
Idén is a keszthelyi Balaton-
parton, a mólónál tartották az
évadnyitó ünnepséget. A térze-
nét május elsején is a Pelso
mazsorettcsoport közremûkö-
désével fellépõ Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar tag-
jai biztosították. A Balaton ko-
szorúját a Feltámadás cserkész-
csapat tagjai vitték a Helka séta-
hajóhoz, amelynek fedélzetérõl
Ruzsics Ferenc dr. Horváth Teréz
jegyzõvel dobta azt a magyar
tenger habjai közé.

Évadnyitó köszöntõjében
Keszthely polgármestere kiemel-
te: május elsejérõl a legtöbbek-
nek a munka ünnepe jut eszébe,
holott a Szatmári béke, az EU-hoz
való csatlakozás ünnepe is e dá-
tumhoz kötõdik. Szent Józsefnek,
a munkásélet eszményképének
ünnepén arra az emberre is emlé-
kezünk, aki munkájával gondos-
kodott a Szent Családról.  Egysze-
rû és hiteles életével, valamint
szorgalmas munkájával szentelte
meg mindennapjait. A munkára
senki sem tekinthet kényszer-
ként. „A munkának vissza kell
kapnia becsületét, értelmét,
hogy abból mindenkinek meg le-
hessen élni, aki becsületesen te-
szi a dolgát” – mondta el. Keszt-

hely jelentõs eredményeket ért el
az elmúlt években: Balaton-part,
Fõ tér, útfelújítások, kerékpárút-
építés, közlekedési csomópont
fejlesztése, iskola- és közintéz-
mény-rekonstrukciók. A balatoni-
ak tavaly év végén 367 milliárdos
ajándékot, fejlesztési csomagot
kaptak a kormánytól. A kormány
belátta, szükség van a Balaton
egységként való kezelésére, mo-
dernizálására. Keszthelyen gazdát
cserélt és négycsillagossá válik a
Helikon Szálló, új tulajdonosa van
a Hullám Szállónak és efféle hírek
járnak a Balaton Szállóról is. A Li-

báson is elkezdõdött az építke-
zés, óriási fejlesztéseket generál-
va, néhány éven belül.

A beruházók, befektetõk
Keszthely iránti érdeklõdése már
kézzel tapintható. A szezon elé
várakozással tekintünk, bízunk
benne, hogy mellénk szegõdik a
Jóisten és a szerencse, hogy
Keszthely jól szerepelhessen a tu-
risztika versenyében.

– Egy jó fõidénynek sok össze-
tevõje van. Mostanra a legproblé-
másabb tényezõ a szálláshelyek
mennyisége és minõsége lett. A
város iránt nem csökken a keres-
let, ezt igazolja az is, hogy a fõ-
szezonban a csökkenõ szállás-
helyszám ellenére is, az elmúlt
öt-hat évben nõtt a vendégéjsza-
kák száma. Szálláshelybõvítés nél-
kül viszont nem lehet továbblé-
pés. A tervek közismertek, egy
beruházói kör állami forrásokra
támaszkodva összehangolt fej-
lesztésekre készül Keszthelyen.
Keszthely „vízi városkapujánál” a
hajókikötõ szomszédságában
megújulhat végre a két mûemlék
szállodaépület: a Hullám és a Ba-
laton Hotel. A Danubius cégcso-
porttól a Hunguest szállodalánc
átvette a Helikon Hotelt, hogy
négycsillagos egységgé fejlessze.
Felújításra kerülhet a Via Hotel, a
szomszédságában pedig modern
apartmanházak épülnek. A fejlõ-
dés legfõbb gátját jelentõ minõ-
ségi szálláshelyfejlesztés beindu-
lását követõen viszont, akár már
a következõ szezontól, várható
majd nagyobb gyarapodás a helyi
turizmus fellendülésében. A
Keszthely iránti keresletet egyéb-
ként legfõképpen a látogatószám
alapján lehet mérni, a Festetics-
kastély folyamatosan nagyon jó
látogatói számokat produkál, és
tényszámok alapján a kastély sze-
repel az ország leglátogatottabb
attrakciói között.

–  A  strandfejlesztés  több  ven-
déget  generál?

– Az idõjárás a balatoni turiz-
mus egyik legmeghatározóbb

eleme. A már szabadstrandként
üzemelõ városi strand megnyi-
totta kapuit, és biztosan megte-
lik, ha kedvezõ lesz az idõ. Örven-
detes, hogy sem a vízszinttel,
sem a vízminõséggel évek óta
nincs probléma. A szezon végére
a három helyi strand 107 milliós
fejlesztéssel lehet gazdagabb, de
a legnagyobb gondot két évtized
óta az iszapkotrás hiánya okozza.
Fejlesztünk itt, modernizálunk
ott, de az „összBalatont” érintõ
koncepcióváltás mindeddig elma-
radt. A Balaton strandjai csak
másfél-két hónapra vannak kita-
lálva, és a fejlesztések zöme is
csak a fõidényre fókuszál. Na-
gyobb áttörés csak akkor várha-
tó, ha a strandok „téliesítõdnek”,

hogy akár rosszabb idõben is
használni lehessen azokat. Pél-
dául olyankor, amikor a víz meleg,
de a levegõ hideg. Fedett fürdõ-
medencékre nem csak a szezon
nyújtása miatt lenne szükség:
egy ilyen komplexum rossz idõ-
ben is kiszolgálhatná a strandoló-
kat. Egy fedett, közös települési
fenntartású, szezonális, legalább
6–8 hónapon át nyitva tartó él-
ményfürdõ valószínûleg rentábi-
lis lehetne, és kiszámíthatóbbá
tenné a fürdõzés élményét. Ha
összegezzük az elmúlt évek nyári
idõjárásának tapasztalatait, akkor
szembeötlõ, hogy egy hétnél is
hosszabb, esõs, zivataros hetekre
is fel kell készülni. A strandi prog-
ramokkal a nyári idõszakban már
szerencsére nincs probléma.

–  Sikerül  helyzetbe  hozni  a  ke-
rékpáros  turizmust?

– Közel vagyunk hozzá, hogy
az országon belül kerékpáros
mintarégió legyünk. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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KESZTHELY: A JÓ FÕIDÉNY SOK ÖSSZETEVÕS

Hiányzik a minõségi szálláshely
Keszthely a Balaton fõvárosa. Számos értékes mûemlékkel, lát-

nivalóval rendelkezik. Önmagukban mindezek az értékek a tóra
építkezve elegendõek egy jó fõidényhez? – kérdeztük Tar Lászlót,
a keszthelyi székhelyû Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatóját. 

A tárlaton Kõnig Frigyes kép-
zõmûvész arcrekonstrukciós raj-
zai, valamint Árpás Károly, Skul-
téty Gyula és Kustár Ágnes szob-
rászok „épített arcszobrai” is lát-
hatóak. Orha Zoltán, a Göcseji
Múzeum régésze sajátos nézõ-
pontból rendezte össze az alkotá-
sokat és a leleteket, melynek
törzsanyaga a Fejér megyei
Perkátáról származik.

A tárlaton a hun kortól a kö-
zépkorig élt emberek szoborsze-
rû és rajzos arcrekonstrukciói,
egy komplett eredeti csontvázas
sír, valamint az egykor élt re-
konstruált arcú emberek népei-
nek tárgyi kultúráját reprezentáló

leletei számítanak különösen ér-
dekesnek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Múltbéli arcok
A Dunántúlt egykor benépesítõ népek viseletét és arcvonásait

tárja a látogatók elé az 5. századtól a 13. századig az a szeptem-
ber közepéig a Balatoni Múzeumban megtekinthetõ rendhagyó ki-
állítás, amelyiken koponyák, szobor- és rajzalapú arcrekonstruk-
ciók mellett a sírokból elõkerült használati tárgyak, ékszerek is
megcsodálhatóak.

Balatoni
évadnyitó
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Nyugat-Balatonnak e turisz-

tikai termékben is nagy tartalé-
kai vannak. Mind a kerékpárút-
hálózat, mind a kitáblázottság,
mind az infrastruktúra (pihenõ-
helyek, kölcsönzõhálózat, szer-
viz- és segélyszolgálat) szem-
pontjából jó helyzetben va-
gyunk, de még sok a teendõ. A
tervek szerint, nemzetközi
szempontok szerint mérten is,
hamarosan kiemelt kerékpáros-
barát régióvá avanzsálunk. Elin-
dul a Festetics-kerékpárút kibõ-
vítése, biciklis és gyalogos útvo-
nal kijelölése. A Hévízi-tótól a
Festetics-örökség kiemelt hely-
színeit látogathatják meg kerék-
párral a túraútvonal résztvevõi.
Lassan, de véglegesen körvona-
lazódik a Balatont a Kis-Balaton-
nal összekötõ bicikliút nyomvo-
nala is, ami része lehet a Dráváig
elvezetõ déli kerékpárútvonal-

nak. Sikerült beemelni az orszá-
gos programba a Keszthely–Fer-
tõd kerékpáros útvonalat, mely
segítségével Bécsbõl kerékpárral
is elérhetõ lesz a Balaton. Hason-
ló, de késõbbi terv a Balaton és a
Bodeni-tó összekötése, az Euro-
velo részeként. 

–  Keszthely  nem  favorizálja  a
bakancsos  turistákat?

Keszthelynek nem fõ turiszti-
kai terméke a bakancsos turiz-
mus, de a Keszthelyi-hegység tú-
raútvonalainak kitáblázását pár
éve, egy közösen beadott pályá-
zat forrásainak felhasználásából
együtt kezdeményeztük a gye-
nesdiási, a vonyarcvashegyi, a
gyenesdiási turisztikai egyesület-
tel. Újabb gyalogtúra útvonalak
kijelölése Keszthelyrõl nem indo-
kolt. A kéktúra útvonal átmegy a
városon, a bakancsos termékeket
– hasonlóan egyébként a kerék-
páros lehetõségekhez, nem lehet

településszinten hatékonyan
piacra vinni. 

–  Hátrány  az,  hogy  Keszthely
nem  rendelkezik  nemzetközi  ér-
deklõdésre  számot  tartó  prog-
ramkínálattal?

– Minden hátrányból lehet
elõnyt kovácsolni. A Pünkösdi Re-
gatta nem kifejezetten Keszthely-
hez kötõdik, de van nemzetközi
vonzereje. Ugyanez igaz sport-
rendezvényekre: a tenisz- és
egyéb vitorlásversenyekre, a
Keszthelyi Kilométerek futóver-
senyre is. E programok ugyanak-
kor nem túl széles kört érintenek.
A város marketingtervében for-
rásmegjelölés nélkül szerepel
ugyan, hogy a Keszthely iránti ér-
deklõdést fokozni kell. A minimá-
lis forrásfelhasználásból életre hí-
vott Verklifesztivál elsõsorban
belföldi turistákat vonzott, de
már élénk nemzetközi sajtója volt
legutóbb. Ez persze leginkább an-

nak volt köszönhetõ, hogy a
résztvevõk egy része külföldrõl
érkezett. Ha ezt, vagy bármi más
ötletelést nemzetközivé szeret-
nénk tenni, ahhoz több, megfele-
lõ minõségû szálláshely kellene.
Egy rendezvényszínvonalhoz
szállásszínvonal is tartozik. 

Hogyan  változhat  a  keszthelyi
idegenforgalom?

A hagyományos balatoni üdü-
lésnek már nem sok sansza van.
Ha sikerül a németajkúakat érdek-
lõ új, gasztronómiai, vitorlás, ke-
rékpáros turisztikai termékkel elõ-
rukkolni, akkor nyert ügyünk van
a német piac visszahódításában.
Örvendetes, hogy a lengyelek és
csehek egyre nagyobb tábora, a
horvát tenger helyett már a Bala-
tont választja. Keszthely turiszti-
kai jövõjét nagyban meghatároz-
za, milyen szállásfejlesztések tör-
ténnek, és mennyire lesznek sike-
resek az új turisztikai termékek,
mint a Festetics-örökség, a „hos-
szú hétvégés” városlátogatás, az
õszi-tavaszi szezont meghatározó
kerékpáros túrázás, illetve a jövõ-
ben kialakítandó a vitorlás turiz-
mus. A „balatoni nyaralás” Keszt-
helyen elérte a határait, tovább-
lépni csak új szálláshelyekkel és új
termékekkel lehet.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mûvészi rekonstrukciók lát-

tán az állapítható meg, hogy a

különbözõ korokban élt emberek
arca szinte semmiben sem külön-
bözik a huszonegyedik századi
utódokétól.

A tárlatnyitó ünnepségen
mondott köszöntõjében Ruzsics
Ferenc polgármester megdöb-
bentõnek titulálta, hogy a feltárá-
sok csontvázainak koponyáiból a
szakemberek már pontosan ké-
pesek rekonstruálni az egykoron
élt emberek arcvonásait.

Havasi Bálint múzeumigazgató
a vendégeket üdvözölve arról
szólt, hogy a csontok általában
nem a régészeti feltárások, ásatá-
sok legfontosabb elemei, most
mégis elõléptek. A múzeum egy
új régészeti irányzatot fókuszba
helyezõ olyan kiállításnak biztosít
helyszínt, ahol arcot kapnak a ko-
ponyák, testet öltenek a csontvá-
zak, mert profi szakmaisággal
„megszólaltatják” õket.

Megnyitójában dr. habil. Kõnig
Frigyes, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem tanszékvezetõ

egyetemi tanára kiemelte: a tu-
domány lehetõvé teszi, hogy ala-
pos anatómiai ismeretek és te-

hetség birtokában a képzõmûvé-
szek hiteles arcrekonstrukciókat
készítsenek az egykor élt embe-
rekrõl. A csontok igenis mesélni
tudnak a régi korok emberi sor-
sairól. Az arcrekonstrukciók való-
jában korábban feltárt emberi
maradványok rajzi és szobrászati
feldolgozásai, amelyeket a Ma-
gyar Képzõmûvészeti Egyetem
Mûvészeti Anatómia Rajzi és Geo-
metriai Tanszék hallgatói, vala-
mint képzõmûvészek alkottak
meg régészeti ásatások során
feltárt emberi maradványok, ko-
ponyák alapján. A rector emeri-
tus emlékeztetett rá: a perkátai
temetõfeltárások alapján nyo-
mon követhetõ a pogányból ke-
reszténnyé vált magyarok te-
metkezési szokásainak változásai,
a kun temetkezési szokások sajá-
tosságai és a településen találha-
tó templom építéstörténete,
amely jól összevethetõ a Dél-Du-
nántúlon ma is álló szakrális épü-
leteinkkel.

A JÓ FÕIDÉNY SOK ÖSSZETEVÕS

Hiányzik a minõségi szálláshely

Múltbéli arcok

Kifejtette: a nemzeti konzultá-
ción feltett kérdések témájában a
Fidesz országjárásba kezd, ezért a
következõ hetekben valamennyi
zalai választókerületi helyszínen,
vezetõ kormánypárti politikusok
részvételével szerveznek nyil-
vános fórumokat, ahol szeretnék
minél többekkel megvitatni a kor-
mány álláspontját a szuverenitási
kérdésekben és támogatást kapni
azokban. Az Európai Parlament
bizonyos pártjai még mindig a
bevándorlás mellett foglalnak
állást, és komolyan támadják Ma-

gyarországot. Néhány jelentõs
befolyással rendelkezõ, külföldrõl
finanszírozott, több éve mûködõ,
hazai és külföldi civil szervezet is
negatív hatással, káros befolyá-
solással van a migránspolitikára. A
prágai uniós gazdasági konferen-
cián a közelmúltban részt vett
politikus úgy látta: az energiaunió
létrehozásával zömében egyet
lehet érteni, de a monopolhely-
zetet teremtõ piaci árszabályo-
zással nem, mert az veszélyezteti
a rezsicsökkentés eddigi, nemzeti
hatáskörben elért eredményeit.

Fidesz: Konzultáció
„A közelmúltban a postaládákba is eljutottak a kormány által

küldött, május végéig visszajuttatni kért nemzeti konzultációs
kérdõívek, amelyek a polgárok véleményét kívánja szondázni a
nemzeti függetlenség és a rezsicsökkentésfontosságáról, valamint
a Brüsszel által szorgalmazott bevándorláspolitikáról” – jelentette
be Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ keszthelyi
sajtótájékoztatóján. 

„Másoknak a becsapásával, fél-
revezetésével, újabban a pályáza-
ti rendszerben fellelhetõ kiska-
puknak a kihasználásával próbál-
nak haszonra szert tenni, nagyjá-
ból munka nélkül, és utána ezt a
hasznot felelõtlenül élvezik má-
sok kárára” – errõl is beszélt
Ruzsics Ferenc a május elsejei ba-
latoni évadnyitón. Hogy kikre
gondolt a polgármester, nem
mondta el. Azt nem fejtette ki,
hogy ezek a pályázati ügyeskedé-
sek Keszthely városát megkárosí-

tották-e, és hogy a városban vagy
a környékén élvezik-e a valakik
ezt az összeszedett hasznot. „Ez-
úton felszólítom Ruzsics Ferenc
polgármestert, hogy ha valóban
ilyen információk birtokában van,
akkor mondja el, hogy kik, milyen
pályázatoknál, milyen kiskapukat
játszottak ki a balatoni régióban.
Továbbá tegye közzé, hogy mióta
tud ezekrõl a csalásokról, a város
önkormányzata miként érintett
ezekben a pályázati ügyeskedé-
sekben.”

Együtt: Kiskapuk?
„Pályázati simlisségekre és a könnyen jött pénzbõl való urizálás-

ra utalt május elsején balatoni évadnyitó beszédében Ruzsics Fe-
renc, Keszthely polgármestere. Hogy kikre gondolt pontosan, nem
részletezte. Az Együtt felszólítja a fideszes városvezetõt, hogy ha
pontos információja van a pályázati csalásokról, akkor álljon elõ a
nevekkel, hogy feljelentést lehessen tenni.” – mondta sajtótájékoz-
tatóján Molnár Tibor, a párt regionális igazgatója.

Szerinte: a magyar és a közép-
európai emberek többet érde-
melnek annál, hogy választási le-
hetõségük mindössze a kiszolgál-
tatott bérrabszolgává válás, vagy
a nyugatra távozás legyen. A párt
kezdeményezésére március köze-
pén, Budapesten, nyolc európai
uniós ország képviselõinek rész-
vételével aláírták és az Európai
Bizottságnak benyújtották a Bér-
unió Európai Polgári Kezdemé-
nyezést, amit a keszthelyi önkor-
mányzat, pénzügyi-jogi bizottság
tagjainak többsége, a pártpoliti-
kai csatározásokat, polgáraink ér-
deke elé helyezve, nem támoga-
tott.

A bérek kérdése nem pártpoli-
tikai vagy világnézeti kérdés, ha-

nem minden magyar ember ügye,
ezért kérték – sajnos hiába – a he-
lyi képviselõ-testület támogatá-
sát. A miniszterelnök sem vetette
fel a bérunió kérdését legutóbbi
brüsszeli tárgyalásán, holott a
magyar emberek érdekét az élet-
színvonal emelése sokkal inkább
szolgálta volna, mint a „mismás
lózungok”. A rendszerváltást kisik-
lató pártok képviselõi továbbra
sem támogatják, hogy a magyar
emberek a mai kor elvárásainak
megfelelõ színvonalon, létbizton-
ságban és jólétben élhessenek. A
hazánkat kiárusító politikai elit
legfelsõ szintjeivel továbbra is ki-
szolgáltatottságban és nyomor-
ban tartanák polgárainkat, hogy
így tartsák meg hatalmukat.

Jobbik: Bérfelzárkóztatás
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásá-

ról tartott sajtótájékoztatót Herold János, a Jobbik keszthelyi ön-
kormányzati képviselõje.

Minden tanévben vendégül
hívják a város alsó tagozatos diák-
jait, körükben a már zenét tanuló
növendékek bemutatják a hang-
szeres játékban eddig megszer-
zett tudásokat. A minap a zeneis-
kola koncerttermében több cso-
portban fogadták a kicsiket.
Bánhidai Tamás igazgató elmond-
ta, hogy évrõl évre jó visszhangja
van a találkozóknak, fontos moti-
váló tényezõ a diákjaik számára a
kisebb társaik elõtt való szerepe-
lési lehetõség. A hallgatóságnak
pedig ezáltal alakul ki, vagy erõ-
södik bennük a zenéhez való von-

zódás. A hangszerismeret nagyon
fontos a muzsika iránti érdeklõ-
dés felkeltéséhez. 

A képzés része a tanévi hang-
versenysorozat is, amelynek zá-
róeseménye zeneiskolai nyílt
nappal egybekötött koncert. En-
nek keretében a minap megtar-
tott programom az érdeklõdõk ki
is próbálhatták a hangszereket a
zenepedagógusok segítségével, a
zeneirodalomban való jártasság
témakörében pedig vetélkedõkre
került sor. A napot a Boomba-
tucada ütõegyüttes és a Keszthe-
lyi Jazz Mûhely koncertje zárta.

A MUZIKÁLIS IFJÚSÁGÉRT

Nyílt nap
A keszthelyi Festetics György Zeneiskola nem csak a képzésre

fordít gondot, hanem arra is, hogy a gyermekek már kicsi koruk-
ban megismerjék a hangszereket, s hangjain keresztül megkedvel-
jék a muzsikát. 

A történelem kerekének
utóbbi negyedszázados fordula-
tával jubileumhoz érkezett Hévíz
várossá válása. Az immáron 25
esztendeje fürdõvárosi rangú
település múltjának jeles kora a
boldog békeidõbeli évek, me-
lyek emlékeit hét év óta idézik
meg, s ünneplik a város szüle-
tésnapjával együtt. 

Hévíz város napja május elseje,
amikor két és fél évtizeddel ez-
elõtt a múltjához méltó rangot, a
fejlõdéséhez pedig újabb lehetõ-
séget kapott a település. Mind-
ezek részleteirõl szólt a kulturális
mûsorral kísért ünnepségen Papp
Gábor polgármester. 

– Római kori emlékeink, a Fla-
vius legenda, az Árpád-kori kápol-
nánk, Festetics-örökségünk, a
boldog békeidõs múltunk is azt
mutatja, hogy Hévíz gazdag tör-
ténelmi hagyatékkal rendelkezik
– említette a városvezetõ, majd
az utóbbi idõk mérföldkövei sorá-
ban tallózott. – Lett középisko-
lánk, több új templomunk, város-
házánk, idõsek otthona épült,
megújult a belváros. Létrejött a
Hévíz–Balaton Airport, Egregy új
fõteret kapott, elindultak a kiváló
rendezvényeink, amelyek már
egyértelmûen Hévízhez köthe-

tõk. Van közösségi kerékpáros
rendszerünk. A leglátványosabb
eredmény, hogy Hévíz beírta ma-
gát az európai fürdõvárosok kö-
zé. Nemzetközi hírnevünk, jó hí-
rünk nagyon látványosan jutott el
a világ minden pontjára. Élénk az
érdeklõdés városunk iránt Kínától
Kanadáig, ami azt az eredményt
hozza, hogy színes, sokrétû ven-
dégkörrel rendelkezõ városa let-
tünk Magyarországnak.

Hagyományok szerint ez alka-
lommal került sor az önkormány-
zati alapítású elismerõ címek ado-
mányozására. 

A Hévíz Város Díszpolgára cí-
met adományozta a képviselõ-
testület Vértesaljai Antalné nyu-
galmazott rubin díszokleveles pe-
dagógus részére, elismerve ki-
emelkedõ hivatástudatát, alkotói
tevékenységét, közösségépítõ
szerepét, a népmûvészet terüle-
tén megalkotott értékeit. 

Hévíz Város Kultúrájáért díjat
adományozott a városvezetés
Bencsik Péter sportvezetõ részé-
re, nemzetközi és rangos hazai
sportesemények hévízi rendezé-
sében, lebonyolításában végzett
kiemelkedõ munkájáért. Hévíz Vá-
ros Turizmusáért díjat vehetett át
Benkõ Attila, a Hévíz–Balaton
Airport Kft. ügyvezetõ igazgatója,
a reptér utas- és cargoforgalmá-

nak növelésében elért eredmé-
nyekért, a reptérrel kapcsolatos
fejlesztések szakszerû koordinálá-
sáért. Hévíz Város Fejlesztéséért

díjat kapott Gönye József, a hévízi
Gazdasági, Mûszaki Ellátó Szerve-
zeténél a jó gazda gondosságával,
lokálpatrióta szellemben, kreatív,
precíz módon végzett munkáért.
A Hévíz Város Közszolgálatáért díj-
ban részesült Szûrösné Németh
Hajnalka a polgármesteri hivatal-
ban hosszú idõn át végzett lelkiis-
meretes munkáért.  

A városnapi ünnepség fináléja-
ként Hévíz 21. századi miliõjébe
elegáns külsõségeivel simult a
boldog békeidõk korabeli légkör,
látványos kosztümös felvonulás-
sal. A nosztalgikus szórakoztatás-

ról korhû ruhába öltözött jelme-
zesek gondoskodtak. A ritmust a
Happy Dixieland Band diktálta,
mely együttes anno, az elsõ Bol-
dog Békeidõk Hévíze rendezvé-
nyen való részvételre állt össze.
Tagjai ezt megelõzõen különbözõ
formációkban már játszottak
együtt, akik a vidám dixie mûfaj-
ban azóta a fesztiválok kedven-
ceivé váltak. A kitûnõ zenei minõ-
ség mellett védjegyük lett a hite-
les korhû arculat, mely a 20-as

évek világát idézi meg. A látvány,
a nagyszerû játék, a fülbemászó
dallamok felhõtlen szórakozást,
kikapcsolódást nyújtnak minden
korosztály számára, amint azt a
Boldog Békeidõk Hévíze idei sze-
replõi, látogatói körében is bizo-
nyították. 

A Happy Dixieland Band 2016-
ban hivatalosan is Hévíz zenekara,
kulturális nagykövete lett, így fel-
lépéseik során tovább öregbíthe-
tik a város jó hírét. A nosztalgikus
muzsikájukat kedvelõk már CD-le-
mez hangjával is visszaidézhetik
az örökifjú dallamok varázsát.

FÜRDÕTÖRTÉNELMI ÉS VÁROSJUBILEUMI ÜNNEP

Korabeli látvány Hévízen



A Festeticsek keszthelyi kul-
túrmunkásságát emlékkõ is õrzi
a kastélyparkban, a fõúri család
által teremtett szellemi értékek
fennmaradásáról máig is méltón
gondoskodik a Helikon Kastély-
múzeum. Ennek egy szimbo-
likus, élõ programja volt az
emlékhelyek napjának megren-
dezése. 

Az intézmény csatlakozott a
Nemzeti Örökség Intézet által ta-
valy elindított emlékhelyek napja
országos programhoz. Alakzati
bemutatót tartott a gyenesdiási
hagyományõrzõ huszárbandé-
rium, folklórmûsort adott a bala-
tonszentgyörgyi Kis-Balaton Nép-
táncegyüttes és a zalaegerszegi
Harangláb Zenekar. A zenés-táncos
produkcióra helytörténet idézése
jegyében került sor, egy 1815-beli

eseményhez kötõdve. A múltba
Richard Bright neves angol orvos
és geológus Festetics Györgynél

tett látogatása vezetett: a tudós, a
georgikoni diákok egy kanásztánc
parkszínpadi elõadását látva,
annak élményeit írta meg. Az errõl
szóló Arénában címû fejezet dr.
Szerecz Imre keszthelyi premont-
rei tanár 1935-beli fordításában
olvasható magyar nyelven, Angol
szemmel Keszthelyen százhúsz
évvel ezelõtt címmel.

Richard Bright kastélybeli láto-
gatását a múzeumi bejárat mel-
letti falon portrédombormûvével
együtt márványtábla is tudatja.
Útinaplója fellelhetõ a történelmi
könyvtárában, a kötet a kastély-
múzeum idén elindított Hónap
Könyve bemutatósorozat májusi
darabja.

Az „Emlékhelyek napja” ren-
dezvény keretében a közelmúlt-
ban a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum – Georgikon Majortör-
téneti Kiállítóhelyen látták ven-
dégül a Georgikon jogutód in-
tézményében végzetteket, a
hajdani tanintézet képzési rend-
je szerinti szakembereket: a
Georgikon valamennyi tisztelõ-
jét.

A Georgikon–220 emléknapon
a Bercsényi úti múzeumban tar-
tott ünnepségen elõször kihirdet-
ték a „Ki tud többet a Georgikon-
ról?” címû vetélkedõ eredmé-
nyét. Hét helyi és környékbeli ál-
talános iskola, 33 felsõ tagozatos
diákja, 12 csapatban mérte össze
történelmi tudását. A gyõzelmet
a Csány–Szendrey Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola 6/a
osztályának GazdÁszok csapata
(Takács András, Takács Benedek,
Sebestyén Marcell) szerezte meg.
A díjátadást követõen dr. Szabóné
Lázár Ibolya vetített képes elõ-
adásban emlékezett meg a tanin-
tézetet alapító és fenntartó Fes-
tetics család tagjairól, a támoga-
tókról, a Georgikon neves taná-
rairól és diákjairól.

A zenei élményrõl a Festetics
György Zeneiskola növendékei
gondoskodtak, de koncertezett a
Re-Folk Népzenei Együttes is. Az
ünnephez az is hozzátartozott,
hogy a múzeum öreg gépeit be-
indították. Az érdeklõdõk mûkö-
dés közben láthatták a Fowler-
féle kétgépes gõzeke egyik moz-
donyát, valamint kipróbálhatták a
Dutra traktorokat. A veterán gép-
bemutatók alatt elkészült a birka-
pörkölt, ami mellé a Georgikon
pincészet boraiból kínáltak kósto-
lót. A kötetlen hangulatú major-
béli eszem-iszom alkalmával sok
ismerõs szakember találkozott és
cserélt eszmét.

A Nemzeti Örökség Intézete a
Múzeumok éjszakája példáján ve-
zette be az emlékhelyek napját. A
keszthelyi múzeum a rendelettel
egy idõben, az elsõ 17 intézmény

között, lett történelmi emlékhel-
lyé nyilvánítva, már csak ezért is
fontosnak érezte, hogy jó gazda
módjára foglalkozzon a historikus
hagyatékkal. 

A barista bajnokságnak a
Darnay-pince, rendezvénypajta
és piknikkert adott otthont. A
presszó mesterei az illatot, a
kompozíciókat, a kreativitást és a
látványosságot mind magasabb
szinten megtestesítõ kínálat elõ-
állításában versengtek. 

Házigazdaként Somogyi Zoltán
gasztronómiai tanácsadó, a ver-
seny ötletgazdája és szervezõje
elmondta, a rendezvénnyel ah-
hoz szeretnének hozzájárulni,
hogy a balatoni cukrászdák, kávé-
zók mind kiválóbb kávéfélesége-
ket tudjanak kínálni a vendégek-
nek. Ehhez ugyanis nem elegen-
dõ csak az alapanyag, komoly
szaktudás, technikai ismeret, ta-
pasztalat és gyakorlat is szüksé-
ges. 

Mindezt jól mutatták a ver-
senymunkák: díszítésként csodás
minták, virágok, egyéb rajzolatok
készültek tejhabból a cappuc-
cinók tetejére. Minden versenyzõ
ugyanazon alapanyagból dolgo-
zott, így a közönség is megta-

pasztalhatta, hogy azonos pörkö-
lésû õrleménybõl mindenki más-
fajta készítményt tud elõállítani. 

A fõzetek készítésének össz-
teljesítményeit értékelve osztot-

ták ki a dobogós helyezéseket, s a
saját ötlet alapján összeállított
kávék közt megválasztották a Ba-
laton kávéját is, mely címet
Szathmáry Dóra nyerte el, Üdítõ

pillanat fantázianevû fõzetével.
Az italhoz egy-egy szelet citrom
és narancs leve tartozik, cukor-
valamint popcornsziruppal, jege-
sen szervírozva.

Somogyi Zoltán a bírálati
szempontok kapcsán hangsúlyoz-
ta: fontosnak tartották, hogy a
készítmény alapanyagai télen-
nyáron hozzáférhetõk legyenek,
s az ital valamilyen módon kap-
csolódjék a Balatonhoz. E kötõ-
dést maga az Üditõ pillanat elne-
vezés magában hordozza. A mi-
nõsített-nevesített ital hamaro-
san külön honlapot is kap, ahol  a
vendéglátóhelyek megtalálják  a
pontos receptet, a vendégek pe-
dig azoknak a cukrászdáknak, ká-
véházaknak a listáját, ahol az fo-
gyasztható.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

Emlékhelyi ünnep Keszthelyen

A Széchenyi 2020 program ke-
retében február elején kétmilliárd
forintos összköltségvetésû pro-
jekt indult, amelyhez kapcsolódva
a múzeum vezetése találkozott a
régiós közoktatási intézmények
pedagógusaival. A cserszegtoma-
ji, zalaapáti, sármelléki és zalavári
iskolák vezetõinek közremûködé-
sével, valamint korábbi múzeum-

pedagógiai projektekben szereplõ
diákok részvételével tartott talál-
kozó alkalmával mondott köszön-
tõjében Havasi Bálint területi mú-
zeumigazgató kiemelte: a változó
világban élõ múzeumoknak folya-
matosan változniuk kell, nem sza-
bad elefántcsonttoronyba zárkóz-
niuk. A már megvalósult és a ké-
sõbbiekben zajló múzeumpeda-

gógiai foglalkozássorozat is siker-
re ítélt, mert lelkes és nyitott is-
kolai fogadókörnyezet várja a
program ugyancsak lelkes és nyi-
tott intézményi megvalósítóit is.
Idõ és pénz hiánya miatt, a falusi
iskolák diákjai, sok esetben nem
jutnak be múzeumba, az „utazó
múzeum” e gondon segít.

Németh Péter igazgatóhe-
lyettes, múzeumpedagógus je-
lezte: a projekt keretében orszá-
gosan 41 múzeumi koordinátor
kezdte el munkáját, megyénként
2–2 fõ és a fõvárosban 3 fõ. Zala
megye egyik koordinátora vetí-
tett képes elõadásában röviden

ismertette a projektcélokat. Mint
elhangzott: a szakembereket in-
gyenes, 30 órás, módszertani
alapképzéssel arra készítik fel,
hogy választ adjanak az új társa-
dalmi-gazdasági kihívásokra úgy,
hogy a fiatal korosztályt helyezik
reflektorfénybe, a leendõ és a
gyakorló pedagógusok bevonásá-
val. 

A Balatoni Múzeum utazó fog-
lalkozásainak tapasztalatait ösz-
szegezve kiderült, komoly kihívás
volt megszólítani a különféle
életkorú, különbözõ érdeklõdési
körû tanulókat, de öröm volt lát-
ni, hogy bátran mertek kérdezni.
A tankönyv és a mûtárgy játékos
módon, más tantárgyakhoz is
kapcsolódóan, eredményesen ta-
lálkozott. A felszólaló intézmény-
vezetõk úgy látták, akár órarend-
be építetten is érdemes volna fel-
karolni az öröm- és élményadó
múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat.

TALÁLKOZZÉK TANKÖNYV ÉS MÛTÁRGY!

Múzeumi utazó foglalkozások
A Balatoni Múzeum utazó foglalkozásai és a „Múzeumi és könyv-

tári fejlesztések mindenkinek” elnevezésû projekt volt a fõ témája
annak a tanácskozásnak, amit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Mú-
zeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Balatoni Múzeum kö-
zösen szervezett május elején.

Az Európai Fürdõszövetség
(ESPA) EuropeSpa MED minõség-
biztosítási védjegyét vehette át
Bükfürdõn négy magyarországi
gyógyfürdõ képviselõje.

A több mint 1500 európai
gyógyfürdõt és gyógyhelyet tö-
mörítõ szervezet tanúsítványát a
megfelelõ auditálás után a Hévízi
tófürdõ és a hozzá tartozó szállo-
da is megkapta, így az intézmény
megfelel a legszigorúbb minõsé-
gi, biztonsági és szolgáltatási kö-
vetelményeknek is – jelentette be
május közepén tartott sajtótájé-
koztatóján dr. Kvarda Attila, a Hé-
vízgyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház fõigazgatója.

A védjegy egy magas színvo-
nalú európai minõségbiztosítási
rendszer gyógy- és wellness szol-
gáltatók részére. A fürdõváros-
ban is hosszú, alapos, minden
részletre kiterjedõ, több napos
vizsgálat zajlott. A frissen kiadott
tanúsítvány egyfajta biztosíték
arra, hogy a vendégek azt a ma-
gas európai minõséget kapják – a
gyógyászat, szálláshelykínálat,
gasztronómia, higiénia, fürdõ-
szolgáltatás terén, Hévízen is –

amelyet a saját országukban már
megszoktak.

Czene Alexandra, a tófürdõ ve-
zetõje a tanúsítvány átvétele fe-
lett érzett örömét megosztva,
azt remélte, hogy még több né-
metajkú gyógyturista érkezhet
ide a közeljövõben. Jelezte, az el-
ismerés még több új minõségi
szolgáltatásnyújtással kapcsola-
tos feladat ellátását is kötelezõvé
teszi.

Fodor Edith, a Hotel Spa Hévíz
igazgatója úgy látta: az évekkel
korábban megkezdett szállodai

fejlesztések mostanra beértek. A
tanúsítvánnyal még több vendég
érkezhet, mert a magas szintû
gyógyászati szolgáltatásoknak,
kezeléseknek már amúgy is híre
ment.

A történelmi fürdõváros egye-
dülálló és nemzetközileg is elis-
mert gyógytava, a természeti
gyógytényezõk, a kétszáz évnél
is idõsebb orvosszakmai kompe-
tencia mind-mind hozzájárultak
ahhoz, hogy Hévíz kincse méltón
megfelelt a szigorú feltételek-
nek.

EUROPESPA MED VÉDJEGY

A tófürdõnek és hoteljének

GYENESDIÁSON FÕZTÉK A BALATON KÁVÉJÁT 

Alapanyag, szaktudás, illat
A hajdani kávéházi kultúra újbóli életre keltése céljával rendez-

tek a minap Gyenesdiáson immár második alkalommal kávéfõzõ
versenyt. 

GEORGIKON–220: EMLÉKNAP

Ki tud többet?

A Keszthelyi Környezetvédõ
Egyesület hagyományosan a Heli-
kon parkban szervezett családi
programot, a Magyar Madártani
Egyesület zalai képviselõvel és
más civil segítõkkel együtt. A
megszokott módon játékos vetél-
kedõkre kerülhetett sor, a koráb-
ban meghirdetett rajzversenyt
értékelték díjátadásokkal együtt.
Idén zenés mûsort is kapcsoltak
az élõvilág köszöntéséhez: az Er-
zsébet ligetben – a volt Sport

kemping területén –, zenés iro-
dalmi mûsort tartottak. Közre-
mûködött Alföldiné Szelestei Ág-
nes (fuvola) és Farkas Berta
(ének, zongora), a Festetics
György Zeneiskola tanárai. 

Vonyarcvashegyen a Szent Mi-
hály-hegy Védõ és Vendégváró
Egyesület a névadó emlékhelyen
tartott természetbarát rendez-
vényt, ugyancsak vetélkedõkkel,
valamint alkotói pályázati ered-
ményhirdetéssel.

Madarak és fák ünnepe 
A természet egyik legszebb ünnepe a madarak és fák napja. 

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre

található összkomfortos apartmanház

2017-tõl egész évben  KIADÓ.

A házban két kétszobás  illetve egy

egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve e-mail:

schbe.anita@gmail.com



Távfutócsapatok vették célba
Hévízt, a fürdõvárosbeli életet
májusban 3 ilyen program is jel-
lemzi. A záró eseményre 28-án
kerül sor, amikor ifjúsági olim-
piai láng világítja majd meg a
helyi sportéletet. 

Mindez jól illeszkedik abba a
misszióba, amit az egészséges
életmódhoz való szoros kapcsoló-
dás, a példaadás jegyében a sport
terén is felvállalt a város. Ennek
kifejezésével csatlakozott Hévíz
immár második alkalommal a za-
laegerszegi szervezésû „Másod-
szor is célba érünk!” elnevezéssel
lebonyolított jótékonysági futás-
hoz, mely a koraszülötteket tá-
mogató alapítvány javát szolgálja.
A megyeszékhelytõl Keszthelyig
tartó, közel 60 kilométeres táv
egyik állomása volt Hévíz. A futók
számára a fürdõváros a tavalyihoz
hasonlóan frissítõpontot létesí-
tett, ott kapcsolódott a mezõny-
höz a helyiek keszthelyi célpontig
tartó 5,4 kilométer távolságú fu-
tása. A csapat a tófürdõi fõbejá-
rat elõl rajtolt. 

Mind a jótékonysághoz, mind
a helyben mûködõ Futó- és

Fitnesz Egyesület kezdeménye-
zéséhez kapcsolódva zajlott le a
II. Hévízi Futófesztivál, mely so-
rán ugyancsak a koraszülött gyer-
mekekért adománygyûjtõ flash-
mobot mutattak be. A rendez-
vényt az önkormányzat anyagilag
és egy polgármesteri hivatali vál-
tócsapat indításával is támogatta.
Számos kiegészítõ program szí-
nesítette a sportnapot, amelynek
kínálatából minden korosztály ki-
vehette a részét. 

Május 28-án nemzetközi szin-
tû eseményhez kapcsolódik a vá-
ros. E napon 13 órakor fogadják a
Gyõrbõl induló ifjúsági olimpiai
lángot a Városháza téren. A láng-
gal helyi, kiemelkedõ eredmé-
nyeket elért szakosztályok spor-
tolói futnak majd a városban
mintegy öt kilométeren, a futás-
hoz bárki csatlakozhat. A rendez-
vény köré több sportprogramot
is szerveznek: ekkor kerül sor az
NB-II. Nõi Kézilabda Szakosztály
bajnoki érmének átadására, a
Bozsik Labdarúgó Gyermekbaj-

nokságra és annak éremátadásá-
ra is. Aznap a nõi kézilabdások a
Városi Sportcsarnokban játékos-
toborzót tartanak. 

A sikeres díszfestõvel a népes
tárlatlátogató közönség elõtt
Pékné Orbán Julianna Ilona, rajz-
szakos pedagógus, a gyenesdiási
kerámiaház ügyvezetõ tulajdono-
sa beszélgetett. Mint kiderült, a
helyi dalárda citerazenekari veze-

tõje tavaly a balatonfüredi sport-
csarnokban látta meg a lélekeme-
lõ munkákat, és akkor döntött ar-
ról, hogy ezt a lenyûgözõ csodát
a nagyközségben élõknek is lát-
niuk kell, mert olyan alkotóról
van szó, aki Isten keze nyomát

szeretné láttatni minden egyes
képében. Az interaktív beszélge-
tésbõl kiderült: a mintegy félezer
honi és külföldi kiállításon sikerrel
bemutatkozott négygyermekes
képzõmûvész a freskók világából
vándorolt át a textilmûvészet vi-
lágába. A fõvárosban, a Széche-
nyi-hegy aljában épült mûterem-
lakásában keresi a mûvészet ér-
telmét, célját. Innen figyeli a vilá-
got, keresi, kutatja minden rez-
dülését, hogy azután átszûrve,
újrafogalmazódva vissza tudjon
valamit juttatni a benne kialakult
mondandóból. Szerinte minden
mûvész legbelsõbb motivációja a
gyönyörû természet és annak
szépséges változásai. Ugyanazt a
témát többféle technikával is ké-
pes lenyûgözõ módon kibontani
úgy, hogy nem reprodukál, de
mindenki érzi, hogy mi rejtezik
valójában az olajfestmény vagy a
textilkép mögött. A fonal, mely
majdnem egyidõs az emberiség-
gel, hihetetlen lehetõségeket kí-
nál számára. Egy-egy hajszálvé-
kony szizálfonalból szõtt képe hó-
napokig is készül. A képek sok-
szor festészeti indíttatásúak, a
festõi hatásokról csak ritkán
mond le. Ügyesen hódítja meg a
harmadik dimenziót. Témái ter-
mészetközeliek. Mûvészete szer-
vesen kapcsolódik a szakrali-
táshoz. A tárlattal is igazolni pró-
bálta, hogy a hitbõl igenis szár-
mazhat hitelesség.

Szakadó esõben is félszáznál
több autó szeretett volna élni a
figyelemfelhívás jogával, végül a
rendõrség 15 személygépjármû-
nek engedélyezte: elfoglalhatják
a fõút jobbra kanyarodó sávját,

hogy ráirányítsák a figyelmet a
körforgalom kialakításának szük-
ségességére. A résztvevõk sze-
rint: mind a tervezõk, mind a po-
litikusok mulasztást követtek el.
A közel 4 éve átadott keresztezõ-
dés torlódásai, balesetei és a ka-
rambolok száma miatt már évek-
kel korábban ki kellett volna itt
alakítani egy biztonságos körfor-
galmat, mert a stoptáblás keresz-
tezõdés az elejétõl fogva csõdöt
mondott. A kerékpáros forgalom
szinte nullára íródott, mert kevés
ember akad, aki biciklit tolva ké-
pes keresztülgyalogolni a széles,

nagyforgalmú keresztezõdésen.
Az elmúlt években telepített for-
galomtechnikai beavatkozások is
kudarcot vallottak, hiszen a de-
monstráció idõpontjáig közel 30
személyi sérüléses és anyagi ká-
ros baleset is történt a helyszí-
nen. A Közútkezelõ szerint a bal-
esetek nagy számának az az oka,
hogy az alárendelt irányból el-
sõbbségadásra kötelezett jármû-
vezetõk nem jól mérik fel a fõ-
irányban közlekedõk sebességét,
valamint az aktuális csomóponti
jármûmozgásokat. Az érintett
közúti csomópont körforgalmi
csomóponttá történõ átalakítása
elõkészítési folyamatban van, a
megvalósítását indokoltnak lát-
ják, de jelenleg pénzügyi forrás
nem áll rendelkezésre. Az új köz-
temetõnél lévõ hasonló kereszte-
zõdésben már hárman meghaltak
közúti balesetben.
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Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.

Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

GYÖNYÖRÛSÉGEK GYENESDIÁSON

Textilképek a mûvészet legjavából

FORGALOMLASSÍTÓ DEMONSTRÁCIÓ

A cserszegi körforgalomért

„Keszthely természeti értékei
mellett a Balaton és a Kis-Bala-
ton természetvédelme is fõsze-
repet kapott az idei Zöld Zala ve-
télkedõn. A keszthelyi általános
iskolák ötödik és hatodik osztá-
lyaiból 4–4 fõs csapatok mérték
össze tudásukat az ötfeladatos
döntõn, melyre elõválogató for-
duló után kerülhettek be a leg-
jobbak. A Fejér György Városi
Könyvtár egy pályázat kereté-
ben rendezte meg a Zöld Zala
vetélkedõt immár hatodszor” –
mesélte Pappné Beke Judit, az
intézmény igazgatója.

Öt helyi iskola húsz legjobb
diákjának Keszthely térképén meg
kellett mutatni, hogy hol található
a városban: öreg magaskõris, he-
gyi mamutfenyõ, mocsárciprus,
tiszafa vagy gömbkõris. Készíte-
niük kellett „állati jó” használati
tárgyat néhány egyszerû eszköz
segítségével, de a totó-kérdése-

ket is ügyesen kellett kitölteniük.
A versenyen a Csány–Szendrey
ÁMK belvárosi tagiskolája szerezte
meg a gyõzelmet. A második he-
lyen az Életfa-iskola diákjai végez-
tek. A harmadik helyre az Egry-is-
kola csapatát rangsorolták. A zsû-
ri elnöke, Sáringer-Kenyeres Ta-

más, az MNVH elnöke volt. Rajta
kívül: Kiss Gábor, a Bakonyerdõ
Zrt. gazdasági vezérigazgató-he-
lyettese és Németh Ferenc, a
Keszthelyi Környezetvédelmi
Egyesület tisztségviselõje is érté-
kes ajándékokkal lepte meg a
gyõzteseket.

„ZÖLD ZALA” KESZTHELYEN

Vetélkedõ a könyvtárban

Magánszemélyek, a Demokratikus Koalíció (DK), az Együtt is
csatlakozott az Elekes István cserszegtomaji független önkor-
mányzati képviselõ által április végén szervezett forgalomlassító
demonstrációhoz, amelyet a 71-es fõút elkerülõ szakasza és a Rezi
út keresztezõdésében tartottak. A képviselõ 2013-ban már 1200
aláírást gyûjtött a körforgalom megépítéséért.

Láng-Miticzky Katalin textil- és képzõmûvész kiállítását nyitot-
ták meg május derekán a gyenesdiási községházán. A nyitóünnep-
ség hangulatát a Gyenesi Községi Kórus egy hatszólamú kánonnal
és egy mûdal eléneklésével tette emelkedettebbé, Újvári Lajosné
egy vidám Tóth Árpád-szavalattal, Kenesei Aurélia pedig egy böl-
csességhozó, rövid mesével készült. 

A grémium ezennel 25. alka-
lommal kezdte meg a szeptember
közepéig tartó mûködését, az
üdülõkörzet közbiztonságának el-
várható szintû fenntartásának ga-
ranciájával. Zala, Somogy, Veszp-
rém és Fejér megye rendõr-fõka-
pitányságai mûködnek együtt
pluszerõkkel, s más érdekelt társ-
szervezetekkel is karöltve. 

Köszöntötte a rendezvényt
Ruzsics Ferenc, a város polgár-
mestere. Arról szólt, hogy az üdü-
lõkörzet turizmusának sikere
nagyban függ a közbiztonság
megítélésétõl, a biztonságérzet-
tõl. A jó vendégforgalom záloga
számos szempontból a régióban
való gondolkodás, megnyugtató,
hogy ez a kapcsolatrendszer a
közbiztonság terén is hosszú idõ
óta eredményesen mûködik, s
erõsíti a térség vonzerejét.

Az ORFK részérõl dr. Balogh Já-

nos vezérõrnagy, fõkapitány-he-
lyettes elmondta: az üdülõkörzet-
ben élõk, ott vendégeskedõk biz-
tonságának fenntartása része az
országos szinten ellátandó felada-
toknak. Kijelentette, hogy nincse-
nek olyan területek, ahol ez ext-
rém kihívást jelentene. Az idei fel-
adatok megegyeznek az elõzi évi-
vel. Nagy gondot fordítanak a leg-
hatékonyabb módszert jelentõ
megelõzésre, a megyék együtt-
mûködésének jó gyakorlata és ta-
pasztalata ad biztosíték arra, hogy
sehol nem lesz hiány rendõrbõl és
rendészeti ügyek kezelésébõl
sem. Vállalásuk mindezzel együtt
az intézkedést igénylõ esetekre
való idõben és kellõ mértékû rea-
gálás. A rendõri létszám a bizton-
sági helyzet kívánalmai szerint
alakul az együttmûködési keretek
közt. 

A feladatok végrehajtásában

erõforrást jelentenek a rendõri
szerveknél a belsõ személyi és
technikai átcsoportosítások, a ké-
szenléti rendõrségi kiegészítõ
erõk, a frissen végzett rendõrök
szolgálatba állása, a polgárõrök
segítsége. Lesz strandrendõri, ke-
rékpáros, motoros és kutyás jár-
õrszolgálat. Külön figyelmet kap-
nak a nagyobb vonzerejû rendez-
vények, a parkolók, a lakóöveze-
tek a strandolási és az éjszakai
idõszakban. 

A bizottság gondot fordít az
esetekkel kapcsolatos kommuni-
kációra, gyors, objektív, hiteles tá-
jékoztatással. Az együttmûködés-
ben a polgárõri segítség a rendez-
vények biztosítása terén, a helyis-
merettel, a vendégek figyelmét
felhívó szórólapok kézbe adásával
egészíti ki a rendõri munkát, s te-
szi azt hatékonyabbá. Az Országos
Polgárõr Szövetség képviselete
részérõl példaként lett bemutatva
a „Szolgálunk és nyaralunk” cím-
mel már több éve mûködõ gye-
nesdiási gyakorlat.

RENDÉSZETI ÖSSZEFOGÁS

A nyári közbiztonságért
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban tartotta meg szezon-

nyitó értekezletét a Balatoni Közbiztonsági Koordináció Bizottság. 

Hévíz várja


