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Örülünk, hogy nem csak egy
lábon kell állni, hanem az érdeklõ-
dés nemzetközivé szélesedik. Ez a
trend legelébb a forint/euró árfo-
lyamnak köszönhetõ, mert hiába
számít országos viszonylatban
drágának egy helyi vagy környék-
beli ingatlan, a nemzetközi pia-
con még így is olcsónak számí-
tunk” – nyilatkozta érdeklõdé-

sünkre Kovács László, a fürdõvá-
rosi ingatlanokkal is foglalkozó
Exclusive Immo Kft. üzlettulajdo-
nosa, aki szerint az ingatlanok vá-
sárlási folyamata egyértelmûen
emelkedõ tendenciát mutat. A
Balaton környéke, a varázslatos
Zala völgye és Hévíz ugyanis min-
denkinek tetszik.

Milyen ingatlantípusok iránt
nõtt meg a kereslet? – kérdeztük
elöljáróban az ingatlanforgalma-
zásban nagy tapasztalatokkal ren-
delkezõ szakembertõl.

– A mintegy két évtizeddel ez-
elõtti, a németek és osztrákok ál-
tal generált házfelvásárlási láz
most már nem jellemzõ, a jó he-
lyen lévõ, értékálló ingatlanok vi-
szont, továbbra is azonnal elkel-
nek. Az nem számít helyi jelen-
ségnek, hogy az emberek csalód-
tak a pénzintézetekben, ezért a
pénzüket egyre többen inkább

ház, telek, nyaraló vagy lakás
megvásárlására költik. A bizto-
sabb befektetés reményében
egyre többen választják a bank
helyett az ingatlant. A kiemelten
fejlett turisztikai régiónkban az új
építésû, jó helyen lévõ ingatlanok
négyzetméterenként 400 és 600
ezer forintért cserélnek gazdát,
de uniós relációban ez még min-
dig nagyon olcsónak számít. Mos-
tanság a környéken nagyon sok
ingatlant bocsátanak áruba. A
legtöbben a hitelek miatt kényte-
lenek megszabadulni akár áron
alul is egy-egy háztól. Ráeszmél-
tek arra, hogy az adósságcsapda
közepén még az is jobb, ha nem
keresnek az üzleten, de legalább
havi adósságuk sem lesz. Sok
olyan család is akad, aki egyszer-
re több ingatlannal rendelkezik,
de ezek havi fönntartása anyagi
vonatkozásban nagy tehertétel
akkor is, ha egy lakás vagy ház
üresen áll. Kisebb-nagyobb lakó-
házat, lakást és telket is keresnek,
jórészt befektetési szándékkal.
Egyre többen mondanak igent az
építkezéssel együtt járó nehézsé-
gekre.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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– „A környékbeli építési vállalkozások beruházási projektjei nagy
hatással vannak a helyi ingatlanpiacra. Jobbára kis- és közepes mé-
retû új lakások készülnek kiemelkedõ minõségben. Ezekre az ingat-
lanokra hatalmas az érdeklõdés úgy az orosz–ukrán vevõk részérõl,
mint a norvég, német, svájci vásárlók oldaláról. Még az Egyesült
Arab Emirátusokból is intenzívebb figyelmet tapasztalunk.

Egy-egy szezonnyitó alkalmával
lehet szembesülni azzal, mennyit
fejlõdött a környék egy év alatt.
Kisebb lépésekben halad a Bala-
ton-part megújítása, újabb léte-
sítmények nyílnak meg és a gaz-
dasági fellendülés okán remény
van olyan befektetõk jelentkezé-
sére, akik nem csak szépítésben,
hanem nagyobb, sok turistát von-
zó létesítmények felépítésében,

az üdülõváros mennyiségi és mi-
nõségi fejlesztésében gondolkod-
nak – fejtette ki. „Büszkék lehe-
tünk rá, hogy az országimázshoz a

Balaton és Keszthely is már
nevesítetten hozzátartozik” –
mondta el. Hangsúlyozta, hogy a
fejlesztéseknél ügyelni kell a Bala-
ton szépségének megõrzésére.

A tó partján megrendezett ün-
nepségen Ruzsics Ferenc, a város
polgármestere jó szezonban re-
ménykedve hangoztatta köszöntõ
gondolatait. A polgármester a ma-
jálissal egybekötött, a tó partján

megrendezett évadnyitón kiemel-
te a munkások és a munka meg-
becsülésének fontosságát. A
vurstli, a hideg virsli, a meleg sör,

a munkásmozgalmi dalok éneklé-
sével zajló felvonulások éveit fel-
idézve örömmel vette, hogy most
már sokkal szabadabban beszélhe-
tünk, élhetünk és lehetünk
együtt. Az EU-s csatlakozás évfor-
dulóján, hazánk uniós tagságáról
szólva úgy fogalmazott: „bent va-
gyunk, ezzel együtt kell élnünk, és
a lehetõségeket pedig ki kell hasz-
nálnunk, ez most nagyon nagy fe-
lelõsségünk.” A polgármester azt
vallotta: nagyon jó keszthelyinek
lenni. Szerinte az idelátogatók
mindannyian dicsérik ezt a várost,
a szépségét, a változásokat is.

Horváth Viktória, a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykö-
vete Keszthely minden korban
változó, ezer arcáról beszélt. „Aki
vendégként jön a városba, mindig
ünneplõbe öltözteti a lelkét, meg-
keresi a legszebb nyári ruháját,
megtalálja a legjobb borát, regé-
nyét és várja az új élmények hatá-
sát” – osztotta meg véleményét a
külpiaci országkép alakításával
megbízott szakember. Szerinte a
turista a várostól szép tereket, ut-
cákat, új épületeket kap, az em-
berektõl pedig hittel teli mosolyt.

A résztvevõ politikusok idén is
hajóra szállva, a Helka sétahajó
fedélzetérõl koszorúzták meg a
Balatont.

BALATONI ÉVADNYITÓ

Jó szezonban bízva
A majálissal egybekötött rendezvény köszöntõjében Manninger

Jenõ országgyûlési képviselõ kiemelte: minden évben van fejlõdés
a környékünkön.

A helyi választókerület új iro-
dáját avatta föl a keszthelyi Fõ
téren található Átrium üzletház-
ban a Demokratikus Koalíció
május közepén egy sajtótájékoz-
tató keretében.  

Dr. Kolber István, a DK Országos
Tanácsának elnöke szerint az új
iroda azt jelképezi, hogy a párt a
politikai munka súlypontját a helyi
ügyekre és közösségekre szeretné
helyezni. Úgy vélte: helyben is ko-
moly témák fordulnak elõ, mint a
Tiborc-féle kikötõvásárlás, amit
egy ellenzéki pártnak fel kell tárni.
A három balatoni megye közös ér-
dekérvényesítése is fontos lenne
úgy a sajátos vízszintszabályozás
kérdésében, mint a vasárnapi nyit-
va tartás témakörében. A demok-
ratikus jogállam visszaállítását
szorgalmazva, Megélhetést, biz-
tonságot! címmel, országjáró fó-
rumkörúton mondják el, hogyan
lehetne balközép, nyugatos meg-
oldásokat használva segíteni a rá-

szorultak életminõségén. Kovács
Viktória választókerületi elnök el-
mondta: a tagdíjakból és tisztelet-
díj-felajánlásokból bérelték az új
irodát, itt a lakossággal rendszere-

sen tudnak a kapcsolatot tartani.
Ügyeleti nyitva tartási idõben fog-
ják ellátni és itt tartják majd a ve-
zetõségi értekezleteket is. A na-
gyobb lakossági fórumokat, mint a

dr. Vadai Ágnes DK-alelnök részvé-
telével tartott, május 26-ai, Ma-
gyarország újra tervezésével fog-
lalkozó rendezvényeket a HEMO-
ba szervezik. 

MEGÉLHETÉST, BIZTONSÁGOT!

Új irodát kapott a DK



A gimnáziumban a hagyomá-
nyos tantermi tanulással ellen-
tétben már új pedagógiai mód-
szereket alkalmaznak, melyben
szerepet kap a tapasztalatszer-
zés, az önálló felfedezés és a ta-

nulók problémamegoldó képes-
ségének fejlesztése is. Az egyéni
tanulási módszerek kiegészülnek
páros és kiscsoportos, projekt-
szerû módszerekkel. A gimiben a
munkaközösségek mellett spe-
ciális feladatok elvégzésére mun-
kacsoportok is mûködnek. A
„Zöld munkacsoport” a
2009/2010. tanév óta szervezi

meg a „Zöld hét” programsoroza-
tot. Egy tanítási hét minden dél-
utánján meghívott elõadók tar-
tottak elõadásokat, filmet vetí-
tettek a természeti értékek meg-
óvásával, a fenntarthatósággal

kapcsolatos témakörökben. Vall-
ják: a természettudományos pá-
lyák iránti érdeklõdést azok hite-
les képviselõinek személyes be-
számolóival sokkal könnyebb fel-
kelteni, mint a hagyományos
tanórák adta keretek között. Az
iskola bármely tanulója részt ve-
hetett a délutáni programokon.
A két fordulóból álló verseny so-

rán az írásbeli feladatok mellett
kísérletek elvégzésével kellett a
diákoknak számot adni tudásuk-
ról, valamint szükséges volt bizo-
nyítaniuk felkészültségüket és
kreativitásukat is. A feladatok a
fizika, kémia, biológia, földrajz
tantárgyak tananyagához kap-
csolódtak. A vetélkedõn az osztá-
lyok háromfõs csapatokkal képvi-
seltették magukat. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legjobb anyagok felhasználá-

sával, exkluzív minõségben épül-
nek mostanság fürdõvárosi laká-
sok. A német ügyfelek gyakorta
hangoztatják, hogy egy-egy itt át-
adott ingatlan jobb minõségû,
mint a saját országukban. Az épí-
tési vállalkozások egyre profibb
kivitelben készítik el a vállalásai-
kat. A tehetõsebb, külföldi vásár-
lók elsõsorban üzletemberek,
cégvezetõk, de a kevésbé gazdag
hazai vásárlók is egyre nagyobb
számban vannak jelen. Okkal és
joggal gondolják biztonságosnak
az efféle ingatlanbefektetést. A
csodálatos környezetben lévõ, ki-
váló adottságokkal rendelkezõ ré-
gióbeli településeken épített nya-
ralók, családi házak most is jó áron
eladhatók.

–  Mitõl  lehetne  még  jobb  a  he-
lyi  ingatlanpiac?

– A Hévíz–Balaton nemzetközi

repülõtér forgalmának növeke-
dése, egy stabil orosz járat közle-
kedtetése hatalmas lökést jelen-
tene a nagyrégiós ingatlanpiac-
nak, mert szívesebben vesz egy
külföldi itt ingatlant, ha azt nem
autóval, taxival, vagy éppen
busszal kell megközelítenie. Ha
Hévízen megjelenne egy vagy
két, különlegesen exkluzív, ötcsil-
lagos szálloda, akkor a márkanév
újabb, tehetõs vendégkör bevon-
zását jelentené. Egy élményfürdõ
pedig fiatalabb generációt, jobb
módú családosokat csalna ide
hozzánk.

–  Mi  jellemzõ  az  árakra?  
– Fürdõtelepülésünkön jelen-

leg családi házat 30–80 millió, la-
kást 16–35 millió forint áron lehet
megvásárolni. Továbbra is a Tó-
fürdõhöz közel esõ ingatlanokra
van nagyon erõs kereslet, de ilyen
mostanában nem is igen akad. Ha
ilyet hirdetnek, az gyorsan gazdá-

ra talál. Egy ideig nem volt jellem-
zõ, ám mostanság újra sláger lett
olyan lakást venni, amit gyógytu-
ristáknak ad ki a tulajdonosa. Egy
16–18 millióba kerülõ hévízi, 37
négyzetméteres stúdió éves szin-
ten akár 600–800 ezer hasznot is
produkálhat. Ekkora kamatot pe-
dig egyelõre egyetlen pénzinté-
zet sem kínál.  Garázs, garázshely
vagy parkoló nélkül nehezebb ve-
võt találni egy adott házra. A régi
építésû, több szintes házak most
viszont újra keresettek lettek. A
Zala Spring golfpálya-beruházásra
tekintettel Zalacsány nagyon köz-
kedvelt lett, telkek, házak vonat-
kozásában is. Felsõpáhok és
Alsópáhok is a csendesség miatt,
az autóforgalom csökkenése okán
lett népszerûbb. Öröm látni, hogy
a magyaroknak egyre jobban van
pénzük, és egyre nagyobb része-
sedéssel jelennek meg az ingat-
lanpiacon.
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Az olasz életérzés és a ma-
gyar virtus találkozott május
második péntekjén a tempera-
mentumosra faragott olasz–ma-
gyar napon a Balatoni Múzeum-
ban. A kultúrák összhangját és
harmóniáját hét tételben, hét
programmal teremtették meg.
Szabadon és olaszos könnyed-
séggel lehetett belefeledkezni
az üdítõ kulturális forgatagba, a
pezsgõ programkavalkádba.

Havasi Bálint múzeumigazga-
tó-régész és Németh Péter mú-
zeumpedagógus vezette a napos
oldali játszósarki idõutazást. A
múzeum régészeti kincseibõl me-
rítve: a római kori életmódról,

szokásokról, tárgyakról meséltek
az apróságoknak, korhû római vi-
seletekbe bújva. A gyerekeket a

római kor jegyében összeállított
játszóház várta, a kultúrpalota
parkjában itáliai veterán autók kí-

nálták bájaikat, a palota falai kö-
zött pedig egy olasz kortárs fes-
tõ: Guido Vedovato képzõmûvész
színkavalkádos képi kultúráján át
kalandozhattak a kíváncsiskodók
a szép olasz tájakon, míg a napsü-
tötte Toszkán vidéket Szabó Csilla
fotográfus lencséjén keresztül is
felfedezhették. Az élet napos ol-
dalát az Acoustic Line Band idézte
vissza olasz dallamokat elõadva.
Az együttes kellemes jazz-zené-
vel varázsolt tengerparti hangu-
latot és napfényt a múzeumba. A
koronát pedig egy exkluzív ese-
mény tette fel e jeles napra: a kí-
váncsi szemek a magyar divat
nagyasszonyának a ruhaköltemé-
nyeit csodálhatják meg a múzeu-
mi kifutón élõ zenei kíséretben.
Sikk, elegancia, kifinomultság, a
régi korok romantikája köszönt
vissza a kifutóról, friss köntösben.
Mészáros Judit ruhatervezõ és
stílustanácsadó, a Magyar Divat
Szövetség fõtitkára pazar, de ter-
mészetes kollekciójával ejtette
ámulatba a közönséget.

ITÁLIA ÉS A BALATON NAPOS OLDALA

Családi nap a Balatoni Múzeumban

A helyi programkínálatot
„Mesterségek nyomában" címmel
fûzték egy csokorba. A 11 nap so-
rán különbözõ mesterségekkel is-
merkedhettek meg az érdeklõ-
dõk és ki is próbálhatták azokat.
Lehetett például vasat idomítani
a vasverõ mûhelyében. A vadász
munkaeszközét a lõtéren foghat-
ták kézbe, de megismerkedhet-
tek a háztáji állatok tartásával, a
sajtkészítés, illetve a birkanyírás
fortélyaival. Készíthettek éksze-

reket, kipróbálhatták a fazekas-
korongot, vagy díszíthettek
egyedi kézmûves mézeskalácsot.
Bepillanthattak a szõlészet-borá-
szat rejtelmeibe, utána pedig
hangulatos, zenés bormustrán íz-
lelhették meg a finom helyi szõ-
lõnedûket. A játékos kedvû ven-
dégek figyelmébe pedig a prog-
ramhelyszínekhez kapcsolódó
Hétpecsétes Hétpróba kiadványt
ajánlották. A Természet Háza Lá-
togatóközpont vezetett erdei

gyalogtúrát szervezett a Fülemü-
lék éjszakáján, de a Nyugat-Bala-
tont gyalog vagy kerékpáron is
ki-ki bátran felfedezhette. Na-
ponta indítottak nyugat-balatoni
vezetett kerékpártúrát, amihez a
bringákat féláron biztosította a
helyi Tourinform-iroda. Balaton,
bor, gasztronómia, helyi értékek –
ezekre épült a Balatoni kurzusok
sorozat, melynek meghívott ven-
dége Kocsis Bálint séf volt, akivel
egy kötetlen pikniken találkoz-
hattak az érdeklõdõk a Lídóstrand
egyik büféjében.

GYALOGTÚRA, ÉKSZERKÉSZÍTÉS

Gyenesdiás újratöltve
Gyenesdiás nem csak a nyári, fürdõzésre alkalmas idõszakban

lehet vonzó úti cél. E kijelentést igazolandó, a Nyugat-Balaton köz-
kedvelt üdülõfaluja ismételten aktívan részt vett a május 1–11. kö-
zött „Balatoni tavasz – újratöltve!” szlogen alatt megrendezett ta-
vaszi összbalatoni programsorozatban – tájékoztatta lapunkat Ko-
vács Judit, a helyi turisztikai egyesület titkára.

A többnapos rendezvény egyik
különlegessége a díszes és látvá-
nyos kosztümös felvonulás volt,
amikor a város apraja-nagyja jel-
mezbe öltözve varázsolt remek
hangulatot. A felvonulók mellett
a Balatonfüredi Hagyományõrzõk

Társasága, a Happy Dixieland
Band és a Kanizsai Oldtimer Ke-
rékpárszövetség tagjai gondos-
kodtak a könnyed szórakoztatás-
ról. A menet végén masírozott
Hévíz testvértelepülésének,
Pfungstadt városnak a küldöttsé-

ge is. A rendezvényt kísérõ ha-
gyományos gasztronómiai és kéz-
mûvesvásár is nagy sikert aratott.
A korabeli kosztümös parádé
mellett a szervezõk különleges
zenei élményeket is kínáltak. A
Budapest Bár, a Csík zenekar, a Ci-
gányprímás nagyoperett, a 100
tagú cigányzenekar szólistái, a 15
éves Experidance Táncegyüttes
és Presser Gábor is a megjelentek
kedvét kereste. A dr. Moll Károly
téren, a Festetics téren, a dr.
Schulhof Vilmos sétányon és a
Deák téren a bábelõadással, a
csúzlizdával, a fotószínházzal, a
népi játszótérrel, a Fanyûvõ já-
tékparkkal jobbára a gyerekeknek
okoztak örömet.

HÉVÍZI HAPPY HACACÁRÉ

Boldog békeidõk majálisa

A dualizmus korának fél évszázadát „boldog békeidõknek” is ne-
vezik. A korra jellemzõ, igazi békebeli hangulat várta a fürdõváros-
ban az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülõ Boldog Bé-
keidõk Hévíze fesztivál résztvevõit. Idén elõször az érdeklõdõk a
Festetics téren elhelyezett webkamerán keresztül is nyomon kö-
vethették a vidám turistalátványosságot, ahol apácák, nagy- és
kispolgárok, dámák, aranyifjak, monarchiabeli nagyasszonyok pa-
rádéztak korhû jelmezekben, kis- és nagyestélyi öltözetben. Idén
minden eddiginél többen, majdnem kétszázan vállalták az „illõ”
dresszbe bújás nehézségeit.

ELÕADÁSOK, FILMVETÍTÉSEK

Zöld hét a Vajdában
Hatodik alkalommal szervezte meg „Zöld hét” elnevezésû ren-

dezvénysorozatát a keszthelyi Vajda János Gimnázium a közelmúlt-
ban. Az elõadásokkal és filmvetítésekkel tarkított, tanórán kívüli
programot vetélkedõ zárta az iskola új természettudományos la-
borjában.



Arra számítunk, hogy jövõre
érkezik majd EU-s támogatási for-
rás úgy az infrastruktúra felújítá-
sára és fejlesztésére, mind az att-
rakciók bõvítésére, vagy zöldfelü-
let felújítására. Keszthelyen idén
újabb tíz százalékkal sikerült
csökkenteni a felnõttek számára
vásárolható teljes árú belépõjegy
árat, így nyolcszáz forintba fog
kerülni a belépés a június közepé-
tõl fizetõssé alakuló városi
strandra – foglalta össze a sze-
zonnal kapcsolatos fontos infor-
mációkat Csendes Antal, a keszt-
helyi VÜZ Kft. strand- és uszoda-
üzemeltetési csoportjának veze-
tõje, akivel elöljáróban a kisebb
helyi strandok fejlesztéseirõl be-
szélgettünk.

– A Keszthely déli részén talál-
ható Helikon strandot továbbra is
fõleg a családoknak és a helyben
élõknek ajánljuk, és ennek szelle-
mében készítjük föl. Idén kerék-
párbaráttá fogjuk tenni a helyet.
A kerékpárút mellõl szeretnénk,
ha még többen jönnének be. A
fõbejárat melletti kerítést bel-
jebbre tesszük, a két régi fehér

büfét elbontjuk, és új kerékpártá-
rolókat helyezünk ki. Ezenfelül
jelképes összegért biztosítjuk a
bicajjal érkezõknek, a túrázóknak,
hogy a strand hátsó részére be-
tolhatják a kerékpárjaikat. Sok
szolgáltatást nyújtunk mi ma-
gunk, de partnereinken keresztül
is. Tárgyalásokon keressük a lehe-
tõségét annak, hogy a csúszda
helyén új többletszolgáltatást kí-
náljunk már idén vagy jövõre. A
szokásos karbantartást a nyitásra
elvégezzük, a lídós részeket újra
homokozzuk, a szomszédos in-
gatlanokra veszélyes, mostanra
elöregedett fákat pedig kivágjuk.
A városi strandon már jól mûködõ
értékmegõrzõ szolgáltatást a He-
likonon is bevezetjük. Egy szek-
rénykébe az autókulcsot, pénz-
tárcát, mobiltelefont néhány szá-
zasért bele lehet pakolni. A belé-
põjegyárak a tavalyival azonos ös-
szegûek maradtak a Libáson és a
Helikonon is.

–  A  városi  strandon  lesznek  új-
donságok?

– A környezetbarát mûködés
jegyében hátul, a Balaton-me-

dence mellett, egy május végéig
befejezõdõ, napelemes projekt
veszi kezdetét hamarosan, egy
tetõfelújítással. A napelem az
uszoda vízforgató berendezésé-
nek villanymotorjához szükséges
villamos energia egy részét fogja
majd megtermelni. A fõpénztár
külsõ homlokzata átesik egy ránc-
fölvarráson, hogy ne a hatvanas
évek stílusjegyeit viselje, hanem
egy esztétikusabb, komfortosabb
környezet szolgálja az érkezõk
kényelmét. Az új portálon már
nem a rácsok dominálnak és a
pultot is megemeljük, hogy fize-
téskor ne kelljen görnyedezniük a
vendégeknek. A zalai Balaton-
part településein szokásos belé-
põdíjaknál nálunk alig kell többet
fizetni, és rengeteg kedvezmény
is igénybe vehetõ. A belépõje-
gyek árát a tavalyi összeghez ké-
pest tíz százalékkal mérsékeltük.
A keszthelyi állandó lakcímmel
rendelkezõk lakossági idénybér-
let ára a tavalyival megegyezõ
összegû marad. A Tourinform-iro-
dában igényelhetõ West Balaton
kártyával akár ötvenszázalékos
díjmérséklés is elérhetõ. Kettõ-,
három-, négynapos; egyhetes és
havi bérletet is kínálunk. Az öltö-
zõszekrény-fejlesztés elsõ üte-
mében hatvan darab új bútorele-
met telepítünk a középsõ kabin-
házakba. Ezek a laptop és ruházat
tárolására alkalmas szekrények
akár egy napra is bérelhetõk. Jö-

võre folytatni kívánjuk a bõvítést
újabb kabinblokkokban. A készen-
léti rendõrség tagjainak és a bûn-
megelõzési iroda munkatársainak
járõrszolgálata is hozzájárult ah-
hoz, hogy a „városi” biztonságos
strandként van elkönyvelve. Egy
erõsítõt és egy antennát is fölsze-
reltünk, így a wi-fi a hátsó részen
is elérhetõ lesz. A köztereket
pásztázó kamerarendszert meg-
újítjuk, de az itt tapasztalható
erõs villámtevékenység nehézzé
teszi ennek a feladatnak a precíz
kivitelezését.

Lehet, hogy wi-fi gyûjtõponto-
kat építünk és a kamerarendszer
is megváltozik. A strand frekven-
tált lídós részét, a vízi mentõk vo-
naláig a kisbabákkal érkezõk szá-
mára fogjuk kijelölni. Persze e
helyre más is letelepedhet, de
ezen a részen nem lehet majd do-
hányozni, csak egy kijelölt sáv-

ban, és tiltott lesz a zajkeltõ rádi-
ók, magnók használata is. A válto-
zásokra, a kijelölt területek hatá-
raira táblák fogják figyelmeztetni
a vendégeket. Zavaró momen-
tum a hattyúk strandon történõ
etetése, a madarak ürüléke
ugyanis nehezen eltávolítható és
az „új bababarát imázsnak” sem
kedvez az állatok jelenléte. Sokan
fittyet hánynak arra, hogy még a
sétányfunkció idõszaka alatt sem
lehet állatot behozni a strand te-
rületére. A tavaly vásárolt és a
magas vízállás miatt ki nem tett
hintát most fogjuk felállítani, to-
vábbá apróbb játszótéri eszközö-
ket is beszerzünk. Tovább folytat-
juk a szelektív hulladékgyûjtést,
de a tapasztalataink rosszak. A
vendégek sokszor nem a megfe-
lelõ hulladékgyûjtõbe teszik a
szemetet Az egynyári virágok
mellett majdnem száz tõ, különö-

sen illatos fajtájú rózsát ültettünk
ki olyan helyekre, ahol a virágok a
strandolók biztonságát nem ve-
szélyeztetik. Egy új, strapabíró
fûnyíró gépet is beszereztünk,
hogy a gyep állapota még kivá-
lóbb legyen. A homoki kabinok
beázását tetõszigeteléssel sike-
rült megszüntetni. Újrahomokoz-
tuk a sportpályáinkat. A vendéglá-
tással foglalkozó vállalkozóink
majd mindegyike már több évti-
zede van jelen a strandon. Õk is
folyamatosan szépítik a környeze-
tüket a vendégek örömére. Egyre
többen elfogadnak Erzsébet-utal-
ványt is. A tó vízminõségével és a
vízmélységével sincs probléma. A
vízszint egyelõre ideális a strand-
üzemeltetésre. Az iszapkotrás hiá-
nya – ami nem csupán turisztikai,
hanem közegészségügyi problé-
ma – az öböl összes településének
strandját érinti.
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FÕIDÉNYRE FÓKUSZÁLTAN

Keszthelyi strandfejlesztés

Tóth Máté (2/14. B osztály) –
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen erõsáramú elektro-
technikus szakmában 1. helye-
zést ért el. Szabó Zsoltot (2/12.
F osztály) – a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyen szerkezetlaka-
tos szakmában a harmadik hely-
re rangsorolták. Mile András
Alex (3/11. E osztály) – a Szakma

Kiváló Tanulója Versenyen kõ-
mûves szakmában a negyedik
lett. Horváth János (3/11. D osz-
tály) – Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen jármûfényezõ szak-
mában az ötödik helyezést sze-
rezte meg. Németh Attila (2/12.

F osztály) – a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyen karosszériala-
katos szakmában a hetedik he-
lyen végzett. Õk mindannyian
mentesülnek a szakmai vizsga
letétele alól. Nagy Mátyás (2/12.
E osztály) – Mûemlékes Nemzet-
közi Építészeti és Mûemlékvé-
delmi Diáktalálkozón „Kerítések-
kertkapuk, rácsok, korlátok” ka-

tegóriában gyõzött. Kovács Ad-
rienn, Zrubecz Krisztina (12. C
osztályosok) és Szabó Zsolt
(2/12. F osztály) – az Országos
Középiskolai Illemtani Csapat-
versenyen szerezték meg a he-
tedik helyezét.

„Strandüzemeltetõként az elõzõ évi rendkívül csapadékos nyár-
hoz képest jobb szezonra számítunk, és a szolgáltatási színvonal
folyamatos emelésével szeretnénk elérni, hogy egyre többen vá-
lasszanak bennünket. A minden évben megszokott karbantartási
munkákon kívül több, kisebb fejlesztést is végrehajtottunk, és na-
gyon várjuk az új uniós támogatási ciklus pályázatait, mert önerõ-
bõl nagy horderejû attrakciófejlesztésbe nem tudunk fogni.

JELES VIZSGAEREDMÉNYEK

Asbóthos sikerek

Tóth Máté veszi át az oklevelet dr. Parragh Lászlótól.

A tanév végéhez közeledve lassan befejezõdnek a többfordulós
országos tanulmányi versenyek döntõi. Az iskolák munkájának fon-
tos fokmérõje a kimeneti vizsgaeredményeken túl a szakmai és
érettségi vizsgákon nyújtott teljesítmény, a többi, hasonló profilú
intézménnyel való megmérettetés, illetve a versenyeredmények
elérése. A keszthelyi Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola és Kollégium
a 2014/2015-ös tanévben több rangos megmérettetésen szerepelt
nagyon jól. Mindegyik eredmény mögött nagyon sok tanári és ta-
nulói túlmunka, szorgalom és lemondás húzódik meg. Az intéz-
mény az elért eredményekkel idén is az ország legjobban teljesítõ
szakiskolái közé tornázta föl magát.

Százszázalékos európai uniós
támogatás segítségével, a Szé-
chenyi 2020 program keretében
Keszthely újabb, csaknem négy-
százmillió forintos fejlesztést
hajtott végre a Balaton-parton.
Megkezdõdött a projekt máso-
dik ütemének mûszaki átadása,
amely után mind a helyiek, mind
a turisták birtokba vehetik az el-
készült attrakciókat – jelentet-
ték be egy május közepén tar-
tott városházi sajtótájékoztatón.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ elmondta: a 2,3 milliárd
forint összegû uniós turizmus- és
attrakciófejlesztési TÁMOP-pályá-
zatokkal összefüggõ munkák ha-

marosan befejezõdnek a Balaton
környezetében. A programhoz
kapcsolódva Keszthelynek az egyik
legszebb, az elõ- és utószezonban
is turistákat és helyieket vonzó tó-
partot sikerült kiépítenie. A hama-
rosan átadásra kerülõ projekt az
elkészült létesítményeivel az ide-
genforgalom fellendítését és a
szezonhosszabbítást is szolgálja.

Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-
gármestere emlékeztetett rá: a
352 millióba kerülõ elsõ ütemet
2012 nyarán adták át, és máris
egy harmadik szakaszban gondol-

kodnak, ami a leromlott állagú
parti szállodák felújítását érinti. A
tavaly átadott, térítésmentesen
használható „vízi játszópark”, ahol
három korcsoportra bontva játé-
kosan ismerkedhetnek a gyerekek
a vízzel kapcsolatos fizikai jelensé-
gekkel, nagy sikernek örvend, hisz
mára óvodai túrák és osztálykirán-
dulások közkedvelt helyszíneként
is népszerû lett. Két köztéri szob-
rot is felavattak. Az Erzsébet ki-
rálynét formázó alkotás a róla el-
nevezett sétányon található. A
parton pedig Keszthely olimpikon

úszóbajnoka, Csik Ferenc emléke
elõtt tiszteleg a város. Mintegy öt-
ezer négyzetméter terület kapott
új burkolatot, és több mint tízezer
négyzetméter zöldfelületet újítot-
tak meg füvesítéssel, növényülte-
téssel, virágosítással. Az „Energia
téren” nyáron egy kör alakú skate
park, télen egy 314 m2-es mûjég-
pálya üzemel, ahova négy kilomé-
ter hosszú csõrendszert fektettek
le. Az „Infopont” elnevezésû épü-
lettömb magában foglal kerékpá-
ros központot, bûnmegelõzési iro-
dát, büfét és vizesblokkot is.

Balaton-parti beruházások

2015. május 20. (szerda) 17.00–19.00 óra
2015. május 27. (szerda) 17.00–19.00 óra



Az édesen és sósan, elõ- és fõ-
ételként is tálalható, s deszszert-
nek ugyanígy kiváló csemege
népszerûségéhez nem férhet két-
ség! Csúsztatott vagy töltött, ra-
kott vagy csõben sült, édes vagy
sós igazolta, hogy a györöki pala-
csintasütõk fantáziája nem ismer
határokat! Felnõttek és gyerme-
kek egyaránt ott voltak a standok
kínáló és kóstolói oldalán.       

Az ünnepség házigazdájaként
Biró Róbert polgármester emlé-
keztetett: legelõször is a fesztivál
ötletét sütötték ki a györöki höl-
gyek, csapatnéven a Györöki
Hölgyklub. A palacsinta kisütésé-

hez pedig sokan csatlakoztak, s
nem csak hölgyek, hanem férfiak
és gyermekek, családi és baráti
körök. A jubileumi eseményen
összesen 9 csoport versenyben
sütötte a palacsintát, a nevezések
régióssá szélesítették az ese-
ményt. Több környékbeli és távo-
labbi településrõl érkeztek részt-
vevõk Keszthelytõl Kapuvárig. A
kínálatban csak tallózni lehetett,
hiszen 70 féle produktum ké-
szült. Volt tormás-tojáskrémmel
töltött, lúdláb alakú meggyes,
túrórudis és néger, györöki zsi-
vány, Tibi Atya kedvence… Nem
csak töltelékfélékben, hanem a

tésztaalapanyagok készítésében
is rendkívül nagy volt a változa-
tosság. A felséges ízek mellett
felségi rangot ölthettek a leg-
ügyesebbek, akik konyhai látvá-
nyosságot is kínáltak. A sütési
versenyhez készen kapták a tész-
tát a nevezõ hölgyek, urak és
gyermekek, az eredmény nyo-
mán került trónra a palacsintás
király illetve királynõ, valamint ki-
rálylány és királyfi.       

A palacsintasütemények, fan-
táziadús palacsintatorták mellett
szórakoztató elõadásokat is „fo-
gyaszthatott” a vendégkör. Fel-
lépett a Zalai Balaton-part Ifjúsá-
gi Fúvószenekar, elhangzottak
ABBA-slágerek a Tihanyi Musical
Stúdió elõadásában, koncerte-
zett a Retro Voice. Kicsiknek
kedvelt elfoglaltságot kínált a
szabadtéri Varázshangok játszó-
ház. 
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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

II. János Pál pápa szobrával
ajándékozzák meg a vajdasági
Tóthfalut a keszthelyiek pün-
kösd alkalmával.

A magyar lakosságú szerb te-
lepüléssel való kapcsolat a Rá-
kóczi Szövetség keszthelyi
csoportja, valamint az Asbóth
Sándor Szakképzõ Iskola révén
jött létre. A Szabadkához kö-
zeli kis faluban korábban tett
feledhetetlen baráti látogatás
alapozta meg a szorosabb
együttmûködést. A város, a ci-
vil szervezet és az iskola kép-
viselete az ismerkedés során
megtekintette a templomker-
ti szoborparkot, amelyrõl ven-
déglátóik elmondták, hogy ré-
gi vágyuk azt II. János Pál pá-
pa szobrával kiegészíteni. A
keszthelyi Túri Török Tibor
szépmíves felvállalta a szobor
elkészítését, jótékony felaján-
lással. A napokban elkészült al-

kotást városi küldöttség jelenlé-
tében pünkösdkor avatják fel.

Tóthfalu természeti és épített
környezete turisztikai vonzerõt is
jelent, ennek mind jobb érvénye-
sülésében is segíteni szeretnének
a keszthelyiek.

SZÉPÜL TÓTHFALU

Pünkösdi ajándék
ÜNNEPELTEK A GYÖRÖKIEK

Palacsintafesztivál
Balatongyörökön a magyar konyha egyik legközkedveltebb

ínyencsége: a palacsinta jegyében gasztronómiafesztiválnak te-
remtettek immár hagyományt.      

Az immár hagyományos kultu-
rális esemény gyermekmûsorok-
kal és szakmai programokkal zaj-
lott, tisztelegve néhai Okuma
Nobuko emlékének. A megnyitó-
ünnepséget az intézmény óvodá-

jával együtt tartották, hangula-
tos játékos, zenés, dalos mûsort
adtak a gyermekek. A bemutató-
kat követõen elõadást tartott dr.
Vekerdi Tamás gyermekpszicho-
lógus, Élmény és öröm a tanulás-
ban – értékszocializáció az iskolá-
ban címmel. A 3 napon át tartó
rendezvénysorozat széles körben
ölelte föl az iskolai munkát: az ér-
deklõdõknek bemutatták az al-
kalmazott speciális tanulási mód-
szereket, amire a „Minden gyer-
mek tehetséges” elv is épül. A
színes, szórakoztató események
közt megjelent a gasztronómia, a

keleti harcmûvészet, az egész-
ség. A homeopátiás gyógymód-
okról beszélt elõadásában dr. Var-
ga Katalin gyermekorvos, zene-
terápiás lehetõségekrõl tartott

workshopot Brazsil Ágnes tera-
peuta.

A program a komolyzene és a
jazz világában kalandozó koncert-
tel zárult, amelyen az iskola zene-
tanárai és meghívott vendégmû-
vészek léptek fel. 

Okuma-napok
A keszthelyi japán–magyar Életfa Általános Iskolában, a Ma-

gyar–Japán Baráti Társaság városbeli csoportjával közös rendezés-
ben tartották az Okuma-napokat, emlékezve az intézmény alapító-
jára.


