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A Fidesz-KDNP keszthelyi vezetõi – élükön
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõvel –
egy évvel ezelõtt még biztosak voltak abban,
hogy a széttagolt ellenzékkel szemben 2014-
hez hasonlóan könnyû gyõzelmet aratnak
majd a 2019-es önkormányzati választáson. A
tavaly év végi tüntetések azonban Keszthelyt
sem hagyták érintetlenül: az Orbán-rezsim
nép- és Európa-ellenes politikája és helyi kép-
viselõik arrogáns hatalomgyakorlási stílusa, a

város jól látható hanyatlása miatt az addig
egymással is versengõ ellenzéki erõk közösen
demonstráltak a szabadabb, igazságosabb és
élhetõbb Keszthelyért, majd együttmûködé-
sük egyre szorosabbá vált. Az ellenzéki
kerekasztal eredményeként a Kisvárosunkért
Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) lett a közös
jelölõ szervezet, amelyet a DK, a Jobbik, az
LMP, a Momentum és az MSZP mellett a
Mindenki Magyarországa Mozgalom is támo-

gat. A jelöltek közül többen ismert szereplõi
Keszthely közéletének, de vannak olyanok is
közöttük, akik most indulnak elõször válasz-
táson. És most végre valóban van választás:
egy az egy ellen megküzdve van esély levál-
tani a várost rossz irányba kormányzó, az
egyéni és pártérdekeket a keszthelyiek boldo-
gulása elé helyezõ gõgös társaságot. Ezért kell
tehát a változást akaróknak minél nagyobb
számban elmenni szavazni október 13-án! 

ÖSSZEFOGÁS Az ellenzék egyesítette erõit a Fidesz–KDNP leváltása érdekében,
amely Keszthelyt 13 éve uralja, a város pusztulását, hanyatlását tétlenül nézi, a polgárokat
semmibe veszi, a Balaton-part kisajátításához asszisztál. 

A KÉVE jelöltjei balról jobbra: Varga László, Herold János, dr. Weller-Jakus Tamás, Czuth Zoltán László polgármester-
jelölt, Dékány Péter, Molnár Tibor, Kovács Viktória, Haász György, Kenyeres Bence
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Czuth Zoltán Lászlóval, a KÉVE polgár-
mesterjelöltjével beszélgettünk életérõl,
programjáról és a kampány során szerzett
tapasztalatairól.

Keszthelyrõl indult, és bár nemzet-
közi karriert épített, sosem szakadt el a vá-
rostól...

A hûség nálunk hagyomány. Nagy-
apám és édesapám is itt szolgálta a hazát
tisztként, így egy tradicionális katonacsalád-
ba születtem bele 1975-ben. Hatéves koro-
mig éltünk Keszthelyen, ezután édesapámat
Budapestre vezényelték, hogy rádióelektroni-
kai szakismereteit oktatóként ossza meg a ka-
tonai fõiskolásokkal. Gyerekkoromból jól
emlékszem a Gagarin utcai óvodára a Szent
Miklós (akkor Zalka Máté) utcában laktunk.
Ide látogattunk vissza gyakran nagyszüleim-
hez. Anyai nagyapám, Ujvári Dezsõ a hon-
véd nyugdíjas klub vezetõje volt sokáig. Saj-
nos nagyszüleimet ma már csak a temetõben
tudom meglátogatni… Budapesti és külföldi
munkáim után logikus döntés volt a számom-
ra mindig is kedves nyugat-balatoni térségbe
visszaköltözni, így a Keszthellyel gyakorlati-
lag egybeépült Gyenesdiáson építettünk szü-
leimmel közösen házat, ahol feleségemmel,
két fiunkkal, valamint két kutyusunkkal
élünk. Nejem, Éva 23 éve társam, és 20 éves
házasok vagyunk. Eddigi sikereimet nem ér-
tem volna el odaadó támogatása nélkül. Ér-
telmiségi nõként igazi szellemi partnerem.
Jelenleg mérnök-tanárként tanít, korábban
pedig a Magyar Köztársaság kiemelt katonai
szervénél szolgált hivatásos állományban.

Számos végzettséggel rendelkezik, és
több országban is dolgozott. Mit kell tud-
nunk tanulmányairól és szakmai pályafu-
tásáról?

Az élethosszig tartó tanulás híve va-
gyok. Jelenleg is doktori tanulmányokat foly-
tatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen,
korábbi diplomáim pedig egymásra épültek.
Igyekeztem olyan, széleskörû szakképzett-
ségre szert tenni, amelynek birtokában fele-
lõsséggel el tudtam látni a rám bízott vezetõi
feladatokat. Önéletrajzom – ellenfelemével
szemben – nyilvános, ezért nem kívánom
részletesen ismertetni. Jó emlékeket õrzök a
DRV-nél végzett munkámról, valamint a

Honvédelmi Minisztériumban és a Belügy-
minisztériumban töltött idõszakomból. Leg-
utóbbi munkahelyem a Nemzeti Infokommu-
nikációs Szolgáltató Zrt. volt, ahol igazgató-
ként dolgoztam, ám a felajánlott új pozíciót
nem fogadtam el, mivel az átszervezés során
sok ponton megsértették a szakmaiságot.

Miért vállalta el a polgármester-
jelöltséget?

Elõször is egy ilyen megtisztelõ felké-
rést nem könnyû visszautasítani, fõleg ha a
szülõvárosomról van szó. Emellett történelmi
esélyt látok rá, hogy a jelenlegi ellenzék erõi-
nek egyesítésével olyan változást érjünk el a
város vezetésében, amely a sokéves hanyatlás
és a látszatberuházások után lehetõséget
nyújt Keszthely valódi fejlõdésére.

Mibõl gondolja, hogy éppen Ön a
megfelelõ ember erre a feladatra?

Ugyan számos KÉVE-beli és fideszes
jelölttársammal ellentétben eddig nem foglal-
koztam hivatásszerûen politikával, a verseny-
szférában és az államigazgatásban is betöltöt-
tem már felsõvezetõi munkaköröket, így nem
idegen számomra a nagy szervezetek irányí-
tása. Közigazgatási szakvizsgával, jogi szak-
oklevéllel rendelkezõ mérnök-közgazdász és
mûszaki menedzser vagyok, így azt hiszem,
van olyan „jogosítványom”, amellyel Keszt-
helyt is tudnám vezetni, adott helyzetben.
Magyarország számára már értem el sikert:
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat
(EURES) informatikai munkacsoportjában

végzett munkámnak köszönhetõ, hogy a ha-
zai álláshelyek és önéletrajzok rendszere kap-
csolódik az európai adatbázishoz.

Mit jelent ez a bizonyos „adott hely-
zet”?

Természetesen szeretnék legalább egy
szavazattal többet kapni, mint fideszes riváli-
som, Nagy Bálint. A város stabil vezetéséhez
viszont szükséges az is, hogy a KÉVE jelölt-
jei többséget szerezzenek a képviselõtestület-
ben. Ha ezeket az akadályokat sikerrel ves-
szük, október 13. után nekiláthatunk Keszt-
hely rendbetételének.

Milyennek képzeli el a jövõbeli
Keszthelyt? 

Mindannyiunk képzeletében él egy
Keszthely. Ez a képzeletbeli város részben az
idõvel egyre jobban megszépülõ emlékekbõl
áll össze, részben pedig egy álom arról, hogy
milyen lehetne. Mindannyian szeretnénk egy
nyugat-európai kisvároshoz hasonlító Keszt-
helyen élni: egy olyan városban, amely em-
beri léptékû, büszkén õrzi hagyományait és
értékeit, ugyanakkor a jövõ érdekében képes
a megújulásra. Ez az a Keszthely, amelyért
szívesen dolgoznék.

És a keszthelyi polgárok milyen vá-
rost szeretnének?

Egy több mint ötszáz fõ bevonásával
készített közvélemény-kutatás, és rengeteg
személyes beszélgetés során felmértük a
keszthelyi lakosok elvárásait városunkkal
kapcsolatban. Keszthely a nyugat-balatoni
térség központja. Ennek a szerepkörnek a be-
töltéséhez élhetõ környezetre, 21. századi inf-
rastruktúrára van szükség, amely alkalmas a
turisták méltó fogadására, és képes meghos-
szabbítani a szezont. Olyan Keszthelyre
vágynak, ahonnan nem vándorolnak el a fia-
talok, és ahol mindenki megtalálja a megél-
hetését biztosító munkát, a munkaadók pedig
a megfelelõ munkaerõt. Ugyanakkor a nyug-
díjas korosztály joggal várja el az életminõsé-
gét javító szolgáltatások bõvülését. Korunk
legnagyobb kihívása a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás. Ennek érdekében kiemelt
fontosságú a gondozott zöldfelületek arányá-
nak növelése, amelyre civil mozgalom is
szervezõdött a városban.

JÖVÕKÉP Élhetõ, a turistákat idevonzó, a fiatalokat megtartó, és az idõsebbek speciális
igényeit is kiszolgáló várossá kell tenni Keszthelyt.
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Ezek nagyon szép elképzelések, és jo-
gos elvárások, de miért nem valósultak
meg eddig?

Keszthelyt 13 éve irányítja a Fidesz-
KDNP, az utóbbi 9 évben ráadásul kormány-
pártként. Ennek ellenére nem látjuk a fejlõ-
dés jeleit. A kormánypárti hátszél nem a vá-
rost, hanem a Balaton-partot kisajátító befek-
tetõi kört segíti. 

Keszthely lakossága folyamatosan
csökken. Fiataljaink jövõkép híján nem ma-
radnak itt, inkább külföldön képzelik el jövõ-
jüket. Egy-két látszatberuházást leszámítva a
város útjai és épületei kiábrándító állapotban
vannak. A lepusztult Balaton-parti szállodák
zárva tartása jelentõs anyagi és presztízsvesz-
teséget okoz. A kormánypárti, ugyanakkor az
itteni fideszeseknél hozzáértõbb vezetésû Ba-
latonfüred és Hévíz rohamléptekkel fejlõdik,
és kifejezetten nyugat-európai arculatú hoz-
zánk képest. Eközben a közeli Zalaszentgrót
ellenzéki városvezetése is sikereket könyvel-
het el, a pályázati forrásokat érdekes módon
képesek úgy lehívni és elkölteni, hogy azok
látható és érezhetõ módon hasznosulnak a te-
lepülés számára. Erre kellene nekünk is töre-
kednünk.

Hogyan érhetõ el pozitív fordulat
Keszthely sorsában?

Ehhez mindenképpen személyi válto-
zás kell, demokratikus választás útján el kell
mozdítanunk hivatalukból a város visszafej-
lõdéséért felelõs fideszes kádereket. De
ahogy az egykori keszthelyi gimnazista, De-
ák Ferenc mondta: „A hatalom csak eszköz,
végcél a népek boldogítása.” Tehát a testületi
többség megszerzése önmagában mit sem ér,
ha nem felkészült, és a választópolgárokat
partnerként kezelõ, felelõs döntéseket hozni
tudó, a városért – és nem a városból! – élõ
képviselõk lépnek a mostani, megélhetési po-
litikusok és gombnyomogatók helyébe.

A kampány során milyen élmények-
ben volt eddig része?

Egyrészt felemelõ érzés, hogy számos
régi ismerõs és eddig ismeretlen ember meg-
tisztelt bizalmával, és megosztotta velem
Keszthellyel kapcsolatos ötleteit, észrevétele-
it. A kitelepüléseken, fórumokon rengeteg
biztatást kapunk. Nagyon jó csapattal dolgo-
zom együtt, ahol nem az számít, hogy ki hon-
nan jött, hanem, hogy merre tart, és most
mindenki egyirányba húz. A pártpolitikának
itt most nincs helye! Ugyanakkor elszomorít,
hogy Nagy Bálint nem hajlandó kiállni velem
vitára, holott a kulturált politikának ez alap-
vetõ eleme. A Fidesz ráadásul elfoglalta szin-
te az összes hirdetési felületet, és a helyi saj-
tóban is aránytalanul sokat szerepel jelöltjük,
megsértve ezzel a kiegyensúlyozott tájékoz-

tatás és a tisztességes verseny elvét. Éppen
ezért gyõzelmünk esetén egyik elsõ intézke-
désünk lesz az önkormányzati tulajdonú mé-
dia valóban függetlenné tétele, mert a sajtó-
szabadság a helyi közélet tisztaságának egyik
alappillére.

Mit lehet tudni a KÉVE programjá-
ról?

A már említett közvéleménykutatás és
személyes beszélgetések során feltérképeztük
a város általános, illetve az egyes választóke-
rületek egyedi problémáit. Az ezekre javasolt
megoldásainkat egy 17 oldalas dokumentum-
ban foglaltuk össze, amely a világhálón már
hónapok óta elérhetõ. Programunk legfõbb
célkitûzései között szerepel az átlátható ön-
kormányzat és felelõs városvezetés, az élõ
Balaton-part, az összetartó és támogató
Keszthely, a pezsgõ város, valamint a rende-
zett, zöld település megteremtése.

Mondana néhány konkrét ígéretet,
fejlesztési elképzelést?

A jelenlegi, félresikerült „Kõtér” he-
lyett árnyas Fõ teret hozunk létre. Progra-
munk „Nyugalom a mozgásban” címû feje-
zete a közlekedésrõl szól, amely az egyik
legnagyobb problémája Keszthelynek. Ká-
tyúmentesítjük az utakat, súlykorlátozással
újra kétirányúsítjuk a Szalasztó utcát, észsze-
rû közlekedési és parkolási rendet alakítunk
ki, és környezetbarát módon fejlesztjük a he-
lyi tömegközlekedést. A biztonságot más-

képp képzeljük el, mint a migránsokkal rio-
gató kormánypártiak: városõrség létrehozá-
sával, és a térfigyelõ kamerarendszer bõvíté-
sével teszünk a nyugalomért. Vásárcsarnok
építését szorgalmazzuk, ahol helyi termelõk-
tõl, akár csomagolásmentesen is vásárolha-
tunk. A keszthelyi vállalkozások helyzetbe
hozása, a munkahelyteremtés is fontos eleme
programunknak, akárcsak az idegenforgalom
fellendítése. Új kulturális és szórakozási le-
hetõségek, mozi létesítését is támogatjuk. A
Balaton-partra fesztiválparkot, valamint ku-
tyás és szabadstrandot is tervezünk, a jelen-
leg zárva tartó szállodák mûködtetését pedig
a rendelkezésünkre álló hatósági eszközök-
kel kényszerítjük ki. A „KeszthelyAPP” el-
nevezésû városi okostelefonos alkalmazás a
helybelieknek és a turistáknak egyaránt se-
gítséget nyújt majd ügyeik intézéséhez, a
legfontosabb információkhoz való hozzáju-
táshoz. Új Egészségházat tervezünk a járó-
betegek számára. A jelenleg kihasználatlan
vagy kevésbé kihasznált ingatlanok egyiké-
ben alternatív iskola mûködését tesszük le-
hetõvé, ahol az ép értelmû, de a hagyomá-
nyos oktatási keretek között nehezen boldo-
guló gyerekek tanulhatnak. Érdemes elolvas-
ni programunkat, amelyet az internettel nem
rendelkezõk számára kérésre kinyomtatunk,
és házhoz viszünk.

Mi a garancia arra, hogy gyõzelme
esetén meg tudja valósítani ezt a progra-
mot?

Évtizedek mulasztásait és elmaradt
fejlesztéseit bepótolni valóban óriási kihívás,
de egyáltalán nem lehetetlen. Felelõs város-
gazdálkodással, a helyi civil társadalom, vál-
lalkozók, az értelmiség és minden tenni aka-
ró polgár támogatásával, odafigyeléssel és
szemléletváltással sikerülhet. Nem csodát
várunk, hanem Keszthely polgáraival együtt
csodát teszünk. Azon túl, hogy a „fentrõl”
érkezõ támogatással elszámolunk, jó gaz-
daként a város javára fordítjuk azt. A munka
oroszlánrészét nekünk, helyben kell elvégez-
nünk. Keszthely páratlan adottságaira, tehet-
ségeire és aktív polgáraira támaszkodva
sikeres, a dicsõ hagyományokhoz méltó vá-
rost teremthetünk. Ehhez azonban nem csak
polgármesterre, hanem mesterpolgárokra is
szükség van! Olyanokra, akik nyitott szem-
mel járnak, és felelõsen gondolkodnak la-
kóhelyükrõl, aktívan részt vesznek a köz-
életben, és tudásukkal, szorgalmukkal képvi-
selik azt a változást, amit látni szeretnének a
világban. Egykor voltak ilyen mesterpolgá-
rai Keszthelynek, és hiszem, hogy most is
vannak!

Köszönjük a beszélgetést! Sok sikert
kívánunk Önnek és a KÉVE jelöltjeinek!

Czuth Zoltán László feleségével, Évával
a keszthelyi verklifesztiválon



IFJÚSÁG, LENDÜLET ÉS BIZALOM Kenyeres Bence egész eddigi
életét a 2-es számú választókerületben töltötte, budapesti tanulmányai
alatt is oda járt haza. Édesanyja a Gagarin utcai óvoda közkedvelt Gabi
nénije, akit gyakran megszólítanak mostanában amiatt, hogy fia a KÉVE
képviselõjelöltje. Bence számára nem idegen a nyilvános szereplés, mivel
énekesként szépen alakul karrierje: áprilisban megnyerte a Petõfi Rádió
Saját dalod elnevezésû versenyét, kommunikáció és médiatudomány sza-
kos végzettsége pedig kifejezetten erre készíti fel. Mesterszakos tanul-
mányai mellett már dolgozik is szakmájában. Bár kora alapján a „Mo-
mentum-generációhoz” tartozik, független civilként vállalta a jelölést. Hi-
telesen igyekszik képviselni választókörzete minden lakóját, különös te-
kintettel a manapság érdekképviselet nélkül maradt társadalmi csoportok-

ra, példaként a hátrányos helyzetûeket és a fiatalokat említi. Utóbbiak
megszólításában, és közéletbe való bevonásában kulcsszerepet kíván vál-
lalni. Jól látja a Deák Ferenc és a Fodor utca közé esõ
városrész problémáit, amelyekre rá is világít. Ilyen
például a hulladékgyûjtõ szigetek állapota, a hiányos
közvilágítás, a gondozatlan fák, az utak állapota, az
elhanyagolt játszóterek, a hiányzó és megrongált pa-
dok, vagy éppen a vízelvezetés hiányosságai. Egy
eredményt már elért programjával: a Deák Fe-
renc utcát és a Vak Bottyán utcát összekötõ,
elhanyagolt közt a fideszes városvezetés két
héttel a választás elõtt leaszfaltoztatta.
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CSAPATMUNKA Másképp gondolkodnak a világról, különbözõ politikai családokból
vagy éppen a civil életbõl jönnek, Keszthely jövõjével kapcsolatban azonban egyetérte-
nek, és közösen dolgoznak a KÉVE jelöltjei. 

DOLGOS SPORTEMBER Talán még akkor is a keszthelyi 1-es
számú egyéni választókerület problémái körül forogtak Dékány Pé-
ter gondolatai, amikor szeptember elején a szlovéniai Rogla hegység
ködös, lápos erdeiben kereste a célt a rádiós tájfutó Európa-bajnoksá-
gon. 60 évesen a tíz évvel fiatalabbak között indult, és tisztes közép-
mezõnybeli helyezést ért el. Október 13-án azonban csak az elsõ hely
az elfogadható számára, hiszen gyõzni szeretne a Helikon-ligetnek is
nevezett déli városrészben. Sportnyelven szólva úgy látja, hogy a
„címvédõ”, azaz Boldizsár doktornõ sokéves képviselõsége alatt a vá-
rosrész nem fejlõdött érdemben, sok része kifejezetten elhanyagolt.
Ezen kíván változtatni az itt lakók és az idegenforgalom érdekében. A
Fenékpusztán és a Szendrey-telepen élõk körülményein is javítani

akar. Támogatja szabadstrand létesítését. A Balaton-parti zenés szóra-
kozóhelyek éjszakai hangerejének csökkentését is célul tûzte ki. Spor-
tolóként fontosnak tartja a küzdõszellemet és a
sportszerûséget – ez utóbbit hiányolja a politikai el-
lenfelek részérõl. Ipari alpinistaként dolgozik, és
pályafutása során megtanulta, hogy egy munkát
nem lehet csak körülbelül elvégezni. Sportoktató-
ként empátiára és türelemre van szüksége,
így garantáltan képes megtalálni a hangot a
legkülönbözõbb emberekkel is. Képviselõ-
ként is ebben a szellemben kíván tevé-
kenykedni. 1. vk.: Dékány Péter

2. vk.: Kenyeres Bence

KÖVETKEZETES SZAKMAISÁG Hogyan lett a katolikus leány-
gimnázium tanulójából bányamérnök-közgazdász, késõbb pedig város-
szerte ismert ellenzéki politikus? Kovács Viktória életútját végigkísérte
a következmény nélküliség elleni küzdelem, így egyáltalán nem megle-
põ, hogy ezekben, a közvélekedés szerint nem kimondottan nõies munka-
körökben is megállja a helyét. Szociálisan érzékeny, keresztény család-
anya, akinek értékrendjében rendkívül fontos a mások problémái iránti
nyitottság. Keszthely városvezetésében szakmai döntéseket szeretne, va-
lódi párbeszédek alapján. Bár a DK aktív politikusa, a városért folytatott
tevékenységében nem játszik szerepet a párthovatartozás, ezért is csatla-
kozott a KÉVE-hez. Amit leginkább aggasztónak érez, az a máshogy
gondolkodókkal szemben szított gyûlölet és elutasítás, amely már Keszt-

hely lakói közé is éket vert. A 3-as körzet, vagyis a Vaszary Kolos utca és
környéke élhetõbbé tétele viszont minden ott lakó közös érdeke, itt nincs
helye a széthúzásnak. Ehhez egy aktív, sokat dolgozó, a
közösségi életben jelenlévõ képviselõre van szük-
ségük. A Vaszary utca közlekedését zavaró, egyen-
rangú keresztezõdések (jobbkézszabály) megszünte-
tése, közösségi kertek kialakítása, a garázssor rende-
zése, a csatornabûz megszüntetése, és a a Pál utca
(„Czoma-szoros”) lezárásának megakadályo-
zása a körzet forgalomcsillapított jellegének
megõrzése érdekében  szerepel Kovács Vik-
tória tervei között. 

KÖZÖSSÉG ÉS GASZTRONÓMIA Herold János hivatásos kato-
na volt 15 éven át, többek közt a délszláv háborúban is szolgált béke-
fenntartóként. Leszerelése után a vendéglátásban találta meg új hivatá-
sát. Akik ettek az általa fõzött gulyásból a KÉVE kampányrendezvé-
nyén, azok tanúsíthatják, hogy nem beszél a levegõbe, amikor azt
mondja: számára a legfinomabb ízvilág a magyar. A hadseregben meg-
szerzett tartást átültette a civil életbe is, életfilozófiájának fontos része a
tisztesség és a becsület. A Jobbik színeiben került a keszthelyi város-
házára. Képviselõi munkájának fontos részét képezi a napi szintû kö-
zösségi élet. Elsõ kézbõl értesül a problémákról a lakosságtól, így gyor-
san és hatékonyan tud intézkedni, például a játszóudvar vagy a Bakacs
utcai áldatlan állapotok esetében. A belvárosi kereskedõk egyesületé-

nek tagjaként szeretné felülvizsgáltatni a közterület-használat helyi sza-
bályait, és a városképet rontó, lepusztult épületek felújítását is szorgal-
mazza. Szezonbõvítõ kulturális programokat tervez,
helyi vállalkozók bevonásával. A Belvárosban élõk
és itt dolgozók érdekében olyan, lakosságbarát par-
kolási rendszert szeretne kialakítani, amely meg-
könnyíti a turisták, vásárlók idejutását is. A Fõ tér
zöldebbé tételét és a Zeppelin tér teljes rehabilitá-
cióját sürgeti. Közvetlen, ugyanakkor határo-
zott személyisége hasznosabb lenne a Bel-
város számára, mint a jelenlegi, zsandár
mentalitású képviselõ asszonyé.

3. vk.: Kovács Viktória

4. vk.: Herold János
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ZÁMORIKÉNT A ZÁMORÉRT 2004-ben belügyminiszteri ki-
tüntetést kapott a helyi önkormányzati rendeletek uniós jogharmoni-
zációjában végzett jogalkotási munka elismeréseként dr. Weller-
Jakus Tamás. Jegyzõként bárhol is dolgozott, mindig a törvényes-
ség õre volt. Erre törekszik politikusként is, amikor felhívja a figyel-
met a keszthelyi önkormányzat mulasztásaira. A Kisvárosunkért Ér-
dekvédelmi Egyesületet kifejezetten azért alapította 2013-ban, hogy
a keszthelyieknek – elsõsorban jogi – segítséget nyújtson ügyeik in-
tézésében. Ebbõl lett késõbb az ellenzék közös jelölõ szervezete, rö-
vidített nevén a KÉVE.  Zámori lakosként  gyakran szembesül a vá-
rosrészt sújtó problémákkal: a vízelvezetés elégtelenségével, a Ta-
polcai úti lámpák miatt a belsõ utcákra zúduló forgalommal, és a
közvilágítás rendszeres meghibásodásával. A Zámor térséghez tarto-

zik számos illusztris beruházás, így a „Fidesz-kikötõként” ismert
Tiborcz-közeli yachtkikötõ, és a mellette lévõ, egyelõre beépítetlen
területek, amelyekre nagyon nem mindegy,
hogy mi és hogyan épül majd. Sokan élnek itt
szobakiadásból, az õ érdekeiket is képviselni
kell. Tamás eddig is rendszeres kapcsolatban
volt a helyi polgárokkal, megválasztása esetén
is megtartja ezt a szokását. Ajtaja mindig nyitva
áll azok elõtt, akik segítségért, tanácsért for-
dulnak hozzá. A zámoriaknak egy
köztük élõ, aktív képviselõre van
szükségük, nem egy ideejtõernyõzött,
ifjú pártkatonára. 5. vk.: dr. Weller-Jakus Tamás

A HONFOGLALÓ BAJNOKA Gyermekkorától fogva szeretett ol-
vasni Molnár Tibor, talán ennek is köszönhette, hogy három egye-
temi diplomát is szerzett, majd a televíziós mûveltségi vetélkedõben
is sikeresen szerepelt. Mégsem lett „szobatudós”: a mai napig igazolt
labdarúgó, huszonévesen pedig rockzenészként ért el sikereket. Dol-
gozott már a versenyszférában is, a keszthelyiek pedig a VSZK nép-
szerû tanáraként ismerhetik. Eredményes pedagógusi munkáját az ál-
tala szervezett jótékonysági pizzaparty ellehetetlenítése miatt hagyta
abba: országos visszhangot kiváltó felmondásával tiltakozott az okta-
tási rendszert átszövõ, fideszes hatalmi önkény ellen. Korábban az
országos politikának is szereplõje volt az Együtt elnökségi tagjaként.
A párt megszûnése után rövid idõre visszavonult, majd a keszthelyi

ellenzéki kerekasztal létrehozásában vállalt fontos szerepet. A Tapol-
cai úttól északra esõ területen (6. vk.) otthonosan mozog, hiszen kö-
zel tíz évig ide járt, és tavaly óta újra ide jár dolgozni
– gyakran kerékpárral, hogy minél több emberrel
beszélhessen, és közelrõl vehesse szemügyre a kör-
zet állapotát. Új összekötõ utat szeretne a nagy be-
vásárlóközpontok között, mérsékelve ezzel a Mar-
tinovics és Mátyás király utcák forgalmát, az
egykori Nagyváthy helyén pedig alternatív
iskolát hozna létre, felújítaná és bõvítené
a játszótereket, valamint az önkormányza-
ti bérlakások helyzetét is rendezné. 6. vk.: Molnár Tibor

VILÁGJÁRÓ OLAJMÉRNÖK Dolgos, és nem ritkán veszélyekkel
teli pályafutás után a legtöbben hátradõlnének, és élveznék nyugdíjas
éveiket. Haász György azonban Keszthely jobbá tételéért kíván tevé-
kenykedni. A nyugalmazott, aranydiplomás olajmérnök kalandos élet-
útja a második világháború végén kezdõdött a Jugoszláviához éppen
visszakerült Muraközben, ahonnan egy babakocsiban, menekültként
érkezett Magyarországra. Édesapja életét horvát fegyveresek oltották
ki, magyarsága miatt. Örökbefogadott gyerekként, kemény munkával
és tanulással szerezte meg az olajfúró mérnöki végzettséget, majd 50
országban járva és dolgozva, nem ritkán egzotikus helyszíneken tanult
meg több idegen nyelvet, és szerzett értékes tapasztalatokat. Részt vett
az Öböl-háborúban felgyújtott olajkutak eloltásában, amely speciális

szakértelmet követelt meg. Volt, amikor puskát fogtak rá, és rövid idõ-
re el is rabolták. 70 éves korában ment ténylegesen nyugdíjba, azóta a
vitorlázás, horgászat, kertészkedés és barkácsolás töl-
ti ki az idejét. Természetesen a közéletben is aktív:
korábban a nagykanizsai vásárcsarnok létesítésének
egyik kezdeményezõje volt, most pedig Keszthelyre
álmodik hasonlót. Körzetében fontosnak tartja az
utak, járdák állapotának javítását, és kerék-
párút, valamint közvilágítás kiépítését a
Külsõ-Zsidi úton. Barátságos, derûs szemé-
lyisége segít neki a választókkal való kap-
csolattartásban. 7. vk.: Haász György

HAGYOMÁNYÕRZÕ Varga László több szakma elsajátítása,
sofõrködés, majd késõbb a kereskedelemben és a vendéglátóiparban
végzett munka után találta meg igazi hivatását, amelyet immár két
évtizede ûz. Ez pedig nem más, mint a fésûs-szarumûves népi ipar-
mûvészet. Családjával Keszthely-Kertvárosban él, itt készíti nagy
odaadással, az õsi tudást a modern technológiával ötvözve alkotá-
sait. A magyar szürke marha tülkébõl készült kürtök, ivócsanakok,
fésûk és hajtûk elsõsorban a hagyományõrzõ országos találkozó-
kon, vásárokon találnak gazdára. László mint a Kertvárosban élõ,
nyitott szemmel járó polgár eddig is figyelemmel kísérte az utak, a

vízelvezetés egyre romló állapotát, a térség gaz-
dátlanságát, gondozatlanságát, a járdák hiá-
nyát, a hiányzó tömegközlekedést, az elégtelen
téli útkarbantartás miatti baleseteket. Megvá-
lasztása esetén mindent elkövet, hogy végre
biztonságos és rendezett körülmények között
élhessenek a sok tekintetben Keszthely
mostohagyerekeként kezelt Kertváros és
a választókerülethez tartozó kiskeszthelyi
utcák lakói. 8. vk.: Varga László



6 SZAKMAISÁG. EMBERSÉG. KESZTHELYÉRT!

Még mindig szívügye Keszthely
Beszélgetés dr. Czoma Lászlóval,

a Helikon Kastélymúzeum volt igazgatójával

Igazgató úr – ha szabad így szólíta-
nunk – ugyan már közel egy évtizede nem él
Keszthelyen, mégsem szakadt el teljesen a
várostól. Hogyan látja a jelenlegi helyzetet?

Megtisztelõ a megszólítás! Franciaor-
szágban vagy Ausztriában egyébként termé-
szetes, hogy a korábban elért legmagasabb tisztségét említik az ember-
nek. Keszthely változatlanul a szívügyem, hiszen jószerével egy fél
emberöltõt töltöttem itt. Napjainkra a Balaton fõvárosából sajnos csak
a cím maradt meg. Amikor én ideérkeztem, közel huszonötezer lakosa
volt a városnak, most már nincsenek húszezren sem. 20-30 évvel ez-
elõtt számos szálloda, étterem mûködött, jó volt itt élni, mára pedig le-
ült minden. Olyan, mintha nem lenne gazdája Keszthelynek. Útjai el-
hanyagoltak, a Balaton-parti szállodák pedig zárva vannak, ezzel pe-
dig munkahelyek százai szûntek meg. Szomorú, hogy lepusztult képet
mutat a város. Egykor nagyon tisztességes, békés, polgári hangulata
volt a Belvárosnak, érdemes volt végigsétálni a fõutcán, most pedig
alig van olyan hely, amely arra enged következtetni, hogy itt elégedett
polgárok élnek. Ez a hangulat nagyban meghatározza az idegenforgal-
mi vonzerõt is!

Hogyan látja a keszthelyi fejlesztések ügyét?
Természetesen Budapestre is eljutott a kutyás strand híre, ám

úgy gondolom, hogy millió-egy sokkal égetõbb probléma van a város-
ban, amelyeket meg kell oldani ahhoz, hogy jobbá tegyük a városla-
kók mindennapi életét, és idevonzzuk az igényes turistákat. Hogy ér-
demes legyen elmenni meginni egy kávét a sétálóutcán, részt venni
olyan kulturális rendezvényeken, amelyek Európában egyedülállóak.
Például igazgatóságom alatt a kastélymúzeumban nagyon sok Kos-
suth-díjas mûvész fordult meg. A mesterkurzusok idején úgy foglaltak
szobát a Helikonban és a hévízi szállodákban, hogy kifejezetten Sza-
badi Vilmosra vagy Onczay Csabára, illetve tanítványaikra voltak kí-
váncsiak. A kulturális turizmust kell fejleszteni!

Köztudott, hogy figyelemmel kíséri a keszthelyi közélet tör-
ténéseit. Mit tanácsolna az itt élõknek az önkormányzati választás
elõtt?

Különösebben egyik párt mellett sem szeretnék agitálni. Engem
Keszthely városa kétszer emelt függetlenként magas tisztségbe, vá-
lasztott meg országgyûlési képviselõnek, és ezért nem tudok elég há-
lás lenni. Az akkori polgárokkal békésen, nyugodtan éltünk egymás
mellett, még azokkal is, akik nem rám szavaztak. Mindenkinek azt ta-
nácsolom, hogy nézzék meg a programot: ki akar olyan gyökeres vál-
tozást – és én ettõl a szótól, hogy gyökeres, nem félek – amelynek kö-
vetkeztében létrejön egy olyan Keszthely, ahol jó élni, ahol kiteljese-
dik az ember, ahol a gyerekei nem fognak majd megszökni Nyugatra,
mert itt is van tisztességes megélhetési lehetõség. Érdemes megnézni a
jelöltek személyiségét, tudását és hitelességét is. Az idõ halad, és ko-
moly felelõsségünk van abban, hogy milyen Keszthelyt hagyunk utó-
dainkra. Azt érdemes támogatni, aki a Balaton fõvárosa címet nem
csak szavakkal, hanem valódi tettekkel és fejlõdéssel, színvonalas
programokkal képes helyreállítani. Minden olyan összefogásnak híve
vagyok, amelyik jobbat akar, amelyik mást akar, és amelyik nem az
álmos, befelé forduló semmit próbálja tovább vinni, hanem igenis éle-
tet akar vinni ebbe a városba. Erre kell törekedni, és én ehhez kívánok
minden jót.

A SZÍVÜK OTTHONA Fontos szereplõi voltak az itteni kulturális életnek, mégsem itt
élnek már – saját elhatározásukból ugyan, de nem jószántukból.

Betiltva a szülõvárosban
Interjú Bálint Natália operaénekessel,
a Keszthely-himnusz szerzõjével

Zenemûvészeti diplomát Németországban
szerzett, de elõtte még közgazdászként és nem-
zetközi kapcsolatok elemzõként végzett Buda-
pesten. Ezzel a komplex gondolkodással bizo-
nyára összetett a véleménye is, ami Keszthelyt il-
leti.

Borzalmas látni, ahogyan haldoklik a városom, kong, és nyáron izzik
Fõ tér, acsarkodnak az emberek, omladozik a kihalt belváros, minden megy
tönkre. Én gyermeki lelkesedéssel álmodtam egy tevékeny közösséget,
amely egyébként van is, és tenne is, de megfélemlítette az embereket a ha-
talom. Régi barátaim és azok a civilek, akikkel együtt, pici pénzbõl, sok
szeretettel szerveztük a Keszthely-Klassz komolyzenei fesztivált, körülnéz-
nek, mielõtt visszaköszönnének nekem, hogy ki lát, mert vörös posztó va-
gyok a városvezetés szemében, õk pedig félnek, mint az ötvenes években.

Miért? Hiszen a Keszthely-Klasszt 2011-ben támogatták, az Ön
által írt és énekelt városi himnusz felvételét finanszírozták. Nyáron pe-
dig Nagy Bálint letiltotta a Facebook-oldalán egy szépen megfogalma-
zott, de kritikus hozzászólás miatt, ami után ráadásul ismeretlenek fel-
törték a fiókját. Mikor romlott meg a viszony?

Már a Keszthely-himnusz bemutatásának évében: 2010-ben városi
sportnapra hívtak meg a gyerekkórussal, amirõl kiderült, hogy Fidesz-kam-
pányesemény. Ezt szóvá tettem. Talán erre válaszul, 2011-ben a sportgálán
úgy állították be, mintha nem érkeztem volna meg a saját fellépésemre, ami
természetesen nem volt igaz, de lejárattak a közönség elõtt. Aztán a
Keszthely-Klassz Fesztivál alatt megtapasztaltam a dilettantizmus és rossz-
indulat sok formáját, nem csak engem, de a világhírû mûvész barátaimat is
megalázták. Én ezeket lenyeltem, törekedtem a jó kapcsolatra, a város érde-
kében a folytatásra, amit Pálinkás Róbert akkori alpolgármester meg is ígért
a zárókoncerten. Mert dacára a ránkszervezett borfesztiválnak, a feltúrt Fõ
térnek, hihetetlenül sikeres volt a rendezvénysorozat, lehetett volna egy új,
a szezont két héttel kitoló, populáris, mégis igényes mûvészeti fesztivál,
ami tehetõs közönséget vonz: jót tett volna a városnak.

2015-ben felajánlott egy ingyenes koncertet, miután észrevette,
hogy elfelejtettek megemlékezni városunk szülötte, Goldmark Károly
halálának 100. évfordulójáról (január 2.). Akkor azzal utasították el
Önt és férjét, Alekszejev Jevgenyij zongoramûvészt, hogy van prog-
ram, igaz, õsszel. Korábban rendszeresen fellépett a Balaton Színház-
ban, mostanság azonban csak az oroszországi, üzbegisztáni, svájci, né-
met-, spanyol- és olaszországi képeket látjuk az interneten. Mikor éne-
kelt utoljára Keszthelyen?

2016-ban adtunk a Kármelben adventi koncertet. Csodálatos volt
megtapasztalni, hogy mennyien kíváncsiak ránk: a fûtetlen, jéghideg temp-
lom megtelt emberrel és szeretettel.

Miért döntöttek úgy, hogy saját költségen hazautaznak Stutt-
gartból, és a KÉVE kampányzáróján fellépnek? Azt mondja, operát
ezúttal nem énekel.

A saját dalaimat és kultikus dalokat adunk elõ, például Koncz Zsuzsa
vagy Zorán slágereit. A KÉVE bizakodásra ad okot. Tetszik az elhivatott-
ság és az alázat, amit a profizmus mellett látok. A KÉVE jelöltjei közül is-
merek néhányat, kiváló, csupaszív embereknek tartom õket. Jól válogatott
csapat. És ugyan nincsenek komolyabb terveim a jövõben Keszthelyen,
szeretnék úgy hazajönni, hogy boldogan nézhetek végig a szülõvárosomon.
Erre a jelenlegi állapotában nincs esély. Változásra van szükség.



Visszaesés az idegenforgalomban

Az elmúlt években hiába sikerült egy-egy turistabarát attrakciót a vá-
rosba hozni, megszûntek a helyi, minõségi szórakozási lehetõségek
(például a mozi és a kertmozi), eltûntek a vendégek, majd pedig el-
fogytak a szállodák is a Balaton partjáról. A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) évrõl évre kiadja a településeken eltöltött vendégéj-
szakák számának összesítését, ahol Keszthely a város adottságaitól
elvárhatónál rendre gyengébben teljesít. Balatonfüred és Siófok min-
dig toronymagasan veri a Balaton fõvárosát, de még Balatonszemes
és Cserszegtomaj is többször végzett városunk elõtt. Ha csak a keres-
kedelmi szálláshelyeken regisztrált tavalyi vendégéjszakák számát
(165.382) nézzük, Keszthely nem fér be az ország 25 legkedveltebb
idegenforgalmi célpontja közé, és a balatoni régióban is csak a 9. he-
lyet foglalja el.

A jó hírek magazinja, a Balatoni Krónika szerint idén nem csökkent
a vendégek száma a nyári szezonban, ami kétségkívül örömteli,
ugyanakkor a KSH szerint a csökkenés már tavaly megtörtént, és
26%-kal volt kevesebb a vendégéjszakák száma a 2017. évinél! A
Keszthely, Hévíz és Vidékében szeptember 24-én a Balatoni Króni-
kához képest szokatlanul õszinte hangvételû szezonértékelõ cikk je-
lent meg, amelyben Tar László, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda
ügyvezetõ igazgatója így nyilatkozott:

„Tragédiaként tekinthetünk arra, hogy az összes nagyobb szálloda
szinte egy idõben bezárt Keszthelyen. Nélkülük a városra nem lehet

komoly idegenforgalmi szálláshelycentrumként tekinteni.”

Ugyancsak õ mondta el azt, hogy a bezárt kempingek és hotelek
miatt naponta több ezer vendég hiányzott Keszthelyrõl, és hogy amit
a szobakiadók nyertek rövid távon, azt a város mindenképp elvesz-
tette hosszú távon. Az osztrák és német vendégek helyét kelet-euró-
paiak, zömmel csehek és lengyelek vették át. A belvárosi és piaci ke-
reskedõk is megérzik a szállodák hiányát. Ugyancsak problémaként
említi az interjú azt, hogy nincsen olyan, több vendégéjszakát gene-
ráló, nagy rendezvény, amit Keszthely nevével azonosítana a turista.
Az ilyen jellegû márkaépítéshez több év, és tõkeerõs, külsõ befektetõ
szerepvállalása szükséges.

13 év, mínusz 2000 ember

Az elöregedés és az elvándorlás a kisebb települések sajátja. Azon-
ban ha egy kisváros ezt elkerülendõ nem tesz semmit, az a település
jövõje ellen elkövetett bûnnek számít. Keszthelyen az elmúlt 13 év-
ben csaknem 2000-rel csökkent a lakosság száma! Annak ellenére is,
hogy 9 évig egy „családbarát, munkahelyteremtõ” kormány támoga-
tását élvezte a keszthelyi városvezetés. A kormánypárt részérõl a vá-
lasztások idején folyamatosan megígért ipari park is egyelõre csak
álom Balaton-parti városunkban, munkahelyek pedig leginkább tõ-
lünk nyugatabbra teremtõdtek, hiszen sok keszthelyi keresi kenyerét
külföldön, családjától távol.

Mi tûnt még el?

2006-ban meg sem épült, úgy tûnt el a Keszthely és Hévíz közé ál-
modott 5 csillagos szálloda. Érdekesség, hogy 2002 és 2006 között
többek közt az a Ruzsics Ferenc fúrta ezt meg (az azóta szintén pol-
gármesterré választott, hévízi Papp Gáborral karöltve), aki 2010-ben
már e szálloda megépítésével kampányolt Keszthelyen. 2010-ben
úgy csináltak több mint 100 millió forintból tornatermet a város pati-
nás mozijából, hogy Hévízen tízezrek járnak évente moziba, a torna-
teremnek született Ifjúsági parki edzõteremhez pedig nem nyúltak.
2011-ben parkolóvá dózerolták az egykori kertmozit és szabadtéri
színpadot, majd a következõ években a Balaton körül újra népszerû-
ek lettek a kertmozik. 2015-ben bezárt a Hotel Via, 2017-ben a Hotel
Helikon. Elõbbit azóta elbontották, hogy Baron Hotel néven közel 2
milliárd forintos támogatással építsenek majd a helyére újat egyszer,
a Helikon pedig továbbra is szebb jövõre vár, elhagyatottságában
már-már csernobili hangulatot árasztva. Idén számos turista kereste
hiába a Zala Kempinget, csak a lelakatolt kapu és a bungalók közti,
burjánzó növényzet fogadta õket. De jobb sorsra vár a Városi Strand
melletti két, patinás szálló is. Noha a Hullámot is már pár éve beke-
belezte a NER, felújítani azóta sem sikerült. Nagyon alacsony szín-
vonalon, még ebben a szezonban is mûködtette a tulajdonosa, de a
nagyközönség számára nem volt nyitva, csak az Erzsébet-program
vendégeit fogadta. A Balaton szálló (képünkön) szintén Orbán-közeli
tulajdonú ingatlan lett, a felújításra szánt uniós pénzeket ugyancsak
tárt karokkal várja. Összes-
ségében elmondható tehát,
hogy a Fidesz 13 éves
keszthelyi uralma alatt a
város számára legfonto-
sabb statisztikai mutatók
egyértelmû visszaesést je-
leznek, ez pedig a városve-
zetés felelõssége is.
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KIÁBRÁNDÍTÓ TÉNYEK A városi és helyi turisztikai hangulatjelentések ellenére az
elmúlt 13 fideszes évben (ebbõl 9 év erõs kormányzati hátszéllel) nem vált Keszthely a
Balaton fõvárosává. Annak ellenére sem, hogy 2001-ben az önkormányzat levédette ezt a
szlogent.

Keszthely népessége 2006–2018. Forrás: KSH




