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A HASZNOS, KELLEMES VAKÁCIÓÉRT

Májusi nyitány a Balatonon Nyári táborok Keszthelyen
A keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Központ minimum tíz
fõ jelentkezése esetén egyhetes nyári táborokat szervez gyermekek számára, hogy a nyári vakáció idén is kellemesen és hasznosan
teljék.

Zászlófelvonás, zenés parti séta, öbölbeli hajóút és virágkoszoManninger Jenõ országgyûlési
rú-hajítás a tó vizébe. E szépemlékû tradicionális eseménysorozat képviselõ a köszöntõjében kiújra elérkezett, amellyel május 1-jén megnyitották a balatoni sze- emelte, hogy a Balaton Keszthely
zont Keszthelyen.
és Magyarország számára egyaránt fontos, s ez a fejlesztési támogatások minden lépésében kiA város ünnepélyesen adta je- elõre, hangsúlyt téve a belföldi fejezésre jut, az EU-s társfinanszílét, hogy felkészülten várja a tu- turizmusra. Mint mondta: az üdü- rozású programokkal együtt. Páristákat, bízva a hely miliõjének, lõrégióban tavaly az elõzõ évi fo- linkás Róbert alpolgármester a
turisztikai hagyományainak, s galomhoz képest 10 százalékos turisztikai fogadókészség nagy
mindenekfelett a vendégszerete- volt a növekedés, s ebben nagy léptékû emelésének részleteirõl
tet jelentõ fogadókészségének szerepe van annak, hogy a Bala- is említést téve szólt a kastélyvonzerejében. A teljesülés remé- ton-parton 50 ezren nyaraltak a múzeum fejlesztéseirõl, a belványét helyi, térségi és kormányza- Szép-kártya felhasználásával, 6 ros és a Balaton-part kapcsolatáti képviselet részérõl elhangzott milliárd forintot költve. A kor- nak erõsítésérõl, arról a követkebeszédek fejezték ki, megalapo- mányzat képviselõje tallózott zetes, egymásra épülõ városfejzott optimizmussal.
azokban az eredményekben is, lesztésrõl, amit a Ruzsics Ferenc
Dr. Horváth Viktória, a Gazda- amiket az utóbbi negyedszázad polgármester munkájával fémjelsági Minisztérium turizmusért fe- fejlõdése hozott, s amik az elmúlt zett önkormányzati vezetés folylelõs helyettes államtitkára né- évtizedben EU-s és hazai források tat.
hány számadatra utalva tekintett felhasználásával megvalósultak.
(Folytatás a 4. oldalon.)

MANNINGER JENÕ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Átvette megbízólevelét
A Zala megyei 2. számú országos egyéni választókerület országgyûlési képviselõje, Manninger Jenõ április utolsó hétfõjén a keszthelyi városháza dísztermében vette át a 2014–18-as parlamenti
ciklusra szóló képviselõi megbízólevelét dr. Gyarmathy Balázstól, a
választókerületi bizottság elnökétõl.

Manninger Jenõ, a FideszKDNP jelöltjeként szerzett parlamenti mandátumot az április 6-ai
választáson.

sen, gondok és zökkenõk nélkül,
jó szakmai színvonalon sikerült lebonyolítani. A kampány nyugodt
körülmények között zajlott.
Mindösszesen 45.356 választópolgár szavazott érvényesen, és
Manninger Jenõre 22.351 voks
érkezett, ami a szavazatok közel
50 százaléka. Az egyénileg mondott gratulációk elhangzása elõtt
Manninger Jenõ utalt rá: képviselõi munkáját immár negyedik alkalommal kezdheti meg. Szerinte
az új választási rendszer helyben
is jól vizsgázott, a szabályokat jól
alkalmazták. Már a kampány elõtti években sikerült komoly fejlesztésekkel élen járni. Ígéretet
tett a látványos beruházások folyamatos kivitelezésére, a minél
Az ünnepi alkalmon dr. Hor- jobb eredmények elérésére a
váth Teréz jegyzõ kiemelte: a vá- mintegy 100 településbõl álló választást helyi szinten törvénye- lasztókerületben.

Június
végén
Bordácsné
Kishonti Erika vezetésével, népi
kismesterségekkel, a körmönfonással, a körmönszövéssel, a
karmantyúfás vagy szövõkeretes
tarisznyaszövéssel, gyöngyfûzéssel és gyöngyszövéssel, pántok,
övek készítésével ismerkedhetnek meg a Sopron utcai Kézmûvesházban. A fafaragó és kéregmunka-készítõ tábor 10 évesnél
idõsebb résztvevõi június végén
Bereczky Csaba szakmai iránymutatásával betekintést nyerhetnek
a kéregmunkák világába, melybõl
kis tárolóedények, eszközök készíthetõk. Valamint lehetõség van
az egy tömbbõl kialakított vízmerítõ kanál, sótartó készítésére vájásos technikával. Forstner Anna
irányítja majd az élményekben és
ismeretterjesztésben gazdag Zöld
tábort, amelyben helyszíni környezetvédelmi vizsgálatokra, kirándulásokra (madárgyûrûzõ tábor, keszthelyi láp), sétákra, a helyi természeti értékek megismerésére koncentrálnak. A Lehel utcai fazekasmûhelyben Simon Edit
vezetése mellett tartott júliusi

agyagozótábori foglalkozások az
egyszerû edénykészítési technikáktól az összetett formájú, korongozott munkáig avatják be az
érdeklõdõket a fazekasmesterség
világába. Öt nap alatt öt technikát
sajátíthatnak el. Korongozás, hurkatechnika, kisplasztika, síklapedényépítés, kisszoborkészítés is
része a programnak.
Július közepén Gál Tamás pedagógus vezeti a Hétfejû sárkányépítõ tábort, ahol nem csupán a papírsárkány-készítés, de
az eregetés is játékosan, jó hangulatban zajlik majd. VaszilyHegedüs Andrea indítja az Ákombákom iskola-elõkészítõ tábort. A
júliusi tábor foglalkozásain erõsítik azokat a képességeket, amelyek az elsõ osztály sikeres, zökkenõmentes kezdéséhez szüksé-

gesek. Ilyenek például a látásihallási, emlékezet és figyelem, a
megkülönböztetõképesség,
a
szem-kéz koordináció, a téri tájékozódás, a feladattudat, a monotóniatûrés, a türelem. A helyes
tanulási szokások kialakítása, a
hatékony tanulási módszerek, a
tanulási típus meghatározása, a
jegyzetelés – lényegkiemelés
technikái, verstanulás technikája,
idegennyelv-tanulás technikái,
feleletterv, kiselõadások megtervezése-kivitelezése, idõbeosztás,
önálló tanulásszervezés is része
az 5–8. osztályosoknak szóló tanulás-módszertani
tábornak,
amelyet Krepsz-Kapai Bernadett
vezet. Augusztusban a 8–11 éves
korosztálynak összeállított kreatív, játékos, nyelvtanulást segítõ
angoltábor is indul Tóth Adéllal.
Szabóné Dézsenyi Zsuzsanna óvodásoknak és alsósoknak, valamint
felsõsöknek és középiskolásoknak
is szervez tánctábort a tánc végtelen örömének megtapasztalására augusztus közepén.
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Fidesz: A szélsõségek ellen

Növelni a város vonzerejét

A Fidesz-KDNP EP-képviselõjelöltjeinek, valamint a párt vezetõ
politikusainak részvételével május elejétõl országszerte mintegy
120 helyszínen – köztük Keszthelyen is – lakossági fórumokat tartottak, hogy elmondják: olyan bátor képviselõkre van szükség
Brüsszelben, akik képesek kiállni a magyar érdekekért, és fellépnek mind a baloldali, mind a jobboldali szélsõségesek ellen.

Keszthelyen Szijjártó Péter, a
miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájának kialakításáért és végrehajtásáért felelõs államtitkár tartott sajtótájékoztatót. Mint kifejtette: egyáltalán nem mindegy, kik képviselnek bennünket Brüsszelben és
Strasbourgban. Ha az Európai

Néppárt nem lett volna többségben az elmúlt négy évben az EPben, és ha a Fidesznek nem lett
volna olyan erõs érdekképviselete, akkor számos, a magyarok
életét megkönnyítõ intézkedést
nem sikerült volna megvédeni. A
jövõben is meg kell védeni a hazánknak járó uniós forrásokat, és

el kell érni, hogy egyetlen euró
cent sem ragadjon benn. A termõfölddel és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos támadásoknak
még nincs vége. Az EU-tagállamokban csak az marad versenyképes, aki olcsó energiát képes
biztosítani. Ez a magyar és az európai gazdaság számára is létérdek. A vitákban kõkeményen ki
kell állni Magyarország érdekeiért. Tudatosítani szeretnénk,
hogy a jelenlegi világgazdasági
helyzetben nem a szabad magyar pálinkafõzés és nem az
akácfák száma jelent valódi veszélyt.

AZ EU JELENE ÉS JÖVÕJE

MSZP: Kritikusan, de együttmûködve
Az egyfordulós, listás európai parlamenti (EP) választás kampányában Mudri György, az MSZP EP-listájának jelöltje tartott sajtótájékoztatót május közepén Keszthelyen. Az MSZP vállalása: legyen
egységes minimálbér és minimál nyugdíj, legyenek egyszámjegyû
áfával terhelt, olcsó alapvetõ élelmiszerek, a 25 éves életkor alatt
legyen teljes a foglalkoztatottság, és egyenlõ munkáért egyenlõ
bér járjon a férfiaknak és a nõknek is.

A politikus kifejtette: a május
25-ei választás közös felelõsségünk. Magyarország 10 éves tagságának mérlege egyértelmûen
pozitív. Az EU nélkül nem lett volna ennyi modernizálás, és nem
érkezett volna csak a 2007–2013as ciklusban 8 ezer milliárd forint-

nál több fejlesztési forrás, amelybõl szép számmal teremtõdtek
munkahelyek is. Az EU-nak mostantól az emberek jólétéért kell
küzdenie, mert egyre többen élnek szegénységben. Az MSZP az
európai baloldal pártcsalád tagjaként elkötelezett amellett, hogy

VONYARCVASHEGYEN

Madarak és fák napja
„Minden év május 10-e a madarak és fák napja. Az ifjúság és a
természet védelme iránti elkötelezettségbõl sokadik esztendeje
szervezünk programot Vonyarcvashegyen a Szent Mihály-hegyen”
– mesélte Pipics Lajosné Papp Márta Ilona, a Szent Mihály-hegy Védõ- és Vendégváró Egyesület elnöke.

Nem csupán az értékõrzésre,
a hagyományápolásra, a domb
növényállományára, a temetõgondozásra figyelünk, de esetenkénti idegenvezetéssel nyitva tartjuk a kápolnát is. A vendégvárásra fókuszálva rendezünk itt búcsút, adventi megemlékezést, koncertet, klubes-

tet – tette hozzá. A mintegy
félszáz aktív taggal büszkélkedõ
15 esztendõs civil szervezet jó
kapcsolatot ápol a helyi oktatási
és nevelési intézményekkel. A
közelmúltban rajz- és irodalmi
pályázatot hirdettek, melyre közel 80 „kis festmény” és 6 novella, vers érkezett 9 kisdiáktól.

FELKÉSZÜLTEN VÁRJÁK A TURISTÁKAT

Májusi nyitány a Balatonon
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyre kedveltebb kerékpáros turizmus lehetõségei is kitágulnak, ennek hírét hajó hozta
Balatongyörökre: május 1-jén biciklikel együtt érkezõ utasokkal
teli sétahajó kötött ki. Bíró Róbert, a település polgármestere
elmondta: a tavalyi gyakorlat
szerint a Keszthelyi-öböl 3 hajókikötõjét összekötõ forgalom indult el, a kerékpárok szállíthatóságának megoldása kedvezõ lehetõséget teremt a nyugati medence körüli kerekezésre az északi és a déli partok települései között. A célra rendszeresített hajón 30 kerékpár helyezhetõ el, a
biciklis járattal a kerékpáros turizmus további fellendítését is
szolgálja a Balatoni Hajózási Zrt.,
egybekötve azt a víziséta-kínálattal.
Az elmúlt évben is nagy népszerûségre szert tett, bicikliseket
szállító hajó Balatonmáriáról in-

dulva, Szigliget érintése után kötött ki Györökön, utasai közt a hajózási társaság és a tószomszédi
települések képviselõivel. Bíró
Róbert szigligeti és máriai kollégájával együtt írta alá a hajójárat
önkormányzati támogatással való
közlekedtetésérõl szóló szerzõdést, majd a vendégeknek kerékpáros élményutazással mutatta
be a települést. Túrát tettek a közelmúltban elkészült erdei pihenõhelyhez és a Bél Mátyás kilátóhoz, majd elkerekeztek a golfpályára is, ahol kipróbálták a játékot. A vendégek ezután Balatonmáriára hajóval, Szigligetre kerékpárral tették meg a visszautat.
A kerékpárosok járata június
elejéig, majd a nyári szezon után
szeptember hónapban közlekedik, szombati napokon Balatongyörök–Balatonmáriafürdõ–Szigliget,
vasárnap
Balatongyörök–Szigliget viszonylatban, több
fordulót téve.

megállítsa a szélsõséges, radikális, magyar EU-ellenes erõket. A
semmiféle nemzeti érdeket nem
képviselõ Jobbikot még a szélsõséges jobboldali frakciók sem fogadták be. A Fidesz is képtelen a
magyar érdekeket érvényesíteni.
Hibáik miatt pofonokba futottak
bele az akác, a pálinka, a föld és a
norvég alapú pályázati támogatások ügyében is. Ideje megcélozni
az uniós életminõséget. Az MSZP
kritikusan, de együttmûködve kíván a magyar érdekekért harcolni. Az elõrejelzések szerint egy
baloldali többségû EU-parlament
alakulhat.

A gyerekrajzokat paravánokra
tették és kiállították. A legügyesebb óvodásokat és iskolásokat
pedig különféle díjakkal jutalmazták.
A programban ezúttal Darázsi
Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület Zala megyei titkára, tartott
vetítettképes elõadást a madarakról. Dr. Kovács Miklós, az
egyesület elnökségi tagja pedig
rövid köszöntõben emlékezett
meg a nap jelentõségérõl. Az érdeklõdõknek játékos vetélkedõt
szerveztek.

„A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (GESZ) már készül a 2014es idegenforgalmi szezonra, és a tavalyi évhez hasonlóan a feladatunknak tekintjük a településen található zöldterületek esztétikai értékének növelését, az esetleges környezeti ártalmak csökkentését,
az egészséges életmódot biztosító környezet létrehozását, mindezeken keresztül pedig a város vonzerejének növelését” – mondta el
Gachályi András, a GESZ nemrégiben kinevezett igazgatója.
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen döntöttek arról,
hogy egy évig Gachályi András,
leköszönõ társadalmi megbízatású alpolgármester látja el az
intézmény vezetõi feladatait. Õt
az aktuális munkákról kérdeztük.
– Egy új, sikeres pályázatnak
köszönhetõen úttisztító jármûvel gazdagodva, az eddigieknél
hatékonyabban tudjuk tisztán
tartani a Fõ teret és a Balatonparti sétányokat. Minél szebb
és rendezettebb környezetet
kívánunk biztosítani mind az
idelátogatók, mind az itt élõk
számára. Minden évben figyelmet fordítunk a kiszáradt fák

kivágás utáni pótlására, valamint az elõzõ évekhez hasonlóan most is támogatjuk a civil
szervezetek faültetési projektjeit. Az idegenforgalmilag frekventált és kedvelt helyek, mint
a Sétálóutca, a Helikon park,
valamint a már átadott Balaton-part és a Fõ tér turistacsalogató jellegét minden szempontból próbáljuk erõsíteni az
itt végzett tevékenységünkkel.
Azon dolgozunk, hogy városunk ne csak a fõidényben, hanem egész évben közkedvelt
legyen az átutazó vagy itt
megpihenni vágyó látogatók
számára. Emellett a helyi lakosság elismerését és megelége-

EREDETI BÚTOROK A FESTETICS-KASTÉLYBAN

Újdonság a látogatóknak
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum eredeti Festetics-bútorok- lóan elhangzott, hogy a Sigray-hakal egészíti ki a 18–19. századi fõúri életformát idézõ állandó kiál- gyaték a Helikon Kastélymúzeum
lítását.
mûtárgyainak mintegy tíz százalékát tette ki, összesen 75 darabbal
csökkent a látnivalók száma. A
A kastély termeiben az 1974- sukra most több olyan tárgy kerül- mûtárgyak elvitele miatt kialakult
ben berendezett enteriõr-bemu- het vissza, amelyek a kastélyban a helyzet megoldását keresve merül
tató tavaly változott meg amiatt, Festeticsek otthonának berende- fel az, hogy a pótlás legjobb, leghogy a Sigray család saját részre zéséhez tartoztak. Néhány darab a nagyobb hatást keltõ módja lehet,
átvette és elszállította az intéz- minap már meg is érkezett, azokat ha az eredeti Festetics-tárgyak
ménybõl az öröklés révén tulajdo- sajtótájékoztató keretében mu- egy része kerülhetne vissza a kasnukat képezõ darabokat. Pótlá- tatták be. Az elõzményekre uta- tély enteriõrjeibe.

dettségét is szeretnénk kivívni
az általunk megvalósított növényágyak, a tiszta, rendezett
utcák láttán. Ezekben a hetekben a kollégák közel 8500 tõ
egynyári növényt (begónia,
celosia, fukszia, nebáncsvirág,
cinerária, bársonyvirág, ageratum, catharantus, lobularia,
coleus, dália) és muskátlit ültetnek el a Fõ téren, a Sétálóutcán és a Kastély-kanyar
ágyásaiban. Az oszlopokra felkerülõ tartókba 540 cserép
muskátlit helyezünk ki. Március
közepétõl – idõjárás függvényében – október végéig a Csapás úttól déli irányban haladva
– folyamatosan nyírjuk a füvet
a város területén. Felelõsséget
érzünk a környezetünkért, a
helyi értékeinkért és a közösségünkért. Valljuk, hogy a természetes környezet megóvása
alapvetõ feltétele az emberi
igényeket kielégítõ környezet
hosszú távú fenntartásának.
Kormányzati képviseletben
Halász János, az Emberi Erõforrások Minisztériuma kultúráért
felelõs államtitkára és házigazdaként Pálinkás Róbert múzeumigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy két, 1949-ben kelt
dokumentumban szerepelnek a
kastélyból akkor elszállított tárgyak, s az iratokból egyértelmûen kiderül, hogy a bútorok ma
az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményéhez tartoznak. A lebonyolított tárgyalások során megegyezés született arról, hogy a
Helikon Kastélymúzeum a listán
szereplõ bútorokat tartós letétként kölcsönzi a budapesti közgyûjteménytártól. A tárgyak raktárból, restaurálás után kerülnek
vissza.
Egyelõre 5 frissen restaurált
Festetics-bútor érkezett: kárpitozott karosszék, komód, klasszicista
íróasztal, francia neorokokó sarokszekrény és iratszekrény, amelyeket Kardos Laura mûvészettörténész mutatott be. A késõbbiekben
további 14 bútordarab érkezik.
Mindemellett a kastélymúzeum
idén az évi 103 millió forint támogatáson túl 15 millió forintot kap
kiállításainak megújítására.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke hangsúlyozta annak jelentõségét, hogy a küszöbön álló rekonstrukció eredethûségéhez járul hozzá a berendezések ilyen módon való kiegészítése, s ennek révén idén a látogatóknak az állandó kiállítás is újdonságokat jelent.

HÉVÍZ-KESZTHELY

PANORÁMA

FILATÉLIAI TÁRLAT GYENESDIÁSON

5

A PARLAGFÛ-ALLERGIA LEGYÕZHETÕ

Balatont álmodom Természetes módszerrel is

A Budapesti Bélyegmúzeum és a gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár május második csütörtökén a községháza nagytermébe
várta az érdeklõdõket a „Balatont álmodom” címet viselõ filatéliai
vándorkiállítás megnyitójára. A nyitóünnepség végén jutalmazták
az „Az én Balatonom bélyegen” címmel meghirdetett rajzpályázat
résztvevõit.

A Csillagvirág éneklõ csoport
és Gál Emese, valamint Tálos Olivér versmondók közremûködésével zajlott rendezvényen Schuller

vészek, zeneszerzõk, tudósok, politikusok, közéleti emberek népszerû találkozóhelyeibe is bepillantást nyerhetünk. A Magyar

Hirsch Márton nyugalmazott
okleveles közgazdászt, Cserszegtomaj 85 esztendõs „Marci
bácsiját” a legtöbben természetgyógyászként ismerik és tartják
becsben. Tisztelik rendkívüli intelligenciájáért, nagyra becsülik
segítõkészségéért, és immár sok
ezren imába foglalják a nevét,
mert sokak hitét és gyógyulását
adta vissza úgy, hogy nem kér
pénzt a gyógyításért. Megszámlálhatatlan oklevéllel járó kurzust, tanfolyamot, továbbképzést elvégzett. Naprakész tudását pedig folyamatosan gyarapítja.

Az elmúlt évben – mint mesélte – több mint nyolcvanezer forintot költött az egészség témáját
érintõ könyvek vásárlására. Elkezdõdött az allergiaszezon. A parlagfû-allergiások számára is közeledik a fõidény, amit szívesen kiiktatnának az életükbõl. Az anyatermészet és a natúra szakértõjét e
betegség legyõzésének természetes módszereirõl kérdeztük.

Ágnes, a Bélyegmúzeum muzeológusa, a kiállítás rendezõje elmondta: a Balaton tündér- és élményvilága sok mûvészt, bélyegtervezõt ihletett meg az elmúlt
évszázadok során. A kiállítás tablóit nézegetve egy képzeletbeli
sétán vehetünk részt. Megismerhetjük a magyar tenger különbözõ arcait, a tóparti városokat, a
környék településeit, de felfedezhetjük a népmûvészet szépségét,
a kultúra fellegvárait is. Írók, költõk, elõadómûvészek, képzõmû-

Posta által kiadott bélyegek tervezõi: Nagy Zoltán, Bokros Ferenc
és Légrády Sándor évtizedeken át
készítettek szebbnél szebb „bélyegalkotásokat”, filatéliai szenzációkat, amelyeket egy neves honi
bélyeggyûjtõ és a posta közremûködésével sikerült most bemutatni, egyedülálló módon. A leginkább kreatívnak, ötletesnek és
magas esztétikai értéket nyújtó
rajzok közül a zsûri Karászi Georgina és Hegyi Bianka munkáját találta gyõzelemre érdemesnek.

TAKÁCS 61

Visszatekintõ tárlat

„Takács 61” címmel a Balatoni Múzeumban május derekán rendezték a Cserszegtomajon élõ Takács Ferdinánd festõmûvész
visszatekintõ kiállításának nyitóünnepségét, amelyet Horváth Péter zenés versek elõadásával tett még színesebbé. Köszöntõjében
Havasi Bálint múzeumigazgató az általa 14 éve megismert, széles
látókörû mestert, a mûvésztársakért fáradozó jótevõt dicsérte,
akivel baráti kapcsolatot alakított ki.

Az augusztus végéig látogatható tárlat három teremben elkülönítetten elhelyezett alkotásait
Cséby Géza irodalomtörténész
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint kifejtette: a sajátos gondolat- és alkotói formavilággal
rendelkezõ mûvész jobbára realisztikus formákkal ejt kábulatba. A
nagy elõdök példái nem elhanyagolhatóak, de az évek, évtizedek
önmaguk alakították ki a természetábrázolás, naturalizmusba hajló megkapó mûveit. Erõs táj- és
természetszeretet jellemzi a mester „föld feletti” világát, de

lenyûgözõek, élettel telik és egyediek a barlangok látvány- és csodavilágát megörökítõ festmények
is. A fantáziát megragadó, fényekkel és árnyékokkal játszó képei
mélységekbe visznek, hogy magasra emeljék rezgéseinket. Színkezelése nem unalmas, inkább fegyelmezett, a témának szigorúan
megfelelõ. Absztrakt képei az elvont, ismeretlen világból feltörõ, a
lélek legmélyérõl jövõ gondolatok
kifejezõdései. Takács Ferdinánd a
világ dolgaira nyitottan, érzékenyen megnyilatkozva szerez örömet a befogadónak.

Határtalan szakácsmûvészeti
fantázia: a kreativitást, a tetszetõsséget és ízletességet adó ötletgazdagság, amivel jellemezni
lehet a Balatongyörökön idén
immáron harmadik alkalommal
rendezett palacsintafesztivált.

A helyi Hölgyklub „vidékrõl”
hozta az ötletet. Igaz, messze
nem kellett ezért menniük, hiszen a fesztiválok sorában a környéken ott van a bor, a lecsó, a

– A fejfájás, a rohamokban jelentkezõ vízszerû orrfolyás, a
tüsszögés, az orrviszketés, a könnyezés, a szemviszketés, az orrdugulás, a torokkaparás, a torokviszketés, a levertség és fáradékonyság, az asztmás tünetek, az arcüregi problémák mögött nagy valószínûséggel a parlagfû-allergia áll,
ami egyértelmû jelzés arról, hogy
gyenge az ember immunrendszere. Az allergia kezelése gyógyszeres formában azonban csak tüneti

kezelést tesz lehetõvé. Az alkalmazott gyógyszerekkel a teljes tünetmentesség a legtöbb esetben nem
érhetõ el. A reflexológia, a talp
akupunktúrás pontjainak masszírozása viszont komoly eredményt
szokott hozni. Az adrenalint termelõ mellékvese pontjának stimulálása, a pajzsmirigy- és a tüdõpont
masszírozása egyértelmûen csökkenti az asztmatikus tüneteket.
Naponta többször nyers vöröshagymát is érdemes fogyasztani.

TIZENEGY CSAPAT VERSENGETT

Minden, ami jó palacsintából
pogácsa, a rétes és társaik. Köztük a fánk is, aminek Zalaapátiban
dívik a legnagyobb hagyománya,
ahol immár rendszeresen szerepelnek süteteikkel a györöki lányok és asszonyok. A mindig sike-

res rendezvény nyomán választották saját gasztronómiai eseményük meghonosításához a palacsintát. E magyar különlegességnek számító csemege idén is
kitûnõen töltötte be a szerepét.

Testvérvárosi
találkozó
„Wim Meulenkamp alpolgármester vezetésével 25fõs delegáció érkezett Keszthely holland testvértelepülésérõl, Hof van Twente-bõl,
hogy uniós csatlakozásunk
10 éves évfordulóját közösen ünnepeljük.

Értékeljük az elmúlt éveket, hogy áttekintsük az EU
környezetvédelemi politikáját,
illetve a mûvészetekre hangolódva erõsítsük a kapcsolatainkat” – foglalta össze Forstner
Anna, a Keszthelyi Környezetvédõ Egyesület elnöke a „10
év egy csónakban” címû,
EACEA-pályázat
keretében
rendezett háromnapos májusi
szakmai találkozó lényegét.
A Balaton Színházban egy
konferencián arra keresték a
választ, hogy „Kormányozunk,
vagy csak utazunk?”. Egy elõadás az EU döntéshozatali
rendszerébe és az uniós állampolgárok érdekeinek képviseletébe engedett bepillantást.
A holland és magyar polgárok
EU-tagsággal kapcsolatos aktivitásáról is szó esett, de célkeresztbe került a fenntartható
fejlõdés, a klímaváltozás, az
energiakooperáció és a „Szép,
új közgazdaságtan” is. Az
együttmûködés jegyében beszélgettek még Keszthely környezetvédelmi eredményeirõl
és terveirõl. A Fõ téren bemutatták keszthelyi iskolások alkotásait, holland és magyar
mûvészek interaktív objektjeit
és installációit. A vendégeket
balatoni csónakázásra vitték,
és
megismertették
õket
Keszthely látnivalóival is.

Aludttejet és kefirt is enni kell az
immunrendszer erõsítésére, viszont a többi tejterméket érdemes
elkerülni. A gyógyteák közül a leghatásosabb a fagyöngy, zsurló, galagonya, orbáncfû, borsmenta, fodormenta és a citromfû. Sómentes
diéta szükséges, és a minimum napi három liter folyadék elfogyasztását szoktam javallni. A méreganyagok távozásának elõsegítésére és a nyálkahártyák felszabadítására az arc kamillás gõzölése is
érezhetõ eredményt szokott hozni. A pollenektõl terhes idõszakban
nem szabad hosszan a szabadban
tartózkodni. Az orra applikálható
védõmaszkot sem kell szégyellni. A
parlagfû annak ellenére, hogy sok
millió ember életét megkeseríti,
gyógynövény. Egyetértek vele, de
jómagam nem alkalmazom az elsõ
hallásra ijesztõ módszert, amely a
szervezetet telíti az elrágcsált parlagfûvel. Hiányoznak még az engem meggyõzõ klinikai vizsgálatok, ezért én nem buzdítok a parlagfû rendszeres fogyasztására, de
tudom, hogy sokan ezzel a módszerrel gyógyultak ki véglegesen a
betegségükbõl.
Tapasztalatom
szerint nagyon hatásosak még a
homeopátiás készítmények is. A
test energiarendszerében az elakadásokat meg kell szüntetni. Ha
szabad az energiaáramlás, akkor a
gyógyulás is hamarjában megérkezik. Érdemes bízni a természet erejében!

A fesztivál immáron a turisztikai elõszezon legrangosabb programkínálatává vált, ennek jegyében köszöntötte a résztvevõket,
a vendégkört Bíró Róbert polgármester. Nagy tömegû részvétel
jelezte a palacsinta kedveltségét.
A verseny bizonyította, hogy a
nevezõk konyhamûvészeti ötlettára kimeríthetetlen. Sütési, ízesítési, formázási fantáziákat megtestesítõ verseny helyi és vendégszereplõi nagy munkát adtak
a zsûrinek: 11 csapat versengett,
a felhozatalokban akár húsznál is
több sütettel. A közönség minõsítése ugyancsak egyértelmûen jelezte a fesztivál kiváló versenyeredményét azzal, hogy mindenki palacsintával lakott jól.
Jó konyha, és a hozzá kapcsolt
színes szórakoztató mûsorok
megmutatták, hogy a nem éppen
kedvezõ idõjárás befolyásán felül
tud kerekedni a jó hangulat.

KOMOLYZENEI ÉLMÉNY

Zalaszántói orgonaavató
Az önkormányzat és az egyházközség sikeresen szerepelt a
Darányi Ignác Európai Magyarországi Vidékfejlesztési Alap pályázatán, aminek eredményeként hangversenyorgonát vásárolhattak.

A hangszert a templomban
helyezték el, s ünnepi koncertet
rendezve avatták fel. A vasárnapi
szentmisét követõ eseményen
Farkas Lajos polgármester elmondta, hogy az elnyert támogatás anyagi önerõ nélkül tette lehetõvé a beszerzést. A gyártmányt tekintve is értékes, holland márkájú, digitális hangversenyorgona a község egyházi és
világi rendezvényeinek nívóját
egyaránt emelni fogja, szerepet
szánnak neki önálló zenei programok rendezésével is.
Az avató hangversenyre Teleki
Miklós siófoki orgonamûvész szereplésével került sor. Szóban is

bemutatva a hangszert, beszélt
arról, hogy személyes tapasztalatai vannak a holland orgonagyártás magas minõségérõl. Ezt érzékeltetve játékával kellemes ízelítõt adott a komolyzenei irodalom
gyöngyszemeibõl, amelyek ezután immár gyakran csilloghatnak a falu lakói és vendégei köré-

ben. Játéka kellemes élményt
adott a komolyzenei irodalomban
való
tallózással:
elhangzott
Johann Sebastian Bach h-moll
triószonátája, majd a komponista
kortárs német szerzõitõl szólaltak
meg variációk, a mûsort Liszt Ferenc, isteni hálaadó fantáziamûve
zárta.

HÉVÍZ-KESZTHELY

8

KESZTHELYI STRANDMODERNIZÁLÁS

KITEKINTÕ

ALSÓPÁHOK ÉS MURAKERESZTÚR

Újítások, fejlesztések, javítások Országos EU-vetélkedõ
– A keszthelyi strandok hivatalos nyitását a pünkösdi ünnepekkel egy idõben tervezzük. Az idõjárásnak köszönhetõen a legtöbb
munkát idõarányosan el tudtuk végezni. A zöldfelületek gondozásán javarészt túlvagyunk. A május elején kiültetett egynyári virágok éppen a szezon kezdetére fognak megerõsödni, így látványos
képet mutatnak a szezonra. A diákmunkásokkal, a közfoglalkoztatotti állományban lévõkkel és az állandó munkavállalókkal együtt
mintegy harmincan teszünk majd azért mindennap, hogy a strandi
pihenés gondmentes legyen.

Rövid és hosszú távú fejlesztési terveket készítettünk, továbbá folyamatosan figyeljük a
strandok modernizálását segítõ
uniós és egyéb pályázati lehetõségeket. A belépõdíjak felülvizsgálata megtörtént, nagyarányú
változás nem történt, így a két
éve érvényes – kivéve a kabinbérletek – árakon látogatható a
strand. A SZÉP- és bankkártyás fizetési módot egyre többen választják. A West-Balaton kártya
még több, akár 50%-os kedvezményt kínál majd” – foglalta
össze a szezoni készülõdés egyes
lépéseit Csendes Antal, a VÜZ Kft.
fürdõüzemeltetési csoportjának
vezetõje, akitõl a helyi strandok
modernizálásáról érdeklõdtünk:
– A Helikon strandon tavaly elkezdtünk egy fásítási programot.
Az UV-veszély miatt a fürdõzõk
zöme inkább árnyékos helyet keres magának, ezért több mint félszáz csemetét (fûzfát, platánt,
kõrist) ültettünk ki a már meglévõ fafajaink választékához igazodva. A fatelepítés idén is folytatódott a városi strandon. A mederrész eliszaposodását ellensúlyozandó, a Helikon strandon a
mederrendezést és a homokozást kiemelt feladatként végezzük el. Az általunk üzemeltetett
strandokon a teljes iszap eltávolítása jelentõs, 100 milliós tétel,
amelynek elõteremtésére egyelõre nem sikerült pályázati lehetõséget találni. Az elmúlt évek sikerei alapján a kezelésünkben lévõ strandokon újból pályázunk a
legjobb balatoni fürdõhelyeket
minõsítõ „Kék Hullám Zászló” versenyen. A zöldfelületek ápolására, gondozására minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítunk.
Gyepminõségû fû elérése a cél.
Tavaly a Helikon strandon elkészült az öntözõberendezés, így
már nem csupán a városi strandon leszünk képesek a legmelegebb, csapadékszegény idõszakban a gyepterületet zöld állapotban tartani. Folyamatosan növeljük a virágágyások számát és a kiültetett növények darabszámát.
Tavaly a városi strandon elkészült
az esténként megvilágított, pihenõpadokkal bõvített part menti
sétány, amely kellemes idõtöltést
biztosít.
– Milyen változásokra lehet figyelmes a fürdõvendég?
– A városi strandon az elbontott, nem EU-szabványos játszótér helyére egy bébi játszópark új
elemei kerülnek ki. Tervink szerint ez a játszótér a késõbbiekben
további elemekkel bõvül. A nyolc
éve üzembe helyezett és családos vendégek körében nagyon
népszerû Balaton alakú medence
átvizsgálását, gépészeti ellenõrzését elvégeztük. A Sziget-fürdõ
korlátait megújítottuk és lefestettük. A Sziget-fürdõre vezetõ

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

híd javítását most végezzük. A
két éve bevezetett értékmegõrzõ
szolgáltatást a folyamatosan növekvõ igények miatt tovább fejlesztjük. A fõpénztár épületét
megújítjuk úgy, hogy harmonizáljon a Balaton-part II. projekthez

tonmáriafürdõvel és Balatonberénnyel közös projektet.
– Miként alakul az éjszakai
élet?
– Hétvégeken a strand egy része az ott mûködõ és engedéllyel
rendelkezõ vendéglátóegységek
jóvoltából
szórakozóhelyként
mûködik. Nyáron még szerda esténként is a fiatalok veszik birtokba a teret. Továbbra is fontos célunk és feladatunk, hogy az egyes
vendéglátóhelyeken történõ szórakozáshoz minél biztonságosabb
feltételeket tudjunk biztosítani az
ott tartozódó vendégek számára.
Ügyelni kívánunk a minél kisebb
zajterhelésre. A rend szavatolásá-

kapcsolódó fejlesztésekkel. A fejlesztési tervünkben a wi-fi beüzemelése is szerepel, de a sávszélességet érintõ technikai problémák leküzdése egyelõre komoly
kihívás. Az országos és városi célhoz illeszkedve még több szelektív hulladékgyûjtõ szigetet alakítunk ki a strandok területén. A
városi strand kiemelt helyszíne
lesz a nemzetközi triatlonversenynek. Jövõre öbölátúszási versenyt akarunk indítani. Szeretnénk meghonosítani egy Gyenesdiással, Vonyarcvasheggyel, Bala-

ra a polgárõrökön kívül a rendõrség is felügyel. A strandon szezonban folyamatos lesz a rendõri
felvigyázás. A strand teljes nyitvatartási idejében három vízimentõ is szolgálatot teljesít, és
rajtuk kívül egy ügyeletes mentõtiszt is dolgozik. A víz minõsége
szinte állandóan kiváló, ezt igazolja, hogy a folyamatos minõségellenõrzés, és hatósági ellenõrzések az elmúlt évtizedben hiányosságot nem tártak fel, ezáltal
probléma nem merült fel a mûködésben.

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági 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.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

Holtversenyben Alsópáhok és
Murakeresztúr csapata nyerte
meg az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek (IKSZT) számára meghirdetett egyhetes országos vetélkedõsorozatot. A versenyre az országból 41 csapat
jelentkezett, köztük több zalai
csoport is. A rendkívül kiélezett
küzdelemben azonos pontszámmal a Murakeresztúri IKSZT Fan
Club valamint az Alsópáhoki
Európá-hok nyert. Jutalomként:
3–3
fõvel
elutazhatnak
Brüsszelbe – tudatta lapunkkal
Szabó Zsolt Szilveszter alsóigénylõ feladatok, melyek rendpáhoki mûvelõdésszervezõ.
szerint technikai eszközöket (pl.
fényképezõgép, videokamera) is
Mint megtudtuk: május 5. és igényeltek. A nap zárásaként ke9. között zajlott az IKSZT Európa resztrejtvény jött, melynek megHét vetélkedõsorozat azzal a cél- oldása is mindig az EU aktuálisan
lal, hogy a települési közösségek
játékos, rendhagyó formában
ünnepeljék az Európai Unióhoz
való csatlakozásunk tizedik évfordulóját, közös európai értékeinket, az EU fejlesztési forrásaiból megvalósult fejlesztéseket. A versengés hétfõtõl péntekig online zajlott: mindennap
10–16 óra között kétóránként
tették közzé az aktuális feladatokat, kérdéseket, és ezek mellett
külön feladványokat is meg kellett oldaniuk a csapatoknak. Létszámbéli és korosztálybéli megkötés nem volt, mint ahogy a
csapatok összetételét is lehetett
menet közben változtatni. A viadal mindennap egy rendkívül
öszszetett 25 kérdéses teszttel
indult, majd adott témában interjúkat, beszámolókat kellett
készíteni. Ezt követõen érkeztek
a leleményességet, ötletességet

érintett részterületére vonatkozott. A pénteki napon a csapatoknak saját településükön néhány napi extra feladattal megtûzdelt Európa-napot kellett
szervezni és lebonyolítani.

