
Az április 27-tõl május 8-ig
tartó rendezvényeknek ezúttal a
Balaton Színház, a keszthelyi kór-
ház és a Goldmark nagyterme biz-
tosított helyszínt. A szülés elõtt
álló anyukák, apukák, családok tá-
jékoztatására elindított rendez-
vénysorozattal a szervezõk felvi-
lágosítást kívántak adni babavá-

róknak és családoknak a gyermek
születésérõl, a kapcsolatok erõsí-
tésérõl. A részletekrõl Csengei
Ágota, a KGKMK-igazgatója me-
sélt:

– Tíz nap alatt 18 programmal
igyekeztünk kedvében járni az ér-
deklõdõknek. Az anyatejes táplá-
lásról, az elõnyökrõl, a nehézsé-

gekrõl, az elválasztás megkezdé-
sérõl és módjáról továbbá arról,
hogy miért jó szoptatni: a védõ-
nõi szolgálat munkatársától kap-
tak tanácsokat a Babaváró Klu-
bunk tagjai. Sok résztvevõje volt
a szakszerû testmozgásra sarkalló
anyatornának, illetve a kanga-
tréning elnevezésû mozgásprog-
ramnak, amit dr. Sorok Biri tréner
mutatott be. Ez a mozgásprog-
ram 2008 óta Európa elsõ számú,
babával együtt végezhetõ, szülés
utáni regenerációs testgyakorla-
ta. Borbély Renáta aromatera-
peuta bebizonyította, hogy men-
nyire hasznos gyógyszerszedés
nélkül megszabadulni a betegsé-
gektõl. Õ a várandósságtól a ba-
baápoláson át a gyermekgyó-
gyászatig bemutatta a különféle
terápiás célú szereket. A kisma-
mák tavaly vetették föl, hogy
szeretnének hiteles információk-
hoz jutni a gyógyítás és fejlesztés
összhangját képviselõ Dévény-
módszer lényegérõl, ezért kapott
felkérést Szó Anikó gyógytornász
egy elõadás megtartására.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Pálinkás Róbert, a Helikon Kas-
télymúzeum igazgatója köszöntõ-
jében kiemelte: „Öt éve kaptam
megbízást a kastély vezetésére, és
ezen idõszakban kilenc uniós vala-
mint hat hazai finanszírozású pá-
lyázattal 2,7 milliárd forintnyi fej-
lesztést sikerült megvalósítani. A
modernizálás elsõ ütemében,
összehangolt csapatmunkában
megújult az Amazon-ház, a kastély
parkja, a Pálmaház, a Bormúzeum.
Új kiállítóterek létesültek, kezelés-
be vettük a Festetics-mauzóleu-
mot, múzeumpedagógiai tereket
hoztunk létre.

A források jó helyre érkeztek,
hisz tavaly majdnem 200 ezer lá-
togatót fogadott a keszthelyi in-
tézmény, ami 450 ezer kiállítás
megtekintést jelent. A veterán-
autókat és fõúri enteriõröket is
bemutató Amazon Ház Látogató-
központ további húszezer látoga-
tót vonzhat idén.” A további ter-
vek közt szerepel: a Vadászati Mú-
zeum bõvítése, a Fejõház tarta-
lommal megtöltése, egy dámos
park létrehozása, új kerékpáros pi-
henõk építése, a kastély fõúri
ebédlõjének visszaállítása, a kas-
tély gépészetének felújítása, dísz-
vízimadárpark életre hívása. A lá-
togatókat idõben visszarepítjük az
1800-as évek végébe, hogy azt
érezhessék, mintha vendégségbe

érkeznének a Festetics-családhoz
– mondta el. 

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, Zala megye fejlesztési
biztosa úgy látta: a 2010 elõtti fel-
újítási tervek nem nyertek támo-
gatást, de most minõségi fejlesz-
tést sikerült végrehajtani a ki-
emelt projektekkel. Az Amazon
Szálló évtizedek óta romos épüle-
tét „fájó sebként” jelenítette meg,
ami mostantól a fõúri utazásokat,
életmódot bemutató kiállításnak
ad otthont, de a Festetics-csalá-

dot modern informatikai eszkö-
zökkel bemutató kastélybeli új tár-
latról is említést tett, amit a ko-
rábban irodaként használt helyisé-
gekben valósítottak meg. Aláhúz-
ta: Keszthely újabb látványos tu-
risztikai attrakcióval gazdagodott. 

L. Simon László, a Miniszterel-
nökség kulturális örökségvédele-
mért és kiemelt kulturális beruhá-
zásokért felelõs államtitkára pél-
daértékûnek, a térség látogatott-
ságának növelését szolgáló törek-
vésnek mondta a keszthelyi Heli-
kon Kastélymúzeum most átadott
beruházásait. Jelezte: a nemzeti
közösség hasznára a hazai turiz-
mus érdekeit figyelve sok milliárd
forintot fordított a kormány.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Születés hete Keszthelyen
MEGGYÓGYÍTOTTÁK KESZTHELY „FÁJÓ SEBÉT”

Átadták az Amazon-látogatóközpontot
Pazar, példaértékû, vendégvonzó, kívül-belül impozáns, látvá-

nyos, értékes és tartalmas. Egyebek mellett ezekkel a jelzõkkel il-
lették az avatási ünnepség szónokai a felújított keszthelyi Amazon
Szálló és Látogatóközpont épületét.

Az elismerést Környezetvéde-
lem az egészségügyben címû pá-
lyázati programmal nyerték el. A
beruházásokról dr. Kvarda Attila
fõigazgató, Juhász János beruhá-
zási osztályvezetõ és Németh
György környezetvédelmi vezetõ
beszélt. Mint utaltak rá: az egész-
ségügyi tevékenységet a gyógy-
tó és a környezõ terület 40 szá-
zalékát fedõ erdõ kapcsolja a ter-
mészetvédelemhez. Ebben a kör-
nyezetben a gyógyászati, turisz-
tikai, gazdasági fejlesztések csak
olyan innovatív megoldásokkal

lehetségesek, amelyek mellett
biztosított a Hévízi-tó és miliõjé-
nek megóvása. Mindezek szem
elõtt tartásával hajtottak végre
jelentõs fejlesztéseket napele-
mes-hõszivattyús megoldással,
az elfolyó termálvíz hasznosítá-
sával. 

A fûtés illetve a klímaberende-
zések mûködéséhez nyert kiegé-
szítõ energiával egynegyednyi
költségcsökkentést céloztak
meg, a rendszer a villanyáram-el-
látás biztonsági alternatíváját is
jelenti. 

Innovatív díj

A Föld napja alkalmával rendezett program keretében mutatták
be a hévízi Szent András Reumakórház képviselõi azokat az ener-
getikai fejlesztéseket, amelyek révén Greenovációs Díjat kapott az
intézmény.

Németh György, dr. Kvarda Attila és Juhász János a díj oklevelével.

A keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Központ (KGKMK) idén
immár nyolcadik alkalommal szervezte meg a családdá válás ünne-
pét, a Születés hete címmel futó szakmai, kulturális és tájékoztató
programsorozatát.



Keszthely önkormányzata
városrehabiltációs pályázatok
keretében tervezi felfrissíteni a
belváros zöldterületeit, illetve
megújítani az egykori sörházat,
azaz a Sörház utcai ipari mûem-
léki épületegyüttest.

A projektek elõkészítése során
fontosnak tartották megismerni
az itt élõk elképzeléseit, igényeit
arról, hogy mire lenne szüksége
ahhoz a városnak, hogy lakóhely-
ként vonzóbbá váljon, gazdasága
erõsödjön. Egy, a város honlapján
lévõ anonim online-kérdõívvel
gyûjtötték össze a javaslatokat az
e hónapban benyújtandó város-
rehabilitációs pályázathoz.

A Zöld város programhoz kap-
csolódva megújítani tervezik a
Zeppelin teret, a Helikon parkot, a
Fõ tér egy részét, valamint a Kas-
tély utcát. Keszthely fõ gazdasági
erõsségérõl, a helyi gazdaság-
élénkítõ funkciók szerepérõl, je-
lentõségérõl is véleményt alkot-
tak a válaszadók. A Sörház utca és

a Deák Ferenc utca sarkán lévõ
„szégyenépületrõl”, valamint a
Ranolder iskola által behatárolt
telken álló épületegyüttes hasz-
nosításáról, az egykor egy évszá-
zadon át Reischl-féle sörházként
mûködött egység szebb jövõjérõl
is többen írták meg véleményü-
ket. Az nem eltagadható, hogy a
keszthelyi Sörház különleges mû-
emléke a városnak, és országos

viszonylatban is egyedülálló, jelen
állapotát tekintve azonban a vé-
gét járja, területe alulhasznosí-
tott, a környezetszennyezés nyo-
mait mutatja. A válaszadókat ar-
ról is faggatták, hogy milyen típu-
sú funkciók hiányoznak leginkább
a belvárosi zöldterületekrõl. Tu-
dakolták azt is, hogy a Helikon
park megújítása során mit tarta-
nak a városlakók feltétlenül szük-
ségesnek, illetve hogy milyen fej-
lesztéssel válhatna még kihasz-
náltabbá a park.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Amazon-házra és a Pálma-

házra elköltött 2 milliárd is nagyon
jól hasznosult, mert olyan attrak-
ciókkal sikerült bõvíteni a mûem-
lék együttes kínálatát, ami a láto-
gatószám tízszázalékos növelését
eredményezi. A gyerekeket ki kell
mozgatni az elektromos eszközök
világából, és efféle, valódi közös-
ségi terekbe kell vinni õket – véle-
kedett.

Sikerült bizonyítani, hogy a mû-
emlék-felújítások sorában részt
vett cégek az élvonalban járnak és
képesek voltak innovatív módon
úgy hozzányúlni a régi épülethez,
hogy az értékek megõrzõdtek és
kortárs tartalmakkal is kiegészül-

tek. Jelezte: a kastélyparkot az
1880-ban, viktoriánus stílusban
készült eredeti tervek alapján sike-
rült gyönyörûen helyreállítani 250
millió forintos EU-s forrás, illetve
160 millió forint állami kiegészítés
jóvoltából. A további fejlesztési
célokról szólva aláhúzta: az önkor-
mányzattal közösen szeretnék a
parkot 36 éve kettészelõ közutat
eltüntetni, kiváltani; illetve a Vadá-
szati Múzeum mögötti parkrész
helyreállítása is fontos cél.

Rátért arra is, hogy az elmúlt
idõszakban több mint tíz, a fõúri
kastélyban pompázó berendezési
és mûtárgy került vissza Keszt-
helyre, és a mûtárgyvásárlási
programhoz kapcsolódva pedig

közel 10 millió forint értékben há-
rom mûtárggyal is gyarapodott a
kiállítóhely. Az átadóünnepségen
is bemutatott hat, aranyozott, a
Festetics-család címerével ellátott
ezüstpoharat, Bécsben egy auk-
ción vette meg a magyar állam 6,8
millió forintért.

A kastélyban élt Festetics gróf-
nõ, Mary Hamilton fehér, faragott
márványszobrát egy hazai auk-
ción, az állami elõvásárlási joggal
élve vásárolták vissza 780 ezer fo-
rintért. Egy fõvárosi árverésen 2,4
millió forintért került állami tulaj-
donba a 19. század elsõ felébõl
származó neorokokó szalongarni-
túra, ami a Helikon Kastélymúzeu-
mé lett.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Levetítettük a mikroszülésrõl

szóló filmet, ami után kötetlen be-
szélgetés zajlott a résztvevõk kö-
zött. Dr. Árok Krisztina, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Családtámo-
gatási és Társadalombiztosítási Fõ-
osztályának tisztviselõje az igé-
nyelhetõ egészségbiztosítási ellá-
tásokról adott tájékoztatót, a Csa-
ládok otthonteremtési kedvezmé-
nyérõl (CSOK) és egyéb állami tá-
mogatásokról pedig Szabó-Cserép
Krisztina és Varga Erika, a Hévíz és
Vidéke Takarékszövetkezet mun-
katársai adtak információt.

A Básti-teremben Hermán
Zsoltné Szunyogh Éva Murarátkán
élõ gyûjtõ negyven porcelánba-
báját bemutató tárlatát is meg-
nyitottuk. Nyílt napot szervezett
a Keszthelyi Városi Kórház szülé-
szeti és nõgyógyászati osztálya.
Miután a kangatréninges kisma-
mák egy csoportja a sétálóutca
közepén zenés táncbemutatót
tartott, dr. Mischl Olga osztályve-
zetõ fõorvos, gyermekgyógyász
szakorvos mondott köszönetet
mindazoknak, akik összegyûjtött

adománnyal segítették az osztály
munkáját.

A mûvelõdési központ udva-
rán álló, fiatal, hamarosan termõ-
re forduló khaki szilvafát jelöltük
ki cumifaként, hogy a gyerekek a

cumijuk adományozásával maguk
is tegyenek az egészséges foguk
megõrzésért. A FÉSZEK – a Lelki
Egészségért Egyesület képviselõi

azt vázolták, hogy miként születik
meg az apából, anyából és babá-
ból álló család. Idén is tartottunk
babaruha- és gyermekruhabör-
zét. Pál Ferenc atya, mentálhigié-
nés szakember arról elmélkedett,

hogy hogyan tartsuk ébren ki-
égés nélkül a szenvedély tüzét. A
rendezvényt az Alma Együttes
gyermekkoncertje zárta.

CSALÁDI PROGRAMOK

Születés hete Keszthelyen

A DK választókerületi elnöke
szerint a források megvonása és
a jogkörök folyamatos átru-
házása miatt a döntéshozói
szerepkör helyett a hazai önkor-
mányzatok hamarosan mind-
össze végrehajtók lesznek,
gyámság alá kerülnek. A kor-
mányzatnak egy végrehajtó tes-
tületre van szüksége, ami a dik-
tatúrák irányába mutat. Az em-
berek nem dönthetnek önállóan
az õket érintõ helyi ügyekrõl. A
várospolitikus a hulladékszállítás
ügyét hozta fel „jó” példaként.
Április elejétõl a keszthelyi hul-

ladékszállítással megbízott tár-
saság már nem állíthat ki szám-
lát, ezért bevételre sem tud szert
tenni.

„A soron kívüli ülésen felvetet-
tem a nem csak bennem megfo-
galmazódott javaslatot, hogy a
hónapok óta rosszul elõkészített
döntések miatt, az erõbõl meg-
szavazott napirendek okán, a
rendszeressé vált veszekedések
eredményeként, a személyeske-
désektõl sem mentes csatározá-
sokra tekintettel, a keszthelyi
képviselõ-testület oszlassa föl
magát.” – fogalmazott.

ONLINE-KÉRDÕÍVVEL KÍVÁNCSISKODTAK

Keszthelyi városrehabilitáció

MEGGYÓGYÍTOTTÁK KESZTHELY „FÁJÓ SEBÉT”

Átadták az Amazon-látogatóközpontot

Aláhúzta: az elmúlt évek gaz-
daságpolitikájának köszönhetõen
Magyarország stabil lábakon áll,
visszafizettük az IMF-hiteleket,
csökkenõ pályán van az állam-
adósság. Jövõ év elejétõl 27 szá-
zalékról öt százalékra csökken a
legfontosabb élelmiszerekre (tej,
baromfi, tojás) kivetett áfa kul-
csa. Az éttermi szolgáltatások és

az internet-hozzáférés áfája pe-
dig 27-rõl 18 százalékra mérsék-
lõdik. A vendéglátásban 2018-ban
öt százalékos áfa bevezetését
tervezik. Emelkedik a családi adó-
kedvezmény. Az otthonteremtés
nagy kihívás, ezért ebben szeret-
ne segíteni a kormány. A legfon-
tosabb elemek: az új és használt
lakás vásárlására is felhasználható

CSOK, az államilag támogatott
kedvezményes hitel, valamint az
áfacsökkentés.  A folytatódó élet-
pályaprogramok keretében to-
vább nõ a rendvédelmi dolgozók,
a felsõoktatásban dolgozók és a
pedagógusok fizetése.

Az oktatásnak 2017-ben 270
milliárd, az egészségügynek 167
milliárd forintos többletforrás áll
rendelkezésére. Plusz 87 milliárd
forintból elkezdõdhet az egész-
ségügyi szféra kereseteinek eme-
lése is. A költségvetés a sármellé-
ki repülõtér üzemeltetésére és az
M7-es és Hévíz közötti útszakasz
bõvítésére is különített el forrá-
sokat.

Fidesz: a költségvetésrõl
Magyarország költségvetését az adócsökkentés és az otthonte-

remtés költségvetésének nevezte sajtótájékoztatóján Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, aki úgy látta, sikerült megalkotni a
fiatalok költségvetését is, hiszen csökkennek az adók, több pénz
jut oktatásra, otthonteremtésre, és kiemelt támogatást kapnak
majd a gyereket nevelõ családok.

Az esõ ellenére sokan meg-
nézték a Cserháti Zsuzsa és Máté
Péter tiszteletére rendezett em-
lékestet. A Helka sétahajó fedél-
zetérõl pedig régi tradíciót követ-
ve megkoszorúzták a Balatont.
Ünnepélyes zászlófelvonással
kezdõdött a hagyományos bala-
toni évadnyitó ünnepség, ame-
lyen elsõként Manninger Jenõ, a
térség országgyûlési képviselõje
mondott köszöntõt. 

Mint kiemelte: az itt lakók éle-
te erõsen kötõdik a Balatonhoz, a

fõidény minõségéhez. Szerinte:
minden ok megvan a bizakodásra,
az optimizmusra. Az idei év az EU-
s pályázati fejlesztések tervezésé-
nek esztendeje, és jövõre már
nagy jelentõségû beruházások in-
dulhatnak szerte a Balatonon. A
magyar tenger kilép a strandturiz-
mus, a fesztivál- és buliturizmus
kínálatából, és nagyobb hangsúlyt
kapnak a természeti adottságok,
a kulturális örökség elemei, a
kajak-kenu-vitorlás, a lovas, a bor-
és gasztronómiai, a szabadidõ- és

sportturizmus. Minõségi étter-
mek nyílnak. Megindul a balatoni
bringakörút fejlesztése. Korszerû-
sítik a Keszthely–Balatongyörök
közötti szakaszt, illetve a Keszt-
hely–Sármellék bicajos etap terve-
inek elõkészítése is zajlik, de a
keszthelyi strandok modernizálá-
sa sem marad el.

Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-
gármestere az anyák napjához
kapcsolt jókívánságait megelõ-
zõen úgy vélte: legalább olyan jó
szezonnak nézünk elébe, mint
amilyet az elmúlt évben zártunk.
Szerencsére évrõl évre nõ a bel-
földi turisták száma a csodálatos
Balaton mellett. Keszthely is évrõl
évre mindig egy szebbik arcát
mutatja.

ÚJ TURISZTIKAI ÉVAD INDULT

Balatoni szezonnyitó

Kétnapos majálist rendeztek Keszthelyen, a Balaton-parton,
ahol egyéb programok mellett: jazzbalett-bemutató, mesekoncert,
underground muzsika, fúvós térzene, játszóház, gyerekkoncert,
dobegyüttes is szórakoztatta az érdeklõdõket.

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ JAVASOLJA

A testület feloszlatását
Kovács Viktória keszthelyi önkormányzati képviselõ  sajtótájé-

koztatón aggodalmát fejezte ki a képviselõ-testület állandó vitái és
a konstruktivitás hiánya miatt, illetve szót ejtett a gõzerõvel folyó
hulladékszállítási integráció várható negatív következményeirõl is.



A keszthelyi Helikoni Ünnep-
ségek születésnapja 1817. feb-
ruár 12-e, amikor gróf Festetics
György jeles írók-költõk találko-
zóját rendezte meg. Az összejö-
vetelek a halálát követõen meg-
szûntek, majd a hagyomány
többször más és más formában
éledt újra. 

A Helikon ma a dunántúli kö-
zépiskolás ifjúság legnagyobb
kulturális találkozójával tradicio-
nálisan kétévenkénti rendezvé-
nye a városnak. Az idei soros
program április végén zajlott le.
Anno az irodalommal elindult ne-
mes versengés már 18 kategóriá-
ra teljesedett ki. 

Csengei Ágota, a Helikoni Ün-
nepségeket rendezõ Goldmark
Károly Mûvelõdési Központ igaz-
gatója az irodalmi alkotásokat ér-
tékelõ díjkiosztón jelentette be,
hogy a helikoni bicentenáriumot
ünnepelve irodalmi kategóriában
jövõre is hirdetnek pályázatot.
Idén ebben a mûfajában több
mint 50 pályamunka érkezett a
megmérettetésre. A zsûrizõ Szá-

linger Balázs költõ és Vörös István
író olyan biztató szavakkal szólt a
részvevõkhöz, hogy az felhívást is
jelenthetett a jövõ évi, soron kí-
vüli versengésen való részvételre.

Elmondták: a pályázók az iro-
dalmi mûvészetteremtés lépcsõ-
jének különbözõ fokain járnak, a
további lépések megtételének le-
hetõsége senkinél sem remény-
telen, sõt, sokaknál már ott a

marsallbot. Hozzátették, hogy
akinek most nem jutott díj, ne
higgye magát tehetségtelennek,
de az odaítélt fõdíj sem jelenti
még a csúcsot. 

A mûvészeti találkozó megvi-
lágította a múltat és a jelent azon
a ponton, ahol gróf Festetics
György tehetségpártoló szellemi
örökségére építkezik a mai ifjú
generáció. Ilyenkor több ezer fia-

tal tölti ki a város szinte minden
zugát zenével, tánccal, énekkel
vagy csak egyszerûen a vidám je-
lenléttel. Kiemelkedõen látványos
és nívós esemény volt a kórusok
részvételével a Balatoni Múzeum
elõtt bemutatott összkari ének-
produkció, amit dr. Hoppál Péter
karnagy, kulturális államtitkár ve-
zényelt. 

Sokan vannak a mûvész-
világban, akiknek a
keszthelyi Helikoni Ün-
nepségek jelentették az
életpályájuk startját. A
vetélkedõket zsûrizõk
idén is sok született te-
hetséget emelhettek a
magasba a különféle dí-
jakkal. A zárónapi gála
közönsége szembesül-
hetett azzal, hogy tartó-
san a magas színvonal
jellemezi a rendezvényt
minden mûvészeti ág-
ban. A produkciókból va-
ló válogatás a nívó mel-
lett nagy ötletgazdagsá-
got is mutatott azzal,
ahogyan a mûsorszámok
színpadra lettek állítva. A

zenei hangszereléseknek, a tán-
cok koreográfiáinak egyedisége
pedig mind egy-egy specialitás
volt. Aligha megszokott, hogy
dob és csengettyûhang verseng,
s botütések adják a taktust.

Az összességében legjobb tel-
jesítményt nyújtó intézménynek
járó gyõzelmi kupát ezúttal a
veszprémi Lovassy László Gimná-
zium vihette el.

A jó idõvel együtt beköszön-
tött a kerékpáros szezon, ezért
még körültekintõbben kell figyel-
niük egymásra a gépjármûvel és
a két keréken közlekedõknek
Keszthelyen és a környéken is.

A balesetek megelõzése érde-
kében a kerékpárosoknak is be
kell tartani a rájuk vonatkozó sza-
bályokat, köztük a sebességkorlá-
tozást a balatoni bringautakon is.
A helyszíni bírság összege ugyan-
is ötezer forinttól ötvenezerig
terjedhet, de a szabálysértési bír-
ság akár 150 ezer forint is lehet.
Az ORFK tájékoztatása szerint ta-
valy majdnem száz kerékpáros
hunyt el baleset miatt, és közel
3500 biciklist ért valamilyen sze-
mélyi sérülés.” – tájékoztatta la-
punkat Gelencsér Hédi, aki a héví-
zi önkormányzat közbiztonsági
bizottságának elnöki tisztségét
töltötte be 2006 és 2010 között.

A Hévízi Baleset-megelõzési
Tanácsadó testület nyugalma-
zott, Keszthelyen élõ tagja arról
tájékoztatott, hogy a bringások-
nak a felfestett kerékpársávot
vagy a kijelölt kerékpárutat kell
használni, ha erre van lehetõség.
Ha nincsen, az úttesten kell ke-
rékpározni. A járdán csak akkor
lehet tekerni, ha az úttest nem
alkalmas kerékpározásra, és akkor
is vigyázni kell a gyalogosokra. A
bringásokra is vonatkoznak a se-
bességkorlátozások, lakott terü-
leten negyven, azon kívül ötven
km/órával lehet haladni, de az
utóbbi esetben csakis biciklissi-
sakban. A kijelölt kerékpárúton
harminc, azokon az utakon, ahol
gyalogosok is járhatnak, legfel-
jebb húsz km/óra a megengedett
sebesség. Egyirányú utcába a for-
galommal ellenkezõ irányból csak
akkor szabad behajtani, ha azt ki-
egészítõ tábla engedi. Ebben az
esetben szigorúan az úttest jobb
oldalán kell haladni, ha van felfes-
tett kerékpársáv, akkor pedig ott.
A zebrán a bicajosnak csak akkor
van elsõbbsége, ha leszáll a bicik-
lirõl és tolja, tehát gyalogosként
közlekedik. Egyéb esetben el-
sõbbséget kell adni, és csak ez-

után tekerhet át a zebrán. A
KRESZ szerint kerékpáron csak 16
évesnél idõsebb ember szállíthat
10 évnél fiatalabb gyermeket, és
õt is kizárólag erre a célra kialakí-
tott ülésben. A bringásokra vo-
natkozó alkoholfogyasztási zéró
tolerancia kikerült a jogszabá-
lyokból, kivéve, ha a fõútvonalon
kerekezik valaki, de továbbra is él

a szabály, miszerint a jármû biz-
tonságos vezetésére képes álla-
potban kell lenni. Alapos közúti
ellenõrzések alkalmával megnéz-
heti a rendõr, hogy mûködik-e a
csengõ, a két egymástól függet-
len fék, van-e fehér színû lámpa
elöl és piros színû hátul, vannak-e
fényvisszaverõk és sárga küllõ-
prizma az elsõ keréken.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

Az ifjú alkotó immáron a har-
madik kiadású katalógusát adhat-
ta a mûvészetét kedvelõk kezé-
be, s több mint 30 önálló tárlattal
lépett eddig közönség elé. 

– Keszthelyen egy korábbi cso-
portos bemutatón szereplõ mun-
káim néhány darabja, Füreden
pedig a Balatoni Tündérország
címmel rendezett 32. önálló kiál-
lításom adott keretet az albu-
mom bemutatójának – említette
az ifjú alkotó. – Utóbbi helyszínen
5 alkotásom ezúttal került elõ-
ször közönség elé: a Balatoni ha-
lászfiúk reggeli fényben, a Tihanyi
kecskeköröm legendája, a Szõlõ-
szedõ Dionüszosz fohásza, a
Toszkán táj magyar ecsettel és a
Cigány Madonna. Különösen

büszke vagyok arra is, hogy 5
festményem pedig, így a Szürete-
lõk, a Badacsonyi halászok, a Pün-
kösd a Szent Mihály-dombon,
Rügyfakadás Tihanyban és az
Imádság a halászokért már a
Völgyi–Skonda Kortárs Gyûjte-
mény megbecsült darabjaiként
szerepeltek ott. 

Vollein Ferenc elmondta, a
legutóbbi szereplést a pályáján
kiemelkedõ jelentõségûnek tart-
ja, igen nagy hatással voltak rá az
elhangzott értékelõk. 

– A Völgyi–Skonda Gyûjtemény
képviseletében Skonda Mária
szólt arról, hogy mennyire nyitot-
tak a fiatal tehetségek és az igazi
értékek elõtt, s beszélt arról,
hogy a továbbiakban is szeretnék

a mûvészi fejlõdésemet kiemelt
figyelemmel kísérni. Úgy fogal-
mazott, hogy a festményeimben
ott van a naiv festészet tiszta
õszintesége, nincs benne semmi
mesterkélt. Ugyancsak jólesõ ér-
zés, hogy a keszthelyi dr. Lángi
Péter költõt több festményem
megihlette, õ többször volt már a
kiállítási megnyitóim szereplõje, a
képekhez kötõdõ verseinek felol-
vasásával. Nagy örömmel töltöt-
tek el Somogyi Gyõzõ, Kossuth-
díjas festõmûvész, a nemzet mû-
vésze munkáimat értékelõ, véle-
ményezõ szavai. Õ azt mondta: a
képi fogalmazásaimmal a tiszta
forrásokból táplálkozó utat vá-
lasztottam, kivételes képességek-
kel tudom életre kelteni a Balaton
legendáit, s külön utalt arra, hogy
a színkombinációim váratlanok,
szokatlanok, de nagyon meggyõ-
zõek. Jó volt hallani tõle, hogy
szerinte nem vagyok magányos a
magyar festészetben az általam

képviselt festõi látásmóddal, már
létezik egy olyan ifjú generáció,
amely szintén a tiszta színeket és
formákat tekinti iránymutatónak.
Rendkívüli szakmai elismerésnek
is tartom, hogy már két kiállításo-
mat nyitotta meg, a mostanit
megelõzõen Vonyarcvashegyen a
25. jubileumit.  

Vollein Ferenc a Tündérország
címû, mintegy 100 oldalas kép-
zõmûvészeti kiadványát a Nem-
zeti Tehetség Program egyik
gyõzteseként, az EMMI és az Em-
beri Erõforrás Támogatáskezelõ
szakmai kuratóriumának a dönté-

se alapján elnyert anyagi segít-
séggel hozhatta létre, a „Nemzet
fiatal tehetségeiért” ösztöndíj-
program kiemelt támogatottja-
ként. 

– E könyvem 65 alkotásomat
tartalmazza színes képi mellékle-
tekkel és pályaképfényképekkel,
továbbá még megtalálhatóak
benne a magyar irodalom és mû-
vészeti élet jeles alakjainak, így
Somogyi Gyõzõnek, Skonda Má-
riának az írásai és Szalai Zsoltnak,
az Ambroozia szerkesztõjének az
esszéi és tanulmányai is. Szer-
kesztõje Szemes Péter esztéta,
irodalomtörténész. A bemutatón
tett jóslatát szeretném beteljesí-
teni. Azt mondta, hogy ha az ed-
digi termékenységgel tudok al-
kotni továbbra is, akkor 20 éves
koromra egy újabb, negyedik
képzõmûvészeti albumot is meg
tudok majd jelentetni. 

Saját mûvészi hitvallását így
fogalmazta meg Vollein Ferenc: 

– Vannak példaképeim, ugyan-
akkor soha nem akarok utánozni
senkit. Az általam képviselt, naiv
mûvészetnek nevezett stílus az
én fogalmaim szerint egyfajta lá-
tásmódot, a világ szépségeire va-
ló õszinte, gyermeki rácsodálko-
zást jelent, s annak a meggyõzõ
ábrázolását. 

TISZTA SZÍNNEL, ÕSZINTESÉGGEL, MEGGYÕZÕEN

Gyermeki rácsodálkozás
Nemrég jelent meg a vonyarcvashegyi illetõségû Vollein Ferenc

17 éves mûvészeti középiskolás diák Tündérország címû festmény-
albuma, melyet kiállítás keretében Keszthelyen a Balaton Színház-
ban, majd Balatonfüreden a Kisfaludy Galériában is bemutattak. 

Az elért helyezések azt is mu-
tatják, hogy az intézmény az or-
szág legeredményesebb szakkép-
zõ iskolái közé jutott.

– Fontos számunkra, hogy be
tudjuk mutatni a munkánkat és
az eredményeit, ennek a vizsga-
teljesítmények mellett a társin-
tézményekkel való megmérette-
tés az egyik legfontosabb fokmé-
rõje – mondta Csótár András igaz-
gató. – Az élvonalbeli teljesítmé-
nyek a tantestületnek, a diáktár-
saknak, a szülõknek is nagy öröm,
büszkeség, a városunknak dicsõ-
séget, hírnevet jelentenek ezek
az ünnepélyes díjátadókon. Mind-
ezek mögött nagy szorgalom, sok
tanári és tanulói túlmunka van.

Az intézmény vezetõje hang-
súlyozta, hogy különösen az
SZKTV és a SkillsHungary döntõk
eredményeivel emelkedik ki az
Asbóth a közel 400 hazai szakkép-
zõ iskola közül. A SkillsHungary
nemzeti döntõn ápolás és gondo-
zás szakmában Lukács Máté,
szépségápoló szakmában Beke
Barbara gyõzelmet aratott, Nagy

Zsófia második helyezést szer-
zett. Decemberben Beke Barbara
képviselheti Magyarországot a
göteborgi Európa-bajnokságon,
míg Lukács Máténak nagy esélye
van a 2017-es, arab emírségi Abu
Dhabi világbajnokságra kijutni.      

A Szakma kiváló tanulója ver-
seny országos döntõjén kozmeti-
kus szakmában Jakab Bianka gyõz-
tes lett, Tóth Júlia 4. helyezést ért
el. Villanyszerelõ szakmában do-
bogóra került 3. helyen Illés Áron,
az 5. helyen végzett Slezák Barna-
bás. Jármûfényezõ szakmában Né-
meth Vivien 4., Békefi Patrik 5.,
karosszérialakatos szakmában
Novák Patrik 7. lett. Az országos
tanulmányi versenyben, motorke-
rékpár-szerelõ szakmában 6. he-
lyezést ért el Simon Kristóf. A
Legrand tanulmányi versenyen vil-
lanyszerelõ szakmában 1. helyen
Illés Áron, 2.-on Szalai Marcell Gá-
bor jutott dobogóra, 5. helyre ke-
rült Pintér István. Szakiskolai köz-
ismereti tanulmányi versenyen
humán tantárgycsoportban orszá-
gos 2. lett Kóródi Bence.

Országos élvonalban
A közelmúltban lezajlott tanévi Szakma Sztár Fesztivál, az Or-

szágos szakmai tanulmányi verseny (OSZTV) és a Szakma kiváló ta-
nulója verseny (SZKTV) döntõin elõkelõ helyeken szerepeltek a
keszthelyi Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola diákjai.

MARADJUNK SZABÁLYKÖVETÕK

Elstartolt a bringaszezon Kiállítással, vetélkedõ rendezé-
sével csatlakozott az országos
kezdeményezésû népviseletes
naphoz a keszthelyi Ranolder Já-
nos Római Katolikus Általános Is-
kolában mûködõ Tündérrózsa
gyermek néptánccsoport. 

Az „Így tedd rá!” címmel meghir-
detett programra azzal a céllal ke-
rült sor, hogy e nap a hagyomány-
õrzõk büszkeségének, örömének
ünnepe legyen. A felhívás így szólt:
„Vegyük fel pörgõs szoknyánkat
vagy kalapunkat, készítsünk szebb-
nél szebb hajfonatokat pántlikával
díszíve, öltsünk kopogós cipõt, s vi-
seljük büszkén. Kürtöljük világgá,
hogy kultúránk gazdagsága az isko-
lákban is él. Csatlakozz hozzánk!
Ezen a napon bármelyik népviselet
bármelyik darabját felveheted, akár
egy modern ruhával együtt!” 

Aradvári Lászlóné, a néptánc-
csoport vezetõje az iskolai fellépõ-

ruhákból és saját gyûjteményébõl
tantermi kiállítást is rendezett.
Mint mondta: a viseleti darabok 50
éves néptáncos múltjának részei. A
folklórral való kapcsolata a
Szendrey Júlia Általános Iskolában
kezdõdött, majd folyatódott a Vaj-
da János Gimnázium tánccsoport-

jában, késõbb pedig a Georgikon
Együttesben. 

– Öröm, hogy megvannak a ge-
nerációs követõk, akik becsülik
ezeket a viseleteket. Vonzódnak a
magyar folklórhoz, adott alkalom-

mal magukra öltik e ruhákat, így
ünnepelnek, s táncokat tanulnak –
kommentálta a diákok érdeklõdé-
sét a pedagógus. 

A kiállításon Aradvári Lászlóné
mesélt a tanulóknak a tájegységi
ruhákról, majd népviselet-felisme-
rõ vetélkedõre is sor került.

Így tedd rá! 

JÖVÕRE BICENTENÁRIUMOT ÜNNEPELNEK

Tartósan magas színvonal



– Egyre több természetet ked-
velõ fedezi föl azt a komfortot, az
évrõl évre megújuló minõségi szol-
gáltatásokat, amit a kempingek kí-
nálnak. Minden évben növekszik a
jobbára külföldrõl érkezõ „szezonos
vendégek” száma, akik tavasztól

õszig a lakókocsijukban vagy bérelt
faházban, esetleg sátorban laknak.
Számukra a kempingezés egy élet-
formát jelent. A sátrazás immár
harmadik éve reneszánszát éli. A
kemping a szabadidõ eltöltésének
széles tárházát kínálja. Az elmúlt

években mindkét kempingbe olyan
mobil házak kerültek, amelyek ked-
vezõ fogadtatásra találtak a vendé-
geink körében. Már az elõszezon
hétvégéin egyre több kerékpáros
csoporttal és spontán érkezõkkel
találkoztunk. Az elõszezoni foglalá-
sok száma is szépen emelkedik. Az
aktív szabadidõ-eltöltéshez egyre
több vendég ragaszkodik a nyári
szabadsága alatt. Igyekszünk kielé-
gíteni az efféle igényeket is. Kerék-
pártúrákat, szervezett kiránduláso-
kat, fõszezoni gyermekanimációt,
csónakázási, horgászási, röplabdá-
zási, asztaliteniszezési, teniszezési,
fitnesztermi mozgáslehetõségeket
és különféle sportvetélkedõket,
sakkversenyeket és egyéb attrak-
ciókat kínálunk. A Keszthelyi-hegy-
ség felújított kilátói is egyre nép-
szerûbbek a gyalogtúrát kedvelõk
körében. Apró lépésekkel próbáljuk
megteremteni a kempingek csa-
ládbarát jellegét. A recepciók mini

idegenforgalmi irodaként mûköd-
ve kínálnak programokat, népsze-
rûsítenek térségi szolgáltatásokat.

–  Mitõl  lehet  egy  kemping  már
az  elõszezonban  is  eredményes?

– Az üdülõhely varázsától, a fo-
lyamatos fejlesztéstõl, az állandó
modernizálástól. Vonyarcvashe-
gyen újabb kulturált parkolóhelye-
ket kellett létesíteni, és a keleti csa-
torna partvédelmi munkáit is szük-
ségesnek láttuk elvégezni. Minden
évben javítunk a kóstolható, ható-
ságilag ellenõrzött Szent-Mihály-
forrás kifolyójának környezetén,
mert a fogadóhely barátságos ké-
pén sok múlik. Számottevõ az idõ-
járás szerepe, a jó marketingcélok-
kal megalkotott akciók is éppúgy
fontosak, mint a szívesen visszaté-
rõ törzsvendégek, a horgászást
kedvelõ turisták. A német és oszt-
rák nemzetiségû törzsvendégek
mellett már Európa más országai-
ból is jönnek. Ritkábbak a sokhetes
hosszú nyaralások. A többször, rövi-
debb foglalási idõre szóló rezervá-
ciók a jellemzõek. A családok már
nem a szabadságuk egészét töltik
egy helyen. Nagyon sok buszos
diákcsoportot láttunk vendégül a
Helikoni Ünnepségek idõszaka
alatt: a két kemping majd száz bun-
galója foglalt volt.

Mint jelezte, immár negyedik
esztendeje annak, hogy a legte-
hetségesebb helyi csoportoknak
és egyéni fellépõknek lehetõsé-
get adnak arra, hogy egy mûso-
ros délutánon bemutassák pro-
dukcióikat. A programot nem
versenyként hívták életre, hanem
azért, hogy a tudás, a tehetség, a
rátermettség, a talentum bemu-
tatást nyerjen. A hagyományápo-
lás és értékõrzés jegyében mint-
egy hetven gyermek produkciója
kapott tapsot.

A fellépõk között elsõként a he-
lyi Szivárvány Óvoda Százszorszép
tánccsoportja adott elõ egy népi
játékot Nagyné Györei Éva vezeté-
sével. Õ készítette föl a Pacsirta
gyermekdalversenyen arany mi-
nõsítést szerzõ Orovecz Dánielt,
Dóber Boldizsárt és Gáti Vivient,
akik szép énektudásukkal csillog-
tak. Markai Márk majd Markai Má-
té és Kosztolányi Bence egy-egy
zongoradarab elõadásával reme-
kelt. Ninkó Jánosné iránymutatá-
sával mûködik a dr. Szántó Imre Ál-
talános Iskola furulyaszakköre. A
közösségbõl Hompók Anna, Tóth
Petra, Zelena Bianka, Lázár Sára,
Apró Abigél, Dóber Anna és
Kusztor Virág csillogtatta meg tu-
dását. Ninkóné éneklõ tanítványai:
Gérczei Sára és Kocsmár Vivien is
elismerést szereztek. E pedagógus
foglalkozott Molnár Kristóf szava-
lóval is. „A juhait keresõ juhász”
címmel felléptek Kovácsné Illés
Bernadett tanítványai, akik az is-
kola Boróka néptánccsoportjának
rátermettségét prezentálták. Szi-
táné Mózer Veronika készítette föl
Kotora Dórát, aki a területi mese-
mondó verseny ezüst díját szerez-
te meg a közelmúltban. Horváth
Matild tanítványai: Bojt Jázmin,
Koczka Dominik és Mórocz Máté
egy-egy verset szavaltak. Pék An-
namária foglalkozott a White

Horse akrobatikus rock and roll
csoport tagjaival, akik a mûsor zá-
rásaként kaptak vastapsot.
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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

– Öröm a gyermekekkel a
munka, és boldogság megélni a
sikert. Egy iskola életét komplexi-
tásában kell látni. A mindennapok
munkájában ma már a nevelés-
oktatás egyensúlya lett a fõ fel-
adat. A gyerekek egyre nagyobb
figyelmet igényelnek tõlünk. Se-
gítséget, odafigyelést és szerete-
tet. Kiemelt célunk egy humánus,
szeretetteljes, emberséges,
egyént segítõ, közösséget építõ
légkõr megteremtése az intéz-
ményben. Az oktatás folyamata
csak ezután következhet. Minden
gyermek tehetséges valamiben,
és nekünk az a feladatunk, hogy e
tehetséget felismerjük, támogas-
suk. A legmagasabb szintû
együttmûködést pedagógus és
gyermek között a versenyered-
ményeink mutatják. Csak április-
ban 15 olyan versengésen indul-
tunk, ahonnan jelentõs díjakat
hoztunk el."

–  Mely  versenyeredmények
öregbítették  leginkább  az  idei
tanévben  az  iskola  jó  hírét?

– Minden verseny, melyen
gyermeket indítunk, azt jelzi, e
területen a tanulónk tudása átlag

feletti. A megméretés során, ha a
sok kiváló közül a legjobban telje-
sítõk sorába kerül, az óriási elis-
merés gyermeknek, pedagógus-
nak, szülõnek, iskolának. Számta-
lan versenyzési lehetõséget biz-
tosítunk tanulóinknak, így min-
den hónapra jutott bõven öröm.
A Zrínyi Ilona matematikaverseny
során immár 13. alkalommal
megszakítás nélkül „Zala megye
legeredményesebb iskolája” díját
nyerte el intézményünk. A Bolyai
természetismereti csapatverseny
országos döntõjében 5. helyezést
ért el Juhász Mária Manuela, Bog-
dán Lilla, Szabó Attila, Farkas
Benjamin 8. évfolyamos diákja-
inkból összeállt Egry-csapat. Má-
jus elsõ hetében megrendezett
atlétika diákolimpia megyei dön-
tõjében sportolóink tíz verseny-
számban indulhattak és kilenc
számban a megye legjobbjainak
bizonyultak: Oláh Judit, Szabó La-
ura, Árvai Kevin, Bogdán László,
Horváth Szebasztián, Kláminger
Bálint, Koloszár Richard és Kustos
Norbert. Ez egy kimagasló
„aranyesõ” volt a kitartó munká-
juk elismeréseként!

ÖRÖM MEGÉLNI A SIKEREKET

Az Egry-iskola remeklése
„Az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola so-

kat tesz a diákjaiért. A reál, a humán, a természettudományi, a
nyelvi, a sport, az ének, a színjátszás valamint a képzõ- és iparmû-
vészet területén igyekszünk a lehetõ legtöbbet kihozni a ránk bí-
zott tanulókból, és egyre nagyobb sikerrel készítjük fel az e terü-
leten tehetséges gyermekeinket a különféle városi, megyei és or-
szágos megmérettetésekre – mesélte Földesi Judit igazgató.

MÛSOROS DÉLUTÁNON

Páhok tehetségei

Szabó Zsolt Szilveszter, az alsópáhoki mûvelõdési intézmény ve-
zetõje május elején köszöntötte a színháztermet csordultig meg-
töltõ pedagógusokat, anyukákat, apukákat, nagy- és dédszülõket,
rokonokat, ismerõsöket és mindazokat, akik megtisztelték jelen-
létükkel a páhoki tehetségek bemutatóját.

Szerinte drágán megálmodott
tervekhez ragaszkodva azért hoz-
ták létre az „érzékek kertjét”,
hogy a vakok, a gyengénlátók, a
mozgássérültek némi segítséggel
egy olyan élményben részesül-
hessenek, amit a telepített
gyógynövények, virágok tapintá-
sával, illatával szerezhetnek meg.
A GESZ fenntartásában lévõ gazos
terület jelenlegi helyzete viszont
siralmas.

Gyakorlatilag már csak egy-két
növény bírja az élet viszontagsá-
gait. Az otromba „fakockákon” el-

helyezett írott tájékoztatás mos-
tanra teljesen jelentõségét vesz-
tette. A közlekedõút kialakítása
talán a bakancsban túrázóknak
megfelelõ, de semmiképpen nem
mozgássérülteknek, gyen-
génlátóknak. Az oda vezetõ út
nem akadálymentes és még bal-
esetveszélyes is, sõt a közvilágí-
tás sem megfelelõ.

A képviselõ úgy látta: inkább
efféle problémák orvoslásával kell
törõdni, mert helytelen, ha sze-
mélyeskedések, intrikák hálózzák
be a képviselõ-testületi üléseket.

Pénzkidobás „az érzékek kertje”
„Lassan két éve már, hogy több millió forint pályázati pénzbõl

létrehoztak Keszthelyen egy szükségtelen látszatberuházást, a vá-
ros elpocsékolta az adófizetõk pénzét, feleslegesen herdálta el a
pályázati pénzeket” – állította a Balaton-parti tematikus érzékek
kertjével foglalkozó sajtótájékoztatóján Herold János, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom helyi önkormányzati képviselõje.

A SZEZON NYERTESEI LEHETNEK

A Balaton kempingjei
„A mobilházak, a sátrak és a kempinghelyek újra nyertesei lehet-

nek a balatoni szezonnak” – állítja egy közelmúltbeli turisztikai szak-
portál. Két zalai kempingben: Keszthelyen és Vonyarcvashegyen már
elindult az elõszezon. A vendégek elõzetes foglalásából már lemérhe-
tõ ennek a kijelentésnek a valóságtartalma? – érdeklõdtünk a mint-
egy négy évtizedes idegenforgalmi tapasztalatokkal rendelkezõ, a
Turizmus Kft. turisztikai díjátadó gáláján néhány esztendeje „Az év
kempingese” szakmai kitüntetésben részesített Kisgyörgy Borbálától. 

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT
KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816


