
„A szálláshely-értékesítéssel
foglalkozó keszthelyiek is egy-
öntetûen megerõsítették, hogy
Keszthely telt házas volt a
csúcsszezonban, csak a vendé-
gek nem a strandokat választot-
ták. A tavalyi év kimagasló volt,
idén viszont a sok esõs, boron-
gós nap nem engedte, hogy re-
mek fõidényt zárjunk” –
összegzett Csendes Antal, a VÜZ
Nonprofit Kft. fürdõüzemelteté-
sért felelõs részlegvezetõje.

A Festetics-kastélyra és a bel-
városra is idõjárástól függetlenül
ki lehetett tenni a „megtelt” táb-
lát, de a strandok csak akkor vol-
tak tele, ha a Balaton vízhõmér-
séklete elérte, vagy meghaladta a
25 oC-ot. Ekkor a strandra kiéhe-
zett tömegek leptek el bennün-
ket is. Amikor a kiváló minõségû
víz visszahült, már nem mi számí-
tottunk nyerõnek. Ha igazak a fél-
havi idõjárás-elõrejelzési prognó-
zisok, akkor augusztusban már
nem mérünk majd olyan vízhõfo-
kot, ami tömegével vonzaná a
fürdõzni vágyókat.

A mostani szezon a 2012-es
évihez lesz hasonló, az akkori
szép õsz sokat lendített a forgal-
mi statisztikákon. A tavalyelõtti
rossz esztendõ szerencsére már
nem köszön vissza, de a 2015-ös
eredményeket így sem érjük el.
Kánikulában a Helikon strandot
rengeteg helybéli kereste föl.
Augusztus huszadika – ha akarjuk,
ha nem – szezonzárást jelent a
strandokon. A város beadott
olyan idegenforgalmi attrakció-
fejlesztéssel kapcsolatos pályáza-
tokat, amelyeket az eljáró hatósá-
gok hamarosan elbírálnak, és si-
ker esetén 2017 õszétõl elindul-
hatnak azok a turisztikai beruhá-
zások, amelyek – függetlenül az
idõjárástól – sokakat vonzanak
majd a városi strandra. Az õsz a
füvesítés idõszaka lesz a kisebb
strandokon, elkezdõdik a benõtt
nád irtása, a meder rendbetétele.
Az iszaposodás az egész Balatont
érintõ probléma. Várjuk a megje-
lenõ pályázatokat.

Tóth Ervinné, egy balatongyö-
röki hírlap- és ajándéküzlet tulaj-

donosa úgy látta, hogy az idõjá-
rás volt a fõ rendezõ ebben a
szezonban. A fõidény mérlegét
augusztus közepén – szerinte –
még nem érdemes megvonni, de
a trendekrõl, irányokról lehet és
érdemes beszélni. Másokkal el-
lentétben én úgy látom, hogy
nem maradtak el a belföldi ven-
dégek – nyilatkozta. A nyugat-
európai turisták jelentõs számú
elmaradását viszont nem csak én
érzékeltem. A még megmaradt
orosztudásunknak nagy hasznát
láttuk, hisz sok alkalmi orosz, uk-
rán, lengyel és cseh fürdõvendég
jött a településre, szerényebb
költési lehetõségekkel. A kiemelt
rendezvények alkalmával ugyan
többen érkeztek hozzánk is, de a
hétvégéken rosszabbra fordult
idõjárás sokakat vitt el a strand-
ról. A környéken lévõ alapítványi
és egyéb nyári táborokban ren-
geteg gyerek megfordult, közü-
lük sokan lettek kuncsaftjaink.
Lehetett volna ugyan sikeresebb
a fõszezon, de nagy panaszra, si-
ránkozásra összességében nem
lehet okunk. 

„A család már a rendszerválto-
zás elõtt bérelt üzletet a városin”
– mesélte egy a nevét elárulni

nem kívánó vendéglátóhely veze-
tõje. Mint mesélte, bevallva vagy
titkolva: a mintegy két hónap for-
galma jelent megélhetést az év
hátralévõ hónapjaiban, már csak
ezért sem mindegy, hogy miként
alakul az üzleti bevétel. Egy-egy
kánikulai napon háromszor ekkora
személyzet is elkelt volna, de
akadt esõs délután, hogy szabad-
napot adtam a dolgozóknak, mert
szinte senki sem keresett föl ben-
nünket. Két szolgálati kisfröccsért
meg nemigen érdemes nyitva
lenni. Egyre több orosz, ukrán,
szláv, lengyel, szlovén, cseh ven-
déggel találkoztunk, ami nem volt
még ilyen intenzív az elõzõ évek-
ben. A holland vendégek pedig
mindenért reklamáltak.

Õk nem fogadtak el mûanyag
pohárban röviditalt, szóltak akkor
is, ha egyetlen folt volt a pohá-
ron, vagy az evõeszközön. A bel-
földiek költése gyengébbnek mu-
tatkozott az elmúlt évihez viszo-
nyítva. A drágább, minõségi sör-
bõl a hazai turista nemigen vásá-
rolt. Az egész napra érkezõ, a ko-
rábbi idõkben kétóránként sört
fogyasztó kuncsaftok aránya is
jócskán lecsökkent.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Nevükben Reinpek Ferenc és
felesége tájékoztatta lapunkat.
Mint elõadták: augusztus 6-án,
szombaton délután, elõzetes
vizsgálódás nélkül, az emeletes
épület bejárata elõtt, a játszótér
szélénél, valakik kivágtak egy két
évtizedes, nagyméretû diófát,
valamint az épület túloldalán, a

sportpálya mellett magasodó,
másik, gyönyörûen zöldellõ, lát-
hatóan egészséges juhart is. A
panaszosok szerint a kivágott fák
nem veszélyeztettek sem épüle-
tet, sem emberéletet, de még vil-
lanyvezetékbe sem lógtak bele.
Különösen sérelmesnek tartot-
ták, hogy a hetek múlva már ter-
mést hozó diófa is áldozata lett a
motoros fûrészeknek. Úgy véle-
kedtek, hogy az esetlegesen
meglévõ száraz ágak, fazonigazí-
tással, gallyazással is eltávolítha-
tók lettek volna. Az eset azért is
különösen sérelmes sok környé-
ken élõnek, mert a vásártéri ABC-
üzlet bejáratával szemközti, ha-
talmas fa már csont szárazzá
aszalódva könyörög esztendõk
óta azért, hogy valaki vigye el on-
nan. Mégsem történik évek óta
semmi. A vegetációs idõszakban,
amely alatt a növények aktív
anyagcserét folytatnak, zöld haj-
tást, lombot fejlesztenek, ter-

mést hoznak – inkorrekt dolog az
élõ egyedek likvidálása – állítot-
ták.

A közterületen lévõ fák kivágá-
sával kapcsolatban Herold Ilona, a
Keszthelyi GESZ zöldterületi veze-
tõje kifejtette: a fakivágás szigorú
szabályokhoz kötött. A lakossági,
illetve hivatalból történõ bejelen-

tés alkalmával minden esetben ki-
megyünk a helyszínre és megvizs-
gáljuk a panasz megalapozottsá-
gát. Véleményezzük, és ha indo-
koltnak ítéljük meg a fa kivágását,
engedélyeztetjük az arra illetékes
hivatallal. Amennyiben a kivágási
engedélyt megkapjuk, csak akkor
történik a végrehajtás. Jelen eset-
ben bejelentés felénk nem tör-

tént, a kivágást nem mi hajtottuk
végre. Az általunk végzett fakivá-
gáskor aznap, akadályoztatás ese-
tén másnap a fa elhordásra kerül,
minden esetben tiszta területet
hagyva magunk után. A GESZ
munkatársai feliratos formaruhát
hordanak.

A Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Keszthelyi Ki-
rendeltségén Angyal Péter Tamás
tûzoltó alezredes tûzoltósági fel-
ügyelõ megindokolta, hogy miért
volt szükség a fakivágásokra:

A Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Keszthelyi Hi-
vatásos Tûzoltósága 2016.

augusztus 6-án 11.52-kor kapott
riasztást, mely szerint Keszthely,
Vásár tér 14. szám alatt egy tíz
méter magas diófa keresztben be
van hasadva, és egy négyemele-
tes lakóépületet veszélyeztet. A
bejelentést a lakóépület egyik la-
kója tette meg. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Alkotó kis fazekaskezek nyo-
mán az ügyességrõl már kész
munkák tanúskodnak. 

– Nagyon jó agyagozni, sok
mindent formáztam meg. Szere-
tem az állatokat, ez az egyik ked-
venc alkotásom – mutatott egy
kis agyaggyíkot Sendula Botond,
aki még csak szeptembertõl lesz
iskolás. 

– Jó dolog kézmûveskedni – je-
lentette ki Hetényi Bálint. – Elõ-
ször vagyok ebben az alkotótá-
borban. A korongozás nagyon ér-
dekel, szép dolgokat lehet készí-
teni, ez a korsó sikerült nekem
most a legjobban. 

A polcokon sorakoznak a kész
munkák: mécsesház, gombaház,
állatfigurák, különféle korsók, kis-
plasztikák. 

– Öröm látni az érdeklõdést, s
azt a fantáziát, amit a tanultakhoz
hozzátesznek a gyermekek – így Si-

mon Edit szakkörvezetõ, miközben
népes gyermeksereg munkáját irá-
nyítja. – Az alapok elsajátítása ha-
mar meghozza az alkotói kedvet,

amint a látnivalók azt mutatják. Kö-
vetjük azt a folyamatot, ahogy a
mesterség fejlõdött, így a különfé-
le technikák eredetét is megisme-
rik a gyermekek. Az agyag õsi gyú-

ró-sodró megmunkálási, formázási
módszerével kezdjük a munkát,
majd jön a korongozás, a mintás,
festéses díszítés.
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MÉGIS INDOKOLT VOLT

A sérelmezett fakivágás
A fákat már jó ideje védik különbözõ környezetvédelmi jogsza-

bályok. Egy nyolc év óta hatályos kormányrendelet kimondja: a tu-
lajdonos minden, az ingatlanán lévõ fát köteles fenntartani és
szakszerûen gondozni, sõt még a leveleket, virágokat és termést is
össze kell gyûjtenie. Nos, éppen a szakszerûséggel akadt problé-
mája a hónap elején a Vásártér 12. számú ház lakóközösségének.

EGY KIS KÉZMÛVESKEDÉS

Nyár a keszthelyi fazekasmûhelyben
Tradíciója van Keszthelyen a Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-

pont kerámiamûhelye által szervezett nyári táboroknak. A mester-
ség mûvelõi a legifjabb generációt igyekeznek megszólítani.

Szezonértékelés

ÉLÕ KÖZVETÍTÉS: 2016. aug. 24. 19.00 óra:
ZTE FC–Ceglédi VSE NB II-es labdarúgó-mérkõzés



A kötet számos birtokot, pin-
cészetet mutat be az ország
minden részébõl, olvasmányos
ízelítõt adva az Országkósto-
lóból, ami már védjegy lett. Út-
mutatóként szolgálhat a könyv
ahhoz, hogy mindenki megtalál-
hassa az ízlésének legjobban
megfelelõ, legkiválóbb rozé-
vagy fehérbort – ahogy az aján-
lásban írja dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter. A tár-
ca vezetõje megjegyzi: a magyar

borászat ma minõ-
ségi korszakváltását
éli. Ez elhivatott bo-
rászoknak és az igé-
nyes fogyasztóknak
köszönhetõ, akik
mindinkább a hazai
minõségi borok
mellett teszik le
voksukat.

A termelõk köré-
ben tartott kötet-
bemutatón a Nem-
zeti Borkiválósági
Program eddigi 3
évérõl szólt dr. Kiss
Eliza ötletgazda, a
fö ldmûve lésügy i
tárca kiemelt bor-
gazdasági feladato-
kért felelõs minisz-
teri biztosa.

– A kiépített mi-
nõsítõrendszer jól
mûködik, a tárca és
a szakmai szerveze-
tek professzionáli-

san, összehangolt munkarend-
ben mûködnek együtt – mondta.
– Mindemellett az idõ haladása
megköveteli a fejlõdést, széles
körben és folyamatosan együtt
kell dolgozni azért, hogy mind
kiválóbb minõségû borok kerül-
hessenek a fogyasztókhoz, és a
borászok is elégedettek legye-
nek. 

A miniszteri biztos hangsúlyo-
zottan szólt arról a célról is,
hogy a borkiválóság piaci értékû
brand legyen. Majd a balatoni ré-
giót képviselve Laposa Bence, a
Balatoni Kör elnöke gratulált a
könyvbe bekerült termelõknek.
Mint mondta: trendek és márkák
jelennek meg a kötetben, a Bala-
toni Kör lokális szerepet vállal a
valódi tartalom népszerûsítésé-
ben. Ezáltal is megerõsítést
nyerhetnek a helyi termékek,
ami egyik kiemelt célja a civil
szervezetüknek. Szólt az elnök a
Balaton bora választásról is, ami
ugyancsak fontos népszerûsítõ
program. 

A kötetben a balatoni régió
zalai térségébõl a keszthelyi
Bezerics Borászat kiválósági ok-
levelet nyert pátria 2014-es bora
szerepel. 

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
A helyszínen a tûzoltók megál-

lapították, hogy a földtõl kb. 1,5
méter magasságú törzsbõl két
sudárág tör elõ, melybõl a függõ-
legesebbik az elágazás felett, az
elágazástól kifelé meg volt re-
pedve, így a sudár leszakadása,
kidõlése volt várható. A megma-
radó csonkon a szabálytalan koro-
naforma valamint a sudarak kö-
zötti gombás elváltozás, a törzs a
függõleges repedése a maradék
diófarész kidõlését hordozta ma-
gában. A helyszínen életvédelmi
szempontokból a kárhely pa-
rancsnoka a fa kivágását rendelte
el, evvel a gyalogosforgalmat, a
közlekedõk biztonságát, valamint

az anyagi javak védelmét terem-
tette meg.

A helyszín tüzetes megvizsgá-
lása során a kárhelyparancsnok a
Vásártér 12. szám alatt egy ve-
szélyesen megdõlt juharfát talált,
amelynek törzse függõlegesen
hosszában végig volt repedve. A
fa jármûparkolót veszélyeztetett. 

2016 nyarán összesen hetven
esetben vonult beavatkozást
igénylõ eseményhez a keszthelyi
hivatásos tûzoltóság. A vonulá-
sokból 19 esetben fa kidõlése
vagy épület veszélyeztetése adta
a vonulás okát. A káreseteket
megelõzõen emberéletben nem
esett kár, viszont több esemény
járt komoly anyagi kárral.

MÉGIS INDOKOLT VOLT

A sérelmezett fakivágás

(Folytatás az 1. oldalról.)
Biztos, hogy a pavilonsori

fagylaltárusok megszaporodása
miatt történt, hogy jóval kisebb
volt a jégkrémek fogyasztása. An-
nak ellenére nem volt jelentõ-
sebb bevételemelkedés, hogy a
sört leszámítva nem emeltünk a
tavalyi fogyasztói árakon. A régi
partnerektõl rendeltem árut, és a
saját beszerzés is sokszor jelen-
tett költséghatékonyságot.

A minõséget már „nációfüg-
getlenül” mindenki elvárja. Hit-
vány lõrét vagy gyenge minõségû
kecsapot már nem merünk felkí-
nálni már csak azért sem, mert
óriási a konkurencia. Az adóhiva-
tali vagy fogyasztóvédelmi ellen-
õrzésekrõl korábban riadóláncban
mindenki értesült. Most az erõs
félelem hatása miatt csak kevés
vállalkozó hagy értesítést: „–
Komám, légy résen”. A tíz-tizenöt
évvel ezelõtti trükközések mára
értelmüket vesztették. Nem csal-
tunk sem a lángos méretén, sem
a leves adagján, sem a röviditalok
mennyiségén. Az öt centiliter az
fél deciliter a legdrágább italok
esetében is.

„A fõidényben csak a kéthe-
tesre taksált kánikulai csúcs jelen-
tett komolyabb fizikai megterhe-
lést” – mondta el egy büfé üze-

meltetõje a gyenesdiási stran-
don. Rossz volt szembesülni az-
zal, hogy a családos vendégek
óriási nagy hátizsákokkal, táskák-
kal, hatalmas pakkokkal érkeznek
a vakációra. Rengeteg hûtõtáska,
minihûtõ rejtett kétliteres ás-
ványvizeket, mûanyag palacko-
kat. Sokan bontogatták a fõétel-
nek szánt szendvicsüket, pogá-
csájukat vagy egyéb hideg ételü-
ket. Az anyagilag jól szituált kül-
földi vendégek idén nagyobb
részt elkerülték ezt a strandot. A
több ezres nagy költés is ritka-
ságszámba ment. A foci-EB, illet-
ve az olimpia is lendített a forgal-
mon, mert sokan maradtak a
strandon egy-egy bajnoki meccs
idejére. A sporttal teli délutánok-
ra, estékre mindenki szívesen
emlékszik vissza. A strandi fejlesz-
tések meghozták a családos ven-
dégek elégedettségét. Egyre
több vállalkozó látja be, hogy
csalni nem kifizetõdõ. Egy évtize-
de mindannyian már messzirõl
megismertük a bennünket alkal-
milag ellenõrzõ hivatalok alkal-
mazottait. Most lehetetlen felké-
szülni arra, hogy a Fejér Megyei
Adóigazgatóság csinos, bikinis al-
kalmazottja ellenõrzéssel kombi-
nált próbavásárlást hajt majd
végre.

Szezonértékelés

Borkiválóságok könyve

Bankó Zsolt, a foglalkozáso-
kat vezetõ múzeumpedagógus
több alkotói mûfaj alapjait is-
mertette meg az érdeklõdõkkel:
készültek grafikák, linómetsze-
tek, szénrajzok, akvarellek, fo-
tók és kisfilmek. Az általános is-
kolák felsõ tagozatosai és a kö-
zépiskolások lettek megszólítva.
A résztvevõk körében a tanév
során heti egy alkalommal zaj-
lottak a tehetségfejlesztõ mû-
helyfoglalkozások. 

– Nem csak az ábrázolásmó-
dok, a témaválasztások is igen

széles kört ölelnek föl – mutatott
körül a tárlaton Bankó Zsolt. – Ja-
varészt az itteni múzeumi miliõ
adta a témákat: maga a kastély,
annak egyes részei, a park, de a
benne zajló élet is ihletet adott.
Megindították a fantáziát az en-
teriõrök, a vadászati múzeum lát-
nivalói, a pálmaház növényei. 

Az ábrázolások markánsan je-
lenítik meg a kifejezõ erõt, sugá-
rozzák az alkotás élményét, a te-
hetséget. 

– A fõ cél a foglalkozásokon a
kinek-kinek kedve szerinti techni-

ka alapos megismertetése és jó
alkalmazása, s ezzel a saját stílus
kialakulásának, csiszolásának a se-
gítése – mondta a kurzusvezetõ.
– Fontos a kortárs mûvészettel
való ismerkedés, annak a folya-
matnak az elindítása, ami a letisz-
tult munkák megalkotásáig ve-
zet. 

A tárlat ingyenesen tekinthetõ
meg a kastélymúzeum belsõ ud-
varából nyíló földszinti részen,
hétfõtõl péntekig 10–12 óra és
13–16 óra között. A tehetséggon-
dozás elõtt továbbra is nyitva
marad az intézmény kapuja, a kö-
vetkezõ tanévben újabb kurzus
indul, többen immár visszatérõ-
ként folytatják az alkotói techni-
kák csiszolását.

TEHETSÉGFEJLESZTÕ MÛHELYFOGLALKOZÁSOK

Kortárs mûvészet a múzeumban
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban szeptember 10-ig te-

kinthetõ meg az a kiállítás, mely a tehetséggondozó múzeumpeda-
gógiai program keretében készült alkotásokat mutatja be. 

Keszthelyen, a Balaton Színházban mutatták be a napokban a
Földmûvelésügyi Minisztérium kiadásában megjelent Borkiválósá-
gok Könyve címû kötetet, s adták át a régió fehér- és rozéboraival
elnyert kiválósági okleveleket.

Három, kettõ, egy; és itt a be-
csengetés a gimnáziumokban is!
A visszaszámlálás megkezdõ-
dött. A szakközépiskolába, gim-
náziumba járó diákok augusztus
közepén már az utolsó elõkészü-
leteket végzik, átnézik a felsze-
reléseket, ráhangolódnak a ko-
rán kelésre, felkészülnek az is-
kolakezdésre. Hogyan készült
fel a keszthelyi és a hévízi gim-
názium a diákok fogadására? –
kérdeztük a tanintézmények ve-
zetõitõl.

„Tavaly év közben mintegy
nyolcmillió forint felhasználásával
modernizáltuk a keszthelyi Vajda
János Gimnázium eszközparkját
és épületét, ezért most nyáron
már nem kellett nagymértékû
felújításba és beszerzésekbe fog-
nunk. Sikerült elérni azt a szintet,
amit szerettünk volna, ezért a
nyár nem a vásárlásokról szólt” –
összegzett Szörényi Zoltán igaz-
gató. Az általunk igényelt felújítá-
sokat a helyi önkormányzat a ko-
rábbi esztendökhöz hasonlato-
san, maradéktalanul végrehajtot-
ta. Teljesítették hét tanterem tel-
jes festését, és elvégezték a
hangszigeteléssel összefüggõ
munkákat is, ahol erre igény mu-
tatkozott. Az egyik kereskedelmi
bank felajánlásaként ajándékba
kapunk két nagy teherautónyi
bútort. Az adományok között
vannak tantermekbe, illetve a ta-
nári szobákba helyezhetõ szekré-
nyek, asztalok, padok, székek, fo-
lyosói pihenõ-ülõ alkalmatossá-
gok. Startra készek vagyunk a
nyugodt tanévkezdésre, a kapott
információk alapján nem számí-
tunk a tankönyvekkel kapcsolatos
mizériára.

„A 2014–15-ös tanévben pá-
lyázati forrás segítségével és ön-
kormányzati támogatásból vég-
rehajtottunk már egy több tíz-
millió forintos energetikai kor-
szerûsítést az iskolában, az intéz-
mény kívül-belül megszépült, il-
letve korszerûbbé vált. Nagy vo-
lumenû fejlesztésre, beruházásra
ezen a nyáron ezért már nem is
volt szükségünk” – mondta el
Nagy Boldizsár, a hévízi Bibó Ist-
ván Gimnázium és Kollégium

igazgatója. Mint kiemelte: a nyár
folyamán a fõépületben, a kollé-
giumban és az intézmény Vörös-
marty utcai épületében a helyi
GAMESZ munkatársainak segéd-
letével elvégezték a szükségessé
vált festéseket, javításokat, fel-
újításokat. A diákokat egy mo-
dern, szép iskola várja szeptem-
bertõl. A fizikaszertárba hamaro-

san kerül még egy tárolószek-
rény, amit a GAMESZ dolgozói ké-
szítenek el. „Várhatóan semmi
nem fogja megakadályozni a
nyugodt, gördülékeny, zökkenõ-
mentes évkezdést, mivel az álta-
lunk megrendelt tankönyvek idõ-
ben megérkeztek, és augusztus
utolsó hetében szétosztásra vár-
nak” – nyilatkozta az igazgató.

A HÉVÍZI ÉS KESZTHELYI GIMIKBEN

Tanévkezdési elõkészületek

Ruzsics Ferenc, Keszthely vá-
ros polgármestere szólt így az
idén 24. alkalommal rendezett
Zalai Borcégér vendégköréhez. A
negyedszázados hagyományához
közelítõ Zalai Borcégér monstre
eseményként, látványos menet-
zenés felvonulással, emlékezés-
sel, kóstolgatással, sok zenével
zajlott le. Az 5 napon át tartó
fesztivál megnyitója során meg-
emlékeztek néhai dr. Bakonyi Ká-
roly híres szõlõnemesítõrõl.

Az ünnepségen must is csor-
dult: a legkorábbi érésû csaba-
gyöngye fürtjeinek préselésével
Gál Péter, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitkára
és Légli Ottó, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának elnöke fa-
kasztotta az új évjárat édes levét.
Szakmai aktualitásokról szólva a

tárca képviselõje beszélt arról,
hogy megkezdõdött a magyar
borágazat stratégiájának széles
körû vitája, a gazdákat az ebben
való részvételre szólította. 

A Zalai Borcégér immáron tra-
dicionálisan a legnagyobb nyári
forgataga a városnak. 

– Kifejezetten örülök, hogy
nagy a látogatottság, évek óta
egyre többen részesei ennek a
rendezvénynek – mondta Ruzsics
Ferenc, miután kihirdette a
Keszthely Város Bora választás
eredményét, miszerint a rangos
címet a helyi Bezerics Borház
2015-ös évjáratú pátria bora
nyerte el. – A szakmai zsûri idén
16-féle fehérbort minõsített,
ajánlásukkal 5 vett részt a döntõ-
ben, mely során a képviselõ-tes-
tület a saját ízlése szerint válasz-
totta ki, a város borát. Ebbõl vá-
sárolunk, palackozva, címkézve
protokollcélokat szolgál, s keres-
kedelmi forgalomban is hozzá le-
het jutni. 

A Zalai Borcégér a szõlõterme-
lõk, borászok egyik nagy balatoni
szezonális ünnepe, mely elindító-
ja volt a zalai Balaton-parti tele-
püléseknek ma már mindegyikén
végigvonuló borfesztiváli rendez-
vénysorozatnak.

A Demokratikus Koalíció vá-
lasztókerületi elnöke szerint a
vasútállomás fél év alatt elvégez-
hetõ felújítását lehet, hogy más-
fél év alatt sem sikerül elvégezni.
Az épületet decemberben kellett
volna átadni az utasforgalomnak,
de ez még az idegenforgalmi fõ-
idény kezdetére és végére sem
sikerült. A 25 vasútállomás mo-
dernizálását jelentõ 4 milliárdos
EU-s projekt keretében zajló
munka fél évig állt, és nem ké-
szült el határidõre.

A késedelem okaként techno-
lógiai hibákra, hiányosságokra hi-
vatkoztak, majd azt mondták,
hogy ez év végére már készen
lesz. A kivételezett Felcsúton vi-
szont az egyszázalékos kihasz-
náltságú vasútfejlesztést is sike-
rült határidõben elvégezni, sõt

további, 9 milliárd forintot fel-
emésztõ fejlesztések indulnak.
Keszthelyen 20 ezer ember él, és
több százezres az utasforgalom.
Felcsúton 1800 állandó lakos lát-
ja, hogy napjában 20–30 ember
veszi igénybe a kisvasúti szolgál-
tatásokat.

A vasút óriási munkaerõhiány-
nyal küzd. Felcsúton 3 utasra két
jegykezelõ és nyolc vasúti dolgo-
zó jutott ottjártunkkor. Sérelmez-
zük, hogy a keszthelyi önkor-
mányzatnak már a tervezési sza-
kaszban sem engedtek beleszó-
lást, így a „buszpályaudvari terve-
zési fiaskó” megismétlõdhet.
Nem bizonyos, hogy a MÁV-állo-
más melletti, többek által P+R
parkolóként használt területsáv
teljes egészében a lakosság ren-
delkezésére fog majd állni.

DK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Másodrendû település?
„Keszthely Felcsút mögött másodrendû településsé avanzsált” –

állította Kovács Viktória keszthelyi önkormányzati képviselõ, a
MÁV-állomás elõtt tartott sajtótájékoztatóján. A Balaton fõvárosá-
ban a fõidényben egy akadálymentesítés nélküli, felszórt, kavicsos
utakon gurulós bõröndökkel nehezen megközelíthetõ konténeres
jegypénztár várja az utazóközönséget. A tûzõ napon, ideiglenes
utasváró kiépítése nélkül kell várakozni.

Zalai cégére a bornak
– A választók által rám ruházott hatalomnál fogva elrendelem,

hogy ma senki kezébõl ne hiányozzon a borospohár! 



– Minden kezdet nehéz! Nincs
olyan gyermek, akinek a lelkét ne
érintené meg valamilyen módon a
szeptemberi tanévkezdés. Az ide-
gesség, az aggodalom, a félelem,
a fejetlenség helyett választhatja
gyermekünk az örömöt, a derût, a
hasznos ismeretek elsajátításának
és a jó dolgok megtanulásának le-
hetõségét is. Egyszer, szeptember
másodikán bejött hozzám egy ma-
gas lázzal küszködõ kisdiák, akit ar-
ról kérdeztem: hogy õszerinte
miért döntötte le ilyen hamar a
betegség. Válasza rövid, tömör és
lényeglátó volt: „Olyan hirtelen
jött!”

A hirtelenség stresszét õ és tár-
sai is gyakorta megélik. A stresszt
nem fokozni kellene ostoba rek-
lámkampányokkal, hogy két hét
múlva itt a suli, hanem arra kelle-
ne helyezni a hangsúlyt, hogy újra
együtt lehetsz a barátaiddal, a tár-
saiddal, a kedves tanítóddal, a sze-
retett tanároddal.  A vakáció idõ-
szaka alatt olyan elfoglaltságot ér-
demes kitalálni a gyerekeknek,
ami túlmutat a számítógépes játé-
kok világán. A hévízi önkormány-
zat nemrégiben szervezett napkö-
zis táborában szerencsére már
nem a számítógépek nyüstölésé-
vel telt az idõ, hanem játékkal,
kézügyességet javító levendula-
zsák-varrással és efféle hasznos,
kellemes, ötletes és szórakoztató
programmal. A stressz kitûnõen
kezelhetõ különféle homeopátiás
szerekkel, de ennél is hasznosabb,
ha a belopódzó traumáknak ügye-
sen elejét vesszük. Nem a tanév-
kezdésrõl és -zárásról, hanem a
folytatás ezernyi, örömet felkínáló
lehetõségérõl kellene szólnia
mindennek.

–  Milyen  ennivalót  vigyenek
magukkal  a  gyerekek  az  iskolába?

– Olyan egészséges, energiát
adó élelmiszert válasszunk, amit
csemeténk jóízûen képes elfo-
gyasztani. A tej és a tejtermékek
kifejezetten egészségesek. Hosszú
Katinka olimpiai bajnokunkat
édesanyja reggelente egy pohár
kakaó fölhörpintése után engedte
útjára. A kecsketej összetétele kü-
lönlegesen értékes, és még lak-
tózérzékeny emberek nyolcvan
százaléka is fogyaszthatja. Az isko-
lai büfék áruválasztéka már nem-
igen tartalmaz az egészségre ká-
ros élelmiszert, de jobb, ha a tízó-
rait az édesapa vagy az édesanya

saját maga készíti el. A kólaféléket
és az energiaitalokat mindenképp
mindenkinek érdemes elkerülnie.
A mostanság kapható kenyerek
zöme kívülrõl nagyon szép és friss,
de már semennyire sem hasonlít a
régi, adalékanyagmentes, négy
alapanyagból, régi magyar lisztbõl
sütött mindennapi kenyérhez.

A tönkölylisztbõl készített ke-
nyérféléket gyakorlatilag minden-
ki fogyaszthatja. E témában egy
gasztroenterológus kollégám már
egy évtizede meghúzta a vészha-
rangot, de nemigen hallgatták
meg véleményét. A gyerekek ízlé-
sét nagyon korán el lehet rontani
az ételek-italok vonatkozásában.
Velünk születetten, ösztönösen
megérezzük, hogy szervezetünk
mit kíván. A túl sós vagy túl édes
étkeket csak ízlelésrombolás után

kívánják a gyerkõcök. A rosszhoz,
az egészségtelenhez való hozzá-
szokás, a mértéktelenség sajnos
gyorsan megtörténik, viszont az
ezek utáni sóvárgás is legyõzhetõ.
Aki nem, vagy csak keveset spor-
tol, annak nem szabad túlzott
mértékû adagot kínálni, mert ez
túltápláláshoz vezet. A szülõ látja
azt, hogy melyik ételtõl érzi jól

magát a gyereke, melyiktõl jóked-
vû, melyikbõl szerez elegendõ
energiát.

–  A  lusta  nyári  napok  után  meg-
kezdõdik  a  lefekvési  rutin,  s  hama-
rosan  itt  az  õszi  influenzaszezon,
amikor  a  gyermekünk  egészségére
is  jobban  oda  kell  figyelni…

– Igen, így van. A meleg nappa-
lok, hideg éjszakák váltakozásához
egy kis bölcsességgel ügyesen le-
het alkalmazkodni. A felöltözés,
felöltöztetés, illetve a levetkõzés,
levetkõztetés ceremóniája történ-
jék okosan. A túlöltöztetés is sok
problémát okozhat. Egy átlagos
gyerek testfelépítésébõl adódóan
is ösztönösen mozgékony. Rosz-
szabb, ha megizzad és megfázik.
Ha a sportot és a mozgás valame-
lyik formáját felkínálom a fiamnak,
lányomnak, akkor már azzal is se-
gíthetek megakadályozni, hogy
gyermekem beteg legyen.

A fertõzõ betegségek legyõzé-
sét is nagy hatékonysággal segít-
hetik a homeopátiás szerek, köz-
tük az a komplex készítmény,
amely lerövidíti a betegség lefo-
lyását, gátolja a szövõdmények ki-
alakulását. Az immunrendszer erõ-
sítésére kiváló a kasvirág. Estén-
ként közösen fogyasszunk gyógy-
növényes és stresszoldó, lazító le-
vendulás teákat. Sokkal olcsóbb a
megelõzés, mint a gyógyítás. A
gyógyszeres kezelés ugyanis hatá-
sában nem csak elhúzódó, hanem
bizony sokba is kerül.

Idén Károly Gyula
(1910–1989) keszthelyi festõ-
mûvészre emlékeztek Cserszeg-
tomajon a Mûvészek Szabad Al-
kotó Közössége (MÛSZAK) tábo-
rában.

A nyári találkozók során a
résztvevõk kincsekbõl válogat-
nak, s abból minden alkalommal
„feltesznek” egy ékszert. Így em-
lékeztek korábban Egry Józsefre,
Derkovits Gyulára, tavaly Mikus
Gyulára, idén pedig Károly Gyula
festõmûvész munkásságának
emléke volt a viselet. A nyári tá-
bori találkozók helyszíne rendsze-
resen Takács Ferdinánd és Takács-
Szencz Lívia mûvészházaspár sa-
ját otthona. Az idén immáron ha-
todik alkalommal tartott kulturá-
lis piknik széles alkotói palettát
jelent: a résztvevõi kör mintegy
30 fõvel a festészeten túl idén is
képviselte a grafikát, a szobrásza-
tot, a kerámiamunkát, a fémmû-
vességet, s ugyancsak hagyomá-
nyosan a költészetet is. A találko-
zóra zömmel a környékbõl, de az
ország más területeirõl és kül-
földrõl is érkeztek. 

Károly Gyula életérõl és mun-
kásságáról dr. Petánovics Katalin
néprajzkutató tartott elõadást. A
jeles elõd stílusát az alkotók akció-
festészettel idézték meg: „né-
gyek” közös alkotásaként született
mû, e munkában Illés Major Julian-
na, Kubinyi Katalin, Takács-Szencz
Lívia és Tirnován Kata vett részt. 

A készült munkák táborzáró ki-
állításán Havasi Bálint, a Balatoni
Múzeum igazgatója beszélt a MÛ-
SZAK munkája és a múzeum közti
kapcsolatról. Elmondta, hogy a
közösség nagy lépést tett azért,

hogy fény kerüljön Károly Gyula
életmûvének eddig kevésbé is-
mert részére is. 

A táborban létrehozott alkotá-
sokból szeptemberben nyílik kiál-
lítás a Balatoni Múzeumban.
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Az eseményen a szervezõk ne-
vében Zámbóné Hajdu Andrea, a
keszthelyi Tourinform-iroda
munkatársa kiemelte: eredetileg
az európai szokásrendszert kö-
vetve kétévente kívánták meg-
szervezni a szezonhosszabbításra
is kiválónak ígérkezõ programot,
de az érdeklõdés hamar a duplá-
jára nõtt. A nemzetközivé széle-
sedett fesztivál kezdeményezõ
ötletgazdája az esztendökkel ez-

elõtt Keszthelyen letelepedett
majd zeneautomata-múzeumot
nyitott svájci Hansjörg Surber
volt, aki szakmai összeköttetése-
it felhasználva hívott svájci, né-
met, francia, cseh és lengyel
„muzsikázókat”. A három magyar
verklisen kívül õk lesznek a visz-
szatérõ vendégei, fellépõi a Fõ
utcán és a Fõ téren tartott jó
hangulatot varázsló bemutatók-
nak. A résztvevõk közös zenélése

is nagy zenei mutatványnak ígér-
kezik. A különféle méretû felújí-
tott lyukkártyás zenegépek több
helyszínen, így a Festetics-kas-
télyban és még a városi piacon is
feltalálhatóak lesznek. Most ver-
buválják a szakértõ bírálóbizott-
ságot, õk választják majd ki azt a
tíz verklist, akik összhatásukkal,
muzsikájukkal, öltözetükkel, a kí-
sérõelemek ügyes bevetésével a
legeredetibb hangzással szere-
pelnek. A kísérõprogramok is
minden eddiginél több szórako-
zást kínálnak. Sopronból érkez-
nek velocipédes artisták, lesz fú-
vós- és népzene, modern- és
néptánc, operettest és Babicsek
Bernát is koncertezik.

Bubla Zoltán, a Keszthelyi Tu-

risztikai Egyesület elnöke azt
emelte ki, hogy a helyi önkor-
mányzat, a megyei közgyûlés és a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
kiemelt anyagi támogatásával
négy civil egyesület összefogásá-
val valósítják meg a kétnapos
fesztivált. A turisztikai egyesüle-
ten kívül a helyi vállalkozói klub, a
Belvárosi Kereskedõk Egyesülete,
valamint a Balatoni Borbarát Höl-
gyek tagsága osztotta szét egy-
más között a feladatokat.

NEGYEDSZER KESZTHELYEN

Nemzetközi verklifesztivál
A korábbi évek alig félszáz fellépõjénél lényegesen több, mintegy

hetven kíntornás érkezik Keszthelyre, Magyarország elsõként életre
hívott és máig egyetlen verklifesztiváljára. A szeptember elsõ hétvé-
géjén megrendezni kívánt negyedik nemzetközi verklifesztivált be-
harangozandó, augusztus közepén tartottak sajtótájékoztatót a Ba-
laton-parti város sétálóutcán található Tourinform-irodában.

Ennek köszönhetõen került sor
a magyar és az erdélyi település
építészeti, természeti értékei, tár-
gyi, kulturális, szellemi örökségei-
nek összegyûjtésére, amelyhez
kapcsolódóan a nyár folyamán
már két másik rendezvényt is
megszerveztek. A mostani alka-
lommal az egyesület bemutatta a
két település helyi értékeit felvo-
nultató, színes képekkel illuszt-
rált, két irányból lapozható kiad-
ványát, amely a települések jobb

megismerését szolgája, és ráirá-
nyítja a figyelmet az értékek meg-
õrzésének fontosságára. A ren-
dezvény programja a polgármes-
teri köszöntõt, a projekt és a kiad-
vány bemutatását követõen nép-
tánccal, illetve a Zalaszántói Páva-
kör mûsorával zárult. A helyszínen
megjelent érdeklõdõk az értékek-
bõl készült fotókiállítást, valamint
a zalaszántói vízimalom egykori
tulajdonosa, Kotsy Nándor kiállítá-
si tárgyait is megtekinthették.

ZALASZÁNTÓ ÉS SZÉK

Ünnepi projektzáró
A „Zalaszántó és testvértelepülése, Szék értékeinek gyûjtése” cí-

mû pályázat projektzáró rendezvényére kerítettek sort augusztus
elején Zalaszántón, a kultúrházban. A Civil a Civilekért Egyesület a
Földmûvelésügyi Minisztérium által kiírt nemzeti értékek gyûjtésé-
re, népszerûsítésére vonatkozó pályázatán nyert támogatást,
amelybõl megvalósította a határon átnyúló programot. 

A Vízimentõk Magyarországi
Szakszolgálata korábbi elsõse-
gélynyújtó kampányt folytatva és
továbbgondolva, idén a Mellrák-
infó Egyesülettel karöltve kezdte
az információs oszlopok strandi
telepítését, amelyeken az újra-
élesztés, valamint a mellek helyes
önvizsgálatának lépései láthatók,
képekkel illusztrálva. Aki idõt
nyer, életet nyer! – Törõdj ma-

gaddal és másokkal jelmondatok
szerint indult a kampány azzal a
céllal, hogy az elsõsegélynyújtó
és prevenciós ismeretek minél
több emberhez eljussanak, ezál-
tal csökkenjen a veszély. Az osz-
lop telepítésének sajtótájékozta-

tóján elhangzott: a megelõzési
célú egészségvédelemmel kap-
csolatosan tudni kell, hogy az idõ-
ben felfedezett mellrák nagyon
jó arányban gyógyítható. A
Mellrákinfó Egyesület fõ célja,
hogy a nõk testtudatát növelje,
ismerjék meg a testüket. Nagyon
fontos, hogy merjenek az embe-
rek újraéleszteni, amíg a szaksze-
rû segítség megérkezik, így éle-

tek menthetõk meg. Az infóosz-
lop 8 lépésben mutatja be a laikus
újraélesztést és a helyes önvizs-
gálatot. 

A fõszezonban 7 balatoni tele-
pülés 10 strandján találhatóak
meg az oszlopok.

Életmentõ információk
a strandokon

Információs oszlopok szolgálják több balatoni fürdõhelyen az
életbiztonságot. Egyet Keszthelyen, a Libás strandon állítottak fel. 

KÁROLY GYULA EMLÉKÉRE

Alkotótábor

H SZEPTEMBER, ISKOLAKEZDÉS

Lehet stresszmentesen is
Az iskolakezdés mind a gyerekek, mind a szülõk számára kihí-

vást jelent, mert sok feszültséggel jár. Csillapítható-e a gyerekek
aggodalma természetes vagy homeopátiás szerekkel? Ezt kérdez-
tük dr. Varga Katalin, Hévízen élõ iskolaorvostól és homeopátiás
szakorvostól.

Dr. Varga Katalin



KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 
kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.

Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

A turisztikai szempontból leg-
fontosabb útvonalak fejlesztését
nemzetgazdasági szempontból
kiemeltnek minõsítették. A szük-
séges pénzeket uniós és hazai
források biztosítják, és többségük
2018-ra megvalósulhat. Ha a ter-
vezett fejlesztések megvalósul-
nak, két év múlva már a Kis-Bala-
ton is becsatlakozik a tó körüli ke-
rékpárút-hálózatba. A Balatont a
Kis-Balatonnal összekötõ kerék-

párút megépítésére több Zala
megyei településvezetõ is erõs
lobbitevékenységet folytat. A Bu-
dapest–Balaton szakasz, valamint
a Balatoni bringakör komplex fej-
lesztése is a tervek között szere-
pel. A Balaton körüli legelsõ bicik-
liút-nyomvonalak még a kilencve-
nes években kezdtek épülni, ám a
több mint kétszáz kilométeres
teljes kör is elmúlt már tízéves.
Több helyen a gyökerek tették
tönkre a burkolatot, az út menti
növényzet is kezdte egyre jobban
leszûkíteni a keresztmetszetet, a
településeken belüli szakaszok

egy része a gépjármû- és gyalo-
gosforgalommal közös úton ha-
lad, tehát bõven megérett a háló-
zat egy ilyen nagy ívû és komplex
fejlesztésre. További probléma,
hogy a megépült hálózat önkor-
mányzati fenntartása mindeddig
megoldatlan volt. Elõkészítés
alatt van azonban az a döntés,
hogy a Magyar Közút venné át a
bicikliutak mûködtetését és fenn-
tartását.

A Közlekedési Koordinációs
Központ már kidolgozott javasla-
ta szerint a kerékpárforgalmi há-
lózat országos, regionális jelentõ-
ségû szakaszait, illetve az elsõ és
másodrendû fõutakkal párhuza-
mos külterületi szakaszokat is a
közút látná el, amihez költségve-
tési forrást is biztosítanak majd.
Ez megszüntetné a jelenlegi kar-
bantartási, mûködtetési problé-
mákat, és tisztázná a hatáskörö-
ket. A tervek véglegesítése elõtt
a legfontosabb kerékpáros szak-
mai és civil szervezetekkel még
egyeztet a szaktárca.

MEGSZÉPÜL, MEGÚJUL

Balatoni bringakör
Augusztus elején hozzávetõlegesen 30 milliárd forint értékû ke-

rékpárút-fejlesztésrõl döntött a kormány, jelentette be Révész Má-
riusz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kerékpározásért és az ak-
tív kikapcsolódásért felelõs kormánybiztosa. 

Szülei méltán lehetnek büsz-
kék a kislányra, aki még csak idén
szeptemberben kezdi az iskolát, s
máris elindult egy olyan úton,
amit a tehetsége nyitott meg
elõtte. Több korábbi versenyen is
felhívta a figyelmet magára,
eredményes hazai megmérette-
tések után szerezte meg az Euró-
pa-bajnoki címet. 

A kiemelkedõ eredmény a Ma-
gyar Látványtánc Sportszövetség
által a szlovákiai Léván rendezett
versenyen született. A kislány
édesanyja, dr. Kádárné Szarvas
Veronika ennek kapcsán elmond-
ta, hogy a siker nem elõzmények
nélküli. Viktória a 2015–16-os
versenyévadban több országos
és nemzetközi táncversenyen ért
el szép eredményeket, ezek 10
aranykupával, 15 aranyéremmel
és több különdíjjal fémjelzettek.
Az Európa-bajnokságot megelõ-
zõen idén márciusában a területi
kvalifikációs versenyen gyõzte-

sen végzett, majd a versenysoro-
zat második megmérettetésén
májusában megszerezte a ma-
gyar bajnoki címet. 

Viki más területen is tehetsé-
ges, édesanyja beszélt a muzikális
érdeklõdõsérõl, amiben a zongo-
rajátékkal tûnik ki. 

Hétesztendõs
Európa-bajnok

A Magyar Látványtánc Sportszövetség által megrendezett VII.
Stage Dance Európa-bajnokságon egyéni versenyzõként Mini-Open
kategóriában elsõ helyezést szerzett a 7 éves keszthelyi Kádár Vik-
tória. 

Kádár Viktória

BÁRMILYEN CSALÁDI,
KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYRÕL,
SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,

ÉRDEKLÕDÉSRE
SZÁMOTTARTÓ EGYÉB
ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,

zalasport.hu@gmail.com
20/480-5968
Referencia:

keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

LEDFALBÉRLÉSI LEHETÕSÉG
4x3 méteres telepíthetõ

LEDFALON megjelenítjük
rendezvényének

színpadképét, programját,
videofelvételét, reklámját!

Érdeklõdni: 06-30/216-5297

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók

javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ, Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


