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Tavasz kapujában a Balaton

Épül a kerékpárút.
Vannak-e jelek arra, hogy átalakul, változik, módosul a balatoni
idegenforgalom pozíciója, a keszthelyi turizmus szerkezete? – tettük föl a kérdést Tar Lászlónak, a keszthelyi székhelyû Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának.

–Keszthely a jelenlegi helyzetben nem tud többet produkálni a
„turizmus oltárán”. Marketingre
el lehetne ugyan költeni sok milliárdot, de ameddig nem valósulnak meg a minõségi szálláshelyfejlesztések, amíg nem lesznek
komolyabb strandi beruházások,
ameddig nem érnek révbe a kerékpár-turisztikai fejlesztések, addig csak reménykedés marad. A
fõszezonban Keszthely a pillanatnyi feltételekkel is várhatóan
megtelik majd. Az elõ-és utószezon hosszabbítását pedig nemigen lehet „saját gyártású” programokkal érdemben befolyásolni.
Az elõ- és utószezonban szervezett programok javarészt helybelieket továbbá környékbelieket
vonzanak. A vendég jó esetben
egy-két éjszakás szállást vesz
igénybe Keszthelyen, vagy a környéken. Szezonhosszabbításra a
tavaszi és az õszi Nyitott Balaton
programsorozat sokkal hívatottabb.
– Mit kínál a tavaszi „Nyitott
Balaton” programsorozat?
– A Balaton Régió nem csak a
nyári, fürdõzésre alkalmas idõszakban jelenthet vonzó úti célt a
turisták számára, hanem a tavaszi
idõszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes
lehet ideutazni. Keszthely is akciós szálláslehetõségekkel, garantált és egyedi programokkal tud
valódi vonzerõt felmutatnia. A
Balatoni Regionális TDM Szövetség a helyi és térségi TDM-szervezetekkel idén május 1–10. között
is megszervezi a tavaszi „Nyitott
Balaton” programsorozatot. A sikert pedig csak több év tapasztalata után lehet és érdemes majd

Új buszpályaudvar
Keszthelyen
(4. oldal)

Békamentõ
rendõrök a 76-oson
(4. oldal)

Passió, a
lélekemelõ
(5. oldal)

mérni. Kerékpár- és gyalogtúrákért, színvonalas gasztronómiai
és zenés élményekért, nívós
gyermekprogramokért, tematikus kézmûves-foglalkozásokért
bizonyosan érdemes lesz Keszthelyt több napos úti célként kiválasztani. Azt azonban látni kell,
hogy az élményfürdõkkel, a fedett, meleg vizes medencékkel
egyelõre Keszthely nem tud versenyre kelni. A Balaton-parton
még mindig hiány mutatkozik
parti élményfürdõkbõl és olyan
wellnesst kínáló szálláshelyekbõl,
amelyek a meleg vizes fürdõkkel
versenyezni tudnának.
– Milyen pozitív és milyen negatív hatások vetnek árnyékot a
szezon indulására Keszthelyen?
– A Balaton vízállása és tisztasága is ideális. A belföldi érdeklõdés Keszthely iránt érezhetõen
erõsödik. Örvendetes, hogy a
parti nagy beruházások zömében
befejezõdtek. Az is szerencsés
lenne, ha a „szezonközépbe” nem
csúszna bele a jelenlegi fejlesztés
zaj- és látványhatása. A móló és a
Festetics-kastély közötti kerékpárút elkészülte nagy elõrelépést
jelent. A térségi bringakörút legfontosabb leágazására óriási
szükség volt. Az orosz–ukrán
konfliktus gyors megoldásában
reménykedõknek viszont csalatkoznia kellett. A viszály sajnos a
térség turizmusát is hátrányosan
érinti. Elegendõ, ha csak a vízumkényszerre vagy a vízumszigorításokra gondolunk. A minõségi
szálláshely-fejlesztéseknek továbbra sincsenek nyomai, és a
strandok is inkább a hetvenes,
nyolcvanas évtized dizájnját és
szolgáltatási színvonalát idézik

vissza. Az iszapkotrásnak, a kagylómentesítésnek nincs gazdája. A
Nyugat-balatoni öbölben is éppolyan kotrási beavatkozásokra
lenne szükség, mint Tihanyban. A
probléma megoldása nem egyedül Keszthely felelõssége, de a
szálláshely és közösségi portálok
kommentjei is azt üzenik: e területen mindenképpen lépni érdemes.
– A turisztikai piac résztvevõi
láthatóan, gõzerõvel dolgoznak
azért, hogy már a fõszezon is sikert hozzon. Van, lehet értelme e
törekvésnek, vagy el kell fogadni,
hogy csak a fõszezon számít?
– Az elmúlt években, évtizedekben sokféle elgondolás született az elõ- és utószezon fellendítésére. A szezonhosszabbításról a
köztudatban korábban sok téves
vélekedés volt. Az emberek úgy
gondolták, hogy meleg õszelõn
tovább lehet fürdeni a Balatonban, ezért ha programokat szervezünk, akkor hetekre idehozhatjuk a turistát. Sokszor és sokaknak kellett csalódni.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A húsvéti ünnepkörben – jó hagyományok szerint – elkezdõdött 1994-ben a hajózási társaság visKeszthelyen a hajózási szezon.
szavásárolta, felújította, 1996-tól
újra a hajózó vendégkör szolgálatába állították.
A Balatoni Hajózási
Zrt. nosztalgiaflottájának egyik legszebb
darabja, a Helka azóta
naponta több alkalommal indul a kikötõbõl egy-egy órás
öbölbeli vízi sétára. Az
utazási lehetõség történelmi hírnöke a szezon kezdetének, jelképe a tó szezonbéli
hangulatának.
– Aki a Balatont
szereti, a sétahajózásról nem mond le! A vízi utazás élménye
mellé nagyon sok más
szórakozató programot is igyekszünk adni egész szezonban
ahhoz, hogy a kínálatunkat mind nagyobb
örömükre tudják kihasználni az utasaink
– mondta Mártonné Hajduk Villõ,
a Balatoni Hajózási Zrt. menedzsere.
A fedélzetére szállás élménye
repíti a gondolatokat: nem csak a
panoráma tárul elénk, a hajózás
múltjában is utazunk. Idén 179
éve annak, hogy gróf Széchenyi
István kezdeményezésének köszönhetõen balatoni hajózási társaság alakult. A 120 személyes
Helkát az Óbudai Hajógyárban
építették, 1891-ben bocsátották
vízre újonnan. Csaknem 90 év
után egy idõre szárazra került,
Balatonfüreden partra tették, s
presszóként mûködve szolgálta
tovább a vendéglátást. Népszerûsége így is megmaradt, s még
filmvászonra is került, egyik helyszíne volt Bujtor István híres filmje, a Pogány Madonna forgatásának. Aztán érdemeihez méltón
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ÚJ BUSZPÁLYAUDVAR KESZTHELYEN

Hamarosan felavatják

Lapunk megjelenése után egy héttel már a megújult pályaudvarról indulnak és érkeznek majd a buszok Keszthelyen. Negyedéves, jobbára adminisztrációs késést követõen, pályázati és építéshatósági csúszások után, április végén nyitják meg az új megállókat. A mintegy 150 millió forintos bekerülési költségbõl megvalósított építési projekt konzorciális partnereinek sok kérdést kellett
egyeztetni, illetve megválaszolni, de a közremûködõk a szabályozó rendszereket végül képesek voltak közösen harmonizálni.

Az új funkciókkal bõvült, esztétikus környezetbe helyezett
buszpályaudvar a régi hat helyett öt indulóhellyel rendelkezik, ezért a járatok átszervezése
után egy adott célállomásra
más-más beállóból indulhat
majd a menetrend szerinti autóbusz. A rendkívül modern, mintegy százmillió forintba kerülõ
utastájékoztató rendszer GPS
segítségével azt is megmutatja
az érdeklõdõ utasoknak, hogy
pillanatnyilag hol jár a busz,
amelyikre várakoznak. Az említett információk weboldalon

egyelõre nem lesznek kereshetõek, de az informatikai rendszer fejlesztése tervben van
még mobiltelefonos elérésre is.
Hamarosan új járatfogadó és
buszindító épületbe költözik a
forgalmi irányító iroda valamint
a bérletjegypénztár. A viszonylag kis várótermekben az utazóközönség komfortjáról klíma, információs terminál és mozgásérzékelõs ajtó gondoskodik. Az
új buszpályaudvar elkészülése
elvileg nincs befolyással a menetrendre, de a változásokról
érdemes információt kérni.

JOBBIK-KEZDEMÉNYEZÉS

Szóljon bele! Írja alá!
A férfiak negyven év munkaviszonyt követõ nyugdíjjogosultságáról, a térítésmentes alapszintû internet-hozzáférésrõl, Magyarország semlegességének megõrzésérõl az ukrajnai fegyveres konfliktusban, valamint a bevándorlás visszaszorítása érdekében önálló határõrség létrehozásáról indított országos aláírásgyûjtõ akció
részleteit ismertette Selmeczy Zsuzsanna, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Keszthelyi Alapszervezetének elnöke a nemrégiben tartott sajtótájékoztatóján.

A párt tagjai és szimpatizánsai
május 15-ig Keszthely forgalmas
csomópontjaiban aláírásgyûjtõ
standoknál, a párt Zeppelin téri
irodájában továbbá a szavazas.jobbik.hu weboldalon várják
azokat, akik a fenti négy kérdésben véleményt kívánnak nyilvánítani. Az elnök szólt arról is, hogy

Berki László egészségügyi okokra
hivatkozással március 26. napjával lemondott önkormányzati
képviselõi megbízatásáról. Az
alapszervezetnek 30 napja van az
új jelölt kiválasztására a kompenzációs listáról. A jelölés megtörtént, de a döntés az országos elnökség hatásköre.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A környéknek mára viszont
van már annyi vonzereje, hogy
csokorba szedve, akár „városlátogatás típusú vázába” rakva, ez
elegendõ legyen ahhoz, hogy
Keszthely ne csak egynapos turistalátványosság legyen. A turisztikai termékfejlesztés okos irányt
vett, amikor a Festetics-örökség
nyomába szegõdött. A Nyitott
Balaton tíznapos programsorozata is azt célozza: több van Keszthelyben õsszel és tavasszal is. A
szolgáltatóknak egymásra figyelve, egymást erõsítve, összedolgozva kell kilépniük a turizmus
porondjára. Két-három év múlva
a kerékpárturizmus infrastruktúra-fejlesztése olyan szakaszba ér,
hogy azt már külföldön is, szégyenérzés nélkül ki lehet ajánlani.
A fürdõhelyek kooperációjában is
hatalmas erõ rejlik, a múzeumváros kiállítóhelyei is elõrukkolhatnának egy tavaszra és õszre érvényes csomaggal, ami vonzó lehetne a fõszezon idõszakán túl is.
A diákcsoportokat, a nyugdíjascsoportokat is érdemes lenne kooperálva megszólítani a városlátogatási programok kiajánlásakor.
A nem átlagos turistákat bevonzó
trendek, gondolatok, ötletek felkarolása is közös érdek lenne. Káros, ha a vendéget korlátozni
akarjuk. Európa meleg vizes fürdõk nélküli turizmustérképe szinte azonos pozíciókkal van megrajzolva. Csekély mértékben és legelébb csak a sajtónak mutatva érhetõ tetten a turizmusból élõ régiós önkormányzati szereplõk
összefogása. Nincs az rendjén,
hogy minden település járja a

HORIZONT

KESZTHELY TURIZMUSÁRÓL

Csak összefogva fejlõdhet

maga útját. Az idegenforgalmi
adó pillanatnyi szisztémája egymás konkurenseivé teszi a településeket.
– A gazdasági helyzet mostanság nemigen kedvez magas minõségû turisztikai attrakciók létesítésének, sok csillagos szállodák
építésének. Van-e
e olyan „mene-

külési irány” amely felé érdemes
lenne elindulni.
– Gazdasági és politikai okokból
korábban kimaradtunk a nagy hotelépítési boomból. Keszthelyen
sok, lerobbant, rossz minõségû,
elavult szálláshelyet találni, amelyek felújítását segíthetik a szálláshely minõségi fejlesztéseket tá-

TEREPTAKARÍTÁS, ÁLLATMENTÉS

Békamentõ rendõrök a 76-oson
Rendõrségi kezdeményezéssel került sor arra a munkára,
amit zalai rendõrök, természetvédõk, közútkezelõk végeztek el
együtt a napokban Keszthely–
Fenékpuszta közelében a Zalahídnál, a 76-os fõút mentén.

A békák tavaszi vonulásának terelésére szereltek fel védõvászon
csíkokat baleset megelõzési és természetvédelmi céllal, megakadályozva az állatok úttestre jutatását,
ami a napokban tömegesen mutatkozott. Nedves élõhelyeken kora tavasszal a békák életmódjukból
adódóan kelnek útra, megfelelõ
helyet keresve a peterakáshoz.
– Példás összefogásnak látja
most hasznát a természet és a
közlekedésbiztonság – említette a
helyszínen Nonthoff Ingrid rendõr
hadnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje. – A békák vonulása különösen nagy veszélyt jelent az esõs idõszakban,

amikor az útfelület egyéként is
csúszós, s a látási viszonyok is
rosszabbak. A rendõrök állatvédõk
is, kétszeres elhivatottságból fakad az óvintézkedés. A békák védett állatok, ha az úttestre kerülnek, olykor óhatatlan az elgázolásuk. Ezt, és a közlekedésbiztonság
veszélyeztetettségét szeretnénk
kiküszöbölni.

Nothoff Ingrid arról is szólt,
hogy a munkát tereptakarítással
kellett kezdeniük. Ugyanis ahhoz,
hogy a védõvásznakat el tudják
helyezni, jelentõs mennyiségû
hulladékot kellett eltávolítani az
akcióban részt vevõknek. Ez a tapasztalat mutatja, hogy a természetben való szándékos rongálások ellen sokkal nehezebb a fellé-

és iparmûvészeti gyûjteményének zöme szétszóródott, illetve
megsemmisült. A hetven éve elhunyt régész küzdelmes élete
alatt vezetett dunántúli ásatásokat és leltárkönyveket, írt harminc könyvet, több regényt, ér-

tekezéseket és színdarabot, irányított több értelmiségi klubot,
de ha kellett, szõlõt mûvelt. A helyi lap fõmunkatársaként is tiszteletet vívott ki magának és sokat
utazgatott, illetve olykor kaszinózott is.

DARNAY KÁLMÁN DICSÉRETE

Egy múzeum emlékezete
„Kiállítás Darnay Kálmán múzeumalapító születésének 150. évfordulója alkalmából” címmel nyitottak tárlatot április közepén a
Balatoni Múzeumban. „A régész, muzeológus, sümegi múzeumigazgató, író, kormányfõtanácsos olyan szellemiséget hordozott,
amit most is érdemes ápolni és továbbadni” – hangzott el.

Köszöntõjében Havasi Bálint
múzeumigazgató örvendetesnek
tartotta, hogy a vidéki múzeumokat újból városok tartják fönn, és
így közelebb kerülhetnek a helyi
közösségekhez. Párhuzamot vont
a jelenkor és az 1930-as évtized
között, majd szólt arról is, a magyar muzeológia mostanság kezd
erõsebben foglalkozni és intenzívebben együttmûködni a Dar-

nayhoz hasonló „szent õrültekkel”, a lelkes magángyûjtõkkel. Ha
az új trend iránya felerõsödik, akkor a közgyûjtemények is egyre
nagyobb számban kaphatnak bemutatásra érdemes relikviákat a
lelkes és szakavatott gyûjtõktõl.
A június végéig látogatható,
zenés mûsorral kísért kiállítást
Miklósi-Sikes Csaba, a Sümegi Városi Múzeum nyugalmazott mú-

mogató uniós projektek. A kis motelek, lepukkant szállók hamarosan, akár négycsillagos minõsítést
is szerezhetnek, ami a város pozícióit erõsíti. A pályázatokat megragadó vállalkozóknak bölcsen, a
már meglévõ szálláshelyek, attrakciók figyelembevételével és továbbfejlesztésével kell tervezni.

zeumvezetõje nyitotta meg. Mint
kiemelte: Sümeg díszpolgárának
régiséggyûjtési
szenvedélye
1877-ben kezdõdött, amikor a
sümegi várban egy reneszánszdíszes sarkantyút talált. Hamarosan
tekintélyes gyûjteményre tett
szert régiségekbõl. A kisvárosi
kultúrtörténet mindent tudója
rendkívül nyitott volt, szélesre
tárta az érdeklõdésének kapuját,
gyûjteményét feldolgozta, rendszerezte, majd az államnak adta.
Késõbb kollekciójának nagy részét más múzeumok, köztük a
keszthelyi Balatoni Múzeum kapták meg. Mintegy húszezer darabból álló hadtörténeti, néprajzi

pés, mint a véletlen károk megelõzését illetõen.
A Zala folyó Balatonba torkollásának közelében eddig nem volt
tapasztalható a most jellemzõ békamozgási invázió.
– A Kis-Balaton II-es ütemének
vízvédelmi rendszere változást
hozott az élõhelyen – mondta
magyarázatként Megyer Csaba, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
osztályvezetõje. – Ez befolyásolja
a békák mozgását a peterakás
idején, amikor a száraz és a vizes
élõhely között megindul a vándorlás. Ez az idõszak mintegy 3
hétig tart.
A szakember elmondta: a békavonulási sávban elhelyezett terelõvásznak mentén naponta összegyûjtik, s viszik át a forgalmas út
túloldalra az állatokat. A munka
egyben módot ad a faji összetétel
alakulásának vizsgálatára, az élõhely-módosulás következtében
alakuló változások figyelemmel kísérésére.
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EREDMÉNYES MUNKÁRÓL BESZÉLGETTEK

Megérdemelt megemlékezés Nõk a Balatonért már 20 éve
Április elején zsúfolásig megtöltötték a Balaton Színház Simándytermét azok a tisztelõk, családtagok, barátok, akik a nemrég, 87
esztendõsen elhunyt dr. Gaál Istvánné Kati néni keszthelyi zenepedagógus emlékére szervezett ünnepségen vettek részt. Sok száz
gyermeknek alapozta meg zenei mûveltségét, adta át a muzsika
iránti szeretetét és a zenével való együttélés igényét. A nagy köztiszteletnek örvendõ pedagógus fél évszázaddal ezelõtt költözött
Keszthelyre és a cserszegi temetõben vettek végsõ búcsút tõle
mindazok, akiknek megbecsült példaképe volt a „jótét lélek”.

A volt tanítványok nevében elsõként Pálné Szelencsik Klára
idézte vissza a pedagóguscsaládból származó és pedagóguscsaládba házasodó kiváló, elhivatott
zenetanár elévülhetetlen érdemeit. Kati néni 20 éven keresztül
volt a helyi zeneiskola szolfézstanára, de a Vajda-gimnázium növendékeit is határtalan szeretettel oktatta. A három évtizedes
Nagyhét elsõ napján a Balaton Színházban mutatták be
Olasz Ferenc könyvíró, fotográfus, rendezõ legújabb, Passió címû fotóalbumát. Zala megye és
Alsópáhok díszpolgárának mostanáig 12 fényképalbuma jelent
meg. A Balázs Béla-díjas mûvésznek az elmúlt negyven évben mintegy hetven kiállítása
volt Tihanytól Párizsig, a Vigadó
Galériától Krakkóig. A Magyar
Örökség-díjjal is elismert alkotó
a népi vallásosság tárgyi emlékeinek bemutatását tekinti legfontosabb feladatának.

nyugdíjaséveit is aktívan, jobbára
tanítással töltötte. A megbízható,
titoktartó asszony keveset beszélt magáról, de másokat mindig
meghallgatott és megvigasztalt.
Pályatársai nem csak szakmai tanácsokért keresték fel. Pedagógiai credója tükrözte a népdal, a
népmûvészet és a néprajz iránt
érzett mély vonzalmát. Szakmai
pályafutását utazó tanárként

A napokban Gyenesdiáson megtartott küldöttgyûlésen szerte- Tartalmának részei az iskolai oktaágazó és eredményes munkát tekintettek át a Nõk a Balatonért tásban több tantárgyhoz kapcsolódva kerülhettek a diákok érdekEgyesület képviselõi.
lõdési körébe. Folytatják a Balatoni Nagyasszonyok programot, anIdén immár 20 éve, hogy a tó szólt a Balatoni Civil Szervezetek nak újabb elemeként idén Siófojövõjéért akkor aggódó hölgyek Szövetsége (BCSzSz) mûködésé- kon a virágok rajongójaként isszinte anyai gondoskodó szere- nek jelentõségérõl, aminek létre- mert neves történelmi személyipet vállaltak fel. Aktivitásuk meg- hozásában kezdeményezõ szere- ségnek, Zichy Zsófiának állítanak
mutatta, hogy a közösségükre a pe volt Gyenesdiásnak. A tárgyalt emléket, akit a virágkötészet mûtó stabilizálódott életterében is témakörök, az idei feladatmegha- vészeként is számon tart az utófolyamatosan szükség van. Össze- tározások során elhangzott: az kor.
sen 19 parti településen dolgoznak a csoportjaik, a tevékenység nem csak az egymással való kapcsolattartással terjed ki a Balatonra, hanem az
adott helyeken lévõ
más civil szervezetekkel folytatott közös
munkálkodással is.
A program házigazdájaként Gál Lajos,
Gyenesdiás
polgármestere a zalai Balaton-part többi települését vezetõ kollégája
nevében is köszöntötte a társaságot. Hangsúlyozta, hogy a civil
együttmûködések sok
eredményt hoztak a
térségnek.
Gyenesdiásnak öröm és erõ
Az ülésen tájékoztatást adtak
mindaz, amivel a civil szervezetek „Önkéntesen a Balatonért 20 év
segítik az önkormányzati munkát. tapasztalatával” címû program- tevékenységükrõl és önálló terA környezettudatos gondolkodás hoz a Norvég Civil Támogatási veikrõl az egyesületi csoportok
eresztett gyökeret, amelyen prog- Alaptól elnyert pályázat nyújt képviselõi. A Balaton-part zalai
ramok jöttek létre és honosodtak anyagi forrást. Ezzel a segítséggel településeinek barátnõi részérõl
meg: zöldhetek, ökonapok rende- a 2016-ra szólóan készülõ vízgaz- Vetõné Zeke Erzsébet arról szólt,
zése vált hagyománnyá. Gál Lajos dálkodási tervek véleményezésé- hogy jó gyakorlat szerint turisztikiemelte a tavaszi találkozás jelen- re szerveznek majd fórumokat, kai és természetbarát társközöstõségét is, ami a szezonnal kap- saját szolgáltatásként környezeti ségekkel tarthatták meg idén is a
csolatos egyeztetésekre a legal- tanácsadó napokat rendeznek. víz napja jegyében szervezett elEsztendõkön átívelõ eredmény- sõ tavaszi programot. Csoportjuk
kalmasabb idõszak.
Az ülésen számos idei tenniva- ként tarthatják számon az immá- idén 15 éves fennállását ünnepli,
rony jelképként fényt árasztó
Olasz Ferenc útmutatására, hité- lóról tárgyaltak. Szauer Rózsa, az ron harmadik, bõvített kiadást a jubileum jegyében programokre, az igaz értékekhez való ra- egyesület elnöke a munkakapcso- megért, A Balaton könyve címû kal csatlakoznak a keszthelyi Borlatok fórumaként elismeréssel kötet olvasottságát, használatát. cégér rendezvényhez.
gaszkodásra.
kezdte, tanított zeneóvodában,
késõbb a Grazi Zenemûvészeti
Fõiskola tanáraként is szívesen
foglalkoztatták volna. A Kodályelméletet használva, kiemelkedõ
minõségû szolfézsoktatást elindítva dr. Borhy Ottóval közösen
virágoztatták fel és tették országos hírûvé a keszthelyi zeneiskolát. Sok elõadást és bemutatót
tartott a kisgyermekek zenei nevelésérõl, a magyar népdalok jelentõségérõl. A hagyománytisztelõ, szakmai elhivatottságban maradandót alkotó Kati nénit a Kodály Társaság tiszteletbeli alapító
tagjává választotta. A kórus mindig szívügye volt, de tánccsoportot is életre hívott. A világ folyamatosan változott, de õ maradt,
aki volt. Rá mindig lehetett számítani.

OLASZ FERENC ÚJ ALBUMA

Passió, a lélekemelõ

si hagyomány
hangsúlyos részének, Krisztus
megkínzásának
és kereszthalálának a keresztény
hagyományba épült,
képzõmûvészeti megjelenési
Olasz Ferenc Isten által elren- formáit bemudelt helye, a kereszt alatt jelölte- tató kálváriák
tett ki. Ennek fénykörében tölti értékeirõl szólt,
életét, ez határozza meg a mûvé- majd utalt rá: a
szetét és mindennapjait. A fotóal- sármelléki, zalabum képei is arról tanúskodnak, szántói, cserhogy immár hetven esztendeje a szegtomaji keresztek, kálváriák a
kijelölt úton halad. A Kárpát-me- Magyar Mûvészetért-díjjal kitündence kálváriáit gyönyörûen be- tetett alkotó fényt váró türelme,
mutató albumáról, az életpálya odaadottsága, végtelen kitartása
egészét felölelõ kötetrõl Csengei és mûvészeti hitvallása által leszÁgota igazgató szavait követõen nek lelket gyönyörködtetõk. Mint
Ruzsics Ferenc polgármester be- fogalmazott: az értékvesztett viBalaton, bor, gasztronómia,
szélt. A magyar kulturális és vallá- lágban szükség van a világítóto- helyi értékek – ezekre épül az ingyenesen látogatható Balatoni
kurzusok sorozat, mely a Kovács
Antal háromszoros, örökös magyar bajnok, sommelier vezette
gyenesdiási borkurzussal veszi
kezdetét.
A helybeliek mellett Keszthelyrõl, Gyenesdiásról, Vonyarcvashegyrõl, Cserszegtomajról érkeztek a szereplõk a költészet napjának Reziben tartott ünnepére.
A „Tanít az élet és a sikeres emberek!” mottóval indított program
célja, hogy a vidéken élõknek is le– A költészet emberi igény, zottak mesék, megzenésített hetõsége legyen olyan érdekes, siszellemi szükséglet, költõi segít- versek, a hangulat nyomán pedig
ségnyújtás az élethez – monda az festészet és táncprodukció egéeseményt köszöntõ beszédében szítette ki az élményt. Mûsort addr. Cséby Géza, író-költõ, mûfor- tak a helyi óvodások és általános
dító. Évszázados üzenetek ver- iskolások, a Rezidance tánccso-

A költészet napján

Sikerek, értékek
keres és híres emberekkel találkozni, tõlük tanulni, akik értékeket
teremtenek, saját márkát hoztak
létre és kimagasló eredményeket
értek el szakmájukban, hivatásukban. A rendezvény ötletgazdája és
fõszervezõje
a
gyenesdiási
gasztroblogger, Somogyi Zoltán
Max. A meghívott vendégek és a

témák nagyrészt kötõdnek a Balatonhoz, a borhoz, a gasztronómiához, a helyi értékekhez. A vidéken
élõkhöz is el kívánják juttatni az
egyelõre fõvárosközpontú információkat, tapasztalatokat. Az elsõ,
Kovács Attila által vezetett borkurzust április 25-én, Gyenesdiáson
tartják. Szó lesz a borkóstolás

NEM LEHET MINDENKINEK MEGFELELNI!

Alsópáhoki könyvpremier
A nemrég Zalába költözött
Gyõri Andreával, a Magyar Rádió, majd a Magyar Televízió kereskedelmi csatornáinak korábban volt szerkesztõjével találkozhattak az érdeklõdõk a minap Alsópáhokon, s ismerkedhettek meg az Örömlény címmel
megjelent elsõ kötetével.
Az ünnepségen dr. Cséby Géza mondott megnyitóbeszédet.
sekkel való hordozására utalt, érzelem és értelem, gondolat és
szó kapcsolata jegyében.
A program Tafotáné Cserép
Gabriella rendezésében jól kifejezte, hogy az ünnep sem csak
szimbólum, hanem közös megjelenítése a költészet fontosságának, s kapocs a társmûvészetek
közt. Erre épült a mûsor, melyen
gyermekek és felnõttek megszólaltattak költeményeket, elhang-

port, fellépett továbbá több
egyéni szereplõ. A bemutatók
alatt akciófestészet zajlott, így
készült el József Attila és a költészet napja által ihletett mû:
Takács-Szencz Lívia és Takács Ferdinánd mûvészházaspár közös alkotásaként a Mama címû vers képi változata.
A társmûvészeteket megjelenítõ közösség teremtette az ünnepi miliõt.

A dedikálással egybekötött
író-olvasó fórumon arról a háttérrõl hallhattak a résztvevõk, amik
az indíttatást adták a regény
megírásához. A fõhõs élethelyzetei adják a cselekményt gyermekkortól a felnõtté érésig. A szerzõ
maga sem tagadja, merész vállalkozásba fogott, amikor elhatározta, hogy egy „hétköznapi” ember
csetlés-botlásait foglalja kötetbe.
Olyan élmény vár az olvasói
körre, amit több kritikusa már

Gyõri Andrea dedikál a páhoki kötetbemutatón.
megfogalmazott. A kötetet ismert emberek elõ- és utószóként
így ajánlják kézbe venni: Dombóvári Gábor televíziós újságíró vé-

leménye, hogy „Végre nem egy
sztárgörcsben fetrengõ mûanyag
celeb lakkozott története jelenik
meg a meglehetõsen felhígult

technikájáról, az étel és bor harmóniájáról, a szervizrõl, a dekantálásról, a pezsgõbontásról, a pohárismeret rejtelmeirõl is. A következõ kurzus május elején lesz.
A meghívott vendég: Kocsis Bálint
séf, a Csíkos-lekvárok atyja, a balatonfûzfõi konyha séfje, dupla balatoni túlélõ. Vele egy pikniket terveznek, ahol kicsit kötetlenebb
lesz a beszélgetés. Az érdeklõdök
a közösségi oldalon, a Balatoni
Kurzusok oldalán találnak további
információkat a programokról.

hazai könyvpiacon, hanem egy
õszinte vallomás arról a világról,
aminek a szerzõ maga is részese.
Tornóczky Anita tévés személyiség, mûsorvezetõ úgy fogalmaz,
hogy „Tulajdonképpen kicsit
mindannyiunkról szól, s ezért
nagyszerû a könyv. Selmeczi Ferenc, mint „irodalmi ügynök”,
25–65 év közötti korosztálynak
ajánlja az olvasmányt, s a szerzõhöz is szól: „Sokszor gondolkodom egy-egy ember kapcsán,
hogy mitõl lett olyan, amilyen, és
te pont ezt írod le.”
Az olvasó egy olyan hõsnõ –
Boross Petra – történetét veheti
kézbe, aki már gyermekként szinte vonzza a gikszereket. Mindennek és mindenkinek meg akar felelni, azonban ez sehogy sem sikerül: vagy kirúgják, vagy nyúlcipõben kell menekülnie szadista
tanerõk és adóellenõrök, arrogáns férfiak elõl iskolákból, munkahelyrõl, társkapcsolatokból, sõt
még a saját kifõzdéjébõl is. A sors
tisztességes csalókkal, tisztességtelen családokkal, ármánykodó
exfeleségekkel,
megszelídült
anyósokkal hozza össze.
A kötet kalandra hívja az olvasókat.

HÉVÍZ-KESZTHELY

8

A PSZICHIÁTER ÁLLÍTJA

Van kiút a stresszbõl

Biztosan tartja harmadik
helyét a Hévíz SK

A Hévíz SK nõi kézilabdacsapata legutóbbi négy mérkõzésének
A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ által életre hívott „Lé- mérlege: három gyõzelem és egy döntetlen, ezzel biztosan tartja
lektani esték” sorozat vendége volt nemrégiben dr. Hada Zsuzsan- harmadik helyét az NB II Délnyugati csoportjában. Különösen a rina pszichiáter, aki: Életkihívásaink és a stressz megoldási lehetõsé- vális tamásiak otthonában elért gyõzelem számít bravúrnak. Nagy
valószínûséggel – a hátralévõ mérkõzésket figyelembe véve – a hégei címmel tartott ismeretterjesztõ elõadást.
vízi lányok bronzérmesek lesznek a bajnokságban.
Kérésünkre a közismert pszichiáter összefoglalta elõadásának
lényegét. Mint mondta: a stressz
részben segítõnknek is tekinthetõ, és csak akkor káros, ha tartósan fennáll, illetve, ha káros élettani folyamatokat indít be. Utóbbi esetben a fizikai test betegségei jelennek meg rajtunk. A külsõ
és belsõ stressz között különbség
van. Bizonyított, hogy a gondolkodásunk, a körülményeinkhez
való hozzáállásunk is stresszfaktorrá lép elõ, de határtalan lehetõségünk van arra is, hogy mindezt kiküszöböljük. Ha a gondolkodásunkon érdemben és pozitívan
változtatni vagyunk képesek, akkor már sokat segítettünk magunkon. A gondolkodásunkat
mindenkor átszövik a személyiségünkre jellemzõ hibák és az
egyénhez köthetõ sajátosságok.
Ezek a hibák élettani változásokat
is okoznak bennünk, de van kiút a
stresszbõl. A felelõsség a miénk.
Nekünk kell tenni érte! Önmagunkért csakis mi vagyunk a felelõsek. Nagyon lényeges az, hogy
miként közelítünk meg bizonyos
problémás élethelyzeteket. A negatív érzéseinket negatív gondolatok követik, ezért lényeges mi-

hamarabb megszabadulni a bennünket gúzsba kötõ gondolatoktól és érzésektõl.
Könnyen választ kereshetünk
arra, hogy az életünkben miféle

BBSC Balatonboglár–Hévízi SK
29-29
Hévízi SK–Tolna KC 34-22
TAM-BAU Tamási KC–Hévízi SK
32-33
Hévízi SK–Bácsbokodi NKSE 28-23
Az élcsoport állása
1. NEKA
14 13 1 0 27
2. Kozármisleny SE II 14 12 0 2 24
3. Hévízi SK
15 9 2 4 20
4. TAM-BAU Tamási 16 9 1 6 19
5. Tolna KC
15 8 1 6 17

Hátralévõ mérkõzések
2015. április 25. szombat 16.00
Balatonszemes KSE–Hévízi SK
2015. május 2. szombat 13.00
Hévízi SK–Kozármisleny SE II
2015. május 8. péntek 18.00
Hévízi SK–Csurgói NKC
A leány juniorcsapat 9 gyõzelemmel, egy döntetlennel, 3 vereséggel és 19 ponttal jelenleg a
tabella 3. helyét foglalja el. A legeredményesebb játékos Holzbauer Zsófia 91 góllal.

A BALATONI MÚZEUMBAN
Dr. Hada Zsuzsanna
indokolt vagy indokolatlan gondolatoknak adunk különös jelentõséget, és nehézség nélkül kiválaszthatjuk azokat, amelyek nélkül könnyedén és derûsen élhetünk. Mindenkor lehet és mindenkor érdemes változtatni a negatív gondolkodásunkon. Az akciókészségek tárházából választhatjuk: a nemet mondást, az apátiagyakorlatokat, vagy azt, hogy
én mit kívánok jobban a stressznél. A szakember az elõadásában
különféle, szinte mindenkire jellemzõ szituációkat elemzett ki,
miközben gyors és hatékony
megoldási lehetõségeket is felvázolt.

Intellektuális kaland

KITEKINTÕ

ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT

Hévízi siker
Idén Hévízen, a Panoráma Hotelben tartották az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat (ELFT) által szervezett, négynapos, közel kétszáz
résztvevõ jelenléte mellett zajló, 58. Országos Fizikatanári Ankétot
és Eszközbemutatót, ahol tudományos elõadások sorozatát hallgathatta és nézhette végig az érdeklõdõ szakmai közösség.

A „fény nemzetközi évében” a
közelmúltban tartott program
céljáról Mester András, az ELFT
alelnöke elmondta: a kollégákat
tájékoztatni kívánták a legújabb,
legaktuálisabb tudományos elméletekrõl, eredményekrõl. Információval kívántak szolgálni a
különféle kutatási utakról. A pedagógusok egymás munkáját
mûhelyfoglalkozásokon ismertették meg. Kiderült: a jelen és jövõ
fizikatanárai már modern szemléletben oktatnak. Kürti Jenõ, a
több mint 120 éves, a kutatókat
és tanárokat is összefogó társulat
fõtitkára kiemelte: egy patinás
szervezetrõl van szó, amelyik része az Európai Fizikusok Társula-

tának is. Farkas László, az ELFT
eszközbíráló bizottságának vezetõje aláhúzta: a tanárok által készített demonstrációs eszközök
egyre innovatívabbak és egyre
könnyebben beilleszthetõk az oktatás menetébe. Az ankéton bemutatták az ELFT és az NI Hungary Kft. által közösen meghirdetett
Fizikatanári myDAQ pályázat
nyerteseit. A legjobb pályázatot –
két debreceni pedagógus mellett
– egy hévízi fizikatanár adta le. A
zsûri által legkiválóbbnak ítélt, interaktív tanulás élményét kínáló
szakanyagot Fraller Csaba, a hévízi Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola fizikatanára nyújtotta
be.

„Elõnyári kalandok a Balaton Kultúrpalotában, lilában és nap-színekben” címmel szervez egy különleges programsorozatot a Balatoni Múzeum.

Kultúr-sokk: Bor & Színház –
másképp, mint eddig. Ezzel a rövid leírással május másodikán délután négy órakor startol az extravagáns, komplementerekre épülõ, összmûvészeti produkció, ami
több, mint borkóstoló és több,
mint dráma. Fõszerepben: egy világot járt, delejes szépségû színésznõ és egy vérbeli kalandorborász. Észt, lengyel, orosz, angol, olasz, ausztrál, új-zélandi mûveltség és attitûd átütõ ereje hat-

ja át az elõadók egész lényét és
mûvészetét. Két egyéniség, két
páratlan attrakció üdít egy csokorban. Több mint élmény és intellektuális kaland. Igazi felejthetetlen kultúr-sokk. A Kisvárosi Lady Macbeth monodráma elõadója: Levkó Esztella színmûvész. A
„pop, rock, rosé borkóstoló” elõadója pedig: Gajdics Péter,
borász-sommelier. A programról
bõvebb információt az intézmény
honlapján kínálnak.

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

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

