
A városban idén 11. alkalom-
mal mûködött a szezonbeli bûn-
megelõzési szolgálat. Az önkor-
mányzat és a rendõrség együtt-
mûködésében fõ elem a bûn-
megelõzési iroda fenntartása,
aminek költségeit évek óta saját
erõbõl finanszírozza a város, erre
idén 1,5 millió forintot költöttek.
Az önkéntes szolgálatra jelentke-
zett szünidõs diákok felkészülési

céllal elõzetesen 4 napos kortárs
segítõ táborban vettek részt,
gyakorolva a csapatmunkát is.      

Az iroda a megszokottak sze-
rint a Városi strand fõbejáratánál,
július közepétõl augusztus végé-
ig mûködött. A fiatalok a stran-
don, a parkolókban, a kerékpár-
úton, a piac területén járva hív-
ták fel a figyelmet az áldozattá
válás elkerülésére, az értékek
óvására. Mindennek értékelése
során elhangzott: már a jelen-
létüknek is hatása volt arra is,
hogy a területre rossz szándékkal
érkezõk elálljanak a jogsértõ cse-
lekményektõl. A munkát rend-
õrök szakmai irányítása mellett
végezték a fiatalok. Tevékenysé-

gük az idei turisztikai szezonban
is nagyban hozzájárult a város
közbiztonságának növeléséhez. A
szolgálat a bûnmegelõzési tevé-
kenység mellett turisztikai infor-
mációval és útbaigazítási segít-
séggel is a vendégek rendelkezé-
sére állt.       

A szolgálatot záró találkozón a
kapitányi értékelés mellett a fia-
talok egymás közt is beszélget-

tek a tapasztalatokról, elismerés-
ként többen ajándékutalványt
vehettek át. 

A 468 balatoni szálláshely közel
78 ezer férõhelyet kínált a látoga-
tóknak. A vendégforgalom meg-
határozó részét – az összes vendég
majdnem négytizedét, az eltöltött
vendégéjszakáknak pedig a felét -
a zalai szálláshelyek regisztrálták. A
népszerû zalai fürdõvárosokba,
Hévízre és Zalakarosra érkezett a
teljes balatoni vendégkör több
mint a negyede, 145 ezer ember. A

balatoni kereskedelmi szálláshe-
lyek a 391 ezer hazai vendég mel-
lett 125 ezer külföldi látogatót re-
gisztráltak. A keszthelyi fõidény
alakulásáról Zámbóné Hajdu And-
reát, a keszthelyi Tourinform-iroda
vezetõjét kérdeztük.

– A turisztikai szakma helyi
szereplõinek nem hozott újdon-
ságot, vagy nem várt fejleményt
az idei fõidény. A Balaton vízszint-

jére és vízminõségére nem érke-
zett panasz. Nem július elején,
hanem csak a hónap közepén
startolt az egy hónapra szûkülõ
fõidény, de ebben az idõszakban
tényleg nemigen akadt kiadó
szálláshely a városban. Még min-
dig teljességgel megállja a helyét
az õsrégi kijelentés: amilyen az
idõjárás, olyan a balatoni szezon.
Igazi strandidõ csak ritkán akadt,
a forró nyári napoknak is híján
voltunk. Az idei szezon javarészt
az idõjárásnak köszönhetõen
nem feltétlen és nem kizárólag a
„vízparton zajlott”, így a tótól tá-
volabbi vendéglõsök, éttermesek
és kereskedõk is nagyobb rész-
ben részesültek a forgalomból.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A fõidény egy hónapra szûkült
A balatoni kereskedelmi szálláshelyeken 516 ezer vendég 1 mil-

lió 570 ezer vendégéjszakát töltött el idén az elsõ fél évben, a ven-
dégéjszakák száma pedig 73 ezerrel nõtt – közölte a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) gyorsjelentése. A KSH összesítése szerint a
belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma
ugyanakkor csaknem minden hónapban jóval magasabb volt, mint
egy évvel korábban.

A Zala Vadászkürtösök és
Bereczky Szilárd versmondó köz-
remûködésével zajlott nyitóün-
nepség vendégeit Pálinkás Ró-
bert, a Helikon Kastélymúzeum
igazgatója, a Zala Megyei Vadász-
szövetség elnöke köszöntötte. A
házigazda beszédében kiemelte:

a gímbika bûvöletében tartott,
õszinte vadászirigységgel szem-
lélt rendezvény mindenki figyel-
mét felhívja arra, hogy Magyaror-
szág elsõ számú nagyvadja külön-
leges trófeákkal képes lenyûgözni
nem csak a szakmai közönséget. 

(Folytatás a 5. oldalon.)

III. FESTETICS TRÓFEASZEMLE

A gímbika bûvöletében
A KÖZBIZTONSÁG IFJÚ SEGÍTÕINEK

Köszönet
A kétnapos Festetics trófeaszemle révén, szeptember közepén a

Keszthelyi Vadászati Múzeum teljes területe, immár harmadik alkalom-
mal vált vadásszemet gyönyörködtetõ trófeatengerré. Különlegességet
az kölcsönzött a hazai vadásztársadalom színe-javát felsorakoztató prog-
ramnak, hogy ezúttal a Magyarország számos részébõl származó több
mint negyedezer elejtett és hullajtott gímtrófea kapott méltó kiállítási le-
hetõséget. A mustrán elsõsorban Somogy, Zala és Veszprém jeleskedett.
A szervezõk valamennyi hozzájuk eljuttatott trófeát kiállítottak, bár
hangsúlyozták, hogy nem céljuk évrõl évre a darabszámot emelni. 

Dr. Horváth István, keszthelyi rendõrkapitány köszöntötte és
jutalmazta a nyári közbiztonság fenntartását segítõ fiatalokat.

Az önkéntes fiatalok és szakmai segítõik egy csoportja.

Változásokra pedig szükség van
(4. oldal)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A fõidény valódi nyertesei

Keszthelyen legelébb a múzeu-
mok, kiállítóhelyek voltak, mert a
látogatószámok jelentõs mérték-
ben emelkedtek. A zenepaviloni
és a városban szervezett progra-
mok látogatottságára is jó hatás-
sal volt az amúgy rossznak ítélt
idõjárás. Örvendetes volt, hogy
idén minden hétvégére szervez-
tek kiajánlható programot. Az
utazási kedvet a Múzeumok Váro-
sába növelte az esõs idõjárás. Ki-
rándulási célpontként sok turista
számolt Keszthellyel. A minõségi
szálláshelyek hiánya és a Balaton-
parton szezonban zajló építési
beruházás viszont nem találtak jó
fogadtatásra a turisták körében.
A pavilonsor elõtti és a két parti
hotel közötti építési terület gya-
logos kerülgetése nehézkes volt,
de az utolsó ütem fölavatása után
már vendégvonzó idegenforgal-
mi attrakcióként tekinthetünk az
elkészült vízparti rekonstrukció-
ra. A kerékpáros turizmus helyi si-
kerágazatként hozott eredmé-
nyeket. Sok biciklis csoport érke-
zett Csehországból, Szlovákiából
és itthonról is. Keszthelyen nincs
termálvíz, a termálturizmusnak
nincs létalapja, ezért sok turista
választotta a környék meleg vizes
fürdõ-, wellness-, illetve gyógy-
üdülõhelyeit.

–  Mi  jellemezte  a  vendégek  itt
tartózkodási  idejét?

– Szerencsére nem lett sajátja
a hétvégi turizmus sem a Bala-
tonnak, sem Keszthelynek. A kül-

földiek átlagosan egy hétre ér-
keztek a tóhoz, amit csak a rossz
idõjárás miatt kellett az idén néha
megrövidíteni. A belföldi látoga-
tók átlagos tartózkodási ideje ál-
talában elérte az öt éjszakát. A
potenciális turistákkal találkozva
sok turisztikai szakvásáron volt
módunk Keszthely és a Balaton
értékeinek népszerûsítésére. Egy
szegedi, miskolci, pécsi, debrece-
ni, gyõri, szolnoki országjáró nem
hétvégi nyaralást tervez. Eltûnõ-
ben vannak viszont a tíz napos
szállást foglaló bel- és külföldiek.
A biciklizni szeretõ hollandok
most nem csupán az elõ- és utó-
szezonban, hanem a fõidényben
is tiszteletüket tették.

–  A  belvárosi  üzlettulajdonosok
java  része  vékony  pénztárcájú  tu-
ristákról  beszél.  Mondják:  tömeg
volt,  ám  fogyasztó,  vásárló  jóval
kevesebb.  Lemérhetõ,  hogy
Keszthelyt  milyen  pénzköltési  le-
hetõségekkel  rendelkezõ  vendé-
gek  keresik  föl?

– A Balaton fõvárosa sajnos
még mindig nem rendelkezik
olyan négy- és ötcsillagos, minõ-
ségi szálláshellyel, ami tehetõs,
külföldi vendégeket vonzana. A
superior környezet hiányából
eredõen csak kevés olyan turista
száll meg itt, aki egyre magasabb
színvonalú szolgáltatásokat igé-
nyel. A balatoni sokadalom – amit
Keszthelyen is tapasztalhattunk
nyáron – önmagában nem alap-
pillére a kiváló fõidénynek. Keszt-
helynek a látogatói cél helyett a
tartózkodási cél elérése lenne kí-

vánatos. A vendégéjszakaszám
emelésére szóba jöhetne egy
olyan nemzetközi, vagy országos
fesztiválprogram elindítása, ami-
re tényleges kereslet mutatkozik.
Nem Siófokot kellene utánozni,
hanem a város hagyományrend-
szeréhez illeszkedõ, a Festetics-
örökséghez illõ, nagy ívû, több
napos programfolyamra, ami az
itt tartózkodás idejét növelné.
Sok éve nem sikerült elõrukkolni
olyan ötlettel, ami az idõjárástól
függetlenül több napig itt ma-
rasztalná a turistákat. Az üzlettu-
lajdonosok egy része nem a ven-
dégek igényei szerint alakítja a kí-
nálatát. Aki képes haladni a kor-
ral, az jobbára nem panaszkodik.
A turisták életritmusát, szokásait
helyesen kell fölmérnie annak, aki
idegenforgalmi vállalkozásból
szeretne megélni. A vendégek
nem cipõ- és ruhavásárlási szán-
dékkal érkeznek hozzánk. Inkább

a városra, régióra jellemzõ egyedi
ajándékot, minõségi emléktár-
gyat keresnek. Ha lennének,
mondjuk luxus hotelek, akkor az
üzletek, éttermek szolgáltatási
színvonala is feltétlenül emelked-
ne.

–  Mire  panaszkodtak  a  leggyak-
rabban  a  turisták?

– Leginkább a pocsék idõjárás-

ra, de a sétálóutca leromlott álla-
gú épületei is sok kritikát kaptak.
Többen sérelmezték az autós
közlekedés bonyolult, átláthatat-
lan rendszerét, a rossz kitáblá-
zást, egyes helyszínek nehéz
megközelítését. Az autó nélkül
jövõk pedig a tömegközlekedés
nehézségeit tették szóvá. Az új
autóbusz-pályaudvar átadását
követõen, az ütemezett, össze-
hangolt menetrendek indítása
után – remények szerint – a hely-
zet kedvezõen változik. A kerék-
páros turisták hiányolták az út-
testi feljelöléseket és azon sávok
kijelölését, ahol szabályosan és
biztonságosan közlekedhetnek.
Nem egyértelmû ugyanis, hogy
városon belül, hol szabad, és hol
tilos a kerékpárral közlekedés. A
jövõ évi szezon sikerét növelné az
is, ha a sétányok, térköves pro-
menádok a zalai Balaton-parton
egybefüggõen elkészülnének.
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A fõidény egy hónapra szûkült

Egy, a téma kapcsán a képvise-
lõ-testület által összehívott mun-
kaértekezlet végre napirendjére
vette a sokak által bírált, tömege-
ket érintõ kérdést: változzon-e
Keszthely belvárosának közleke-
dése? Egy zalaegerszegi cég, a fõ-
idény után, elkészített ugyan egy
tíz évvel ezelõtti forgalmi vizsgá-
lat törvényszerûségeit és adatait
felhasználó tanulmányt, amely-
ben a szûkített zóna vizsgálatára
kézi csomóponti és keresztmet-
szeti forgalomszámlálásokat vé-
geztek: a Lehel, a Georgikon, a
Szalasztó, a Kastély és a Sopron
utcákban, a munkára mindössze
néhány napot ráfordítva. A jelen-
leg érvényben lévõ forgalmi rend
hatékony elemzésére viszont csak
egy komplex, minden körülményt
értékelõ forgalmi vizsgálat adhat
megnyugtató alapadatokat. A
polgármester által megrendelt ta-
nulmány nem vizsgálja a Deák–
Széchenyi utcák jelzõlámpás for-
galomirányítását, a Helikon utca
forgalomirányának helyénvalósá-
gát, a Rákóczi tér körforgalmi ki-
építésének lehetõségét, a Pál ut-
ca–Hévízi út kritikus pontját, a
Csapás úti közlekedési lámpa je-
lenlétének szükségességét, illetve
kiválthatóságát. A Pannonway
Építõ Kft. tanulmánya a Geor-
gikon utca újbóli kétirányúsítására
ugyan javaslatot tesz, de az ellene
fölsorakoztatott érvek között
megjegyzi, hogy parkolóhelyek
szûnnének meg, de azt senki sem
vizsgálta, hogy a többi centrum-
ban lévõ mennyire kihasznált a fõ-

idényben –sérelmezte Selmeczy
Zsuzsanna, aki bejelentette: a
népszavazási kezdeményezésüket
fönntartják, hogy a Keszthelyen
élõk dönthessenek az ügyrõl és
beadványukat további, parkolást
érintõ kérdésekkel még ki is egé-
szítik.

Ruzsics Ferenc polgármester a
témát érintve, sajtótájékoztató-

ján bejelentette: a Helyi Választá-
si Bizottság zöld utat adott a he-
lyi népszavazási beadványnak, de
amennyiben a törvényben elõírt
határ- és jogorvoslati idõket min-
den szükséges szerv betartja, és
eredményes lesz a szavazás, ak-
kor legkorábban jövõ év szep-
temberében dönthet a jövõbeni
képviselõ-testület, hogy változ-
tat-e a közlekedési koncepción. A
népszavazás ugyanis csak arra kö-
telezi a grémiumot, hogy napi-
rendre tûzze, megtárgyalja és
szavazzon arról, hogy kíván-e vál-
toztatni a közlekedési renden.
Még ha eredményes lesz is a nép-

szavazás, az automatikus változ-
tatást nem hoz magával. A pol-
gármester szerint: a szakértõi
csoport az elkészült tanulmány-
ban az esetleges ésszerûsítése-
ket, javításokat keresve össze-
gezte az eredményeket, követ-
keztetéseket, változtatási javasla-
tokat. A képviselõ-testület pedig
úgy foglalt állást: a hosszútávra
szóló, felelõs döntést hozza meg
az októberben megalakuló önkor-
mányzat tagsága és vezetése.
„Selmeczy Zsuzsát kérelmének
visszavonására kértem, mert nyílt
kapukat dönget. A szakértõi
anyag elkészült, és kértem, ne
terhelje fölösleges kiadásokkal a
város költségvetését. A képviselõ
asszony viszont hajthatatlan ma-
radt, körömszakadtáig ragaszko-
dik a 7 millió forintba kerülõ, erõl-
tetett, okafogyott, kampánycélo-
kat szolgáló procedúra végig vi-
teléhez”.

Ruzsics Ferenc szerint a nép-
szavazásra fordított összeg a köz-
pénzek felesleges elpocsékolását
jelenti, mert ebbõl a pénzbõl az
egyik, szakértõk által javasolt vál-
toztatást már végre is lehetne
hajtani: a Kastély utcából jobbra
kikanyarodást a kétirányúsított
Georgikon utcára, ahol 28 halszál-
kásan felfestett parkolóhelyet
kellene megszüntetni. Ezekbõl
csak 15-öt lehetne visszapótolni a
járda vonalával párhuzamosan
történõ feljelöléssel. A bíróságot
és NAV-irodát magában foglaló
Szalasztó utca kétirányúsításával
30 parkolóhely szûnne meg és ez
az utca a kapacitásának csúcsára
kerülne, itt új sáv nyitása csak a
házak lebontásával lenne elérhe-
tõ. Ezen erõltetettnek ítélt vál-
toztatás a Rákóczi téri csomó-
pont forgalmi rendjére is kihatás-
sal lenne. Az itt létesítendõ kör-
forgalom kialakítása mintegy 100
millió forintba kerülne a közmûki-
váltások jogszabályi elõírásainak
betartása mellett. A Kastély utca–
Sétáló utca torkolatánál lévõ gya-
logátkelõhelyen való átjutás rá-
adásul nagyon balesetveszélyes-
sé válna a kétirányúsítás kezde-
ményezésével.

KESZTHELY KÖZLEKEDÉSÉRÕL PRO ÉS KONTRA

Változtatásokra pedig szükség van
A Jobbik keszthelyi polgármesterjelöltje, Selmeczy Zsuzsanna a

közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján örömmel jelentette be,
hogy a párt által indított népszavazási kezdeményezésük a város
közlekedési koncepciójának felülvizsgálatával kapcsolatban, végre
felpörgött.

Vona Gábor Keszthelyen

Keszthelyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom az októ-
ber 12-én tartandó önkormányzati választáson önállóan indít
polgármester-, illetve képviselõjelölteket, akik a Balaton Szín-
ház Simándy-termében mutatkoztak be az érdeklõdõ választó-
polgárok elõtt. A fórum meghívott vendége Vona Gábor, a Job-
bik elnöke volt, aki a Fõ téren tartott interakciós köztéri stan-
dolás alkalmával is mindenkit arra buzdított, hogy Selmeczy
Zsuzsanna polgármesterjelöltnek szavazzanak bizalmat.

A rangos küzdelemnek tradi-
cionálisan a város vendéglátóipari
szakközépiskolája adott otthont. A
sportvetélkedõvel immár jubileu-
mi jegyben, a néhai jeles játékosuk
emlékének is tisztelegtek a házi-
gazdák: a találkozót 5. alkalommal
Dr. Hévízi László Emlékverseny né-
ven szervezték. A mezõny erejét
jellemezte, hogy csaknem száz
versenyzõ érkezett, a hazaiak mel-
lett Németországból, Ausztriából
és Szlovéniából, köztük visszaté-
rõk és elsõ alkalommal nevezõk.    

A helyezések szoros küzde-
lemben alakultak, mely eredmé-
nyeként a kéthelyi illetõségû
Havanecz Bianka aratta a gyõzel-
met, közvetlenül Ulrich Roemer
német és Egresi Máté, sárvári
sporttársát megelõzve. Havanecz
Bianka a gyõzelemmel a verseny

idei kettõs jubileum jegyében
tett le mérföldkövet azzal, hogy
megelõzte a mezõny létszámá-
ban túlsúllyal szereplõ férfiakat. A
somogyi sportoló számos babért
szerzett már diákként öregbítve
lakóhelye, illetve középiskolája, a
nagykanizsai Batthyány-gimná-
zium hírét, diákolimpikonként is.   

Mellette, elismerést vívtak ki a
házigazda színekben indulók is: a
Legjobb Keszthelyi versenyzõ cí-
met nyerte el nõi, férfi és szenior
kategóriában Hegyvári Brigitta,
Tóth Dániel valamint Szittár Antal.
A díjakat Ruzsics Ferenc, a város
polgármestere adta át.     

Szalai István elnök elmondta:
külön öröm, hogy a bajnokságot
a rendezvény 30 éves fennállása
óta elsõ ízben nyerte nõi ver-
senyzõ.

„ELVÉREZTEK” A FÉRFIAK

Történelmi vereség
Elsõ ízben nyerte nõ sportoló a keszthelyi Spartacus Sportkör

sakkszakosztály idén rendezett XXX. Nemzetközi Sakkversenyét.    

Kovács Viktória (DK) mérnök-
közgazdász, közös polgármester-
jelöltként bejelentette: olyan egy-
séges szerkezetbe foglalt város-
megújítási koncepciót dolgoztak
ki, ami érinti a helyi közlekedés, a
belváros, a kereskedelem, a turiz-
mus és az oktatás témakörét is.
Alapvetésnek tekintik, hogy az itt
élõk nem két hétig, hanem folya-
matosan lakói a városnak. Keszt-
hely lélekszáma az elmúlt 12 év-
ben tíz százalékkal csökkent, míg
a környék településein élõk száma
20–30–50%-kal nõtt. Az élhetõség
zálogaként tekintenek a közleke-
désre. Az autóbusz-közlekedés je-
lenleg kijelölt útvonalain, menet-
rendjén változtatni kívánnak. Az
itt élõknek ingyenes parkolási le-
hetõséget kívánnak adni. Fontos
a kerékpárutak bõvítése, új sávok
kijelölése. A forgalmi rend módo-
sítását kétirányúsításokkal, az
óriási kerülõk leszabásával kíván-
ják megoldani. A polgármesterje-
lölt bemutatta a 8 választókerü-

letben (vk.) indulók névsorát. Az
egyes vk.-ban Nagy Zoltán (DK)
vendéglátóipari és turisztikai vál-
lalkozó, a 2. vk.-ban Kovács Viktó-
ria (DK), a 3-as vk.-ban Csillag Ka-
talin (DK) idegenforgalmi szakem-
ber-pénzügyi tanácsadó, a 4-es
vk.-ban Sági Tamás (EPM) pénz-
ügyi tanácsadó indul.  Az 5-ös vk.-
ban Molnár Tibor (EPM) középis-
kolai tanár, a 6-os vk.-ban Kárász
Márton (EPM) mûszaki mene-
dzser-igazgató; a 7-es vk.-ban Va-
dász Attila (EPM) egyetemi hallga-
tó, a 8-as vk.-ban (DK) Kovács
László kereskedelmi vezetõ a nyil-
vántartásba vett jelölt.

Molnár Tibor, az Együtt-PM vá-
lasztókerületi elnöke szerint
Keszthelyen ésszerû mértékben
vissza kell téríteni a belváros for-
galmát, hogy a centrum kereske-
dõi, üzlettulajdonosai, szolgálta-
tói, vállalkozói ne kerüljenek je-
lentõs versenyhátrányba. Több-
generációs és több évszakra szó-
ló, színes programok kellenek.

ÖNKORMÁNYZAT 2014 – EGYÜTT–DK

Demokratikus Keszthelyért

Elhangzott: a város további fej-
lõdésének egyik alapkövét a mun-
kahelyteremtés jelenti. Az elván-
dorlást megállítandó, el kívánják ér-
ni, hogy mindenki, a családok szét-
szakítása nélkül, a külföldi munka-
vállalás helyett, itt helyben találja
meg a boldogulását, télen is. Keszt-
hely lakosságának fogyását elsõsor-
ban munkahelyek megteremtésé-
vel lehet elérni. A városi költségve-
tés lakásalapjában tartott mintegy
200 millió forint felhasználásával,
megfelelõ pályázatok segítségével
újra szeretnék indítani a korábban
sikeres Fecske-ház programot,

mert szabad önkormányzati telkek
is vannak a projekt startoltatásá-
hoz. A Balaton-törvénnyel össz-
hangba hozható iparfejlesztésre,
ipari park kialakítására is szükség
van. Hévízzel a jelenleginél sokkal
szorosabb együttmûködésre van
szükség. A szezon hosszabbítására,
a fõidény megnyújtására is megfe-
lelõ lehetõségeket kell találni.
„Mohácsi József – függetlenül attól,
hogy milyen kormány van hatal-
mon – képes kapcsolatait is latba
vetni azért, hogy elegendõ uniós és
más fejlesztésre szánt forrás érkez-
zék Keszthelyre” – hangzott el.

ÖNKORMÁNYZAT 2014 – MSZP

Munkahelyteremtésrõl

– Menedzseltebb szemlélettel  derûsebb, szabadabb, nyitottabb
közéleti légkör megalakításával keltené életre a Balaton-part fõvá-
rosát az „Együtt a demokratikus Keszthelyért” mottóval meghirde-
tett közös programjában az Együtt – A Korszakváltók Pártja vala-
mint a Demokratikus Koalíció (DK) – jelentették be a pártok
közelmúltban tartott sajtótájékoztatójukon. 

Mohácsi József, az MSZP helyi polgármesterjelöltje sajtótájékoz-
tatón jelentette be: a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vet-
te az önkormányzat képviselõ-testületi tagságáért és a polgármes-
teri tisztség elnyeréséért induló valamennyi baloldali jelöltjüket.



A könyv írója vallja: a világ
megváltozhat, ha az isteni szere-
tettõl irányított gondolatokkal,
érzésekkel, cselekedetekkel
élünk. Az állapotszerû gondolko-
dás-átalakítás nem megy tanulás
nélkül. Kemény munka szükséges

ahhoz, hogy valaki a tettei tükré-
ben is másnak lássa magát, mint
elõbb volt. A sokak által járt: ha-
talomvágytól ittas, a fogyasztás
mámorát istenítõ, a káros szen-
vedélyek delíriumát hozó bol-
dogság utak láthatóan tönkrete-

szik az úton
lévõket, de
még boly-
gónkat is. Az
Istennek tet-
szõ gondol-
kodás-átala-
kítás által, a
pozitív gon-
dolatok tala-
ján maradva
viszont meg-
szerezhetõ
m i n d e n k i

legfõbb, legáhítottabb vágya: a
boldogság, a szívbéke. Csak az lé-
nyeges, ami növeli a szeretetet
bennünk! Amit fel tudunk hasz-
nálni a szeretetünk növelésére,
annak van jelentõsége; amit nem
tudunk, annak nincs. A közgon-
dolkodó egy erkölcsi iránytût át-
adva világít rá arra, hogy általunk
lesz a körülöttünk és a bennünk
lévõ világ értékes, vagy értékte-
len. Nem kell demagóg lelkület-
tel, aszkétaként lemondani a bol-
dogságról – hirdeti. Az önzetlen-
ség, az egymás iránti tisztelet, a
megbecsülés, az erõszakmentes-
ség mellett fontos a soha senki-
nek nem ártás, a mindig minden-
kinek megbocsátás és a segítõ
szeretet. A kötet segít a hiteles-
nek tartott források felkutatásá-
ban, a jelen valóságunk letapoga-
tásában, egy helyes Isten-kép ki-
munkálásában, a leváltandó Is-
tenképek letételében, a boldog-
ságkeresõ zsákutcák elkerülésé-
ben, a „vattacukor-információk”
szemétbe hajításában, hogy való-
di boldogságra leljünk. Mert en-
nél semmi sem fontosabb.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Idén a megyénkben kapitális

méretû, 12 kilogramm fölötti tró-
feák estek, amelyek közül több is
felsorakozott a szemlén történõ
bemutatásra.

Az agár- és solymászbemuta-
tóval, filmvetítéssel, szakmai tár-
latvezetéssel kísért trófeaszemlét
Szabó Ferenc, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Vadászati és Halá-
szati Fõosztályának vezetõje nyi-
totta meg. A szónok az összefo-
gás szerepét kiemelve arra muta-
tott rá, a vadászati kultúra letéte-
ményesei, az állami erdõgazda-
ságok és a Helikon Kastélymú-
zeum jól tudtak együttmûködni

azért, hogy a szezonhosszabbító
ünnepen a nagyközönségnek be-
mutassák a magyar vidék fontos
értékét. 

A hazai erdõk királyi vadja
elõtt tisztelgõ program fõ támo-
gatójaként Kovács Ferenc, a
ZALAERDÕ Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese is szólt a cég szerepválla-
lásáról. 

A Lakatos Ferenc által alapított
Festetics Kulturális Örökség díjat,
a László Péter szobrászmûvész ál-
tal készített bronz mûalkotást
idén Tóth Csaba, a Vadászati Mú-
zeum igazgatója, a trófeaszemle
ötletadója kapta, aki országosan
is sokat tett a vadászati kultúra

népszerûsítéséért, a vadászat ér-
tékeiért. 

A nemes trófeák páratlan lát-
ványa mellett, a szakmai közön-
séget prof. Sugár László elõadása
várta, melynek témája a magyar
gímszarvas jövõje volt. A prog-
ramhoz idén is csatlakozott a Va-
dászati Kulturális Egyesület (VKE).
Egy neves zsûri által kiválogatott
vadászati témájú képzõmûvészeti
alkotásokból a VKE szervezésé-
ben 3 hónapos, látványos idõsza-
ki kiállítás nyílt. Ugyanitt, önálló
tárlaton mutatkozott be Boros
Zoltán, a délvidéki születésû,
Arany Ecset-Toll díjas vadász-kép-
zõmûvész.

A Biblia tartalmi
mondanivalóját, a
mindennapi keresz-
tény élet fõ kérdé-
seit, a mélyebb
összefüggéseket, a
gyógyulás és hit
összefüggéseit bon-
colgató, Isten igéjé-
nek a világosságát
közvetítõ bibliataní-
tó kérdésre vála-
szolva kifejtette:
azok, akik befogad-
ták a szívükbe a
Megváltót, Jézust életük Urává
és Megváltójává tették, örök
életet nyernek.  A 72 esztendõs,
magát kiváló egészségi állapotú-
nak mondó misszionárius minél
több, még elveszettnek mon-
dott Testvérén kívánt segíteni
Keszthelyen is, mert mint mond-
ta: Jézus a Gyógyító, a Szabadí-
tó, a Megváltó és az örök éle-
tünk rendezõje. Jim Sanders val-
lási hovatartozás nélkül, minden
szükségben és bajban lévõ test-
véréért hajlandó imádkozni. Sa-
ját magát, Jézus és a Szent Szel-
lem ereje által felkent olyan em-
bernek mondta, aki Jézus gyó-

gyító erejének közvetítõjeként
képes hozzásegíteni az embere-
ket a testi-lelki gyógyuláshoz.
Jézus felette áll minden vallás-
nak és felekezetnek, így minden
ember részesedhet gyógyulás-
ban. Sokszor olyanok is gyógy-
ulást nyernek, akik kicsi hittel is
alig rendelkeznek. Isten mindig,
mindenhol képes kegyelmét, ir-
galmát, könyörületességét meg-
mutatni. Van, aki a gyógyulását
követõen lesz hívõ, és akad
olyan is, akit a hite gyógyít meg.
Aki teljes szkeptikussággal áll a
gyógyulásához, annak nehéz, de
nem lehetetlen segíteni. Isten

még efféle esetekben is szokott
csodát tenni. Aki hittel érkezik,
az nagyobb valószínûséggel ké-
pes lesz gyógyulni. A Biblia a
gyógyulás hét útját is leírja. A
hét út bármelyikének mûködé-
sére volt már tapasztalat az ef-
féle evangelizációs gyógyító al-
kalmakon. Gyógyulni lehet hi-
tünk által, és lehet isteni ajándék
által is. „Mi is, és Isten is lehet a
kezdeményezõ” – hangoztatta a

prédikátor. Az utób-
bi idõben fülek és
szemek nyíltak
meg, rákos dagana-
tok tûntek el – me-
sélte. „Álljatok ellen
az ördögnek, s õ el-
fut tõletek” – vála-
szolta, amikor azt
tudakoltuk, bizo-
nyosan az isteni ol-
daltól valók-e a köz-
r e m û k ö d é s é v e l
végbevitt gyógyulá-
sok? Az ördög a be-

tegségszerzõ, Isten pedig a gyó-
gyító – húzta alá nyomatékkal. A
betegség sokféle eredetû lehet.
Nem mindig démonikus az ere-
det, olykor helytelen táplálkozás
vagy baleset is lehet az elõidézõ.
Ugyanannak a betegségnek le-
het számtalan oka. Aki elõreha-
ladott a hitében, az Jézus nevé-
ben már képes lehet az öngyó-
gyításra, de sokan vannak, akik
segítségre szorulnak. Jézusban
sokkal több van, mint gyógyulás.
Mindegy, hogy mi okozta a be-
tegséget, Jézus mindig, minden-
hol képes megmutatni: tud és
akar is segíteni!! (x)

III. FESTETICS TRÓFEASZEMLE

A gímbika bûvöletében

A szakember tételesen cáfolta
azt a tévhitet, hogy ha többet köl-
tünk az egészségünkre, akkor fel-
tétlenül hosszabb ideig és egész-
ségesen élhetünk. Ha a mozgáshi-
ány és a stresszoldás elégtelensé-
ge helytelen életmóddal párosul,
akkor mindegy mekkora összeget
költünk egészségünk helyreállítá-
sára. A vitaminok elengedhetetle-
nül fontosak az egészséges élet-
hez, de csak optimális mennyiség-
ben. Ha túl sok felhalmozódik belõ-
lük, akkor rengeteg panaszt okoz-
hat, rossz lehet a közérzetünk, te-
hát ugyanolyan tüneteket tapasz-
talhatunk, mint vitaminhiány ese-
tén. A nyakló nélküli vitaminfo-
gyasztásnak súlyos következmé-
nyeit csak kevesen mérik föl. Csak
az lehet egészséges, aki karcsú
vagy akár sovány? Az elhízás meg-
rövidíti az életet? Egyre több ta-
nulmány cáfolja meg ezeket a né-
zeteket, és mutatnak rá arra, hogy
az is lehet teljesen egészséges, aki-
nél az ideális testsúlyra vonatkozó
elõírásoknál többet mutat a mér-

leg. Egyre több kutatás igazolja,
hogy akin van egy-két kiló súlyfe-
lesleg, az éppolyan hosszú ideig él-
het, mint akinek ideális a testsúlya.
Az enyhén túlsúlyos testalkatú em-
berek ráadásul ellenállóbbak és
jobbak a kilátásaik betegségek ese-
tén, mint a vékonyaknak vagy az
elhízottaknak. A legújabb kutatá-
sok szerint nemigen van értelme a

méregtelenítõ kúrának, hiszen a
szervezet maga is képes elvégezni
ezt a feladatot.  Napjainkban vi-
szont a méregtelenítés jövedelme-
zõ üzletággá fejlõdött, hisz az em-
berek többsége semmilyen pénzt
nem sajnál, ha az egészségérõl van
szó, de az egyes csodaszerek nem
feltétlen váltják be a hozzájuk fû-
zött reményeket, mert e divatos
terápiák az emberi csodavárásra
épülnek, ám arra nincs bizonyíték,
hogy e méregtelenítõ készítmé-
nyek valóban csodákra lennének
képesek. A fogyasztókat egyre in-
kább érdekli az általuk vásárolt
élelmiszerek származása, minõsé-
ge és tápértéke, de az élelmiszer-
címkék sokszor hiányosak, meg-
tévesztõek, sokszor pedig fél-
revezetõek. Ne engedjük magun-
kat becsapni! Ne az alapján dönt-
sünk, hogy mennyire kapós a ter-
mék neve, vagy milyen gyakran
látjuk a reklámját. Nézzünk utána,
hogy tudományosan is alá van-e
támasztva az ígéret, amivel egy-
egy szlogen vásárlásra csábít. A
mostanság egyre nagyobb nép-
szerûségnek örvendõ, drágán kí-
nált táplálékkiegészítõ termékek-
nek nem ismert a szervezetünkre
gyakorolt hosszú távú hatása. A
függõséget okozó energiaital nem
pótolja az energiát, viszont vízhaj-
tó hatása kiszáradást okozhat, al-
kohollal még veszélyesebb, hosszú
távú hatása pedig ismeretlen, és a
fiatalok gyakran túl is adagolják az
élénkítõ hatásáért megvett üdítõ-
ket.

TÉVHITEK A TÁPLÁLKOZÁSBAN

Egyem vagy ne egyem?
„Mostanság egyre többen odafigyelnek az egészséges táplálko-

zásra. Sajnos sokszor csak azt hisszük, hogy egészségesen táplál-
kozunk, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztunk, ha
nem figyelünk a részletekre. Az egészséges táplálkozást nagyon
sokan félreértik, és rengeteg tévhit terjeng vele kapcsolatban. A
helyes életmód is elõször a fejben dõl el. Ha a fejünk tele van hibás
koncepciókkal, akkor nem tudunk helyes irányba sem változtatni.”
– mondta el „A szélsõségek és tévhitek a táplálkozásban" címmel
tartott elõadásához kapcsoltan dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár,
aki a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Kõrösi Csoma Sándor Klub
szeptemberi rendezvényén tartott elõadást.

SORSDÖNTÕ KÉRDÉSEKRÕL

Zámbó Zoltán könyve

– Önként vállalt feladatként
Keszthely Város Önkormányzata
a 2000/2001-es tanévtõl kezdõ-
dõen biztosít támogatást a felsõ-
oktatási intézményekben tanuló,
hátrányos szociális helyzetû
keszthelyi hallgatóknak – mondta

el Ruzsics Ferenc polgármester. –
Idén összesen nyolcvannégyen
részesültek anyagi segítségben a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében, erre hárommillió fo-
rintot fordított a város.

A jövõ évi programhoz idén
október elsejéig kell jelentkeznie
az önkormányzatnak az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõnél.
Szeptemberi soron kívüli ülésén a
keszthelyi képviselõ-testület úgy
határozott, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz, és ezzel egyidejûleg az
ösztöndíjak fedezetére három-
millió forint betervezésérõl dön-
töttek a 2015. évi költségvetés-
be.

A hallgatóknak november 7-ig
van lehetõségük pályázni az elbí-
rálást végzõ önkormányzathoz,
ennek részleteit a késõbb kiadan-
dó felhívás tartalmazza majd.

Bursa jövõre is
Jövõre is részt kíván venni a felsõoktatási ösztöndíjpályázaton a

keszthelyi önkormányzat, mely 2000 óta nyújt rendszeres anyagi
segítséget a hátrányos helyzetû keszthelyi egyetemistáknak és fõ-
iskolásoknak.

JIM SANDERS KESZTHELYEN

Jézus a hit által mindenkinek segít!
Jim Sanders, a Krisztus Szeretete Egyház vezetõ pásztora

evangéliumot hirdetett, és kézrátétellel imádkozott a betege-
kért Keszthelyen. A zsúfolásig megtelt Balaton Színház Simándy-
termében szeptember utolsó elõtti szombatján. A prédikátor
apostoli szolgálata által irányított gyógyító alkalmakon, Jézus
Krisztus csodálatos ereje által ezrek gyógyultak és tértek meg
az Úrhoz. „A Krisztus Szeretete Egyház nem áll harcban egyetlen
felekezettel és egyházzal sem. Az elveszetteknek, a hitetlenek-
nek, a Jézust még nem ismerõknek próbálnak segíteni, útrava-
lót adni” – mondták el.

Sorsdöntõ kérdések címmel, a Kapu könyvek sorozatban, a Magyar
a Magyarért Alapítvány kiadásában, az Ünnepi Könyvhétre jelent meg
Zámbó Zoltán keszthelyi szerzõ új, közel 90 oldalas kötete. A gimnázi-
umi tanár, közíró az élet legfontosabb alapkérdésére keres és talál fe-
lelõsségteljes feleletet. A kötetbõl a földi lét örömforrásainak számba-
vételét követõen kiderül, mi végre vagyunk a világon és miként érhet-
jük el a boldogságot, mint az ember számára a legfontosabbat.
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Az õszi iskolakezdést követõen a
városbeli sportközösségek immár
többéves hagyomány szerint
együttes bemutatkozó programot
tartanak, segítséget nyújtva ezzel a
diákoknak a sportágválasztásban. A
rendezvényt szervezõ Keszthelyi
Kilométerek képviseletében Bedõ
Beáta fõszervezõ elmondta, hogy a
kezdeményezést az igény tartja
életben. Az egyesületek szívesen
mutatkoznak be, s a nyilvános ese-
ményen jelentõs érdeklõdést mu-
tatnak irántuk a látogatók. Alkalom
ez arra is, hogy élsportolókkal talál-
kozhasson az ifjúság. Immár ta-
pasztalatok mutatják azt az ered-
ményt, hogy a képviselt szakosz-
tályok nem küzdenek utánpótlási
nehézségekkel.

Az edzéskeresõ-sportágválasz-
tót program mindazok számára is
jó, akik már találtak és választottak.
Az élvonalbeliekkel való találkozás
pedig inspirálhat, az eredmények
példát mutatnak.        

A Keszthelyi Yacht Club színei-
ben vitorlázó serdülõket képviselte
a programon a gyenesdiási Szalai
Súta, bronzérmes.

–Négy éve vitorlázom – mond-
ta a hatodik osztályos diák, s szíve-
sen mesélt a dobogós helyet ho-
zott versenyérõl is: – A nyáron Ba-
latonfüreden vettem részt az or-
szágos utánpótlás-bajnokságon. A

serdülõ korosztály 65 fõs mezõ-
nyében indulva sikerült megsze-
reznem a harmadik helyet, igen
szoros küzdelemben.

Hozzátette, hogy nála családi
példának is része van a jó „szél-
ben”, ami segíti az eredmények
hozását.

– Már nyolcéves korban érde-
mes elkezdeni ezt a sportot. Két
nagyobb testvérem is vitorlázik, õk
is sokat segítenek, a sportköri
edzõm pedig az édesapám – emlí-
tette Szalai Súta.

A rendezvény egyben kellemes
családi kikapcsolódást is jelent, s a
szülõk is közelebb kerülhetnek a
város sportéletéhez, segíthetnek
a gyermekeknek a sportág válasz-
tásában. Mindehhez kapcsolódva
látványos bemutatót tartottak a
keszthelyi cserkészek.
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Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Talált a keszthelyi edzéskeresõ
Atlétika, küzdõsportok, labdajáték, vízi sport és egyéb sport-

ágak képviselõivel találkozhattak Keszthelyen az idei szeptemberi
edzéskeresõ programon a fiatalok.      

A Pannon Egyetem Georgikon Kar dolgozói és hallgatói mindennapos,
az intézménybe irányuló kerékpáros közlekedése infrastrukturális feltételeinek javítása

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0227

A Georgikon a fenntartható
városi közlekedés elkötelezettje

A Pannon Egyetem Georgikon Karának épületei és a kollégium nagy távolságra vannak egymástól, így a kar hall-
gatói és dolgozói körében közkedvelt közlekedési eszköz a kerékpár. A meglévõ biciklitárolóink rossz állapotban
voltak, nem védték a kerékpárokat az idõjárás viszontagságaitól. Az „A” épületben és a Lovardában található öltö-
zõk nem feleltek meg a higiéniás követelményeknek, így a diákokat, dolgozókat kevésbé tudtuk motiválni a ke-
rékpár használatára. 

„A Pannon Egyetem Georgikon Kar dolgozói és hallgatói mindennapos, az intézménybe irányuló kerékpáros
közlekedése infrastrukturális feltételeinek javítása" címû KEOP-6.2.0/A/11-2011-0227 azonosító számú pályá-
zat keretében lehetõségünk nyílt mindkét helyszínen új kerékpártároló építésére, illetve az öltözök és a zuhany-
zók felújítására. 

A projekt megvalósulása biztosítja a kerékpározók igényeinek megfelelõ infrastruktúrát, lehetõvé teszi a kultu-
rált kerékpáros közlekedést a tanintézetbe, illetve a munkába. Ezzel erõsítjük a diákok és a dolgozók környezettu-
datos szemléletét, hozzájárulunk a helyi környezetvédelemhez, a város túlzsúfolt közlekedésének csökkentéséhez.

Célunk a létrehozott infrastruktúra minél szélesebb körû népszerûsítése dolgozóink, hallgatóink, illetve az in-
tézményünket látogatók körében, ezzel is kifejezve a Georgikon kerékpáros közlekedés melletti elkötelezettségét.

Ennek elsõ lépéseként 2014. szeptember 19-én, az Autómentes Hét keretén belül Kerékpáros napot szervez-
tünk, mely alkalmat adott a fent említett beruházás ünnepélyes átadására, valamint kihirdetésre kerültek a pro-
jekthez kapcsolódóan elõzetesen meghirdetett Fotópályázat gyõztesei.

A rendezvényen a résztvevõk elõadásokat hallhattak a motorikus közlekedés környezetterhelõ hatásairól, to-
vábbá az új, fenntartható városi közlekedés alternatíváiról. 

A folytatásban Kerékpáros felvonulás színesítette a programot, melynek célpontja a beruházás másik helyszíne,
az egyetemi Lovarda volt. Itt játékos kerékpáros ügyességi versenyt szerveztünk  és emellett közlekedési totót
tölthettek ki a résztvevõk.

A visszajelzések alapján a Kerékpáros nap tartalmas, vidám és sikeres programnak bizonyult.

H-8200 Veszprém, Egyetem u.10.
H-8201 Veszprém, Pf. 158.
Telefon: (+36 88) 624-911
Fax: (+36 88) 624-751
Internet: www.uni-pannon.hu 


