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AHOGY A SZOBAKIADÓK ELNÖKE LÁTJA

Akadálymentesített vízibejáró Vendégekre várva Hévízen
„Az idén 20 éves születésnapját ünneplõ Hévízi Szobakiadók
Szövetsége mintegy 250 regisztrált tagja családias környezetben
kínál nyugalmas pihenési lehetõséget a fürdõvárosba érkezõ vendégeknek. A szövetség tagjainál mindenki megtalálja az igényeinek és pénztárcájának legmegfelelõbb szálláshelyet. Jelenleg 43
szolgáltató partnerrel ápolunk jó kapcsolatot, akiknél színvonalas
szolgáltatásokhoz és átlagban tízszázalékos kedvezményekhez juthatnak a vendégeink” – foglalta össze Lajkó Ferenc, a szövetség elnöke, akitõl elöljáróban arról érdeklõdtünk, hogy miként készítették elõ a fõidény sikerét.

A kerekes székesek, vagy éppen nehezen mozgó idõs emberek
vízbe jutását segíti az a Balatonon másodikként felépített innovatív mobil úszóstég és egyedi, akadálymentes, hidraulikus elven
mûködõ vízibejáró, melyet a Holiday Sport Centrum Kft. telepítetett a Diási Játékstrandra. A magyar kisvállalkozás fejlesztésének
köszönhetõen immár a mozgásukban korlátozottak is biztonsággal
élvezhetik a „magyar tenger” vizét.

Az úszóstégen – melyen az akadálymentes bejáró kialakításra került – egyúttal koktélozó kezdte
meg mûködését, mely újszerû élményt kínál a strandoló vagy éppen
a vízpartot élvezõ vendégeknek. A
Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt LEADER Térségek közötti
együttmûködési pályázat keretében átadott új, környezettudatos
tervezésû, önállóan kezelhetõ, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésû, segélyhívó berendezéssel ellátott eszköz turisztikai hasznosságáról és értékeirõl a júliusi avatóünnepség szónokai szóltak.
Gál Lajos, a nagyközség polgár-

mestere szerint a bruttó 40 millió forintos költségbõl megvalósított beruházás, mint új turisztikai attrakció,
a település magas színvonalú minõségi szolgáltatásainak körét bõvíti,
miközben munkahelyeket teremt,
esélyegyenlõséget növel, és az elfogadást is erõsíti az emberekben.
Kiss Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár az ötletadók
kreativitását, a projektpartnerek
együttmûködését, az innovatív
megoldásokat dicsérve szólt arról,
hogy a következõ idõszak uniós
operatív programjainak forrásai
még inkább haszonélvezõivé teszi a
vidéken élõket.

NEM LEHETETT TOVÁBB VÁRNI

Biztonságosan
Csaknem harmincmillió forintos ráfordítással újítja fel a keszthelyi önkormányzat a Csány–Szendrey ÁMK tornacsarnokát.

A vízelvezetõ rendszer teljes a parkettát felcsiszolták és újracseréje mellett belsõ javításokat lakkozzák. A beruházás várhatóan
is végeznek az épületben.
szeptember közepére készül el.
– Állapota miatt idõzített
bomba volt a csarnok belsõ csapadékvíz-elvezetõ rendszere –
mondta el Ruzsics Ferenc polgármester. – A tetõrõl az esõvizet levezetõ csövek nagy része
eltömõdött és rozsdás volt,
ezért minél elõbb el kellett végeznünk a felújítást. Költségvetésünk megalkotásakor már számoltunk ezzel a kiadással.
A belsõ vízelvezetés felújítása
mellett az épület tetejét teljesen
újraszigetelték, és a tetõablakok
renoválásával a beázásoknak is
elejét vették. A sportcsarnokban

A beruházók részérõl Mészáros
László, a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület elnöke azt
emelte ki: a helyi közösségformálásban élenjáró Gyenesdiás aktívan
részt vett a hatósági környezetet
tekintve egyszerûnek nem mondható folyamatok szervezésében.
Tamás Bence, a HSC ügyvezetõ
igazgatója kiemelte: a mintegy 240
ezer fõs mozgáskorlátozott honi
társadalom, mint potenciális vendégkör elérése az egyedi szolgáltatásnyújtás kapcsán innentõl kezdve
könnyebb lesz. Az itt megjelenõ
mozgáskorlátozottak extra vendégéjszakát generálnak, ami közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a
település bevételeihez, a lakosság
jövedelmi viszonyainak javulásához.

– Már jóval a szezon kezdete
elõtt sokat tettünk azért, hogy a
tagjainknak még több vendége
legyen. Fontos megemlíteni,
hogy a civil szervezetben mindenki társadalmi munkában végzi a
tevékenységét. Sok a kötelezõen
ellátandó feladat, ki kell emelnem
Herczeg Zoltán titkár lelkiismeretes és becsülettel elvégzett munkáját. Az elnökségben tapasztalt
szálláskiadók vannak, közösen
döntünk a hirdetéseink irányáról.
Több bel- és külföldi turisztikai
szakvásáron (Budapest, Pécs, Szeged, Kecskemét, Brno, Bécs, Pozsony, München, Prága) is részt
vettünk. Azt tapasztaltuk, hogy
Hévíznek nagyon jó híre van, és
már nem csupán a gyógytó, gyógykúra miatt keresett. Az elõ- és
utószezon eredményességét javítandó internetes hirdetést indítottunk német nyelvterületekre.
A fõ csapásirány Németország,
Ausztria és Svájc voltak. A téli németkurzus már nem érdekelt senkit, viszont az orosz és angol
nyelvtanfolyamokra szép számban akadt jelentkezõ.
– Mi okozott nehézséget a szobakiadóknak és mi a vendégeknek?
– Egy NAV-rendelet a magánszállásadókat márciustól online
pénztárgép használatára kötelezte. Aki ügyfélkapun keresztül,
elektronikus úton küldi meg a
kötelezõen elõírt heti bejelenté-

sét az adóhatóságnak, annak
nem szükséges online pénztárgépet üzemeltetnie. Bizonyos
feltételek esetén pedig 2015. január 1-ig mentességet lehetett
kérni ez alól is. Sokaknak jelentett komoly nehézséget a rendelet alkalmazása, ezért augusztus
elején fölutaztunk a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahol mindenki számára elfogadható megoldási javaslatot kínálva tárgyaltunk dr. Nemes Andreával és a
minisztérium illetékeseivel arról,
hogy miben kellene úgy változ-

tatni, hogy azt ne érezzék sérelmesnek a fizetõvendég-fogadással foglalkozók. Nagyon konstruktívak voltak és hiszem, hogy a
nyári szabadságolási idõszakot
követõen megoldódik a probléma.
Több olyan vendég is megkeresett, aki panaszkodott a szálláshely minõségére, mert az interneten bemutatott képek köszönõ viszonyban sem voltak a valósággal. Ez a helyzet biztosan sokat
javulna a koronás minõsítési rendszer elterjedésével, ami hasonló a
szállodák csillagbesorolásához. Az
ellenõrzött megmérettetésre viszont Hévízen eddig csak egy és
országosan is csak mintegy 40
magánszálláshely vállalkozott. A
vendégek nagy örömömre azért
az utóbbi idõben kevesebbet panaszkodnak. A hévízi városképbe
nem illõ buszmegállón kívül a parkolási nehézségekrõl tesznek általában említést.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Szent István király ünnepén Vendégekre várva Hévízen

A Fõ téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban ökumenikus ünnepi istentisztelettel, az új kenyér megáldásával és Mária
szeplõtelen szívének ünnepélyes felajánlására 1945-ben emelt emléktábla koszorúzásával vette kezdetét Keszthelyen a Szent Istvánnapi ünnepség.

A misén mondott szentbeszédében Tál Zoltán plébános kiemelte: Szent István öröksége
biztos alapokra épült hazát, hitet,
magyarságot, kereszténységet,
katolicizmust jelent. A Szent Korona 15 millió magyar ember
egységét jelképezi. Keszthelyen
az egységet az együtt ünneplõ
polgárság, a protestáns és katolikus hívek, a Székelyföldrõl és a
Vajdaságból érkezett papok közösen jelenítik meg.

A Balaton Színházban tartott
városi megemlékezésen ünnepi
gondolatait kifejtõ Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ összefoglalta: augusztus huszadika a
hazaszeretet ünnepe. Szent István ünnepe hazánkról, a magyarságról, rólunk szól. A magyarság a
keresztény Európa védõbástyája
volt. Ma is szükség van a nemzetek, az állam és Európa szerepének újragondolására. Ennek középpontjában a hitnek és a közös-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A többség a 450 Ft/fõ/éjszaka
összegû kurtaxát is elfogadja,
mert egyre többekben tudatosul,
hogy a fürdõhelyi fejlesztések
egy része és a programok is ebbõl valósulnak meg. A tavalyi szezonban nagyon intenzív volt a
szobakiadók ellenõrzése. Talán
ennek köszönhetõen is egyre
többen látják be: az idegenforgalmi adót bizony be kell szedni a
vendégektõl. E téren érezhetõen
nagyobb a fegyelmezettség.
– Hogyan alakult a szezon?
– A németek sajnos kissé elmaradtak, ezért a május gyengébb
volt, mint a korábbi években
megszoktuk. A magyar vendégekre nem jellemzõ, hogy tömegesen megjelennek pünkösd havában a magánszálláshelyeken. A
június összességében átlagos számokat produkált. Júliusra és
augusztusra viszont nemigen lehet panasz. Sokunknak meglepetés volt, hogy a fõszezonban
mennyire sok magyar család érkezett Hévízre. Jelentõs volt a
SZÉP-kártyával fizetõk száma is. A
fõidényben sokszor azt tapasztaltuk, hogy nehezen találtak szabad férõhelyet a szobát elõre
nem foglalók. Az elõfoglalások arra engednek következtetni, hogy

Lakhatás és álláshiány
Szerinte Keszthelyrõl is kényszerbõl ment külföldre sok száz ember,
hogy munkát vállaljon. A Balatonparti városban 133 önkormányzati
fenntartású munkahely szûnt meg
az elmúlt négy évben. A racionalizálási reform, a közigazgatási átszervezés az oktatástól a kultúrán át a saját
cégekig rengeteg megszûnõ munkahelyet érintett – húzta alá. A leépítés
érintettje volt a bölcsõde, de a létszámcsökkentés nem kerülte el az
óvodákat és az iskolákat sem. A legnagyobb helyi munkáltató, a Helikon
Kastélymúzeum is megvált több
mint 80 dolgozójától, de a Jobbik
szerint rengeteg kis- és középvállakozó adta fel a küzdelmet a magas
adó- és járulékterhek miatt. A munkahelyteremtés területén az elmúlt
négy évben semmi elõrelépés nem
történt Keszthelyen, pedig a párt
„fenntartható települések programja” hatékony segítség lehetne.
Selmeczy Zsuzsanna szerint az
egyetemmel közösen startolhatna
egy munkahelyteremtõ program, és
erõteljesebben – akár a regionális
pénz bevezetésével – kellene támogatni a helyben élõ kis- és középvállalkozókat. A Balaton-parti lepusztult
állapotú szállodák (Hullám és Balaton)
befektetõire sem talált még rá évek
óta az önkormányzat, pedig azok, jelentõs számban teremtenének álláshelyeket. A másik nagy probléma a fiatalok lakáshelyzetének megoldása.

A város által fenntartott lakásállomány évrõl évre apad, ami vagyonvesztést is jelent. Itt az önfenntartó
települési mintát másolva egy kedvezõ áron kínált bérlakás-építési és -vásárlási program segíthetné a fiatalokat. Így itthon maradhatnának, gyermeket vállalnak, és ezzel a katasztrofális népesedési helyzet helyben is javulna.
***
„Fenntartható és otthonteremtést ösztönzõ, átfogó lakáskoncepció
kidolgozását tervezi a keszthelyi önkormányzat az ingatlanállomány
fenntartható kezelése, az ezzel kapcsolatos kintlévõségek csökkentése,
valamint a városban letelepülni szándékozó fiatalok otthonteremtése érdekében" – olvasható a Ruzsics Ferenc polgármester által kiadott sajtóközleményben, ami szerint: közel
320 lakás céljára szolgáló ingatlan
szerepel az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásában. Ezek
többsége lakott, a jelenleg 40 üresen
álló lakásnak pedig majd mindegyike
a mostani állapotában alkalmatlan a
bérbeadásra. Az önkormányzati tulajdonú épületek nagy része meglehetõsen leromlott állapotú, ráadásul a
felújításra szoruló ingatlanok sokszor
mûemléki és helyi védettség alatt álló épületek, a felújítási munkák így jelentõs kiadással járnának, az állapotjavítás elhúzódása pedig további állagromlással jár. Néhány éve a képvi-

vendégek arányát. Az itt-tartózkodási idejük – a nagy távolságra
tekintettel is – jellemzõen hoszszabb, mint a magyar vagy német vendégeké és az is igaz,
hogy többet költenek, mint mások. Hévízen jó az ár/szolgáltatás
arány, vagyis a vendégek azt kapják a pénzükért, amire számítanak. A kultúrájuk kicsit másabb,
mint amit megszoktunk, a németajkúak rendmániája nincs
meg bennük. Az idõsebb orosz
vendégek csak a saját anyanyelvükön képesek megszólalni, ezért
is lényeges az orosz nyelvtudás
megszerzése, felfrissítése.

Hattyúgyûrûzés

kerül föl rájuk. A Balatonon jelenleg 50 pár hattyú költ, a madarak
nincsenek túlszaporodva, de védelemre sem szorulnak. Létszámuk a tavon a félezret is eléri. A

Az egyesület immár negyedik
alkalommal szervezte meg a balatoni bütyköshatytyú-állomány
látványgyûrûzését azzal a céllal,
hogy minél több egyedre kerüljenek fel a színes gyûrûk, amiknek
segítségével befogás nélkül, távcsõvel vagy akár szabad szemmel
is azonosítani tudjuk a madarakat, és pontosabban tudjuk követni kóborlási szokásaikat” –
mondta el Bodnár Katalin, az
MMTE társadalmi kapcsolatokért
felelõs igazgatója, aki 13 kollégájával Keszthelyre is ellátogatott.
A Balaton fõvárosában az
egyesület munkatársainak a
majdnem háromméteres szárnyfesztávú, erõs és harcos hattyúkat puszta kézzel kellett elfogniuk. Mint a szakember kifejtette: a hattyúk különleges vedlési

sajátossága augusztus közepén jelentkezik. Ilyenkor a repülõtollak egyszerre
cserélõdnek,
és
emiatt a madarak
akár 6–8 héten át
nem tudnak repülni.
A vedlés közeledtével a hattyúk nagy
számban gyülekeznek a ragadozók ellen védelmet biztosító vizeken, KözépKelet-Európában az
egyik legjelentõsebb
gyülekezõhelyük a
Balatonon van. A madarak vonulás- és kóborláskutatásában nagy
jelentõségû gyûrû nem zavarja a
hattyúkat, az egyedi azonosító
fájdalom- és sérülésmentesen

hattyúk etetését nem szoktuk javasolni, mert az ember közremûködése nélkül is megtalálják a
táplálékukat – mondta az igazgató.

szerint az eredmény alapján õk
folytathatják a küzdelmet Budapesten, a házigazda település delegáltjaként Tóth Márton keszthelyi lovas csatlakozhat hozzájuk, aki
egyébként harmadikként ért célba Zsandár nevû lovával.
– Az ötéves hagyomány legsikeresebbjének értékelhetjük az
idei Festetics-futamot – mondta
Varga Zoltán, a verseny rendezõ-

je. – Ez köszönhetõ annak, hogy
nagyon jó a pálya, s ez immár
köztudott, így szívesen jönnek
hozzánk a lovasok, a Festeticskori gyökerek pedig erõsítik a látogatói vonzerõt. Büszkék lehetünk a helyiek szereplésére, a
nyertesek magas teljesítménye
azt is elõre vetíti, hogy jó eséllyel
indulhatnak neki a budapesti versenynek.

ségeknek kell szerepelnie. Így van
ez egész Európában, a magyar
nemzetben, és térségünkben is
ez biztosíthatja a megmaradást
és a jövõt.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere sajnálatosnak és
megdöbbentõnek tartotta, hogy
akad olyan nemzeti, radikális,
politikai szervezet, amelyik választási korteskedésre használja
föl a gyönyörû ünnepet. Szent
István szerette hazáját, amit
erõs országgá, állammá formált.
Fáradhatatlanul munkálkodott
Isten által rábízott népe jólétéért, fölemeléséért. Mint népének atyja, jó pásztora, keresz„Különleges hattyúgyûrûzési road showra hívta az
ténnyé, európaivá akarta tenni
érdeklõdõket a Magyar Madártani és Természetvédelnemzetét.
mi Egyesület (MMTE) augusztus közepén a Balaton hét
helyszínén.

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK

A lakhatási körülmények és a honi munkahelyek hiánya miatti
kényszerbõl – amit egy márciusi felmérõ tanulmány adatsora is
igazol – már több mint egymillió magyar dolgozik és fizet társadalombiztosítási járulékot Angliában, de az elvándorlás a miniszterelnöki kijelentéssel szemben nem kalandvágyból következik be – állította egy sajtótájékoztatón Selmeczy Zsuzsanna, a Jobbik Keszthelyi Alapszervezetének elnöke.

még a szeptember és az október
is kellõ számban hoz majd turistát
mind belföldrõl, mind külföldrõl.
Egyre többen fesztiválhoz, koncerthez vagy programhoz kötötten foglalnak szállást. Európából
autóval nagyobb létszámban javarészt a szlovák, cseh, német,
osztrák vendégek érkeznek hozzánk.
– Mi az általános vélekedés
az orosz vendégekkel kapcsolatban?
– A magánszálláshelyeken
egyre jelentõsebb részarányt
képviselnek az orosz vendégek.
Van, ahol megközelítik a német

selõ-testület megteremtette a lehetõséget a költségelven és piaci alapon bérbe adott lakások bent lakó
bérlõk általi kedvezményes megvásárlására, ám ezzel viszonylag kevesen éltek. Mindeközben csaknem
százmillió forintra rúg a bérlõk által
felhalmozott tartozások összege, és
ezek behajtása nagyon nehézkes. Különféle szociálpolitikai szempontok
miatt kilakoltatásra a legritkább esetben kerül sor a felmondott bérlet
esetében, így a tartozás tovább növekszik, az önkormányzat pedig nem
jut hozzá az ingatlanhoz.

JÓL SZEREPELTEK A HELYIEK

Festetics-futam
A gyenesdiási Faludi-síkon immár ötödik alkalommal rendezték
meg a Nemzeti Vágta vidéki elõversenyei közt jegyzett Festeticsfutamot.

A házigazda önkormányzat és
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a lovasszervezetek bevonásával történelmi hagyományokra építve példás programot
hozott létre, amit immár jubileum is igazol. A lovaspálya a
helyszínnel is jeles múltat idéz:
ott trenírozták a múlt század elején a Festetics-uradalom híres
fenékpusztai ménesének lovait.
Mindezt idézte a rendezvényt köszöntõ szavaiban Gál Lajos,
Gyenesdiás polgármestere, s
megnyitóbeszédében is szólt errõl Manninger Jenõ, térségi or-

szággyûlési képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke.
Az eseményt látványos huszárés fogatfelvonulás indította, majd
a nagy tétért 11 nevezõ között
zajlott a verseny, több körfutammal. Mindeközben csikósbemutató, dámalovaglás, szabadidomítás,
kislovas gyermekverseny, solymászbemutató, kínált látványosságot. A döntõ futamban a gyõzelmet a kapuvári Somogyi József
aratta Bob herceg nevû lovával,
második helyen futott be a gyenesdiási Németh Szilvia, Cseles
nevû lovával. A versenyszabályok
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A GYERMEKEK ÖRÖMÉRE

Partneri összefogással Keszthelyért Nyomták a pedált a Vonyarc-ringen
Az önkormányzati választások keszthelyi polgármester- és képviselõjelöltjeit sajtótájékoztatón mutatta be az MSZP helyi szervezete. A párt Mohácsi Józsefet indítja polgármesterjelöltként, aki –
2002-tõl 2006-ig már állt Keszthely vezetõjeként a Balaton-parti
város élén. A polgármester- és képviselõjelöltként is induló idegenforgalmi szakember minden helyben élõ választópolgárt voksolásra buzdított.

Az 1. választókerületben (vk)
Harnóczi István nyugalmazott
katonatiszt, a 2. vk-ben Mohácsi
József, a 3. vk-ben Brunner
Tiborné, az MSZP helyi irodájának vezetõje, a 4. vk-ben Hardy
László építész, az 5. vk-ben Szabó György szövetkezeti elnök, a
6. vk-ben Molnár Ferenc vállalkozó, a 7. vk-ben Bakonyi János

szociális munkás, a 8. vk-ben
Nemes Éva ingatlanszakértõ,
vállalkozó vállalta a jelöltséget.
Mohácsi József elmondta:
szolid, sárdobálás nélküli, tisztességes kampányra készülnek.
A Jobbikot kivéve a város érdekében mindenkivel hajlandók
összefogni, és elsõsorban a város lakóinak életfeltételein sze-

retnének pozitívan változtatni.
A polgármesterjelölt a munkahelyteremtést és a térség húzóágazatának: a turizmusnak a fejlesztését jelölte meg a legfontosabb feladatként.
Partnerségi
kapcsolatokat
ápolva, összefogással egy nyugodt, békés, kényelmes, biztonságos város kialakítása a cél,
mert mostanság – mint mondta
– nem látni mosolygós arcokat.
A fejlõdéshez nincs szükség sem
haragvásra, se bosszúra, sem
rosszindulatra. A munkahelyek
teremtését is megalapozó üdülõparkok, minõségi szállodák
építését kezdeményezi az MSZP
polgármesterjelöltje.

JAVÍTÁS, FESTÉS

Nyári karbantartás Hévízen
„A nyár folyamán, Hévízen folyamatos felújításon estek át a nevelési-oktatási intézmények épületei. A fürdõvárosi GAMESZ munkatársai minden szükségesnek ítélt javítást és karbantartást,
amelyre pénzügyi lehetõség adódott, elvégeztek" – adott tájékoztatást Laczkó Mária, a GAMESZ vezetõje.

Az általános iskola 64 helyiségét és tantermét festették
ki. A szakmunkákat a karbantartói csoport (egy kõmûves,
egy villanyszerelõ, két asztalos,
két festõ, egy vízvezeték-szerelõ) végezte el. A diák közmunkaprogram keretében négyen segítették a feladatellátást, de az önkormányzat által

zánokat, bojlereket, elvégezték
a vizes- és villamos szerelvények vizsgálatát, a fûtésrendszer karbantartását. Az iskola
három tantermében cserélték
ki a parkettát mûanyag padlóra, és sok régi padot láttak el új
borítással, élfóliával. A tantermek, folyosók karbantartása
mellett a sportcsarnokban is

többféle javítást kellett elvégezni. Új parkettaszakaszokat
fektettek le, bizonyos helyen
lakkoztak, a fémszerkezetet
portalanították, lefestették a
falakat, kijavították a palánkot,
felújították a lelátók hibás ülõrészeit, újrapévécézték a lelátók melletti járószakaszokat, új
hálókat raktak fel, a régieket
pedig helyreállították. Megjavították az emeleti mosdókat, a
vizesblokkok csempéit felületkezelték, befestették, A berúgott ajtókat és megsérült ajtótokokat is sikerült a tanévkezdésre kijavítani.

ZÁMORBAN ÉS KISKESZTHELYEN

Útfelújítások
Öt útszakasz kap teljesen új burkolatot az Újzámor városrészben, és további három utca javítását végzi el az önkormányzat
Keszthelyen. Ruzsics Ferenc polgármester elõterjesztésére a város
képviselõ-testülete pénteki rendkívüli ülésén tárgyalt errõl.

A Semmelweis utca keleti oldaláról kiágazó utcarészek, a Kinizsi, a Ruszek, a Pázmány, a Zámor
és a Bajcsy-Zsilinszky utcák utolsó
szakasza jelenleg kavicsozott és
alkalmazott közhasznú munkás mart aszfalt felületû, és a vízelveis tette a dolgát. A festés mel- zetésük sem megoldott. Ezt a
lett ilyentájt javították ki a ka- problémát orvosolja most az ön-

kormányzat szilárd burkolat kialakításával, és az utcák mindkét oldalán nyílt csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítésével.
Ezzel egyidejûleg a Malom utca Ady és Lovassy utcák közötti
szakaszán, valamint a Hóvirág és
Lehel utcák teljes hosszában a

Gyermekzsivaj, öröm, kacaj,
drukk uralta a hangulatot a minap a vonyarci Lidó strand aszfaltos sportpályáján, ahol ezúttal autóverseny zajlott.

Motorok ugyan nem zúgtak,
holott a pilóták nyomták a pedált:
a hajdan igen népszerû Moszkvics
játékautókkal rótták a köröket a
gyorsasági futamokon a gyermekek. Igazi versenyizgalom uralta az
eseményt, ami immár hagyomány:
a Pedálos Moszkvics Világbajnokságot 4. alkalommal rendezték meg,
a Vonyarcvashegy Kupáért küzdve.
A program ötletgazdája és szervezõje Benke Márta helyi vendéglátós és Tóth Attila, a pedálos Moszkvicsok gyûjtõje, aki ezen retro játékautókból jelentõs számú gyûjteményt õriz. Mint mondták, világbajnokságról van szó, hiszen a mezõny a strand nemzetközi vendégkörébõl alakul ki.
A gyûjtõ szívesen bocsátja
rendelkezésre becsben õrzött pedálos autóit a versenyhez, ami
láthatóan erõsítette a járgányok
kultuszát, voltak, akik már saját,
felújított Moszkviccsal érkeztek
és neveztek.
– Nincs felemelõbb érzés, mint
a gyermek öröme – így Tóth Attila.
– Ezt egy kis nosztalgiával együtt
élhetik át a felnõttek a pedálos
Moszkvics versenyen. A fiaim cseperedésével ötlött fel bennem az
emlék, hogy mennyire szerettem
én anno ezt a kis járgányt. Családi
tradícióból gyûjtõi szenvedély lett,
ez hozta a lehetõséget, hogy az
„oldtimer" darabokkal nyaranta
versenyeket rendezünk, s ehhez
kialakult a „Vonyarc-ring”.
Az 5–7 éves korosztály számára rendezett futamok fiú és lány

meglévõ aszfaltburkolat felújítását is elvégzi az önkormányzat.
A benyújtott terveket a Közlekedési Hatóság már engedélyezte, és a
közbeszerzési eljárást is lefolytatta a
város. A három beérkezett, érvényes ajánlat közül a keszthelyi
Horváth-Ép Közmû-, Út- és Mélyépítõ Kft. ajánlata volt a legkedvezõbb.
A képviselõ-testület a közbeszerzést
eredményesnek hirdette ki, és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírására a céggel.
A bruttó 78 millió forintos
munkához a Zalai Balaton-part
Víziközmû Társulat – mint az alapközmûvek kiépítõje az újzámori
városrészben – 15 millió forinttal
járul hozzá, 63 millió forintot pedig saját költségvetésébõl biztosít az önkormányzat.
A munkálatok már szeptember
végére befejezõdhetnek.

kategóriában
zajlottak le. Idén
csaknem hatvanan álltak rajthoz, köztük többen, akik a korábbi évek versenymezõnyében is szerepeltek.
A szurkolók
népes táborában
ott voltak a szülõk, nagyszülõk,
kíváncsiskodók,
kis- és nagytesók, akik az adott
korhatárhoz érve adják-veszik
évente egymásnak a nevezés stafétáját. A játék öröme, izgalma, a

jó helyezések adta büszkeség
mellett rengeteg ajándék talált
gazdára, köszönhetõen az esemény széles támogatói körének.

Szendrey Júlia emlékére
A keszthelyi Georgikon történelme nem csak a magyar mezõgazdálkodás múltjához, a hajdani Festetics-birtokhoz, hanem ezekkel összefüggésben a magyar kultúrához is szorosan kötõdik.

A gazdag örökségek sorában
a mai egyetemi kar mindezt hûséggel ápolja: köztük õrzi a város
híres szülötte, Szendrey Júlia
emlékét is. Szendrey Ignác uradalmi gazdatiszt lánya Újmajorban látta meg a napvilágot, a ház
ma emlékszoba, köszönhetõen a
területgazda Georgikon egyetemi kar gondoskodásának. Az
épület falán a napokban emléktáblát avattak, amely kiemeli,
hogy Petõfi Sándor özvegye az
irodalmi mûvészetteremtés tehetséges alakjaként is tiszteletet
érdemel, mint író-költõ, mûfordító. A táblát díszíti Szendrey Júlia portrédombormûve, amely a
helybeli Túri Török Tibor szépmíves alkotása, s ott olvasható

egyik 1856-ban írt, sorsától ihletett versébõl vett idézet.
Ez alkalommal mutatták be a
helyszínen a Georgikon Kiskönyvtár sorozatban megjelent
Szedrey Júlia-emlékkönyv immár második kiadását. A kötet a
kar gondozásában, a Georgikon
Alapítvány támogatásával, Tóth
Éva és dr. Lukács Gábor szerkesztõi munkája révén látott
napvilágot. A kiadvány újabb
mérföldköve a múlt elõtti tiszteletnek. Címlapját a szülõház udvarán látható mellszobor fotója
díszíti. Az archív anyagokkal is illusztrált kötetben Szendrey Júlia
mûveibõl, fordításaiból válogatott vers- és prózai összeállítás
is olvasható.

VERKLIFESZTIVÁL

Múltidézõ muzsikaszó

Szeptember elsõ hétvégéjén a gépi zene kialakulásának hõskorát idézõ verklik és vurstlik lepik el Keszthely belvárosát, hogy a
muzsikáló mechanikus szerkezetek ne csak látványként, de hangzásukkal is különleges élményt nyújtsanak a II. Nemzetközi Verklifesztivál közönségének – jelentette be a szervezõk nevében Bubla
Zoltán, a Keszthelyi Turisztikai Egyesület (KTE) elnöke, az augusztus derekán tartott sajtótájékoztató alkalmával.

KESZTHELYI PILLANATOK

Fotók: pánczélPetra

A város turisztikai vonzerejét
emelõ, szezonhosszabbító, kétnapos rendezvény sikerét a helyi
civil közösségek közül: a Térségi
Vállalkozók Klubja, a KTE, a Sétálóutcai Kereskedõk Egyesülete és
a Balatoni Borbarát Hölgyek
Egyesülete is segíti, de a nagyobb
helyi hotelek, panziók is a támogatók
között
szerepelnek.
Hansjörg Surber, a keszthelyi Zeneautomata és Fonográf Múzeum svájci illetõségû tulajdonosa
ötletgazdaként aktiválta több évtizedes európai kapcsolatait, így
idén várhatóan majdnem 50 ze-

negép szólal meg a Festetics-kastély parkjában, a Sétálóutcában, a
Fõ téren és a piacon. Sok német,
svájci, francia, cseh, lengyel verklis és három magyar zeneszerszámos idézi majd vissza az
1920–30-as évek öltözet- és muzsikavilágát. Bejelentették: a közönséget is szeretnék úgy bevonni a jelmezversenybe, hogy legalább egy részük öltse föl a boldog békeidõk polgári öltözetét.
Ugyancsak a közönség bevonásával értékelik az egyes zenegépek
küllemét és hangját, illetve a mûködtetõk öltözetét.
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KITEKINTÕ

GYENESDIÁS BIZTONSÁGÉRZETÉÉRT

Önkéntes szolgálat
„Kiváló Polgárõr Nagyközség” kitüntetõ címet vett át Gál Lajos
polgármester megbízásából Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere a Dánfok üdülõközpontjában tartott XX. országos polgárõrnapon. Az önkéntes bûnmegelõzõk e jeles ünnepségén dr. Pintér Sándor belügyminiszter a polgárõrmozgalomban végzett eredményes
tevékenysége elismeréseként miniszteri dicséretben és tárgyjutalomban részesítette Bozsóky Ferencet, a Balatoni és Vízi Polgárõr
Egyesület elnökét valamint Szabó Sándort, a Gyenesdiási Polgárõr
és Vízi Egyesület (GYPVE) elnökét. E hírek közlésének szándékával
tartottak sajtótájékoztatót a közelmúltban.

Gál Lajos polgármester bemutatta az OPSZ elnöksége által adományozott díszoklevelet, amit a
település lakossága biztonságát
szolgáló polgárõrség erkölcsi és
anyagi támogatásáért kaptak.
Megerõsítette: az önkormányzat
kiváló kapcsolatban van nem csupán a rendõrséggel, de a megyei
és helyi polgárõrséggel is. Tavaly
47 százalékkal csökkent a bûnelkövetések száma, ami köszönhetõ a rendõrségnek, az aktív prevenciós munkának, a SZEM-mozgalomnak, az odafigyelésnek és
az önként vállalt, áldozatos, kitûnõen szervezett, kitartó, ütõképes, közmegelégedésre végzett
polgárõri munkának. A barátságot, a bizalmat és az összefogást
is növeli a térségi együttmûködést vállaló polgárõri feladat- és
szolgálatellátás, amit a megyei
vezetõk koordinálnak, és ami az
üdülõtelepülésen már nem csupán a szárazföldre terjed ki. A
család- és gyermekbarát önkormányzat vezetõje a pályázatból
megvalósítani kívánt kamerarendszer mielõbbi kiépítéséért
lobbizva szólt arról, hogy óriási
szükség lenne a folyamatos videokamerás köztérfigyelésre.
Czigány Sándor, az országos
polgárõrünnepségen szolgálati
gépjármûvel gazdagodott község
polgármestere kiemelte: 15 éve
alakult meg és jelenleg 34 fõvel

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

mûködik a polgárõrség, akik eddig már 300 órát töltöttek a
rendõrséggel közös szolgálatban.
Már egyre több bûnelkövetõ is
tudja, hogy a meglévõ közterület-figyelõ kamerák mellett a polgárõrök is segítenek szavatolni a
közbiztonságot. Az eredményeket csak további önkéntesek bevonásával,
összefogással
és
együttmûködéssel lehet javítani.
Horváth Róbert, a Zala Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke szerint a kitûnõ közbiztonság szavatolása alapvetõ igény a zalai Balaton-part minden idegenforgalomból élõ településén. Gyenesdiás példaértékû munkával segíti
az önkéntes szolgálatba osztott
helyi civileket. Az itt megtalálható
településeket megyei szinten
nem elszigetelten kezelik, hanem
az együttmûködésben is folyamatosságot igyekeznek biztosítani. A zalai Balaton-part kerékpárútjainak biztonságát azzal is szeretnék biztosítani, hogy kerékpárokat, védõfelszereléseket és
egységes, a rendõri öltözethez
hasonló egyenruhát adnak a biciklis járõrszolgálatba osztott önkénteseknek. A kamerarendszerek telepítését a szakember szerint csak olyan vállalkozóval érdemes elvégeztetni, aki a polgárõröket vizsga szervezésével is fölkészíti a törvényben rögzített,
összetett feladatellátásra.
Bozsóky Ferenc szerint a rendõrség létszáma véges, a nyári idõszakban pedig csak vízi jármûbõl
15 ezer szeli a habokat, már csak
ezért is lényeges a vízõrség Balaton körüli kiépítése. Az illegális
partfeltöltést, a nádasban megbújó orvhorgászok lefülelését, a
viharban fölborult vízi jármûvek
fölkutatását, a mentés megszervezését is segíthetné az a teljes
körû, pásztázásra képes drónkamera, amit kísérletképpen nemrég használatba vettek.

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

A balatoni halászat emléke
Idén 22. alkalommal rendezték meg Vonyarcvashegyen augusz- 1729 telére tekint vissza: a letus 8–10. között a balatoni halásznapokat. A helytörténethez kötõ- genda szerint anno 46 halász
dõ eseményt immáron 285 esztendõs gyökerek táplálják.
húzott hálót a téli Balatonon jég
alatt, viharba keveredtek, s
negyvenen értek szerencsésen
A tradicionális program az ugyanakkor a balatoni halászság partot a Szent Mihály-domb láeredetkötõdésbõl adódóan a te- ünneplését is jelenti. Ma már so- bánál. Az általuk ott emeltetett
lepülés sajátosságához tartozik, kak elõtt ismert a történet, ami fogadalmi kápolna, mint mai
emlékhely, generálta az emlékezést. Az intézményesített balatoni halászat 100. évfordulóján
egy szoborcsoport is létesült,
amit ma rendezvénytér vesz
körül.

Az emlékezés jegyében mondott köszöntõt a megnyitón Péter
Károly polgármester, majd a község és a balatoni halgazdálkodás
képviselete koszorút helyezett el
a halász-szoborcsoport elõtt.
Az eseményt színes kulturális
kínálat ölelte körül. A nyitónap
elõestéjén balatoni témájú fotókiállítás nyílt a mûvelõdési házban: a helybeli Gombor Zsolt, az
erdélyi
Homoródszentmárton
testvértelepülésen élõ Dáné Hedvig, Hátszegi Csaba és Satan Attila, valamint Ibrahin Coban és
Serdar Ünver török vendég fotói
villantanak fel vonyarci balatoni
pillanatokat – vízi zsákmányra váró madarakkal, horgászokkal, télidézõ felvételekkel.

Csillagösvény
Keszthely polgármestere július utolsó napján találkozott a jótékonysági célú körutat vezetõ Böjte Csabával és a résztvevõ gyermekekkel.

A marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkarral tartott szentmiséket a Balaton körüli településeken
Böjte Csaba ferences atya, az árva és nehéz sorsú gyerekek nevelésével foglalkozó Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke celebrálta.
Az ötventagú gyermekkórus július 31-én érkezett Keszthelyre,
és Böjte Csaba aznap este a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban celebrált misét.
Keszthelyen Ruzsics Ferenc
polgármester személyesen fogadta a körút résztvevõit. A találkozón a Balatoni Csillagösvény

misszió célján túl szó esett Csaba
testvér tavaly év végi állampolgári eskütételérõl és a honosítás
nemzetegyesítõ jelentõségérõl,
a „Magyarok kenyere” programról, valamint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány áldozatos munkájáról.
Az immár másodszor megrendezett Balatoni Csillagösvény célja, hogy támogatást gyûjtsön egy
szovátai kórus- és kultúrközpont
– a Marianum Tündérkert – megépítésére. A keszthelyi templomban csaknem félmillió forint gyûlt
össze e nemes célra.

