
A Nõk a Balatonért Egyesület
keszthelyi csoportja szervezésé-
ben immáron tradicionálisan
idén is a Balaton köszöntésével
ünnepelték a víz napját a termé-
szetvédelemért tevékenykedõ
tóparti civil szervezetek.

– Az üdülõkörzet lakói számára
a víz a turizmus révén közvetett
módon is életfeltétel, ez szorosan
összefügg a világnap idei: „Vizek
és mesterségek” mottójával –
említette a Keszthelyen szerve-
zett eseményen Vetõné Zeke Er-
zsébet, a Nõk a Balatonért Egye-
sület zalai csoportjának elnöke. –
A jelmondattal kifejezett kapcso-
lat szerint is igyekszünk több mó-
don rávilágítani a vízkincs jelentõ-
ségére, elõsegítve, hogy a véde-
lem, a megbecsülés, a takarékos-
ság épüljön be az élet minden-
napjaiba.

A keszthelyi és térségi csoport
társközösségekkel karöltve szer-
vezett rendezvényeket. Gyenes-
diáson a Forrásvíz Természetba-
rát Egyesültet, Vonyarcvashe-
gyen a Szent Mihály-hegy Védõ-
és Vendégváró Egyesület, Bala-
tongyörökön a Turisztikai Egyesü-
let vett részt a programok lebo-
nyolításban. Mindenütt megko-
szorúzták a Balatont, s vízzel kap-
csolatos játékok, ismeretterjesztõ

foglalkozások,
forrásvízkósto-
lók, bemuta-
tók zajlottak,
képviseltették
magukat a he-
lyi horgász-
egyesületek.
Keszthelyen a
zenepavilonnál
óvodások ad-
tak elõ hor-
gászkalandos
mûsort.

Díszvendég
volt Keszthe-
lyen Nyárádi
Zoltán hajós-
kaptány, aki a
nap háziasszo-
nyával, Vetõné
Zeke Erzsébet-
tel együtt ko-
szorúzta meg
a Balatont.

A KSH adatai szerint a legláto-
gatottabb városaink, településeink
közül 2015-ben Hévíz külföldi for-
galma csappant meg a legjobban,
14 százalékkal, amit a 8 százalékkal
bõvülõ belföldi forgalom sem tu-
dott kompenzálni. Hajdúszobosz-
lón a külföldi forgalom 2, a belföldi
9 százalékkal gyarapodott. A bala-
toni települések közül Siófok (–3%),
Zamárdi (–2%) és Keszthely (–7,5%)
a külföldi forgalom nagy vesztese
lett, ez utóbbi városban azonban a
belföldi forgalom is visszaesett 23
százalékkal. Mi lehet az oka ennek
a komoly visszaesésnek? – kérdez-
tük Tar Lászlót, a keszthelyi szék-
helyû Nyugat-balatoni Turisztikai
Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatóját.

– Mindent összevetve Keszthely
iránt nem csökken a turisták érdek-
lõdése. Ezt bizonyítja az is, hogy a
Festetics-kastély 2014–15-ben so-
ha nem látott látogatószámot tu-
dott realizálni. A KSH statisztikai
adatai nem veszik figyelembe az
összes kereskedelmi szállás telje-
sítményt. Július elsõ hetétõl
augusztus huszadikáig a keszthe-
lyi szálláshelyek szinte mindegyi-
ke teljes töltésû „üzemmódban”

mûködött. Az összes vendégéj-
szakaszám több mint negyede
magánszálláshely-értékesítõkhöz
kapcsolódik. Bezárt viszont a ja-
varészt belföldi vendéget fogadó
Bacchus komplexum, ami a nyári
negyedéves viszonylatban mini-
málisan 10–15 ezer vendégéjsza-
kaszám-csökkenést jelent. A visz-
szacsúszás másik okaként az is
szóba jöhet, hogy a zalai Balaton-
part szomszédos településein:
Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen
és Balatongyörökön is az elmúlt
idõszakban nagyon komoly, mi-
nõségi szálláshelyfejlesztés zaj-
lott. Itt az elõ- és utószezonban
sikeresebb volt a kereskedelmi
szálláshely-értékesítés már csak
azért is, mert az ehhez kapcsoló-
dó wellness és egyéb szolgáltatá-
sok is színvonalas minõségûek.
Keszthelyen, az itt található att-
rakciókra egyre többen kíváncsi-
ak, de közülük egyre nagyobb
számban már nem Keszthelyen,
hanem a szomszédos települése-
ken foglalnak minõségi szállást
maguknak.

– Milyen vendégváró feltéte-
lek városi megléte jelenthetne
sikeresebb elõszezont?

– A vendégfogadási feltételek
közül a legnagyobb hiányt az je-
lenti fõidénytõl függetlenül,
hogy a Balaton fõvárosa csak na-
gyon kevés, kiváló minõségû szál-
láshellyel rendelkezik. A magán-
szálláshely-értékesítõk csak má-
jus közepén, május végén nyitják
meg a kapuikat, de ugyanez igaz
a legnagyobb szállodánkra is,
amelyik húsvétkor startolt. Hévíz
10 ezer szálláshelyébõl 8 ezret a
szállodák adnak össze. E helyeken
március 15-e, vagy a húsvét há-
rom éjszakája már-már automati-
kusan minimum 24–24 ezer ven-
dégéjszakát generál. Keszthely
ezekbõl kizárja magát. Ráadásul
nagyon kevés keszthelyi egység
tudja magára aggatni a valódi
családbarát, gyerekbarát minõsí-
tést, vagy az igazi wellness-para-
dicsom kategóriákat. Bük és Sár-
vár kivételével a wellness kifeje-
zés értékét jócskán lejárattuk.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Nem csökken az érdeklõdés

A kereskedelmi szálláshelyek belföldi és külföldi vendégéjszakái,
valamint bevételei alapján nemrég összeállították a honi turizmus
legnépszerûbb és legdrágább településeinek 2015-ös toplistáit.

A rangos kitüntetést a Keszt-
helyi Ipartestület kezdeményezé-
sére az IPOSZ terjesztette elõ. A
130 éves Keszthelyi Ipartestület
legutóbbi közgyûlésén, újabb öt
évre, õ kapott bizalmat az elnöki
poszt betöltésére. A 67 éves,
keszthelyi születésû mester ala-
pos szakértelemmel, idõt és
energiát nem kímélve segíti a vál-
lalkozások mûködését, a telepü-
lés fejlõdését, a szakmai, a lakos-
sági kapcsolatok építését. A

mikrovállalkozások, a kétkezi
munka, az ipartestületek, a duális
képzés, az érdekegyeztetés, az
összefogás, a kézmûves értékek
mentésének fontosságát hangsú-
lyozó mester a régió és az ország
egyik elismert iparos vezetõje. 

Nádler József Mihály mûszer-
ipari technikus, rádió-televízió
mûszerész. Jelenleg nyugdíj mel-
letti egyéni vállalkozó, a saját ala-
pítású és tulajdonú helyi Rádió-
Televízió Múzeum vezetõje.

A RÉGIÓ IPAROS VEZETÕJE

Miniszteri elismerést kapott
Varga Mihály gazdasági miniszter nemzeti ünnepünk alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adott át Nádler József Mihály egyéni
vállalkozónak példaértékû szakmai és közéleti tevékenysége elis-
meréséül.

VÉDELEM, MEGBECSÜLÉS, TAKARÉKOSSÁG

Balaton-parti vízünnep



A hévízi önkormányzat az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.-vel
konzorciumban a Magyar Közút
partneri közremûködése mellett
valósítja meg az új buszpályaud-
var építését, illetve az elõkészí-
tési feladatait – egyebek mellett
errõl is döntöttek a képviselõ-
testület legutóbbi ülésen.

A buszpályaudvar a város Alsó-
páhok felõli részén, a meglévõ
szupermarkettel szemben kap
helyet, a jobb elhelyezkedés
miatt olyan, fõként Budapestrõl,
illetve oda közlekedõ járatok is be
tudnak majd jönni Hévízre, me-
lyek eddig elkerülték a települést. 

Hévíz idegenforgalmi jelentõ-

ségének köszönhetõen a várost
évente megközelítõleg 80 ezer
helyközi, távolsági járat érinti,
melyeket mintegy kétmillió utas

vesz igénybe. Jelenleg Hévíz
helyközi és távolsági buszjáratai a
belváros szívében található ki-
szolgáló pályaudvara jönnek, az

érkezõ autóbuszoknak be kell haj-
taniuk a városba, komoly zaj- és
környezetszennyezést okozva ez-
által.

Egy nyugodt, egészséges kör-
nyezetet biztosító fürdõvárosi
hangulatot szeretnének megte-
remteni a jelenlegi pályaudvar he-
lyén a vissza nem térítendõ forrá-
sokat kínáló gyógyhelyfejlesztési
pályázatból. Az új, korszerû, prak-
tikus és egyben kényelmes autó-
busz-pályaudvaron 2018 márciu-
sáig, több kocsiállásos autóbusz-
állomást alakítanak ki, és egy nagy
autóparkolót is létrehoznak. A vá-
roson belüli buszközlekedés mo-
dernizálása, az új helyi járatok in-
dítása csak ezután kezdõdik, de a
jövõ esztendõ már az intenzív
építkezési munkálatokról szól
majd. A városi piac mögötti
„alpályaudvarra” – ami gyakorlati-
lag elkészült – a tervek szerint a
helyközi járatok futnak be Keszt-
helyrõl és a környékrõl. A két pá-
lyaudvar helyi járatú autóbuszok-
kal lesz összeköttetésben. Az érin-
tett megállók buszöblei is jófor-
mán készen vannak.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Akadnak olyan szakemberek,

akik szerint, ha lenne meleg vizes
fürdõnk, akkor minden megvál-
tozna. Én amondó vagyok, hogy
Hévíz meleg vizes és gyógyfürdõ-
helyi, illetve szálláskapacitásával
akkor sem tudnánk versenyre
kelni, de ez nem is lehet célunk.
Keszthely a múzeumok városa, de
legyen a sportturizmus fellegvára
is, és versenyezzünk Füreddel a
vitorlázókért. Bevezetjük az akár
egy hétig is érvényes Festetics-
kártyát, ez egy fizetõs kártya,
amivel a múzeumok zöme díj-
mentesen látogathatóvá válik. A

kulturális turizmus erõsödik, és
már 2–3 nap is kell majd ahhoz,
hogy a Festetics-örökségként
összefûzött attrakciókat a turista
sorban felkeresse.

A kerékpáros turizmus további
modernizálása, illetve a vitorlás-
turizmus élettel megtöltése je-
lent megoldást az elõ- és utósze-
zon élénkítésére. A bicajosok job-
ban tervezhetõ elõ- és utósze-
zont generálnak. A jó kikötõ jó
hajókat vonz, a jó hajók pedig te-
hetõsebb embereket csalogatnak
ide, fõidénytõl függetlenül. Sze-
rencsére mostanság már látni jó
lépéseket, elõremutató kezde-

ményezéseket, csak az a kár,
hogy harmincéves késéssel. A
Fertõ-tó a Balatonnál gyengébb
kondíciókat mutatott, most a két
termékbõl: a bringa és vitorlázás,
szépen eltartja magát.

– A lassan elinduló szezonban
Keszthelyen várhatóan kik és
milyen szolgáltatások fognak
profitálni a turizmusból?

– A szolgáltatások kínálatában
nem látni sok vadonatúj elemet.
Vonzó lehet, ha megnyílik az
Amazon és a kastély újabb att-
rakciókkal bõvül, de szezonban
ez nem tud hozni több vendégéj-
szakát. Ahhoz, hogy a másfél hó-

napnyi fõidénybõl három hónap-
nyi legyen, ahhoz a strandok mo-
dernizálásában, akár tematikussá
tételében kell élen járni. A
strandjaink egyre kevésbé felel-
nek meg a kor szellemének, a tu-
risták elvárásainak. Nem tartal-
maznak annyi szolgáltatást, amit
a mai kor megkövetel. A lengyel,
cseh, német iskolai szünetekre
akkor lehetnénk tekintettel, ha a
strandjaink európai színvonalúak
lennének, mint Olaszországban
vagy Horvátországban. A gyer-
mek és felnõtt meleg vizes, él-
ményelemekkel tele rakott me-
dencék már mindenhol megszo-
kottak. A Garda-tó, a Wörthi-tó
mellett még a hideg idõszakot is
kihasználják különféle szau-
narészlegekkel. Újra kellene gon-
dolni, hogy mitõl strand egy
strand. A németeket, osztráko-
kat – mint nyaralóvendégeket –
másképp nehéz lesz hozzánk vis-
szacsábítani.
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A fiatal svájci parlamenti kép-
viselõnõt a térség nevében
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ üdvözölte, a város ne-
vében pedig Nagy Bálint alpolgár-
mester köszöntötte. A díszvendé-
get és kíséretét a házigazda Heli-
kon Kastélymúzeum nevében Pá-
linkás Róbert igazgató fogadta,
és az eseményen megjelent dr.
Horváth Viktória, a kiemelt kül-
gazdasági kapcsolatokért felelõs

nagykövet is. Tóthné
Mezõfi Agáta, a kas-
tély rendezvényköz-
pontjának program-
és marketingmene-
dzsere kérésünkre el-
árulta: a nagy bálte-
remben lezajlott dísz-
vacsora után az elfo-
gyasztott fogásokat a delegáció
résztvevõi tapssal köszönték
meg.

Hálásak voltak az éjszakai, né-
met nyelvû, múltidézõ tárlatve-
zetés megszervezéséért is, ame-

lyen dr. Lönhárd Miklós a Feste-
tics család históriájáról is szót ej-
tett, illetve az elnök a könyvtár
svájci eredetû köteteibe is belela-
pozott. A politikus Magyarország
Svájci Nagykövetségének szerve-
zésében elõadást tartott a buda-
pesti Andrássy Egyetem Nemzet-

közi Kapcsolatok Karán, és a fõvá-
rosban megbeszélést folytatott
néhány állami vezetõvel. 

Gelencsér Lajos arról számolt
be, hogy az élet- és vagyonbizton-
ságot, valamint az ellátásbiztonsá-
got szem elõtt tartva, a növekvõ
igények kielégítésére, továbbá a
törvényi kötelezettségeknek
megfelelõen hajt végre a vállalat-
csoport Zalában több mint egymil-

liárd forintból beruházásokat. A
megyében 6000 kilométert meg-
haladó áram-, illetve 3100 kilo-
méternyi gázvezetéket üzemel-
tetõ E.ON fejlesztéseinek egyik
része, közel 300 millió forint ér-
tékben Nagykanizsán valósul meg
– tette hozzá a vezérigazgató.

A Zala megyében a munkála-
tokra szánt közel 700 millió fo-
rintból egyebek mellett Keszthely
és  Balatonszentgyörgy között,
valamint Zalaegerszegen, Bala-
tongyörökön, Kehidakustányban
végeznek még különbözõ re-
konstrukciós és fejlesztési mun-
kálatokat.

Az összesen 364 millió forintos
zalai gázberuházásból Zalaeger-
szegen és Gellénházán, illetve
további öt településen végeznek
további felújításokat és átalakítá-
sokat.

SVÁJC NEMZETGYÛLÉSÉNEK ELNÖKE

Keszthelyi villámlátogatáson
Április közepén háromnapos magyarországi látogatá-

son vett részt Christa Markwalder asszony, a svájci nem-
zetgyûlés elnöke. Látogatásának elsõ programhelyszíne
a keszthelyi Balaton-part volt, majd a Festetics-kastély-
ba érkezett, ahol a különleges díszvacsorát követõen a
delegációjával együtt részt vett egy gyertyafényes kas-
télylátogatáson is. 

A HELYKÖZI ÉS TÁVOLSÁGI JÁRATOKNAK

Buszpályaudvarokat szeretnének

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás új koncepciója szerint
a számlázás, díjbeszedés, vala-
mint a felügyeleti díj fizetésének
kötelezettsége a koordináló szerv
feladatköre lett. „Az intézkedés
egy burkolt korrupció melegágya
lehet, és még az a néhány, nyere-
séget termelõ magyar hulladék-
gazdálkodó cég mûködése is elle-
hetetlenedik, mert alapvetõ ha-
tásköröket és jogköröket veszít” –
fogalmazott. Szerinte veszélybe
kerülhet a munkabérek kifizeté-
se, az elöregedett géppark felújí-

tása, a biztonságtechnikai eszkö-
zök és berendezések folyamatos
karbantartása, javítása. A kor-
mány pénzszivattyú rendszere
drágítani fogja a szemétszállítás
díját – ezért a jobbik a törvény
visszavonására szólít fel.

A tájékoztató után Kalocsa Jó-
zsef alapszervezeti elnök felhívá-
sára, önkormányzati támogatás-
sal, jobbikos önkéntesek társadal-
mi munkájával, egynapos, példa-
mutató, szemétgyûjtõ akció star-
tolt a Helikon strandtól a 71-es
fõút összekötõ szakaszáig.

JOBBIK:

Szemétügyek
„Április elsejétõl hatályba lépett a kormány egy újabb központo-

sító törvénye, ami túl azon, hogy kivitelezhetetlen, ráadásul a mû-
ködtetésére létrehozott holding sem felkészült a feladatellátásra”
– így vélekedett Herold János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
keszthelyi önkormányzati képviselõje az NFM által benyújtott, hul-
ladékgazdálkodás rendszerét módosító törvényrõl az április elején
tartott sajtótájékoztatóján. 

Idén 48 dunántúli településrõl,
125 iskola képviseletében több
mint 3100 diák érkezik, a korosz-
tály legjobbjai versengenek 18
mûvészeti kategóriában. Mintegy
600 élõ produkciót, továbbá mû-
alkotásokat tekinthetnek meg az
érdeklõdõk, a bemutatók össze-
sen 6 helyszínen zajlanak. A ren-
dezvényre érkezõ több ezer diák
különleges pezsgést hoz a város-
ba, mindez csodálatos 3 napot je-
lent, a kultúra, a mûvészetterem-
tés igazi ünnepét éli meg Keszt-
hely.

A versenyprodukciók mellett

vendég elõadók is színesítik a
rendezvényt, továbbá közönség-
találkozókon, rendhagyó iroda-
lomórákon, régi Helikoni ünnep-
ségeket bemutató fotókiállítá-
son, ismeretterjesztõ elõadáso-
kon, kézmûves- és egyéb foglal-
kozásokon, közös képzõmûvésze-
ti és irodalmi performance-on ve-
hetnek majd részt a látogatók.  

A zárónapi gálán a legkiemel-
kedõbb produkciókat láthatja újra
a közönség, s ekkor adják át a fõ-
díjakat, valamint az iskolák közöt-
ti versengés gyõztesének járó
vándorserleget.

Várják az ifjúságot 
Keszthelyen április 21–23. között rendezik meg a kétévenkénti,

kétszáz éves Festetics-hagyományokra épülõ Helikoni ünnepségek
mûvészeti találkozót, mely a dunántúli középiskolás diákifjúság
legnagyobb tehetségkutató fesztiválja.

A festészetérõl is ismert hely-
beli Horváth J. Ferenc két új köte-
tét ismerhették meg az érdeklõ-
dõk: A rikoltó jégmadár címmel
megjelent verses és A jégmadár
fészke címû prózai munkát. A

szerzõ annak tudatosításával adja
olvasói kezébe a köteteteket,
hogy azok egy súlyos, mély kor-
szakáról szólnak, mely, ahogy fo-
galmazott: megégette a múltját,
és romokba döntötte az életét.
Írói-költõi munkásságának mosta-
ni mûvein áthallani a rátámadt
betegséget, annak sorravételé-
vel, hogy mi kell a túléléshez. A ri-
koltó jégmadár címû könyvben
segélykérés hangjai hallatszanak.   

– Úgy érzem, hogy most, ami-
kor e két kötetet kiadom a ke-

zembõl, elmondhatom: a próbát
ideiglenesen kiálltam – mondta. –
A madár szinte láthatatlan, hang-
ja rikolt és megdöbbent. Az én
jégmadaram egyszerre felkiált,
jajdít, könyörög és akár tollától is

megszabadulva
repül, fészkét
keresve. A két
könyvem egysé-
get alkot, vers-
ben és prózában
is szól a jégma-
dár röpte, az
életigenlés min-
den pillanata.

A kiadványok-
ról Pelcz István
mondott ajánló
gondolatokat,
több költemény
és prózai részlet
el is hangzott
magától a szer-
zõtõl, valamint

Villányi Eszter elõadásában, s
megszólaltatott a mûvekbõl né-
hányat megzenésítve is a rendez-
vényen vendégszereplõ zalaeger-
szegi Énekmondó Együttes.

– A megpróbáltatások kímé-
letlenek voltak egészen a halál
pillanatáig, ahol az életem síkja
nem fért át azon a keskeny résen,
ahova az angyalok ösvénye vezet
– mondta hallgatóságának Hor-
váth J. Ferenc.

A kötetek bemutatója dediká-
lással zárult.

KÖLTÉSZET NAPJA

Jégmadarak röpte
Helyi szerzõ könyvbemutatójával ünnepelték a költészet napját

Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtárban.

Több mint egymilliárdból fejleszt
az E.ON Zalában

Közel 700 millió forintos beruházással áramhálózati, mintegy
360 millió forintos költséggel pedig gázhálózati rekonstrukciós és
fejlesztési munkákat hajt végre idén Zala megyében az E.ON – kö-
zölte hétfõi sajtótájékoztatóján a társaság dél-dunántúli áram- és
gázhálózati cégeinek vezérigazgatója.

Ingatlankínálatunk
bõvítéséhez eladó lakásokat
és családi házakat keresünk.

Tel.: 30/622-9816



A víz világnapi elõadás-soro-
zat zárásaként a Hévízi Tófürdõ
folyosóján a közelmúltban nyi-
tották meg a felújított, multi-
médiás, komplex tótörténeti ki-
állítást, ami geológiai, régészeti
tárgyakkal bõvült.

„A világon egyedülálló” címet
viselõ tárlat – ami akár német és
angol nyelvû fülhallgatós tárlat-
vezetéssel is igényelhetõ – a tó
keletkezésétõl egészen a 21. szá-
zadig vezeti végig a kúrázókat és
az érdeklõdõ gyógyturistákat Hé-
víz történetén, kronologikus sor-
rendben bemutatva a tó és a te-
lepülés kialakulását, valamint az
orvosi, gyógyászati, régészeti
emlékeket. 

A bemutatott tárgyak, emlé-
kek egy részét magángyûjtõktõl
kapták, de a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum gyûjteményébõl
is látható néhány kölcsöndarab.

Részletes bemutatást nyer a tó
keletkezése, növényvilága, geo-
lógiája. A nyitóünnepségen dr.
Müller Róbert, a Balatoni Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója a
tó római kori fürdõjének régé-
szeti emlékeit felvillantva, kö-
szöntõjében kiemelte: a római
korban élt emberek a hévízi tavat
fürdõ- és gyógyhelyként is élvez-

ték és a tó partját lapos homokkö-
vekkel borították. Sok, a gyógytó
használatára utaló anyag, például
cölöpdarab, ásvány, kõeszköz ke-
rült elõ a mederbõl is, ami fürdõ-
épületek meglétét feltételezték.
A kerámiaedények, dörzstálak,
mécsesek, fibulák, érmék a kiál-
lítás legõsibb darabjainak számí-
tanak.

Keszthelyen a parkolási díjak
2011. július 1. óta nem változtak.
A VÜZ Kft. többletköltségének ki-
elégítésére, a parkolási díjak sze-
zonális idõszakban: május 15–
szeptember 15. között a kiemelt,
I. díjövezethez és II. díjövezethez
tartozó parkolók esetében egysé-
gesen negyven forinttal emel-
kednek majd. Szezonon kívüli idõ-
szakban a jelenleg is hatályos dí-
jak maradnak érvényben.

A parkolási rendeletben eddig
nem került rögzítésre, hogy a
parkolási bérlet érvényességi ide-
jén belüli rendszámcsere csak a
bérlet térítési díjának megfizeté-
se után adható ki. Ezt most pótol-
ták. A rendelet szövegének pon-
tosításával meghatározták a mo-
biltelefonnal történõ díjfizetés
igazolásának módját, és könnyí-
tést vezettek be a Vörösmarty ut-
cai óvoda elõtt. Ez az utca teljes
hosszában a fizetõparkolási rend-

szer része, de az idejáró szülõk
hiányolták a szabad férõhelyeket
az oviépület bejáratához közel. A
testület úgy döntött: két parkoló
kijelölésre kerül, azzal, hogy mun-
kanapokon 07.00–09.00 óráig, il-
letve 15.00–17.00 óráig terjedõ
idõszakban díjmentes megállást
biztosítana a gyermeküket szállí-
tó szülõk számára. A parkolóhe-
lyek igénybevételére az óvoda ál-
tal kiállított óvodalátogatási iga-
zolás bemutatása mellett parko-
lási bérlet lesz kiváltható bérlet-
térítési díj megfizetése ellené-
ben. A fenti idõszakon túl a kije-
lölt parkolók díjköteles parkoló-
ként üzemelnek.

A parkolási övezeten belül ál-
landó lakóhellyel rendelkezõk-
nek a rendelet díjmentes várako-
zási lehetõséget biztosít a lakó-
helyükhöz legközelebb esõ par-
kolókban. Az elõzõ években sok
esetben fordultak az üzemelte-
tõhöz a parkolásidíj-övezetek ut-

cáiban bejelentett tartózkodási
hellyel (pl. albérlet, nyaraló) ren-
delkezõk. Az õ esetükben a je-
lenleg hatályos rendelet nem
biztosít az állandó lakosokéhoz
hasonló kedvezményt a lakhely-
ükhöz legközelebb esõ parkolók-

ban. A Keszthelyen
bejelentett (lakcím-
kártyán feltünte-
tett) tartózkodási
hellyel rendelkezõk
számára havi ked-
vezményes bérlet-
váltási lehetõség
bevezetését kezde-
ményezték. A havi
bérlet az állandó la-
kosokhoz hasonló-
an a lakhelyükhöz
legközelebb esõ
parkoló korlátlan
igénybevételét biz-
tosítaná, a városunk
parkolási övezetén
belüli tartózkodásu-
kig. 

A belvárosban ál-
landó lakhellyel ren-
delkezõ lakosok egy
része nem tud élni a
kedvezményes la-

kossági bérletvásárlás lehetõsé-
gével, arra való tekintettel, hogy
az általuk használt jármû a mun-
káltatójuk tulajdonában van. Ezt
figyelembe véve egy új, kombi-
nált típusú parkolóbérletet vezet-
tek be, mely a kiemelt és az I. díj-
övezethez tartozó várakozóhe-
lyeken adható ki a jármûvet rend-
szeresen használó, keszthelyi ál-
landó lakos lakhelyéhez legköze-
lebbi parkolóra.

A Keszthely és Környéke Kis-
térségi Többcélú Társulás tagtele-
püléseinek lakói számára kialakí-
tott lakossági illetve közületi bér-
letbõl olyan kevés fogyott az el-
múlt években, hogy ezt a bérlet-
típust megszüntették. A kerékbi-
lincs alkalmazása a nem fizetõ
ügyfelek esetében elsõsorban a
hatósági kapacitás hiánya miatt
évek óta nem mûködik, ezért a
kerékbilincs alkalmazásával kap-
csolatos szövegrészeket is töröl-
ték a rendeletbõl.
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A dixie-ünnep rendezvényét
népszerûsítõ sajtótájékoztatón
Babos Lajos, a Happy Dixieland
Band vezetõje, a fesztivál szerve-
zõje kiemelte: Keszthely város
Fõtere méltó helyszínt biztosít az
elsõ dixielandfesztiválnak április
23-án. Az itt felállított színpadon
öt órakor, a Zalai Balaton-part If-
júsági Fúvószenekar 15 tagjából
összeállt Vonyarc Dixie lép föl. A
15–20 éves fiatalokból verbuvált
formáció elõadása után, az öt év-
vel ezelõtt alakult, a hévízi Bol-
dog Békeidõk Fesztivál nyomán
életre hívott, héttagú Happy Di-
xieland Band mutat be egy ferge-
tegesnek ígérkezõ koncertet,

amelyhez egy ötfõs charleston-
tánccsoport látványos programja
is kapcsolódik.

A rendezvény fõvédnökeként
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ bejelentette: a hagyo-
mányteremtõ fesztivált a Szeren-
csejáték Zrt. pályázatán elnyert
forrásból sikerül megrendezni.
Nagy Bálint, Keszthely alpolgár-
mestere arról szólt, hogy a Heli-
koni ünnepségek zárónapjára
szervezett, minden látogató szá-
mára ingyenes fesztivál történel-
mi, kulturális és zenei idõutazás-
nak ígérkezik, felvillantva az
1920-as, 1930-as évek muzsikáját
és világát.

ELSÕ DIXIELANDFESZTIVÁL

Keszthelyi kuriózum
Keszthelyi és környékbeli fiatalokból álló együttesek lépnek föl

az elsõ ízben megrendezett dixielandfesztiválon április utolsóelõt-
ti szombatján a „Balaton fõvárosában”.

Gyenesdiáson április második
szombatján nyitotta meg az idei
szezonban elõször a kapuját a
helyi piac, vetõburgonya-vásár-
ral, Zabszalma-koncerttel. A ren-
dezvény látogatói elõtt bemu-
tatkoztak a helyi óvoda aprósá-
gai is egy tavaszi zenés csokor-
ral. Elõszezonban június 19-éig
az immár hatodik szezonját kez-
dõ piac szombat és vasárnap
10.00–21.00 óra között tart majd
nyitva.

A Pannon Egyetem Burgonya-
kutatási Központja vetõburgo-
nya-vásárral és a keszthelyi bur-
gonyafajták bemutatójával várta
az érdeklõdõket. A telepített fa-
házak már árultak balatoni halat,
minõségi bort, bio büféárukat,
lángost, palacsintát, hurkát, kol-
bászt. A helyi és környékbeli ter-
melõk ezúttal nem panaszkodtak
vevõhiányra. Fogytak a füstölt
áruk, szörpök, zöldségek, sajtok,
rétesek, savanyúságok, de még a
kézi készítésû dísztárgyak, fafa-
ragványok is, meg persze az
egyéb portékák. A gyermekeket
kézmûves-foglalkozások, ökojá-
tékok várták, valamint a helyi Ter-
mészet Háza Látogatóközpont

attrakciói, no meg a Bala Toni ne-
vû kis teknõs, aki segít eligazodni
a Nyugat-Balaton családbarát
üdülõfalujának kínálatában. Gál
Lajos polgármester nyitóbeszédé-
ben kiemelte: a hal gasztrokul-

turális értékeket, a balatoni halat,
mint helyi terméket a piac to-
vábbra is szeretné zászlaján tarta-
ni. Az elmúlt fél évtizedben a piac
kinõtte a gyermekbetegségeit.
Az együttmûködést segítette a
helyi, minõségi termékek térnye-
rése, de a piac közösségi tér sze-

repe is megerõsödött. Idén is
hangulat- és rendezvénytér to-
vábbá fesztiválprogramok garan-
tálják, hogy érdemes lesz e hely-
re kilátogatni pünkösdtõl szep-
tember közepéig napi nyitvatar-

tás mellett. Késõbb már kaphatók
lesznek erdélyi székely ételek és a
zalaszentmártoni konyhakertek-
bõl szedett zöldségek is. Az õs-
termelõk és kistermelõk már Zala,
Somogy és Veszprém megye hát-
tértelepüléseirõl is elhozzák ide
színvonalas termékeiket.

TERÍTÉKEN A KESZTHELYI BURGONYAFAJTÁK

Megnyitották a gyenesdiási piacot

HÉVÍZI SZOBAKIADÓK

Minõség-
fejlesztés

Sok szempontból különleges
és egyedülálló pályázati lehetõ-
séggel élhetnek a Hévízi Szobaki-
adók Szövetségéhez (HÉSZOSZ)
tartozók. A fürdõvárosban egy
olyan módszert dolgoztak ki,
amely jó a gyógyturistáknak, a
privát szálláshelyet értékesítõk-
nek és az önkormányzatnak is.

A helyben élõ, magánszállás-
kiadással foglalkozók az önkor-
mányzathoz a 2015-ben befolyt
idegenforgalmi adó (IFA) össze-
gének felét visszapályázhatják a
vendéglátó tevékenységükben
fontos kényelmi eszközök beszer-
zésére, beruházásra, modernizá-
lásra.

Hévízen mintegy hatszáz vállal-
kozás foglalkozik szobakiadással, a
12 ezer vendégágy több mint fe-
le náluk érhetõ el. A támogatást a
reklámon kívül gyakorlatilag bár-
mire, így például infrastrukturális
vagy informatikai fejlesztésekre is
fel lehet használni. Az országban
is példaértékû, a minõségfejlesz-
tést megcélzó, a vendégek üdülé-
sét komfortosabbá tévõ eszköz-
beszerzést segítõ program, azért
is fontos, mert a szállásadók tá-
mogatására más uniós vagy
egyéb pályázati forrás nemigen áll
rendelkezésre. A beruházási for-
rások megszerzését azzal is
könnyebbé tették, hogy nem ír-
tak elõ többszörösen bürokratikus
feltételeket. Közel száz, helyben
élõ, szálláskiadói engedéllyel ren-
delkezõ pályázott a mintegy
8.680.000 forintos keretösszegre.
A pályázat lebonyolításában a Hé-
vízi TDM egyesület is részt vett, és
õk találkoztak elõször a pályázók
elképzeléseivel, igényeivel. Sík-
képernyõs televíziókra, számító-
gépekre, wi-fi rendszerek kiépíté-
sére, kerti bútorokra, az alvásmi-
nõséget javító matracokra, kerék-
párokra is mutatkozott igény. Az
akció nem egy évre szól, a szállás-
adók már tervezhetik, hogy mi-
lyen eszköz beszerzésével tudná-
nak még inkább kedvében járni a
hozzájuk érkezõknek. 

PARKOLÁSI VÁLTOZÁSOK KESZTHELYEN

Szezonban drágább lesz!
Keszthelyen önkormányzati rendelet szabályozza a parkolás és

várakozás igénybevételének rendjét. A VÜZ Nonprofit Kft., a pol-
gármesteri hivatal szakemberei a rendelet módosítására tettek ja-
vaslatot, amit a márciusi soros képviselõ-testületi ülésen el is fo-
gadtak.

A Nõk a Balatonért Egyesület
Keszthely és Vidéke Csoportja a
fõtéri Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplom tornyának dé-
li falán lévõ „A keszthelyi végvár
alaprajza” címet kapott táblát
még 2002-ben helyezte el. A to-
ronyrekonstrukció miatt a tábla
egy idõre lekerült a templom ol-
dalfaláról, de a civil szervezet
április derekán a jeles emlék új-
bóli felavatását kezdeményezte
– mondta el köszöntõjében
Vetõné Zeke Erzsébet csoport-
vezetõ.

Tál Zoltán plébános a helyi ér-
tékõrzés fontosságát kiemelve
kérte Isten áldását mindazokra,
akik a tábla elõtt felelõsségtelje-
sen elmélkednek a múltról, me-
mentóként rátekintve. 

A keszthelyi végvár históriájá-
ról és a tábla történetérõl dr.
Müller Róbert nyugalmazott mú-
zeumigazgató adott összefogla-
lót. Mint kiemelte, az 1550 körül
elkészült végvárat még Gersei
Pethõ János építtette és a feren-
cesek gótízlésû temploma és ko-
lostora épült át egy várárkokkal

kiegészült erõdítéssé. Giulio
Turco itáliai hadmérnök 1569-ben
a várat viszonylag nagy pontos-
sággal felmérte, és az õ rajzai
nyomán ismerjük a korabeli vár

alaprajzát. Ugyan 1589-ben a tö-
rök feldúlta Keszthely mezõváro-
sát, a várat azonban, többszöri
ostrom ellenére, késõbb sem
tudta bevenni.

A NABE KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Újraavatták a végvártáblát

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ

Gyógyfürdõ-történeti tárlat



Külön színfoltja volt a ver-
senynek, a generációk találkozá-
sa, hiszen nagyszülõk és unokák
is neveztek. Cserszegtomajról ki-
lenc óvodás és alsó tagozatos
kisgyermek is bemutatta tehet-

ségét. Az óvodás korosztályt a
cserszegtomaji Pipacs Óvoda és
Egységes Óvoda Bölcsõde gyer-
mekei képviselték. Az elõadott
mûvek között szerepelt ismert és
kevésbé ismert költõktõl szárma-

zó költemény, valamint saját
szerzemény is.

A program sikere Tolvéth Gyu-
la klubelnököt és Koroncz Katalin
fõszervezõt arra sarkallta, hogy
jövõre is részt vállaljanak az ön-
kormányzat támogatásával tar-
tandó jubileumi program lebo-
nyolításában. Mint azt Cséby Gé-
za költõ-mûfordító, a zsûri elnö-
ke elárulta: a jelentkezõk egyre
nagyobb létszáma, a korosztályi
különbségek és a megzenésített
versek, balladák elõadása is külön
kihívást jelentett az ítészeknek,
akik között ott volt Beke Judit, a
keszthelyi Fejér György Könyvtár

igazgatója és Zsigáné Kovács Eni-
kõ, a helyi Szabó István Általános
Iskola pedagógusa. A zsûri külön
értékelte, hogy a versenyzõk sa-
ját egyéniségüknek megfelelõ
verset választottak, így valósul-
hatott meg, hogy két egyforma
vers nem hangzott el. A szavala-
tok magas színvonala miatt meg-
osztott díjak kerültek kiosztásra. 

A várvölgyi Pelikán Pétert és a
keszthelyi Bereczky Szilárdot hir-
dették ki gyõztesként. A hévízi
Péterné Bakos Marianna és a sár-
melléki Ferge Józsefné a második
helyen végzett. A zalavári Varga
Gyõzõné és a keszthelyi Balogh
Józsefné pedig a harmadik hely
megszerzésének örülhetett. A
zsûri különdíjjal jutalmazta a gye-
nesdiási Bognár Istvánt, a keszt-
helyi Kovács Józsefnét, a vo-
nyarcvashegyi Zag Lajosnét és a
cserszegtomaji Király Álmos Györ-
gyöt, valamint az Alsópáhoki Ne-
felejcs Nyugdíjasklubot.

A Balatoni partnerségi napok
címû tanácskozásnak a Balatoni
Múzeum volt a házigazdája. A
szakmai keretet a kormányhatá-
rozattal elfogadott, 2014–2030
közti idõszakra vonatkozó Bala-
ton Területfejlesztési Koncepció,
valamint a Balaton Területfejlesz-
tési Stratégiai Program adta. Ezek
kiemelt célként jelölik az üdülõré-
gióban élõk és az odalátogatók
igényes életviteléhez szükséges
feltételek biztosítását.

Helyi kereskedelmi, vendéglá-
tó vállalkozási képviseletek tar-
tottak prezentációkat, bemutat-
kozott továbbá a Népi Kézmûves
Alkotóházak Országos Egyesüle-
te, a Magyar Nemzeti Vidéki Háló-
zat. Életmód témakörben a Moz-
dulj Balaton strandsport, a Keszt-

helyi kilométerek hagyományos
futóverseny, a Keszthelyi Egész-
ségfejlesztõ Iroda tevékenysége
szerepelt napirenden többek
közt.

Megfogalmazódott az a szán-
dék, hogy a különféle szakterüle-
tek mentén alakuljanak ki együtt-
mûködések, s ezáltal fejlesztési
programok közös megvalósításá-
nak feltételei jöhessenek létre.

„Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az
életben” – vallják a hazánkban
legrangosabb csapatverseny
szervezõi, akik évrõl évre három
– matematika, magyar nyelv és
irodalom, valamint természettu-
dományi – területen évfolya-
monként hirdetnek meg vetélke-
dõt négyfõs csapatok számára. 

A Bolyai természettudományi
csapatverseny országos döntõjé-
ben a közelmúltban ezüstérme-
sek lettek a gyenesdiási Kárpáti
János Általános Iskola tanulói.

A Buzás Márton Bojta, Fazekas
Dániel, Krasznai Veronika és
Szentandrássy Zsuzsanna 5. a osz-
tályos tanulók alkotta kvartett a
múlt tanévben elért országos el-
sõ helyezésük mellé az idén ta-
vasszal megszerzett ezüstérem-
mel bizonyították kimagasló
felkészültségüket és csapatszel-
lemüket. A versenysorozat elsõ
fordulójában Baranya, Tolna, So-
mogy és Zala megye több mint
félszáz, azonos korosztályú csa-
patával mérték össze tudásukat,
és meggyõzõ fölénnyel elsõ he-
lyen jutottak az országos döntõ-
be. Mint kiderült, eredményük
országos szinten is a legjobb volt,
így nagy izgalommal, még több
tanulással és ami a legfontosabb,
lelkesedéssel készültek az orszá-
gos döntõre, melynek idén is fõ-
szervezõként a sashegyi Arany

János Gimnázium és Általános Is-
kola adott otthont. Az ország tíz
legeredményesebb csapata közül
az írásbeli munkák eredménye
alapján az elsõ hatot hívták be a
végsõ sorrendet kialakító szóbeli

megmérettetésre. A csapat hiva-
talos felkészítõ tanára Karancsy
Péter pedagógus volt, aki az ak-
tív pályafutásának utolsó tanévé-
ben újabb szép eredményt muta-
tott föl. 

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

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

Idén jubileumi jegyben, im-
máron 15. alkalommal rendezték
meg a találkozót. A hagyomány
Horváth Péternek, a közgazdasá-
gi szakközépiskola színjátszó cso-
portja vezetõjének köszönhetõ,
aki másfél évtizeddel ezelõtt az
intézmény keretei közt indította
el a programot, ami a sikerek ré-
vén városi és társégi eseménnyé
vált.

– Ez egy újabb nyitást jelentett
idén – mondta. – Most széles kor-
osztályt szólítottunk meg: szere-
peltek kisdiákok a helyi Egry Jó-
zsef Általános Iskola színeiben, a
középiskolás rétegbõl a mi intéz-
ményünk mellett itt volt az
Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola
és a Vajda János Gimnázium,
Zalaszentgrótról a Városi Mûvelõ-
dési Központ felnõtt színjátszói,
az idõsebbeket pedig a rezi nyug-
díjasklub tagjai képviselték.      

Az produkciók zsûrijében
Katonáné Rosta Hedvig és Sarkadi
Szilvia drámapedagógus, Csengei

Ágota, a Goldmark Károly Mûvelõ-
dési Központ igazgatója és dr.
Lángi Péter pedagógus, költõ
foglalt helyet. A produkciók és a

szereplõk körében több elismerés
talált gazdára, a világnapi vándor-
könyvet a Vajda-gimnázium cso-
portja nyerte el. A 15 év doku-
mentumgyûjteményét egy esz-
tendeig õk õrizhetik, s gyarapít-
hatják a tartalmát a színjátszói te-
vékenységük dokumentumanya-
gaival.

Az viszont hírértékkel bír, hogy
a Balatoni Múzeum az elmúlt idõ-
szakban egy olyan élményköz-
ponttá alakult, ahol már az óvo-
dások is otthonosan és önfeled-
ten, jól érzik magukat. A múzeum
elõtti játszótér is sokak számára
kedves, de a tematikus múzeum-
pedagógiai foglalkozások is na-
gyon népszerûek. A témanapokat
pedig azzal a céllal szervezik,
hogy az óvodások mesék, játé-

kok, a múzeum akváriuma és de-
monstrációs eszközök segítségé-
vel ismerjék meg közvetlen kör-
nyezetüket, az ott élõ élõlénye-
ket és azok védelmét. A legkiseb-
bek rajzolhatnak, drámajátékot
játszhatnak, új mondókákat ta-
nulhatnak a foglalkozások során.
A környezet- és természetisme-
ret, az életmód és életvitel téma-
köréhez is több közkedvelt foglal-
kozás kapcsolódik. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

Gyenesdiási gyõztesekkel

Krasznai Veronika, Buzás Márton Bojta,
Szentandrássy Zsuzsanna és Fazekas Dániel.

Színjátszók világnapi ünnepe
Keszthelyen, a közgazdasági szakközépiskolához kötõdik a szín-

házi világnap diákszínjátszók által való megünneplése. Erre a na-
pokban a Balaton Színházban került sor.

Karinthy Frigyes, Prológus egy cirkusz-filmhez címû mûvét
Pohl Ágnes közgazdasági szakközépiskolás diák szólaltatta meg.

Gyermekbarátként
Arról, hogy a Balatoni Múzeum állandó kiállításain a Balaton ki-

alakulásáról, állat- és növényvilágáról, a halászat és a hajózás tör-
ténetérõl, a balatoni fürdõéletrõl és a környék ásatásairól láthat-
nak tárgyi emlékeket, sok embernek van tudomása. Az sem újdon-
ság, hogy termeiben évente 4–5 történeti és képzõmûvészeti idõ-
szaki kiállítás is megtekinthetõ.

A rendezvényhez szakmai ta-
nácskozás is kapcsolódott: a Ma-
gyar Halgazdálkodási Operatív
Programról szóló elõadásában dr.
Viski József, agrár-vidékfejlesztési
programokért felelõs helyettes ál-
lamtitkár beszélt arról, hogy fon-
tos cél az akvakultúra-telepek po-
tenciáljának növelése, fejlesztésé-
nek elõsegítése. Dr. Bercsényi
Miklós professzor a Pannon Egye-
temen folytatott halas kutatások
eredményeirõl, a szakmai partne-
ri kapcsolatokról és a jövõbeni
tervekrõl szólt, immáron az új kö-
rülmények adta lehetõségek kap-
csán. Mint elhangzott, együttmû-
ködik az intézmény a halas szak-
mát oktató más egyetemekkel,
kutatóintézetekkel, horgász- és
termelõi szervezetekkel. 

Dr. Polgár J. Péter dékán ki-
emelte: a kar bízik abban, hogy a
megújult létesítmény nagyban
segíteni fogja a halgazdálkodással
kapcsolatos oktató- és kutató-
munkát, s a nemzetközi halas
képzésnek és az innovációnak is
fontos helyévé válik. A halte-
nyésztõk, a horgászok, a díszhal-
tenyésztõk és -tartók, a termé-
szetvédõk egyaránt részesei le-
hetnek majd az új halas bázis ad-
ta háttérrel folyó képzéseknek,
kutatásoknak. Az intézmény nyi-
tott a halas partnereinek javasla-
tai, kérései vagy tanácsai iránt.
Feltett szándék, hogy a szakágon
végzett hallgatók felkészültsége,
szakmai tudása és emberi tartása
a gyakorlatban is jó osztályzatot
kapjon. 

Hallaboratóriumot adtak át
A halas szakmával kapcsolatos oktató-kutató munka infrastruk-

túra-fejlesztését jelentõ beruházás avatására került sor a minap
Keszthelyen. A Pannon Egyetem Georgikon Kara kibõvített és meg-
újult hallaboratóriumát adták át.

Balaton-parti partnerségért 
Helyi termékfejlesztési és életmód-innovációs mûhelyprogra-

mot rendezett a minap Keszthelyen a Balatoni Integrációs Kft.     

CSERSZEGTOMAJ

Nyugdíjasok versenyén
A Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub immár kilencedik

alkalommal tartotta meg a magyar költészet napja tiszteletére a
mostanra már térségivé kiszélesedett vers- és prózamondó verse-
nyét, melyre mintegy félszáz óvodás, kisiskolás, a költészetet ked-
velõ pedagógus és nyugdíjas adta be jelentkezését több mint tíz
kisrégiós településrõl.

A keszthelyi rendõrkapitány-
ság munkatársai csütörtökön
azért jelentek meg egy 75 éves
keszthelyi férfi otthonában, hogy
az engedéllyel tartott fegyvereit
– megromlott egészségi állapota
miatt bevonják. 

A férfi és barátnõje lakásán,
valamint a melléképületekben
helyszíni szemlét tartottak. Meg-
találták egy lemezszekrényben a

két, engedéllyel tartott fegyvert,
de ezenkívül különbözõ fegyve-
rekhez való, nagy mennyiségû
lõszert, tucatnyi maroklõfegy-
vert, sörétes patront, valamint
három kézigránáthoz és egy gya-
logsági taposóaknához „hasonló
tárgyat" is találtak, amelyeket le-
foglaltak. 

A férfit lõfegyverrel, lõszer-
rel visszaéléssel gyanúsítják.

Fegyvereket és lõszert találtak
Tucatnyi maroklõfegyvert, nagyobb mennyiségû lõszert, vala-

mint  feltételezhetõen kézigránátokat és taposóaknát is találtak a
rendõrök egy idõs keszthelyi férfinél – közölte a Zala Megyei Ren-
dõr-fõkapitányság pénteken a rendõrség honlapján.


