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SZENT IVÁN-ÉJ CSERSZEGTOMAJON

TESTÜLETI DÖNTÉSEK KESZTHELYEN

Szertartásos tûzgyújtás Adók, ingatlanok, értékek
„Cserszegtomajon elsõ alkalommal szerveztünk Szent Ivánéji tûzgyújtást a Vadász utcai
Kultúrház udvarán” – adta hírül
Kocsis Zsuzsa mûvelõdésszervezõ, aki egyik ötletadója volt a
hagyományteremtõ
rendezvénynek.

Az est – melyet Bartha Gábor
polgármester is megtisztelt jelenlétével – programját a Szent
Iván-napi tûzgyújtáshoz kapcsolódó népszokások felelevenítése
tette érdekessé, emlékezetessé.
Örömtáncoktól, régi énekektõl
és a fiatalok összeéneklésétõl
volt hangos a környék. Az este
alaphangulatát élõzenés táncház
emelte a Boroszlán és a Refolk
zenekarok tagjainak jóvoltából. A
táncház vezetõi: Hardiné Partics
Edina és Hardi András irányították a zenés-táncos örömünnep
lépéseit. Kezdetben a csángómoldvai népzene dallamai hozták lázba a résztvevõket, késõbb
a párosító énekek dallamvilága
adott erõt, kitartást. A fény, az
élet, a szerelem, a termékenység ünnepe alkalmából szertartásos táncokkal ünnepelték az

Számba vette a helyi adókból származó bevételeket, és több ingatlan ügyében is döntést hozott a keszthelyi képviselõ-testület. A
júniusi soros ülésen tájékoztatást kaptak a képviselõk a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 2013. évi mûködésérõl és a Keszthelyi Települési Értéktár eddigi tevékenységérõl is.

A képviselõ-testület minden tellel a város büdzséjének legnaévben megvizsgálja az elõzõ év gyobb bevétele a helyi adókból
adózási tapasztalatait, hiszen származik.
több mint 1 milliárd forintos téHabár a 2013. évi elõirányzat
109 százalékban teljesült, a tavaly
befizetett helyi adók mértéke elmaradt a 2012-es évhez képest. A
visszaesés betudható egyfelõl a
központi jogszabályi változásoknak
(2013. január 1-jétõl a gépjármûadó-bevétel csupán 40 százaléka
marad a helyi önkormányzat költségvetésében), másrészt az adófizetési készség csökkenésének.
Az önkormányzat felé évek óta
jelentõs adótartozások állnak
fenn, melyek behajtása kiemelt
A mozgáskultúráról, sportfeladata a hivatal munkatársairól szóló „sportos történetek”
nak. Az adózók befizetései, adóhévízi elõadás-sorozat hatobevallási morálja jelentõsen romdik részében Evansné Füri Éva
lott, azonban a nehézségek elleBSY jógatanár tartott bemutatóval színesített közel kétórás elõadást a hévízi könyvélet diadalát. A világosság, a tisz- az örök megújulás jelképét a
tárban a tudat derûs nyugaltaság, az egészség, az eleven- közben eleredõ esõ sem volt lémához utat mutató hatha jóség, a szenvedély, a szerelem és pes kioltani.
gáról, ami testgyakorlatokkal,
testtartásokkal, tisztító „eljárásokkal”, légzõgyakorlatokkal és meditációkkal úgy képes segíteni, hogy életenergiánkat egyenletesen oszlatja
el testünkben.

A TUDAT DERÛS
NYUGALMÁHOZ

A hatha
jógáról

A MINÕSÉG LOBOGÓI

Kék Hullám-elismerés
Vetõné Zeke Erzsébet, a Nõk a Balatonért Egyesület képviseletében vett részt a strandok és kikötõk minõségi versenyének eredményhirdetésén, s adta át a kiválóság jelképeként a Kék Hullámzászlót, amit 26 strand és 5 kikötõ nyert el.

A Balatoni Szövetség által 12
évvel ezelõtt alapított védjegyért immár hagyományosan
kelnek versenyre a szolgáltatók.
A Kék Hullám-zászló az egységes
követelményrendszernek magas
fokon való megfelelés elismerése, a bizalom záloga. A minõségi
jelzés odaítélésében szakmai
szervezetek – tisztiorvosi szolgálat, nemzeti parki képviselet –
mellett, partner a Nõk a Balatonért Egyesület és a Balatoni Fürdõszövetség. A viselés joga garanciát ad a partszakasz tisztaságára, a biztonságos fürdõzésre, a
kulturált szolgáltatásokra, a vízminõségre.
A zalai partszakasz kiválóságát
is jelzi, hogy az idei szezonra szó-

www.pannonwork.hu/diakmunka
zalaegerszeg@pannonwork.hu
+36-92/346-279
+36-70/380-1553

lóan valamennyi település büszkélkedhet a zászlóval, Keszthely
mindhárom strandja megkapta a
viselés jogát, oklevéllel.

A jógával mintegy másfél
évtizede foglalkozó terapeuta,
négy és fél éves tanulmányait
az Európai Jóga Szövetség által akkreditált British School of
Yoga világszerte elismert angol egyetemen végezte.
(Folytatás a 4. oldalon.)

nére az Adócsoport fokozott ellenõrzési tevékenységének, hatékonyabb munkavégzésének köszönhetõen az adóhátralékokat
az elmúlt évben közel 20 millió
forinttal sikerült csökkenteni.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ügyében több döntést is
hoztak a képviselõk. Az idegenforgalom és a belvárosi kereskedelem fellendítése érdekében,
hosszabb ideje üresen álló helyiségek hasznosítása céljából további kedvezmények megállapítását határozta el a testület. Így a
Kossuth utca 45. szám alatti épületben a korábbi Hír-SAT és Erste
Bank székhelyét vendéglátó egységként, míg a Kossuth Lajos utca
5. szám alatti helyiséget üzletként
adja bérbe az önkormányzat.
Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában közel 320 lakóingatlan áll. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város felülvizsgálja az ezzel kapcsolatos vagyongazdálkodását.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Diaév a játékmúzeumban Adók, ingatlanok, értékek
A 60 évvel ezelõtt alapított Magyar Diafilmgyártó Vállalat jogutód- vezet vissza, amikor a diázás elõdjéja, a Diafilm Kft. az ide esztendõt a diafilm évének nyilvánította.
nek tekinthetõ laterna magica hódító útjára indult Angliából. Anno, a
szerkezettel üveglapokra festett kéA jubileum ünnepléséhez vidéki új kiállítás született: koncentrálva a peket megvilágítva vetítettek ki lenhelyszínként csatlakozott a keszthelyi diafilm évére, a vetítéstörténeti talló- csén keresztül. A fényt a készülékek
Vidor Játékmúzeum. A különféle kor- zó a Vidor Játékmúzeum idõszakos korszerûsége szerint városi gáz,
történeti értékek gyûjtõjeként ismert nyári tárlataként került közönség elé, petróleum vagy gyertya lángja adta.
Túri Török Tibor a filmtörténelem tár- kiegészülve Koroncz Ilona gyûjtõ által A film feltalálásával gyorsult a fejlõgyi emlékei körébõl is gazdag emlék- rendelkezésre bocsátott darabokkal. dés folyamata, a diavetítõk számos
tárat õriz. Ezek számos darabjával taA vetítéses képkultúra technikája fajtája jelent meg világszerte. Mindlálkozhattak mára a nézõk a Nosztal- mintegy száz darabbal nagy korsza- ezek közt enged tallózni a jubileum
gia Múzeumban. A látnivalókból most kot ölel föl: egészen a 17. századig jegyében rendezett kiállítás. Látni
olyan gépet is, ami egy kilincsmûves
szerkezet segítségével már lehetõvé tette a filmszalag kézi hajtású folyamatos továbbítását, így mozgókép vetítésére is alkalmas volt.
Sok darab közelmúltat idéz a 60
év jegyében. Követhetõ, amint a
gyõri Lemezárugyár fejlesztései révén sorra kerültek a játékboltokba
újabb és újabb dizájnnal a vetítõk, s
érkeztek mind nagyobb választékkal
a magyar diafilmek. Ahogy a fénykép – akár papíralapú vagy digitális –
sosem veszít nimbuszából, úgy a diavetítés is õrzi mindmáig helyét a kultúrában, az ismeretterjesztésben, lépést tartva a technika fejlõdésével.

SOKAN TÁMOGATTÁK

Máltai nap a Nagymezõn
A Nagymezõ, mint kedvelt kiA nap szórakoztató mûsorában
ránduló célpont, a máltaiak ünne- térzenét adott a Zalai Balatonpének immár szimbolikus helye, part Ifjúsági Fúvószenekar, könahol 3 éve kõoltárt avattak. A nyûzenei produkcióval szerepelt
szakrális létesítmény jelképe a hit- Farkas Szabina hévízi énekes, felbõl fakadó felelõsségvállalásnak, a lépett a Gyenesi Dalárda és a tófegondoskodásnak. Ezt a szellemi- ji Szivárvány Dalkör. A csoportos
séget fejezte ki, s erõsítette meg fõzéssel készült bográcsételeket
A 25 éves múltú karitatív szer- az ünnepi szentmise, a térség harmonikás hangulatzene mellett
vezet 8. alkalommal rendezte a több plébánosának szolgálatával. fogyasztották el a résztvevõk.
programot, kifejezve azzal a köszönet mindazoknak, akik rendszeresen, illetve alkalmanként
részt vállalnak a segélyezõ munkában. Mint Csontár Péter, a csoport vezetõje elmondta, a térségben 12 településre terjed ki a
munkájuk. Sokak támogatásának
köszönhetõ, hogy akár nap mint
nap tudnak könnyíteni a rászorulók sorsán ruhafélék, élelmiszerek
A fürdõvárosi Fontana Filmszínház állami támogatás nélkül
osztásával, egészségügyi eszközök rendelkezésre bocsátásával, olyan sikeresen zárta az évet, hogy úgy döntöttek, érdemes a
ünnepek alkalmával pedig igye- szakmabelieknek is megmutatni: van járható és jól kitaposott út.
keznek hozzájárulni ahhoz, hogy Az itteni mozi már nem csupán a legeredményesebb, de szépsége
jobb napok köszönjenek a miatt is egyre közkedveltebb.
szegénysorsúakra.
A segítõk közös ünnepét jelentõ hagyományos nyári találkozóját tartotta meg a minap a
gyenesdiási Nagymezõn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
keszthelyi csoportja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A jövõben lakásgazdálkodási
koncepciót alkot annak érdekében, hogy hosszú távon gazdaságosan üzemeltethetõ és fenntartható bérlakásrendszert mûködtessen.
Tartalmas beszámoló került a
képviselõk elé a Szent Erzsébet
Jótékonysági Alapítvány elmúlt
évi tevékenységérõl. A nappali
melegedõként és népkonyhaként
üzemelõ intézmény több elképzelést is felvázolt jövõbeni mûkö-

désükkel kapcsolatban. Többek
között felmerült az éjjeli menedék megvalósításának ötlete, de
ezt sem az alapítvány kuratóriuma, sem a képviselõk többsége
nem támogatja.
Hozzájárulását adta a testület
II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezéséhez a róla elnevezett téren azzal, hogy a Túri Török Tibor
által készített mellszobor hatósági engedélyeztetése és a felmerülõ költségek rendezése a kezdeményezõ Keszthelyi Nemzeti

Kör és a Balaton Fesztivál Alapítvány feladata.
Számos javaslat érkezett az
idén megalakult Települési Értéktár Bizottsághoz, amelyekre figyelemmel több más épített, természeti és kulturális örökség
mellett része lesz a Keszthelyi Települési Értéktárnak például dr.
Bakonyi Károly szõlõnemesítõ
életmûve, a Reischl-féle Sörház, a
Georgikon Kar Sárgulási ünnepsége, valamint a Fenyves-allé és Fenéki úti gesztenyefasor is.

MEGKEZDÕDÖTT A FÕSZEZONI PROGRAMSOROZAT

Utazások gasztronómiában
A római kor vendéglátásának, gasztronómia-kultúrájának meg- Fúvószenekar menetzenéje nyoidézésével indult el Balatongyörökön a nagy vonzerejû fõszezoni mán nyílt meg a kézmûves sörök
és házi ízek fesztiválja: pálinka- és
programsorozat.
sajtkóstoló a gasztronómia világába, látványos kirakodóvásár a haImmár hagyományok szerint, nyomába. A barangolók a rene- gyományok eredetébe, sok színes
helytörténeti gyökereken éledt szánsz és barokk idõkig értek szórakoztató zenés-táncos elõa múlt: a római kor birodalmá- vissza: Györök templomában a adás a jó hangulat magas fokára
nak kultúrájában kalandozha- hévízi Musica Antiqua együttes vitte a vendégkört. Mindezzel úttott a vendégkör. Színes szóra- régzenei koncertjével zárult a jára indul a nagy vonzerejû nyári
kozató mûsor mellett terült az nagy történelmi zarándoklat.
programsorozat, ami hamarosan a
asztal Matus módon készült
Vonyarcvashegyen sörfeszti- boros forgataggal folytatódik, azt
vagdalt hússal, becsinált sárga- vállal avatták fel az újonnan elké- követik a halásznapok, majd a borbarackkal, árpagyönggyel, Ma- szült rendezvényteret. A vasútál- és csemegeszõlõ-fesztivál veszi a
jor mesterféle pacalparádéval, lomás tõszomszédságában, a tele- stafétát a fõszezonban.
Lekics-borral. Római lakomát pülés centruma, a strand és az oda
Reziben, a „Rizlingország” néidézve – ahogy a házigazdák vezetõ fõutca háromszögében lé- ven jegyzett hegyi birodalomba
ígérték – derülhetett a szív, s tesült az üdülõtelepülés nagyfor- vitt az út a minap: kinyitották a
dagadhatott a has.
galmú programjainak befogadó kápolnasori hegykaput, szól a zeMegismerkedhettek a látoga- helye. A Zalai Balaton-part Ifjúsági ne rezesekkel, sramlisokkal.
tók a hegyi hajlékok romantikus
környezetével, Bece-hegy boraival. Dottó kisvonattal tettek túrát
a vendégek, végigjárva a pincéket. Majd utcabálon tetõzött a jókedv, kincskeresõ geochaching
úton indultak sokan a Seuso-kincs

MOZISOK ÉS FILMFORGALMAZÓK TALÁLKOZTAK

Közös gondokról és sikerekrõl

A TUDAT DERÛS NYUGALMÁHOZ

A hatha jógáról
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Scaravelli által inspirált szabadabb felfogású, modernebb
jógaváltozatot azért választotta,
mert ezzel könnyebben megvalósítható a befelé fordulás, az elme és a mentális folyamatok le-

csendesítése, önmagam megismerése, a félelem eltüntetése.
Erõfeszítés nélkül történik meg a
teljes belsõ oldottság és ellazulás. Az általa irányított jógaórákon a testi-szellemi erõk felébresztésére törekedve egyesül az

egyéni lélek az univerzális lélekkel. A test inspirációkat szerezve
fokozatosan készül föl arra, hogy
a belsõ érzelmek harmonizálódjanak, az ellentétes idegimpulzusok kiegyenlítõdjenek, az életenergia koncentrálódjék.
A kívülrõl érkezõ ingerek
megszüntetése segít a mélytudatosság elérésében, a belsõ
csend megtalálásában, a tudat
tisztán fénylõ állapotának elérésében.
Csak a testem, az elmém és az
akaratom számít – emelte ki a
tréner vetítettképes elõadásán,
ahol az érdeklõdõk választ kaptak arra a kérdésre, hogy mi
szükséges ahhoz, hogy valaki önmagával és környezetével tökéletes harmóniában éljen úgy,
hogy képes legyen a mindennapi
stressz legyõzésére. A jógatanár
bemutatott különbözõ betegségek legyõzésére szolgáló pozíciókat, nyújtásokat, csavarásokat, hajlításokat, testhelyzeteket. Az elõadó ecsetelte az
ayurvédikus táplálkozás élettani
hatását és elõnyeit is.

A Hévízi Nyári Filmmûvészeti
Szimpózium keretein belül június
derekán tartották meg a mozisok
és filmforgalmazók találkozóját. A
szakmai rendezvény a tapasztalatcserén túl is sok érdekességet
kínált. A filmes program szakmai
részét úgy állították össze, hogy
minden korosztály találhasson
benne igazi csemegét. Elõadással
próbálták igazolni, hogy van élet
a cinema city-k mellett. Kezdeményezték, hogy a mozisok országos szövetsége és az art szövetség hatékonyabb érdekképviseletet biztosítva egy szervezetben öltsön testet. A honi filmek
elfogadásával kapcsolatban elhangzott: a jó magyar film képes
most is közönségkedvenc lenni.
A közönség visszahódítására
évekkel ezelõtt elindított folyamatok mára javarészt beértek, ám a
tartós sikerhez az feltétlenül szükséges, hogy mûködjenek olyan kisvárosi filmszínházak, ahol a legújabb alkotásokat is vetítik. Nehéz
ugyanis konkurálni a pláza-mega
mozikkal, és minden állami támogatást érdemes megragadni. Abban
egyetértettek, hogy valódi mûvészi
és kulturális értékeket hordozó, elgondolkodásra ösztönzõ filmalkotásokat szinte csak a régi típusú vetítõhelyeken lehet látni. Átlátható,
tervezhetõ pénzügyi forrásokra van
szükség, hogy legalább az életben
maradás megvalósuljon.

INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK

Munka és magánélet
A „Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi
kistérségben" címû Széchenyi-terves pályázati projekt eredményeirõl tartottak lakossági fórumot június végén a Balaton Színház
Simándy-termében, ahol Vozár Péterné önkormányzati képviselõ, a
program vezetõ koordinátora vetítettképes elõadásban taglalta a
munka és a magánélet összehangolását segítõ, rugalmasságot növelõ helyi kezdeményezéseket.

Bemutatta az épületkorszerûsítéseket, a kismamáknak szóló ismeretterjesztõ foglalkozásokat, a
gyesrõl a munka világába visszatérõk számára szervezett képzéseket, a szociális kerekasztal és szívességszolgálat eredményeit, a
családi napköziben végzett sikeres
gyermekfelügyeletet.
Az önkormányzat konzorciumi
partnere volt: a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, a Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület és a Szemfüles
Egyesület a Gyermekekért. Javítottak a nõk munkaerõ-piaci részvételén, szociális térképet készítve
újjáélesztették a szociális kerekasztalt, babaváró valamint baba-mama klub indult. Ajánlásokat és

programokat dolgoztak ki a délutáni és kora esti gyermekfelügyelet megszervezésére. A munka világából kiszakadt embereket segítettek vissza a munkaerõpiacra. A
Keszthelyi Közös Önkormányzati
Hivatalban pelenkázó- és baba-mama szobát alakítottak ki, öt óvodában pedig „családi szobák” létesültek. Az Életfa Óvoda bejáratánál
rámpát építettek. Menetrendi
egyeztetéseket folytattak, alternatív közlekedési lehetõségek kidolgozásán is fáradoztak. Az ügyfélfogadást érintõ kérdésekben is sikerült elõrelépni. A járás településeire is kiterjesztették a szívességszolgálatot. A több mint egy évig
futó projekt idõszaka alatt 16+4
fórumot is megszerveztek.

HÉVÍZ-KESZTHELY

PANORÁMA
Munkácsy Mihály, a festõfejedelem teljes életmûvét átölelõ
tárlatot nyitottak a közelmúltban
a hévízi múzeumban, ahol számos Munkácsy-fotót, tizenhét
festményt, hat grafikát, több
reprodukciót, vázlatrajzot és személyes tárgyat is bemutatnak, s
a fürdõvárosba érkezett RipplRónai József mesterérõl, annak
halála után készített akvarellje is. gozó szalonképet is megcsodálhatnak. Megszemlélhetünk néhány vallásos témát feldolgozó
Békéscsaba, Sopron, Gyõr és festményt, a rengeteg fotót és
más nagyváros után Hévíz is illõ grafikát tanulmányozva pedig
módon tiszteleg a szeptember megérthetjük, hogyan gondolkomásodikáig látogatható tárlat dott és alkotott a festõóriás, s bemegszervezésével a 170 éve szü- tekinthetünk párizsi mûtermébe
letett festõgéniusz elõtt.
is. Mûvészettörténeti szempontAz Amerikai Egyesült Államok- ból igazi kuriózumként tekintheban élõ, magyar származású üzlet- tünk a nagyközönség számára
ember, Pákh Imre magángyûjte- csak alig ismert alkotásra: a Cigáményébõl, valamint a békéscsabai nyok az erdõszélen címû képre,
Munkácsy és a pécsi Janus Panno- amelyre nemrég bukkant rá Pákh
nius Múzeum anyagából összevá- Imre. Munkácsy Mihály életének
logatott kiállításon megtekinthetõ 53 éve alatt legalább 600 képet
a „nagymester zseni” Krisztus Pilá- festett, ezek közül számos alkotás
tus elõtt címû vázlatrajza, a festõ kallódik még szerte a világon. Elsõ
csak nagyon ritkán kiállított Mil- képeit 1862-ben festette, innenton-képe és a Ballada címû fest- tõl már semmi nem tántoríthatta
ménye, amire ráfestette saját ma- el attól, hogy festõ legyen. 1871gát is. Az érdeklõdõk három hatal- tõl Párizsban nyitott mûhelyt, memas méretû, vidám témát feldol- cénása halála után annak özvegyét
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RENDEZVÉNYEK KESZTHELYEN

Júliusi
programok
A festõfejedelem életmûvébõl

MEDVETALP-MIZÉRIA

Pánikra semmi ok!
A Balatonnál is riadalmat keltett a kaukázusi medvetalp, mint az
egészségre különösen káros gyomnövény. Mi a véleménye a pánikról?
– kérdeztük dr. Szeglet Pétert, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékének egyetemi docensét.

– Pánikra semmi ok! Valószínû,
a mérgezés heves tünetei miatt
került a figyelem középpontjába
a kaukázusi medvetalp. Furanokumarin nevû toxinja a bõrrel
érintkezve a napsütésre fokozottan érzékennyé teszi a bõrt, így
„égési sérüléseket” szerezhetünk,
ha a növény szárát, levelét megtörve annak nedve bõrünkre kerül. Ahhoz az esethez hasonlítanám, amikor bekenjük magunkat
egy erõs napvédõ krémmel, és kifekszünk a napra. Ahova véletlenül nem jutott krém, ott alaposan
megég a bõrünk. A növény toxinjai még ijesztõbb tüneteket produkálnak, hiszen az égett bõrfelület el is feketedhet, sõt a
gyógyulás után hónapokkal is érzékeny lesz a fényre. Persze ritkán találkozni ezzel a növénnyel,
hiszen a többi rokonához hasonlatosan (közönséges, és a sosnowsky medvetalp), amik szintén
megtalálhatók nálunk, csak a számukra kedvezõ ökoszisztémában
a patakkísérõ magaskórós társulásokban és nedves réteken fordul elõ. Azok a turisták, akik ilyen
helyeken járnak, célszerû, hogy
zárt ruházatot viseljenek, és ismerjék meg a növényt. A baj inkább akkor következik be, amikor
a gyermekek a közelében játszanak. Az embernél is magasabbra
növõ ernyõs virágzatú növény alá
jól el lehet bújni, sõt egyes híresztelések szerint az 5–10 cm
vastag üreges dudvaszárát „látcsõnek” használva akár tartós látászavart is beszerezhetnek. Mindenképpen ajánlatos tehát a szülõi felügyelet.
– A kaukázusi medvetalp a Tisza egyes szakaszain, illetve
Keszthely környékén már tömegesen elõfordul, adta hírül egyebek mellett a wikipédiára hivatkozva a friss.hu. Igaz a tömeges
honi elterjedésérõl szóló híradás?
– A tömeges elõfordulást kicsit
túlzónak tartom, inkább úgy kellene fogalmazni, hogy terjedõben
van, ami szintén komoly dolog,
hiszen veszélyezteti a honos flórát, hazai fajok populációit szoríthatja vissza élõhelyén.
– „Keszthelyen, egyetlen területen, a Pannon Egyetem Georgikon Karának külterületi telep-

helyén található kaukázusi medvetalp, mert a mezõgazdaságtudományi egyetem a hatvanas
években kísérletezett a növénnyel” – tudatta a sajtóval a
város polgármestere. Azért létezik még a növény, mert most is
kísérleteznek vele, vagy azért,
mert sikertelen volt a kiirtására
való törekvés?
– Korábbi kísérletekrõl nincs
bõvebb tudomásom, viszont az
biztos, hogy most nem folynak
vele kísérletek. Gyors növekedése, jó megújulóképessége és valószínûleg jó beltartalmi értékei
miatt foglalkozhattak vele korábban, mint ígéretes takarmánynövénnyel. A növény még azért létezik, mert megtalálta az életterét a természetben. Számos növény ugyanezt az utat járta be:
mint érdekességet, bevitték a
botanikus kertekbe, késõbb megjelent néhány kiskertben, majd a
természetben. Hogy azután gyorsan terjed, úgynevezett agresszív
neofitonná válik, az többek között annak is köszönhetõ, hogy a
természetes ellenségeik (kórokozók és kártevõk) az „õshazájában”
maradtak.
– Jelenthet-e
e veszélyt a Keszthelyen élõkre vagy a turistákra ez
az agresszívnak titulált növény?
– Amennyiben meggondoltan

Akár ragyog a nap, akár borúsabb az idõ, júliusban garantáltan
megéri Keszthelyre látogatni, hiszen számtalan programot kínál a
város a turistáknak és a helyi lakosoknak egyaránt.

vette feleségül. Az asztaloslegénybõl az egész világot meghódító
festõmûvész 1900-ban hunyt el,
viszont itthagyta portréit, szalonés tájképeit, a magyar történelem,

viselkedünk a természetben, ismerjük a potenciális veszélyhelyzetet, minden bizonnyal elkerülhetõk az ilyen jellegû nemkívánatos balesetek. Az invazív növények
nem ránk, hanem a honos vegetációra jelentenek igazi veszélyt.
– A kaukázusi medvetalp igazi túlélõmûvész: ha kivágják,
azonnal újrahajt. Ki lehet egyáltalán irtani?
– Minden bizonnyal megvan az
eredményes módszer, csak nem
biztos, hogy rentábilis. Egy kiskertbõl ásóval végleg eltávolíthatjuk a betolakodót, de a természetben más a helyzet. Egy másik
agresszív növényünket, a selyemkórót például csak vegyszeresen
tudják visszaszorítani a Kiskunsági
Nemzeti Park homokterületein.
– A híradások szerint Németország évente majdnem 13 millió eurót költ a veszélyes jövevény kordában tartására. Itthon
is hasonló helyzet várható?
– Nem tartom valószínûnek.
Egyrészt Németországban csapadékosabb a klíma, kedvezõbbek a
viszonyok a terjedéséhez. Nálunk
számos más fontos dolog van a
természetvédelem
területén,
amire forrásokat kell keresni.
Közegészségügyi vonatkozásait
tekintve pedig a parlagfû sokkal
veszélyesebb nemkívánatos jövevény, gondolok itt a széllel történõ allergén pollenterjedésre.
– A kaukázusi medvetalp összetéveszthetõ más növénnyel?
– Természetesen minden növénynek megvan a hasonló párja.
Leginkább a közönséges és a sosnowsky medvetalp hasonlít rá.
Persze ezek is ugyanolyan mérgezést okozhatnak, kissé mérsékeltebb tünetekkel. Élõhelyén még a
podagrafû hasonlíthat rá, ami lényegesen kisebb, de szintén az
ernyõsök családjába tartozik.

fõleg a 48-as szabadságharc emlékét idézõ munkáit, vallási ihletésû
képeit, melyek elõtt az utókor
csodálattal és tisztelettel adózhat
immár Hévízen is.

2004-es Honda Civic 1.4
Sedan, benzines személygépkocsi friss mûszakival eladó. Elöl
elektromos ablakemelõvel, manuális klímával, 2 légzsákkal rendelkezik. Mûszaki 2016. júniusig
érvényes. Ár: 1,3 M.
Érdeklõdni:
19 órától 06-30/471-1095.

A július 11. és 13. között az idén
debütáló KeszthelyFest az egész
város területét felöleli, három helyszínen is csábítja a szórakozni vágyókat. A szervezõk minden korosztályra és több érdeklõdési körû
vendégre gondoltak: a Festeticskastély parkjában lovas- és huszárprogramokkal, régmúlt idõk vásárával, Hair musical-elõadással várják
a látogatókat. A történelmi belváros sétálóutcáján a legnemesebb
magyar pálinkaházak pálinkái kóstolhatók kitûnõ folkprogramok kíséretében. A Balaton-partra pedig
a bulizni vágyókat és kisgyermekes
családokat invitálják rengeteg koncerttel, foci-vb-közvetítéssel és
sok-sok játékkal. A három nap alatt
többek között fellép a Ghymes, az
Amadinda Ütõegyüttes, az Akkezdet Phiai, a Magyarvista Social
Club, a Cimbaliband, az Igricek és az
Alma Együttes.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere elmondta: a fesztivál
szlogenje – „Tengernyi élmény!” –
utal a programok sokasága mellett arra is, hogy az elkövetkezõ
években meghatározó szereplõje
kíván lenni a magyar tenger rendezvénykínálatának.
Az ezt követõ hétvégén a már
hatodik alkalommal megrendezett háromnapos nemzetközi
népzenei és néptáncfesztivál
csalogatja az érdeklõdõket, akik a
magyar mellett szerb, horvát, német, görög és bolgár táncokkal is
megismerkedhetnek, majd a
szombat esti Makám-koncerten
szintén táncra perdülhetnek.

Júliusban startol a Keszthelyi
Nyári Játékok is. A Centrál Színház alkotócsapata valódi különlegességekkel készült az idei keszthelyi nyárra, reményeik szerint a
nézõk legnagyobb örömére. A
24-ei nyitóelõadáson a már tavaly
megismert nagy sikerû Hét boszorka címû fergeteges zenés
produkció látható, melyen hét
magyar díva lép fel. Ezután minden héten Michael Frayn világsikerû bohózata, a Függöny fel!
lesz mûsoron a Festetics-kastély
varázslatos parkjában felállított
szabadtéri színpadon.
Július utolsó hétvégéjén Jazzfröccs címmel ismét egy új rendezvény mutatkozik be. A különleges Balaton-parti helyszínen a
kellemes jazzmuzsikát három napon át borkóstolók és gasztronómiai különlegességek kísérik.
Ha már jó borok és finom étkek: hagyományosan július végén
kezdõdik a Zalai Borcégér keszthelyi borünnep, idén már a huszonkettedik. A borházak és pecsenyesütõk kitelepülése mellett
a látogatókat délután játszóház,
este koncertek és utcabál várja.
Mindeközben a komolyzene
rajongói és az aktív pihenést kedvelõk is megtalálhatják a számításukat Keszthelyen: a karmelita
bazilikában orgonakoncert-sorozat indul, a parton kezdõdnek a
zenepaviloni koncertek, a városi
strand pedig különbözõ sportrendezvények, például spinning
maraton és nemzetközi strandkézilabda-bajnokság helyszíne lesz.
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NEMCSAK MÚLTJUK VAN

IDÉN NYÁRON IS „MOZDULJ BALATON!”

KITEKINTÕ

JÓ SZELET, 135 ÉVES KYC!

Asztalitenisz Hévízen Várják a mozogni vágyókat Keszthelyi sportjubileum

A Hévízi Sportkör asztalitenisz-szakosztálya Emecz Emil edzõ
iránymutatásával kiváló eredményeket felmutatva igazolta: e
sportágnak nemcsak dicsõ múltja, de példaadó jelene és szép jövõje is lehet a fürdõvárosban. A bajnokság tavaszi fordulójának befejezése után kiderült: van ok a büszkeségre. Nem csupán a bajnokságban szerepeltek eredményesen, de egyéniben is elismerésre
méltóan teljesítettek mind a nõk, mind a férfiak.

Az NB I-es tavaszi szezonban a
lányok megmutatták, nem kétséges a bennmaradásuk, és képesek sokat fejlõdni. Megverték Tolnát és Mohácsot, Balatonfüreddel
pedig „döntetleneztek”. A férfiak
versengésében, a legjobbak között számon tartott Csapó Árpád
és Nyírõ József is sérülés miatt
többször kimaradt, így olykor
duplapont-vesztéssel is szembe
kellett nézni.
Mindamellett remény van a
bennmaradásra, és augusztusban eldõl, hogy van-e visszalépõ,
illetve van-e olyan NB II-es nyertes, aki nem kíván felsõbb csoportban szerepelni. A második

csapat a férfiaknál NB III-ban szerepelt, és mindössze két pontot
vesztve megnyerte a bajnokságot. Tõkés Levente, Magyar Gyula, Huppán András és Nagy Emil a
nyár folyamán már az NB II-es
szereplésre készül. Több egyéni
versenyen is részt vettek a szakosztály játékosai. Prágában 12
ország mintegy 30 csapatának
részvételével tartott nemzetközi
tornán Szalai Anna és Orosz Sára
szenzációs teljesítménnyel, szoros meccseken, kitûnõ helytállásról tanúbizonyságot téve
nyerték meg a bajnokságot. A
döntõben a nagy esélyes Csehországgal játszottak.

A magyar tenger partján pihenõ, de a nyaralás idején is mozog– A 135 évvel ezelõtt 105 taggal megalakult „Keszthelyi Csónani vágyó emberek sokasága már megszokhatta: aktív és kellemes kázó és Korcsolyázó Egyletre”, a jelenlegi Keszthelyi Yacht Club
kikapcsolódást jelenthet a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidõ- (KYC) elõdjére nemcsak Keszthely, nem csupán Zala megye, de a
sport rendezvénysorozat. A helyi szervezõk ebben az évben három honi vitorlássport is méltán büszke lehet.
megye 33 településén, összesen 36 strandon várják – általában
szombat délutánonként – a szervezett keretek között sportolni
szándékozókat.
A Magyarország tíz legidõ- számát és a vendéglátóegysésebb sportegyesületét tömörítõ gek forgalmát.
Góth Imre Árpád egy 40 oldalistára felkerült klub példamutaÉvek óta mûködik a www. moz- ZALA: Keszthely, Gyenesdiás, Vo- tó módon nevelt bajnokokat. A las kötetben nagy alapossággal
duljbalaton.hu honlap, melyen a nyarcvashegy, Balatongyörök.
legtöbb olimpikont a vitorlázás dolgozta föl a KYC történetét.
legfontosabb tudnivalók (idõpon- SOMOGY: Balatonberény, Balaton- adta a Balaton fõvárosának – Mintegy 300 oldalnyi dokumentok, sportágak, strandok, helyi máriafürdõ, Balatonfenyves, Fo- mondta el a jubileumi ünnepsé- tum és kézirat áttanulmányozása
szervezõk és elérhetõségük stb.) nyód, Balatonboglár, Balatonlelle,
megtalálhatók, illetve az elmúlt Balatonszemes (2 strand), Balaévek film- és képanyaga is megte- tonõszöd, Balatonszárszó (2
kinthetõ. Nevezési díj továbbra strand), Balatonföldvár, Szántód,
sincs, akik jól szerepelnek, ezúttal is Zamárdi, Siófok, Balatonvilágos.

Pécsi Zsolt felállt a kispadról
Tizenöt éven keresztül edzõsködött a Hévíz nemzeti bajnokságban szereplõ kézilabda-együtteseinél Pécsi Zsolt keszthelyi testnevelõ tanár, aki most, 2014 nyarán abbahagyta edzõi pályafutását.

Pécsi Zsolt a 15 év alatt két
esetben hiányzott felnõtt bajnoki
mérkõzésrõl, 518 (!) mérkõzésen
ült a hévízi kispadon, és vele hat
alkalommal végzett a nõi csapat a
dobogón. Néhány éve Sport Érdemérem bronz fokozata kitüntetésben részesült. A jövõbeni
szándékairól a következõket

mondta: – Természetesen a kézilabdától és Hévíztõl nem szándékozom teljesen elszakadni, hiszen
az életem jelentõs része összeforrt a várossal, a csapattal. Most
sportnyelven szólva idõt kértem,
és további szerepvállalásom a vezetõkkel való egyeztetés után dõl
majd el.

Bográcsos találkozó

érmet kapnak majd minden egyes
hétvégén. A szezonzáró Sporttalálkozó legjobbjai pedig számos ajándékkal gazdagodhatnak.
A résztvevõ települések megyék szerint:
VESZPRÉM: Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd,
Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred (2
strand), Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfûzfõ.

Az idei idõpontok: július 5., 12.,
19., 26. Augusztus 2., 9., 16. + 2
programnap.
A programnapok általában 14
órakor kezdõdnek, a pontos idõpontokról és a +2 programnap
dátumáról a helyi szervezõknél
érdemes érdeklõdni.
Augusztus 23.: Vonyarcvashegy, X. „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozó (a programsorozatban
részt vevõ strandok csapatainak
részvételével).

gen dr. Iglódi Endre olimpiatörténész, Keszthely sportéletének
szakavatott ismerõje.
Dr. Kollár Lajos egyetemi tanár, a Magyar Vitorlás Szövetség
(MVSZ) elnöke többek között
arról szólt, hogy Keszthelyen jelentõs klubélet zajlik a Túravitorlás Sportklubban, a Phoenix kikötõben, és itt mûködik az ország egyetlen vitorláshajó-építõ
iskolája. A Pünkösdi Regatta vitorlásünnepen 300 hajó és legalább 1500 sportbarát vette
igénybe a város vendégszeretetét, növelve a vendégéjszakák

után a jubileumi ünnepségen
már mindenki kézbe vehette a
helyi vízi sport históriás könyvét.
Tompos Kálmán, a mintegy 80,
tagdíjat fizetõ sportolót magának
tudó KYC elnöke úgy látta, a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetben a kisvárosban nem könnyû
eredményeket felmutatni, a dicsõ
hagyományokat öregbíteni.
Az ünnepségen Vancsura Miklós, a Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület elnöke a
kettõs jubileumon egy emléktárgy ajándékkal köszöntette az
„emblematikus nagytestvért".

A MÁLTAIAK MEGSEGÍTENEK

Köszönet a partnereknek
Már nyolcéves hagyománya van annak, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja Csontár Péter vezetésével
nyár elején a gyenesdiási Nagymezõn tartott ünnepségen köszönetet mond partnereinek, támogatóinak, segítõinek az egy év alatt
nyújtott támogatásért.

A keszthelyi csoport nem csak
a régió települési önkormányzataival, de a cégekkel és a vállalkozásokkal is jó kapcsolatot ápol. A
Keszthely iparosait látta vendégül a minap a Balaton-parti ta- szabadtéri kõoltárnál Istennek
hálát adva szentmisét tartottak,
nyáján a Helikon Horgászegyesület.
és az örvendezésre fennállásuk
25 éves jubileuma is apropót
Bográcsételek készültek, kö- társas baráti találkozóval is szeret- adott. A hit védelmére és a szezös fõzés, s a csapatok közti ver- nénk erõsíteni a kapcsolatainkat, gények megsegítésére szervezõsenyszellem is gondosodott arról, ami aztán a munkában is jelenthet
hogy finom vacsora kerüljön az kölcsönös segítséget. Kell egy alkaasztalra.
lom, hogy az egész évben kemé– A kapcsolat régi, s kölcsönös nyen dolgozó embereknek legyen
a szándék, hogy szorosabbá te- módjuk a beszélgetésre.
gyük az együttmûködést – mondA kellemes hangulat elõre veta Csomós Ferenc, ipartestületi títette, hogy a tanyasi délután
ügyvezetõ. – Úgy gondoltuk, szé- hagyománnyá válhat, s az a jövõles körû tagi találkozóval lehet ben már nem csak lehetõséget ad
ezt megalapozni. A kezdeménye- az összejövetelekre, hanem anzõ a házigazdánk, Balázs István, nak igényét is jelenti.
horgászegyesületi elnök volt, aki
a mi közösségünknek is tagja. SzíÜveg Trend Plusz Kft.
vesen fogadtuk a meghívást, soÜVEGEZÉS
kunknak egyébként nem ismeretlen ez a hely, hiszen az iparosok is
ÜVEGCSISZOLÁS
szeretnek horgászni.
KÉPKERETEZÉS
– A barátság, a tisztelet jegyéMindennemû épületüvegezés, csiszolt
ben szerveztük ezt a találkozót –
bútorüvegek, tükrök
így Balázs István. – Gyakran megkedvezõ áron, rövid határidõvel,
osztjuk a helyünket más közössészéles anyagválasztékból.
gekkel. Hagyománya van nálunk a
INGYENES parkolási lehetõség.
gyermeknapi rendezvényeknek,
nyári iskolaszünetben a diákok napközis táboroztatásának. A mostani

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

dött közösség szerepvállalását
méltatta Tál Zoltán keszthelyi plébános is, aki a szeretetszolgálat
Szalasztó utcai irodájában folyó
karitatív tevékenységet dicsérve
mondta el, hogy mintegy 360
környékbeli családnak sikerült jogi, taníttatással összefüggõ segítséget vagy élelmiszer-adományt
adni.

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

