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Az eseményt mûsorral köszön-
tötte a községi kórus. Gál Lajos pol-
gármester méltatva azt az aktív kö-
zéletet, amelyben szárnyal a kreati-
vitás, sokoldalúan hozzájárulva a te-
lepülés kultúrkörnyezetének egye-
diségéhez, sajátosságának formáló-
dásához. Utalt rá, hogy a bõ évtize-
de elkészült községháza méltó he-
lyet tud biztosítani az alkotók, s kö-
zösségeik sokszínû tevékenységé-
nek megmutatásához. A lehetõség
kezdettõl fogva jól kihasznált. A be-
mutatók a mûélvezet nyújtásával
együtt inspirációt is jelentenek ah-
hoz, hogy a mûvek értéke a nyilvá-
nossággal kiteljesedjen.        

A kiállításon láthatók Kissné Páli
Réka grafikái és mézeskalácsai, Ko-
vács Béláné és Szabó László gobe-
linjei, Tiszamarti Mártonné festmé-
nyei, Pékné Orbán Julianna ikonjai,

Szabó Elemér fafaragásai, Szabó Ti-
bor kádármunkái, Léránt Róbert
makettjei, továbbá csont- és ter-
méstárgyak Kovács Zsolt, valamint
szõlõtõketárgyak Lakics Tamás al-
kotásaiból.

(Folytatás a 4. oldalon.)

A projekt a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium megbízásából, a
NIF Zrt. beruházásában, 85 száza-
lék uniós és 15 százalék állami for-
rás felhasználásával valósult meg.
A beruházást a Hévíz 09' konzor-
cium nettó 4,4 milliárd forint ér-
tékben végezte. A beruházás so-
rán 150 ezer nm aszfaltburkolatot
és 420 ezer m3 töltést építettek
be. A zalaköszvényesi csomópont-
nál 342 méter hosszúságú zajvé-
dõ falat és 9,2 kilométeren vadvé-
dõ kerítést építettek ki.

Kepli József, Hévíz alpolgármes-
tere elmondta: az itt élõk kényel-

mét és közlekedésbiztonságát is
szolgáló beruházás teljes mérték-
ben összhangban van a fürdõvá-
ros közlekedési koncepciójával. A
projekt befejezése sokat késett,
többen érdeklõdtek az út elkészü-
lésének tényleges idõpontjáról, de
Hévíz városa most véglegesen fel-
zárkózhatott Európa élvonalához.

Loppert Dániel, a Nemzeti Inf-
rastruktúra-fejlesztõ Zrt. kommu-
nikációs vezetõje szerint két cél is
megvalósult az út avatásával. Az
egyik Hévíz városcentrumának te-
hermentesítése, a másik a me-
gyeszékhely gyorsabb összeköté-

se az M7-es autópályával. Jövõ év
májusától a felsõpáhoki bekötõ-
utat is átadják a gépjármûforga-
lomnak. A szakember a Dunaasz-
falt munkáját megköszönve kí-
vánt balesetmentes közlekedést.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje kifejtette:
a térségben az elmúlt idõszakban
több új útszakaszt is átadtak, és az
elkerülõ utak használatával több
tíz percet megnyernek az autó-
sok.  A most átadott út növeli Hé-
víz szerepét, megkönnyíti elérhe-
tõségét és erõsíti a régió turiszti-
kai vonzerejét. Az elõkészületben
lévõ fenékpusztai szakasz és a
76-os kiépítése az M7-es felé,
Ausztria irányában, a jövõben min-
denképpen indokolt, és hozzájárul
a térség gazdasági fejlõdéséhez.

Számos példány élet- és bal-
esetveszélyessé vált, ezért lett
sürgõs a város egyik szimbóluma-
ként számon tartott, 730 vad-
gesztenyefából álló fasor egy ré-
szének kivágása és újratelepítése
– jelentették be azon a Balaton
Színházban érdekvédelmi szerve-
zetek, társhatóságok jelenlé-
tében tartott lakossági fórumon,
ahol Horváth Teréz jegyzõ kiemel-
te: a természetvédelmi és város-
képi szempontból fölbecsülhetet-
len értékû fasor megmentésére
az önkormányzat egy 3D-s vizs-
gálatot kezdeményezett. Meg-
vizsgáltattak mintegy 100, kriti-
kusnak mondott faegyedet. Az

önkormányzatnak a fasor jövõjé-
vel meghozott döntésében mér-
legelnie kell közlekedésbiztonsá-
gi, vagyonvédelmi, környezetvé-
delmi szempontokat és a külön-
féle közszolgáltatások biztosítá-
sára is tekintettel kell lenni. Töb-
ben tiltakoztak a védett fasorok
megritkítása ellen, ám eddig
mindegyik fa kivágása alapos in-
dokkal történt – hangzott el.

Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei igaz-
gatója szerint már 2011 óta for-
dultak elõ az átlagosnál nagyobb
ágrepedések, fakidõlések. Az
okok feltárására szemrevételezé-
ses, majd mûszeres vizsgálatot
kezdeményeztek. A közútkezelõ
mûszeres vizsgálatai szerint 104
fa kivágása vált szükségessé, de

az önkormányzat által megren-
delt külön szakértõi vizsgálat is
gyakorlatilag ugyanerre az ered-
ményre jutott.

Az ötven százalék feletti törzs-
korhadás mértéke mindenkép-
pen beavatkozást tesz szükséges-
sé mintegy 45 darab faegyed
esetében. A társaság a kezelésé-
ben lévõ fasorokon idén decem-
berben, illetve 2015-ben és 2016-
ban kivágná a korhadt fákat és
gondoskodna a pótlásukról is. A
munkák második ütemében
újabb 59 vadgesztenye egyedet
vágnának ki. A kivágott fákat elõ-
nevelt csemetékkel pótolnák
2015 novemberétõl. A társaság
folytatja a különleges értékû fa-
sor ellenõrzését, gallyazását, ápo-
lását továbbá a kártevõ aknázó-
moly elleni védekezést is. Létezik
a mintegy 150 éves, vágásérett
fasor teljes megújítását jelentõ
alternatív megoldási javaslat,
amelynek költsége elérheti a 100
millió forintot is.

KITERELTÉK A TRANZITFORGALMAT

Átadták a hévízi elkerülõ utat

A 76. számú fõút nemesbüki bekötõútjának csatlakozásánál no-
vember végén fölavatták a csaknem 11 kilométer hosszú, részben
új nyomvonalon épült, zömében négy forgalmi sávra bõvített út-
szakaszt, amelyik tehermentesíti Hévíz belvárosát az átmenõ for-
galom alól.

ELÖREGEDTEK A KESZTHELYI FASOROK

Vadgesztenyesor veszélyben
A Keszthely és Fenékpuszta közötti fõközlekedési út mentén,

továbbá az új köztemetõ után, a Georgikon utca felé tartó útsza-
kasz mentén több vadgesztenye faegyed erõsen elkorhadt, több
közülük ki is dõlt.

Alkotói légkörben
A helyi mûvészetteremtést ünnepelték a napokban Gyenes-

diáson. A rendezvény a lakóhely szeretetét is sugározta, kifejezve:
ahol az ember alkotni tud, ott jól érzi magát. Különféle képzõmû-
vészeti munkáiból nyílt kiállítás, bemutatták továbbá Gyenesdiás
antológiáját, vele felölelve a helyben születõ költészetet.



A beruházás, a legmodernebb
analitikai eljárásokat használva já-
rul hozzá az oktatás, a kutatás és
az innovációs folyamatok fejlesz-
téséhez. Mielõtt Tóth Zoltán álta-
lános dékánhelyettes vetítettké-
pes elõadásban bemutatta volna a
növény-egészségügyi és károsító-
diagnosztikai, talajminõségi, az

élelmiszer- és takarmányanaliti-
kai, növényvédõgép-mérõ és mi-
nõsítõ laboratóriumokat továbbá
a molekuláris és in vitro növény-
biotechnológiai labort, Polgár J.
Péter dékán köszöntötte az ava-
tóünnepség résztvevõit.

Mint mondta, a kar fejlõdési
pályára állt, amit a hallgatói lét-
szám emelkedése is igazol. Az ag-
rárképzés hallgatóinak pályaköve-
tési, pályailleszkedési mutatói ki-
magaslóan jók. A molekuláris ge-
netika, a genomika, az energeti-
ka, a bioenergetika, a halbiológiai
kutatásának területei speciális la-
borhátteret igényelnek, ami most
kielégítést nyer. Köszöntõjében
Friedler Ferenc rektor a minõség,

a fenntarthatóság és a felelõsség-
vállalás kulcsszavaira építkezve
mutatta be a kar eredményeit.
„Ahhoz, hogy a minõségi pálya
fönnmaradjon megfelelõ infrast-
ruktúra is kell” – utalt a professzor
a nagyberuházásra.

Nagy István parlamenti állam-
titkár szerint biztos alapokon áll
Keszthelyen az agrár-felsõoktatás.
A régóta várt létesítmény egy-
szerre szolgálja az oktatói, kutatói
tevékenységet, a technológiai és
tudástranszfert, hozzájárulva a
magyar agrárium és a magyar vi-
dék fejlesztéséhez. A magas szín-

vonalú oktatási-kutatási tevékeny-
séghez és a versenyképes tudás
átadásához szükséges legmoder-
nebb feltételeket biztosító beru-
házás inkubátorházként is funkci-
onál. Az egyetemi tudásbázisra és
a legmodernebb technikai háttér-
re alapozva, több kutatási terüle-
tet magában foglaló szolgáltató
központ segít szorosabbra fûzni a
kapcsolatot az egyetemi kutatók
és a vállalati szférák között.

Késõbb, 1922. május 1-én „Zala
vármegyében Hévízgyógyfürdõ te-
rületébõl a közigazgatásilag Kis-
keszthely, Alsópáhok és Egregy köz-
ségekhez tartozó határrészek Hévíz-
szentandrás községhez csatoltattak.”
Végül 1946. jan. 1-én Hévízszent-
andrás Egregy községgel egyesült
Hévíz néven.

A helytörténész Alsó-Zalamelléki,
katonai felmérési, tagosítási földrajz-
mappákon és korabeli községi térké-
peken mutatta a jelentõsebb építé-
szeti objektumokat, utalva arra, mi-
ként zajlott az élet több száz évvel
ezelõtt. A 115 évvel ezelõtt megje-
lent Keszthelyi Hírlap azt tudatta:
„Azok, akik hivatva vannak Szent
András községnek ügyeit intézni, lás-
sanak utána, hogy a lakosság tudatá-
ra ébredjen annak, hogy milyen
nagy kincsekkel ajándékozta meg a
természet akkor, amikor Hévíz szom-
szédságába helyezte. Jelöljék ki a la-
kosság számára azt a módot, amely-
nek révén ezt a kincset értékesíthe-
tik. Tudomással bírunk arról, hogy
akadt vállalkozó, aki a Mexico nevû
vendéglõ és a Hévíz között elterülõ
szép fekvésû dombon akart villát
emelni, de nem adtak neki, mert ez
kell már legelõnek. Ott csinos, jöve-
delmezõ villáknak, házikóknak kelle-
ne már régóta állni, ahová messze
vidékek szenvedõ emberiségének
ezrei tódulnának. Ha a szent andrásiak
akár olcsó kölcsön igénybevételével
– e célra is építkeznének, akár a pén-
zes vállalkozók ott építenének, több
hasznát venné annak a lakosság,
mint amennyit a legelõ azon részle-
teibõl lát. S azt hiszszük, hogy a für-
dõévadban állandóan a túltömött
hévízi szállodáknak, s az egész hévízi
bérletügynek ez nemhogy káros
versenyt képezne, de egyenesen
elõnyéül szolgálna.”

A szentandrási emberek gyanak-
vása, félelme lassan oldódott, még jó
néhány évnek kellett eltelni ahhoz,
hogy elfogadják és a saját hasznukra
fordítsák azt a folyamatot, amely Hé-
vízfürdõ hírnevének és látogatottsá-
gának növekedése hozott lehetõség-
ként számukra. A Szentandrás szék-
helyû körjegyzõség élére 1907-ben
Vajda Ákost választották, aki névvál-
toztatási kérelmet terjesztett be. 

Kimondatott: „Hévízfürdõ egész
területének Hévízszentandrás köz-
séghez csatolása közigazgatás te-
kintetében okvetlenül szükséges.”
A Hévízdombon és annak nyugati
lejtõjén álló Szentandrás az elsõ vi-
lágháború elõtt még jelentéktelen,
ismeretlen kis falucska volt. De a
község lakói idõvel rájöttek arra,
hogy ha a tó partja közelében elte-

rülõ közlegelõjüket telkekre osztják
fel, és azokon villákat, szállodákat
és modern épületeket emelnek,
akkor nemcsak községüket fej-
leszthetik naggyá, s válik ez szá-
mukra is haszonná, hanem igen sok
embernek teszik lehetõvé a hévízi
gyógytó vizének használatát. „Egy-
szerû magyarokban majdnem cso-
da módra kelt itt életre a teremtés
ösztöne, az alkotás vágya – olvas-
hattuk késõbb a gyógyfürdõ 1930-
ban kiadott ismertetõjében – és bár
küzdeniük, dacolniuk kellett a jövõ
bizonytalanságával, a közönnyel,
sokszor a gáncsoskodó akadékos-
kodással is, mégis megteremtették
ezt a fürdõközséget."

A Magyar Vöröskereszt a mi-
nap Keszthelyen rendezte a vér-
adók és az abban közremûkö-
dõk országos ünnepét.

November 27-e a véradók
napja, ami 1988-tól jegyzett. Em-
lékezés arra, hogy elsõ alkalom-
mal ezen a napon, 1954-ben ado-
mányoztak kitüntetéseket a vér-
adóknak.         

– A vér ma is olyan eleme az
életnek, amit a gyógyító munká-
ban nem lehet teljes egészében
mûvi anyaggal pótolni – mutatott
rá a váradás életmentõ jelentõsé-
gére az eseményen mondott be-
szédében dr. Zombor Gábor, az

Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma egészségügyért felelõs állam-
titkára. Kiemelte: a legmagasabb
erkölcsi megbecsülés illeti mind-
azokat, akik az életmentés iránt
elkötelezettséggel, soha meg
nem ismert embereknek adnak a
vérükbõl. Kardos István, a Magyar
Vöröskereszt fõigazgatója hang-
súlyozta, hogy a véradók napja ad
alkalmat a hála kifejezésére. Mint
mondta, a véradók sok mindent
adnak: esélyt, akiknek rajtuk is
múlik az élete, példát az önzet-
lenségre, az érdek nélküli segít-
ségnyújtásra, biztatást a leendõ
elsõ véradóknak.

Dr. Jákó Kinga, az Országos
Vérellátó Szolgálat fõigazgatója
arról beszélt, hogy Magyarorszá-

gon magas szintû a véradás-vér-
átömlesztés egészségügyi biz-
tonsága. A jövõt illetõen örömte-
li, biztató jelként értékelte, hogy
idén a véradó mozgalomhoz 49
ezer új donor csatlakozott.        

A mûsoros ünnepségen ki-
emelkedõ véradásszámot elérõk
vehettek át Pro Vita díjat. A
keszthelyi térség kitüntetettje
lett Kósa István:        

– Sorkatonaként 1973-ban vol-
tam elsõ véradó. Jó dolog az
egészség, s aki egészséges, hozzá
tud járulni a betegek gyógyulásá-
hoz. Ezt én kötelességként élem
meg, így jutottam el bõ 40 év
alatt immár a 116. véradásig –
mondta az egykori keszthelyi
honvéd, ma a Postaautó Kft. ka-
rosszérialakatosa.        

Kimagasló véradószervezõi te-
vékenységért többen Véradó
Mozgalomért elismerésben ré-
szesültek, a véradás segítéséért
20 munkáltató kapta a Véradóba-
rát Munkahely kitüntetõ címet.

A „Legkedvesebb magyarjaim”
címet viselõ tárlat darabjai monu-
mentális sorozatot alkotnak: a tör-
ténelem nagyjai – királyok, feje-
delmek, zeneszerzõk portréival ta-
lálkozik a látogató. A felvonultatás
rendkívüli gazdagságával, az ábrá-
zolás hûségével, az egyedi alkotói
technikával lenyûgözõ a miliõ.       

– Öröm ott élni, ahol ennyi ér-
tékes, sokrétû alkotás születik –
mondta tárlatnyitó beszédében
Csótár András önkormányzati kép-
viselõ, az emberi erõforrások bi-
zottsága elnöke. Utalt arra, hogy
Keszthely immár több éve viseli a
Kultúra Magyar Városa címet, ami-
nek megtartása olyan embereken
múlik, akik szeretettel, lelki oda-
adással dolgoznak érte.      

Túri Török Tibor munkásságát
már magán viseli Keszthely: sze-
mélye múzeumok létrehozásával
lett ismert, majd szobrászmunkái

jelentek meg egyre több helyen
a városban. Mûvészete nem ta-
nult mesterségen alapszik, az al-
kotást „szépmíves” tevékenység-
ként nevezi. A Képzõmûvészeti
Lektorátus véleményezése révén
a mûvei egyre keresettebbek,
számos helyen áll köztéri mun-
kája.

A szépmíves alkotó szabadide-
jét is a városnak, az értékek átörö-
kítésének szenteli. E munkát nem-
rég az önkormányzati alapítású
Pro Cultura kitüntetés adományo-
zásával ismerte el a város.      

– Túri Török Tibor akkor a helyi
kulturális életnek nem csak kitün-
tetettje lett, hanem mecénása is –
emelte ki Csótár András. – Az elis-
meréssel járó pénzt a keszthelyi
óvodák és általános iskolák képzõ-
mûvészeti szakköreinek javára
ajánlotta fel.        

– Diákként az iskolai ünnepek

alkalmával mindig én rajzoltam te-
le a táblákat, alkalomhoz illõ deko-
rációkat készítettem, órák alatt
olykor titokban is rajzoltam – pil-
lantott ifjúi, úgy 16 éves koráig
tartó múltjába az alkotó. – Késõbb
a beat szele ragadott magához:
több együttesben is próbálkoztam
a játékkal, ezzel lehetett igazán
megdobogtatni a lányszíveket. Jól
ment a zenélés, de a többieknek
még jobban…

Néhány éve, amikor a múzeu-
mok már mûködtek, mûvész-
agyagot vett kézbe.

– Vele felkaptak a régi idõk, és
sodortak egészen az itt látható

szoboregyüttes létrehozásáig –
mutatott körül: – Legkedvesebb
magyarjaim. Így férnek meg
egymás mellett a történelem
nagyjai. Királyok, fejedelmek, ze-
neszerzõk, Szent István és Pus-
kás Öcsi.

Munkája nyomán, Keszthelyen
a Szent Erzsébet, majd a Rákóczi
téren avatták nemrég a névadók
szobrát. Egyebek közt életre hívta
a „60 nemzetõr legendája” dom-
bormû triptichont, ami a belváros-
ban lett elhelyezve. Budapest Csik
Ferencrõl elnevezett sportiskolá-
jában az olimpiai úszóbajnok port-
réja látható tõle, Nagyvázsonyban
Kinizsi Pálról készített alkotása áll.
Zalaszántón Gersei Pethõ és Szent
László-szobor található neki kö-
szönhetõen.

A kiállítás látnivalóin túl adott
karácsonyi ajándék a városnak a
betlehemes szoborcsoport, ami a
sétálóutcában jeleníti meg a szüle-
tés ünnepét.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A verseskötet a Gyenesdiás

Nagyközség Monográfiája soro-
zat újabb darabjaként jelent
meg, amelyrõl Góth Imre, a kiad-
vány szerkesztõje így fogalma-
zott:       

– Büszke vagyok, hogy olyan
lakóközösség tagja lehetek,
amelyben ezek a mûvek szület-
tek. A versek szeretettel megfo-
galmazott üzenetek, velük vala-
mennyi szerzõ fontos küldetést
teljesített az öröm szerzésérõl
való gondoskodással. Az antoló-
gia ezt adja közre. Mondhatni,
hogy a Gyenesdiási Antológia
egy kulturális freskója a telepü-
lésünknek.       

Szerzõi: Bognár István, Borda
Erika, dr. Farkas Attila, Góth Júlia

Réka, Kántor Krisztián, Kenesei
Aurélia, Nagy Antal Róbert, Por-
koláb Tamás, Szekeres Péter,
Tánczos Lászlóné és Varga Eszter.

Alkotói légkörben
Szerinte az október végén tar-

tott fórumon mindössze egy vá-
lasztópolgár tette tiszteletét,
mert a rendezvény meghívóját
gyakorlatilag sehol nem lehetett
megtekinteni, pedig az idõpontot
már a meghirdetés elõtt egy hó-
nappal közzé kellett volna tenni.
Válaszában mind dr. Horváth Teréz
jegyzõ, mind Ruzsics Ferenc pol-
gármester megerõsítette: megfe-
leltek a törvényi feltételeknek, de
a tájékoztatás hiányosságaira te-
kintettel, végül december 29-ére
új közmeghallgatási idõpontot ír-
tak ki. Az újjáalakult képviselõ-tes-
tület munkájáról szólva Berki Lász-
ló kijelentette: „pillanatok alatt
összeállt a nagykoalíció, napiren-
den kívül adnak egymásnak szót

azért, hogy engem kioktassanak
arról, hogyan viselkedjek, és hogy
mit, hogyan vigyek a testület elé.
Ez a fajta hozzáállás különösen sé-
relmes.” Már tavaly õsszel szeret-
ték volna a multiláncok építmény-
adóját a törvényi lehetõségek ma-
ximumára emelni. A közteher-
emelés viszont most is csak kis-
mértékû lett, pedig a pluszbevéte-
li forrással a város csökkenthette
volna a helyi kisvállalkozások adó-
ját, biztosítva az életben maradá-
sukat. A párt úgy véli, a város köz-
beszerzési szabályzata ellentétes a
törvényben foglaltakkal, ezért tör-
vényességi felülvizsgálatot kezde-
ményeznek. Kiállnak amellett,
hogy az értékelõbizottság tagja
nem lehet döntéshozó.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A JOBBIK

Közmeghallgatás és a többi
Négy témát érintõen tartott sajtótájékoztatót a párt Zeppelin

téri központjában Berki László jobbikos önkormányzati képviselõ.
Mint jelezte, Keszthely képviselõ-testületének novemberi soros
ülésén egy interpellációban várt választ arra, hogy a városi köz-
meghallgatás összehívása törvényes volt-e?

TÁRLAT A BALATON SZÍNHÁZBAN

Legkedvesebb magyarjaim
A keszthelyi Balaton Színházban Túri Török Tibor helybéli alkotó

munkáiból nyílt kiállítás a minap.

KESZTHELYEN ÜNNEPELTÉK A VÉRADÓKAT

Életet mentenek

A GEORGIKON KARON

Új bioinnovációs központ
A Pannon Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen, december

elején átadták a közel félmilliárd forint értékû beruházás segítsé-
gével megvalósított Festetics Imre Bioinnovációs Központot. A Bio-
technológiai Oktató- és Kutatóközpont, valamint a Bioinnovációs
Kutató- és Szolgáltató Központ egyszerre szolgálja az alap-, mes-
teri és doktorképzésben részt vevõ hallgatókat valamint a nyugat-
dunántúli régió termelõit, gazdálkodóit. 

URADALOM, FÜRDÕTELEP ÉS A TÖBBI

Hévízszentandrás születése
Hévízszentandrás születését, históriáját és dicsõ múltját tárta

föl az érdeklõdõk elõtt dr. Szántó Endre helytörténész elõadása a
hévízi reumakórházban. Hévízszentandrás 1895-tõl az alsópáhoki
anyakönyvi kerülethez tartozott, majd Zalaköszvényest, Felsõ-
páhokot és Egregyet magába olvasztva 1907. márc. 1-tõl önálló
anyakönyvi kerület, körjegyzõség lett. 

Kósa István



A régi, hagyományos, nagy
költséggel szerelhetõ karácsonyi
díszítõ kivilágítás váz- és fény-
tömlõ szerkezete mostanra el-
avult lett, 90 százalékukat a gon-
dos kezelés és tárolás ellenére,
már nem tudtuk újból üzembe
állítani. Az áram- és fogyasztás-
költség miatt is újak beszerzése
mellett döntöttünk. A Széchényi
utca minden második villanyosz-
lopára egy nagyméretû, szikrá-
zóan díszítõ ünnepi fénydísz ke-
rült, és egy hangulatában hozzá
illeszkedõ, energiatakarékos,
LED-es motívumokból kialakított
átfeszítés adja meg a harmonikus
látványkép szépségét. A meleg-
fehér és hidegfehér fények, for-
mák és motívumok keveredése
különleges hangulatot áraszt. A
Vörösmarty utcában az elõzõ
évekhez képest kevesebb, de na-
gyobb méretû, látványvilágában
viszont elõkelõbb hatású, a hideg
és meleg fényeket megfelelõ
arányban keverõ feldíszítést sze-
reltünk föl. A piac környéke és a
Sugár utca is új fényelemeket ka-
pott. Az Ady utca forgalmas nyu-
gati végén, illetve a Honvéd utcai
lépcsõsoron saját készítésû LED-es
fényfüzérek árasztanak meghitt
hangulatot. A Rákóczi utca és a
Moll tér fesztiválhelyszín minõsí-
tése indokolta az intenzívebb

fénydekorációt. A Festetics téren
felállított, kilencméteres, doug-
las fenyõfát az általános iskola
melletti zöldterületrõl vágtuk ki.
A köztéri karácsonyfára egyedi,
attraktív díszek kerültek. A flash
rendszerû, LED-es, olvadó jég-
csapfüzér itt kivételes élményt
kínál. A „mindenki karácsonyfájá-
ra” mûanyagból készített, muta-
tós mézeskalácsformákat aggat-
tunk, amiket a kollégák saját ma-
guk készítettek. Fölhelyeztük a
Hévíz feliratú gyöngyös girlandot
is, amely mellett rengeteg
gyógyturista készít fényképfel-
vételeket saját magáról. A dr.
Moll Károly téri szökõkútra egy
faszerkezetû, szalagos, karácso-
nyi gömbökbõl összeállított,
hósipkás, szoborra emlékeztetõ
fénydíszt építettünk, ami egy-
szerre formáz havas hegycsúcsot
és egyszerre karácsonyfát.  

KARÁCSONYKÖSZÖNTÕ 
Kiállításokkal, kézmûves-fog-

lalkozásokkal, zenés programok-
kal kezdõdött el Hévízen az ad-
venti ünnepkör.      

A Mikulás a hagyományokhoz
híven a jeget is meghozta a für-
dõvárosba: december 5-én meg-
nyitották immár hagyományosan
a mûjégpályát. A jégsport lehetõ-
sége tradicionálisan biztosított a

korcsolyázást kedvelõknek. A lé-
tesítmény önkormányzati mû-
ködtetéssel negyedik szezonját
kezdte, egészséges szabadidõs
programot és látványosságot is
nyújtva. Az igénybevétel lehetõ-
sége sokaknak ajándék a várostól:
az eddigi gyakorlat szerint a hely-
beliek, a város iskoláiba járó diá-
kok, s a Hévízen élõ nagyszülõk
bárhol lakó unokái ingyen hasz-
nálhatják a pályát, továbbá széle-
sebb körökben is nyújt jelentõs
kedvezménylehetõségeket a
fenntartó.          

A pálya jégkorongozásra is ad
alkalmat, a szabadidõ-eltöltéshez
olyan pluszszolgáltatás a város
részérõl, amivel érdemes élni itt a
helyben lakóknak, környékbéliek-
nek, vendégeknek egyaránt. Az
üzemeletetõk korcsolyakölcsön-
zéssel is rendelkezésre állnak. 

Az ünnepi hangulatot emeli a
december 21-ig tartó Köszönte-
lek karácsony címû program, gaz-
dag rendezvénysorozattal. A Mu-
zeális Gyûjtemény idõszakos kiál-
lításaként a Szentképek és más
becses óságok címmel szakrális
tárlat várja a látogatókat. Az ad-
venti vasárnapokon a Festetics
téren, a gyertyagyújtást megelõ-
zõen 14–17 óra között jótékony-
sági süteményvásár zajlik, amely-
nek teljes bevételét az Esélyt
Zalacsányi Gyermekeinknek Ala-
pítvány által támogatott, halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyer-
mekek, családok javára ajánlják
fel a szervezõk. A sportcsarnok-
ban december 12-én 19 órakor
Bródy János ad koncertet, 19-én
17 órakor a helyi általános iskolá-
sok karácsonyi mûsora köszönti
az ünnepet. 

Ünnepi beszédében Havasi Bá-
lint, a Balatoni Múzeum igazgató-
ja kiemelte: emlékezés nélkül egy
közösség menthetetlenül elveszí-
ti önmagát. Keszthely és az elsõ
világháború kapcsolatáról, törté-
néseirõl fájdalmasan kevés kuta-
tás és összefoglalás jelent meg. A
keszthelyi hõsök hazaszereteté-
rõl, bátorságáról és önfeláldozá-
sáról a település hét pontján is
rendre emlékezést tartottak. A
helyi közösségek által emelt em-
léktáblákon több mint 300 név ol-

vasható. Az itt újra átadott em-
lékmû 152, a keszthelyi hadikór-
házban elhunyt magyar honvéd,
osztrák, szerb, orosz, olasz, ro-
mán és montenegrói katona és
hadifogoly nevét õrzi. A város fe-
jet hajtott a saját és más nemze-
tek hõsei elõtt is, amikor 86 évvel
ezelõtt mai helyén emlékhelyet
alakított ki, hogy a hõsök és a ha-

lottak napján is visszagondolhas-
sanak az elhunytakra. A világhá-
ború lövészárkokat húzott Euró-
pa nemzetei közé. Keszthely és
polgárai már a háború utolsó
éveiben és a szégyenteljes béke-
diktátumot követõen is képesek
voltak ezekbõl a lövészárkokból
kilépni.

Egykori ellenségeik elõtt is ké-
pesek voltak fejet hajtani. A bé-
kediktátum során a magyarság
ezeréves szülõföldjének kéthar-
mada elveszett, minden tíz ma-

gyar emberbõl három idegen
fennhatóság alá került, nehéz ki-
sebbségi sorba. Az emlékmû jel-
képes üzenete: nemzedékünknek
ki kell másznia az egymást elvá-
lasztó, jelképes lövészárkokból.
Képesnek kell lenni összefogni
szûkebb és tágabb közösségünk
fennmaradásáért, boldogulásáért
–húzta alá a szónok.
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ADVENTI KÖZTÉRDEKORÁLÁS

Hévíz ünnepi fénybe borult
AZ I. VILÁGHÁBORÚ HÕSEIRE

Emlékezni jöttek

Hintalan Gergely és Horváth
Szilárd moldvai csángó muzsikája
után mondott köszöntõjében
Csengei Ágota, a Goldmark Mûve-
lõdési Központ igazgatója össze-

foglalta: idén ovis kukoricafosztó
játszóház, középiskolásoknak szó-
ló nyitott mûhelyfoglalkozás, ka-
tonadal-történeti elõadás, Re-

folk zenekari koncert, Csöndka-
bát-hangverseny is színesíti a
programot.

Nagy Béla, Király Zsiga-díjas né-
pi iparmûvész, bõrmûves és fafa-

ragó a sok és precíz kézi munkát
igénylõ erszényeket, szíjakat, kan-
tárokat használati és dísztárgya-
kat bemutató tárlat megnyitójá-

ban kiemelte: a szíjgyártó nagy-
apával büszkélkedõ, a mestersé-
gét szeretõ alkotó Zalaegersze-
gen tanult, és a bõrre nem csak
mûvészeti szempontból, de meg-
élhetési forrásként is tekint. Az if-
jú alkotó a szakmai továbbfejlõ-
dés lehetõségeit folyamatosan
kutatta az országos bõrmûves tá-
borokban, különféle bõrös to-
vábbképzéseken továbbá a Nép-
mûvészeti Egyesület rendezvé-
nyein. Nem ragadt le egy bizo-
nyos tárgycsoport szereteténél. A
pásztor kézmûvesség darabjain
túl a mindennapi viseletre alkal-
mas míves darabok is kikerültek
szorgalmas kezei közül. Saját útját
járva, újszerû megoldásokra föles-
küdve találta meg díszítõmûvész
formavilágát. Nagyon fiatalon
megszerezte a Népi Iparmûvész
címet, és elnökségi tagja lett a
Népmûvészeti Egyesületnek.

DANCSECS DIÁNA BÕRMÛVES TÁRLATA

Népmûvészet Hete
Dancsecs Diána helyi bõrmûves népi iparmûvész kiállításával a

Balaton Színház Básti-termében nyitották meg a Népmûvészet He-
te címû rendezvénysorozat Katalin-napi kiállítását.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány és a helyi önkormányzat anyagi támogatásával meg-
újították a keszthelyi Szent Mikós temetõben álló elsõ világháborús
emlékmûvet és annak környezetét. A felújítás alkalmából kegyelet-
adó ünnepséget is tartottak, ahol Tál Zoltán Isten áldását kérte az
emlékmûre és a hõsi halottakra. 

KESZTHELY 

Döntésekrõl
Elsõ soros ülését tartotta az

újonnan felállt keszthelyi képviselõ-

testület. Napirendre került a

Vállussal és a Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal való megállapodá-

sok felülvizsgálata, a síkosság-

mentesítés és a jövõ évi turisztikai

szezon. A testület döntött arról,

hogy mérséklik az önkormányzati

tulajdonú üzletek bérleti díját.

Jelentõs kedvezménnyel segíti a

városvezetés az önkormányzati helyi-

ségeket bérlõ üzlettulajdonosokat. A

képviselõ-testület úgy határozott,

hogy a jövõ évre vonatkozóan sem ér-

vényesíti a bérleti szerzõdésekben

rögzített évenkénti díjemelést. Emel-

lett a keszthelyi székhellyel rendelke-

zõ bérlõi számára októbertõl májusig

25% díjkedvezményt is nyújt. Így

több mint 10 millió forinttal támogat-

ja az önkormányzat a kereskedõket.

Elfogadták a téli szezonra szóló

hószolgálati és síkosságmentesítési

operatív tervet. A Gazdasági Ellátó

Szervezet által összeállított kalkuláció

szerint ennek a költségigénye bruttó

16,7 millió forint. Az önkormányzat-

nak a büdzsébe ebbõl kb. 10,5 millió

forintot kell betervezni, mivel az el-

múlt télre kalkulált költségbõl több

mint 6 millió forint megmaradt. A

GESZ a rendelkezésre álló pénzbõl

négy darab seprõgépet is kíván vásá-

rolni.

Két megállapodás felülvizsgálatá-

ról is döntött a grémium. 

2013. január 1-jétõl közös önkor-

mányzati hivatalt mûködtet Keszt-

hely és Vállus, mely együttmûködést

a testület szeretne megszüntetni, mi-

vel az több nehézséget okozott és

okoz. Amennyiben a két önkormány-

zat közt megszületik a megállapo-

dás, jövõ év január 1-jétõl újra önál-

ló polgármesteri hivatalt mûködtet-

het Keszthely.

Hamarosan új szimbólumot
kap Vonyarcvashegy mandulás
múltja: a kedvelt csonthéjasból
egész ültetvényt hoznak létre.

A manduláskert eddig kihasz-
nálatlan szabad területen készül,
kialakítása a napokban újabb fá-
zishoz érkezett az ültetéssel. A
fásításból kivette részét a falu la-
kossága, a településüzemeltetési
csoport nagy létszámú segítség-
gel végezte a munkát, összesen
220 facsemetét telepítettek.        

A község helytörténeti gyöke-
rekkel kötõdik a mandulához.
Mind markánsabban õrzik annak
emlékét, hogy egykor a falu terü-
letén volt a Festetics család man-
dulása. E múltat megjeleníti utca-

név, a kulturális hagyományok
közt szerepel tavaszonként a Her-
cegi Mandulás Napok rendezése.
Az új létesítmény mindemellett

újabb állandó turisztikai látvá-
nyosságot nyújt majd. A helyszí-
nen már korábban elkészült egy
mandulalevél alakú pergola,

amely faragott táblákkal díszített,
a monumentális dombormûsoro-
zat a megélhetést adó környezeti
adottságokat villantja fel: megje-
leníti a borászatot, a halászatot,
az erdõgazdálkodást, a turizmust
s a mandulás múltat. Az alkotások
nem csak témájukban kötõdnek a
településhez, készítõjük: Major
Janka helybeli származású, friss-
diplomás képzõmûvész.         

A telepítési terv szerint 4-féle
mandulafajta csemetéit ültették
el. Az idõben különbözõ vegetá-
ciós fázisok biztosítják, hogy ta-
vaszonként bõ egy hónapon át vi-
rágos legyen a terület. Péter Kár-
oly polgármester elmondta, hogy
a kert a termékeivel is kuriózu-
mokat kínál majd: elegáns csoma-
golásban lesz kapható a vonyarci
mandula, s létrehoznak egy kis-
üzemet is, ahol mandulaolajat saj-
tolnak. A termékek szuvenír-cso-
magolási mintái már készen van-
nak. 

Készül a vonyarci manduláskert

Az adventi készülõdés jelei immár a hévízi közterületeken is lát-
hatóak. A GAMESZ által felépített dekoráció, szikrázó ünnepi fényt
ad a városnak, amely nem csak az itt élõk hétköznapjaiba csem-
pész egy kis varázslatot, de az idelátogató vendégek számára is
ragyogó, látványos utcaképpel teszi vonzóvá a fürdõvárost az ün-
nepi készülõdés idõszakában. Milyen új elemei vannak az adventi
közterület-dekorálásnak? – kérdeztük Lackó Máriát, a GAMESZ ve-
zetõjét.



A pusztulástól megmentett
épületet családi vállalkozásban úgy
alakították ki, hogy többféle sport-
ág (spinning, jóga és pilates) kis-
csoportos tréningjei is megtartha-
tóak legyenek szakképzett edzõk
közremûködésével. Létrehoztak
egy kávézót és az apróságok szá-
mára pedig egy játszókuckót. Tá-
gas, kényelmes öltözõk, zuhany-
zók, mosdók is a mozogni vágyók
komfortját biztosítják. Az épület-
hez tartozó sportpályán kosár- és
kézilabdaedzésekre van lehetõség,
a gyerekek pedig pedálos gokar-
tokkal is versenyezhetnek. Az ava-
tóünnepségen Marton Zsolt, az

egyesület elnöke, a kerékpáros
utánpótlás-nevelés emblematikus
sportembere összefoglalta a
sportközpont kialakításának céljait.
A sportoló évek óta szervez külön-
féle fixi- és spinning-versenyeket,
melyre Magyarország több telepü-
lésérõl is érkeznek résztvevõk
Keszthelyre. Mint hozzátette: a
sportközponttal hosszú távú tervei
vannak, színvonalas szabadidõs el-
foglaltságot szeretne kínálni a
keszthelyieknek. Tervben van egy
kültéri edzõpark kialakítása, a
KRESZ-parkban a rendõrséggel és a
helyi oktatási-nevelési intézmé-
nyekkel együttmûködve különbö-

zõ közlekedésbiztonsági versenye-
ket, ismeretterjesztõ vetélkedõ-
ket, játékos oktatóprogramokat
akarnak lebonyolítani. Ruzsics Fe-
renc polgármester a megnyitón ki-
fejtette: „Örömömre szolgál, hogy

Keszthely sokszínû sportéletéhez
egy újabb, színvonalas szolgáltatá-
sokat nyújtó létesítmény csatlako-
zott. A részletes program a
www.mazsola-sc.hu honlapon el-
érhetõ.

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági 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.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

MEGNYÍLT A MAZSOLA SPORTCENTRUM

Mazsolázni a mozgás örömében
A Mazsola Kerékpáros Sportegyesület – amelyik tíz évre vette

bérbe az önkormányzat tulajdonában álló KRESZ-park melletti in-
gatlan együttest – aktív szerepvállalásával és eddig mintegy 5 mil-
lió forintos beruházásával új, modern, többcélú szórakozást is adó
sportközpontot avattak Keszthelyen, a Lovassy utcai szabadidõ-
park újjávarázsolt kõépületében. 

A rendezvényre Zala, Vas és
Somogy megyébõl 63 magánfõ-
zött gyümölcs- és törkölypálinkát
és seprõpárlatot neveztek. A bírá-
lat során „kiválósági”, megfelelõ-
ségi és ihatósági tanúsítványokat
ítélt oda a 20 pontos rendszer-
ben, érzékszervi bírálattal minõsí-
tõ zsûri. A minõsítõ grémium
minden tagja a gyümölcspálinka-
gyártás szakavatott képviselõje-
ként mondott írásos (bírálólap) és
kérésre szóbeli véleményt a pá-
linkák ízérõl, illatáról, zamatáról
és összhatásáról. A minták 40 szá-
zaléka kiváló, 20 százaléka ezüst-,
15 százaléka pedig bronzminõsí-
tést kapott. Az italok negyedénél
találtak technológiai vagy cefré-

zési hibát, hiányosságot. A
házipálinka-fõzés pillanatnyi hely-
zetérõl és a törvényi változások-
ról V. Németh Zsolt, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium államtitkára
tartott elõadást. Mielõtt a must-
rára nevezett „kontyalávalók” díj-
mentes kóstoltatása megkezdõ-
dött volna, a Magyarok Nagy-
asszonya plébániatemplomban
tartott ünnepi szentmisén Tódor
Szabolcs káplán adta az áldást az
égettborokra és készítõikre.
Gyanó Szilvia néprajzkutató be-
mutatta a Balatoni Múzeum gyûj-
teményének snapszos relikviáit.
Este még felléptek a Gyenesdiási
Dalárda tagjai és az õket kísérõ ci-
terások.

KESZTHELYI PÁLINKAMUSTRA

A házipálinkát ünnepelték
A szürke hétköznapokból kimenekülendõ, egy színes, szívet-lel-

ket melegítõ, díjmentesen látogatható, Szent Miklós-napi pálinka-
ünnepre csábították a vendégeket december elsõ hétvégéjén. A
kulturált pálinkafogyasztás népszerûsítése, a magánfõzõk szakmai
tudásának gyarapítása, illetve a hagyományos magyar gyümölcs-
párlatok megmérettetési lehetõségének felkínálására Komoróczi
Lajos okleveles pálinkász iránymutatásával a Balaton Színházban
hagyományteremtõ szándékkal tartották az I. Keszthelyi
Házipálinka Ünnepet és Mustrát, melyen sok érdeklõdõ tette tisz-
teletét. 

Csurgói NKC–Hévíz SK
23-30 (12-14)

NB II nõi kézilabda-mérkõzés.
Csurgó, 100 nézõ. V.: Csányi, Zörgõ.

Hévíz: Molnár – Borsi 6, Fehér
2, Papp 2, Gliba, Holczbauer 4,
Czigány 10. Csere: Iglódi (kapus),
Berecz 1, Lakatos, Klász 5. Játé-
kos-edzõ: Klász Karola

A tabellaszomszédok rangadó-
ján rögtön magához ragadta a
kezdeményezést és a vezetést a
vendég együttes. Volt, hogy 6
góllal is vezettek a II. játékrész-
ben a zöld-fehérek, és remek vé-
dekezésüknek, no és csapatkapi-
tányuk Czigány Nóra gólképessé-
gének köszönhetõen meglepõ
arányú, de teljesen megérdemelt
gyõzelmet szereztek.

Jók: Czigány (a mezõny leg-
jobbja), Borsi.
ÉRTÉKELÉS:

Klász Karola, a Hévíz játékos-
edzõje: – Köszönöm az idényt a

lányoknak és azoknak, akik min-
ket támogattak. Gyõzelmünk örö-
mét fokozza, hogy itt Csurgón
nem sok csapat fog nyerni ebben
a bajnokságban.

Czigány Nóra, a Hévíz játéko-
sa: – Remek védekezésünknek és
elszántságunknak köszönhetjük a
2 pontot. A gyõzelmet és az õszi
jó szereplésünket Hévíz városá-
nak ajánljuk, kívánva az itt élõk-
nek boldog ünnepeket és új esz-
tendõt!

A hévízi junioregyüttes 36-13-ra
gyõzött Csurgón – Lakatos 11
gólt lõtt – és a bajnoki tabella 2.
helyén áll.

Az U–11 éves csapat 2014. de-
cember 13-án 9 órakor és 11.30-
kor lép pályára a hévízi Sportcsar-
nokban.

A Hévíz legközelebb 2015.
március 7-én a listavezetõ Kézi-
labda Akadémia együttesét fo-
gadja.

BRAVÚR IDEGENBEN 

Továbbra is az élmezõnyben

AZ NB II DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA

1. Kozármisleny SE II 9 8 0 1 329-229 100 16

2. NEKA 8 7 1 0 262-195 67 15

3. TAM-BAU Tamási KC 8 5 1 2 269-205 64 11

4. Hévízi SK 9 5 1 3 264-237 27 11

5. Csurgói NKC 9 5 0 4 239-248 –9 10

6. Tolna KC 9 4 1 4 271-262 9 9

7. BB SC Balatonboglár 9 4 0 5 252-264 –12 8

8. Bácsbokodi NKSE 9 2 0 7 195-257 –62 4

9. MK Pelikán-Siklós KC 9 2 0 7 209-285 –76 4

10. Balatonszemes KSE 9 0 0 9 193-301 –108 0


