
A szakember szerint egyre töb-
ben akadnak, akik egy jó helyen lé-
võ nyaralóért 20 milliónál maga-
sabb összeget is hajlandóak kifi-
zetni, de ebben a kategóriában jel-
lemzõen a 10–15 milliós ingatla-
nok iránt mutatkozik a legna-
gyobb kereslet. Egyre nagyobb
számban akad százmilliónál is
többre taksált, belsõ medencés,

szaunás, prémium építõanyagból
kivitelezett ház, amit eladásra kí-
nál a tulajdonosa. A vízpart közel-
sége és az örökpanoráma megléte
is nagy hatással van az üdülõegy-
ségek, hétvégi házak áraira. A tó-
parton ingatlantulajdonnal rendel-
kezõk viszonylag gyorsan, akár he-
teken belül túltudnak adni a nya-
ralójukon. Mostanság nagyszámú
adásvétel jellemzi a piacot, de a
nyaralóbiznisz szezonalitása, a ta-
pasztalatok szerint a késõbbiek-
ben lecseng. A pénz biztos mene-
déket keres magának, és tökéletes
terepre talált a balatoni ingatlan-
piacon. A használt nyaralók árai
Balatongyörökön, Vonyarcvashe-
gyen és Gyenesdiáson is akár ne-
gyedével lettek drágábbak, a
használt lakásokért pedig tovább-
ra is Hévízen kell a legmélyebben a
zsebbe nyúlni. A túlkereslet jel-
lemzõen 10–15 százalékos. Az ára-
kat a szûkülõ kínálat is hajtja. 

–  Mi  a  helyzet  a  telkek,  házak,
lakások,  garázsok  piacán?

– A CSOK-nak köszönhetõen az
építési telkek iránt rendkívül
nagy a kereslet, ám a kínálati ol-
dal továbbra is eléggé szegé-
nyes. Keszthelyen már nemigen
akad összközmûves építési telek,
a környék községeiben pedig
már elkeltek azon telkek, ame-
lyek különösen értékesnek szá-
mítanak. Lakásfronton az egyedi
közmûvekkel ellátott, 1–2–3 szo-
bás, 13 millió forint alatti ottho-
nok most a kelendõk, és újra fó-
kuszba kerültek a Keszthely szí-
vében található házak, lakások,
apartmanok. Ezekért mostaná-
ban akkor is magasabb árat fizet-
nek a vevõk, ha az adott épület-
re jócskán ráfér egy nagygenerál.
A téglaépítésû családi házak árai
folyamatosan az országos átlag
fölött húznak. Az ingatlanok
energetikai tanúsítványában sze-
replõ adatok korábban nemigen
érdekelték a vevõket, ám most
már nem csupán az ingatlan fel-
szereltsége és mûszaki háttere
számít értéket befolyásoló té-
nyezõnek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

A gyógyintézmény Semmel-
weis-napi programján a kórház
vezetõi: dr. Kvarda Attila fõigaz-
gató, dr. Mándó Zsuzsanna
orvosigazgató, Csörnyei Mária
ápolási igazgató, továbbá dr. Moll
Veronika fõorvos ünnepi mûsor
keretében elismeréseket adtak
át. Irodalmi mûsorral léptek szín-
padra a Hévízi VID-Ámító Társulat
tagjai: Péterné Bakos Mariann,
Mosolygó Liám és Péter Sándor.
Bemutatkozott a 12 éves Szabó
Anna gödöllõi zeneiskolás diák,
számos hazai és nemzetközi ver-
seny díjazottja, akit a 15 eszten-

dõs Duduz Zsófia kísért zongo-
rán.

Dr. Kvarda Attila fõigazgató
köszöntõjében kiemelte: Sem-
melweis életmûve múltat, jelent
és jövõt felidézve, felölel min-
dent, ami az orvosi hivatásra vo-
natkozik. Róla nevezték el 2011-
ben az átfogó, egészségügyet
modernizáló koncepciót, amiben
bérrendezésre vonatkozó pasz-
szus is szerepelt.

Reménye szerint szeptember-
tõl az egészségügy dolgozói már
élvezhetik majd a Semmelweis-
tervben megfogalmazott anyagi

juttatások kiszélesítését. A fõ-
igazgató említést tett arról,
hogy egyik államtitkár, az ünnep
kapcsán, nemrég a humán erõ-
forrásról, a piaci körülmények
között dolgozó egészségügyi
szolgáltatókról és az egészség-
ügyi intézmények üzemgazdasá-
gi eredményeirõl értekezett. „Ta-
lán megérjük, hogy egyszer or-
vosokról, nõvérekrõl, takarítók-
ról, mûszaki személyzetrõl be-
szélünk majd a humán erõforrás
helyett.

A szolgáltató helyett pedig a
hivatástudattal végzett szolgálta-
tás kap fõszerepet, és az üzem-
gazdasági eredmények helyét pe-
dig a gyógyítási és prevenciós
munka veszi át” – mondta.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az idén a tavalyinál több, 36
fürdõhely üzemeltetõje vehetett
át zászlót, amelyek többségét
északi parti fizetõs strandok nyer-
ték el. A tó körüli önkormányzato-
kat tömörítõ BSZ immár 13. alka-
lommal hirdette meg a strandmi-
nõsítõ versenyt, amelyre a koráb-
bi éveknél többen, csaknem negy-
venen neveztek. Tavaly óta rang-
sorolják csillagokkal is a zászlót el-
nyerõ fürdõhelyeket. Akkor 27
strand érdemelte ki a zászlót, kö-
zülük 8 a legjobbaknak járó há-
romcsillagosat. Az idén már 36
fürdõhely tûzheti ki a kék lobogót,
közülük 13 a háromcsillagosat. A
legtöbb pontot szerzõ fürdõhely-
nek járó különdíjat Vonyarcvas-
hegy Lido strandja kapta. Elnyerte
még a háromcsillagos zászlót
Gyenesdiás Diási játékstrandja,
Keszthely városi strandja, valamint
Balatongyörök községi strandja. A

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
„legzöldebb” strandnak járó külön-
díja pedig Gyenesdiás Diási játék-
strandjáé lett. Utóbbi négy telepü-
lés vezetõi külön sajtótájékozta-
tón erõsítették meg, hogy nem
csupán a vízminõség és a vízszint
kiváló a Balaton zalai strandjain.

Gál Lajos gyenesdiási polgár-
mester bejelentette: egység-
frontban van a minõség Zala me-
gye balatoni strandjain. A szolgál-
tatások minõségének folyamatos
fejlesztésében mindenhol élen
járnak a Keszthelyi-öbölhöz tarto-
zó strandokon. A Lidó strandon a
háttérlogisztikai egységek mûkö-
dése, a gyermek- és családbarát
fogadó feltételek javítása, a moz-
gáskorlátozottaknak nyújtott
szolgáltatások fejlõdése, a kör-
nyezet- és természetvédelem, az
energiahatékonyság szempont-
jainak való megfelelés is kiváló-

nak találtatott a strandbiztonság
szempontjait is vizsgáló megmé-
rettetésen. Kitûnõ a partneri kap-
csolat és az együttmûködés a vál-
lalkozókkal és a civil szervezetek-
kel, a turisztikai egyesületekkel,
így az elért eredmény az övék is.

Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-
gármestere szerint is öröm és
büszkeség az elnyert minõsítések-
re tekinteni. A Balaton fõvárosá-
ban a meglévõ hiányosságokat si-
került idõben kijavítani, és a városi
strand már a finomított értékelési
és pontozási rendszernek is meg-
felelt. A tudatos fejlesztések is
hozzájárulnak ahhoz, hogy Keszt-
hely eredményesebb szezont zár-
hat a strandok vonatkozásában is.

Péter Károly vonyarcvashegyi
polgármester a négy település
strandjai között folyó egészséges
versenyrõl beszélve kiemelte,
nem vérre menõ öldöklés, hanem
becsületes, baráti küzdelem zaj-
lik, ami sikereket és bölcsességet
hoz minden versengésben részt
vevõ partner számára. A megye is
büszke lehet strandjaira.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A turizmusból élnek
KESZTHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Túlpörög az ingatlanpiac
A balatoni ingatlanpiac pezsdülése folyamatos, az árak állandó

kismértékû emelkedését és a keresleti oldal erõs bõvülését tapasz-
taljuk Keszthelyen és környékén – nyilatkozta lapunknak Lángi Pé-
ter, az egyik országos ingatlanforgalmazással foglalkozó iroda ve-
zetõ munkatársa.

„A balatoni strandok jók, évrõl évre fejlõdnek, összességében
európai viszonylatban is megállják a helyüket” – nyilatkozta Balassa
Balázs, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke, miután július elején Alsó-
örsön átadták a szolgáltatás színvonalát jelzõ Kék Hullám zászlókat.

SEMMELWEIS-NAP HÉVÍZEN

Elismerés, hála, köszönet
A hévízi Szent András Reumakórház június utolsó napján az in-

tézmény kultúrtermében emlékezett Semmelweis Ignácra, az
orvos szakma nagy alakjára, halálának 198. évfordulóján.

Múzeumi
nyári esték

Keszthely belvárosi mú-
zeumaiban idén is elindult az
augusztus végéig tartó nyári
esték program.

Hatodik alkalom, hogy
szerda esténként a sétálóut-
cában található múzeumok: a
Népviseletes Babamúzeum, a
Csigaparlament óriásmakett, a
Történelmi Panoptikum, a 16
ezer darabos Játékmúzeum,
az elfelejtett tárgyak világát
bemutató Nosztalgiamúzeum,
valamint elõdeink pajzán tör-
téneteit megidézõ Erotikus
Múzeum – ez utóbbi csak fel-
nõtteknek –, egyként funkcio-
nálva tekinthetõk meg. A már
hagyományos, s méltán nép-
szerû program szerdai napo-
kon 17–21 óra között zajlik,
ami több, mint egy múzeum-
látogatás: gyertya- és fáklya-
fényes világítással, fotópara-
vánokkal és zenés idõutazás-
sal kínál élményt kivételes
kedvezménnyel.

A sorozattal külön temati-
ka szerint célcsoportokat szó-
lítanak meg, így szállásadókat,
pedagógusokat, gyermeke-
ket, nyugdíjasokat, médiában
és a kultúrában dolgozókat, s
más csoportokat: az igénybe-
vételhez a Babamúzeum hon-
lapjáról regisztráció mellett
letölthetõk az aktuális kupo-
nok. Az esti látogatás során
képeslapokat gyûjthetnek a
vendégek a múzeumokról. 

Ugyancsak szerdánként,
21–23 óra között a Helikon
Kastélymúzeum kínál gyer-
tyafényes látogatást, korhû
ruhákba öltözött tárlatveze-
tõkkel.



A Nemzeti Tehetség Program
és Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma által kiírt pályázaton „Te-
hetséges úszók Hosszú Katinka
nyomában” címû pályázattal si-
került a Keszthelyi Kiscápák
Sportegyesület hat úszójának
részt vennie egy 11 napos júniu-
si edzõtáborban az Egyesült Ál-
lamokban, Floridában, a Miami
melletti Fort Lauderdale-ben.

A kinttartózkodást egy sikeres
versennyel zárták a kiscápák –
SFTL International Classic 2016.
június 17–19 –, amit Florida állam
egyik legszínvonalasabb három-
napos úszóversenyeként tartanak
számon. A versenyen a magyar
csapat mellett argentin és mexi-
kói csapatok úszói is részt vettek.
Az erõpróba egy életre szóló él-
mény volt gyerekeknek és az
edzõknek – Szántó Katának és
Csala Tamásnak – egyaránt,
tudatta az edzõpáros lapunkkal.

– A mindennapos edzések mel-
lett sikerült körülnézni is kiscá-
páinknak a környéken, Miami
Beach-en fürödni az óceánban, a
közeli nemzeti parkban, EVER-
GLADES mocsaras vizeiben, test-
közelben aligátorokat nézni, és
egy teljes napon át egy óriási
csúszdaparkban élvezhették a
gyerekek a floridai napsütést.

Az edzés helyszíneként kijelölt
part menti uszodában, az elõzõ
hónapokban úszott Hosszú Katin-

ka, Gyurta Dániel és Kapás Boglár-
ka is, de a városban a felnõtt ma-
gyar úszóválogatott is többször
edzõtáborozott már, sõt 2002-
ben világcsúcsot úszott benne
Michael Phelps olimpiai bajnok
400 méter vegyesen. Az uszoda
mellett található a Hall of Fame
(Hírességek Csarnoka), ahol szá-
mos magyar úszó és ví-
zilabdázó legendát
megtaláltunk nagy
poszteren – többek kö-
zött Csik Ferencet is – a
keszthelyi tanuszodánk
névadóját. A versenyen
kiírt 11–12 éves korosz-
tályban Hetyei Nóra és
Bicskei Laura indult a
9–10 évesek között Dá-
vid Virág, Nett Vivien,
Tóth Luca és Szemán
Dorka képviselte a Kis-
cápák csapatát.

Számos egyéni csúcs
született, amelyeknek
köszönhetõen 25 érmet
nyertünk – 3 arany 10
ezüst és 12 bronz – és a
versenyen induló 13
lánycsapat közül össze-
sítésben a harmadik he-
lyen végeztünk a hat
versenyzõ lánnyal.

Az SE legeredmé-
nyesebb úszója Nett Vivien lett,
aki három arany-, négy ezüst- és
két bronzérmet hozott haza Fort
Lauderdale-bõl. Õ kilenc szám-
ban indult és kilenc egyéni csú-
csot úszott, 3 számban az orszá-
gos korosztályos ranglista elsõ
helyére ugrott (200 gyors:
2,28.48, 200 vegyes: 2,42.50,
100 pillangó: 1,16.53).

Az egyesületünk egy másik ki-
emelkedõ teljesítménynek is
örülhetett. A Hódmezõvásárhe-
lyen, június derekán tartott V.
delfin országos bajnokságon „or-
szágos bajnok” lett a Keszthelyi
Kiscápák SE 4x50 m gyorsváltó
csapata! Ez a legkisebbeknek
megrendezett ob Magyarorszá-

gon. 2007–2008-ben született lá-
nyok (8–9 évesek) és 2006–2007-
ben született fiúk (9–10 évesek)
részére. Az ob-n csak azok a gye-
rekek vehettek részt, akik a Ma-
gyar Úszószövetség által megha-
tározott szintidõt teljesítették. A
Keszthelyi Kiscápák SE hét úszójá-
val – Andor Zsombor, Princz Pet-
ra, Szemán Dorka, Turi Csenge,

Tombor Zénó, Vörös Zsombor,
Tóth Luca) vehetett részt a ver-
senyen, és 2011-es fennállása óta
elõször szerzett magyar bajnoki
címet csapatával. Fantasztikus
eredmény az ötéves egyesület-
nek, hogy hatvan magyarországi
egyesület közül az ötödik helyen
végzett a pontversenyben. Nagy-

szerû egyéni csúcsok születtek!
Az 1 arany, 1 ezüst, 3 bronz, 4 db
4. hely, 3 db 5. hely, 1 db 6. hely,
3 db 7. hely, 1 db 8. hely meg-
szerzése is bizonyította, hogy a
kis cápák – Csala Tamás, Szántó
Kata és Stoff Dóra edzõk jóvoltá-
ból – már egyre „nagyobb vize-
ken” is képesek kitûnõen feltalál-
ni magukat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A résztvevõk hivatástudattal,

áldozattal, alázattal, türelemmel
végzett munkáját, az elért szép
eredményeket, háláját tolmácsol-
va köszönte meg beszédének zá-
rásaként a fõigazgató.

Dr. Szántó Borbála szakorvos-
jelölt az alkalom méltatásaként
elmondta: a magyar orvostudo-
mány egyik legnagyobb alakjáról,
az „anyák megmentõjérõl”, ki-
emelkedõ munkásságáról emlé-
kezünk meg, egyben méltatva a
nyomdokába lépõ generációkat
is.

A Dr. Moll Károly-emlékérmet
idén dr. Fazekas Gábor kapta, aki
jelenleg a budapesti Szent János
Kórház mozgásszervi rehabilitá-
ciós osztályának osztályvezetõ
fõorvosa. Kiemelkedõ tudomá-
nyos tevékenységet folytat, dok-
tori iskolát vezet, kutatási projek-
tekben vett és vesz részt, több
magyar és külföldi szakmai szer-
vezet megbecsült tagja, a Magyar
Rehabilitációs Társaság leendõ el-

nöke. Az reumakórházat 2012 óta
tanácsadóként segíti, a mozgás-
szervi rehabilitáció szakterületen
a szakmai-tudományos munkát
koordinálja, hazai és nemzetközi
egészségügyi kapcsolatok kialakí-
tásában vesz részt. A dr. Strecker
Ottó-emlékérmet, a munkáját

empátiával és hozzáértéssel vég-
zõ Vigánti Gabriella diszpécser
csoportvezetõ kapta, aki immá-
ron 30 éve dolgozik a kórházban. 

Fõigazgatói dicséretben része-
sült dr. Márton Lászlóné labor-
asszisztens, Andri Barbara rönt-
genasszisztens, Torma Béláné

masszõr, Szarka Tibor gyógy-
masszõr, Nagy Mária fürdõs masz-
szõr. Ugyancsak fõigazgatói di-
cséretet kapott a betegszállítók
csoportja: Göndöcs Tibor, Tomsits
Tibor és Kozma Bognár Péter. Tö-
rök Balázs informatikus, Vargáné
Söjtöri Anita pénzügyi ügyintézõ,
Sulyok Ildikó pénzügyi ügyintézõ,
Kucséber Lászlóné felszolgáló,
Farkas Dénesné szakács, Dömö-
tör Enikõ hosztesz, Bujtor István
karbantartó, Horváth Imre park-
gondozó és Tömpe Ernõné takarí-
tó csoportvezetõ is ugyanebben
a dicséretben részesült.

Adjunktusi kinevezésben része-
sítették dr. Pete Krisztinát, a D-osz-
tály szakorvosát. Jubileumi okle-
velet nyújtottak át a negyedszáza-
da az intézményben dolgozó
Farkasné dr. Szakál Erika fõorvos-
nak és Takács Emõkének, a fedett
fürdõ gyógymasszõrének. Iber-
hart Sándor sofõr, Kiss Eleonóra, a
D-osztály ápolónõje, Kiss Lívia fel-
szolgáló, Szi-Márton Ferencné a
G-osztály ápolónõje, Vigánti Gabri-
ella, a diszpécserek csoportveze-
tõje három évtizede erõsítik a kór-
ház kollektíváját. Kovács Lászlóné,
a C-osztály ápolónõje pedig immár
negyven esztendeje végzi itt a te-
vékenységét.

A rendezvény állófogadással
ért véget.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Biró Róbert balatongyöröki

polgármester megerõsítette:
mind a négy település a turiz-
musból él, fõ vonzerõt a Bala-
ton képvisel, ezért is kell a ma-
gyar tengert védeni, óvni, hogy
benne az üdülõvendégek is

mindenkor jól érezhessék ma-
gukat. A szezonra való felkészü-
lés minõségét is jelzi Balaton-
györökön a dicsõséghozó
strandminõsítés.

A Nõk a Balatonért Egyesület
képviseletében nyilatkozó Vetõné
Zeke Erzsébet arra helyezte a

hangsúlyt, hogy a zsûrizés részre-
hajlás nélkül zajlott, és a meg-
szerzett szinte maximális pont-
számok valamint a kiosztott kü-
löndíjak is azt jelzik, hogy a me-
gye tó menti strandjai az extra
feltételeknek is képesek voltak ki-
tûnõen megfelelni.
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A turizmusból élnek

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új építésû ingatlanok iránt

nem csökken a kereslet, de ezek-
bõl egyelõre elég kevés akad a
környéken. A parttól távolabb esõ
háttértelepülések ingatlanáraiban
nem mutatkozik számottevõ vál-
tozás az elmúlt hónapokhoz,
évekhez viszonyítottan. A kényel-
mi szempontok egyre dominán-
sabbak. Árfelhajtó, ha a falusi in-
gatlan klímával, elektromos kapu-
val, garázsajtóval rendelkezik. Az
árnövekedés a háttértelepülése-
ken is különösen ott érhetõ tet-
ten, ahol egyedülálló adottságo-
kat talál a vásárló. Keszthelyen
többen bérelnének, mint vásárol-
nának garázst, ám ehhez a leg-
többen nem kérnek szakértõi se-
gítséget. Egy sok szempontból
túlpörgõ ingatlanpiac részesei va-
gyunk, és arra számítunk, hogy

mérsékelt korrekciónak leszünk
tanúi már akár õsztõl. A környé-
ken mindenki tapasztalja, hogy

beindultak az építkezések, ami
hónapok múlva akár túlkínálatot
is jelenthet.

SEMMELWEIS-NAP HÉVÍZEN

Elismerés, hála, köszönet

KESZTHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Túlpörög az ingatlanpiac

A KESZTHELYI KISCÁPÁK SE FLORIDÁBAN 

Amerikából 25 érmet hoztak

A már hagyományos mustra
szorosan kötõdik a keszthelyi ag-
rárképzéshez és tudományos
munkához. Azon szakemberek
részvételével zajlik, akik a karon
végeztek, nevezhetnek továbbá a
karon végzettet alkalmazó vállal-
kozások, a kar dolgozói és hallga-
tói. A részvételi kört kiszélesíti,
hogy csatlakozhatnak a karon ne-
mesített szõlõfajták termelõi, s az
ezen fajtákból készült borokkal
szintén nevezhetnek a termelõk.
A beérkezett minták bírálati kate-
góriákba és csoportokba való be-
sorolás szerint versengenek. A
minõsítés fehér, vörös és rozé,

azokon belül száraz, félszáraz, fél-
édes, édes kategóriákban törté-
nik. 

A nevezés lezárult, az ered-
ményhirdetésre, díjak, oklevelek
átadására szeptemberben, a ha-
gyományos szõlõfajta-bemutató
szakmai napon kerül majd sor. Kü-
lön díjazzák a legjobb dolgozói és
hallgatói bort, s különdíjat kap a
Da Bibere Zalai Borlovagrendtõl a
legmagasabb pontszámot elért, a
Georgikon Karon nemesített faj-
tából készült bor. Az aranyérme-
sek közül a borverseny elnöksége
szavazással ítéli majd oda a
Champion-díjat.

Georgikon borverseny
A Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Karának Kertészeti Tan-

széke és a Da Bibere Zalai Borlovagrend idén negyedik alkalommal
hirdette meg a Georgikon borversenyt.

Helyhez és személyhez kötõdõ
érzelmi indíttatástól készítette el
Csutak Vilmos (1878–1936), a
Mikó Kollégium egykori igazgató-
ja, a Székely Nemzeti Múzeum
õre mellszobrát. A mû azon sze-
mélyiségnek állít emléket az

összetartozás jegyében, aki ne-
héz idõkben is küzdött azon in-
tézmények fennmaradásáért,
amelyek fontosak a székelység
számára, felkarolta a tehetséges
diákokat, a nemzetéért cselekvõ
emberként dolgozott. 

A sepsiszentgyörgyi Eurocen-
ter Amõba Oktatási Központ ud-
varán felállított szobor avatóün-

nepségén a kormányzatok képvi-
seletében részt vett Schanda Ta-
más, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma helyettes államtitká-
ra, dr. Nagy Éva, a Román Oktatá-
si Minisztérium kabinetIgazgató-
ja. A méltatásban elhangzott:

Csutak Vilmos emberként, peda-
gógusként mély nyomot hagyott
tanítványainak egész sorában, ez-
zel is kiérdemelve emléke ápolá-
sát. 

Az avató bevezetõje volt a
Székelyföldi Tehetségnapnak,
amit a sepsiszentgyörgyi oktatási
központban tartottak a tehetsé-
gek és mentoraik részvételével. 

Ajándék Keszthelyrõl
– A hazának adni kell, miként a gyermek a szüleinek, miután

mindent megkapott tõlük, s felnõtt, majd rajta a sor – monda a
keszthelyi Túri Török Tibor szépmíves abból az alkalomból, hogy
szobrot adományozott Sepsiszentgyörgynek.

Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója és
Túri Török Tibor alkotó leleplezték a szobrot.



A szombatok kivételével ötven
napon keresztül, minden este fel-
lép majd egy-egy neves elõadó.
Az utcai mûvészek és zenészek a

rock, a blues, a pop, a singer-
songwriter, a raggie, a latin zene
mûfajában jeleskednek, de szép
számmal lesznek gitár- és szaxo-
fonestek, harmonikakoncertek,
akusztikus hangversenyek is. A
sétálóutcai üzletek és vendéglá-
tóegységek nemcsak anyagilag
támogatták a program megvalósí-
tását, de meghosszabbított nyit-

vatartással, folyamatos akciókkal
is várják a vendégeket esténként
19.00 és 22.00 óra között. Az ön-
kormányzat által is szponzorált

példaértékû kezdeményezés
helyszíneként a sétálóutca és a
Fejér György utca keresztezõdé-
sét jelölték ki. A rendezvénysoro-
zat, amit hagyományteremtõ
szándékkal elsõ ízben tartanak
idén, várhatóan nem csupán a tu-
risták érdeklõdését kelti fel. A Bel-
városi Kereskedõk Egyesülete
megtette az elõkészületeket, már

csak az égi áldásra, a jó idõjárásra
és az érdeklõdõ közönség megje-
lenésére várnak. 

Az utcazenei program nyitó-
ünnepségén – melynek alaphan-
gulatát a Kiss Tamás karnagy ve-
zetésével mûködõ Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar adta
meg – Ruzsics Ferenc polgármes-
ter köszöntõjében kiemelte: a
belvárosi kereskedõk által életre
hívott nagyszerû, szórakoztató
programsort köszönettel támo-
gatta anyagilag is az önkormány-
zat.

Nagy Bálint keszthelyi alpolgár-
mester azt emelte ki, hogy egy ef-
féle, civil és vállalkozói összefogás-
ból induló remek kezdeményezés-
hez a városnak kötelessége min-
den támogatást megadni azért is,
hogy a helyiek és az idelátogatók
is folyamatosan jól érezzék magu-
kat a fõidényben.

A nyitóünnepség résztvevõi a
színpad elõtt héliummal töltött
léggömböket engedtek a magas-
ba, amelyek alján a negyvenna-
pos program meghívója volt ol-
vasható.
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Június végén dr. Sorok Biri okle-
veles PreKanga, Kanga és
KangaBum tréner szakmai irány-
mutatásával mindenki számára ér-
dekes módon tálalták a helyes ét-
kezés, a mozgás szabályait, mind-
azokat a teendõket, amik fontosak
lehetnek a terhesség kilenc hónap-
jában. A mi jó a babámnak? Mi jó
nekem? kérdéssel népszerûsített
rendezvény fõ célja az volt, hogy
az anyai ösztönöket felélesszék. A
program szervezõi utat kívántak
mutatni minden leendõ anyuká-
nak, aki szakorvos, szülésznõ vagy

dúla segítségével készül a szülésre.
Gyógytornász és kismama tréner is
segített eligazodni a várandósság
és a sport kapcsolatrendszerében.
A kéttucat elõadás mindegyike kö-
tõdött a csodás állapothoz, az
egészségmegõrzés témaköréhez.
Az intimtornáról, az egészséges
táplálkozásról, a kismamajógáról is
elhangzottak érdekességek. A vá-
randósság idõszakát kiegyensúlyo-
zottabbá tenni akaró program záró
részében a Kossuth utcában jóté-
konysági flashmob-akciót tartot-
tak.

Éttermi séfek, a gasztronómia
nagymesterei és a honi vendéglá-
tás szakemberei érkeztek a Ma-
gyarország összes megyéjébõl,
hogy az üdülõrégió egyik kuliná-
ris centrumában tartsák meg ha-
gyományos nyári találkozójukat,
amelyet hat évvel ezelõtt már
megrendeztek Hévízen.

Az egregyi településrész nem-
régiben modernizált új múzeu-
mában vette kezdetét a 28. or-
szágos találkozó, ahol szép szám-
mal jelen volt az „Éttermi mester”
címmel és a Schnitta Sámuel-díjjal
kitüntetett szakemberek színe-ja-
va. A közel negyven vendég foga-

dásában, kalauzolásában Miklós
Beatrix éttermi mester, a gasztro-
nómiai szövetség alelnöke, a hé-
vízi Kis Helikon Hotel tulajdonos-
igazgatója vállalt óriási szerepet.
Mint megtudtuk: a résztvevõk
nem csak az éttermi kultúra ér-
dekében tett szerepvállalásért,
de a színvonalas szakképzésért és
a minõségi vendéglátásért is dol-
goztak, egyebek mellett ezen a
találkozón is. A magyar gasztro-
nómia helyzete, jövõje is szóba
került a tematikus üléseken, ahol
több aktuális jogszabályváltozás
hátterét is megvitatták. A város
efféle gasztronómiai rendezvé-

nyekkel szeretné még közked-
veltebbé, még ismertebbé tenni
az elmúlt évben, mintegy 800
millió forintért fölavatott attrak-
cióját. Az Egregyen kialakított Ko-

rok és borok elnevezésû temati-
kus sétaút a történelmi örökség-
re épülõ turisztikai kínálatot köti
össze a gasztronómiával, s várha-
tóan a most ideérkezõ szakembe-
rek is jó hírét viszik majd az itteni
minõségi vendéglátásnak. Az egr-
egyi múzeumban szeptemberig
hétköznaponként egyébként te-
matikus programokat szervez-
nek. Az MNGSZ, mint szakmai
partner is támogatja az Egregyen
szervezett fõzõiskolai, fûszeris-
mereti, látványfõzési és borkós-
toltató programokat.

HÉVÍZEN TALÁLKOZTAK A VENDÉGLÁTÓSOK

A gasztronómia helyzetérõl
Hévízen adott randevút egymásnak a közelmúltban a vendéglá-

tós szakma színe-java. Tradicionális nyári ülésének színhelyeként
ismételten a fürdõvárost választotta a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség (MNGSZ).

A kánikulai nyitónap kora esti
programján a sör és a Balaton hû-
sítõ habjai vetekedtek egymással,
ami a jó szezonkezdet jele, kiváló
alkalom volt, hogy a színes prog-
ramokkal zajló vásári hangulatban
a vendégkör minden jóba bele-
kóstolhasson. 

Péter Károly polgármester kö-
szöntõje után dr. Polgár J. Péter,
a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karának dékánja be-
szélt a sör élvezeti, gasztronómiai

értékeirõl, fajtáinak sokféleségé-
rõl, ami legalább olyan széles ská-
lát mutat, mint a borfélék. Egyál-
talán nem „szentségtörés” bor-
termõ vidéken sört is inni. 

A habos italok helyi ízét a vo-
nyarcvashegyi Blonder Sörfõzde
képviselte, a felhozatal sorában
számos társcég szerepelt a kíná-
latával. 

A nyitónapon Deák Bill Gyula
élõ koncertje emelte a hangula-
tot, majd az utcabálon a Héliosz

zenekar adta a talpalávalót. A
fesztiváli hétvégén a kora esti
óráktól bohócmûsor szórakoztat-
ta a gyermekeket, vendégeske-
dett a Tihanyi Musical rock and
roll csapat, a LORD együttes. A
sportos kísérõprogramba 350
métertõl 12 kilométerig tartóan
több távon lehetett futóverseny-
be nevezni. Kemény bemelegítõ
edzések zajlottak, a pályát a
strandon, a futballpályán és a te-
lepülés útjain jelölték ki. 

A hangulat nemsokára a bor je-
gyében ismétlõdhet: érdemes szá-
mon tartani a július 27–31. közötti
idõt is, ekkor kerül majd sor a 13.
Vonyarcvashegyi Boros Forgatag-
ra, ami hosszú idõk óta a település
egyik legvonzóbb rendezvénye.

Sör és fürdõzés
A nyári szezon szórakoztató programsorozatában Vonyarcvas-

hegy elsõként a sört kapcsolta a fürdõzési kínálathoz. Mindez ha-
gyományosan és sportosan történt: a VI. Vonyarcvashegyi Kézmû-
ves Sörök és Házi Ízek Fesztiváljához másodízben kapcsolódott a
Vonyarci Nyargalás futóverseny. 

A Balatoni Kör kezdeményezé-
sével teremtettek ünnepet a
strandidõ beköszöntésének. A
házigazdák mindent megtettek
azért, hogy a fürdõszezoni nyi-
tány ünnep legyen a strandolók-
nak. Az idõjárás kedvezett a prog-
ramok elõre kitûzött idõpontban
való megtartásához. Balatongyö-
rök strandján a Sümegi Fúvósze-
nekar gyalogolt a vízbe, majd kö-

zösen csobbantak a fürdõzni vá-
gyók. 

– Örömmel vállaltunk fõszere-
pet az ünneplésben déli társunk-
kal, Balatonmáriafürdõvel együtt,
ezzel is kifejezve a balatoni egy-
séget, partnerséget, jó szom-
szédságot – mondta Biró Róbert,
Balatongyörök polgármestere. –
A rendezvényt tavaly Badacsony-
ból indították útjára, kihívásnak

tartjuk a házigazda szerepet,
igyekszünk hozzá méltók lenni.

Színes versengésekre került
sor, keresték a legszebb strand-
piknikkosarat és terítést. Részt le-
hetett venni családi homokvár-
építõ versenyben, a Nõk a Balato-
nért Egyesület a Vigyázz rám! ba-
latoni társasjátékba való nevezés-
sel várta az érdeklõdõket. A
gasztrokalandokban a strandi ét-
termek különleges napi ajánlattal
és kreatív fröccsökkel vártak min-
denkit. A fürdõtoborzóban részt
vevõk végül a Balaton borával
koccintottak. 

ZENEKAR A VÍZBEN, KÖZÖS CSOBBANÁS

A Balaton napján

Északi oldalon Balatongyörök, délen Balatonmáriafürdõ fõsze-
repével rendezték meg idén a Balaton napját, amihez ezúttal
összesen 15 település csatlakozott.

Idén mindenkinek sikerült a
végsõ megmérettetés, így 127-en
kapták meg diplomájukat, illetõ-
leg a „végbizonyítványt”. Mint el-
hangzott: az egyetem vezetése
sokat tesz azért, hogy a képzé-
sekre jelentkezõk száma emel-
kedjen, és a hagyományos agrár-
mérnökképzés visszaállítása is
megtörténjék.

Polgár Péter dékán az újdon-
ságokat szóba hozva említést tett
arról, hogy a korábban igen nép-
szerû ménesgazda szakot újra in-
dítják. Fejlesztik továbbá a nö-
vénytudományi portfóliójukat.
Tavaly majdnem 1100 nappali és
400 levelezõs hallgatónak hirdet-
tek kurzust. Ritkaságszámba
megy, hogy a frissen végzettek a

munkanélküliek táborát gyarapí-
tanák – hangzott el. Ez alkalom-
mal tíz PhD doktort avattak, akik
a fokozatukat igazoló oklevelet is
átvették. A Pannon Egyetem Sze-
nátusa javaslatára Balog Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere
Magyar Felsõoktatásért emlék-
plakettet adományozott dr. Bacsi
Zsuzsanna egyetemi docens ré-
szére. A szenátusa nevében cím-
zetes egyetemi oktatói címet ve-
hetett át Mátrai Zoltán József, az
Agrárin Kft. tulajdonos ügyveze-
tõje és dr. Wagenhoffer Zsombor,
a Magyar Állattenyésztõk Szövet-
sége ügyvezetõ igazgatója. A sze-
nátus határozata értelmében
Pannon Egyetem Szolgálatáért
emlékérem kitüntetésben része-

sült dr. Vargáné Dugonics Rita
mérnöktanár. A Pannon Egyetem
Georgikon Kar Kiváló Dolgozója
kitüntetésben részesült dr. Ábel
Ildikó adjunktus és Nádasyné dr.
Ihárosi Erzsébet egyetemi do-
cens. Pannon Egyetem Georgikon
Kar Dékáni dicsérõ oklevele kitün-
tetésben részesült Bõdör Beáta
ügyvivõ szakértõ, Horváthné Pus-
ka Éva ügyintézõ, Lukács Szilvia
ügyintézõ és dr. Záborszky Sán-
dor adjunktus. Tudományos diák-
köri tevékenysége elismerése-
ként Nádasy Miklós-díjban része-
sült Merza Gábor növényorvos
mesterszakos hallgató. Fekete
Borbála, a Georgikon Kar volt hall-
gatója kiemelkedõ tanulmányi és
sporteredményei alapján elnyer-
te a Magyarország Jó tanulója, Jó
sportolója díjat. Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke
megbízásából Balog Zoltán egye-
temi tanári kinevezési okiratot
adott át június elején dr. Taller Já-
nos professzor részére.

NÉPSZERÛ A MÉNESGAZDA SZAK

Georgikon Kar: Diplomaátadó
A Pannon Egyetem Georgikon Kar június utolsó szombatján, a

Csány–Szendrey ÁMK-ban tartotta diplomaátadó ünnepélyét. Míg
januárban a keresztféléves, addig a diplomaosztó tanácsülésen a
hagyományos, sokrétû és széles körû képzésben részt vevõ végzõ-
sök kapták meg oklevelüket.

STREET FESZTIVÁL A FÕSZEZONBAN

Jó idõre számítanak
Szabó Leslie, Roy és Ádám, Petruska, Torres Dani, Babicsek Ber-

nát, a Shabby Blues Band, Fekete Jenõ, Lenthár Balázs, Németh La-
jos, Jász András és Barta Zsolt, Takáts Eszter és Horváth Mihály, to-
vábbá Mester Attila is egy kis nyár esti éji zenére csábítja, a keszt-
helyi sétálóutcára a vendégeket július 4-étõl augusztus 19-éig. 

Kismamák napja
Kismamáknak és leendõ kismamáknak szerveztek információ-

szerzõ napot a Balaton Színházban.



KeszthelyFeszt címmel há-
romnapos zenei-gasztronómiai
programsorozat vette kezdetét
július elsején a Balaton fõváro-
sában. A belvárosban kiépített
négy alkalmi színpadon több
mint húsz fellépõ zenés produk-
cióját láthatta a közönség.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a
keszthelyiek és a környékbeliek
mellett a városban nyaraló turis-
ták is nagyszámban vettek részt a
rendezvényeken már csak azért is,
mert valamennyi programot díj-
mentesen látogathatott a közön-
ség. A belvárosi múzeumok, étter-
mek, kávézók és üzletek a fesztivál
napjain meghosszabbított nyitva-
tartással várták a vendégeket.

A Fõ téri és sétálóutcai nagy-
színpadon neves mûvészek, lírai
dallamokat, swinget és dixie-t ját-
szó együttesek léptek fel. A sétá-
lóutca két kisebb színpadán
akusztikus duók és triók, valamint
a dzsessz könnyedebb stílusát
mûvelõ zenekarok hangverse-
nyeztek. Az Amazon Ház Látoga-
tóközpont udvarán felállított
színpadon a fiatalabb korosztály

körében népszerû együttesek ad-
tak koncertet. Itt egy különleges
fajátszóteret alakítottak ki, és a
legkisebbekhez szóltak a kora es-
ti órákban rendezett gyermek-
koncertek, gyermekmûsorok is. A
fesztivál kiemelt programja volt a
Bor összehoz Keszthelyen elneve-
zésû boros rendezvény, melynek
keretében a történelmi borvidé-

keket képviselõ borházak mutat-
koztak be. A borházak között ut-
cazenészek is feltûntek, hogy gi-
tárral, hegedûvel vagy tangóhar-
monikával szólaltassanak meg
közkedvelt dallamokat. A pincé-
szetek kiváló borai mellett jelleg-
zetes zalai finomságokat és ha-
gyományos vásári csemegéket is
kóstolhattak a fesztiválozók. 
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Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 
kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.

Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

SWING, DIXIE, DZSESSZ ÉS BOR

KeszthelyFeszt, ami összehoz

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is megrendezték a vesebe-
tegek Balaton-kerülõ kerékpáros
túráját, hogy saját példájukon ke-
resztül bemutassák országnak-vi-
lágnak, hogy veseelégtelenség
esetén, a dialíziskezelés mellett is
lehet szabadságban élni. 

A túra résztvevõi július elsõ
vasárnapján délután érkeztek
Keszthely Fõ terére, ahol Ruzsics
Ferenc polgármester köszöntötte
õket. „Fejet hajtok Önök elõtt,

hogy a testi fogságukból kiszaba-
dulva van bátorságuk körülteker-
ni a Balatont. Az óriási akaraterõ,
a kitartás, a tettrekészség és a hit
mindannyiukban megvan, és
ezen erények az egészség meg-
õrzéséhez is hozzájárulnak. Az
egészséges emberek számára is
példát mutatnak arról, hogy a be-
tegséggel együtt lehet élni.

Dr. Kárpáti István, a Magyar
Nephrologia Társaság fõtitkára
szerint Európában egyedülálló,

nagyszerû közösségformáló kez-
deményezés, hogy a dializált és
transzplantált betegek évente
kétszer, egy ilyen típusú sport-
programon vehetnek részt. E tel-
jesítmény még az egészséges
emberek számára is dicsõséget
jelent. A kitartó szervezõk jóvol-
tából a sport mellett a közös
együttlét, az egymás iránti sze-
retet és tisztelet kifejezése do-
minál. A programban közremû-
ködõk, köztük dr. Schneider Kár-
oly gyõri fõorvos és társai, sze-
mélyes példamutatással erõsítet-
ték meg a nephrológia sikerét,
Magyarország szellemi világha-
talmi pozícióját a tudományterü-
leten belül.

RENBIKE TOUR BALATON

Tavat kerülõ vesebetegek

A 2013-ban két dializált vesebeteg: Pingitzer Károly és Horváth
Róbert által megálmodott, vesebetegek, barátok és szimpatizán-
sok részvételével megrendezett országos RenBike Tour Balaton ke-
rékpártúra a negyedik évfordulójához érkezett.

A keszthelyi Kovács Lászlót
különös tisztelgésre inspirálta a
BMW-gyár alapításának idén
100 éves jubileuma. Az autó-
technika iránt való gyermekkori
vonzalom emléke, felnõttként a
típusért való rajongás, az alkotói
készség és a fantázia nem min-
dennapi mû létrehozására ra-
gadtatta a férfit. 

A város egyik bevásárlóköz-
pontjának használaton kívüli he-
lyiségében tárul fel a nemrég el-
készült látvány, színpadképsze-
rûen mintegy 70 négyzetméte-
ren. Jól kivehetõen szimbolizált
világûrbéli környezet jelenik
meg... 

– Nyugalmat és mozgást kife-
jezõ hegyek – kommentálja mû-
vét az alkotó. – Középen homok-
órát formázó szikla, a benne kiraj-
zolódó ómega betû rejti magába
a 100 évre való büszke visszate-
kintést, egyben a következõ 100
évre való elõretekintést is. A jobb
oldali hegybe beépítettem az
1933-as esztendõ nagy vívmá-
nyát, a 9 hengeres repülõgép-
csillagmotort, amire a terepasz-
talon található alfa betû utal,
mint kezdet. 

Szavai nyomán követjük az
eseményeket: a BMW Múzeum is
itt szerepel, az épület hû mása-
ként kerekeken gördülve jön,
mint ûrjármû, a tetején elhelye-
zett 100 szál gyertya a születés-
napi tortát illusztrálja. Majd ezen
ünnepi alkalomra érkezik meg a
BMW székháza is, egy ûrkomp-
ként ereszkedve le 4 teleszkópos
lábbal. Az ûrbéli terepet egye-
netlen felületre terített szürke
filc jeleníti meg, a terep- és mû-
tárgyak alapanyaga hungarocell,
a felületek csemperagasztóból
lettek kiképezve, ezüst színnel
festve.

Kovács László mindehhez egy
BMW-t ábrázoló grafikát is készí-
tett, továbbgondolást célzó szán-
dékkal nem teljesen élethûen – a
farrészre rajzolva a valóságban a
kocsi orrán található jellegzetes
vese alakú hûtõrácsot. 

Az alkotó elmondta, hogy a
mûbe több mint 2000 munka-
órát fektetett. Elkészült róla egy
3 perces kisfilm, amit eljuttat a
BMW-gyárnak. Azt reméli, hogy
rajtuk keresztül a világ BMW-tu-
lajdonosai, rajongói is megis-
merhetik a születésnap tisztele-
tére készített kreációját, s az va-
lahol méltó helyen kiállításra ke-
rülhet.

A színvonalas piacteret körül-
ölelõ faházak állandó kínálata is
folyamatosan bõvül – tudtuk meg
László Beától, a piac felügyelõjé-
tõl. Húskészítmények, lacipecse-
nye, lángos és palacsinta, füstölt

és sült halak, kecsketejes termé-
kek, ropogós saláták és édes gyü-
mölcsök, házi szörpök, pálinkák,
borok és sörök eddig is megvásá-
rolhatók voltak. A kínálat mostan-
tól viszont kiegészült a Szomor
Húsüzem nemzeti parkban nevel-
kedett szürkemarha és bivaly hú-
sából, vegyszer- és adalékmente-
sen készült prémium kategóriás
termékeivel, Gáspár Vilmos Pálin-
kaházának nagy odafigyeléssel
készített nemes italaival, illetve a
Viharos Halsütöde ízletes haléte-
leivel. Szintén újdonság, hogy az
érdeklõdõk rendszeresen vehet-
nek részt a piac gomba- és
gyógynövényszakértõinek veze-
tésével gomba-, ill. gyógynö-

vénytúrákon, amelyeken a Keszt-
helyi-hegységben vadon termõ,
ehetõ gombákat és hasznosítha-
tó gyógynövényeket ismerhetik
meg, alkalmanként pedig a fel-
dolgozásuk fortélyait is elsajátít-

hatják. A piac állandó és alkalmi
rendezvények helyszíne is, a hét-
köznapokban is rendszeresen kel-
lemes élõzenével várják az idelá-
togatókat.

GYÓGYNÖVÉNYTÚRÁK GYENESEN

Újdonságok a piacon
A Nyugat-Balaton egyik legszebben kialakított piactere: az I. Ba-

latoni hal- és termelõi piac a fõszezonban folyamatosan várja a fi-
nomra és egészségesre vágyó látogatókat. Az asztali árusok színes
kínálattal várják a vendégeket: piacnapokon megvásárolhatók he-
lyi és környékbeli kistermelõk és kézmûvesek portékái, sajtok, há-
zi szörpök, lekvárok, méz és különféle ajándéktárgyak. 

FANTÁZIA ÉS TECHNIKA

Gyermekkori vonzalom


