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JÓKÍVÁNSÁGOK AZ ÚJ SZEZONRA

KESZTHELYI ÚJÉV-KÖSZÖNTÕ

Vitorláskikötõ és kerékpárút Visszanyerni a régi rangot
„Tavaly több városi intézmény kapott napelemet, és fejlesztették energetikailag. Fejlõdött a kórház, megújult az Amazon Szálló, a kastélypark, a Festetics-mauzóleum a Városháza,
megépült a buszpályaudvar, elkészült a városi kerékpárút,
megvalósították a Balaton-part
fejlesztésének második ütemét,
és új befektetõ keze alatt fejlõdik a Phoenix kikötõ” – sorolta
fel az elmúlt esztendõ, javarészt
az energiatakarékosság és fenntartható fejlõdés jegyében megvalósult fejlesztéseit újév-köszöntõ beszédében Ruzsics Ferenc polgármester.

A Balaton vonyarcvashegyi partján mederkotrási iszaptér rekultivációjával öbölpanorámát feltáró vitorláskikötõ épült, amit a közeli stranddal a balatoni bringakörúthoz is csatlakozó, újonnan
épült kerékpárút köt össze.

A kikötõ elkészültével vállalkozói beruházásban a település
régi terve valósult meg, a kerékpáros útszakasz pedig sikeres önkormányzati pályázat segítségével létesült. A Vonyarc Marina elnevezésû vízibázis az „élmények
kikötõje” jelmondattal debütált,
megtestesíti a jószomszédi viszonyt is. A decemberben tartott
avatóünnepségen többek közt
errõl is szólt Péter Károly, Vonyarcvashegy polgármestere. Ar-

ra utalt, hogy választott helyszínként eredetileg Balatongyörök
szerepelt, de a felmerült akadályok miatt ott nem valósulhatott
meg a beruházás.
– Partnerei, s nem riválisai vagyunk egymásnak – hangsúlyozta
a polgármester. – Köszönjük az
együttmûködést Balatongyöröknek és a vállalkozásnak. A cél közös: a balatoni turizmus fejlesztése, a kínálat minõségi bõvítése.
Péter Károly utalt arra, hogy

Az újévi köszöntõ ünnepségen
részt vettek a megye, a régió és a
város politikai, közéleti és vallási
vezetõi, de meghívták az intézmények, a hatóságok, a sport- és
civil szervezetek vezetõ képviselõit is.
Az elmúlt esztendõk legjobb év
végi számadatával büszkélkedhet
Keszthely, közel félmilliárd forint
van a „kasszában” – emelte ki a
polgármester. Mint jelezte: a
pénzt hosszú távú befektetési célokra használják fel, mert 2020
után lezárulnak az uniós felzárkóztatási programok, és kevesebb
forrás érkezik hazánkba. „Éppen

ezért készültünk fel nagyon alaposan a következõ európai uniós
pályázati ciklusra. Településfejlesztési koncepciónk és városfejlesztési stratégiánk olyan irányokat jelöl ki, olyan fejlesztési terveket tartalmaz, amelyek 2030-ig
megalapozzák Keszthely város jövõjét. Vannak ezek között belvárosi tömbrehabilitációk. Fenékpuszta és a Szendrey-telep újbóli
életre keltése a turisztikai jelentõség hangsúlyozásával, a Balatonpart már említett továbbfejlesztése, közösségi közterületek létrehozása, közlekedésfejlesztés, ipari
park infrastruktúrájának megte-

2015-ben a községi strand elnyerte a „Balaton legsportosabb
strandja” címet, a kikötõ és a kerékpárút révén remélhetõ, hogy
a település egésze is illethetõ lesz
ilyen ranggal. A 97 férõhelyes kikötõt Pál Levente ügyvezetõ mutatta be. Szólt a temérdek munkáról, amit a környékbeli vállalkozások végeztek, minek során kialakult a jó kapcsolat a térséggel.
Barátságok szövõdtek és szövõdhetnek majd itt a település s a vitorlázók között.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ a következõ szezonra
szóló jókívánságok jegyében
A keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Központnak (GKMK) a
avatta fel a kikötõt és a kerékpárképzés, a kiállításrendezés és a rendezvények szervezése eredméutat a házigazdákkal együtt.
nyes ellátásáért tavaly januárban „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény" címet adományoztak. A rangos emlékplakett elnyerésében
az is szerepet játszott, hogy rengeteg klub és szakkör mûködik az
intézményben. A 2013-ban „Pro Cultura Keszthely” díjjal és a „Családbarát munkahely” elismeréssel kitüntetett GKMK igazgatóját,
Csengei Ágotát elöljáróban az új helyi klubokról kérdeztük.

KULTURÁLIS KÍNÁLAT

Klubok, körök, képzések

VIII. ESKÜVÕKIÁLLÍTÁS

Ha a nagy nap eljön
Kiállítók, bemutatók, kóstolók, különlegességek, ajándékok. Minden, ami egy tökéletes esküvõhöz és persze annak elõkészítéséhez szükséges. Ezt kínálta a VIII. Keszthelyi Esküvõkiállítás. Számtalan szolgáltató mellett az esküvõhöz kapcsolódó elõadásokkal
és
tanácsadással,
smink-, frizura- és természetesen esküvõiruha-bemutatóval várták az érdeklõdõket január közepén a szervezõk,
akik szívügyüknek tekintették, hogy a házasodni kívánók
fontos eseménye minél gördülékenyebben, felhõtlenül és
minõségi környezetben valósuljon meg.

A díjmentesen látogatható
programon fotókiállítást nyitottak, Bálint Sára divattervezõ
esküvõi kollekciójából, illetve
az 5let Esküvõi Ruhaszalon díszes ruhagyûjteményébõl ren-

remtése. Szerepel a terveink között az egykori Sörház felújítása
és hasznosítása, a Zeppelin tér rehabilitációja, a Helikon park megújítása, zöld városközpont kialakítása, a békebeli fürdõkultúrát bemutató témapark létrehozása és
még számos olyan elképzelés,
amely természetesen nem az idei
év feladata lesz, de mielõbb hozzá
kell látnunk a tényleges tervezéshez és a fejlesztési elképzeléseket
elõsegítõ munkához.” Bejelentette: egy megjelent befektetõvel
megújulhat a Balaton Szálló, és a
Via Szálló térségében hamarosan
luxusapartmanok épülhetnek.

dezett divatbemutatók alkalmi
ruhakölteményeit tapsolhatták
meg, a magyar és külföldi
álomesküvõk tapasztalataiból

szolgáltatói kör pazar díszítésben mutatta meg kínálatát: esküvõi ruhák, alkalmi ruhák készítõi, virág, dekoráció, fotó-

csemegézhettek és esküvõszervezési tanácsokat is kaphattak az érdeklõdõk. A bemutatókon helybeli sminkmesterek, fodrászok mutatták be
kreatív leleményességüket. A
környéken mûködõ, az esküvõvel összefüggésbe került

videó, esküvõi torták, vendéglátás, szépségápolás, ékszerek,
ajándékötletek és kiegészítõk
témakörében. Ezúttal nemcsak
házasságra készülõk; az egyedülállók és házaspárok is szép
számmal látogattak el a Balaton Színházba.

– Együttgondolkodás a szülõkkel a jogaikról, a különféle életmódformákról, a kommunikációról, a nevelési problémákról. Ez a
lényege a Toplak Mónika által újként indított Szülõk Klubjának.
Regényiné Király Éva lett a vezetõje a Németül Beszélõk klubjának, ami a régiónkban élõ német
anyanyelvûeknek kínál találkozási
lehetõséget minden hónap második szerdáján. Alapítottunk egy
felnõtteknek szánt meseklubot,
akik minden hónap harmadik
szerdáján élvezik egymás társasá-

gát Kreil Melinda szakvezetésével. A Meseszövõ Mûhely találkozásain közösen keltik életre a hagyományos mesét, mint közösségi mûfajt. Május közepéig tart az
egy év tanulmányi idõt magában
foglaló, magos gyógyító képzés
azok számára, akik elfordultak a
költséges, nyugati típusú orvosi
ellátástól, a tájidegen eljárások-

tól, és inkább a saját hagyományainkra alapozott, szelíd, természetes gyógymódokra szavaznak.
– Mi újság a hagyományos klubok háza táján?
– Több korcsoportban az óvódástól a középiskolás korosztályig a nagyteremben Szabóné
Dézsenyi Zsuzsanna táncpedagógus tanítványai lelik örömüket a
jazzbalettben és a nõi tornában.
Ugyanitt jönnek össze a társastánctanfolyamra járók Gallai
Gáborné táncoktató vezetésével.
Vincze László fogja össze a
Kyokushin karateklub összejöveteleit. A Goldmark-kisklubban találkoznak a bridzsklub és a tarokk-klub tagjai.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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MEGÚJULT A FESTETICS-ÖRÖKSÉG
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KULTURÁLIS KÍNÁLAT

Egyedülálló élményt nyújt Klubok, körök, képzések
Lezárult a keszthelyi Festetics-kastély és a hozzá tartozó egyko- tókat, mely a család mecénás, a
ri Amazon Szálló nagyszabású, turisztikai attrakciófejlesztést célzó közjóért tenni akaró, innovátori
felújítási programja, a mûszaki átadás még a téli idõszakban zajlik. tevékenységének állít emléket. A
magyar hercegi családokat új tárlat mutatja be, a bormúzeum peA parkot decemberben átad- házás érintette a szökõkutak gé- dig Bakonyi Károly Emlékszobával
ták, több elem már a nyáron mu- pészetét, megújultak az utcabú- bõvült a magyar szõlõnemesítés
tatta új arculatát. Az építészeti torok és a díszvilágítás, a sétá- neves keszthelyi szakembere tiszrekonstrukciós munkák érintet- nyokra a környezethez jobban illõ teletére. A fejlesztés részét képeték a kastélyépületet, a kiállításo- szórt burkolat került. A munkála- zi a kastély pálmaházának megújíkat, a pincében található bormú- tok során több száz idõs fa ápolá- tása és toronykilátó létesítése is.
Látogatóbarát technikával találzeumot, az irodaszárnyat össze- sát végezték el, valamint újakat
sen több mint 1500 négyzetmé- ültettek, cserjéket, rózsákat, ta- kozhatnak a vendégek: köztük a
teren. A legjelentõsebb elem volt lajtakaró és évelõ növényeket te- különbözõ interaktív eszközök,
például a visual guide és az
a hajdani Amazon Szálló mûemlék lepítettek, füvesítettek.
A kastély enteriõr kiállítási tere okostelefonos vezetés, valamint
épületének 1,1 milliárd forintos
építési költséggel való felújítása, is bõvült, az igazgatói iroda és a egy turisztikai információs pont. A
múlt év végi programzáró sajtótájékoztatón Pálinkás Róbert, az intézmény igazgatója elmondta,
hogy az ünnepélyes avatását és az
új kiállítások bemutatását Festetics
György legközelebbi magyarországi látogatásához igazítja a Helikon
Kastélymúzeum, erre várhatóan
jövõ év márciusában kerülhet sor.
A fejlesztés olyan komplex turisztikai attrakciót jelent, mely
egyedülálló élményt nyújtva növeli a kastély vonzerejét, ezáltal
várhatóan a látogatószámot is. A
létesítmény közvetve hozzájárulhat a turisták Keszthelyen és környékén eltöltött tartózkodási ideahol egy rendezvénytér, illetve új titkárság másik szárnyba költözé- jének emeléséhez, így adva tolátnivalóként fõúri utazásokat be- se révén. Új kiállításként Feste- vábbi lendületet a térség idegenmutató kiállítás és veteránautó tics-arcképcsarnok várja a látoga- forgalmának és gazdaságának.
látogatóközpont kaphat helyet.
A park felújításával mûemléki,
mûvészettörténeti, kerttörténeti
és kertépítészeti szempontból is
az 1885–89 közötti állapot lehetõ
legpontosabb helyreállítása történt meg, mintegy 8 hektáros területen. Százszázalékos EU-s táJanuár 18-án ökumenikus imahét vette kezdetét Keszthelyen. A
mogatással, negyedmilliárdos be- helyi imahét már több mint húszéves múltra tekint vissza. A keruházás során a veszélyeztetett resztények egységét erõsítõ istentiszteleteknek a Fõ téri Magyavagy teljesen eltûnt kertépítésze- rok Nagyasszonya plébániatemplom adott helyet.
ti elemek lettek helyreállítva, a
19. századbeli fénykort hûen idézõ módon. A park akkori megjeleA hétfõi evangélikus liturgiát lágban. Tál Zoltán, az istentisztenése az angol Henry Ernest kedden a katolikus, szerdán a leteknek helyet adó Fõ téri plébáMilner nevéhez fûzõdik, aki a vik- baptista, csütörtökön a reformá- niatemplom plébánosa, örömmel
toriánus kertmûvészet legkiemel- tus, a pénteki záráson pedig is- konstatálta, hogy a különféle
kedõbb példáihoz méltó kertet mét katolikus váltotta. Az egyhá- keszthelyi keresztény felekezealkotott Keszthelyen. Leglátvá- zi szertartásokat idén a lettorszá- tek, egymás hitnézetei különbsényosabb elem a hercegnõi kama- gi keresztények által kidolgozott geinek ellenére toleránsak egyrakert, a hímzéses parter, a tó és rendszerben tartották. A keresz- mással és a felekezeti differena rajta átvezetõ híd eredeti álla- tény közösségek egyébként e ciák helyett a közös együttmûköpot szerinti helyreállítása. A beru- szisztémát követték szerte a vi- dési pontokat keresik.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Együttmûködésben

ARANYKORÚAK TÁRSASÁGA

Évértékelõ és születésnap
Az Aranykorúak Társaságának (AT) elmúlt esztendõben végzett
munkáját, illetve a Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Szervezetének
(MVkKhSz) múlt évi tevékenységét értékelte Kapcsándy Mária elnök január elején a Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében.
A rendezvényen 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Vértesaljai Antalnét, az AT tiszteletbeli elnökét is.

Évértékelõjében a területi vezetõ emlékeztetett arra, hogy
még 2012-ben 18 nyugdíjasszervezet együtt alapította meg a
keszthelyi járás területén az AT-t.
A 2015-ös évet is sikeresen zárták. A sármelléki, 300 fõt megmozgató, fergeteges farsangot
idén február 6-án
megismétlik.
A
cserszegtomaji juniálison is 15 klub
és 300 résztvevõ
szórakozott. A hagyományteremtõ,
jó hangulatú, szeptemberi
szüreti
fesztivált Alsópáhokon tartották 11
klub részvételével,
majd Pitti Katalin
operaénekes adventi
koncertje
szerzett örömöt
mintegy 150 nyugdíjasnak.
Az
MVkKhSz
tavaly
112
alkalommal
koordinált 2908 fõ
véradót. Hévízen a

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elõbbit Tarnóczay Miklósné,
utóbbit dr. Eggenhofer Balázsné
irányítja. A Spartacus SK sakkszakosztályának foglalkozásait
Szalai István koordinálja. Elsõsorban az idõsebb korosztály számára nyújt találkozási lehetõséget a
városi Bélyeg- és Éremgyûjtõk
Köre Tóth Zoltán vezetésével. Kalló Tamás és Horváth Krisztián vezeti be az érdeklõdõket a fotómûvészet alapjaiba a Fotóklub találkozásain. Kéthetente pénteken
az egészségmegõrzés és alternatív gyógyítás kerül terítékre a Balázs József által vezetett Természetgyógyász Klubban.
Az elõadások látogatása elõzetes klubtagsági regisztrációhoz
kötött. Szili Gyöngyi és Szutrély
Péter koordinálja az Összetartozunk, Gyógyult Daganatos Betegek Klubját, ahol egészségmegõrzõ, egészség-helyreállító prevenciós foglalkozásokon szakemberek járnak körül egy-egy témát. A helyi védõnõi szolgálat
szakembereinek
segédletével
délelõtti tapasztalatcseréken találkoznak a Kismama Klub anyukái, kisgyermekei. A gyermekválHÉMORI és a BM-szanatórium lett
véradóbarát munkahely. A Kossuth u. 45. szám alatti adománykezelõ centrum szerdánként
9–15 óra között ingyenes adományosztással segíti a rászorulókat. A karácsonyi kétnapos hipermarketi élelmiszergyûjtés keretében ismét remekeltek. Az általuk
szervezett házi betegápolási tanfolyamon tavaly tíznél többen végeztek, de a megszerzett tanúsítványukkal a legtöbben külföldön
vállaltak munkát.
Elsõsegélyvizsga-tanfolyamukra 635 fõ iratkozott be. Zalaapáti
és Alsópáhok véglegesen elnyerte a „Humanitárius település” táblát és rangot. E községek országos vöröskeresztes programok
helyszínei voltak. A találkozón
Balázsy Mária Éva elnökhelyettes
köszöntötte Vértesaljai Antalné
Mária asszonyt kilencvenedik születésnapján. Mária pedagógusként, népmûvelõként, díszítõmûvészeti szakkör vezetõjeként, a
közösségi és közéleti munka fáradhatatlan, emberséges aktivistájaként továbbá édesanyaként
máig példaként áll mindenki
elõtt.
A Magyar Örökség-díjas, Rubint díszoklevéllel kitüntetett
asszony nyolc gyermeket nevelt
fel példás tisztességben, szeretetben. A születésnapi köszöntõ a
tagság vidám meglepetésmûsorával zárult.

lalás elõtt lévõ anyukák és apukák
számára felépített foglalkozásokon követhetik végig a terhesség
kilenc hónapját a Babaváró Klubba járók. Nagyné Czibor Éva védõnõ minden érdeklõdõ számára
igyekszik segítséget adni. Anil
Lobo és Tóth Adél a környékünkön élõ angol anyanyelvû és angolul beszélõ magyarok találkozási lehetõségét kínálja.
A TKM Kõrösi Csoma Sándor
Klubja fõleg nyugdíjasok számára
nyújt szervezett formában kulturális szabadidõs tevékenységet. A
tagok rendszeresen elõadásokat
hallgatnak, kirándulnak, szervezett kulturális programokon vesznek részt Horváth Béláné szakmai
vezetésével. Az új szabadidõs kultúrát teremtõ, modern társasjátékok világába vezeti be az érdeklõdõket szombat délutánonként Szûcs Sándor. A felnõttmegõrzõ Gémkapocs Klubot egyre
többen látogatják. Dr. Földes
Eörsné klubvezetõ kedd délutánonként a Biblia megismerésére
helyezi a hangsúlyt. Kertészeti és
növénytermesztési témakörben
havi egy alkalommal találkoznak a
Család- és Kertbarát Kör tagjai

Vaszily Zsolt segítségével. Mészáros Ferenc költõ is havi egyszer
látja vendégül a versek és az irodalom szerelmeseit. A pedagógusok pályájuk során gyakran szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy
hogyan bánjanak a problémás
gyerekekkel, és hogyan segítsék
a gyermeknevelési és egyéb
problémákkal hozzájuk forduló
szülõket. A Wiesner Zsóka mentálhigiénés szakemberrel a „Segítõ beszélgetés” címû pedagógustovábbképzési program elvégzése ezekben a kérdésekben segíti
az óvónõket, tanítókat, tanárokat
tréningmódszer alkalmazásával.
– Maradnak az eddig megszokott tanfolyamok?
– Igen. A szakköreink és az alkotókörök is aktív lelkesedéssel
teszik a dolgukat, lényegi változás nélkül. A fafaragó kör Bereczky Csaba; a Szövés, népi kismesterségek szakkör Bordácsné
Kishonti Erika; a kerámia szakkör
Simon Edit; a kosárfonó szakkör
Bognárné Piroska; a Folton folt
szakkör Kiss Éva és Szilasi Józsefné szakkörvezetõk irányítása
mellett nyújt örömórákat a tagság számára.

ALSÓPÁHOKI ASPIRÁCIÓ

Évindító egészségnap
Alsópáhokon a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és a mûvelõdési
ház közös elgondolását megvalósítva elsõ ízben szerveztünk évindító egészségnapot – mesélte Szabó Zsolt Szilveszter mûvelõdésszervezõ, aki az egészséges életmód és a mindennapi testmozgás
népszerûsítését kiemelt fontosságúnak tartja, mert a világunk mára jócskán elkényelmesedett.

– Az alsó és felsõ tagozatos
diákjaink élményadó sportvetélkedõkön bizonyíthatták rátermettségüket a tornacsarnokban.
Kipróbálhatták magukat akadályversenyeken, kidobókban és
egyéb, ügyességet tesztelõ játékban. A verseny dobogósai sporteszközöket nyertek, a résztvevõk
pedig gyümölcsöt is kaptak az oklevelek mellé. Amíg õk játszottak,
a szüleik és az idõsebbek megtudhatták, vajon mennyi is a
tényleges biológiai életkoruk.
Füzi Eta vezetésével egy speciális
mérõmûszer segítségével mindenkinek ingyenesen felmértük,
hogyan ketyeg, és mit mutat a
biológiai órája. Az „Egy méréssel
az egészségért” szlogen jegyében
nagyon sok helyi polgár volt kíváncsi szervezetének tényleges
állapotára. Az tudományosan iga-

zolt, hogy a szervezetben felhalmozódott felesleges cukor- és fehérjeszint felgyorsíthatja az öregedés folyamatát, és a stressz
sem fiatalít. Az egyik tanteremben elhelyezett készülék adatai
sokakat döbbentett rá arra, változtatniuk kell eddigi életmódjukon, helytelen életvezetésükön.
Kiss Erzsébet sportmisszionáriust,
nyugalmazott testnevelõt, újságírót hosszú évek óta meghívják a
környék településeire, hogy adjon ízelítõt az általa kifejlesztett,
kínai mozgáskultúra elemeit felhasználó, az egész testet átmozgató, a szervek egészségét visszaadni képes gyógyító torna lényegérõl. A vetített képes elõadás és a közös gyakorlás sokakat
buzdított arra, hogy e mozgásforma otthonunkban is mindig elvégezhetõ.
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HUNGARIKUMOKTÓL A VILÁGÖRÖKSÉGIG

Pohárköszöntõ Hévíz nevezetességei

Szavalat, a Gyenesi 4-es és a Zalai Balaton-part Ifjúsági FúvószeHévízen, a Városi Könyvtárban mutatták be a múlt év végén a
nekarának kamaracsoportja is szerepelt a hagyományos, a helyi
vállalkozók kezdeményezésére négy esztendõvel ezelõtt útjára Helyi Értéktár Bizottság által végzett munkát, amely során számba
bocsájtott gyenesdiási évindító pohárköszöntõ mûsorában a köz- vették a fürdõváros legkiemelkedõbb, immár hungarikumként
jegyzett értékeit.
ségháza nagytermében.

A meghívott vendégeket, a
4100 lelkes, család- és vállalkozásbarát nagyközség partnereit, a falu sikeres projektjeinek segítõit, az
éppen tíz éve településvezetõnek
választott Gál Lajos polgármester
köszöntötte, aki közel félórás évértékelésében kiemelte: fontos a
tervezhetõ jövõkép, az egészséges lokálpatrióta jószándék, a biztonságos fejlõdés. 2015 bõvelkedett sikerekben, eredményekben.

A stabil, adósságmentes pénzügyi
gazdálkodás meghozta gyümölcseit. Mértéktartó, betartható
költségvetést valósítottak meg, az
adóbevételek 15 százalékkal nõttek és a tartalék is gyarapodott. Az
iparûzési adó és az ifa is 30 százalékkal nõtt. A regisztrált vendégéjszakaszám 10 százalékkal emelkedett. A település és a térség érdekeire figyelve, a polgári gondolkodást felelõsen szolgálva, konszenzusra számító politikával igyekeznek a jövõt megalapozni. Az el-

múlt idõszakban önkormányzati,
civil és vállalkozói pályázatok révén több mint 2 milliárd forint forrás érkezett. Az önerõs és pályázati fejlesztések közel 300 millió forint összértékben segítették az elmúlt évet. A kiemelt fejlesztések
körében idén mintegy 250 millió
forintot felhasználva bõvül egy
tornateremmel az iskola, az egészségház megszépül, a közvilágítás
LED-lámpákkal korszerûsödik, elin-

dulnak a hiányolt út- és járdafelújítások, a csapadékvíz-elvezetési
munkálatok, a közintézményeken
energiatermelõ napelemek kerülnek felszerelésre. Több strandi és
vízparti fejlesztés startol, de kerékpárút-kivitelezés, játszótér-kialakítás, sétányfejlesztés is tervben van.
A vendégeket köszöntötte Simon Attila István munkaerõpiacért felelõs helyettes államtitkár,
valamint Pácsonyi Imre megyegyûlési alelnök is.

Az unikális különlegességek
nagy ívben ölelik át a várost a településtörténettõl a természeti
környezet, a gyógyászat, a turizmus, a kultúra speciális elemein
keresztül napjainkig. Az élõvilágból kapott hungarikum jelölést a
mocsári ciprus, a tavat, s a várost
is szimbolizáló indiai vörös tündérrózsa. Faunát tekintve a tõzegmedrû Hévízi-tóban egyetlen
õshonos halfajta: a törpenövésû
magyar vadponty, mely csak itt
található. Fenntartása segítség
lehet a Balaton-felvidék egy részének a világörökség részévé
nyilvánításának sikerességében.
Helytörténeti hungarikumok
között szerepel a Flavius-legenda,
az egregyi Árpád-kori templom,
mely egyike a legszebb falusi ro-

mán kori templomoknak, s a
Balaton környékén ezen
idõbõl vele együtt mindössze 3 lelhetõ fel épségben.
A felsorolásban van a Hévíz
2000 éves nevezetességét
hordozó Római villa, jegyzett az egregyi borozósor,
mint a város egyik leghangulatosabb része. A megtisztelõ címet kapták a griffek: a tófürdõ fõbejárata
elõtt évszázada álló, oroszlán testû és sas fejû szoborpáros. Mérföldkövet jelöl a
mozi története: a fürdõtelepre 1911-ben bevezetett
áram lehetõvé tette, hogy
1912-ben megnyíljon a fürdõtelepen az Apolló mozgóképszínház. Gyógyászati té-

A DONI ÁTTÖRÉS 73. ÉVFORDULÓJÁN

SPORTGÁLA HÉVÍZEN

Fõhajtással és gyertyagyújtással

Öt kitüntetés

A második világháború idején a Don-kanyarban napok alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg. A
doni áttörés 73. évfordulója tiszteletére Keszthelyen is szerveztek
városi emlékünnepséget január elején. A Fõ téri Magyarok Nagyasszonya templomban Tál Zoltán plébános a hívekkel együtt imádkozott a véres ütközetben elesett hõsök, honvédek lelki üdvéért.

Az egyházi szertartást követõen a Várkertben található II. világháborús emlékmû mellett
Ruzsics Ferenc polgármester

zedekig mormoltak imát az ittmaradottak szerte az országban.
A létszámában és erejében is nagyobb Vörös Hadsereget a né-

mondta el ünnepi gondolatait.
Mint fogalmazott: az eltûnt apák,
fiak, gyermekek, testvérek, férjek, kedvesek hazatéréséért évti-

met, olasz, román csapatok sem
tudták térdre kényszeríteni. Míg
az utóbbi országok katonái jórészt a meneküléssel voltak el-

Kórházi fejlesztések
Új diagnosztikai készülékkel bõvült a Keszthelyi Kórház eszközparkja a közelmúltban: a Keszthelyi Szív- és Érbeteg Egyesület Alapítványától a kardiológiai osztály tartós használatba kapott egy
háromszázezer forint értékû Holter-monitort, ami a szív elektromos
tevékenységét adatrögzítéssel figyeli huszonnégy órán keresztül.

A vizsgált személy által egész
nap hordott szívmonitor képes
kimutatni a hagyományos EKG-val
nem látható ritmuszavarokat is, és
iránymutatást ad a gyógyszeres
kezelés hatékonyságára is. Nemrégiben lezárult a Keszthelyi Kórház
európai uniós infrastruktúra-fejlesztési projektje is, melynek kere-

tében megújult a szülészeti részleg, korszerû tüdõgondozót adtak
át, traumatológiai és sebészeti
szakrendelõket alakítottak ki, és az
„A”-épület földszintjére költözött
az urológia. A beruházás megvalósítására 134,56 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyert az egészségügyi intézmény.

makörben kiemelt értékként jelölt
maga a gyógyvíz, az 1953-ban dr.
Moll Károly által feltalált súlyfürdõ, az ivókúra. Az épített örökségbõl megnevezett unikális értékjellel illetett a Szent András Re-

umakórház épületsora, a közel
110 éve emelt volt Grand Hotel, a
mai Hotel Helios „B” épülete, az
Ady Endre utca 29. szám alatt álló
hajdani Tisztviselõk háza, a volt
honvédtiszti üdülõ, mely ma a
Honvédség Egészségügyi és Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetének régi épülete. Jelentõs kört
ölel föl a kulturális téma, köztük a
Muzeális Gyûjtemény, mely elsõként kezdte összegyûjteni Hévíz
tárgyi és írásos emlékeit. Az értéksorban találjuk az 1976-ban
alakult, régi zenét játszó Musica
Antiqua együttest, a közel 50 éve
fennálló Díszítõmûvészeti Szakkört.
Szerepel az értéktárban az
1949-ben alakult Hévízi Sportkör,
mely sok leismerést szerzett a városnak, a közösség válogatott játékosokat nevelt, ez biztosítja az
utánpótlásra helyezett nagy
hangsúly. A listán találjuk az
1993-ban alapított Hévíz folyóiratot, az újabb korból a Park utca
2013-ban elkészült fûtött lépcsõsorát, ami egy technikai bravúr.
Kereskedelmi szférából a hungarikumok sorában szerepel a
2011. március elsején megnyílt
piac, mely a környék egyik legnagyobb termelõi kínálatát vonultatja fel, árusainak részben vagy
egészben Hévíz adja a megélhetést.

KÖZÖS ÖRÖM NÉHÁNY ÓRÁRA

Civilek karácsonya Keszthelyen
– A közösségi lét öröme, a segítõ szándék és a szépülõ város az, Nádler Józsefné, a Balatoni Borami életre hívta a keszthelyi Civil karácsony megrendezését.
barát Hölgyek Egyesület volt elnöke, a Feltámadás cserkészcsapat és Markos Lászlóné népmûA szervezõk képviseletében Tál Zoltán plébános áldotta meg a vész részesült. A Nõk a Balatonért
Bubla Zoltán, a Turisztikai Egyesü- karácsonyi asztalt, amely körött Egyesület Keszthely és Vidéke
let elnöke kommentálta így a vá- vendégül látták a résztvevõket. A Csoportja által hirdetett kirakatrosban harmadik alkalommal mûsorban felcsendült az Ave díszítõ verseny legjobbjait is ezmegrendezett ünnepi eseményt. Maria, betlehemezést mutattak úttal díjazták: a belvárosi The
A Fõ téren, advent negyedik va- be a diákok, dalos-mesélõs gyer- Outlet ruhaszalon lett a gyõztes,
sárnapján lezajlott programra mekelõadás zajlott, karácsonyi a második helyezést a Trend cipõigen széles körû összefogással ke- történetet mondott el Bereczky bolt kapta, a harmadik helyet a
rülhetett sor, szeretetteljes miliõ- Szilárd, majd vendégszerepeltek a Spar udvari Kreatív Babzsák üzletben. A rendezõk szándéka ezúttal holládi betlehemesek. Hintós sé- nek ítélte oda a zsûri. Különdíjat
sem volt más, mint az öröm nyúj- tautazást kínált a gyermekeknek kapott a sétálóutcai Mayo Chix, a
tása, hogy kart karba öltve, egy riksájával Takács Jenõ.
Fehérvár Optika, Nagy Aladárné
közös vendégségben pár órára
Ugyancsak hagyományosan ez órásmûhelye és a Pampetrics
mindenkié legyen az ünnep.
alkalommal adták át a Civil kará- borkereskedés portálja, valamint
Köszöntõt mondott Ruzsics Fe- csony létrehozói által alapított a város díszkivilágításáért a GESZrenc, a város polgármestere, majd Szeretet-díjat, amelyben idén képviselet.

Tavaly hagyományteremtõ
szándékkal adtak jutalmakat a
Hévízi Sportkör jól teljesítõ játékosainak, és az ünnepséget idén
foglalva, addig a magyarok több is megtartották a városháza
mint egyhetes hõsi kitartással dísztermében.
úgy vetettek gátat az orosz hadvédelmi terveknek, hogy még
A gálát megtisztelte jelenlétépáncélos elhárítással sem rendelkeztünk. Nem volt viszont meg- vel Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézifelelõ ellátás sem fegyverben, labda Akadémia menedzserigazsem ruházatban, sem egészség- gatója is, aki szerint a sportélet
ügyi felszerelésben, sem élelmi- legfontosabb alapjának az értészerben, ezért mindössze 63 ezer ket teremtõ vidéki egyesületek
ember és hat darab löveg maradt tekinthetõk, akik az utánpótlás
meg hadseregünkbõl, de becsü- biztosítására is odafigyelnek. Úgy
lettel helytálltunk. Néhány évvel látta, Hévízen úgy egyéni, mint a
ezelõtt dr. Ágh Pál és Egervári Pé- csapatsportágakban is rengeteg
ter elhatározták, hogy a helyi em- tehetséges sportoló akad, akikre
lékmûvön feltüntetik azon kato- érdemes figyelni. Hasznos és érnák neveit, akik a világégésben tékes az idõ, amit a fiatalok a
keszthelyiként haltak hõsi halált. sporttal töltenek el, hogy fejlõdA kezdeményezõk jóvoltából ki- jenek és tanuljanak – mondta. A
egészítésképpen tavaly hét név: szakosztályvezetõk javaslata alapKirály Antal, Boó Ferenc, Kubicsek ján ezúttal öten részesültek
István, Magyar György, Tollár Gyu- sportági elismerésben. A kitüntela, Winkler Iván és Vidi István ke- tett helyi sportolók a település jó
rült rá a 140 fõt tartalmazó talap- hírét vitték országon belül és kízatra. Õk mindannyian Magyaror- vül is. Papp Gábor polgármesterszágért és értünk adták életüket. tõl jutalomban részesült: Pintér
Példák, akiket nem feledni, ha- Sándor, az ökölvívó-szakosztály
nem emlegetni kell. Emberek, fiatal, rutinos játékosa; Holzbauer
akik szerettek, haza vágytak, em- Zsófia, a nõi kézilabda-szakosztály
berek, akiket szerettek és haza- tagja; Rácz István labdarúgó;
vártak. A kegyeleti ünnepségen Zborai Gyula, az asztaliteniszrésztvevõk fõhajtással, gyertya- szakosztály régi, kiváló játékosa
gyújtással, koszorúkkal adóztak a és Bencsik Márk, aki az íjászatban
ért el remek eredményeket.
hõsök emlékének.
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EBIHALBÓL KISCÁPA

Keszthelyi úszósikerek
A Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület (KKSE) a helyi tanuszoda a céljaikat, tudják hová kívánnak
2010. októberi felavatása után úszóiskolai formában Keszthelyi Kis- eljutni egy év múlva.
– Milyen versenyek várnak a
cápa Úszóiskola néven kezdte el a város és a környék településein
kiscápákra idén?
élõk oktatását, majd 2011 júliusában egyesületté nõtte ki magát.
– Január legvégén egy nívós,
sokszereplõs, korosztályos felméAz egyesület elsõ igazolt ver- hétszer, és a 12 évesek már nap- rõ úszóverseny lesz Székesfehérsenyzõi 2012 januárjában tették jában nyolcszor is tréningeznek. váron, ami jó alapozásnak tekintle a szakmai minimumvizsgát az Az edzések monoton jellegét fel- hetõ. Február elsején rendezik a
egyes úszásnemekbõl. Az óvodá- oldja az egymást segítõ, jó baráti Zala megyei úszó diákolimpiát
sok, iskolások alapfokú úszások- közösség mind a fiúk, mind a lá- Nagykanizsán, ahol a gyerekek az
tatását és uszodai képzését fel- nyok vonatkozásában. Az azonos iskolájukat képviselik. Február kövállaló egyesület a versenyzõk ki- érdeklõdési kör láthatóan a szülõ- zepén, Szombathelyen ötvenméválasztása, versenyeztetése te- ket is közelebb hozza egymáshoz. teres uszodában veszi kezdetét a

KITEKINTÕ

DK: Közpénzbõl magánvagyon?
„A keszthelyi kikötõk sorsa, avagy közpénzbõl magánvagyon nincs forrás és kellõ szándék a
Keszthelyen" címmel tartott sajtótájékoztatót január közepén a probléma rendezésére, még terv
szinten sem. Szerinte aggasztó a
Demokratikus Koalíció (DK).
Keszthelyi Yacht Club (KYC) sorsa is,
mert képmutató a város hozzáálláNagy Zoltán, megyei közgyûlési Andy Vajna után most már a kistér- sa saját, 125 éves sportegyesületképviselõ, a DK regionális koordiná- ségünkben is felelõtlenül osztogat- éhez. A KYC kikötõ-használati engetora a lassan egy éve húzódó keszt- ják a hiteleket. A Balaton nyugati délye 2015 májusában lejárt, és õk
helyi kikötõbotrány új híreire utalva medencéjében húsz éve elmaradt már márciusban elkezdték az engekiemelte: furcsának tartják, hogy iszapkotrás fontosságát hiába tet- délyhosszabbítási eljárást, amit infrissen alapított cégek, állami ban- tem szóvá több fórumon, úgy tû- gatlantulajdonosként az önkorkoktól, az adófizetõk pénzén több nik, erre nincs pénzügyi keret és mányzat azzal torpedózott meg,
száz milliós hitelekhez jutnak. A ki- csak annyi történik, hogy idehoz- hogy fél éve nem postázta a vízkötõ tulajdoni lapjára nemrég ráke- zák az iszapot, nem pedig elviszik ügyi hatóság számára szükséges
rült egy 449 milliós jelzálog, amit a innen – mondta Kovács Viktória, dokumentációt, ami az engedélyfele részben állami tulajdonú Gránit helyi önkormányzati képviselõ, a szerzés lényegi alapfeltétele. A KYC
Bank adott. Felháborítónak tartják, DK választókerületi elnöke. Úgy tû- által használt terület folyamatosan
hogy Garancsi, Tiborcz, Matolcsy és nik, se a BFT-nél, se a KEHOP1-ben befektetõkre vár.

BIZONYÍTANI KELL A SZERELMET

Valentin-napra Disznótoros

rén is sok sikert zsebelt be az elmúlt években. Keszthely egykori
világhírû úszói – Csik Ferenc és
Sipos Márton – emlékét versenyek szervezésével ápolják, de
marad energia a vízilabda népszerûsítésére és oktatására is. Szántó
Katától, a KKSE elnökétõl elöljáróban arról érdeklõdtünk, hogy mire lehetnek büszkék?
– Az ötéves munka eredményeképp tavaly júniusban „Keszthely város legjobb csapata” rangos kitüntetést vehettük át. Alakulásunk évében és 2012-ben is
mindössze egy aranyjelvényes
úszó sikerének örültünk egy-egy
versenyszámban, 2013-ban már
négy gyermek lett aranyjelvényes öt versenyszámban. Tavalyelõtt aztán már 13 versenyszámban öt úszónk teljesített „arany”
szinten, az elmúlt esztendõben
pedig 46 versenyszámban kilenc
kiscápa kapta meg a jelvényt. Az
egészséges életmódra nevelésben, a tömegsport, diák- és ifjúsági sport népszerûsítésében,
nyári edzõtáborok szervezésében, a fiatalok tehetséggondozásában is igyekszünk élen járni, de
a külföldi sportkapcsolatok életben tartására is gondot fordítunk. Tavaly elõször a Kerka Kupát
nyertük meg Lentiben, ami jelzés
volt arról, hogy a környékbeli csapatok között élen járunk. A Somogy–Zala megyei úszóegyesületek régiós körversenyén összesítésben toronymagasan gyõztünk.
Országos bajnokságon tavaly nyáron indultunk elõször. Hódmezõvásárhelyen Nett Vivien el is hozott 1 ezüstérmet, 3 bronzérmet
és egy 4. helyért járó oklevelet. Õ
jelenleg a legeredményesebb
úszónk, pillanatnyilag három versenyszámban is az országos ranglista elsõ helyén áll. Az aranyjelvény megszerzéséért folytatott
programban szereplõ versenyzõk
közül a 8 éves kicsik már naponta
ötször edzenek, utána hatszor,

– Milyen versenyek hoztak sikert?
– Az úszás kitartásra, kudarctûrésre, sikerorientáltságra, a helyes értékrend csapaton belüli
megcélzására is nevel. A Magyar
Úszószövetség nyugat-dunántúli
„Jövõ bajnoka” program válogatott versenyzõi közé az elért
eredményei alapján, remek teljesítményt nyújtva hat sportolónk
került be: Andor Benedek, Bicskei
Laura, Dávid Virág, Giczi Mátyás,
Hetyei Nóra és Takács András. A
nagyrégió 11 egyesülete közül a
miénk a harmadik legnagyobb
létszámú csapattal vehet részt a
három éve startolt programban.
Õk minden hónapban felmérõ
versenyen vesznek részt, évi egyszer edzõtáboroznak, és nyaranta
a Balatonon az „úszás napján” is
részt vesznek. A kiválasztottság
motiváló, ösztönzõ erõként hat a
„sárga melegítõsökre”, ide rang
bekerülni. Nett Vivienn, Tóth Luca, Bicskei Laura, Hetyei Nóra,
Szemán Dorka, Andor Zsombor
tavaly az országos úszóranglista
TOP 10-ében szereplõ kiscápák
voltak. Giczi Mátyás, Dávid Virág,
Takács András a Jövõ bajnokai válogatottba kerülésen túl aranyjelvényt is szereztek.
– Ki neveli a kiscápákat?
– Az én feladatom az úszás
megszerettetése. Jelenleg GYESen vagyok, de az elmúlt fél évtizedben a környék összes úszógyerekét a szárnyam alá vehettem. Nálam nyolcéves korukig
vannak a gyerekek. Én „elõnevelõ
tyúkanyóként”
igyekszem
a
sportágat megszerettetni és kiválasztani azokat, akik késõbb a
versenyeken helytállnak. Az oktatócsapat hatalmas türelemmel és
kitartással végzi a feladatát. A
férjem: Csala Tamás, oktató és
vezetõedzõ is egyben, aki élsportolói múltjából eredõen kimagasló munkát végez. Õ már azokkal
foglalkozik, akik pontosan ismerik
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Nyugat-dunántúli régióbajnokság,
rajtköves, gépi versenyként. Márciusban az Országos Diákolimpia
(OD) döntõjét Miskolcon rendezik.
IV., V., és VI. helyünk már van, idén
szeretnénk dobogós helyet is
megcsípni. Az SE történetében
elõször, egy EMMI-pályázathoz
kapcsolódva, külföldön is megmérettetjük magunkat április végén.
Jutalomképpen a németországi
Regensburgban 11 úszónk vesz
részt egy négynapos, nemzetközi
versenyen. Június derekán, Hódmezõvásárhelyen kezdõdnek az
országos bajnokságok, ami minden korosztályunk fõ versenye.
Elõször a V. országos delfinbajnokság, majd az I. országos cápabajnoksága veszi kezdetét. Július legvégén a 11–12 esztendõsök csapnak össze a XLIX. országos gyermekbajnokságon Miskolcon. Reméljük, hogy nyáron ismét országos bajnoki érmekkel büszkélkedhetünk! Igyekszünk évrõl évre
megdönteni rekordjainkat, eredményeinket. Célunk, hogy a Keszthelyen és környékén élõk minél
nagyobb számban és minél eredményesebben ússzanak. Minden
ebihalból váljék kiscápa!

A cserszegtomaji Tátika NépVízkereszttõl kalandoznak már Keszthelyen a szerelmesek. Ja- dalkör csapata gyõzött, az alsónuár 6-án a Balaton Színházból indult a városban immár második páhoki „Asszonykolbász-kör” a
második lett, a sármelléki Otelló
alkalommal a Szerelmes kalandtúra.
Borbarát Egyesület gárdája pedig a harmadik helyen végzett a
A párkapcsolatban élõkhöz otthoni kreatív feladatok, mind- IV. Farsangi disznótoros és kolmég karácsony elõtt fordultak ezek egyénileg ütemezhetõen, básztöltõ mustrán, amit Rezifelhívással a kezdeményezõk. A hogy a párok tényleg egymásra ben, a Laky Demeter Turistaházfeladat, hogy február 14-ig, Va- hangolódhassanak.
ban tartottak, január közepén.
lentin napjáig ki-ki bebizonyítsa
Az élet tapasztalatai mutatnak
párjának,
hogy
egymásnak rá, hogy mit jelent ez a játék, s
mennyire fontosak.
miért van rá szükség, ahogy azt a
A Rezi Várbarátok Köre Egye– A dolog lényege a házasság szervezõk felhívásban megfogal- sület közel húsz környékbeli civil
hetére való készülés, cél, hogy mazták: „Azok a régi szép idõk!” egyesület jelentkezését fogadta
ennek jegyében odaajándékozzuk hangzik el sokak szájából gyak- el a hagyományos ízek feleleveníegymásnak a legértékesebbet: az ran. Minden párnak megvan a sa- tését is szolgáló szakmai nap alidõnket – mondta a szervezõk ját története, amit az emlékek kalmával. A barátság, az ismerkeképviseletében Szebényiné dr. közt dédelgetve õriz. Ahogy az dés és a kulináris élményszerzés
Vrancsik Eszter, majd sorolta a évek telnek, egymás megismeré- szándékával közel háromszázan
házasságápoló program indíté- sén túllépve más feladatok töltik vettek részt a jó hangulatú mustkait: – Ifjú pároknak ez ötlet, kis- ki a család életét, a társunk közel- rán. Rezi, Lukácsháza, Szentpégyerekeseknek „alibi”, kirepülõ sége természetessé válik. A ka- terúr, Sármellék, Zalaszántó, Várgyerekeseknek emlékeztetõ, idõs landtúra indulása kérdéseket tesz völgy, Alsópáhok, Gyenesdiás,
pároknak reneszánsz.
fel, s leckét ad: Elég-e csak õriz- Karmacs, Zalaszentlászló és CserElsõ ízben egy évvel ezelõtt, a getni az emlékeket? Fel lehet-e szegtomaj baráti közösségei dönSzegedi CsaládKözPont ötlete eleveníteni az udvarlás, randizás töttek úgy, hogy megmutatják
alapján indították el néhányan várakozással teljes szívmelengetõ kolbásztöltésben szerzett tudáKeszthelyen Szerelmes Kalandtú- idõszakát? A Szerelmes kalandtú- sukat. A rendezvény fõvédnöke
rát. A résztvevõk és a támogatók ra erre tesz egy próbát. Arra invi- és a szakmai zsûri elnöke Gundel
részérõl már akkor is megmutat- tál, hogy ne sajnáljuk az idõt újra János, a BGF Kereskedelmi, Venkozott fogadtatás jó emléke most megismerni a társunkat, aki a leg- déglátóipari és Idegenforgalmi
még ösztönzõbb volt. Lelkes csa- közelebb áll hozzánk a minden- Kar fõiskolai tanára volt, aki köpat, izgalmas játéksort állított napokban!
szöntõjében kiemelte: a program
össze.
A záró eseményen közös be- évrõl évre bõvül, a csapatok száA kalandtúra felsõ korhatár szélgetéssel lehet majd megosz- ma megtriplázódott, és már a lenélkül zajlik, az elinduláshoz „út- tani a tapasztalatokat, gondolato- vesekrõl és káposztákról is vélelevelet” kellett felvenni. A kat. Lesz sorsolás, a túrát teljesítõ ményt kell alkotnia az értékelõ
passzus 8 feladatot jelöl, melyek- párok további közös idõtöltéshez grémiumnak. A Gundel-palacsinta
bõl 5 teljesítése esetén minõsül nyerhetnek wellness-hétvégét, megalkotójának unokája hét zsûeredményesnek a túra. Szerepel- gyertyafényes vacsorát és sok ritaggal döntött a díjak odaítélének páros kimozdulási ötletek, mást.
sérõl.

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

