
Április közepétõl a Lufthansa
gépei szombatonként heti rend-
szerességgel érkeznek négy nagy
német városból: Berlinbõl, Düssel-
dorfból, Frankfurtból és Ham-
burgból. A vendégek célpontja
Hévíz mellet Zalakaros, Kehidakus-
tány, Sárvár és  Bükfürdõ gyógy-
és wellness-szállodái. Idei újdon-
ság, hogy a düsseldorfi járattal
belga vendégeket is utaztatnak a
régióba a turisztikai irodák. A gyó-
gyturisztikai helyek mellett immár
szerepet játszik a Balaton is, elsõ-
sorban siófoki és balatonfüredi
céllal. A német városokból utazók
tavaly mintegy százezer vendég-
éjszakát töltöttek el a térségben,

zömmel Hévízen. Idén a német
légiutas turistaforgalom mintegy
20 százalékos növekedésével szá-
molnak. A minden eddiginél moz-
galmasabb életet jelenti, hogy el-
indult a Moszkva–Sármellék char-
ter légijárat is. Az orosz gépek ok-
tóberig ugyancsak heti rendsze-
rességgel érkeznek, a folytatódó
tárgyalások várható eredménye,
hogy ez az év további hónapjai-
ban is tarthat.    

Mérföldköves lépésnek számít,
hogy hosszú idõ után ismét fo-
gadnak és indítanak menetrend
szerinti járatokat. Ezt az airBaltic
légitársaság bonyolítja le, Rigával
való összeköttetést biztosítva.

Május 4-én, 41 utassal landolt a
Hévíz-Balaton Airporton az
airBaltic elsõ, menetrendszerûen
közlekedõ, 50 személyes gépe.
Megelõzõen utoljára 2008-ban
szerepelt a repülõtér a menetren-
di légiforgalomban. Most 3 évre
szóló szerzõdés szerint a Lettor-
szág fõvárosával való összekötte-
téssel új turisztikai piacot kapcsol-
tak azt üdülõrégióhoz. Riga 4 mil-
liós utasforgalmú reptere átszál-
lással lehetõvé teszi, hogy a Hé-
víz-Balaton Airport a balti és a
skandináv területrõl az airBaltic
útvonalain keresztül gyorsan és
kényelmesen elérhetõ legyen. Így
6 ország mintegy 30 városából le-
het eljutni a sármelléki reptérre. 

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyû-
lés elnöke arra emlékeztetett,
hogy a most életbe lépõ, part
menti összefüggõ zöldterületek-
kel kapcsolatos törvényi változá-
sok bevezetésére már tíz éve ja-
vaslatot tettek. Az elõzõ kor-
mányzati ciklusban ugyan nem
értek célt, most viszont kompro-
misszumos megoldással igen.
Mégpedig úgy, hogy nem sérül-
nek sem a környezetvédelmi,
sem a Balaton védelmének szem-
pontjai. A változás szerint az
összefüggõ zöldfelületek nagysá-
ga ugyan nem csökkenhet a parti
sávot érintõen, ám a terület 15
százalékát rugalmasan, mérték-
tartó módon meg lehet változtat-
ni. Mostantól szükség esetén
szakhatósági jóváhagyásokkal
egy sétány, vagy egy kerékpárút
is áthelyezhetõvé válik. A módo-
sítással végre turisztikai célú be-
fektetési területeket is kijelölhet-
nek a part mentén, ahol majd
szállodák épülhetnek. A parla-
ment ezenfelül megszavazott ki-

sebb, a Balaton-törvényt érintõ
változást is. A horgászok nagyobb
lehetõséget, ésszerûbb megol-
dást kapnak arra, hogy az enge-
délyezett horgászkikötõkön kívül
is elhelyezhessék a csónakjukat,
ha a környezet- és természetvé-
delmi szabályokat rendre betart-
ják. A part túlépítésére persze ez-
után sem kerülhet sor.

Pálinkás Róbert alpolgármes-
ter szerint is nagy gyakorlati je-
lentõséggel bír Keszthely életé-
ben a törvényi változás, amely-
nek átvezetéséhez a város sza-
bályozási terveit is módosítani
kell, hogy jobb befektetési lehe-
tõségek nyíljanak a Balaton part-
ján. A város az elmúlt idõszakban
megtette az infrastrukturális be-
ruházásokat, amivel megfelelõ
befektetõi környezetet tud biz-
tosítani. A befektetésösztönzést

sikerült jó oldalról megközelíteni
– vélekedett. A legnagyobb 8–10
hektáros, befektetésre is kijelöl-
hetõ, közvetlen parti terület a
Halászcsárdától északi irányban a
városi strandig húzódó sáv, a
másik a VIA Hoteltõl a Libásig
tartó területrész: a vitorláskikö-
tõ környéke, ahol önkormányza-
ti tulajdonlású ingatlanok he-
lyezkednek el. A sétányt és a bi-
cikliutat a vasúti sínekhez
közelebb lehet helyezni akár be-
fektetõi pénzbõl, vagy a kerék-
párút építésre 2014-tõl rendel-
kezésre álló EU-s pályázati forrá-
sok felhasználásával. A jelenlegi
piaci környezet nem túl kedvezõ
a különféle befektetésekre, de a
Balaton partján jelenleg ekkora
lehetõséget más település nem
tud kínálni. A környék jól ellátott
szállásférõhelyekkel, de Keszt-
helynek jól jönne a két, közel tíz-
hektáros területen létrehozható
szállodák megépítése, mert a be-
folyó idegenforgalmi adóbevéte-
lekbõl stabilizálni lehetne a város
költségvetését.
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ELINDULT A MOSZKVA–SÁRMELLÉK JÁRAT IS

Repülõs utak a Balaton-Airportra
KESZTHELY PROFITÁLHAT A BALATON-TÖRVÉNY VÁLTOZÁSÁBÓL

Befektetési lehetõségek

• Vényes kiszolgálás
• Gyógyászati segédeszközök

gyártása és forgalmazása
• Egyedi méretû lúdtalpbetét

• Protézis • Ortézis • Gyermekortopédia
• Protézis és ortézis járóiskola

• Mûvégtagok gyártása és javítása
• Kompressziós harisnyák egyedi méretben is

• Fûzõk • Német specialistától
• Sanitätshaus • Ortopädie / Rehatechnik

Turisztikai célú befektetésre alkalmas területek kijelölésére is
mód nyílhat Keszthelyen a tóparti sávban, miután a város számára
kedvezõen módosították a Balaton-törvényt – jelentették be a
közelmúltban a városháza dísztermében tartott sajtótájékoztatón.

A program összesen csaknem
2,8 millió forintba kerül, a költsé-
gek fedezésére állami pályázati
támogatást kíván igénybe venni a
város. Minisztériumi rendelet ér-
telmében az ételt legalább har-
minc százalékban kistermelõ, me-
zõgazdasági vállalkozó által elõál-
lított alapanyagból kell biztosítani.

A soron kívüli ülésen szó esett
a helyi pénz bevezetésének lehe-
tõségérõl is: a testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a Balato-
ni Koronához való csatlakozásról

a pénz kibocsátójával, valamint a
helyi vállalkozókkal. A pénzhe-
lyettesítõ utalványrendszert hét
Veszprém megyei település
összefogása hívta életre a helyi
gazdaság védelme érdekében. A
Balatoni Korona kizárólag helyben
árusított termékekre és helyi
szolgáltatások vásárlására alkal-
mas, biztonságos fizetõeszköz.

Az ülésen megtárgyalták a
képviselõk négy önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság
2012. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.

RENDKÍVÜLI ÜLÉS KESZTHELYEN

Helyi pénz
117 kisgyermek nyári étkezését biztosítja az önkormányzat a

képviselõk döntése értelmében. Az elõzetes igényfelmérés alapján
a rászorulók június 17. és augusztus 30. között, összesen ötven-
négy munkanapon keresztül, ingyen kapnak meleg ételt. 

Az airBaltic elsõ menetrend szerinti járatának fogadása.

Elkezdõdött a fõszezoni forgalom a sármelléki Hévíz-Balaton
Airporton. A keleti és a nyugati államokból egyaránt érkezõ char-
ter járatok mellett idén újra elindult a menetrend szerinti légifor-
galom is.

Paleolit táplálkozás
(5.  oldal)



Köszöntõbeszédében Pálin-
kás Róbert, Keszthely alpolgár-
mestere aláhúzta: fontos, hogy
a hozzánk érkezõ vendégek jól
érezzék magukat, elégedettek
legyenek a kapott szolgáltatá-
sokkal, kellemesen töltsék a
nyaralásukat, és szép emlékek-
kel távozzanak a városból. A
kedvességgel, szeretettel, türe-
lemmel fogadott vendég járul
hozzá ugyanis leginkább Keszt-
hely jó megítéléséhez. Ez össze-
tett feladatot ró az idegenfor-
galom összes szereplõjére. A vá-
ros minden évben kínál újdonsá-
gokat.

– A tavalyi szezonkezdetre el-
készült a Balaton-part fejlesztés
elsõ üteme, júliusban felavattuk
az új, önálló turisztikai attrakció-
ként is számba vehetõ Fõ teret,
a mostani szezonkezdetre a he-
lyi múzeumok is erõsítették tu-
risztikai pozícióikat. Újabb 350
millió forint vissza nem téríten-
dõ EU-s támogatásból a parton
turisztikai központ és szabad-

idõs létesítmény (mûjégpálya,
skate-pálya, vízi játékpark) épül
a szezonhosszabbítás szándéká-
val. A Festetics-kastély, Amazon
Szálló felújítását is magába fog-
laló, 1,8 milliárd összköltségû
fejlesztés is még idén elindul. A
kerékpáros és kulturális turiz-
mus megújítása pedig a turiszti-
kai egyesület sikeres pályázatá-
hoz kötõdik. Az autóbusz-pálya-
udvar és a vasútállomás még
idén elkezdõdõ, teljes csomó-
ponti rekonstrukciója turisztikai
szempontból is jelentõs, hisz a
vonattal és busszal érkezõ turis-
ták itt szerzik az elsõ benyomá-
sukat a városról, amelyik folya-
matosan érdekelt a vonzerõt je-
lentõ komplex turisztikai attrak-
ciófejlesztésben.

A már elkészült és megvalósí-
tani kívánt önkormányzati beru-
házások sikerességére utalt kö-
szöntõjében Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ. A Zala Me-

gyei Közgyûlés elnöke szerint a
parti sáv fejlesztési lehetõségeit
bõvíti majd a Balaton-törvény
küszöbön álló módosítása.
Észak–déli irányban, partneri
együttmûködésben folytatódhat
a megkezdett sétányfejlesztési
program is.

Dr. Horváth Viktória, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium tu-
risztikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkára évadnyitó beszédé-
ben arra emlékeztetett, hogy
Gyenesdiáson fiatallá csepered-
ve saját maga is megtapasztal-
ta, hogy a vendéglátás nem
hobbi, hanem kemény munka.
A turizmusból élõ vállalkozók
számára a munkaidõ és szabad-
idõ olykor értelmezhetetlen fo-
galmak. Mint fogalmazott: viha-
rok bármikor jöhetnek, de mo-
solyogva, minden könnyebb! El-
adni is. A vendégektõl nem csak
a szolgáltatás ellenértékét kap-
hatjuk, hanem sok tapasztala-
tot, tudást is. Kijár a tisztelet az
innovatív, kreatív, kitartó, mi-
nõségi szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozóknak, de a Balaton meg-
újításáért hittel, szeretettel, el-
szántsággal dolgozó polgár-
mestereknek, civil szervezetek-
nek is. 
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BALATONI ÉVADNYITÓ KESZTHELYEN

Jó szezon legyen!

A drága eszközök beszerzésé-
nek céljáról dr. Szutrély Péter, a
kuratórium elnöke május dere-
kán tartott sajtótájékoztatón ki-
fejtette, hogy az EMMI pályáza-
tán 1,5 millió forint pályázati tá-
mogatást nyertek, s a kurató-
rium közös döntése alapján hatá-
roztak az átlag családoknak
megfizethetetlenül drága gyó-
gyászati-ápolási segédeszközök
beszerzésérõl és az ingyenes köl-
csönzés biztosításáról. A felfek-
vést gátló matraccal, betegeme-
lõvel szerelt, lengyel gyártmá-
nyú, kétéves szállítói garanciával
rendelkezõ ágyakon kívül vásá-
roltak az ágy melletti gyors vér-
vizsgálatokhoz szükséges, teszt-
csíkokkal mûködõ berendezést,
és tudnak kölcsönözni egy Né-
metországból származó infúziós

állványt is. Bõvebb információt
www.egynapaholnapert.hu ol-
dalon kínálnak.

TERÉZ – EGY NAP A HOLNAPÉRT ALAPÍTVÁNY

A daganatos betegekért
Az otthoni betegápolás megkönnyítésének céljával, pályázati

támogatásból 3 könnyen összeszerelhetõ, speciális és praktikus
elektromos betegágyat, valamint kádba emelõ liftet vásárolt a
Keszthelyen és környékén mûködõ Teréz – Egy nap a holnapért Ala-
pítvány, hogy ezeket a nagy értékû berendezéseket a rászoruló,
jobbára daganatos betegeknek kölcsönözzék ki.

A megszokott helyszínen: a Balaton-parti móló elõtti téren má-
jus 1-jén délelõtt ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét
Keszthely hagyományos balatoni évadnyitó ünnepsége, melynek
zárásaként az 1927-ben vízre bocsátott Csobánc sétahajóról a vá-
ros elöljárói és a meghívottak gyûrûjében dr. Horváth Viktória és
Manninger Jenõ megkoszorúzta a „Magyar tengert".

Mohácsi József, a keszthelyi
MSZP elnöke úgy fogalmazott: a
nehéz gazdasági helyzetben a
munkanélküliség egyre tragiku-
sabb méreteket ölt Magyarorszá-
gon, Keszthelyen és a környéken
is. Nem teljesült a kormány ígére-
te, miszerint a lehetõ legrövidebb
idõ alatt egymillió munkahely lé-
tesül. A kormány kettõs kommu-
nikációt folytat az EU-val kapcso-
latban: Magyarországon szidja,
Brüsszelben elviseli az uniót. A
kritikát nem tûrõ miniszterelnök
szerint az EU hanyatlik, hazánk
gazdasága pedig erõsödik. Az ef-
féle hamis vélekedések legyûré-
sére kell felkészülni az új, felké-
szült baloldalnak, hogy a most
még nehéznek látszó kormány-
váltást elvégezhessék, mert nem
ezt érdemli az ország – véleke-
dett.

Brunner Tibor, a keszthelyi
MSZP alelnöke szerint a fiatal, a
pályakezdõ és az 50 év feletti
munkanélküliek helyzete és szá-
ma vált katasztrofálissá, és elke-
serítõ, hogy az állástalanok 45
százaléka (KSH februári adat) egy
éven túl sem tudott álláshoz jut-
ni. Aggasztó, hogy a fiatalok nagy
része külföldön dolgozik, és min-
den második-harmadik ifjú nem
Magyarországon akar érvényesül-
ni, letelepedni. Az efféle kiván-
dorlásban Keszthely és környéke
is erõsen érintett. Innen magasan
képzett, az idegenforgalomhoz
és vendéglátáshoz jól értõ mun-
kavállalók a megélhetés remé-
nyében távoznak folyamatosan
külföldre. Ausztriában akad olyan
nagy szálloda, ahol a 70 alkalma-
zottból 50 magyar. Ez nagy prob-
léma.

MSZP: A munkáról
Május elsején a keszthelyi hajókikötõ szolgált helyszínként a Ma-

gyar Szocialista Párt helyi vezetõinek, hogy a munka ünnepéhez
kapcsolt aktuális politikai üzeneteikrõl sajtótájékoztató keretében
adjanak számot. 

A régészettudomány nemzet-
közi jelentõségû eseményén há-
zigazdaként Pálinkás Róbert mú-
zeumigazgató mondott köszön-
tõt, jelen volt Nurbakh Rushte-
mov, Kazahsztán megbízott ma-
gyarországi nagykövete. A jeles

szakember munkásságáról nem
elõször esett szó az intézmény-
ben. A professzor fontos szere-
pet töltött be az „Emberek
aranyban" címmel rendezett kiál-
lítási anyag összeállításában. Ka-
zahsztán szkíta kori történelmét

megjelenítõ vándorkiállítás har-
madik magyarországi helyszíne-
ként szerepelt a kastélymúzeum.
A tudós ezúttal egy nomád feje-
delmi mauzóleum feltárásáról
számolt be. A leletek a hitvilági
misztikum 1300 évvel ezelõtti

idejébõl valók, a lovas-nomád
kultúrát jelenítik meg. Krym
Altynbekov elmondta, hogy 7.
századbeli türk fejedelem mau-
zóleumának feltárását kezdték el
nemzetközi expedícióval. A lelet-
mentésben japán, dél-koreai, kí-

nai, török, orosz és európai or-
szágokat képviselõ tudósok, res-
taurátorok vettek részt.    

A kutatás során falfeliratok,
mitológiai alakábrázolások, ló-
szerszám-darabok rajzai és fres-
kók kerültek napvilágra. Megta-
lálták a temetési szertartást
szimbolizáló terrakotta szob-
rocskákat, melyek „agyaghadse-
reg" néven váltak ismertté. A
mauzóleumban 2010-ben fellelt,
28–30 centiméteres szobrocskák
eredethûen lettek rendbe hozva
Krym Altynbekov professzor ál-
tal kifejlesztett megóvó techno-
lógiával. Módszereivel történt
meg az egyéb anyagokból (fa,
textil) készült elemek, valamint
a föld alatti sírkamra és szarko-
fág helyreállítása, konzerválása.
A restaurálás során küzdeni kel-
lett a rozsdásodás, a sókicsapó-
dások, a növényi gyökerek és
rágcsáló állatok okozta károso-
dásokkal. A feltárt mauzóleum
jelentõsége egyenrangú a
Rudenko által feltárt Pazyryk-i
jégsírokkal, az Issyk-i aranyem-
berrel és a Herbert Parzinger ál-
tal megtalált Tuvai szkíta herceg
sírjával.    

A leletanyag új megvilágításba
helyezi a nomád kultúrát. Elhang-
zott: a következõ évek feltárásai-
ban magyar régészek meghívásá-
val hazánknak is aktív szerepe
lesz a szkíta fejedelmi temetkezé-
sek feltárásában.

PREZENTÁCIÓ A HELIKON KASTÉLYMÚZEUMBAN

Kazah régészeti leletek
A harmadik évezred egyik legjelentõsebb régészeti felfedezésé-

rõl szóló prezentációt tartott a minap a keszthelyi Helikon Kastély-
múzeumban Krym Altynbekov professzor, kazah restaurátor-spe-
cialista.

Krym Altynbekov professzor elõadása.

A kaposvári Horváth-Béres Já-
nos fafaragó mûvész az alkotásai-
hoz használt természetes anyag
és az ember lelke finom erezetei
közt von párhuzamot a munkái-
val. A tárlat úgy szólítja meg a lá-
togatókat, ahogyan maga a ter-
mészet: mutatva az életet, annak
sokféleségét és a környezet min-
den apróságával való szoros kap-
csolatát.   

Horváth-Béres János a tárlata

elé írja: „Az embereknek belsõ vá-
gya, hogy jelképeket készítsen,
ezzel üzenjen, közvetítsen. Ez
egy õsi igény, melynek eleget té-
ve elkészítem a magam jeleit. Egy
csodálatos, nemes, ugyanakkor
emberközeli anyagból, mely mit
sem mond az idõ végtelenjébe
tûnõ évezredeknek, de talán kö-
zel áll a finoman erezett lélekhez,
s szándékom szerint érint, üzen
az embereknek.”  Vallja: számára

minden fa egy rejtély, ennek
megoldási igénye készteti a for-
mázásra. Ihletõje a természet
nagyrabecsülése, csodálata, ami a
mûvészetteremtésre sarkallja. 

Gyermekkora óta a somogyi
Zselicség szívében élve kap na-
ponta alkotói vágyat a környeze-
tétõl.    

A keszthelyi idõszakos tárlaton
dombormûveibõl található válo-
gatás, a hely szellemiségébõl
adódóan vadélõhelyi témákból. A
kiállítás olyan miliõben került kö-
zönség elé, ami felerõsíti a nézõ-
ben a mûvészi kifejezésekkel való
azonosulás képességét.

MÛVÉSZET ÉS ÉLÕVILÁG

A fa és a lélek erezetei 
Az élõvilág és mûvészet szoros kapcsolatát kifejezõ kiállítás

nyújt új alkalmi látnivalókat a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
vadászati múzeumi épületében.     

A kisrégiós Balatoni Korona
kizárólag helyben árusított ter-
mékekre és helyi szolgáltatások
vásárlására alkalmas, és haszná-
latával minden lokálpatrióta tá-
mogathatja a munkahelyek
megtartását, majd ezáltal a gaz-
daság stabilizálását. 

– A helyi pénz keszthelyi be-
vezetését kezdeményezésem
keltette életre – szögezte le saj-
tótájékoztatóján Selmeczy Zsu-
zsanna helyi önkormányzati
képviselõ, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Keszthelyi
Alapszervezetének választóke-
rületi szervezõje. Anélkül, hogy
a Balatoni Korona elindításának
sikerét az ügy kezdeményezõje-
ként kisajátítani akarnám,
örömmel jelentem ki, hogy
másfél éves kemény küzdelem

végére kerülhet pont. Tavaly
április közepén a téma szakér-
tõit: dr. Drábik Jánost és Vezér
Szörényi Lászlót elõadás meg-
tartására hívtuk a Balaton Szín-
házba. A szakemberek megerõ-
sítették: a munkahelyteremtés
és a közösségépítés is megvaló-
sítható a duális pénzzel, amely-
nek fedezetére hárommillió fo-
rint rendelkezésre áll a város
költségvetésében. A Soproni
Kékfrankos, a Rába-közi Tallér,
majd máshol a Balatoni Korona
is sikeresen startolt, de az ügy
Keszthelyen csak vontatottan
jutott nyugvópontra. Most a he-
lyi kis- és középvállalkozások fo-
gadókészségét kell fölmérni a
forintnál gyorsabban pörgõ fi-
zetõeszköz elfogadására – sür-
gette a képviselõ.

Jobbik: Õk már javasolták
A május közepén tartott soron kívüli képviselõ-testületi ülésen

a helyi pénz bevezetésének lehetõségérõl is tanácskoztak, felha-
talmazva a polgármestert a tárgyalások lefolytatására a Balatoni
Koronához való csatlakozásról a pénz kibocsátójával, illetve a helyi
vállalkozókkal.



– A feladat sok mindenkié. Az
információ tengernyi, ebbõl adó-
dóan szelektálni kell intelligensen
és szigorúan. Itt a tananyag-
összeállításra és a tankönyvszer-
kesztésre gondolok. A tanárokat
divat szidni manapság, sokszor
nem alaptalanul. A helyzet persze
nem ilyen egyszerû, mert a peda-
gógusok is túlterheltek. Renge-
teg a fentrõl jövõ intézkedés,
mindent gyorsan kell csinálni. A
tanárok szintjérõl kellene indulni,
széles körben megbeszélni az öt-
letbörze felvetéseit. Néha alig el-
viselhetõ a zûrzavar. Túl sok a le-
adandó anyag, nincs idõ az elmé-
lyülésre. A szülõk akkor is „szín-
ötös" tanulót szeretnének, ha õk
soha nem voltak azok. Jó lenne
segíteni abban, hogy szülõ és ta-
nár minél reálisabban értékelje
egy gyermek képességeit. A szak-
máknak, a középfokú képzettség-
nek nagyobb teret kellene kap-
nia. A pszichológusok szerintem
nem csak az iskolából hiányoznak,
hanem felsõbb szinten is. Ott,
ahol a változást hozó döntések
születnek.

–  A  vizsgadrukk  egy  olyan  ér-
zés,  amivel  elõbb-uutóbb  mindenki
találkozik  az  élete  során.  Minden-
ki  képes  a  vizsgadrukk  leküzdésé-
re?

– Igen, mindenki képes, ha kel-
lõen motivált a vizsga letéte-
lében, ha a képességeinek és az
érdeklõdésének megfelelõ he-

lyen van. Legyen az egy KRESZ-
vizsga, vagy egy matematika
érettségi. Különbözõek vagyunk
abban, hogy mennyire izgulunk a
vizsgák során, ahol egyébként
szükséges a pozitív stressz, mert
segít a témára koncentrálni és a
gondolkodást mozgósítani, a
megfelelõ részt szelektálni az is-
meretanyagból. Ha a stressz túl-
lép egy bizonyos szinten, bekö-
vetkezhet a pánikállapot, ami ne-
gatívan hat a teljesítményre. En-
nek elkerülésében szerepe van a
diáknak, a tanárnak, a szülõnek és
igény felmerülése esetén a pszi-
chológusnak is.

–  A  tanulóknak  egyre  nehe-
zebb  elvárásoknak  kell  megfelel-
ni.  Mit  adhatunk  gyermekünk  ke-
zébe,  hogy  csökkentsük  az  iskolai
stresszt?

– Az elvárások óhatatlanul
konfliktushelyzeteket eredmé-
nyeznek. A jó szülõ-gyermek kap-
csolatot építeni kell. Van szülõ,
aki ösztönösen, jó minták birto-
kában képes erre, van, aki segít-
séget kér, és akad, aki rosszul csi-
nálja. A pánikozó szülõ nem segít
gyermekének. Próbáljuk objektí-
ven megítélni gyermekünk ké-
pességeit (segít ebben a jó tanár,
a pszichológus), igazítsuk elvárá-
sainkat a gyermek képességei-
hez. Figyeljünk gyermekünkre,
tartsuk fenn a párbeszédet, de ne
adminisztráljuk agyon, és bízzunk
meg benne mindaddig, amíg ko-

moly okot nem ad a bizalmatlan-
ságra. Nem kell feltétlenül a gyer-
mekem barátjának lenni, de jó
szülõnek igen. Olyannak, aki
egészséges értékrendet közvetít,
elvár, szabályokat állít, de nem
túlszabályoz, aki dicsér, de nem
ok nélkül, aki követhetõ mintát
nyújt gyermekének.

–  Közelít  a  bizonyítványosztás
ideje.  Mi  történik  akkor,  ha  irreális
eredményt  vár  el  a  pedagógus  a
diákjától,  és  a  gyerek  nem  képes
teljesíteni  tanárának  túlzott  elvá-
rását?

– Tapasztalatom szerint a ta-
nároknak ritkábban vannak túl-
zott elvárásaik. A jó pedagógus
reálisabban látja tanítványait,
mint a gyakran elfogult szülõ. In-
kább a szülõknek vannak túlzott
elvárásaik, mert szoronganak
gyermekük jövõét illetõen, ami

manapság bizony nem is alapta-
lan. A tanárok oktató munkáját
nehezíti, és annak rovására megy
a tanulók körében mostanság el-
uralkodott fegyelmezetlenség
vagy agresszív viselkedés, a tisz-
teletlenség a társaikkal, vagy a
pedagógusokkal szemben. Van-
nak jó képességû, folyamatos
terhelésre képes gyermekek.
Õket küldik minden tanulmányi
versenyre, sokszor szabályosan
„kizsákmányolják" õket. Erre oda
kellene figyelni tanároknak és
szülõknek egyaránt.

–  A  vakáció  több  évtizeddel  ez-
elõtt  még  jobbára  a  diákok  önfe-
ledt  pihenésérõl  szólt.  Most
nyelvtanfolyam,  diákmunka,
autóvezetési  tanfolyam  az  osz-
tályrésze  a  középiskolába  járók-
nak.  Lehet,  vagy  van  ennek  a
trendnek  veszélye?

– Tudatosságra, pontos célokra,
megfelelõ idõbeosztásra szükség
van. Felgyorsult és tengernyi in-
formációt közvetítõ világunkban,
ha sikeresek is szeretnénk lenni,
meg kell próbálnunk rátalálni arra
a munkára, ami érdekel és abban
jónak, nagyon jónak lenni.

A találkozót a gyenesdiási Já-
ték strandon tartották, az ese-
ményre szakmai és más balatoni
érdekképviseleti körökbõl vendé-
geket is hívtak. Vetõné Zeke Er-
zsébet, a közösség elnöke el-
mondta: céljuk az együttmûkö-
dések erõsítése. A Balaton életé-
rõl fél évszázaddal ezelõtt megje-
lent újságcikkek idézetével az
üdülõrégió történelme tükrében
tekintették át az aktualitásokat.
Ezzel rávilágítottak arra, hogy a
legfõbb dolgok, amik a közvéle-
ményt történelmi idõk óta foglal-
koztatják, az a vízállás, az iszapo-
sodás és a szúnyogirtás. Utóbbi-
val kapcsolatosan dr. Lázár János,
a Balatoni Szövetség titkára be-
szélt arról, hogy a szükséges

összegû anyagi fedezet rendelke-
zésre áll. Ez az összeg az elõzõ év-
rõl maradt pénzzel együtt 80 mil-
lió forint, amit fele-fele arányban
önkormányzati és állami finanszí-
rozással biztosított. 

A települések szerzõdés sze-
rint, területarányosan fizetik a
költségrészt, az állam ehhez a
Magyar Turizmus Zrt.-n keresztül
adja a pénzt. Idén három alka-
lommal való biológiai és hatszori
kémiai védekezést terveztek,
melybõl eddig egy-egy lett vég-
rehajtva. A védekezés elrendelé-
se szakmai elõrejelzés alapján
történik.    

A Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság siófoki kirendeltsé-
gének vezetõje, Pécseli Péter

nagyívû áttekintést adott a Bala-
ton vízszintjének szabályozásáról.
A jelenrõl elmondta: a Sió zsilipjé-
nek kezelését illetõen a kirendelt-

ségnek nincs mérlegelési joga.
Elõírások rendelkeznek a vízszint
tartásáról, s a vízügynek ezzel
kapcsolatosan kártérítési felelõs-
sége van, ha magasabb vízállással
összefüggésben a parti ingatla-
nokban károk keletkeznek. Úgy-

nevezett „szinten tartó" zsilipe-
zéssel igyekeznek a lehetõ leg-
több tartalékot biztosítani a me-
derben. 

A külföldön is elismert szak-
ember körüljárta az ízületvéde-
lem kérdését, választ adott arra a
kérdésre, hogy a beteg reumás

miféle segítséget várhat, illetve
mit tehet a saját maga gyógyulá-
sa érdekében.

Mint fogalmazott: a reumato-

lógia több mint kétszáz kórképpel
foglalkozik. A gyógyítók a minél
jobb és teljesebb életminõség el-
érését tûzik ki a kezelések célja-
ként. A betegeket be kell vonni a
saját egészségükkel kapcsolatos
döntésekbe. E cél elérésére na-
gyon jó eszköznek bizonyulnak a
betegklubok, ahol van idõ és le-
hetõség megbeszélni a felmerült
problémákat. Az ízületi gyulladás
(reumatoid artritisz) genetikai
hajlam alapján, külsõ tényezõk

következtében létrejövõ autoim-
mun betegség, vagyis a szervezet
saját sejtjeit, szöveteit támadja
meg. Az ízületet védõ belhártya
begyullad, és komoly fájdalmakat
okoz. A hazánkban élõk fél száza-
lékát, azaz mintegy ötvenezer
embert érint az el nem mulaszt-
ható, de jól kordában tartható
megbetegedés, ami többnyire
fájdalmat, merevséget és moz-
gáskorlátozottságot okoz. A be-
tegekre sok házi feladat hárul, ha
mérsékelni szeretnék a fájdalmai-
kat. A mindennapi gyógytornán
kívül abba kell hagyniuk a do-
hányzást, kerülniük kell a moz-
gásszegény életmódot, le kell ad-
niuk esetleges súlyfeleslegüket. A
biológiai terápia reményt keltõ ja-
vulással kecsegtet, de a hangsúly
az önmenedzselésen van.
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KÖZÖS ELÕADÁSON A HÉVÍZI BETEGKLUBOK

Teljes élet ízületi gyulladással

ELSÕ ÍZBEN GYENESDIÁSON

Strandpiknik a Balatonért

Ha rekonstruálni tudjuk azt a
táplálkozást és életmódot, amelyre
mindannyian teremtve vagyunk,
akkor újkori betegségeinktõl is
megszabadulhatunk. Ez a vezér-
gondolata a még mindig túlságosan
újszerûnek tekintett paleolit táplál-
kozásnak, amirõl Ruff Jánosné, a
keszthelyi Paleolit Klub vezetõje be-
szélt lapunknak. 

– Négygenerációs családom
összes tagja az új táplálkozási for-
mát követi immár negyedik éve.
Bár szakácskönyv még nem volt, és
az interneten feltalálható informá-
ciók is szûkösek voltak, de közös
családi döntés született: nekivá-
gunk. Férjemnek 25, jómagamnak
15 kilogramm túlsúlytól sikerült
megszabadulni viszonylag rövid idõ
alatt. Nekünk a túlsúlyhoz kapcsoló-
dó több egészségügyi problémát si-
került ledobni, az ismerõsi, baráti
körünkhöz tartozók pedig komoly
betegségekbõl is kigyógyultak.
Mindannyiunk laboratóriumi leletei,
vérképei is egyre jobbak. Tapaszta-
latból mondom, hogy az új étkezési
rendre való áttérés több esetben
volt sorsfordító. Akinek az a fõ
szempont, hogy finomat egyen, an-
nak nem jelent semmiféle lemon-
dást az új rendszerre való átállás.
Lemondás csak bizonyos ételekrõl,
de nem az étkek nyújtotta élvezet-
rõl van. Ha valaki erõsen ragaszko-
dik, mondjuk a nagyon édes ízhez,
az persze lemondásként élheti
meg, hogy egy paleo-tortaszelet
nem „töményen cukros". Akinek a
zsemle evése jelent élvezet, az is
csalatkozhat persze a paleóhoz. Mi,
változatosan étkezünk, rendszere-
sen sütök tortákat és egyéb édes-
ségeket. A cukor fogyasztása fönn-
tartja az édesség utáni sóvárgás vá-
gyát.  Egy idõ után az emberen már
nem lesz úrrá az édesség utáni erõs
vágyakozás. A tortákat a minimáli-
san szükséges nyírfacukron kívül
reszelt almával, áztatott mazsolával
édesítjük. A paleolit étkezés nem lé-
nyegesen drágább a hagyományos
ételkészítésnél. Legfeljebb az átállás
idõszakában kíván az ember több

maglisztet vagy nyírfacukrot. A hü-
velyeseket, a krumplit, a rizst, a ga-
bonaféléket, a gabonalisztet, a cuk-
rot, olajat, margarint ügyesen he-
lyettesítjük különféle egészséges
élelmiszerrel. A tejtermékek közül a
kemény érlelt sajtféléket lehet en-
ni, ha másféle elõírt diéta errõl más-
képp nem rendelkezik. A sült és a
fõtt tojás, a rántotta is része a min-
dennapi étkezéseknek. Sok gyü-
mölcsöt és zöldséget fogyasztunk.
Annyiszor eszünk, ahányszor csak
éhesek vagyunk, nincs olyan diétás
elõírás, hogy ennyiszer vagy annyi-
szor szabad csak táplálékot ma-
gunkhoz venni. A szükséges élelmi-
szerek majd mindegyikét helyben
be tudjuk szerezni.

A paleolit étrend elkezdését kö-
vetõen már rövid idõ múlva lehet
pozitív változásokat észrevenni a
szervezetünkben, és a fogyás is
megindul néhány hetet követõen.
Nehézséget talán az jelent, hogy
több zöldséget kell tisztítani.  Sú-
lyosnak mondott betegség is képes
meggyógyulni akár fél év alatt. Kez-
detben kihívást jelentett egy sült
húsos, paradicsomos káposzta elké-
szítése étolaj és liszt használata nél-
kül, késõbb a mindennapok rutinja
kisegített. Nagyon sok, régebben is
fogyasztott ételhez vissza tudtunk
térni. A lányom már a boltban kap-
hatónál ízletesebb szaloncukrot ké-
pes készíteni. Darált maglisztekbõl
(lenmag, tökmag, napraforgómag,
szezámmag, mandula, mogyoró,
gesztenye) rengetegféle kenyeret
készítünk, ki õzgerinc formában, ki
tepsiben. Aki nem kényszerül szigo-
rú diétára, az alacsony glikémiás in-
dexû zabpehelylisztet is fogyaszt-
hat. A saját befõzésû kompótokba,
befõttekbe, lekvárokba nem teszek
sem kristálycukrot, sem tartósító-
szert, mégis elállnak, és sokáig ízle-
tesek maradnak. Szerintem az igazi
paleo-háziasszony nem akar olyan
ételeket készíteni, ami olyan, mint-
ha ez vagy az a régi ételféle lenne.
Nem a régi ízvilágot, hanem az új,
még finomabb ízeket kell megta-
lálni.

PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS

Sorsfordító étrend
Egyre több hívet szerez magának a forradalmian új, minden te-

kintetben tudományosan megalapozott, az ember evolúciójára
épülõ táplálkozástan. Sokan a természet rendje szerint táplálkozva
kívánják megõrizni vagy visszanyerni az egészségüket. A nyugati
civilizáció több lépésben hagyta maga mögött a paleolit táplálko-
zási szisztémát, amihez az évmilliók során adaptálódott. A földmû-
velés, majd a nagy kalóriájú, finomított élelmiszerek (cukor, fehér-
liszt, növényi olaj), végül a készételek szorították ki a hagyomá-
nyos zöldség-gyümölcs-hús alapú táplálkozást. 

Amerikai víkend
Amerikát idézték meg a napokban Hévízen, a nemzeteket be-

mutató, immár hagyományos rendezvénysorozat keretében.

A Festetics György Mûvelõdési Központ „Amerikai víkend” címû
programja a Muzeális Gyûjtemény épületében Pepsi- és Coca-Cola
kamarakiállítás megnyitásával kezdõdött, az események több
helyszínen zajlottak: így a városházán, a könyvtárban, a Fontana
Filmszínházban, szabadtéren pedig a sétálóutcában és a Városhá-
za téren. Látványos bemutatót tartott a Laguna mazsorett-
csoport, spirituálék és musicalek hangzottak el, amerikai filmeket
vetítettek. Számos esemény szólt a gyerekekhez: a mozizással
rajzfilmünnepet tartva, a Croodék címû 3D-s filmet mutatták be, s
Amerika volt a fõszereplõje a játszóházi eseményeknek is.

Elõadást tartott Réz András filmesztéta, Nemere István író, Tar
Ferenc történész. A tengerentúli gasztronómiát is megidézték
hamburgeres, amerikai palacsintás bemutatóval, kóstolóval. 

A dr. Horváth József fõorvos és dr. Bergmann Annamária reuma-
tológus szakorvosok szakmai vezetésével a Hévízgyógyfürdõ és
Szent András Reumakórházban mûködõ betegklubok tagságát a
kórház kultúrtermébe várták. Dr. Ortutay Judit, az ORFI osztályve-
zetõ fõorvosa, a Magyar Reumás Betegek Egyesületének elnöke
óriási érdeklõdés mellett tartott elõadást: „Rheumatoid arthritissel
is lehet teljes életet élni" címmel. 

Elsõ ízben rendezett szezonköszöntõ strandpikniket a Nõk a Ba-
latonért Egyesület zalai csoportja. 

A találkozót a gyenesdiási Balaton-parton tartották.

IGAZÍTSUK ELVÁRÁSAINKAT A GYERMEK KÉPESSÉGEIHEZ

A szülõk „színötös” gyereket szeretnének
Az iskolai túlterheltség általában kéz a kézben jár a stresszel, és

közeli barátságban áll a depresszióval. A tanév végén a diákok stá-
ciójárása a fáradtságtól az ideg-összeroppanásig terjed. Lehet
ezen változtatni? Ha igen, kié a feladat? – tettük föl a kérdést Kiss
Judit klinikai szakpszichológusnak.



Az érés színe történelmi idõk
óta jelképezi az oktatás jó termé-
sét, aminek gyökerei a Festetics
György által alapított Georgikon-
ból erednek. Az egyetemi város
tradícióihoz hozzátartozó hintós
felvonulás a Festetics úti tanügyi
épülettõl indult…            

– Ezt az élményt csak egyszer
lehet átélni – fogalmazott a diá-
koktól elköszönõ beszédében dr.
Polgár J. Péter. Köszönetet mon-
dott a végzõs fiataloknak azért,
hogy végigjárták az e naphoz ve-
zetõ utat. Jókívánságként mond-
ta: – Álmaik váljanak valóra mara-
déktalanul. Érezzék, hogy a föld-
nek illata, a termésnek íze van, a
kenyér pedig maga is étel.           

Az alap- és mesterszak, vala-

mit a felsõfokú szakképzés össze-
sen 15 szakágán idén 141 fiatal
fejezi be tanulmányait, azaz: kap
alapot a ma sehol nem nélkülöze-
tõ, élethosszig való tanauláshoz.
Majd a Helikon Kastélymúzeum
parkjában tartott mûsoros ün-
nepséggel emlékeztek a szellemi
örökségre, arra a hagyatékra,
mely ma is meghatározó Keszt-
hely ismertségében, iskolaváros
jellegének õrzésében. 
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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

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

GEORGIKONI SÁRGULÁS

Idén 141 fiatal távozott
A maraton, félmaraton és vál-

tó kategóriák mellett idén is gon-
doskodtak arról, hogy kedvet te-
remtsenek a versengéshez az
utánpótlásnak: a rendezvény nyi-
tónapján a gyermekek mérkõz-

hettek a Fõ téren kijelölt távon. A
program a nyitónapon  ver-
sennyel és a „Suhanj” szimpátia-
futással kezdõdött, 250 és 1500
méteres közti távokon zajlottal a

fiú- és lányfutamok, valamint a
„csattogó tappancsok" papás-ma-
más szaladóverseny.  

A felnõtt futóversenybe csak-
nem kétezren neveztek, köztük
kerekesszékesek is.  A rendez-

vény fõvédnöke idén is Szekeres
Pál többszörös tõr- és kardvívó
bajnok volt, aki a világon egyedül
olimpiai és paralimpiai játékokon
is érmet szerzett.

ÖTÖDIK ALKALOMMAL

Keszthelyi kilométerek
Ötödik alkalommal rendezték meg a pünkösdi ünnepkör idején

a Keszthelyi Kilométerek futóversenyt a Balaton-parti városban.

A Hévíz nõi együttese utolsó
mérkõzését idegenben 10 góllal
nyerte, a bajnokság kimenetele
szempontjából lényeges mérkõ-
zésén –  Kozármisleny–Szekszárd
FKGC 36-34 eredmény –  számára
kedvezõ eredmény született.

Így a bajnokság végeredmé-
nye, az élcsoport: 1. Mohács
Takarék–Kozármisleny, 2. Hévíz, 3.
Szekszárd FKGC, 4. Siklós, 5. Ta-
mási, 6. Tolna.

Az NB II-ben 7 év után szerzett
újra ezüstérmet a Hévíz. A góllö-
võlistán Tóth, Klász és Pék Evelin
is az elsõ tízben végzett.

Az NB II-es junior gólkirályi cí-
met – akárcsak az elõzõ két év-
ben –a hévíziek 18 éves átlövõje,
Holczbauer Zsófia nyerte el. 194
gólt szerzett a bajnokságban.

Pécsi Zsolt, a Hévíz edzõje: –
Lassan másfél évtizede edzem a
hévízi csapatot, de ritka volt az
ennyire szoros bajnokság. Elis-
merés a lányoknak, mert rászol-
gáltak a 2. helyre, és gratulálunk
a bajnoknak a megérdemelt si-
kerhez. A bajnokság kezdetekor
az 1–3. hely megszerzése volt a
célkitûzés, amit teljesítettünk.
Külön köszönet a lelkes közönsé-
günknek, támogatóinknak. Az
ezüstérmet Hévíz városának
ajánljuk.

A különdíjak és érmek
átadására Papp Gábor, Hévíz pol-
gármestere és az idén ’80 esz-
tendõs Magyar Kézilabda-szövet-
ség képviselõje, valamint Varga
Sándor által kerül sor majd Hé-
vízen.

EZÜSTÉRMESEK A HÉVÍZI  KÉZILABDÁS LÁNYOK

Hét év után ismét
A gyõri lányok Bajnokok Ligája-gyõzelmének napján dõlt el,

hogy az NB II-es bajnokság végén kinek milyen hely jut a dobogón.

A hagyományos sárgulási ünnepséggel búcsúztak el az iskolás
évektõl Keszthelyen a Pannon Egyetem georgikoni diákjai az el-
múlt hét végén.


