, illetve a későbbiekben 
a többi rész is beépíthető lesz, ha szük-

ségessé válik. Az épületen teljes körű 
nyílászáró csere lesz, külső hőszigetelés-
sel. Az épületen belül irodák átalakítása, 
konyha, vizesblokk felújítása, járófelüle-
tek cseréje fog megtörténni. A munká-
latok elkezdése miatt a hivatali munka, 
a lakosság ügyeinek intézése várhatóan 
a Gesz épületében, illetve a volt takarék 
épületében fog történni. Ez várhatóan 
6-8 hetet fog jelenteni. A hivatal épüle-
tében fog helyet kapni, a hamarosan 3 
helyszínnel bővülő kamera rendszer köz-
ponti része is. A már meglévő kamará-
kon kívül a posta, bolt, hivatal környéke 
valamint az iskola és a Hévízi út részen 
lesz új térfigyelő. A harmadik helyszínen 
a Kölcsey utca – Fő út – Balassi utcai 
részt fogja a kamera figyelni.
Czigány Sándor polgármester tájékozta-
tott egy újabb Alsópáhokot érinti beru-
házásról is. Elkezdődtek az Alsópáhoki 
Spar melletti területen a benzinkút építési 
munkálatai is. A beruházás során a Mobil 
Petrol által építendő benzinkút hasonló 
lesz, mint a Keszthely-Kertvárosban mű-
ködő. Szolgáltatásai is hasonlóak lesznek, 
itt is üzemelni fog három kézi autómo-
só. Az építési munkálatokat év végére 
tervezik befejezni. Az üzembe helyezés, 
kiszolgálás várhatóan jövő év elején fog 
indulni. A község önkormányzata jövő 
évben tervezi a bölcsőde indítását, az 
óvodánál levő, és arra már rendelkezésre 
álló volt takarék helyén, összekapcsolva 
az óvodai résszel. Várhatóan szeptem-
ber közepén indul a község déli részén a 
Kossuth utca folytatásaként 117 db telek 
szennyvíz csatornázása. A DRV lefoly-
tatta a közbeszerzési eljárást, a nyertes 
pályázóval szerződéskötés előtt áll. Ez a 
beruházás december közepére elkészül-
het. Az önkormányzat beadta pályázatát 
az orvosi rendelő felújítására is. Ennek 
eredményéről pár héten belül döntés 
születhet. Az önkormányzat pályázatott 
belterületi utak felújítására is. Ennek ke-
retében a Kossuth u.-Árpád u. és Diófa 
utca felújítása szerepel a beadott pályá-
zatban.

AZ IDEI ÉV ELSŐ FELÉBEN JELENTŐS ÉS SZÍNVONALAS KULTURÁLIS PROGRAMOK SORA VALÓSULT MEG 
AZ IDÉN 760 ÉVES TELEPÜLÉSEN. EZ A PROGRAMSOROZAT KÉT NAPOS NYÁRI FESZTIVÁLLAL ZÁRULT. 
AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN PEDIG HÁROM ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁVAL GYARAPÍTJA, SZÉPÍTI A TELEPÜLÉST 
– MONDTA EL CZIGÁNY SÁNDOR A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE.
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Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Autómosó 

LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

 

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!

Karmacs: megújult a Szent Anna templom
Ünnepi szentmise keretében szentelték 
meg a karmacsi Szent Anna templomot, 
több lépcsőben, számos forrásnak és tá-
mogatónak köszönhetően újult meg.

2016-ban a tetőszerkezet megerősítésé-
vel és az új cserepezéssel kezdődött meg 
az 1862-ben épült Szent Anna templom 
többlépcsős felújítása. Az érsekség, az 
egyházközség és a település összefogásá-
val tavaly indult el a torony tetőzetének 
és szerkezetének a felújítása, ami össze-
sen 19 millió forintba került. A folyamat 
a héjazat tatarozásával zárult. A felújí-
tásra az egyházközség 15 millió forintos 

pályázati támogatást nyert. Kelemen 
István polgármester elmondta: a telepü-
lés számára nagyon fontos mérföldkő a 
felújított templom felszentelése. Pályázati 
forrásból, illetve önkormányzati támoga-
tásból, hozzájárulásokból a Szent Anna 
templom külső homlokzata és a templom 
megáldása követi majd ezt az eseményt. 
Kiss László esperes úgy fogalmazott: a 
templom felújítása, megszépülése öröm 
a falu közösségének, a lelkipásztornak. 
Nem beszélve arról, hogy ha rendben 
van egy épület, akkor azzal bizonyos ér-

telemben a falu közössége is gyarapodik. 
A felújított templom megáldásán és az 
ez alkalomból celebrált szentmisén részt 
vett Takács István érseki kancellár. A 
Veszprémi Érseki Hivatal irodaigazgatója 
úgy fogalmazott, hogy az Istennek fontos 
az a jóság, amit az emberek adni tudnak.
Az ünnepségen Karmacs testvértelepü-
lése is képviseltette magát. Az ötven fős 
Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar 
jelenlétében emlékeztek meg az erdélyi 
település ajándékára, a tizenegy eszten-
deje felállított temetői székelykapura.

Hévíz: a kor igényei alapján
Hévízen is ünnepelték ezer éves keresztény államiságunkat, mo-
dern európaiságunkat, nemzetünk egységét, mely összeforrt ál-
lamalapító királyunk Szent István nevével.

Államiságunk évfordulóján rendezett városi ünnepünk a 
Szentlélek Templomban szentmisével vette kezdetét, melyet 
Szalontai István káplán celebrált, prédikációjában István király 
érdemeiről szólt. Ezt követően Papp Gábor polgármester mon-
dott ünnepi beszédet, ebben ugyancsak István államformáló és 
megtartó erejét méltatta,
– Szent István az idegen népek gyűrűjében, a keleti és a nyu-
gati világ határán erős országot kívánt építeni. Olyan országot, 
amelyben békés építőmunka, értelmes alkotás folyik, nem pe-
dig kilátástalan küzdelem a mindennapi kenyérért. Olyan or-
szágot, ahol az erkölcsösséget bátran lehet jónak, a gazember-
séget pedig ugyanilyen bátran bűnnek nevezni. Olyan országot, 
amely igenis tudatában van annak, hogy semmivel sem aláva-
lóbb, mint a többi európai nemzet. Hogy nem kell mindenben 
feltétel nélkül hozzájuk idomulni, és feladni a saját értékeinket 
- hangsúlyozta. Hozzátette: az építő munka szűk környezetünk-
re ma is jellemző, hiszen Hévíz az elmúlt időszakban rengeteg 
változáson, újításon esett át, és még rengeteg tennivaló vár a 
városra – fogalmazott. – Régi adósságokat törlesztettünk a fel-
újított és rendbe tett Széchenyi utcával, folyik a nagyparkoló 
kornak megfelelő átépítése, a Festetics sétány kiépítése, a sport-

pálya lelátójának és környezetének megújítása, és hamarosan a 
Piac felújításába, valamint a Gyógyhelyközpont, azaz a Deák-
tér és a buszpályaudvar átépítésébe is belevágunk – mondta. – 
Legyünk büszkék arra, hogy városunk folyamatosan fejlődik, 
megújul, követi a kor igényeit, lakói és vendégei kedvére. Le-
gyünk büszkék arra is, hogy valódi közösségben élünk.
Beszédét követően a város vezetése koszorú helyezett el a temp-
lomkertben lévő Szent István emlékműnél, majd a csíksomlyói 
Árvácskák adtak műsort, akiknek nevében Gergely István Tisz-
ti, az együttes vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. A ha-
gyományosan ezen a napon megsütött új kenyeret Papp Gábor 
polgármester szegte meg, az első búzából készült „mindenna-
pi kenyerünket” Szalontai István káplán és Péntekné Vizkeleti 
Márta református lelkész áldotta meg.
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Gyenesdiás: csillagos strandok, beruházások
Gyenesdiás továbbra is kedvelt üdülőhely, igaz, a sikerek és eredmények között rengeteg munka van. A Kék Hullám program keretében 
Diási Játék Strand idén is elnyerte a „Balaton családbarát strandja” minősítést, a Gyenesi Lidóstrand pedig négy csillagot érdemelt 
ki. Gál Lajos polgármester elmondta: augusztus közepén már túlhaladták a betervezett látogatószámot és bíznak benne, hogy 10-15 
százalékos emelkedést érnek majd el a strandi bevételek tekintetében is.

– Terveink szerint folyta-
tódnak a strandmoderni-
zálások, de az elképzelések 
között szerepel a fürdő-
helyeink közötti sétány és 
kerékpárút kiépítése – tette 
hozzá. – A növekvő bevé-
teleinket ezúttal is vissza 
fogjuk fordítani a közel 
45 kilométeres úthálózat 
felújítására, az idegenfor-
galom minőségi feltétel-
rendszerének javítására, 
az infrastruktúra-hálózat 
modernizálására. A köz-
utak, járdák állapotának 
jobbá tételére több pályázatot is be kívánunk adni a Magyar 
Falu programban. Feladatot kínál az óvoda udvarának javítása, 
az orvosi rendelő készre jelentése, és a településközponti ABC 
üzlet tetejének ebédlővé, illetve közösségi térré alakítása. A 26 
fős bölcsőde és a 150 fős óvoda támogatására örömmel fordí-

tunk további anyagi eszkö-
zöket. Az iskolát fenntartó 
KLIK-nél folyamatosan 
kopogtatunk a beígért tor-
nacsarnok és osztályterem 
bővítés elindításáért. A 
költségvetés fegyelmére 
odafigyelve, pályázatokkal 
és esetleg önerő hozzáadá-
sával mihamarabb el sze-
retnénk indítani a fűszer-
kertet is magában hordozó 
egykori Diási vízimalom 
környékének fejlesztését, a 
Látogatóközpont előtti út 
aszfaltozását és a kerékpá-

rozás feltételrendszerének kialakítását. A helyi római katolikus 
egyházközség a Szent Ilona kápolna felújítására 14,4 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert el, de a 71-es főút 
települési szakaszának, a DRV-vel partnerségben történő asz-
faltos felújításra sem kell sokat vámi.

Kehidakustány: üdülőtelepüléshez méltón
DEÁK FERENCRŐL, A HAZA BÖLCSE KÚRIÁJÁRÓL, 
S A TELEPÜLÉS TERMÁLFÜRDŐJÉRŐL EGYARÁNT 
ORSZÁGOSAN ISMERTTÉ VÁLT KEHIDAKUSTÁNY. 
LÁZÁR ISTVÁN POLGÁRMESTER AZT MONDJA, A 
KÖZSÉGBEN MINDEHHEZ IGAZODVA FEJLESZTIK 
AZ INFRASTRUKTÚRÁT, AMI NEM KIS FELADATOT 
JELENT SZÁMUKRA.

Hangsúlyozta: elsődleges célja mindig az 
volt, hogy a lakókért dolgozzon, s segí-
teni azokon, akik rászorulnak. Emellett 
megvalósítani azokat a beruházásokat, 
fejlesztéseket, melyek Kehidakustány jö-
vőjét, előre lépését szolgálják.
– Számos dolog mellett említhetem pél-
dául a közvilágítás teljes rekonstrukció-
ját, mely negyvenmillió forintba került, 
s minden helyre ledes lámpák kerültek 
– tette hozzá. – Ugyancsak kiemelt he-
lyen szerepelnek az utcafelújítások. Saját 
pénzből a Széchenyi és az Ady utcát sike-
rült elkészíteni, de a Sportpálya és Liget 
utca is aszfaltréteget kapott. Nem is be-
szélve a térköves járdákról, melyek mind-
két falurészben tovább bővültek. S itt áll-
junk meg egy pillanatra! Mindig vannak, 

akik kritikát fogalmaznak meg azzal kap-
csolatban, hogy a Kehidai falurészre töb-
bet fordítottunk. Nos, erre azt mondom, 
hogy mindkettőre egyformán figyelünk, 
az más kérdés, hogy e helyen van az in-
tézmények többsége, a hivatal, az orvosi 
rendelő, az iskola, az óvoda, a Deák kú-
ria. Azt vallom, hogy én nem kehidai és 
kustányi, hanem kehidakustányi vagyok, 
számomra mindkét településrész egyen-
lő. Lázár István kiemelte: a jelenlegi kor-
mánytól összesen másfél milliárd forint 
pályázati pénz nyertek, ebből 370 milliót 
jelenleg várnak.

– Szerencsére sikerült elérni, hogy ne 
dőljön be a pályázat, küzdöttünk érte. Az 
összegből a közbeszerzés után, 2020-ra 
jelentős és látványos beruházás valósul 
meg. A kehidai postától a Kossuth ut-
cáig, a fürdőt ívelve teljeskörű térbur-
kolatos járda, sétány készül, turisztikai 
információs eszközökkel, rekreációs 
parkkal, elektromos töltőállomással. Új-
donság lesz, hogy elektromos járgányok-
kal szállíthatjuk majd a turistákat. Ezek a 
beruházások jelentik a település jövőjét, 
sokat kell, de feltétlenül érdemes értük 
dolgozni.
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Bókaháza: bemutatják az értékeiket
AMELLETT, HOGY SZÉPÜL A TELEPÜLÉS, BÓKA-
HÁZÁN A KÖZÖSSÉGI ÉLET IS FOLYAMATOSAN 
„ERŐSÖDIK”. ENNEK EGYIK ÚJABB ÁLLOMÁSA, 
HOGY LÉTREHOZTÁK AZ ÉRTÉKTÁRHÁZAT.

– Egy réges-régi parasztházat sikerült 
felújítanunk önkormányzati önerőből, 
az épületbe – lakossági összefogással – 
rengeteg régi helyi dolgot, eszközt sike-
rült összegyűjteni – mondta Lóth Eszter 
polgármester, aki hozzáfűzte: pályázati 
pénz, hárommillió forint is segíti a mun-
kájukat, ebből sikerül majd teljesen be-
fejezni a munkát, s egy kiadványt is ter-
veznek. – Az épület már látogatható, egy 
újabb látványossága – s ahogy a nevében 
is szerepel – értéke Bókaházának.
A hagyományos programok is értékei a 

településnek. Idén is megtartották az Or-
bán-napi búcsút, a falunapot, ami egyfaj-
ta családi fesztivál is.
– A közösségi élet mozgalmas, a civilek 
és az önkormányzat összhangban dol-
gozik a célok érdekében. A Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesület, a polgárőrség, 
a Kézimunka szakkör egyaránt segíti ezt 
a munkát – fogalmazott a polgármester 
asszony. – Szeptember végén tartjuk a 
búcsúünnepet, majd november elején 
kerül sor a Márton-napra, libavacsorára 
és az újbor kóstolóra. Arra már az Érték-
tárház is teljesség egészében pompázik.

Bókaházán közmunka program is mű-
ködik.
– A Start munkaprogram keretében hét 
főt foglalkoztatunk, ők egyebek között 
rendben tartják a közterületeket, s me-
zőgazdasági termeléssel is foglalkoznak. 
Van két nagy fóliasátrunk, azokban zöld-
ségféléket termelünk, de a kínálatunkból 
nem hiányzik a burgonya és a csemege-
kukorica sem. A dolog jól működik, az 
egyetlen probléma, hogy egyre kevesebb 
az ember, a munkaerő. Pedig munka len-
ne, van, s lesz mindig itt nálunk, Bóka-
házán is. 

Főzőverseny, Parasztolimpia 
a Szántói Nyári Vigasságokon
A Zalaszántón évről-évre megrendezett Szántói Nyári Vigasságokon a főzőverseny, a parasztolimpia, és a változatos, minden korosz-
tály igényeit kielégítő programok lehetőséget biztosítanak a folyamatosan bővülő helyi és környékbeli lakosok számára a beszél-
getésekre, találkozásokra, kikapcsolódásra.

A program egyik fontos része volt a főzőverseny, amelyre az idén 13 csapat ne-
vezett be. A bográcsokban különböző, titkos receptek szerint készültek a válto-
zatos, finom ételek. A résztvevők  Reziből, Tapolcáról, Zalavárról és Szlovéniá-
ból érkeztek. Meghívást kapott ugyanis a szlovéniai testvértelepülésen működő 
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanács is, 
akik örömmel tettek eleget a felkérésnek. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak, rend-
szeresen látogatják egymás rendezvényeit.
A rendezvény másik fő része a Három Hegy Egyesület által minden évben meg-
szervezett Parasztolimpia. Nagyon népszerű programmá nőtte ki magát ez a 
népi ügyességi feladatokkal tarkított, 5 feladatsorból álló megmérettetés. A fel-
adatok között szerepelt bekötött szemmel való talicskázás, tesztkitöltés, vízhor-
dás és a tökölés is. Sokan már rutinos versenyzőként vettek részt a vetélkedőn.
A főzőverseny és a parasztolimpia közben és az egész délután folyamán a szín-
padon a változatos műsorok közül (gyerekműsor, operett, néptánc és modern 
tánc, koncert) minden korosztály kiválaszthatta a számára megfelelő progra-
mot. A gyerekek körében nagyon népszerűek voltak a kísérő programok, a ját-
szóház, ringlis, ugrálóvár is.

Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban
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Zalaszentmárton jelene és jövője

ZALASZENTMÁRTON A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET LEGNYUGATIBB KISTELEPÜLÉSE, ZSÁKFALU. 
TEHÁT, CSAK EGY KÖZÚTON LEHET BEJUTNI. A ROMANTIKUS, KANYARGÓS HORGOSON KERESZTÜL, EGY 
IDILLIKUS VÖLGYBEN ÉRJÜK EL. ERDŐK, PATAKOK SZEGÉLYEZIK, HALASTAVAKKAL VÉGZŐDIK A VÖLGY.

– Az elmúlt, közel egy évtizedben, a helyi 
önkormányzat elsődleges célkitűzése az 
volt, hogy olyan lakhatóvá tegye a falut, 
amely a teljes körű infrastruktúrát bizto-
sítja. Így, saját községi szennyvíz tisztító 
létesült, és szennyvíz hálózat épült ki. A 
település megújult, és teljes közvilágítása 
energiatakarékos rendszerű. Úgyneve-
zett, DJP pont is található, mely a sza-
bad internet elérést biztosítja. A kiépült, 
teljes falut behálózó térfigyelő kamera 
rendszer, és a polgárőrség együttesen 
biztosítja a közbiztonságot – mondta 
Dancs Szilveszter Zoltán polgármes-
ter. – Valamennyi, lakott utca szilárd 
aszfaltburkolatot kapott. Az egészség-
ügyi, orvosi szolgáltatás teljes, megújult 
eszközparkkal bővült. A közös összefo-
gással létrehozott, pacsai székhelyű, jól 
felszerelt, új szociális központ részesei 
vagyunk. Szociális gondozottjainkat, az 
időseket, a falu saját, állandó szakembere 
látja el. Önálló falugondnokságot is léte-
sítettünk, saját kisbusszal. A teljes körű 
ellátás a rászorulók folyamatos anyagi és 
természetbeni támogatásával egészül ki. 
Sikerült mozgó ABC-t indíttatni, mely 
népszerű, és már reggel friss áruval lát-
ja el a lakosságot. A falu hőseinek em-
lékművet állítottunk, azoknak, akik a 
két világháborúban, a Hazáért életüket 
adták. Egyúttal, a kis műemlék templo-
munk környezetét parkosítottuk. A falu 
elszármazottainak, egy emlékhelyet léte-
sítettünk. Évek óta részt veszünk a „Vi-
rágos Magyarországért” mozgalomban, 
ahol elismerik azt, amit a faluszépítés-
ben, évről évre el tudunk érni. 
A közmunka program, és a zártkerti fel-
újítási program keretében, biztosítva lett, 
hogy a faluban gyakorlatilag megszűnt a 
munkanélküliség, immár, közel egy évti-
zede. 
– A falu egy fontos külterületi hídját, 
jelentős program keretében, fel tudtuk 
újítani, teljesen újjá építeni. A legfonto-
sabb gépek, eszközök rendelkezésre áll-
nak. A falu saját gyümölcslé kisüzeme 
idényszolgáltatást végez a lakosságnak. 

Zalaszentmártonban mindenki, aki akar, 
dolgozhat, helyben, vagy a közeli fal-
vakban, kisvárosban, ahol, 3 új, komoly 
munkahely létesült. Megújult a játszótér, 
és, a falu körüli erdők és gyümölcsösök-
be vezető tanösvény, valamint tornapálya 
létesült. A rendkívül elhagyatott szőlő-
hegy hosszú távú fejlesztése keretében, 
idén megkezdtük a villamosítást, és, 
folytatjuk a vezetékes vízellátással, majd, 
az útépítéssel. Mindig törekszünk arra, 
hogy nagyobb térségi összefogásokat 
kezdeményezzünk, mert együtt nagyobb 
sikerek érhetőek el. Öröm számunk-
ra is, ha sikeresek a szomszédos falvak. 
Így valósult meg az első zalai Natúrpark 
28 települési összefogása is. Szintén a 
szomszédainkkal közösen, pályáztunk 
és elnyertük a Magyar Tájdíjat. Ez-
zel, hazánkat képviselhetjük egy európai 
megmérettetésen. Szeptember közepén 
pedig, egy másik jelentős elismerést, a 
Magyarországi Falumegújítási Díj egyik, 
kiemelt fokozatát vehetjük át. Ugyanis, a 
Pogányvári kistáj, ez az egyik zalai csoda, 
nagyobb figyelmet és törődést érdemel. 
Falu-fejlesztési program keretében, 2019 
év őszén, teljesen felújítják a kultúrházat, 
könyvtárat és az orvosi rendelőt, polgár-
mesteri hivatalt. Ez hőszigetelést és ener-
gia-takarékos, új fűtési rendszert jelent. 
Közeli terveik közt szerepel a temető 
részbeni felújítása az úttal, parkolóval. 
– Az úgynevezett Leader programban, 
mely közös pénzalap több, Pacsa környé-
ki zalai településsel, egy hegyi pihenő-
helyet, és turisztikai állomást kívánunk 
létesíteni. fejlesztjük zöldség feldolgo-
zónkat is, azért, hogy minél jobban önel-
látóak lehessünk. Kettő, a falu méreteihez 
képest nagyobb szabású, európai uniós 
pályázatunk is van, horvát településekkel 
közösen. Ezek, a zarándok turizmushoz, 
és alkotóművészeti táborhoz kapcsolód-
nak, és a következő 2 évben valósulhat-
nak meg. Ugyanis, Zalaszentmárton a 
Via Sancti Martini európai kulturális út-
vonal egyik elágazási pontja, lévén itt egy 
jelentős Szent Márton emlékhely. Szeret-

nénk egy olyan program részesei lenni, 
amely végre Zalát bekapcsolja a Balatoni 
kerékpárút hálózatba. Így, a szomszédos 
Kis Balaton térségből, és Zalakaros, Zala-
szabar irányából, kisebb biciklis körutak 
valósulnának meg, és, ezzel igen jelentős, 
új szolgáltatásokat kapna a hazai és kül-
földi szelíd turizmus. Mi, ennek kereté-
ben, egy látogatóközpont megvalósítását 
céloztuk meg. 
Mennyire élhető település Zalaszentmár-
ton? Reméljük, nagyon is élhető, és van 
jövőkép. Immár, lassan elkezdődtek a la-
kóház felújítások, az üres telkeken házak 
építése, és, a régi házak felújítása. Azért, 
hogy a falu arculata, romantikája meg-
maradjon, kézikönyvet készítettünk, me-
lyet be kell tartani minden építkezőnek. 
A falu iránti vonzalom, szinte kizárólag 
a romantikus, idillikus üdülőfalu szerep-
körnek köszönhetőek. Ugyanakkor, az 
infrastruktúra teljes, és, eközben innét 
minden közel van: nagyobb zalai váro-
sok, üdülőhelyek, mint Hévíz, Balaton, 
Zalakaros és Kehida. 
Új, külföldről hazatelepült, magyar gyö-
kerű, gyermekes családok is keresik itt 
boldogulásukat, és, vállalkozók is egyre 
gyakrabban érdeklődnek a helyi lehe-
tőségek iránt. Fiatalok házépítése, csa-
ládalapítás, vagy családi kisvállakozások 
létesítése a falu fejlődésének záloga itt. 
Nem tudja például mindenki, hogy lakó-
házat, üdülőt, vagy csak ezek bővítését, a 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben, aho-
vá mi tartozunk, csak szennyvíz-tisztító 
megléte esetén lehet létesíteni. Remény-
teli, hogy falunkban, a lakosság száma 
nem csökkent, és a gyermekek száma 
nőtt. Ezeken túl, mi akár nagyobb szabá-
sú, gyógy és termálturisztikai, szállodás, 
panziós és üdülőfalvas projekteknek is 
a helyszíne lehetünk. Erre már évekkel 
ezelőtt, a rendezési terveink készítése so-
rán, felkészültünk. 

Egeraracsa: nyertes pályázatok és rangos tájdíj

– A cél érdekében három (keszthelyi, 
zalaegerszegi és budapesti) pályázat-
készítő céggel is kapcsolatban állunk. A 
tervezés, az elképzelések kiötlése mel-
lett ennek is köszönhető, hogy 99 szá-
zalékban megnyertük a beadott pályá-
zatokat – fogalmazott Dancs László 
polgármester. – Az elnyert összegeknek 
köszönhetően számtalan eszközt tud-
tunk vásárolni, a traktoroktól kezdve az 

egyéb használati tárgyakig. Ezekre nagy 
szükségünk van, hiszen a faluban sokféle 
tevékenységet végzünk. A mezőgazdasá-
gi munka, különböző termeléseken túl 
baromfitelepet működtetünk, melynek 
állománya őshonos. A lakóknak napos-
csibét, tojást osztunk, ők is jól tudják 
hasznosítani mindezt. A pályázatokhoz 
visszatérve, a zártkertek tekintetében öt 
esztendeje évente tízmillió forintot nyer-
tünk el. Ezekből a pénzekből sikerült 
felújítani a hegyi utakat, sok elhagyatott 
szakasz vált újra járhatóvá használható-
vá. Emellett pincét vásároltunk, a Balato-
ni Fejlesztési Tanácstól elnyert összeget 
pedig bormúzeum kialakítására fordítot-
tuk. A Magyar Falu Program keretében 
két elnyert pályázatot tudok megemlíte-
ni: az egyik a helyi identitás erősítésére 
vonatkozik, a másik pedig egy orvosi 
szolgálati lakás építését célozza. Ez azért 

is fontos számunkra, mert így a települé-
sen fogorvosi rendelés is lesz majd.
Dancs László hozzátette: nagy siker 
a település számára, hogy – a szomszéd 
településekkel összefogva, Zalaszent-
márton vezetésével – Egeraracsa rangos 
tájdíjat nyert el. Ez egyben mutatja, hogy 
a környék milyen csodálatos természeti 
környezetben fekszik, másrészt pedig el-
ismeri azt a küzdelmes, áldozatos mun-
kát, melyet a volt értékek megőrzésére, a 
jelenlegiek fejlesztésére fejtenek ki a tele-
pülés vezetői és lakói.

Egy romantikus, idillikus üdülőfalu a balatoni üdülőkörzetben Egeraracsa nem panaszkodhat: majdnem száza százalékban nyertesek az önkormány-
zat pályázatai, azaz folyamatosan működnek a fejlesztések, s a közmunka program is 
eredményes.

A zártkertek tekintetében öt esz-
tendeje évente tízmillió forintot 
nyertünk el. Ezekből a pénzekből 
sikerült felújítani a hegyi utakat, sok 
elhagyatott szakasz vált újra járha-
tóvá használhatóvá. Emellett pincét 
vásároltunk, a Balatoni Fejleszté-
si Tanácstól elnyert összeget pedig 
bormúzeum kialakítására fordítot-
tuk.

Imádsz mozogni, mindened a futás? Akkor feltétlen 
itt a helyed! Ne hagyd kis Te sem a IV. Intersport  
Zalakaros – Kis-Balaton futóversenyt!
Immáron negyedik alakalommal, 2019. 
szeptember 21 – 22. között kerül meg-
rendezésre a Kis-Balaton mesés tájait 
keresztülszelő futóverseny, mely évről 
– évre egyre nagyobb érdeklődésre tart 
számot. A jól megszokott távok (6, 10, 
21, 34 km) mellett természetesen a gyer-
kőcökről sem feledkezhetünk meg, ők 
a Zobori Kids’ Run gyermek- és családi 

futóverseny kereté-
ben, Zalakaros terüle-
tén belül 2,5 illetve 5 
km-en mérhetik össze 
gyorsaságukat és ki-
tartásukat, akár egye-
dül, akár a családdal 
együtt!
Idén pedig egy újdon-
sággal örvendeztetjük 
meg a futókat, hisz – 
hogy tényleg együtt 
futhasson a család – kiskedvenc család-
tagjainkat sem hagyhatjuk ki s együtt 
róhatjuk velük a kilométereket a kutyás 
futás keretében! Sőt, ezen versenyszám 
teljes bevételével a Nagykanizsai Élettér 
Állatmenhely négylábú lakóit támogat-
juk! 
Ha pedig az elhatározás mellé egy kis 
plusz motivációra szomjaznánk, a ver-
seny védnöke, egy igazi bajnok, Kovács 

„Kokó” István személyében érkezik majd 
a bátorítás. Érdemes azonban sietnünk, 
hisz a szeptember 1-jéig előnevező ver-
senyzők regisztrálhatnak Kokó motiváci-
ós előadására, mely a zalamerenyei Pálos 
Malomban kerül megrendezésre 2019. 
szeptember 21-én, 18:00 órakor!
Vedd fel Te is a nyúlcipőt s irány a IV. 
Intersport Zalakaros – Kis-Balaton Fu-
tóverseny! Ne feledd, jelentkezz most!
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A rendezvény főtámogatója: 
Keszthely Város Önkormányzata

Vörs: kültéri betlehemre pályáztak
VÖRSÖN AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK, 
VALAMINT A MEGVALÓSÍTOTT ÉS TERVEZETT 
FEJLESZTÉSEK EGYARÁNT SZOLGÁLTÁK, SZOL-
GÁLJÁK A TELEPÜLÉS LAKÓIT ÉS A FALU ELŐRE 
LÉPÉSÉT.

Deák Tamás polgármester elmondta: 
kezdettől arra törekedtek, hogy szociális 
téren segítsenek, az ezzel kapcsolatos in-
tézkedések minden korosztályt szolgálja-
nak. Így volt ez a szociális és saját gyűjté-
sű tűzifa biztosítása esetén is.
– Terveink szerint létrehozzuk a falu-
gondnoki szolgálatot, kisbuszra pályá-
zunk – tette hozzá. A Kis-Balaton kerék-
párút pályázatot konzorciumban adta be 
Balatonszentgyörgy, Balatonberény és 
Vörs, a tervezések már elkezdődtek. Mi 
egy kicsit „előre dolgoztunk”, a vasútállo-
másnál kialakítottunk egy buszfordulót 
és parkolót, ami a falut és a turistákat is 
szolgálja. Buszmegállót is készítettünk. 
Közös pályázaton traktort tudtunk vá-
sárolni, hét adapterrel. Külterületi útsza-
kaszokat is sikerült felújítani, aszfaltozni. 
A tűzoltó kiállítóhelyünk tetőcseréjét 

pályázatból és saját erőből sikerült meg-
oldani, ahogy a műemlék vörsi tájház 
nádtető cseréjét is. Leader-pályázaton 
kültéri fitness parkot alakítunk ki, tíz esz-
közzel. Ezt október elején avatjuk. Külté-
ri kemenceházat, fedett pavilont építünk, 
ezek emelik a rendezvények színvonalát. 
Pályázati sikernek köszönhetően meg-
újult a templom külső homlokzata, a 
templomkert, az emlékmű, s megtörtént 
a plébánia részleges felújítása. Fásítottuk 
a temetőt, ötven őshonos fát telepítettünk 
és elkészült az urnafal is. Az orvosi ren-
delő nyílászáróit sikerült kicserélnünk, s 

az épület is megszépült. Felavattuk a tele-
pülés 1956-os emlékművét. A régi isko-
laépületet felújították, abban ifjúsági klub 
és könyvtár kapott helyet.
Deák Tamás elmondta: reménykednek 
abban, hogy sikeres lesz az a pályázat, 
melynek összegéből kültéri betlehemet 
építenének.
– Örülnénk, ha a templomi betlehem 
mellett elkészíthetnénk a kültérit is. 
Mindez tovább erősítené Vörs ismertsé-
gét. S mint a fentiekben elmondta, törek-
szünk arra, hogy az ismertség minden 
feltételét biztosítsuk a falunkban.

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

1.

4.

1. Bristol tekercses  
vinyl burkolat  

2-3-4 m széles, 
2,7 mm vastag, 
lakossági felhasználásra 
1.799 Ft/m2

3.

2. Cardiff tekercses 
vinyl burkolat  

2-3-4 m széles, 
2,7 mm vastag, 
lakossági felhasználásra 
1.799 Ft/m2

4.  Moda Plus tekercses 
vinyl burkolat   

2-3-4 m széles, 
2,2 mm vastag, általános 
közületi és lakossági 
felhasználásra 2.599 Ft/m2

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

3. Almeria tekercses 
vinyl burkolat   

2-4 m széles, 
2,4 mm vastag, mérsékelt 
közületi és lakossági fel-
használásra 2.499 Ft/m2

5. Compact Click  
30 modul vinyl 

Tucson tölgy, 4,2 mm vastag, 
lakossági és mérsékelt közületi 
felhasználásra 6.999 Ft/m2 
KLUBKÁRTYÁVAL 5.999 Ft/m2

2.

Az árak szeptember 30-ig érvényesek. 

Vinyl burkolatok  
  a Diego®-tól

5.

A keszthelyi családbarát

vadételek széles választékával,  
számos ételkülönlegességgel,  
vegetáriánus bõségtálakkal várja 
szeretettel kedves vendégeit.

Családi-, céges-, és 
esküvõi rendezvények!

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

VADASKERT
CSÁRDA

Az idei nyár – június végén – az immár hagyománnyá vált „Le a 
cipővel” táborral vette kezdetét. 15 fő diák és 4 fő kísérő utazott 
az Erdélyben fekvő Csernáton testvértelepülésünkre. A táboro-
zók számos élményekkel gazdagodva egy teljes hetet töltöttek 
itt. Jövőre Sármellék látja vendégül testvértelepülésünk 
delegációját. 
Július elején első alkalommal rendeztük meg a volt kato-
nai reptéren a Hangárfesztivált, melyen a részvétel mesz-
sze felülmúlta a szervezők várakozásait. A rendezvény 
célja volt tartalmas családi programot kínálni a történe-
lem és a hadi kultúra kedvelőinek. Aki belépett az egykori sár-
melléki katonai reptér kapuján, egy igazi katonai táborba csöp-
pent. Láthatott hagyományőrző katonákat, szemügyre vehetett 
T-72-es tankot, illetve T-34, SU 76M, Hetzer rohamlöveg, 
PaK40 löveg, Katyusa replikákat, és számos kísérő program-
ban vehetett részt. A rendezvény jövőre még több lehetőség-
gel, látványosággal várja a látogatókat. Augusztus 3-án Roma 
Kulturális napra invitálta szeretettel az érdeklődőket a Roma 
Nemzetiség önkormányzat. Augusztus 16-án Vida Krisztián 
csillagász előadását hallgathatták meg az érdeklődők, majd vele 
együtt kémlelhették a csillagos eget. Akinek szerencséje volt kí-
vánhatott is, ha hulló csillagot látott. 
A nyár lássan véget ér, de a feladatok korántsem. A rendez-

vények a Hagyományok őszi fesz-
tiváljával folytatódnak melyre már zajlanak az előkészületek. 
A programok mellett, a már megnyert pályázatok kivitelezési 
munkálatai is megkezdődtek. Zala – két keréken pályázat során, 
kerékpárút kialakítása zajlik településünkön a Zala és a Dózsa 
György utcán. Sikeres pályázatnak köszönhetően az általános 
iskola és a volt „Pártház” épületének energetikai korszerűsítése 
valósul meg. A Hungarikum pályázat során a település egyik 
játszóterének játékai újulnak meg, illetve bővülnek. 
A kivitelezések mellett újabb pályázatok kerülnek beadásra an-
nak érdekében, hogy a település minél modernebb képet mu-
tasson. 
Év végéhez közeledve október 13-án önkormányzati választá-
sok. 

Rendezvények, projektek nyáron is
SÁRMELLÉK ÖNKORMÁNYZATA NYÁRON SEM TÉTLENKEDIK, FOLYAMATOSAK 
A PROGRAMOK, PÁLYÁZATI KIVITELEZÉSEK.
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a Nemzeti  Táncszínház fenntartója: Támogatók:

Helyszín: Balaton Kongresszusi Központ és Színház
Keszthely, Fő tér 3. | tel.: (06 83) 515 230
Jegypénztár: (06-83) 515 232 
E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu

www.tancszinhaz.hu

2019. szeptember 12–14.

Családi jegy: 3+2 óra (minimum 2 felnőtt+1 gyermek) 
felnőtt/fő  3 200 Ft 
+ gyermek/fő 14 év alatt 1 800 Ft
+ gyermek/fő 14 év felett (diákigazolvánnyal)  2 700 Ft
+ nagyszülő/fő  3 200 Ft

Gyermekjegy 3 órás (6-14 éves korig) 1 800 Ft
Diákjegy 3 órás (diákigazolvánnyal) 2 700 Ft

Bővebb információ: 
www.spaheviz.hu

spaheviz@spaheviz.hu
 (+36) 83 342 830

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház •8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Jöjjön az egész család a Hévízi Tófürdőbe!


