
Ruzsics Ferenc polgármester
felavatta az embermagasságú,
fehér és piros színekben pompá-
zó, mászható, a város legújabb
marketingdizájnját követõ Keszt-
hely feliratot, amit várhatóan a
szelfizõk és az egymást fényké-
pezõ turisták is elõszeretettel
használnak majd. A Nõk a Balato-
nért Egyesület helyi csoportjának
indítványára elindították azt a
szökõkutat is, ami több méter
magasságban spricceli az ég felé
a tó vizét.

Balatongyörökön szombaton
reggel futballtornával nyitottak,
majd a Déry Tibor-, József Attila-
és Kossuth-díjas Takács Gyula köl-
tõ, író, mûfordító, kritikus, tanár
emléke elõtt tisztelegtek a rajzai-
ból összeválogatott kiállítás meg-
nyitásával a Bertha Bulcsú Mûve-
lõdési Házban. A tárlatot Stamler
Ábel vallásfilozófus és Takáts Gyu-
la kutató nyitotta meg. Délután
az óvodások kidöntötték a május-
fát, és még játszóház is várta
õket. A móló melletti sétányon
vasárnap délelõtt szabadtéri
szentmise vezette föl a progra-
mok sorát, majd a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvósegyüttes és a
Vonyarcvashegy mazsorettcso-
port fiataljai hoztak derûs pillana-
tokat. Az ovisok pünkösdölõ mû-
sora után Biró Róbert polgármes-
ter helyi alapítású kitüntetéseket
adott át. A Pro Civitate emlékér-
met Horváth Lászlóné kapta, aki a
helyi turisztikai egyesület elnöke-
ként tett sokat az idegenforga-
lom fejlesztéséért. A Balatongyö-
rökért díjat idén dr. Nagy Endréné
Beretz Katalin vehette át, aki nem

csupán a balatonedericsi múze-
um vezetõjeként szerzett érde-
meket férje halála után, de jelen-

tõs adománnyal támogatta mind
a becehegyi kápolna, mind a bala-
tongyöröki templom felújítási
munkálatait is.  A balatoni sze-
zonnyitó ünnepségen pünkösd és
a fõidény jeles hagyományait fel-
idézve Schmidt Jenõ, Tab város
polgármestere, a TÖOSZ elnöke
mondott köszöntõt.

(Folytatás a 4. oldalon.)

A jubileum, más jeles kerek
évfordulókkal is  egybeesve,
több várostörténelmi mérföldkö-
vet idézett fel. Emlékeztek Csák-
tornyai Laczkfi István nádor halá-
lának 620. évfordulójára, a gim-
názium 245. születésnapjára, a
mai egyetemi kar elõdje, a
Georgikon 220 évvel ezelõtti
megalapítására, a Helikoni Ün-
nepségek elindításának bicen-
tenáriumára. 

A városnap nyitányaként im-
már hagyományosan zászlódíszbe
öltözött a sétálóutca, a 770 éves
Keszthely kulturális helyszínei, te-
rei, a belvárostól a Balaton-partig
kínálták a szórakozások bõ válasz-
tékát, köszöntve a születésnapot.
Volt emlékkoncert, visszapillantó
a Helikoni Ünnepségek eredetére
és újkorára, az alkalmakra mûvé-
szeti alkotói pályázatokat írtak ki,
értékelõt tartott a város tisztelet-
beli magisztrátusa, találkoztak az
öregdiákok, eljöttek az esemé-

nyekre a testvérvárosi delegá-
ciók. 

A sportolással ünneplõk futot-
ták a Keszthelyi Kilométereket,
mely idén ugyancsak jubileummal
is kötõdött immár a városhoz, a
versenyt ezúttal a tízedik alka-
lommal rendezték. Maraton, fél-
maraton egyéni és váltó nevezé-
sekkel folyt a küzdelem a Fõ téri
rajt és célhely között jelölt távon,
öt és fél órán át tartott idõmérés-
sel. Többen már rendszeres részt-
vevõként neveztek, voltak, akik
edzési szándékkal próbálták ki
erõnlétüket, s akik elõször futot-
tak maratoni távot. 

A Balatoni Múzeumban 770(0)
címmel, (770 év 7700-ból) kiállí-
tás nyílt, mely a régészeti tudo-
mány által számon tartottaktól
egészen napjainkig vezet. A város
jelen helyzetével pedig ünnepi
képviselõ-testületi ülésen vetett
számot az önkormányzat. A Bala-
ton Színházban tartott beszédét

így kezdte Ruszics Ferenc, a város
polgármestere: 

– Látható értékeink magukért
beszélnek – mondta a városveze-
tõ, majd tallózott a fejlesztések-
ben. – A Helikon Kastélymúzeum
elmúlt öt évének nagyszabású
beruházásai mellett az utóbbi év-
tizedek legnagyobb önkormány-
zati városfejlesztése vált valóság-
gá a Fõ tér és a Balaton-part
megújításával. Azt gondolom,
hogy nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy a hallható kritikák el-
lenére is, büszkének kell lennünk
ezekre a fejlesztésekre. Öröm lát-
ni a Szentháromság-szobor kor-
látja mögött játszó gyerekeket, a
Festetics gróffal pózolókat, a pa-
don megpihenõ vagy éppen séta
közben az épített környezetre rá-
csodálkozó turistákat. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az eseményt azért szervezték,
hogy a településeken élõ közsze-
replõk ne csak hivatalból, de ma-
gánemberként is jobban megis-
merjék egymást.

A népes kerekezõ társaság
Keszthelyrõl Ruzsics Ferenc pol-
gármester és Horváth Imre, a
Pelso Társaság elnökének vezeté-
sével vette Hévíznek az irányt,
ahol Papp Gábor polgármester is
csatlakozott hozzájuk. Az
alsópáhoki frissítõponton a cso-
port mellé szegõdött Czigány
Sándor polgármester.

XI. évf. 6. szám • 2017. június 20.

www.zalamedia.hu

ÜNNEPLÕBEN, BELVÁROSTÓL A BALATON-PARTIG

Születésnap Keszthelyen
A ZALAI BALATON-PARTON

Szezonnyitó ünnepek

Keszthelyen június elsõ hétvégéje megmutatta, hogy a város a
színes programjaival milyen vonzerõt képes teremteni. Tömegek lá-
togattak a 4 napon át tartó eseményekre, melyeket a város napja je-
gyében rendezetek, a település idén 770. születésnapja tiszteletére. 

Sok család és baráti társaság volt részese a hagyományos pün-
kösdi szezonnyitó napoknak a zalai Balaton-part településein is.
Keszthelyen már május elsején megnyitották a fõidényt, de a pün-
kösd elõtti szombat estéjén is attrakciókkal gazdagodott a móló
melletti parti sáv.

Bicajtúra
Fülöp-napi bringatúrát szervezett a közelmúltban Keszthely, Hé-

víz és Sármellék, összefogva a Pelso Társasággal. Az „Egy nap
együtt, mikor csak a biciklit kormányozzuk!” – jelmondattal meg-
hirdetett egész napos program Keszthely Fõ terérõl indult, kitûnõ
idõjárási körülmények között.



A szervezõk immár ötödik al-
kalommal keresték és találták
meg az ország legjobb szülésze-
tét, bölcsõdéjét, óvodáját, családi
napközijét, óvónõjét, védõnõjét
és gyermekorvosát. Összesen 71
jelölt közül választották meg azt a
tizenegyet, akiket június derekán
egy díjátadó ünnepségén kitün-
tetésben részesítettek. A „2016.
óvónõje” díjat Koroncz Katalin, a
cserszegtomaji Pipacs Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsõde óvoda-
pedagógusa kapta. 

Koroncz Katalin Keszthelyen
született. Tanulmányait a zala-
egerszegi Deák Ferenc Egészség-
ügyi, Faipari és Óvónõképzõ Szak-
középiskola óvónõképzõ szakán
végezte, ahol sikeres vizsgáját kö-
vetõen szerzett középfokú óvónõi
és gyermekfelügyelõi képesítést.
Késõbb a soproni Benedek Elek
Pedagógiai Fõiskolán szerzett
óvodapedagógusi képesítést,
majd a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen
szakvizsgázott, és pedagógus,
közoktatási vezetõ szakképzettsé-
get is szerzett. Tavalyelõtt került

Cserszegtomajra, ahol a múlt év
szeptemberétõl óvodavezetõ-he-
lyettesként végzi munkáját a Pi-
pacs Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsõdében. Férjével és négy
gyermekével Cserszegtomajon él.

Milyen tulajdonságok nem hiá-
nyozhatnak az év óvónõjébõl? –
kérdeztük tõle. 

– Már maga a jelölés is megle-

pett, de az végképp, hogy 9 fõvá-
rosi és egy karcagi kolléga közül
én lettem az, aki a díjat átvehet-
te. A kicsinyek szeretete, az em-
pátia, a türelem, a megértés, az
elfogadás elengedhetetlen. Szív-
bõl szeretem az õszinte, minden
után érdeklõdõ, vidám kisembe-
reket, akik tényleg hálásak a törõ-
désért, gondoskodásért. Fontos
az önfeledt tevékenykedés, az is-
meretekben gazdagodás és az ér-
zelmi biztonság megteremtése. A
mostani ovisok fogékonyabbak a
számítógépes játékokra, de az élõ
mese varázsa rájuk éppúgy hat,
mint az 5–10–15 évvel ezelõtti
apróságokra. A jól megválasztott
énekekkel, dalokkal, táncokkal
ugyanúgy hatni lehet rájuk és ki-
hozni belõlük a legjobbat. A jelen-
legi szülõk értékvilága sokszor el-
tér az idõsebbekétõl, ezért igyek-
szem visszacsempészni annyi épí-
tõ hagyományt, annyi szerethetõ
tradíciót, ami a megváltozott

életritmus mellett még be- és el-
fogadható. A hagyományõrzõ
óvodánkban a mindennapok ré-
sze a villõzés, komatálazás,
lucázás, pünkösdölés, de nemrég
a szülõkkel együttmûködve, kö-
zösségépítõ lovas kocsikázós „bo-
lond ballagást” is szerveztünk. A
tv helyett, mi a kirándulásokra
szavazunk. Hiszek a csapatmun-
kában és a közösség erejében.
Életkortól függetlenül szeretek
emberekkel foglalkozni. A helyi
nyugdíjasklub tagjainak színját-
szást, táncot, éneket tanítok, vi-
dám mûsorainkkal számos meg-
hívásnak teszünk eleget. Két évti-
zede vezetem a Tátika népdalkört
és az Aranykorúak Nyugdíjasklub
mûvészeti koordinátoraként is
igyekszem helytállni. A helyi Vö-
röskereszt vezetõjeként 15 rászo-
ruló családnak heti kétszer segí-
tünk élelmiszer-adománnyal.
Fontosnak érzem a generációk
egymáshoz közelítését. Mese- és
versmondó délelõttökön a nagyi
és az unokája is mesél, szaval; a
családi napokon a „rétesnyújtás
tudományát” a piciny unoka is ki-
próbálhatja. A csapatszellem által
áthatott összetartozás érzését
igyekszem felkínálni szülõnek,
nagyszülõnek, kisgyermeknek
nap mint nap.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Utalt a polgármester a Balaton-

parti fejlesztésekre, melyek ugyan-
csak meghatározói a város mosta-
ni és jövõbeni infrastrukturális fej-

lõdési lehetõségeinek. Ruzsics Fe-
renc beszélt arról, hogy a városfej-
lesztési koncepcióba illeszkednek a
Helikon Kastélymúzeum újabb
nagyszabású fejlesztési tervei és az
önkormányzatnak a sétálóutcától
a Helikon parkon át megvalósítan-
dó Zöld Város programja, a régi
Sörház épületét élettel megtöltõ
helyi gazdaságfejlesztésen alapuló
beruházása, a közlekedési, parko-
lási infrastruktúrát fejlesztõ beru-
házás és hasonlók. 

Az önkormányzat helyi alapítá-
sú kitüntetéseket odaítélve ve-
tett számot azzal, hogy az utóbbi
évtizedekben ki, mit tett Keszt-
hely városáért.  

A legmagasabb elismerést, a
Keszthely Város Díszpolgára cí-
met a városvezetés prof. dr. Hor-
váth József akadémikusnak, a
Pannon Egyetem professor

emeritusának adományozta, ki-
emelkedõ munkássága, egész
életmûve fémjeléül. A kitüntetett
elsõként hozott létre az intéz-
ményben virológiai laboratóriu-
mot, nemzetközileg elismert
eredményeket ért el a víruskuta-
tásban, nevéhez fûzõdik a
Georgikon Karon a növényorvos-
képzés elindítása. Vezetõje volt
az elsõ növénytermesztési és ker-
tészeti doktori iskolának. Pályafu-
tását számos kitüntetés fémjelzi,
rangos díjak, kari elismerések,
2011-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjével
tüntették ki. 

A Keszthely Városért kitünte-

tésben részesült a református és
az evangélikus egyházközség az
aktív szolgálatért, karitatív mun-
káért. 

Keszthely Város Szolgálatáért
elismerést kaptak: dr. Gábor Haj-
nalka, volt keszthelyi aljegyzõ, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal
tisztviselõje a nagy szorgalom-
mal, magas fokú hivatásszeretet-
tel és a közigazgatás iránti elkö-
telezettséggel végzett munkáért.
Kiss Katalin, a Farkas Edit Szak-
képzõ Iskola igazgatója, kiemel-
kedõ vezetõi, pedagógiai, az in-
tézmény jó hírét öregbítõ tevé-
kenységéért. Posztumusz Nagy
Aladárné Unger Veronika, egykori
kisiparos, volt önkormányzati
képviselõ, sokirányú, példamuta-
tó, korábban is többszörösen elis-
mert közéleti munkásságáért.

Zámbóné Hajduk Andrea, a
Tourionform-iroda dolgozója, a
város ezen egyik legfontosabb
ágazatában nap mint nap végzett
odaadó munkáért. 

Keszthely Város Egészség-
ügyéért kitüntetésben részesült
dr. Novák Péter, a városi kórház
osztályvezetõ fõorvosa, a lakos-
sággal, a társzervezetekkel kiala-
kított jó kapcsolat, a munkatársai
számára is példa értékû megbíz-
hatósága, szakmai felkészültsége,
embersége, elhivatottsága elis-
meréséül. Keszthely Város Szociá-
lis Ellátásáért kitüntetést kapott
Szalai Sándor, a Látásfogyatéko-
sok Keszthelyi Kistérségi Egyesü-
lete elnöke, a sorstársak érdek-
képviseletének ellátása, az õket
megilletõ jogok érvényesülésé-
nek, esélyegyenlõségük, rehabili-
tációjuk, mûvelõdésük és társa-
dalmi integrációjuk biztosításá-
nak elõsegítéséért. 

A város 770. születésnapján
Keszthely nevét csupa nagybe-
tûkkel írták fel a Balaton-parton.
A látvány kuriózum, magán visel-
ve a szíveslátás szimbólumát jel-
képezi, ahogy a Balaton fõvárosa
keblére öleli a látogatóit. 

Ebben a témában szervezett
szakmai konferenciát a minap
Keszthelyen a Balatoni Partner-
ségi Napok keretében a Balaton
Fejlesztési Tanács és munkaszer-
vezete, a Balatoni Integrációs
Kft. A rendezvénynek a Balatoni
Múzeum adott otthont. Mint el-
hangzott, az üdülõkörzetben a
korosodó helyi lakosság és az
idõsebb turisták jelentõs számú
áramlása újfajta gazdaságfejlesz-
tési, idegenforgalmi és bevételi
lehetõségeket, egyben tenniva-
lókat is teremt. A szervezõk an-
nak szentelték a fórumot, hogy
feltárásra kerülhessenek e terü-
let problémái és a megoldások jó
gyakorlatai. Ezek az érdekeltek
körében kölcsönösen megismer-
hetõk legyenek, továbbá új ja-
vaslatok közös kidolgozására ke-
rülhessen sor, a különféle szak-
emberek tanácsaival és közremû-
ködésével együtt. Az aktív mó-
don való idõsödés elõmozdítását
illetõen a tanácskozás rávilágí-
tott: motiváció szükséges ahhoz,
hogy a nyugdíjazás ne a visszavo-
nulásra való készülõdést jelentse,
hanem újabb terveket adjon.

Mint a témakör elemzése során
szóba került, a nyugdíjas közeg
nem homogén, közéleti szere-
pükhöz célcsoportos programok
szükségesek, melyekben elérhe-
tõ, hogy az idõsek tapasztalata
ne maradjon parlagon, az a mun-
kaerõpiacon értéket jelentsen.
Szükség van életmódváltó prog-
ramra, ami lassítja az öregedési
folyamatot.

Az ötvenen túli élet lehetõsé-
geirõl a Kor-Határtalanul Egyesü-
let képviseletében tartott elõ-
adást Endrei Judit. Az országosan
ismert, volt televíziós személyi-
ség arról beszélt, hogy az idõskor
nem betegség, ezért abból ki-
gyógyulni sem lehet, s mivel
nincs örök ifjúság, fel kell rá ké-
szülnünk, hogy a nyugdíjkorral
kapott új lehetõségekkel, esé-
lyekkel élni tudjunk. A pozitív
gondolkodás kialakításához kelle-
nek a közösségek, a jó példák, a
tapasztalatcserék. Ezek segítenek
kialakítani azt az élethelyzetet,
amelyben a kötöttségektõl men-
tesülve ki tudjuk használni a
nyugdíjaskorral megkapott füg-
getlenségünket. 
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Idõskori aktivitás
a Balatonnál

A demográfiai változásokhoz a Balatonnál is alkalmazkodni kell,
a népesség idõsödésének tendenciája kihívást jelent a régió köz-
életben és a gazdaság terén egyaránt, ez megoldásra váró felada-
tokat generál.

ELISMERÉS KORONCZ KATALINNAK

2016 óvónõje díjat kapott
A Családháló díjjal évente egyszer a gyermekvállalásért, a gyer-

meknevelésért, a gyermekek egészségéért felelõsen tevékenyke-
dõ szakembereket, intézményeket tüntetik ki azzal a céllal, hogy
nyilvános elismerésben részesítsenek olyan embereket, intézmé-
nyeket, akik tavaly a gyerekekért való munkájuk során különösen
sokat vagy kiemelkedõt tettek a családokért.
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Születésnap Keszthelyen

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepség vendégei és a

meghívottak ezután hajóra száll-
tak, majd a tabi és balatongyörö-
ki polgármester együtt koszorúz-
ták meg a Balatont. Délután gyer-
mek- és néptáncprogramok szó-
rakoztatták a közönséget. Hétfõn
reggel a mólónál horgászver-
senyt tartottak, ahol csak kevés
hal akadt horogra. A háromkate-
góriás verseny felnõtt kategóriá-
ját Kiss Tibor, az ifjúságit Bereti
Brúnó, a gyermekek számára hir-
detettet Osztovics Dénes nyerte
meg. 

A vonyarcvashegyi kétnapos
strand- és szezonnyitó ünnepség
is rengeteg érdeklõdõt vonzott.

Pénteken a mûvelõdési házban
megnyitották dr. Ibrahim Coban
török festõmûvész festményei-
bõl és fotóiból összeválogatott
tárlatát. A konyai egyetem do-
cense rendszeres résztvevõje a
helyben mûködõ nemzetközi
mûvésztelepnek. Másnap „Fest-
mények a fákon” címmel Takács-
Szencz Lívia és Takács Ferdinánd
cserszegtomaji festõmûvészek
alkotásaiból nyílt szabadtéri kiál-
lítás a Lido strandon, ahol a helyi
fúvószenekar és mazsorettcso-
port fellépése hozta meg az
alaphangulatot, de a gyerekeket
is várta többféle zenés és inter-
aktív program.  A könnyed kikap-
csolódást pedig az esti rock and

roll party segítette. Péter Károly
polgármester szezonnyitó be-
szédében említést tett azon,
mintegy 550 millió forint összér-
téket kitevõ pályázati eredmé-
nyekrõl, melyek a község és a
strand fejlesztését teszik lehetõ-
vé az elkövetkezõ években. Utalt
rá: a mintegy ötvenmilliós stran-
di fejlesztések zöme: az új szol-
gáltatások létrehozása, tárgyi
eszközök beszerzése majd csak a
fõidény lezárásával kezdõdik
meg. Felemlegette a strandi vál-
lalkozók összefogását, mely hoz-
zájárult a fürdõ komfortjának fo-
kozásához.

Gyenesdiáson hosszú évtize-
dek óta hagyomány, hogy pün-

kösd hétvégéjén különbözõ kul-
turális és szórakoztató programo-
kat is tartanak. Pénteken „Variá-
ciók irtókapára” címmel Tóth
György kiállítását nyitották meg a
községházán. Az amatõr tárgyal-
kotó hét évvel ezelõtt készítette
elsõ performanszát a környezõ
településeken összegyûjtött irtó-
kapákból, mint megbecsült „pad-
lásfiából”. A régi kapák, ásók,
mestergerenda-darabok, szaru-
fák, mosóteknõk, fém- és cserép-
edények, vasalók, míves képkere-
tek, ajtók és ablakok újraértel-
mezve szebb életre kelnek a keze
alatt. Összeállításait finom népi
humor jellemzi, a mûveiben kivá-
lóan ötvözi a fát és a fémet, új
funkciót adva a felhasznált anya-
goknak. Szombaton a Táncház
záróestjét tartották, de kézmû-
ves játszóház és ügyességi ver-
seny is várta a gyerekeket. Hét-
fõn a diási strandon, három kate-
góriában közel harmincan vettek
részt a horgászversenyen. Este a
piacon a Lobo Latino zenekar
adott koncertet.

A ZALAI BALATON-PARTON

Szezonnyitó ünnepek

Az egyesület hasonló temati-
kával Miskolcon és Pogányon is
sort kerített olyan napra, ahol
olyan gyerekek is megmutathat-
ták bátorságukat, ügyességüket,
akik nem teljesen egészségesek.
Az õ önértékelésüket is javította,

hogy bizonyították: képesek le-
gyõzni az akadályokat. A rendez-
vény védnöki tisztét elvállalta dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek vala-
mint Manninger Jenõ országgyû-
lési képviselõ is. Õry Gábor, a házi-

gazda iskola igazgatója örömmel
biztosított helyszínt egy efféle
programhoz, mert az iskolában
alapérték, hogy mindenkinek jo-
ga van a teljes emberi méltóság-
hoz, függetlenül attól, hogy
egészséges-e, vagy sem. Az

esélyegyenlõség kiszélesítésére
alkalmasnak találtatott a délelõtt
szervezett szabadidõs program,
ami a fogyatékossággal és szeg-
regált környezetben élõ gyerme-
kek számára is örömet hozott.

Egyenlõség gyereknapra
Az esélyegyenlõség jegyében rendeztek vidám szabadtéri gyer-

meknapot ügyességi és sportjátékokkal, sorversenyekkel, kötélhú-
zással, akadályfutással a közelmúltban a keszthelyi Ranolder János
Római Katolikus Általános Iskolában. Az „Egyenlõség Gyereknapra”
program ötletével a miskolci Swimming Pentathlon Club nevû
egyesület kereste meg a keresztény értékrendre nevelõ keszthelyi
oktatási intézményt.



„A hónap utolsó napjaiban a
keszthelyi helyi és helyközi autó-
buszos közlekedésében is tesztel-
tük a fõvárosban már sikerrel
vizsgázott moduláris felépítésû
e-buszokat. Az új technológiával
elsõ ízben találkoztunk” – nyilat-
kozta személyes megkeresésünk-
re Tóth Csaba, az ÉNYKK Zrt.
keszthelyi üzemegységének ve-

zetõje, aki elárulta: eddig kivétel
nélkül csak a hagyományos, dízel-
üzemû autóbuszokkal dolgoztak.
Az elkövetkezõ néhány évben az
e-buszok rohamos elterjedése
várható nem csak Európában, de
hazánkban is. A kollégák hamar
megszokták és meg is kedvelték
a jármûvet, amelynek mûködésé-
re senkitõl sem érkezett panasz.
Számunkra fontos volt az utazó-
közönség pozitív visszajelzése is.
A gépkocsivezetõknek az utasok
kifejezték örömüket és elége-
dettségüket. Akadt olyan fiatal,
aki már a rendszám alapján ki-
szúrta, hogy egy elektromos jár-

mûre száll fel. A környezetkímélõ
gépjármûvet Zalaegerszegen is
bemutatják egy jármûipari szakki-
állításon – mondta a szakember.

Mint kiderült: a Modulo névre
keresztelt innovatív busznak ala-
csonyak a karbantartási költségei,
tágas és barátságos az utastere,
van benne mozgássérültek szá-
mára fenntartott hely, alacsony
az utaspadlója. Rendelkezik be-
épített utasszámláló rendszerrel,
és késõbb az elektronikus jegy-
rendszer beépítési lehetõsége is

adott. Az autóbusz megalkotói
alacsony energiafelhasználást és
csökkentett tengelyterhelést is
elértek. Széles a közlekedõfolyo-
só, tágasak a felszállóajtók és az
utastér, ami magasabb utazási
komfortérzetet eredményez. Az
akkumulátorokat úgy helyezték
el, hogy azok nem csökkentik a
hasznos utasteret. Keszthelyen a
19 ülõhelyes, 53 utas férõhellyel
rendelkezõ, 10,35 tonna össz-
tömegû, 8 méter hosszúságú 2x2
ajtós változatot tesztelte több
buszvezetõ is. Ez a típus egy fel-
töltéssel akár 300 kilométer tá-
volságot is képes megtenni.

Mint azt a szakember meg-
erõsítette: a kiállítást Pásztor
Emília, a bajai Türr István Mú-
zeum, régésze rendezte, de a
cseh, lengyel és szlovák társren-
dezõk mellett õ maga is, a Balato-
ni Múzeum régészeként nagy
szerepet vállalt a rendezésben, és
õ a szerzõje a tanulmánykötet
egyik fejezetének. Kiderült: a tár-
lat életre hívói egy könyv megírá-
sához fogtak azzal a vágyakozás-
sal, hogy felkeltsék a szakembe-
rek érdeklõdését, valamint a tu-
domány iránt fogékonyságot mu-
tatók figyelmét az új kutatási
módszereikre és eredményeikre.
Pásztor Emília és P. Barna Judit, a
két magyar szerzõ több mint egy
évtizede vizsgálják a késõ neolit
kõárkokat, a közel 7000 éves ré-
gészeti leleteket. Félszáznál több
Kárpát-medencei kõárok precíz
vizsgálatára alapozva dolgozták ki
a mára nemzetközileg ismertté
és elismertté lett elméletüket.
Segítségül hívták a régészeten kí-
vül a csillagászatot, az etnográ-
fiát és a modern régészet új ágát:
az archaeoasztronómiát. A neoli-
tikus körárkok, azaz a korai föld-
mûves közösségek szakrális gyü-
lekezõhelyeinek tájolásában a
Napnak, a Holdnak alapvetõ sze-
repe volt, jelezve ezzel a termé-
szetes fény megkülönböztetett
szerepét. A tanulmánykötet szak-
avatott szerzõi behatóan tanul-
mányozták, hogy az egyes égi-
testek és különféle égi jelenségek
milyen hatást gyakorolhattak az
õskori ember gondolatvilágára,
tudására, környezetformálására.
A szerzõk kutatásai tudománytör-
téneti jelentõséggel bírnak, mert
a nemzetközi antropológiai és ré-
gészeti kutatások egyre inkább
felismerik és elismerik a tényt,
hogy a természetes és mestersé-
ges eredetû fény nélkülözhetet-
len és megkerülhetetlen eleme a
térrel, formával és viselkedéssel
kapcsolatos régészeti értelmezé-
sek körének. Zala megyében a Ba-

latoni Múzeum vezetésével ala-
kult az a több tudományterületet
és intézményt átfogó kutatócso-
port, amelyik a neolitikus kõárko-
kat tanulmányozza s folytatja a
földmûvek, mint mesterséges
tájformáló jelenségek természeti
környezetükben való komplex
kutatását. Jelenleg nyolc zalai le-
lõhelyrõl rendelkeznek adatokkal:
Balatonmagyaród-Hídvégpuszta,
Becsehely-Gesztenyési-földek,
Bezeréd-Teleki dûlõ, Gétye-

Gyomgyáló-lejtõs, Nagykanizsa-
Palin, Sormás-Török-földek és
Ligetfalva-Gesztenyés-dûlõ. A
könyv rövid, közérthetõ, de szi-
gorúan a tudományos ismeret-
terjesztés szabályait követõ ösz-
szefoglalása a régészeti, mûvé-
szeti, a társadalom- és termé-
szettudományos, a környezettu-
dományos kutatásoknak.

„Elõdeink magasra tették a
lécet... Meg tudod ugrani? Te
mit teszel a településedért?” –
ez az önvizsgálatra utaló tükör-
felirat az utolsó tárgyi emléke a
Balatoni Múzeum várostörténeti
kiállításának, amit a város napja
alkalmából nyitottak meg. A
kronologikus rendben vezetett
idõutazásra szeptember 10-ig
várják az érdeklõdõket.

A „Keszthelyi õsök, elõdök és
felmenõk 770(0) év története a
városban és környékén” címet ka-
pott idõszaki tárlat nem csupán a
Balaton fõvárosának elsõ írásos
említése óta eltelt 770 esztendõ
legérdekesebb mozzanataira, tör-
ténéseire fókuszál, de bemutatja
az ezt megelõzõ érákat is, hisz
közismert, hogy Keszthely és tér-
sége legalább 7700 éve lakott. A
város neve már szerepel a veszp-
rémi káptalan 1247-es oklevelén
is, amelyet ezúttal eredetiben is
megszemlélhetnek az érdeklõ-
dõk. Ezen okirat rendelkezik a Za-
la megyei egyházak bevételeibõl

a káptalant illetõ jövedelmekrõl.
Az idõszámítás elõtti hatodik év-
ezred újkõkori telepeseitõl, a ró-
mai, a népvándorlás kori, a kö-
zépkori, az új- és legújabbkori
tárgyak és személyek históriáján
keresztül a fejlõdés máig vezetõ
útját járhatja végig minden egyes
látogató. Végvári és avar leletek
éppúgy bemutatást nyertek,
mint a Festetics-ereklyék, kala-
pok, sálak, kesztyûk. Kiállítottak

négy évtizeddel ezelõtti mozimû-
sort, régi cégéreket és a szabad-
téri színpad plakátjait is. A tárlat a
város történetének legfontosabb
személyein keresztül lépésrõl lé-
pésre ismerteti meg a számtalan
intézményt mûködtetõ város tör-
ténetét. A bemutatón a Geor-
gikon legnevesebb szakemberei
éppúgy helyet kaptak, mint a fõ-
úri életforma helyi tárgyai a
keszthelyi várból.
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A Balatoni Múzeumban február derekáig láthatták az érdeklõdõk
a nemzetközi együttmûködés égisze alatt született kiállítást, amely
az új kutatási eredmények tükrében lengyel, cseh, szlovák és ma-
gyar közgyûjtemények õskori kulturális örökségét mutatta be. A
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a közelmúltban jelent meg
az a tanulmánykötet, amely „A fény régészete – a természetes fény
szerepe az õskori ember életében” címû Baján, Szentendrén, Keszt-
helyen már bemutatott vándortárlathoz kapcsolódóan látott napvi-
lágot – adta hírül P. Barna Judit, a Balatoni Múzeum régésze.

MÁR TANULMÁNYKÖTETBEN IS

A fény régészete tárlat
E-BUSZ BESZERZÉSE

Kedvezõ tapasztalatok

VÁROSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

Keszthely históriája

A 14 milliós TAO-támogatás és
6 milliós önerõ felhasználásával
szinte teljesen elkészült sport-
centrum avatásán mondott be-
szédében Dósa Zsolt, a Zala Me-
gyei Labdarúgó-szövetség elnök-
ségi tagja kiemelte: e települé-
sen jó élni, jó lakni, mert itt min-
dig történik valami pozitív elõre-
lépés. A kétszintes épületblokk
földszintje az önkormányzat által
használt traktoroké, gépeké, esz-
közöké és berendezéseké lesz, az
emeletet pedig tánc- és fitnesz-
teremként, illetve korfüggetlen
közösségi térként hasznosítódik
majd. Czigány Sándor polgármes-
ter köszöntõjében arról szólt, az

emberek jó célú összefogása
eredményeként, a Kolping Hotel
támogatásával a sportcentrum
minden évben képes volt fejlõd-
ni. Az „Alsópáhok Közoktatá-
sáért” elismerõ oklevelet Tamás
Gyuláné kapta, aki a helyi iskola
pedagógusaként és intézmény-
vezetõként több évtizede végez
lelkiismeretes és magas szakmai
színvonalú munkát. Az „Alsópá-
hok Közbiztonságáért” elisme-
rést Urbán Zoltán, a helyi polgár-
õr-egyesület elnöke részére ado-
mányozták. Az „Alsópáhok Köz-
szolgálatáért” kitüntetést Kiss
Gábornak nyújtották át a képvi-
selõ-testületben végzett áldo-

zatkész munkájáért. Ugyanez a
kitüntetõ cím járt Kusztorné Tuba
Zsuzsanna magas szakmai színvo-
nalú, építészettel összefüggõ
munkájáért. Az „Alsópáhok Ifjú-
ságáért” elnevezésû díjat Szántó
Istvánné iskolatitkár részére ado-
mányozták több évtizedes, oda-

adó munkájáért. Polgármesteri
dicséretben részesítették Egyed
István sportcentrumgondnokot.
Elismerõ oklevelet kapott Lakesz
Bence, Karácsony Alexandra,
Holczer Zsófia, Polgár Balázs,
Páhy Dorina, Dorkó Viktória, Hol-
ló Adrián, Szabó Dominika, Kvárta
Mátyás, Wasche Ramóna. Elisme-
rõ oklevéllel jutalmazták a hat-
szoros Aranypáva nagydíjas Bo-
dzavirág Népdalkört és a sport-
centrum építésében élenjáró
pacsai Horváth Invest Kft. képvi-
selõit. Köszöntötték még a dél-
elõtti tûzoltóverseny gyõztes
csapatait is.

XIX. ALSÓPÁHOKI FALUNAP

Vidám fesztivál nyárelõn
Helyi térségi és sztárfellépõk is vendégei voltak a rengeteg kí-

sérõ rendezvénnyel szervezett alsópáhoki falunapnak június máso-
dik szombatján. A délelõtt a mozgásé, a délután a tûzoltóversenyé,
a népzenéé, a néptáncé és a sporté, az este az új sportlétesítmény
avatásáé és az önkormányzati kitüntetések átadásáé volt, éjszaka
pedig a retró diszkó vette át a fõszerepet.

A találkozóra ezúttal is eljöttek
még az egykori premontrei intéz-
mény diákjai is. A Vajda épületé-
ben most is megemlékeztek a
már elhunyt tanulótársaikról, és
ez alkalommal az intézmény ud-
varán is ünnepséget tartottak,
mert ide állították föl azokat a pa-
dokat, amelyeket a környezõ te-
lepülések: Tapolca, Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy és Cserszegto-
maj által felajánlott támogatásból
sikerült megvenni, darabonként
hatvanezer forintért. 

Akadt egy 22 esztendeje itt
érettségizett osztályközösség is,
akik saját maguk adták össze egy
térbútor árát. A padok átadási
ünnepségén dr. Gárdos Tamás, az
egyesület elnöke arról is szólt,
hogy a gimnazistáknak a felgyor-
sult életben szükségük van arra,
hogy idõnként leüljenek, megpi-
henjenek. A kényelmes térbúto-

rok a nyugalomra és elmélyülésre
is alkalmasak, de örömök, bána-
tok, szerelmek, csínytevések „ki-
beszélésére” is lehetõséget bizto-
sítanak. Az öregdiákok programja
a Mozgás Házában a közgyûléssel
folytatódott, ahol az elmúlt év-
ben végzett egyesületi tevékeny-
ségrõl adtak számot a tisztségvi-
selõk. Mint elhangzott: e tanév-
ben is havi apanázst adtak a szo-
ciálisan rászoruló, jó tanulmányi
eredményeket felmutató diákok-
nak, de a ballagási ünnepség ju-
talmainak zömét is az egyesület
állta.

A tanév történéseirõl, az iskola
céljairól, eredményeirõl Szörényi
Zoltán igazgató beszélt, majd
egy, a jelenlegi diákok által elõa-
dott zenés-verses mûsort köve-
tõen a gimi vízitelepén gulyás-
paprikás mellett emlékeztek a
régmúlt idõk iskolai életére.

Padok a Vajdának
Keszthely város napjához igazítottan tradicionálisan június elsõ

szombatján rendezi éves találkozóját a Vajda János Öregdiákok
Egyesülete.

Az IKOP éves fejlesztési keret megállapításáról rendelkezõ tavalyi
kormányhatározat konzorciális formában, százszázalékos támogatási
intenzitás mellett lehetõséget biztosít Balatonfüred, Siófok és Keszt-
hely települések számára környezetbarát, elektromos meghajtású,
hazai gyártású autóbuszok beszerzésére 2 milliárd forint összérték-
ben. A három Balaton-parti város uniós támogatási források fel-
használásával a közeljövõben hozzájuthat több e-buszhoz, amelye-
ket az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. keszt-
helyi üzemegysége üzemeltet majd, és legelébb Keszthely és Hévíz
között fognak majd utasokat szállítani – adott ismertetést Ruzsics
Ferenc polgármester a keszthelyi autóbusz-állomáson május legvé-
gén tartott bemutatón.

A Balaton legjobb, legzöldebb
család-, gyermek- és ökobarát
strandjaként bel- és külföldön
hírnevet szerzett fürdõhely szol-
gáltatási és vízminõsége ezúttal
is kiválónak találtatott. Tavaly
170 ezren látogatták a helyet, de
a tömeg ellenére sikerült meg-
õrizni és javítani is a szolgáltatá-
sok minõségét. Az idei szezon-
ban változatlan jegyárakkal, a

megszokott kedvezménykártyák
használatának lehetõségével és
ingyenes parkolással is várják a
fürdõzõket, strandolókat. Fej-
lesztették a játszótéri eszközpar-
kot, új térköves járdák épültek,
az árnyékolástechnika is moder-
nebbé vált, új röplabdapályák
létesültek, de egy 154 férõhe-
lyes lelátót is építettek a pálya
mellé. 

Strandnyitó Gyenesdiáson
Gál Lajos polgármester egy sajtótájékoztató keretében nyitotta

meg a gyenesdiási Lidó strandon a láthatóan jól beindult fõidényt.



A vegyeskar a minap a Balato-
ni Múzeumban tartotta meg 3 év-
tizedes fennállásának jubileumi
ünnepségét. Az emlékezõprog-
ram koncerttel, valamint kiállítás-
sal idézte vissza zeneileg és kor-
dokumentumok bemutatójával
az esztendõk mérföldköveit. 

Élettörténetük ma már a zene-
irodalom része. A kialakult kap-
csolataik révén idehaza és számos
más országban váltak ismertté,
szereztek barátokat a kórustagok
önmaguknak, Keszthely városá-
nak, a magyar zenekultúrának.
Mindennek forrása a kórusmûfaj
olyan mûvelése, hogy elõadásaik
a különbözõ korosztályok számá-
ra egyaránt élvezhetõk legyenek.
Tevékenységük az önkéntesség-
nek is példája, céljuk kezdetektõl
fogva a saját környezetük jó híré-
nek öregbítése és a zene meg-
kedveltetése mind szélesebb kör-
ben. 

A 30 éves múltjukban ott van
e vállalt küldetés sikere, amit ma
már számtalan rendszeres hazai
és külföldi fellépés mellett a társ-
közösségekkel kialakult tartós
baráti kapcsolat, magas elismeré-
sek sokasága fémjelez. Kétéves
mûködés eredményeként már
arany minõsítést nyertek, 1994-
ben Zala Megye Önkormányzata
Közmûvelõdési Nívódíjat adomá-
nyozott számukra. Két ízben kap-
tak Fesztiválkórus minõsítést,
birtokosai Keszthely, valamint
Hévíz város Pro Cultura elismeré-
sének. Kendeh Gusztávné alapító
karnagyot 2001-ben Keszthely
Városért kitüntetésben részesí-
tette az önkormányzat. A kórus
idén bekerült a város helyi érték-
tárába. 

Széles repertoárból válogatva
állították össze a gálamûsort. A
tárlatnyitón a múzeum aulájában
énekeltek, majd az intézmény

dísztermében adtak hangver-
senyt. 

A jeles eseményen vendégük
volt a székelyudvarhelyi Balázs
Ferenc Vegyeskar, mellyel közö-
sen is énekeltek. Az ünnepelteket
köszöntötte a város képviseleté-
ben Ruzsics Ferenc polgármester,
dr. Czoma László, a kórus alapító-
ja, a Helikon Kastélymúzeum volt
igazgatója. A dokumentumkiállí-
tást dr. Cséby Géza irodalomtör-
ténész nyitotta meg, méltatva a
látnivalókkal megidézett utat.

A televíziós életmód-tanács-
adó tapasztalatai szerint a szívbe-
tegség, agyi történés, magas vér-
nyomás, vakság, vesebetegség,
idegrendszeri betegségek, ampu-
táció, fogászati betegségek és
terhességi szövõdmények is
megjelenhetnek, de a diabéte-
szesek fokozottan fogékonyak
más betegségekre is.

A szívbetegség kockázati té-
nyezõi között van a vér magas ko-
leszterinszintje, a dohányzás, a
magas vérnyomás, a fizikai aktivi-
tás hiánya és az elhízás. A civilizált
országokban, ahol a lakosság ko-
leszterinszintje magas, ott emel-
kedett vérkoleszterin-értékekkel
és nagyobb szívinfarktus-kocká-
zattal számolnak a különféle orvo-
si szaktanulmányok készítõi. A
magas koleszterinszint, a koszo-
rúerek szûkülete eredményesen
csökkenthetõ gyógyszerek szedé-
se nélkül is. Nyert ügye van an-
nak, aki elkötelezi magát a hús
nélküli táplálkozási program mel-
lett. A növényi alapú étrend beve-
zetésével ugyanis a pirulák el-
hagyhatóak. A stroke a cukorbe-
tegség egyik fõ rizikófaktora. A II-
es típusú cukorbetegségben érin-

tettek szervezete nem képes
megfelelõen kezelni a cukrot és
valószínûleg a zsírokat sem, sõt a
vérnyomás is emelkedettebb. A
cukorbetegség károsítja a szerve-
zet vérrögoldó képességét is, ez-
zel növeli a stroke kialakulásának
esélyét. A metabolikus szindróma
az elhízás révén került a figyelem
középpontjába. A szénhidrát- és
zsíranyagcsere-zavar és a magas
vérnyomás betegség gyakorta
együtt fordulnak elõ, aminek hát-
terében a szervezet inzulinérzé-
kenységének csökkenése áll. Az
értágulás komoly veszélyekkel is
járhat, hisz a gyógyszereknek
nincs „eszük”, nem csupán a be-
teg területen tágítanak, hanem az
egész szervezet ereit tágítják, és
néha nagyon kifejezett vérnyo-
másesést, ájulást és egyéb szö-
võdményt okozhatnak. Nem csak
azt kell megtanulni, hogyan dié-
tázzon egy cukorbeteg, hanem,
azt is, hogy milyen életmóddal se-
gítsen magán! Az egészséges táp-
lálkozás, a sokszor fél évig tartó
különféle fürdõk, a váltott hõmér-
sékletû skót zuhany a vérkeringés
gyors és precíz segítõje. A speciá-
lis torna is segíti javítani az érháló-

zat állapotán. A saját készítésû
vegán táplálékok jóízûek, ezért az
anyáknak és feleségeknek kell vál-
toztatni ételkészítési szokásain,
ha diabéteszes van a családban. A
húsevõ ember erõnléte 60 perc, a
vegyesen táplálkozóé 120 perc, a
vegetáriánusé 180 perc. Gyógy-
teák fogyasztásával is karban le-
het tartani a cukrot. A kukoricaba-
jusz-tea, a fehérhüvely-tea, de az
alma és körte meghámozott,
megszárított héja is csökkenti a
vércukorszintet. A hasnyálmirigy-
re ráhelyezett különféle pakolá-
sok már hetek múlva inzulinter-
melésre ösztökélik a szervet. Az
inzulin is elhagyható, igaz, több
hónap szigorúan betartott keze-
léssor mellett.
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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

A szentet köszöntõ vonyarc-
vashegyiek úgy döntöttek, hogy
ha tett is kárt az Orbán-napi kései
fagy az ültetvényekben, azt nem
kérik számon a szentjükön. Így a
híres balatoni termõhelyen jó ta-
valyi borral való áztatással adták
ennek jelét. Szent Orbánnak hó-
doltak szobránál a Da Bibere Zalai
Borlovagrend képviselõi, a Bala-
toni Borbarát Hölgyek Egyesülete
tagjai, s a borhoz termelõként,
fogyasztóként kötõdõk egyaránt. 

Dr. Brazsil József, a hagyomány-
õrzõ borlovagi közösség elnöke
nagy kompániáról beszélt, akiknek
„beleszólásuk” van a termésbe.
Sok szent kötõdik a szõlõhöz, ám
ha valamennyit meg kellene ünne-
pelniük, nem maradna idõ a mun-

kára. Mint mondta: Orbán befolyá-
sa többszörösen is jelentõs, szelle-
mét védõszentként tisztelik a ká-
dárok, a kocsmárosok is. 

Az is elhangzott, hogy egyre
nehezebb a termés befolyásolá-
sát Szent Orbán meteorológiájá-
nak tulajdonítani. A domboldali
ültetvények helyét kezdi vissza-
foglalni az erdõ, a fagyzugos he-
lyekre szõlõt telepíteni pedig „Or-
bán-kísértés” lehet. 

A híres balatoni termõhelyen,
dicséretül jó tavalyi bor állt ren-
delkezésre Orbán szobrának ri-
tuális meglocsolásához. Hegyköz-
ségi házigazdaként Papp Ferenc
tanácsolta, hogy ha volt is kár,
szentjük iránt célszerûbb megbo-
csátással lenni. 

Orbán-ünnep
Orbán neve napján a szõlõs-boros gazdák eldöntik, hogy szent-

jüket hódolat illeti, avagy bírálat. Eszerint a borral való locsolás
vagy a megkövezés járhat a szent szobra körüli rituálén. 

Herczegh Anita, a köztársasá-
gi elnök felesége május legvé-
gén egész napos Balaton-felvi-
déki kiránduláson látta vendégül
a Magyarországra akkreditált
misszióvezetõk házastársait. –
adta hírül Kovách Judit Regina, a
Köztársasági Elnöki Hivatal kül-
ügyi sajtóreferense. 

Az angol nyelvû hivatalos
program délelõtt a Tapolcai ta-
vasbarlangban kezdõdött, ahol
Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park igazgatója mutatta
be a látnivalókat, és a vendégek
megtekintették a kiállítást, a be-
mutatótermet, megnézték a 3D-s
filmet, majd csónakáztak a bar-
langban. A közel harmincfõs
hölgydelegáció látogatást tett a
keszthelyi Festetics-kastélyban is.
Az intézmény vendégeit a kas-
télymúzeum képviseletében Pá-
linkás Róbert igazgató köszöntöt-
te, majd egy sétára invitálta õket
a gyönyörûen felújított parkban.
A hölgyek ezután két turnusban,
angol nyelvû idegenvezetéssel
megtekintették a múzeum kiállí-
tásait és a hintómúzeumot. A
keszthelyi Festetics György Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola mint-
egy húsz növendéke a Fehér-tü-
körteremben egy koncerttel ör-
vendeztette meg a különbözõ, ja-
varészt európai országokból ér-
kezett vendégeket.

MISSZIÓVEZETÕK HÁZASTÁRSAI

Látogatás a Festetics-kastélyban

A DIABÉTESZ SZÖVÕDMÉNYEI IS

Eredményesen gyógyíthatók
Bokor Katalin természetgyógyász, fitoterapeuta szerint a cukor-

betegséghez mindig csatolódnak társbetegségek is. A honi média-
piacon fogható egy informatív, közösségi csatorna, ahol a lelki
gondozó két mûsor háziasszonya is.

A 30 ÉVES JUBILEUMRA

Kiállítás és koncert
A közös éneklésben lelt öröm, a dalok másokkal való megked-

veltetésének szándéka és annak sikere élteti immáron 30 eszten-
deje a keszthelyi Helikon Kórust. 

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ

ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.

TEL.: 30/622-9816

ZALAKAROSON, a fürdõtõl

öt percre található

összkomfortos apartmanház 

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


