
Az iroda avatóünnepségén
Szukics Ferenc rendõr ezredes,
bûnügyi rendõrfõkapitány-he-
lyettes kiemelte: a 32 kortárs se-
gítõ most is egy speciális felkészí-
tõ táborban szerzett szakmai is-
mereteket mindazon feladatok-
ról, amit a nyár folyamán el kell
majd látni. A rendõri vezetõk az
elõzõ évek során nagyon kedvezõ
tapasztalatokat gyûjtöttek a na-
ponta 10.00 és 18.00 óra között
folyamatosan nyitva tartó iroda
mûködésérõl, és most is a város
által szervezett programokhoz
igazolva tervezik ellátni a teendõ-
ket.

Tavaly az iroda nyitva tartásá-
nak idõszaka alatt nem történt
olyan kirívó bûncselekmény, ami
megzavarta volna a turistákat
vagy a helybelieket. A bûnmeg-
elõzési munka már csak ezért is
eredményesnek tekinthetõ –
húzta alá a megyei rendõr-fõkapi-

tányság vezetõjének bûnügyi he-
lyettese. A diákok munkáját min-
dennap felügyeli egy rendõrség
által kirendelt személy, és újra
munkába állnak diáktolmácsok is.
A középiskolás korú fiatalok a
kapcsolattartás megkönnyítésére
két mobiltelefon készüléket kap-
tak a megyei fõkapitányságtól –
hangzott el. Ruzsics Ferenc pol-
gármester örömét fejezte ki,
hogy immár tizedik alkalommal
kezdhette meg mûködését a je-
lentõs önkormányzati segítséggel
támogatott iroda. Egy javarészt
idegenforgalomból élõ városnak
fontos, hogy biztonságban érez-
zék magukat a vendégei – mond-
ta el. A település vezetõje meg-
köszönte az egyik áruházlánc ve-
zetésének az általuk felajánlott
két kerékpárt, amivel az ifjú segí-
tõk szórólapot is osztanak, vagy a
parkoló személygépjármûveket
ellenõrzik.
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A keszthelyi önkormányzat a helyi rendõrkapitányság szakmai
vezetésével az idei nyári turisztikai szezonban immár tizedik alka-
lommal, ezúttal nyolc héten keresztül mûködtet bûnmegelõzési
irodát a városi strand fõbejárata mellett. 



A vadfajok közül látható itt
gímszarvas, õz, dámvad, vad-
disznó, fácán és fogoly is. A gye-
rekeknek a játszótéren kívül ki-
építettek egy bébiállatok simo-
gatására alkalmas karámot. Az
állatpark látogatói megismerhe-
tik továbbá a falusi udvartartást
és a helyes háziállattartás szabá-
lyait.

Köszöntõjében Varga László, a
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója
emlékeztetett rá, hogy egyre na-
gyobb társadalmi igény mutatko-
zik az erdõk közjóléti és erdészet-
védelmi funkciói iránt. Az erdé-
szeti társaság elkötelezett híve a
környezeti nevelésnek, az ökoló-
giai szemléletmód népszerûsíté-
sének. Az éves mûködésre mint-
egy 20 millió forintot szükséges
áldozniuk – húzta alá. Tavaly majd-
nem 15 ezer látogatót számoltak
össze, és a remények szerint ez a
szám idén jelentõsen emelkedni
fog. Egyre több család és oktatá-
si-nevelési intézmény ismeri meg

ugyanis az itt bemutatásra kerülõ
állatokat.

Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-

gármestere a beruházáshoz gra-
tulálva utalt rá: öröm, hogy óvo-
dai csoportok, kisiskolások és na-
gyobb diákok viszik majd jó hírét
a folyamatosan fejlõdõ városnak.
A mai városi gyerekek zöme csak
hajtogatható mesekönyvekbõl is-
meri a tyúkot, a tehenet és
egyéb háziállatokat, ezért is
örömteli, hogy mostantól a való-
ságban is megszemlélhetõk az
egyes állatfajták.

Július 25. és augusztus 18. kö-
zött zajlanak majd, immár 14. al-
kalommal, a Keszthelyi Nyári Já-
tékok. A kastélyparki tradicionális
szabadtéri színházi esték a város
szülötte, Básti Lajos emlékét is
õrzik a remek szórakoztatással. 

Idén a Hét boszorka címû szín-
padi koncertmû nyitja a sorozatot,
majd a színház világban a Holly-
woodig ismert Illatszertár címû da-
rabot játsszák 13 estén át. A nyári
sorozat meghonosítása a Puskás
Tamás–Básti Juli mûvészházaspár
nevéhez fûzõdik, akik rendre olyan
produkciókat hoznak, melyekkel
évrõl évre megnyerik az üdülõré-
gió színházszeretõ lakóit és ven-
dégkörét. A bemutatókat ugyan-
csak hagyományosan, a Puskás Ta-
más igazgatásával mûködõ buda-
pesti Centrál Színház játéka jegyzi,
sok vendégmûvésszel. 

Már a kezdet is igazi nyárba illõ,
sztárparádés hangulatemelõ szó-
rakozást ígér: Horgas Eszter és ze-
nekara kíséretével Básti Juli, Falusi
Mariann, Pokorny Lia, Tompos
Kátya, Botos Éva, Ágoston Katalin
lép színpadra, a produkcióban a
Bozsik Yvette Társulat táncosai
mûködnek közre.      

Az idehaza és külföldön egy-
aránt jól ismert, múlt századi szín-

padi szerzõ, László Miklós, Illatszer-
tár címû vígjátéka a társulat elmúlt
évadbeli sikerdarabja volt, méltón

a mû színházi világbeli életéhez.
Azt is mondhatni, hogy a színre vi-
tel az eredeti gyökereken történt:
a darabot elsõként 75 évvel ez-
elõtt, Kabos Gyula fõszereplésével
a Révai utcai, anno Pesti Színház
mutatta be, melynek utóda a mai
Centrál Színház. A legnemesebb,
legszenvedélyesebb, legtitokzato-
sabb érzelemrõl szóló, fordulatos
történetbõl Hollywoodban három
filmet is forgattak, többek között
Tom Hanks és Meg Ryan fõszerep-
lésével A szerelem hálójában cí-
mût.

–  Ezzel a múlttal is igen nagy ki-
hívást, nemes versengést vállal-
tunk, mondta Puskás Tamás, a da-

rab rendezõje.  A sikert az idén év
elejétõl tartott 50 elõadás már iga-
zolta, hasonló fogadtatás remé-

nyében folytatjuk a bemutatókat
Keszthelyen. Ez az elbûvölõ törté-
net különösen illik a kastélypark
miliõjébe, itt ez a környezet is fõ-
szereplõ, nagyon sokat tesz hozzá
a mi ügyünkhöz. A Hét boszorka és
az Illatszertár is a szerelem, a szen-
vedély, a sorsszerûség körül forog,
nyáridõre aligha található ennél
jobb téma, minden reményünk
megvan rá, hogy ezt a színházsze-
retõk is így gondolják.

A fõbb szerepekben Kern And-
rás és Pokorny Lia mellett Stohl
András és Simon Kornél látható,
játszik a darabban Borbás Gabi,
Cserna Antal, Papp János és még
sokan mások.

„Alsópáhok kultúrájáért" kitün-
tetõ címet adományozták Szálin-
ger Balázs József Attila-díjas költõ
részére. Az „Alsópáhok közokta-
tásáért” címet Borsosné Csányi
Éva Gyöngyvér kapta. „Alsópáhok
tûzvédelméért" kitüntetés az
Alsópáhoki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület nõi csapatának járt ki.
„Alsópáhok közszolgálatáért" vett
át elismerést Hetyei Gusztávné,
Szabó Zoltán, Kiss Lászlóné, Kiss

Jánosné, Kisné Varga Erzsébet.
Polgármesteri dicséretben része-
sült Kozma Gyula. A falunapon el-
készült beruházásokat is avattak.
Czigány Sándor, a község polgár-
mestere elmondta: az Alsó-
páhokért Közalapítvány nyújtotta
be és nyerte el 100%-os támoga-
tás mellett azt a pályázatot,
melynek bruttó 24,2 millió forint
összegébõl 30-fõs ifjúsági és
diákszálláshely létesült 150 m2

alapterületen recepcióval, 5 szo-
bával és külsõ terasszal. Egy ön-
kormányzati pályázat eredmé-
nyeként pedig a sportöltözõ kül-
sõ homlokzati hõszigetelését vé-
gezték el, a külsõ nyílászárókat
korszerûekre cserélték, és az
épület új külsõ színezést is ka-
pott. Beüzemelték a 8 darab köz-
terület-felügyelõ kamerát.

A párt választókerületi szerve-
zõje kijelentette: tavaly március-
ban egy munkaértekezlet összehí-
vásával szerette volna javítani a
helyi demográfiai helyzet alakulá-
sát, ám akkor az önkormányzat a
bölcsõdei térítési díjak bevezetésé-
vel reagált kezdeményezésére.
Idén ráadásul megszüntettek még
egy bölcsõdei csoportot, ami
ugyancsak a lakosságszám fogyá-
sához vezet. Legutóbb a polgár-
mesterhez intézett interpelláció-
ban érdeklõdött a hiteles lakosság-
számfogyásról, de konkrétumok és
megoldási javaslatok terén most
sem sikerült elõbbre jutni, pedig a
Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete által kidolgozott szakmai prog-
ram valódi segítséget jelenthetett
volna egy „családbarát önkor-
mányzat" népességmegtartó in-
tézkedéseinek kivitelezéséhez. Az
elmúlt évtizedben 1769 fõvel
csökkent Keszthely lakosainak a
száma. Ebbõl a népességfogyás
910, az elvándorlás 859 fõ. Az al-
polgármesteri vélekedéssel szem-
ben igenis van mozgástere (szociá-
lis programok, juttatások stb.) az
önkormányzatnak.  A városnak
nincs hatékony munkahelyterem-
tõ koncepciója és állásokat meg-
tartó akcióterve. Az idei költségve-
tés hatására megszûnt 3,5 óvodai,
2 könyvtári, 17 polgármesteri hiva-
tali munkahely. Voltak elbocsátá-
sok az egyetemnél, az általános is-
kolák államosításával 4 munka-
hellyel lett kevesebb, de a VÜZ Kft.
is folyamatosan csökkenti a dolgo-
zói létszámát. A Festetics-kastély is
megvált 80 munkavállalójától. 

Az önkormányzat hulladékszál-
lítási árakra vonatkozó szerepe
megszûnt, és július elsejétõl a
szolgáltató cég határozza meg,

hogy hány fõs családnak mekkora
edényzete lehet. Sok környezet-
tudatosan gondolkodó család
mostantól szembesül azzal, hogy
akár 4–14 ezer forinttal többet
kell majd kukadíjként lerónia. Az
áremelést viszont ellensúlyozhat-
ná egy igazságosabb rendszer ki-
építése – vélekedett Selmeczy
Zsuzsa.
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HIVATALOSAN IS MEGNYÍLT AZ ÁLLATPARK

Bivalyok, mangalicák, juhok
KESZTHELYI NYÁRI JÁTÉKOK

Sztárparádé a színpadon

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KESZTHELYEN

Jó példával
„A demográfiai katasztrófa vagy a szemétszállítás pluszterhei

miért nem érik el a városvezetés ingerküszöbét?” – tette föl a kér-
dést sajtótájékoztatója címében Selmeczy Zsuzsanna, keszthelyi
önkormányzati képviselõ, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Keszthelyi Alapszervezetének elnöke.

ALSÓPÁHOKI FALUNAP ÉS BORVERSENY

Nóta és társastánc
Szórakoztató programokból ezúttal sem volt hiány, ám a jubi-

leumi rendezvény fõ attrakcióját az ifjúsági szálláshelyavatás, a
borverseny eredményhirdetése és a községi kitüntetések átadása
jelentette. 

A Keszthely és Gyenesdiás határán megépített Festetics Imre Ál-
latpark ünnepélyes megnyitóját tartották a közelmúltban. A három
területrészbõl álló, 4,2 hektáros parkot a Zalaerdõ Zrt. építette
mintegy 60 millió forint ráfordításával, bemutatva az õshonos ma-
gyar állatokat: szürke marhákat, bivalyokat, mangalicákat, magyar
tarka marhákat, kecskéket, juhokat, szamarakat, juhokat, lovakat,
tyúkokat, vízi szárnyasokat. 



A Balatoni Korona (BK) pénz-
helyettesítõ utalványrendszer
keszthelyi bevezetésének lehe-
tõségérõl tartottak fórumot. A
helyi termékek és szolgáltatások
vásárlására alkalmas fizetõesz-
közrõl Leitold László, a BK Zrt. el-
nök-vezérigazgatója tartott elõ-
adást, amelyen viszonylag keve-
sen tették tiszteletüket, ám az
kiderült, a jelenlévõket sikerült
teljességgel meggyõzni a régiós
pénz használatának és bevezeté-
sének elõnyeirõl.

Mint az a vetítettképes elõ-
adásból kiderült: Veszprém me-
gye kelet-balatoni régiójában
hét önkormányzat kezdeménye-
zésére térségi összefogás hívta
életre a BK pénzhelyettesítõ
utalványrendszert. A tavaly már-
ciusban kibocsátott BK eddig be-
váltotta a hozzá fûzött reménye-
ket. Létezik még a Soproni Kék
Frank és Hajdúnánáson a Bocskai
Korona. Közel van a kibocsátás-

hoz a kapuvári Rábaközi Tallér és
Baja, Vác, Cegléd is gondolkozik
a helyi pénz bevezetésén, ami a
világ 2000 pontján mûködik. A
helyi pénztõl azt várható, hogy
hosszú távon élénkíti a gazdasá-
got, pluszforrást, likviditást biz-

tosít a pénzforgalomban részt
vevõk számára. A kezdeménye-
zésben két fõ motívum kapcso-
lódik öszsze: a helyben keletkezõ
gazdasági erõ megtartása és az
egyedi szellemi-kulturális örök-
ség ápolása. A kellõ üzemnagy-
ság elérése után a rendszer
Keszthelyen is életképes lehet,
különösen akkor, ha Hévíz és a
zalai Balaton-part települései is
meglátják benne a fantáziát. Ha
a helyi pénzt beváltjuk, mi is jól
járunk, mert 5–10 százalékos
kedvezményt kapunk.

Az évente egy alkalommal, egy
személy részére odaítélhetõ elis-
merésben 40 év alatti múzeumi-
közmûvelõdési területen dolgozó
olyan személy részesülhet, aki irá-
nyítói, elméleti vagy gyakorlati
munkájával jelentõs mértékben
hozzájárult a magyar múzeumügy
fejlõdéséhez, a múzeumokban õr-
zött tudás széles körû társadalmi
népszerûsítéséhez.

– Mozgalmasan telt az itt eltöl-
tött eddigi 8 évem – említette,
amikor az elismert munka részle-
teirõl kérdeztük. – Annak idején
határozott elképzelésekkel, célok-
kal jöttem, a megvalósításhoz min-
denhonnan megkaptam a szüksé-
ges segítséget, így születtek az
eredmények. Második ciklusban
vezetem a múzeumot, az újra
megkapott bizalom erõsítette
bennem, hogy jó úton jár az intéz-
mény. Valójában most is ezt ér-
zem. Mivel szakmai elismerésrõl

van szó, ez a megerõsítés szól a
kollégáimnak is, s az egész szakmai
csapat hasznos tevékenységének a
visszaigazolását jelenti. Váratlanul
ért a kitüntetés, mert a jelölésrõl
sem tudtam, vidékiként még na-
gyobb súlyát érzem azzal, hogy
észrevették az itt folyó munkát. 

–  Említette,  hogy  mindenhon-
nan  megkapta  a  szükségesnek  ér-
zett  segítséget.

– Alapvetõ a fenntartói hozzá-
állás, erre tudtunk építkezni. Ami-
kor idekerültem, a múzeum me-
gyei szervezethez tartozott, ta-
valy már állami intézményként
mûködtünk, idén pedig a város a
tulajdonos. Ahhoz, hogy a fejlõ-
dés útján el lehessen indulni, pá-
lyázati forrásokra volt szükség. A
legfõbb segítség az volt, hogy az
önrész biztosításával mindig meg-
kaptuk a pályázás lehetõségét, a
jó esélyekért megdolgoztunk,
számos nyertes programot tud-

tunk indítani. Városi múzeumi
szervezetként nõtt az önállósá-
gunk, ezáltal természetesen a fe-
lelõsség is. Nagyon jó érzéssel töl-
tötte el a kollektívánkat az, hogy a
város kimutatta: ragaszkodik a
Balatoni Múzeumhoz. Újabb pá-
lyázatokhoz az önkormányzattól
ugyancsak megkaptuk az önerõt,
vannak régészeti munkából saját
bevételeink, kapunk állami dotá-
ciót, az eddigi fejlesztéseknek is
érezhetõ már anyagi hozadéka.
Mindezzel együtt biztonságot ér-
zünk. 

–  Maga  a  múzeum  is  nyert  díjat
az  utóbbi  évben.  

– Az „Év múzeuma 2011" címet
nyertük el, amit tavaly vettünk át.
Ez a kitüntetés a fejlesztések elis-
merése volt: három ütemben újult
meg, s nyílt Aranyhíd címmel az ál-
landó kiállításunk, amire a többi
fejlesztést tudtuk építeni, ugyan-
csak EU-s pályázatokkal. Teljes fel-
újításon esett át az épület akadály-
mentesítéssel, új szolgáltatásokkal,
figyelemmel a kisgyermekes láto-
gatókra, jelentõs múzeumpedagó-
giai programokat indítottunk el.

Ma már iskolai bérleteseink van-
nak, akik rendszeresen látogatják
ezeket a foglalkozásokat. Osztály-
kirándulások alkalmával diákcso-
portok is célzottan érkeznek hoz-
zánk ilyen részvételi céllal. A prog-
ramokat szakképzett múzeumpe-
dagógusunk vezeti. Tartunk családi
napokat, jeles napok, ünnepek al-
kalmával játszóházakat szerve-
zünk. 

–  Mindezzel  együtt  miként  ala-
kul  a  múzeum  látogatottsága?  

– A korábbi, évi 25 ezer fõs be-
lépõszámot tudjuk tartani. A szin-
ten maradáshoz kellett mindezen
fejlesztés, vonzerõnövelés, hogy
ne következzen be olyan draszti-
kus visszaesés a látogatottságban,
ami számos társintézménynél saj-
nos jellemzõ. 

–  Mik  az  újabb  tervek?  

– Új kõtárt szeretnénk létesíte-
ni, ami egy 6 milliós beruházás
lesz, a tudományos munka terén
folytatódik a fenékpusztai ásatás,
az eddigi munka itt már bemuta-
tott leleteivel marosvásárhelyi kiál-
lítás rendezésére készülünk. A ku-
tatásokkal is igyekszünk mind job-
ban a Balaton felé fordulni, ebben
újdonságként szerepel a víz alatti
régészeti kutatás, svájci szakmai
segítséggel. Arra is törekszünk,
hogy befogadóként, idõszakos tár-
latokkal mind tovább színesítsük a
kínálatot, mindig tudjunk újdonsá-
gokkal szolgálni. A már több alka-
lommal és nagy sikerrel zajlott Mú-
zeumok éjszakája jó példáján sze-
retnénk szorosabbra fûzni a kap-
csolatot a helyi társintézmények-
kel, más hasonló közös programok
lehetõségeit keressük. 
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FIATALON, ELKÖTELEZETTEN A MÚZEUMÜGY MELLETT

Elismerés a szakmától Nyári MÛSZAK
Cserszegtomajon július 14–21

között zajlik a helyi Mûvészek
Szabad Alkotó Közössége (MÛ-
SZAK) nyári alkotótábora.

A Takáts Ferdinánd és Szencz
Lívia festõmûvészek nevéhez kö-
tõdõ nemzetközi találkozón mint-
egy 30 fõ vesz részt: festõmûvé-
szek, szobrászok mellett ugyan-
csak immár hagyományosan,

társmûvészetként jelen van a fo-
tózás, a költészet, a zene. A házi-
gazdák a Nemzetközi Tudomá-
nyos Akadémia Stratégiai Tudo-
mányos Mûvészeti Testülete köz-
remûködésével szervezik a prog-
ramot. A nyitónapot egyebek
mellett dr. Kovács Béla fotókiállí-
tása, Varga Endre fuvolamûvész
szólójátéka tette ünnepélyessé.
Írók, költõk, zenészek részvétele
járul hozzá az akciófestészetben
közremûködök megihletéséhez, a
csapatmunkával készülõ alkotás
témája idén a Balaton.       

A program zárónapján kiállítás
nyílik a tárborban készült alkotá-
sokról.

A társmûvészetek egymást ihletik.

Idén Havasi Bálintnak, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatójá-
nak adományozta a Pulszky Károly-díjat a hazai legnagyobb taglét-
számú múzeumi szakma szervezet, a Pulszky Társaság.

A BALATONI KORONÁRÓL

Jól járunk

A Da Bibere Zalai Borlovagrend
tagjainak körében és a Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesületének
megjelent képviselõi elõtt Bartha
Gábor polgármester nyitotta meg
a rendezvényt arra utalva, hogy a
cserszegi fûszeres szülõhazájá-
ban mindig örömünnep a bor-
fesztivál. Dr. Brazsil József, a bor-
lovagrend nagymestere kiemel-
te: nagy megtiszteltetés és fele-
lõsség dr. Bakonyi Károly szõlõne-
mesítõ „territóriáján” a világhírû-
vé lett szõlõfajtáról, a cserszegi
fûszeres fajta értékeirõl beszélni.
A falut ugyanis Karcsi bácsi tette

világhíressé
az általa kine-
mesített faj-
tájával. A
kóstolásra kí-
nált borokat
a szakember
kiválónak ti-
tulálta. Kö-
szöntõjében
Vaszily Zsolt,
a borlovag-
rend tagja ki-
emelte: a
K e s z t h e l y i
G e o r g i k o n

Akadémia alapítását követõen
gróf Festetics György 17 kataszt-
rális hold területet megvásárolva
szõlõtelepet hozott létre Csersze-
gen, szolgálva az oktatók és hall-
gatók munkásságát. Itt kezdte
meg államilag elismert szõlõne-
mesítési programját a rend alapí-
tó nagymestere, dr. Bakonyi
Károly.

VIII. CSERSZEGTOMAJI BORNAPOK

Garantálták a jó hangulatot

Vetélkedõ, jártasságot felmérõ
kábítószerteszt is része volt a mû-
velõdési házban június utolsó
szombatján tartott rendezvény-
nek, melyen Sznopek Veronika, a
Keszthelyi Rendõrkapitányág bûn-
megelõzési fõelõadója tartott ve-
títettképes elõadást. A szakember
kérdésünkre válaszolva elárulta:
hetente jelennek meg a hazai ká-
bítószerpiacon új, vagy szerkeze-
tileg egészen kis változáson át-
esett anyagok, amik kevésbé is-
mertek, és kémiai összetételük is
gyakorta bizonytalan. Jellemzõen
többféle anyag keverékét tartal-
mazzák, ezért nagyon nehezen ki-
számítható, hogy milyen hatással
rendelkeznek. Azért használják
ezeket a designer-drogokat a fia-

talok, mert olcsóbbak és
könnyebben beszerezhetõek a
„klasszikus” kábítószereknél, de
hatásuk ugyanolyan. Többen ab-
ban a tévhitben élnek, hogy e sze-
rek használatának nincs büntetõ-
jogi következményük. Minden ká-
bítószer drog, de nem minden
drog kábítószer. Az új pszichoaktív
anyagok – amik a legtöbbször ha-
lálosak – megjelenése csökkentet-
te a „klasszikus" kábszerezõk szá-
mát, viszont a marihuánát és az
amfetamin-származékokat hasz-
nálók megmaradtak a saját sze-
rüknél. A megelõzésben a család,
barátok, iskola, ismerõsök és a
rendõrség szerepe is egyre na-
gyobb jelentõségû – mutatott rá
az elõadó.

ALSÓPÁHOKI AKCIÓPROGRAM 

A „szer-telen” fiatalokért
„A drogellenes világnap szolgáltatott apropót ahhoz, hogy

Alsópáhokon elsõ ízben tartsunk felvilágosító akcióprogramot a
fiatalok számára a drog veszélyeirõl, mert fontosnak tartjuk a
megelõzést, és azt is, hogy a helybéli diákok is tisztában legyenek
vele, mekkora veszély leselkedik rájuk, ha az illegális szerekhez
nyúlnak” – mondta el Szabó Zsolt Szilveszter mûvelõdésszervezõ,
aki segített összeállítani a rendõrségi minitárlatot.

Régi tradíció, hogy a szezon zalai borfesztiváljait a cserszeg-
tomaji nyitja. Július elsõ hétvégéjén a kedvezõ idõjárás is hozzájá-
rult ahhoz, hogy több százan látogattak ki a háromnapos borün-
nepre a helyi általános iskola „fesztiváludvarán" emelt borházak-
hoz és pecsenyesütõkhöz. Az itt kóstolható borok a borvidék legfi-
nomabb nedûi közül kerültek ki: olaszrizling, szürkebarát, rizling-
szilváni, chardonnay, irsai olivér, cabernet sauvignon, merlot, kék-
frankos. 
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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

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

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

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

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

Inoutic Prestigel

ZALA MEGYÉBEN VÉGREHAJTÁS ELÕTT ÁLLÓ
INGATLANOKAT KERESEK A TELJES KÖVETELÉS

MEGVÁSÁRLÁSÁVAL! 
Tel.: 06-30/622-9816

Kiállítás
Idén nyáron, négy év

után, ismét Valaczkai Erzsé-
bet természetfestményei-
nek idõszakos kiállításával
találkozhatnak a keszthelyi
Vadászati Múzeum látogatói.

A festõ- és grafikusmû-
vész ihletõje a vadon. Célja,
hogy ritka pillanatokat örö-
kítsen meg abból a harmoni-
kus világból, aminek valaha
az ember is részese volt, ám
a mai élet mind gyorsabb
sodrában egyre kevesebbet
lát belõle. A Csergezán Pál-
díjas alkotó a kiállítóhelyen a
képzõmûvészettel egészíti ki
az erdõ-mezõ megidézését.
Képeire jellemzõ a technikai
sokféleség, szívesen dolgo-
zik szénnel, pasztellel, grafit-
tal, olajjal egyaránt.


