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A KESZTHELYI KÓRHÁZBA

Elismeréseket adtak át Ultrahangkészülék érkezik
A keszthelyi kórház 47,32 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert az Emberi Erõforrás Fejlesztési Program pályázatán. A
gyógyító intézmény a Széchenyi 2020 program keretébõl szerzett
összegbõl, a közbeszerzési eljárások lezárulásával, várhatóan még a
nyáron, korszerû ultrahangkészülékeket szerez be – tudtuk meg.

„Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra-készültségi szintjének javítása”
címû, százszázalékos támogatású
pályázathoz kapcsolva, a kórház
vásárol majd egy kiemelt szintû
radiológiai, valamint egy aneszteziológiai-intenzív ultrahangkészüléket is. A vizsgált betegek száma évek óta folyamatosan növekszik, ezért is örvendetes a készülékek üzembe állítása. Az egyik
berendezés a radiológiai és ultra-

hang-diagnosztikai osztályra kerül, ahol fekvõbeteg-ellátásban
évi mintegy háromezer, a járóbeteg-ellátásban pedig évi tizenegyezer páciens ellátását biztosítják.
Az osztályon jelenleg használt
ultrahangkészülék már tízéves, a
fokozott megterhelés miatt az állaga folyamatosan romlik. Az új
eszköz beszerzése fontos változást jelent majd a betegutak szervezésében és a betegellátásban.
Elkülöníthetõvé válik a járó- és

fekvõbetegek vizsgálata, rövidül a
várólista. A másik készüléket az
aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályon állítják a gyógyítás
szolgálatába, ahol a berendezés a
válságos állapotú betegek vizsgálatát segíti majd. Eddig a radiológiai osztály készülékével végezték
ezeket a vizsgálatokat úgy, hogy
vagy a pácienst, vagy a készüléket
szállították. Az új ultrahangkészülék mind az idõveszteséget,
mind a szállításból adódó felesleges kockázatot kiküszöböli. A kiemelt szintû készülékek használatával gyorsabb lesz a diagnózis felállítása és az intenzív osztály szakorvosainak lehetõsége nyílik egyes
invazív beavatkozások ultrahangvezérelt elvégzésére.

TRIANON OKAIRÓL ÉS KESERVEIRÕL
A hagyományos ünnepi események mellett minden korosztálynak kínáltak kulturális, mûvészeti és szórakoztató rendezvényeket,
koncerteket, gyermekprogramokat a város napja eseményein. Jóllehet, a város napja minden év júniusának elsõ szombatja, ám idén
is több napig tartott az eseménysorozat.

Az elõrendezvények sorát egy
iskolásoknak meghirdetett városismereti vetélkedõ nyitotta, bemutatták a most elkészült keszthelyi társasjátékot és a „Szerelmem Keszthely” címû könyvet.
Pénteken zártkörû ülést tartott
Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusa az oktatás, tudásszerzés, tehetséggondozás témáját
érintve. Az ülésen áttekintették a
gimnáziumban folyó oktatást és
az intézmény terveit, beszélgettek az egyetem helyzetérõl, az
egyetem ifjúságáról, valamint az
önkormányzat Esélyotthon pályázati programjáról, melynek segítségével fiataloknak alakít ki a város az elsõ években ingyenesen
bérelhetõ lakásokat. Volt nyári városismereti séta, az Örökség Alapítvány átadta a címerkutatás dokumentumait, fellépett Nagykanizsa Város Vegyeskara, de megnyitották a Goldmark kerámiamûhelyének tárlatát is. A város napján,
szombaton ünnepi szentmisét celebrált a Fõ téri templomban Tál
Zoltán plébános, majd a Vajdaöregdiákok tartották meg közgyûlésüket. A Helikoni Ifjúság emlékfáját a Helikon parkban ültették el. Az ünnepi képviselõ-testületi ülésen díszvendégként részt
vett dr. Festetics György is. Az

ülésen adták át a város által alapított kitüntetéseket.
Az évente ez alkalommal összeülõ Keszthely Város Tiszteletbeli
Magisztrátusa nevében dr. Szutrély
Péter tartotta meg tájékoztatóját.
Az 50 évvel ezelõtt a Vajdában
érettségizett magiszter örömmel
vette, hogy a félezer diákot oktató
gimnázium ma is sikeres, a tanulók
mindegyike tovább tud tanulni.
Úgy látta, a diákok jogi érzékenységének túlfejlettsége mögött saját sikertelenségük áll. Kihangsúlyozta: a politika iskolába gyûrûzését lehetne kulturáltabban is csinálni, de a falak közé 50 éve begyûrûzött és tomboló politikát õk,
akkor, a Juventus címû diáklap segítségével próbálták meg a KISZesek ellenében tompítani. Szerinte
általános orvosi kar is mûködhetne
a Georgikon kebelében, és a vidékiségnek nem szabadna hátrányt
jelentenie az oktatásban a fõvárossal szemben.
Az iskolavárosi rang megtartására buzdító orvos jelezte: Keszthely elöregszik, 2030-ra több idõs
él majd itt, mint fiatal. A jövõre
260 éves keszthelyi kórház felvehetné a néhai dr. Magyary Gerõ
igazgató fõorvos nevét, aki életét
adta a Festetics alapítású uradalmi ispotályért. Ruzsics Ferenc rö-

vid áttekintést adott a mögöttünk hagyott esztendõrõl, s a jövõben megvalósítandó tervekrõl.
A 2017-es esztendõ az évfordulók
és a nagyszabású elõkészítõ munkával történõ felkészülés éve
volt. Az önkormányzat közel 4,5
milliárd forint uniós pályázati támogatásban részesült.
A „Zöld város” megnevezésû
projekt a belváros szebbé tételét
célozza; a Reischl sörház megújítása és az ipari park infrastrukturális
beruházása egyben a helyi gazdaság fejlesztését, élénkítését segíti;
kerékpárút kialakítása és a kertvárosi csapadékvíz-elvezetés a lakosság életminõségének javítását,
míg az önkormányzati tulajdonú
épületeink energetikai felújítása a
közösségi vagyon megtakarítását
szolgálja. A város turisztikai vonzerejének növelésére bõvülhetnek
a városi strand szolgáltatásai, és a
település demográfiai helyzetének
javítását, a fiatalok megtartását
célozza az óvodabõvítési pályázat,
valamint a Keszthely hazavár
program is. A civil közösségek további mûködését jelentõsen segítheti a CLLD-programban elnyert 400 milliós összeg felhasználása. Ennek keretében a településrészek egy-egy kisebb közösségi tereinek fejlesztésén túl
megvalósulhat az Erzsébet ligetben egy új, az egész város lakossága számára kikapcsolódási, szabadidõ-eltöltési
lehetõséget
nyújtó találkozási pont.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A nemzeti összetartozás napján
A magyar nemzetgyûlés 1920. november 15-én ratifikálta és
1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a trianoni
szerzõdést, amely kimondta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerrõl 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.

A fenti adatokról is elhangzott
ízelítõ a nemzeti összetartozás
emléknapján. Ünnepi megemlékezésében a keszthelyi ünnepség
szónoka, Raffay Ernõ történész, a
magyar királyság etnikai belsõ viszonyainak megváltozását, a demográfiai helyzet alakulását, a
francia érdekek erõs érvényesülését és a migrációt nevezte meg
Trianon legfõbb okának. Az 1920as népszámlálás szerint 7,9 millióra olvadt az ország lakossága. A

szerzõdéssel a történelmi Magyarország kétharmadát elcsatolták, ahol megközelítõleg 3,3 millió magyar élt. A történész hozzátette, a kereszténységnek erõs

nemzetfenntartó ereje van. Végezetül a professzor idézte PappVáry Elemérné Sziklay Szerénát:
„Magyar, legyen hited és lészen
országod!” A megemlékezésen
versekkel, dalokkal szerepeltek a
Helikon versmondókör tagjai: id.
Kalapos István, Halmos Eszter,
Kulcsárné Fullár Melinda és Kis
Gábor. A résztvevõk a program
zárásaként a Várkertben álló kettõs kereszthez rakták le a megemlékezés koszorúit, virágait és
mécseseit.
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Agyagból, szívünkbõl –kezünkkel A Festetics-örökség program
A Simon Edit fazekas népi iparmûvész, szakkörvezetõ által irányított Goldmark Károly Mûvelõdési Központ kerámiamûhelyének 45. jubileumi
kiállítását a Balaton Kamarakórus nyitotta meg
június elsõ péntekén. A fazekasság hagyományait, forma- és mintakincsét õrzõ munkákat a
Balaton Színház Simándy-termében állították ki.

A fazekasság históriájáról, a fazekasok nehéz munkájáról, a hazai agyagok tulajdonságairól, a céhek kialakulásáról és fejlõdéstörténetérõl, a céhkeresztség lényegérõl, a szép mesterséggel összefüggõ ragadványnevek mikrorégiós elterjedésérõl dr. Petánovics
Katalin néprajzkutató mesélt. Kihangsúlyozta: ha a kerámiatárgyak szemlélése, kézbe vétele
örömet okoz, akkor azt az alkotója szívvel-lélekkel, szeretettel,
gondossággal készítette. Gergely
Imre, a Magyar Kézmûvességért
Alapítvány elnöke kiemelte: a kezdetektõl nyomon követte a szakkör tagjainak tevékenységét, alkotásainak fejlõdését. A Pro
Cultura Keszthely-díjjal tavalyelõtt
elismert szakkörben ma is a hagyományok tisztelete és ápolása,
a több évszázados forma- és mintakincs, színvilág megõrzése,
megújítása, az egyéni alkotói tehetség kibontakoztatása, a létrehozott alkotások népszerûsítésé-

re irányuló törekvések a jellemzõek. Az elkészített tárgyak a XXI. században is alkalmasak egy stílusos otthon,
egy
konyha,
egy
ebédlõ
vagy egy gyerekszoba egyedi, ízléses berendezésére. Az
országos pályázatokon is szép
sikereket elért
közösség minden felkérésnek
lelkiismeretesen eleget tesz, tevékenységük belekerült a helyi,
majd a megyei értéktárba is. A
mûhelytagok népmûvészeti, iparmûvészeti és képzõmûvészeti alkotásaikkal a fõvárosban, Veszprémben és Körmenden is bemutatkoztak. A szakkörvezetõn kívül

A Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda június elején szakmai tanulmányutat szervezett fõvárosi újságíróknak, a turizmus népszerûsítését felvállaló folyóiratok vezetõinek a Festetics-örökség bemutatására, az új turisztikai termék népszerûsítésére. A Magyar Turisztikai Ügynökség is tervez egy önálló Festetics-örökség pályázatot,
melynek legfontosabb ismérve, hogy a helyszíneket horizontális
hálózatba szervezi, közös marketing- és értékesítési stratégiát dolgoz ki az örökséghelyszínek számára.

díjakkal ismerték el László Alfrédné és Kollár Szabolcs munkáit is.
Örömteli, hogy a „Nyitott Mûhely
Program” keretében a fazekasság
technikáit különbözõ fesztiválokon, játszóházakban folyamatosan megismertetik a gyerekekkel,
felnõttekkel egyaránt.

VONYARCVASHEGY

Orbán-napi borünnep
Az V. Orbán-napi borünnepre várták az érdeklõdõket Vonyarcvashegyre, a vashegyi kápolna közelében levõ Szent Orbán-szoborhoz, ahol sort kerítettek az Orbán-szobor rituális megöntözésére.
Helyi, balatongyöröki, balatonedericsi, nyolcféle fajtából összeállt
jó cuveé borral locsolták meg a szentet, majd a rendezvény záró
részében zamatos borokat kóstoltak.

Az ünnepségen elsõként Papp
Ferenc, a Balaton-felvidéki Hegyközség vezetõségi tagja köszöntötte a megjelenteket. A da
Bibere Zalai Borlovagrend képviseletében is felszólaló borász elismerte: a borosgazdák egyre
jobban rá vannak szorulva a természet
támogatására.
Mint
mondta: a tél után egybõl a nyár
következett, de ez eddig, szerencsére nem ártott a szõlõnek, ami

növekedését tekintve fél hónappal elõbbre jár.
Péter Károly polgármester, a
Balatoni Borbarát Hölgyek képviseletét is üdvözölve arról a
népi megfigyelésrõl adott számot, hogy ha Orbán napján esik
az esõ, akkor savanykás lesz a
bor.
Szerinte: a helyben és a Balaton-felvidéken termõ száraz borok méltán híresek, s a borünne-

pek legfinomabb itókáinak számítanak.
A balatoni borosrendezvények
nyitóeseményén dr. Brazsil József, a Da Bibere Borlovagrend
nagymestere a 3. századból származó püspök-vértanú szerepvállalását méltatta. Állította: a szõlõsgazdák, a kádárok és a kocsmárosok védõszentje a borászokat is éppúgy szereti. A helyi borászoknak a szezonban már 18
„parancsolt ünnepe” van. A virágzás idõszakában csapadékra
éhes a szõlõ, amibõl szerencsére
ez ideig nem volt hiány. A nagymester figyelmeztetett: mindig
van ok a búslakodásra, de vigyázzunk arra, hogy a jókedvünket
soha, senki, el ne vegye!

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Különlegességekkel

A study tour során a kastélyban
Pálinkás Róbert tartott elõadást
azokról a projektekrõl, melyeket a
kastély tervez megvalósítani a közeljövõben. Tar Ferenc történész
pedig a festeticsek históriáját ismertette. A fontosabb helyszínek, amit
szakvezetéssel a zsurnaliszták bejártak: Festetics-kastély, Georgikon
Majormúzeum, Balatoni Múzeum,
Hévíz Tófürdõ, Helikon Taverna, Lady Hamilton emlékhely, Fenékpuszta kiskastély, Fenyves allé, Festeticsállatpark. A fenti helyszíneket a
program véglegesítése után egy közös belépõjegyrendszerrel lehet
majd meglátogatni. A megvásárolt
jegyhez elektronikus – telefonra letölthetõ idegenvezetés (audioguide), útvonaltervezõ is tartozik
majd a szokásos nyomtatott tájékoztatók mellett. A belépõs helyszíneken kívül a navigátor elkalauzol
minden olyan helyre, amelyek a Festetics-örökség szempontjából fontosak, így például a Festetics-mauzóleumhoz, a Helikon emlékmûhöz,
vagy a Fõ téri templomban található Festetics-emléktáblához, de
egyes Festetics-körutak nem csak
erdei sétákat is fognak tartalmazni,
hanem akár hajózást is. A Festeticskörutak 3-féle variációban kerülnek
kidolgozásra: kis városi séták gyalogosan, több települést érintõ körutak kerékpárral, és az egész örökséget érintõ körutak kerékpárral és
gépkocsival. Feltételesen a projektbe illeszkedne a tömegközlekedés
és a gyalogoskombináció e harmadik esetben, de ennek sorsa még
kétséges. A Festetics-körutak egy
részét kerékpárral is be lehet majd
járni. A „Családi túra” a legkisebb kör,
kisgyermekkel is megtehetõ, kerékpárúton és biztonságos települési
mellékutakon. Ez a túra a kastély
mellett a Festetics-állatparkot, a
Festetics-kilátót, a gyenesi fagyizót,
a Balatoni Múzeumot és a Majormúzeumot érinti, 16 km, sík terepen.
Valóban ajánlható kisgyermekesek-

nek is. Az „Emléktúra” a fenti bicajos
kirándulás egészül ki Vonyarcvashegy felé a Helikon Tavernával, a
györöki Lady Hamilton-emlékhellyel,
a kerékpárúton viszont letekerhetnek Fenékpusztáig, és a Fenyves allén térnek vissza a kastélyhoz. Eb-

ben az esetben a múzeumlátogatások lerövidülnek, vagy két napra
osztódik szét a közel félszáz kilométeres programban. Az „Örökségtúra” minden, a projektben jelenleg
szereplõ helyszín meglátogatása,
eleve két napra tervezetten. Balatongyörökön a Hamilton-emlékhely
után hajózás Balatonmáriára, onnét
a Csillagvár meglátogatása, utána a
fenéki kiskastély, majd Fenyves allé.
Természetesen mindegyik túra teljesíthetõ lesz részleteiben is. Lényeges cél, hogy a turista hagyja a szálláshelyén az autót, közlekedjen kerékpárral, de így is lásson mindent,
amit elõre eltervez.

Hõsök napja
– Azokért a háborús harctereken hazánk szabadságáért elesett
hõsi halottakért is imádkozunk, akik esztelen sugallatoktól kényszerítve, idegen földön hunytak el, ott nyugszanak és még szeretteik sem kísérhették el õket utolsó útjukra – mondta a Fõ téri
templomban a hõsök napja tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise záró részében Varga Bence káplán.

A várkertben a megemlékezõ
szentmise és istentisztelet után
az I. és a II. világháborús emlékmûnél koszorúzást követõen hajtott fejet az önkormányzat, a helyi Fidesz és az '56-os vitézi rend
képviselete. Az emlékmûsorban
Bereczky Szilárd szavalt és énekelt. Megemlékezõ beszédében
Kardos József nyugalmazott pedagógus emlékeztetett rá: az I. világháborúban a doberdói fennsík
a legnagyobb áldozatokat követelõ helyszíne volt a magyar hadtör-

ténelem helytállással és hõsiességgel büszkélkedõ, szörnyû
szenvedésekkel és veszteségekkel
terhelt, vérrel megszentelt terepei közül. Keszthely és környékének hõs katonái két gyalogezredben szolgálva, a Budapesti Magyar
Királyi 23. Honvéd Hadtest 41.
gyaloghadosztályához tartoztak.
A nagykanizsai 20-asoknál és a
veszprémi 31-eseknél szolgálókat
az olasz frontra szállították. Óriási
veszteségek érték õket, mégis
példamutatóan helytálltak.

I. ZALA TÛZOLTÓ KUPA

Alsópáhoki forduló
A négyfordulósra tervezett Zala Tûzoltó Kupát közös szervezéssel idén hívta életre négy önkéntes tûzoltó-egyesület: a Lakhegy
ÖTE, az Alsópáhok ÖTE, a Zalaszentiván ÖTE és a györöki Hamutiprók Hagyományõrzõ ÖTE.

A Balatoni Múzeumban június 23-án
a folyamatosan induló tárlatvezetéseA versenysorozat céljai között
ken túl megnyitják a „Zala, a méhek
terített asztala” – címmel megyénk és a szerepelt egyebek mellett, hogy
szomszédos somogyi területek népi az önkéntes tûzoltó-egyesületeknek lehetõséget adjon arra, hogy
méhtartását bemutató kiállítást.
ápolják, népszerûsítsék, gyakorolják a kismotorfecskendõ-szerelési
Lesz kreatív foglalkozás az egész hagyományokat Zala megye terücsaládnak, mézkóstolás és méhészeti ter- letén, továbbá elõsegítsék az
mékvásár, bábelõadás, arcfestés is. Syl- egyesületek közti jó bajtársi, bavia jósnõ a jövõ titkait kutatja, és elõadás ráti kapcsolatokat. Az I. Zala Tûzmutatja be a denevérek ördögi ikonográ- oltó Kupa egy nyílt versenysorofiáját. Filmvetítés is startol a Távcsõ Mo- zat, vagyis a versenyzõ csapatozipótló Filmklub közremûködésével. Szer- kat nem csak a megyébõl várták,
veznek illúzióshow-t egy bûvész-illuzio- hanem az egész országból, sõt az
országhatáron túlról is. Az önkénnista vezényletével.
A Festetics-kastélyban kórushangver- tes tûzoltó-egyesületek mellett
seny, exkluzív kamarakoncert, holdfény- indultak hivatásos, önkormányzaszerenád, tánctanulás, fényjáték, lovas- ti és létesítményi tûzoltóságok
program és fotókiállítás is várja az érdek- csapatai is. A versenyfordulókon
lõdõket. A majortörténeti kiállítóhelyen a csapatok egy szigorú versenyitóka- és kemencés varázspitekóstoló, szabályzatban foglaltak szerint
borkoccintás, muzsikaszó, táncház, mérték össze tudásukat, gyorsaegészségvarázsló rituálé is lesz. A többi ságukat férfi-nõi és ifjúsági katehelyi múzeum is kisebb attrakciókkal ké- góriában. A kijelölt feladat végrehajtása nem volt egyszerû. Egy
szül.

köbméter vizet kellett minél
gyorsabban a kismotorfecskendõ
segítségével két vízsugáron keresztül a kijelölt céltáblába irányítani. Aki lemaradt az elsõ fordulóról, annak még lehetõsége volt
június 9-én Alsópáhokon elkezdeni a versenyzést, még részt vehetett az összetett versenyben. A
verseny elsõ fordulóját, kilenc
csapat részvételével, május else-

jén Lakhegyen tartották, egy tûzoltó majális keretében. Akkor férfi kategóriában az Alsópáhok ÖTE,
nõi és ifjúsági kategóriában a Lakhegy ÖTE csapata diadalmaskodott. A harmadik fordulót június

végén Zalaszentivánon rendezték, a negyedik, zárófordulóra
pedig július végén kerül sor Balatongyörökön. Az itteni záróversenyen a kupa gyõztese külön
díjazásban részesül. A kupát csak
az nyerheti meg, aki a négy fordulóból legalább három eseményen részt vett, a három legjobb
eredménye számít az összetett
eredménybe.
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A BIZTONSÁGOS FÜRDÕZÉSÉRT

A vízi balesetek ellen
Bár a Balaton vízi biztonsági
rendszere Európában egyedülálló, a témában mindig szükség
van elõbbre lépésre. A Balaton
Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonsági testülete és a Balatoni
Integrációs Kft., a vízi biztonság
további javítási lehetõségei témakörében tartott a minap
szakmai fórumot.

Mindamellett, hogy az 593
négyzetkilométernyi vízfelületén
olyan prevenció és szervezett
mentés van kiépítve, ami olyan
tavakon, mint a Bodeni-tón, Garda-tón sincs, a BFT a biztonság
további javítását tartja szükségesnek. Tekintettel a növekvõ látogatottságra, az idõjárási viszonyokra és a vendégkör változó
összetételére, a vízi biztonság
ügyének vizsgálata a magas ellátási szint mellett is aktuális. A telitett fürdõhelyekkel a Balaton
mintegy félmilliós lélekszámú
„városként” fogható fel. A tavon
150 kijelölt fürdõhely és a közel
200 fürdésre alkalmas szabad

strand várja a vendégeket. Ilyen
forgalom mellett a biztonságra
kiemelt figyelmet kell fordítani.
Ezt szolgáló lépések közt történt
már korábban a viharjelzési rendszer modernizációja, a 31 stabil
és 16 mobil jelzõállomás telepítése, a LED-es rendszerek bevezetése.
Az 1990-es évek elején évente
50 körül volt a balatoni vízi bal-

JÁTSZÓTÉR-, TÖLTÕPONT- ÉS EMLÉKMÛAVATÓ

Családi fesztivál
Cserszegtomaj családi fesztiválján, június elején újdonságokat
adtak át. Az önkormányzat felújította és új elemekkel bõvítette az
általános iskolától és az óvodától nem messze található Pipacs játszóteret.

A hét éve avatott játékkert
mára elhasználódott, az eszközöket fel kellett újítani, hogy az évi
negyedszáz, a faluban születõ
gyermek és az õket elkísérõ szülõk is jól érezhessék magukat –
mondta el avatóbeszédében
Bartha Gábor polgármester, aki a
mintegy hatmillió forint önerõbõl
újjáépített, drótkötélpályával kibõvített játszóteret örömmel adta a gyermekek birtokába. A
Cserszegtomaj zölden gondolkodik program keretében az elmúlt
évben szereztek be egy multifunkciós elektromos autót, ami

esetek áldozatainak száma. Ez a
profi vízimentés elõsegítése, a
meteorológiai rendszerek korszerûsítése, a kikötõi és fürdõhelyi biztonság erõsítése révén 20
alá csökkent, ami természetesen
messze nem megnyugtató eredmény. A fórumon a továbblépéshez vízirendészeti szakértõi se-

Vadvilág

A Magyar Természetfotósok Egyesületének tagjai: Fürst Anikó,
Apfel Ágnes, Darázs Zsolt, Zoboki-Barát Adrienn, Szupkay Ildikó,
Hartmann József, Benkõ Erika, Imre Anikó, Kovács Adrienn, Imre
Tamás, Bauer Éva, Horváth Ádám természetfotóiból nyílt kiállítás a
Fejér György Városi Könyvtárban június elsõ hétfõjén.

A Hónap könyve

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ,

NÉGYNAPOS ÜNNEPLÉS – TARTALMAS PROGRAMOK

Elismeréseket adtak át
közösségi oldalakon olvasható
problémafölvetések megoldását a
városvezetés feladatának tartja
majdnem mindenki, pedig az
adott közösséget nem csak ezek a
személyek alkotják, hanem a teljes
lakosság. Ahogy azonban a jóban,
úgy a néha elõforduló rosszban is,
nemcsak a gyarapodásban, hanem
az erõfeszítésekben is sorsközösséget kell vállalnunk egymással –
húzta alá. Bejelentette: a tulajdonosi közösség újjáépítteti a Helikon Szállodát, amit négycsillagos
szálláshellyé alakítanak. A Via Szálló tervezõi pedig ötcsillagos szálloda látványterveit mutatták be
nemrégen a tervtanácsnak, de a
nagykemping megújításának el-

TÁRLAT

A különleges technikával készült, rendkívüli színgazdagságról árulkodó kamaratárlatot Laki
Zoltán, a százas nagyságrendû
képkollekcióval rendelkezõ egyeA keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárának sület elnöke ajánlotta az érdeklõbemutató sorozatában ezúttal két, 1741-ben napvilágot látott ap- dõk figyelmébe. A fõvárosi klub
tagjainak érdeklõdési körét reprónyomtatvány szerepel a Hónap könyve darabjaiként.
rezentáló 16 nagyméretû, vakrámára feszített fotó között a növények, állatok és tájábrázolások
is helyet kaptak. A tavalyelõtt a
fennállásuk tízéves évfordulóját
ünneplõ szervezet tagjai a festõvászonhoz hasonló anyagra, a
nyomdatechnikát segítségül híva
applikálták a szebbnél szebb fo-

besegít a szociális étkeztetésbe,
illetve a hivatali ügyek intézésébe
is. Nemrégiben mindenki számára
térítésmentesen használhatóvá
tették a községháza udvarán azt
az elektromos autó töltését lehetõvé tévõ rendszert, ami segíti
majd mindazokat, akik elektromos autóval keresik föl a települést. A fesztivál keretein belül
nem csupán a gyermeknapot és a
pedagógusnapot
ünnepelték
meg, de a nemzeti összetartozás
A kiadványok a Festetics Krisjegyében felavatták a falu triano- tóf-emlékév (halálának 250. évni emlékmûvét, Bereczky Csaba fordulója) jegyében a keszthelyi
fafaragómûvész alkotását.
kastélyépíttetõ tartalmas életébõl villant fel néhány mozzanaZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található
tot. A kiadás éve az az esztendõ,
amikor Mária Teréziát megkoroösszkomfortos apartmanház
názták magyar királynõvé majd
királlyá is, s Festetics Kristóf 44
magyar fõnemesi társával együtt
két kétszobás illetve egy egyszobás lakrésszel.
aranysarkantyús lovag lett. A két
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
dolog azzal függ össze, hogy az
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM
avatást Mária Terézia végezte,
ahogy az a magyar királykoronáZALAEGERSZEGI TELEPHELYÛ FUVAROZÓCÉG keres GÉPKOCSIVEZETÕ kollégát
zási ceremóniáknak a középkor
ponyvás és dobozos nyerges szerelvényre is. Németországi fuvarok, maximum
óta része volt. Mindamellett,
havi egy hétvége kinn. Fizetés 19.000 Ft-os napidíj és útiköltség-térítés. Érdekhogy e vitézség nem számított
lõdni munkaidõben: +36-20/455-3838
valódi lovagrendnek, tagsága

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez megõrzizheti azt a csodálatos természeti közeget, melyet
örökül kaptunk. A váratlan akadályokat szóba hozva, a költségcsökkentésen és az eredeti célok megvalósításán dolgozó polgármester
kiemelte: a betervezett költségeket felülírta az idõközben bekövetkezett tervezõi, kivitelezõi vállalási összegek ugrásszerû megemelkedése, mely köszönhetõ az
önkormányzatok részérõl egyszerre jelentkezõ megrendelõi igényeknek, a fejlesztésekhez felhasználandó anyagok, eszközök
jelentõs áremelkedésének, valamint az ez idõben jelentkezõ szakemberhiánynak. Úgy látta, hogy a

gítséggel elemezték az adatokat.
Például tavaly összesen 162 alkalommal történt életmentés, aminek során 393 bajba jutottnak
nyújtottak segítséget. A baleseti
okokat vizsgálva kiderült, hogy
jellemzõen szubjektív emberi tényezõk állnak a háttérben. A tavaly történt vízbefulladások 3 tényezõre voltak visszavezethetõk:
betegség, idõskor miatti rosszulléttel járó eszméletvesztés következtében való fulladás sekély
vízben, továbbá strandeszközzel
mély vízbe merészkedés úszni
tudás hiányával, a fürdõzési szabályok sértésével, valamint alkoholos befolyásoltság, felelõtlenül
túlzott kockázatvállalás.
A BFT közbiztonsági testülete
munkacsoportot hozott létre egy
olyan program megalkotása céljával, ami a jelenlegi kereteken belül, jogszabályi módosítások nélkül a számos eltérõ igényû és viselkedésû látogatói réteg számára nyújt információkat, hogy a
tudnivalókra való figyelemfelhívással széles körben javítsa tovább a Balaton biztonságosságát.
A cselekvési terv a Balatoni
Vízirendészeti Rendõrkapitányság
szakembereinek állásfoglalásain
alapul, a tervek szerint az eddigi
vízparti tájékoztatásnál jóval többet nyújt majd.
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képzeléseirõl is örvendetes hírek
jöttek. Mindezek két-három éven
belüli megvalósulása után sohasem tapasztalt idegenforgalmi
adóval számolhat majd Keszthely,
melynek elõrelátó felhasználásával
újabb fejlesztéseket vihet végbe
az akkori városvezetés.
Habsburg-Lotharingiai Mária
Kinga részére a város érdekében
kifejtett, annak hírnevét öregbítõ
kiemelkedõ munkássága, egész
életmûve elismeréséül az önkormányzat által alapított legrangosabb kitüntetést, a „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntetõ címet
adományozták. Erzsébet királyné
ükunokája, nagyon szereti Magyarországot, rajong a Balato-

tókat, amelyeknek elkészítésére
sokszor hosszú órákig kellett,
mostoha körülmények között,
türelemmel várniuk.
A hazai és nemzetközi pályázatokon is sok kiváló helyezést elérõ klub a hasonló feladatkörû
honi egyesületek között mindenképpen dobogós helyre lenne
esélyes – hangzott el. A fotómûvészeket is tömörítõ közösség
tagjainak munkáit közölték rangos külföldi szaklapok és folyóiratok is. Olyan képeket hoztak
Keszthelyre, ahol az emberi beavatkozás nyomát csak minimális
mértékben lehet tetten érni.

KESZTHELYEN VETÉLKEDTEK A BALATONI BOROK

Keresik a legjobbat
A Balaton legjobb borait keresték a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karán minap megrendezett borversenyen.
nem járt semmilyen külön kiváltsággal, kötelességekkel, s nem
voltak rendi szabályai sem, a felavatottaknak joguk volt a csizmájukra valódi aranysarkantyút felcsatolni, amirõl a nevüket kapták,
a kalapjukon, a forgó alatt kis
aranysarkantyút viselhettek. Az
1741-ben napvilágot látott törvények pedig azért érdekesek, mert
megalkotásuk és kiadásuk szorosan kapcsolódik a szeptember
11-én lezajlott pozsonyi diétán
történtekhez.
A dokumentumkülönlegességeket a kastélymúzeum látogatói
a történelmi könyvtárban tekinthetik meg.
nért, mint a királyné, aki gyakran
látogatott ide. Testvérével, Mihállyal, aki a Máltai Szeretetszolgálat magyarországi nagykövete
közös, karitatív tevékenysége révén több helyen öregbítette az
ország és Keszthely hírnevét.
„Keszthely Városért” kitüntetõ
címet adományoztak: dr. Kocsis
László, Aszódi László részére a város érdekében kifejtett, példaértékû, magas színvonalú tevékenységük
elismeréséül.
A
„Keszthely Város Szolgálatáért”
elismerést kapott a város életében kifejtett kiemelkedõ munkája
elismeréséül: Kósa István Jánosné, Pawel Ramon Denisiewicz,
Pálné Szelencsik Klára, Szabóné
Lancz Anna Mária. Dr. Lukács János a város egészségügyi életében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül vehette át
a „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat. A „Keszthely Város
Szociális Ellátásáért” elismerést
idén a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítványnak ítélték oda.

A bor nemes ital, jelképe a szíveslátásnak, magában hordja a
termelõ megítélését. A szõlõsboros gazdák ezért igen komolyan veszik a jogos elvárást, hogy
boraik magas szinten megfeleljenek a minõségi követelményeknek. Jelzi ezt a Balatoni Szövetség

mondta Balassa Balázs, a Balatoni
Szövetség elnöke. – A fogyasztók
keresik a minõséget, a minõsítési
eredmény fontos garanciajegy
szerepét tölt be. Az itteni szereplés egy lehetõség ennek megszerzésére, viselésére, jellemzõen
sokan élnek is ezzel.

szervezésében immáron tradicionális bírálatra történõ egyre nagyobb számú nevezés. Az idei
XVI. balatoni borok versenyén
160 mintával vettek részt az üdülõrégióbeli gazdák. A minõsítésben a borász szakemberek mellett forgalmazói képviseletek és
szakújságírók is részt vettek, 100
pontos rendszerben értékelve a
fogyasztási, élvezeti szempontokat.
– Örömünkre szolgál a méltó
helyszín, a nagyszámú nevezés,
mellyel a Balatoni Borrégió mind
a 6 borvidéke képviselve van –

Szakmai házigazdaként dr. Kocsis László professzor, tudományos kutató, tanszékvezetõ elmondta, hogy 6 bizottságban,
összesen 30 ítész értékelésével
áll fel a sorrend, 5 kategóriába
tartozó borok legjobbját keresve.
A legtöbb mintával a Balatonfüred-Csopak Borvidék szerepelt.
Fehér-, vörös-, rozé-, desszert- és
gyöngyözõ bor kategóriában keresték a legjobbat. Az eredményhirdetésre június 29-én Balatonfüreden kerül sor, a Yacht Clubban rendezett ünnepségen.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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FÕSZEZONNYITÓ PIKNIK

Az ökomúzeum létrehozásáért A Balaton napja
A Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Kara adott otthont a
minap a Balaton Fejlesztési
Tanács (BFT) munkaszervezete,
a Balatoni Integrációs Kft. mûhelyfoglalkozásának, mely a balatoni ökomúzeum létrehozásának aktualitásait ölelte föl.

A nonprofit szervezet a közel
egy éve elindult közép-európai
Culturecovery programban vesz
rész, melynek célja a kulturális
örökség eszmei értékének megõrzése és helyreállítása. Ennek
érintettjei a közép-európai régió
állami és magánszervezetei, a
tervezett közös munka olyan innovatív modellek, stratégiák kidolgozására és gyakorlati intézkedések alkalmazására irányul,
amivel a kulturális örökség eszmei értékének védelme, fenntartható használata biztosítható.
Kiindulópont, hogy Közép-Európa

nagyon gazdag természeti és kulturális örökségekben, amelyek
fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában.
A program fõbb jellemzõit a
Balatoni Integrációs Kft. képviseletében dr. Könczölné Egerszegi
Zita mutatta be. Mint elhangzott:
tág értelemben vett tárgyi és
szellemi örökség védelmezésérõl
van szó, felölelve a tájkultúrát, a
hagyományokat, az õsi mesterségeket, az identitást és egyéb
helyi sajátosságokat. Mindez a

GO BOATING NAP

Próbavitorlázás
A vitorlázást és a sportolni vágyó gyerekeket összekötõ Go Boating napot az idén június elsõ csütörtökén rendezték meg. Tavaly
18 vitorlásklub szervezésében, összesen 38 oktatási intézmény
1629 tanulója vett részt az eseményen, az idei összesítés még
ennél is nagyobb számokról árulkodik.

Országszerte húsz helyen
próbálhatták ki a fiatalok a vitorlázást. Ezen a napon a szövetség
suliprogramjához csatlakozott vitorlásiskolák, valamint az utánpótlás-nevelõ egyesületek a környék oktatási intézményeibõl
meghívták a sportág iránt érdeklõdõ 9–18 éves fiúkat és lányokat,

hogy bemutassák nekik sportágat.
A Magyar Vitorlás Szövetség
szervezésében, az EMMI sportért
felelõs államtitkársága, valamint
a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásában zajló sportprogram
egyik helyszíne volt az Optisul Vitorlásiskola (Keszthelyi Yacht
Club), amit ezúttal is sokan felkerestek. A többéves múltra visszatekintõ napon a sportág iránt érdeklõdõ diákok szervezett körülmények között ismerkedhettek

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

Balatonra és térségére vonatkoztatva képezheti „Balatoni Ökomúzeum” fogalmát, ami nem egy
épületet jelent kiállítási tárgyakkal, hanem a térséget, az
örökség élõ megjelenítésével.
A keszthelyi találkozón szó
esett a stratégiai tervekrõl, s
mindezekkel együtt új turisztikai
szolgáltatások megjelenítésérõl,
oktatási anyagok készítésérõl. Az
ökomúzeum szerkezeti felépítési
elképzeléseirõl, funkcióiról beszélt dr. Némethy Sándor szakértõ, a természetközeli gazdálkodás
kialakításának lehetõségeit és
szerepét érintõ témakörben tartott elõadást a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképzõ és Vidékfejlesztési
Kar képviseletében dr. Szemethy
László. Nemzetközi jó gyakorlatok
tapasztalatait 3 vendég szakember osztotta meg svéd, olasz
és spanyol példákon keresztül a
hallgatósággal. Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása és
tanösvények, alternatív turisztikai útvonalak ökomúzeumi területen való kialakítása témakörében tartott elõadást Havasi
Bálint, a keszthelyi Balatoni
Múzeum igazgatója.
A program az Interreg Central
Europe Programból, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és
magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, 2020-ig.

Május utolsó szombatján immár negyedik alkalommal rendezték meg a Balaton napját, az elsõ egész magyar tengert körbe ölelõ régiós rendezvényt, amelynek keretében 14 helyszínen várták az
érdeklõdõket a tó körül ingyenes strandbelépéssel sport-, szórakoztató és szabadidõs programokkal.

A fõszezonnyitó piknik napját,
ami egyben a balatoni összetartozás ünnepe is, idén elõször nem a
víz hõfokához és az idõjáráshoz
igazodva tûzték ki, hanem a Balatoni Szövetség kezdeményezésére egy fix, pünkösd utáni napra
tették, ezzel is jelezve, hogy akkor
is akad bõven színes program az
üdülõrégióban, ha nem süt hétágra a nap. A csatlakozott tóparti te-

lepülések a helyi adottságaiknak
megfelelõen eltérõ programokkal
várták az érdeklõdõket, de mindenhol 14 órakor nyitották meg a
fõszezont a strandokon tóba futással, majd koccintanak a
Balaton-Borral, az ország elsõ régióborával. Az ünneplõ települések között a zalai tópart kitett magáért, hisz Balatongyörök, Keszthely és Vonyarcvashegy is bemu-

Hévíz irodalmi emlékkoszorúi

meg a sportággal, a hajókkal és a
kikötõi hangulattal a Csárda u. 13.
szám alatti vízitelepen. Buzás
Emlékkoszorúk címmel, egykori tagjaikhoz kötõdõ kerek évforAttila, az Optisul vitorlásoktatójának vezényletével a Ranolder- dulókhoz igazodóan, emlékprogramot indított el a hévízi Csokonai
iskola nyolcadikos diákjai is a sze- Vitéz Mihály Irodalmi Társaság.
lek szárnyán suhanhattak a víz felett. A diákok már az elsõ foglalKöreikben az 1970-es évektõl költõ „Öt esztendõ Drangalagkozás alkalmával megtapasztalaz egyetemes magyar mûvészet ban” címû kötete, valamint unoés tudomány színe-java fordult kahúgának, Parill Orsolyának kömeg. Mint Tar Ferenc elnök el- szönhetõen, a tavaly megjelent
mondta, a közösség szellemi hori- „Újabb
évek
Drangalagban
zontja Párizstól Marosvásárhelyig 1985–1988” címû naplójegyzetek
terjed. Szimpózium jellegû, nyílt gyûjtemény, majd a Becei agentanulmányi napokat honosítottak da, ami trilógiává kapcsolta a szõmeg, könyvbemutatókkal, elõ- lõhegyi Takáts-irodalom egy koradásokkal gazdagították a fürdõváros kulturális életét. Ezt színesíti tovább a hagyományteremtõ
szándékkal kezdeményezett Emlékkoszorúk rendezése, aminek
elindítására Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költõ születésnapi évfordulóját választották. A programmal azon nagyra becsült volt
tagtársaik életmûve elõtt tisztelegnek, akik már nem lehetnek
köztük. Így hajtottak fejet idén 9
hatták, hogy a vitorlázás egyszer- alkotó elõtt.
A somogyi származású, a balare fizikai és szellemi teljesítmény,
lendület és kitartás, ügyesség és tongyöröki Bece-hegyhez külöalapos technikai felkészülés. A nösen szorosan kötõdõ, 10 éve
modern, könnyû kishajókkal vízre elhunyt Takáts Gyula Kossuth-díszálló ifjaknak nagy élményt jas költõ életét Cséby Géza kesztjelentett részt venni egy új csa- helyi irodalomtörténész idézte.
Az elõadásban hangsúlyt kapott a
patsportban.

szakát. Cséby Géza, Takáts Gyula
környezetét több versének idézetével járta körül, a költeményekkel keresve, hogy hol is van a
Drangalag, s ki a mester és egyben tanítvány Csu Fu, a (fiktív) kínai társ, akit a megálmodott világgal együtt 97 éves korában
hagyott itt a költõ.
Az idei emlékkoszorúban volt
még Baka István, Bólya Péter,
Hamvas Béla, Hubay Miklós, Juhász Ferenc, Sánta Ferenc és Szilágyi Domokos.

Somogyi Zoltán, Bokányi Péter, Zalán Tibor, Cséby Géza, Tar Ferenc

tatta, hogy érdemes vendégváró
programokkal kedveskedni az elõszezoni vendégeknek. A vonyarcvashegyi Lido strandon a sportok
fellegvárában: vízi aerobicot, tollaslabdát, röplabdát, kosárlabdát,
petanque-ot is kipróbálhattak.
Délután az akvarellfestés rejtelmeibe vezettettek be, majd este
az I. úszólámpás építõ világbajnokságon és bemutatón világították ki
a Balatont. Keszthelyen a Balatonpart; a zenepavilon és a városi
strand volt a fõ helyszíne a nyárnyitó ünnepnek. A Nõk a Balatonért Egyesület jóvoltából lehetett
Balaton-társasjátékot játszani, de
volt családi homokvárépítõ verseny, vízi-kötélhúzás valamint kézmûves-foglalkozás és játszóház a
Szemfüles Egyesülettel. A villámrajztanfolyamot Zalavetczki Zita
festõmûvész tartotta, de volt
mandalakészítés is. Fellépett a
Boombatucada dobegyüttes, a Rezidance Tánccsoport és Töttõ Vilmos népzenész együttese. A balatongyöröki községi strandon a közös csobbanással azt hirdették,
hogy már több mint 20 oC-os a Balaton. Itt, Villányi Éva, a mûvelõdési
ház vezetõjének startjelzésére közel húszan futottak bele a Balcsiba.

