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AUTÓMATUZSÁLEMEKKEL GAZDAGODTAK

KESZTHELYI STRANDOK

Különlegességek a hintókiállításon
A Helikon Kastélymúzeum június közepén egy sajtótájékoztatón
mutatta be hintókiállításuk két új különlegességét: egy 41 Packard
110-et és egy Ford T-modell Speedstert, amelyek tartós letétben kerültek a kiállítás gyûjteményébe. Így immár három különleges gépjármû – egy 1914-es Ford T-modell már korábban a kollekcióba került – megtekintésével lehet nyomon követni a technika fejlõdését.

Pálinkás Róbert, a kastélymúzeum igazgatója Európa egyik
legnagyobb hintógyûjteményében elmondta, hogy az autógyártás õskorának megidézésével már
azt a folyamatot is szemléltetni
tudják, hogy miként változtak a
hintók egyszeriben autómobilokká. A fõvárosban élõ Lakatos
Ferenc mûgyûjtõ, mecénás az
autórestaurálás nagymestereként mesélt a felújított az eredeti alkatrészekkel újjávarázsolt auményeket kérõ szempontrend- tókról. A bemutatott jármûvek
szernek is.
közül a Packard száz lóerõs, soA fõidénynek a tavalyi állomá- ros, hathengeres, 4018 cm3-es
nyi létszámmal vágnak neki. Újra motort birtokló impozáns darab
lesznek animátorok, diákmunkások, illetve visszafoglalkoztatott
nyugdíjasok is. A vízimentõk a
hirtelen felmelegedett tóból az
elhullott haltetemeket napi rendszerességgel összegyûjtik. A
strandok felelõse, a Helikon
strand iszapos vizét bepanaszoAz elhívatott és tapasztalt
lóknak annyi jó hírt közölt, hogy
2021-ben várhatóan egy új iszap- pedagógusok munkáját, a kis
kezelési rendszert alkalmazó tel- létszámú osztályokat, a szerejes mederkotrás történik majd, tetteljes légkört, a keresztény
így a Helikon strand 2,5 hektáros értékrend képviseletét, a hagyovízfelülete alatti rész is fürdõzés- mánytisztelet fontosságát, az
értékteremtést és az elfogadó
re sokkal élvezetesebb lesz.
Szeptembertõl újabb attrak- szeretetre épülõ közösségteciófejlesztés startol, és mindhá- remtést, az iskola korábbi és jerom strand fejlesztése elindul a lenlegi dolgozóit egy kisfilm mumár elnyert TOP-os pályázathoz tatta be a Ranolder János Római
kapcsoltan. Mindhárom „plázs” Katolikus Általános Iskola újratovábbi modernizálására kész ter- alapításának 15 éves jubileuma
veket dolgoztak ki, így ha egy pá- alkalmából rendezett díszünlyázatot kiírnak, azonnal képesek nepségen a Balaton Színházban.
lesznek azt, eredménnyel megragadni.
Õry Gábor, a nagy múltú intézmény igazgatója ünnepi köszöntõjében minden segítségért köszönetét tolmácsolva emlékeztetett arra, hogy az iskola 1882 óta
mûködik a városban, csak a kommunizmus elpusztította Ranolder
püspök vetését. A Veszprémi Érsekség 2004-ben indította el itt
az oktatást.
(Folytatás a 4. oldalon.)
azt a szintet, hogy ezek az automata eszközök valóban az életmentés és a biztonság szolgálatába állíthatók. Nagyon örülök, hogy
a partnereink segítségével elindíthatjuk ezt a ma még különlegesnek számító rendszert. Ezzel az
együttmûködéssel a magyarországi vízimentés nemzetközi összehasonlításban is az élvonalba kerül
– mondta az átadás kapcsán Bagyó
Sándor, a Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

gyártási éve 1941. A közel 8 évtizedes autómatuzsálem származási országa az Amerikai Egyesült
Államok. A korábban a Magyar
Veteránjármûvesek Szövetsége

20 lóerõs motorjával a gyártáskor
igazi csodának számított. Ezt a típust 1927 októberéig gyártotta
Henry Ford cége. „Bádog Böske”,
ahogy mi, magyarok becéztük,
tette lehetõvé a középosztálybeli
amerikaiak számára az utazást, és
ez számít az elsõ megfizethetõ
autónak is, mivel már futószalagon készült. Az autó páratlan sikerének alapja a konstrukció egyszerûsége és célszerûsége volt. E
típus annyira népszerû volt, hogy

által rendezett kiállításokon bemutatott oldtimer egyedülállónak számít hazánkban. A hintókiállítás 2-es termében kapott helyet Lakatos Ferenc kiállító 104
esztendõs Fordja is, ami a maga

15 millió darabot gyártottak belõle. Ez a modell magyar szempontból is nagy jelentõségû, hiszen
tervezõi csapatában két neves
autókonstruktõrünk is jelen volt,
Galamb József és Farkas Jenõ.

Apróbb változások
– A keszthelyi strandokra látogató helybéliek és turisták a szezonban a megszokott magas színvonalat kapják, és ezúttal csak kevés újdonságra figyelhetnek föl. A Helikon és a Libás strandon telepítünk ugyan úszó napozóstégeket a fõszezonra, a városin pedig új
kajak-kenu kölcsönzõ is megkezdte a mûködését, de nagyobb attrakciófejlesztés csak szeptembertõl startol – összegzett Csendes
Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdõüzemeltetési részlegvezetõje.

A keszthelyi strandgazda elárulta: nem változott a beléptetési rendszer, és a helyi lakosok
strandbérleteinek díjtételei sem
módosultak. A helyben élõk a városira a teljes szezonban négyezer forintért, a két kisebb
strandra pedig ezer-ezer forintért
mehetnek, kombinált bérletet
pedig ötezer forintért válthatnak.
A felnõttbelépõk árai mintegy
húsz százalékkal emelkedtek. A
díjemelés a környék strandjain is
megtörtént, mert mindenhol követni kellett a járulékos költségek
emelkedését. A mûködtetéssel
járó terhek növekedése miatt a
drágítás elengedhetetlen volt, de
a városin, a teljes árú belépõjegy
ára ezer forint alatt maradt, a He-

likon és a Libás strandra pedig
600–600 forint a napi belépõ egy
felnõtt részére. A strandok használatáért naponta reggel fél kilenctõl este hét óráig kell fizetni.
A szokásos karbantartások, festések, fûnyírások persze mindenhol
lezajlottak, rendben vannak a
sportpályák is, amikkel az idén is
bekapcsolódnak a Mozdulj Balaton programba. A városi strandon
továbbra is üzemel a csúszda, és
a sporteszközkölcsönzõk is kinyitottak. A strandi büféseket a versenyhelyzet idén is kisebb-nagyobb fejlesztésekre ösztönözte.
Mindhárom strand versenyez a
Kékhullám zászló strandminõsítési programban. Szeretnének
megfelelni a szigorúbb követel-

A BALATONI BIZTONSÁGOT

Mentõdrónok segítik
Csúcstechnika segíti a Balatonon a Vízimentõk Magyarországi
Szakszolgálata munkáját.

Telekom Mentõdrón Flotta
kezdte meg mûködését egy különleges összefogás eredményeként a vízimentõ mentõszolgálat,
a Telekom és a Duplitec Drone
Kft. közös programjával. A napokban üzembe állított 3 speciális
drón alkalmazásával a bajba jutók
gyorsabban, új módszerekkel
kaphatnak segítséget. Hatékonyabbá válik a felderítés, valamint életmentõ eszköz helyszínre
juttatása is biztosítható légi úton.
A drónok az indítástól akár 5–8 kilométerre is képesek elrepülni,
amikor bevetésüket a vízimentõk
indokoltnak tartják.
Két hõkamerás drón speciális
kommunikációs rendszerével, kamerájával 8 kilométeres távolságból is képes nagyfelbontású felvételeket továbbítani a kezelõszemélyzetnek, amely a kutatást
és a mentésre való felkészülést

könnyíti meg. A drónok képesek a
nádasok területeit is felkutatni,
amely hagyományos eszközökkel
lényegesen körülményesebb. A
felvételek szükség esetén továbbíthatók a vízirendészethez vagy
a mentésben részt vevõ más készenléti szervekhez. A légi gépeken elhelyezett több mint 100
decibeles hangszórók segítségével a vízen bajba jutott embereket élõben lehet irányítani, vagy
éppen biztatni, krízishelyzetben
az emberi kapcsolat tudata és a
biztató szavak is életmentõk lehetnek. A másik típus, életmentõ
eszköz eljuttatásában áll rendelkezésre. Egy speciális, automatikusan felfújódó Restube nevû
mentõeszközt tud a drón a bajba
jutott emberek közvetlen közelébe szállítani, kioldószerkezetével
a megfelelõ helyen azt ledobja.
– A technológiai fejlõdés elérte

15 éves
a Ranolder-iskola
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KÖZÖTTÜNK JÁRÓ SZENT MÁRTON

NYÍLT NAPON

Mozgást elemeznek Mártoni települések találkoztak
A Balaton-felvidéki Szent
Szakmai nyílt napot tartott a hévízi Szent András Reumakórház
Kiindulópont, hogy az egész- Márton-települések találkozóját
a nemrég átadott mozgásanalizáló laboratóriumában.
ség szoros összefüggésben van a szervezte meg a Keszthelyi Vámozgással. Ennek alapeleme a já- rosvédõ Egyesület június közerás, ami az egyik legtermészete- pén a Balatoni Múzeumban.
A Festetics Fürdõházban mû- ban jelentkezõ mozgásszervi el- sebb mozgás, s hatással van az Rácz Tamásné Páldy Eszter, a
ködõ Kinesio-Lab bemutatóprog- változások.
egész vázrendszer mûködésére. program kapcsolattartó koordiramját zalai háziorvosok, gyerSzámítógép vezérlésû, mû- Ehhez szorosan hozzátartozik a nátora a találkozó céljáról szólva
mekgyógyászok, ortopéd és trau- szeres mozgásvizsgálatok zajla- gerinc és a medence helyzete, az azt emelte ki, hogy közös tervematológus szakorvosok részére nak, amelyek lehetõvé teszik az ízületi mozgások, a lábak állapota zéssel létre kívánják hozni a Baszervezte az intézmény. Mint el- emnberi szervezet mozgásrend- és boltozata, vagy a talpak talajra laton-felvidéki Szent Mártonhangzott: a fejlesztési források szerének pontos, mélyreható kifejtett nyomása. Mindezekre utat, amely a települések egyleghatékonyabb
felhasználása vizsgálatát. Az orvosok az új esz- alapozottak a vizsgálatok, köztük máshoz való intenzívebb kapcéljával hozta létre a kórház a la- közök használatával alaposabb szerepel a testösszetétel-mérés, csolódása mellett zarándokútboratóriumot. A modern eszkö- prevenciós tanácsokkal tudják melynek értékei elkülönítve meg- fejlesztési, továbbá a vallási tuzökkel végzett analízisekkel ob- ellátni a betegeket, illetve az al- mutatják a testet alkotó vala- rizmus erõsítését szolgáló lehejektíven nyomon követhetõ a ke- kalmazott kezelések hatékonysá- mennyi összetevõ tömegét. A tõségeket is magában rejt.
zelések eredménye, szûrési jel- gát tudják mérhetõ módon érté- mért adatok összehasonlíthatóak
leggel kimutathatók a fiatalkor- kelni.
a normál értékekkel, ennek alapA
Sümegrõl,
Barnagról,
ján az életmódra vonatkozóan
hasznos tanácsokkal lehet ellátni Vörsrõl, Óbudavárról és Zalaa pácienseket. A laborban vizsgál- szentmártonról érkezett vendéható egyebek közt a gerincfunk- geket elsõként Németh Ferenc
ció, az izomcsoportok ereje, állás, egyesületi titkár köszöntötte, ráa járáskép. Az eredmények érté- világítva a krisztusi utat követõ
Egy kávé elfogyasztása mellett hasznos bûnmegelõzési taná- kelése után személyre szóló ta- Szent Márton püspök személyére,
csokkal gazdagodhattak az érdeklõdõk június elsõ péntekjén Héví- nácsadással lehet segíteni a fel- aki az irgalmas felebaráti szeretet
zen – adta hírül dr. Lakics Andrea rendõr õrnagy, a Keszthelyi Rend- tárt rendellenességek korrigálá- megszemélyesítõjeként él a közõrkapitányság kiemelt bûnmegelõzési fõelõadója.
sát. A vizsgálatok gyermekkorban tudatban. A Keresztény Értelmiis elvégezhetõk, ennek feltétele a ségiek Szövetsége Keszthelyi Csominimum 135 centiméteres test- portja és a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete a civil szférát
A Zala Megyei Rendõr-fõkapi- az érdeklõdõk. Ennek a kezdemé- magasság.
tányság bûnmegelõzési munka- nyezésnek a lényege, hogy egy
társai Hévízen, az Erzsébet király- ingyenes regisztrációt követõen
né útján a rendõrõrs elõtt, a a kerékpárok adatai egy biztonsáPolice Coffee elnevezésû orszá- gos, a rendõrség számára is hozgos rendezvénysorozat kereté- záférhetõ adatbázisba kerülnek.
ben, egy finom kávé mellé bûn- A regisztrációkor minden, a kemegelõzési tanácsokkal látták el rékpárra vonatkozó adat, inforAz önkormányzati választásra készülve július elején mutatta
az érdeklõdõket. A beszélgetések máció rögzítésre kerül, amely egy
során több téma is szóba került, késõbbi bûncselekmény esetén be keszthelyi jelöltjeit a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület
többek között az áldozattá válás megkönnyíti a hatóságok munká- (KÉVE). A KÉVE színeiben történõ közös indulást minden, Kesztmegelõzésének, elkerülésének le- ját. A nyilvántartási rendszer se- helyen érdemi tevékenységet folytató ellenzéki párt és civil szehetõségei, valamint a vagyonvé- gítségével beazonosíthatóvá vál- replõ támogatja, így a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az
delem, továbbá a BIKE SAFE or- nak a kerékpárok, és így azok na- MSZP, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom helyi Kosszágos
kerékpár-regisztrációs gyobb valószínûséggel visszake- suth Köre is.
program keretében a kerékpárjuk rülhetnek jogos tulajdonosaikbiztonságáról is gondoskodhattak hoz.
Az MMM részérõl Lukácsi Ka- csapatával együtt megvalósítatalin elnökségi tag tolmácsolta ni Keszthely valódi, emberi lépMárki-Zay Péter üdvözletét, és tékû és fenntartható fejlõdéelmondta: fontosnak tartotta, sét. Bemutatták a KÉVE jelölthogy Keszthelyen is megvaló- jeit az egyéni választókörzeteksult fõ célkitûzésük: mindenhol ben: 1. Kenyeres Bence komcsak egyetlen ellenzéki jelölt munikációs szakember, énekes;
álljon szemben a Fidesz embe- 2. Nagy Zoltán vendéglátós válrével.
lalkozó, kamarai vizsgabiztos,
Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi örökségét mutatja be az
A KÉVE polgármesterjelöltje megyei közgyûlési tag; 3. Koaugusztus 25-éig a Balatoni Múzeum Halápy-termében látogatható a keszthelyi születésû Czuth vács Viktória bányamérnök,
tárlat, mely a pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi gyûjtemé- Zoltán László közigazgatási közgazdász,
önkormányzati
nyének anyagát tárja az érdeklõdõk elé.
szakértõ, aki emellett közgaz- képviselõ; 4. Herold János vendász mérnök-informatikus, va- déglátós vállalkozó; 5. dr.
lamint mûszaki menedzser vég- Weller-Jakus Tamás jogász; 6.
A Bodzavirág Népdalkör köz- vitrinbe a pécsi múzeum mintegy zettséggel is rendelkezik. A ver- Molnár Tibor tanár; 7. Haász
remûködésével tartott nyitóün- 400 darabos kollekciójából. A kiál- senyszférában és az államigaz- György olajipari mérnök; 8. Varnepségen Ruzsics Ferenc polgár- lítás Hévízrõl érkezett, és eljut gatásban egyaránt szerzett fel- ga László népi iparmûvész.
mester és Havasi Bálint múzeum- majd Horvátországba, Szerbiába s sõvezetõi munkatapasztalatoA KÉVE július végén mutatja
igazgató mondott köszöntõt, a Vajdaságba is. A tárlat megidézi kat, sõt brüsszeli kiküldetésben be választási programját, memajd a kiállítás kurátora, Burján azt a kulturális és történeti hátte- is dolgozott.
lyet helyi konzultáció, részvéteIstván etnográfus, fõmuzeoló- ret, amely a Zsolnay nõvéreket
Czuth a sajtótájékoztatóján li programalkotás keretében
elmondta, hogy a tudás, hit, fejlesztenek tovább a választóbecsület szellemében kívánja polgárok bevonásával.

Police Coffee

Ellenzéki jelöltek Keszthelyen

A BALATONI MÚZEUMBAN

körülvette, és amely Terézt a népi tárgyak gyûjtésére ösztönözte.
Bemutatja többek között azt is,
mi a jelentõsége Zsolnay Teréz és
Júlia munkásságának, nagyobb
hangsúlyt helyezve Teréz néprajzi
gyûjtéseire, a gyûjtött tárgyak
másodlagos felhasználására, a
mintakincs továbbélésére és a
korban egyre népszerûbb népmûvészeti kiállításokon való szereplésére. A látogatók megismerhetik a kutatás eddigi eredményeit, e különleges tárgycsoport eredetét és használatát illetõen, a készítés technikáját, s a
viselés módját is.

kötõdését is. A meghívottak beszámolót hallgattak meg a Szent
Márton európai kulturális útvonal
jelentõségérõl és az ezt is tárgyaló szombathelyi nemzetközi konferenciáról. Mielõtt feltérképezték volna a mintegy 1700 éve
született szent kultuszával kapcsolatos közös lehetõségeket,
szót ejtettek a zarándokutak fejlesztési tapasztalatairól. Levetítettek továbbá egy Hollandiában
készített kisfilmet, ami a Szent
Márton-ünnepség meghitt hangulatát idézte vissza.

Õshonos gyümölcsfákkal
Partics Gyula gyûjtése révén mintegy félszáz õshonos gyümölcsfából álló tündérkertet avattak Cserszegtomajon, a testvértelepülési találkozó és családi fesztivál keretében. Az eseményen új gyümölcsfákat is elültettek a köztemetõ és a Szent Anna-templom közellétében kialakított gyümölcsösbe. A kertet az önkormányzat
egy kerékpárút melletti közösségi térként képzeli el, ahol a helybélieken túl az itt áthaladók is megpihenhetnek. Az ötletgazda Kovács Gyula erdész.

Varga-Csikász Bence és Tál
Zoltán plébánosok tartották az
ünnepi szabadtéri szentmisét,
melynek keretében megáldották
a település zászlóit. A lobogókból egy-egy a két testvértelepülésre: Dálnokra, és Adorjánra került, egy-egy pedig a helyi római
katolikus egyházközségekhez. Az
átadóünnepségen Bartha Gábor
polgármester köszöntõje után V.
Németh Zsolt kiemelkedõ nemzeti értékek felügyeletéért felelõs miniszteri biztos mondott
beszédet. Rámutatott, hogy az
elmúlt évszázadban eltûnt a termesztésbõl a helyi és tájfajták
háromnegyede. Zalában, a göcseji, a hetési tájegységeken a
gondos gazdáknak sikerült át-

menteniük kiváló beltartalmi értékû gyümölcsfajtákat, amelyek
vegyszerezés nélkül is képesek
alkalmazkodni a klímaváltozás
szeszélyeihez. Megtudtuk: a kert
egyik különlegessége, a világon
egyedülálló cserszegi mézes cseresznye is hamarosan termést
fog hozni, megmenekülve a kihalástól. Gondozott otthonra lelt
a cserszegtomaji Tündérkertben
a helyben és a környezõ településeken gyûjtött fajták közül a
Szent Anna-körte is. A várakozások szerint több, egykor ízesnek
titulált, százévesnél idõsebb fákról oltott körte, alma, szilva, cseresznye és meggyfajta is hoz
majd gyümölcsöt egy-két esztendõn belül.

15 éves a Ranolder-iskola

zatokat. Beigazolódott, hogy
nagy szükség van a keresztény
értékeken alapuló, nemzeti hagyományõrzésre hangsúlyt fektetõ intézményre. Az egyház komoly összegeket fordított az iskola rendbetételére.
Márfi Gyula érsek örömmel vette, hogy 15 évvel ezelõtt az önkormányzat egyhangúan mondott
igent az iskola indítására. Köszönetét fejezte ki Pálné Szelencsik Klára és dr. Belák Péterné korábbi
igazgatóknak a lelkiismeretes
helytállásukért, a helyes emberkép megalapozásáért, a hitre és jó
erkölcsre nevelésért, az értelmi,
érzelmi és akarati adottságok kiegyensúlyozott kibontakoztatásáért, amire az iskola folyamatosan különös gondot fordít.
A pedagógusok és korábbi
igazgatók munkáját a jelenlegi
vezetõ virágcsokorral köszönte
meg, a gálamûsorban pedig a kiemelkedõen tehetséges jelenlegi
és egykor itt tanult diákok mutatták be, verses, táncos, énekes
produkcióiikat.

Mindig nyíló virágok

gus, a Janus Pannonius Múzeum
Néprajzi Osztályának vezetõje
ajánlotta a Mindig nyíló virágok
címû tárlat csodás darabjait a látogatók figyelmébe. Jelezte,
hogy hazánk elsõ néprajzi gyûjtõje tulajdonképpen Zsolnay Júlia
volt, aki már az 1870-es években
katalogizálta azon míves darabokat, melyek egyes példányai akár
a reneszánsz korban is készülhettek.
A Zsolnay-gyár díszrelikviáira
már olyan motívumok is kerültek,
amelyek a bemutatott fõkötõkön
szerepeltek. Fõleg a délszláv népek viseleti darabjai kerültek a

erõsítve volt jelen a rendezvényen. Csángó Zsuzsanna egyesületi elnök vetített képes elõadásában azt járta körül, hogy Keszthely hogyan kötõdik Szent Mártonhoz. A Magyar Turisztikai Ügynökség részvételével zajlott konferencia résztvevõi a városban
megtekintették a Szent Mártonfreskót a keszthelyi Szent Miklóskápolnát, valamint a keszthelyi
volt Szent Márton-templom múzeumban õrzött keresztelõmedencéjét, és röviden bemutatták
saját településük szenthez való

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi nemcsak a tantervnek
megfelelõen tanítunk, hanem
munkánk középpontjában a keresztény nevelés értékei s a magyar nemzeti hagyományok állnak. A tantárgyakon túl a tisztesség, a szorgalom, a segítõkészség, az állampolgári felelõsség is
megbecsülést kap.
Sifter Rózsa kormánymegbízott mindenkinek gratulálva arról
szólt, hogy az iskola egyedi a megye oktatási szervezetrendszerében. A keresztény értékszemlélet, magatartásforma és viselkedéskultúra átadása különösen
fontos és idõszerû napjainkban. A
gyerekeinket ugyanis alaposan
fel kell készíteni az élet kihívásaira. A jubileumát ünneplõ iskola
szerepe ezért is felértékelõdik. Az
intézmény erõssége abban rejlik,

hogy a nehezen kimutatható teljesítményekre is nagy hangsúlyt
helyeznek – húzta alá.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ az elhívatott feladattel-

jesítésért köszönetet mondva azt
fejtette ki, hogy másfél évtizeddel ezelõtt jó gondolat volt elindítani az iskolát, vállalni a fenntartással és mûködtetéssel járó áldo-
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GÁLAPROGRAM JUTALOMOSZTÁSSAL

Az én városom

Keszthely Város Idõsügyi Tanácsának megbízottjai mintegy száz
ovis, suliba járó és középiskolás gyermeket, szüleiket és felkészítõ
pedagógusaikat hívták meg június közepén arra a Balaton Színház
színháztermében rendezett gálamûsorra, ahol egy díjátadó ünnepség keretében kiosztották „Az én városom Keszthely” címû rajzpályázat elismerõ okleveleit, jutalmait és egy játékos árverezéssel a
kórház segítségére is lehettek.

A város természeti vagy épített
örökségeit rajz formájában örökítették meg az ifjú alkotók. A pályázat fõvédnökségét ellátó idõsügyi
tanács azt kívánta elérni, hogy a
szépkorúak mellett a fiatalokban is
erõsödjön a helyi identitás. A legjobb munkákból kiadvány készült,
melynek bevételeit jótékony célra
ajánlották fel. Nagy Bálint, a város
alpolgármestere köszöntõjében jelezte, hogy a helyi felhívásra mintegy száz pályamunka érkezett. Elsõsorban a Balaton, a Festeticskastély és a belváros ihlette meg a
nevezõket. A jeligés pályamunkákat a Váncsa Ildikó festõmûvész által irányított szakmai zsûri bírálta

el, figyelembe véve a különbözõ
korcsoportokat. A közönség is szavazhatott. A bírálóbizottság által
legjobbnak ítélt pályázatokból
olyan könyv készült, amelyet
szponzorként mindenki megvásárolhatott és az ebbõl befolyó
összeget teljes mértékben a városi
kórház gyerekosztályának megsegítésére ajánlották föl a program
szervezõi. A jelentõs pályázati forrás segítségével életre hívott rendezvény a Szülõföld Kulturális,
Sport- és Örökségvédelmi Egyesület közremûködésével zajlott. A
gálán a gyerekek daloltak, táncoltak, muzsikáltak, és a licitálás elõtt
még egy bohózat is elhangzott.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 Nyitva: H–P.: 9–12 és 15–17 óráig

KESZTHELYI KLASSZ

A PARTON!

Zenei fesztivál
Több mint 60 programot kínál a Klassz a pARTon! klasszikus zenei fesztivál az ország több pontján július 12. és augusztus 30. között. A program a családok egészét megmozgatja, minõségi kulturális kikapcsolódást nyújt a legszélesebb közönségnek, és lehetõséget biztosít a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 15 millió forinttal, a Nemzeti Kulturális Alap 25 millió forinttal támogatja a rendezvényt.
Sajtótájékoztatón jelentették be,
hogy a 12 kijelölt település közé
került Keszthely és Gyenesdiás is.
A keszthelyi zenepavilonban a
Szent Efrém Férfikar és az Ewald
Rézfúvós Együttes koncertezik. A
Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom ódon falai között lép
föl: a Keller Quartet és Érdi Tamás
zongoramûvész; a nemzetközi hírû testvérpár, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám
csellómûvész; Kertesi Ingrid ope-

raénekes és a Budapest Saxophone Quartet; a világhírû
Münchener Bach-Chor énekeseibõl álló Bach Kamarakórus és a
Simplicissimus Kamaraegyüttes. A
Festetics-kastély tükörtermében
ad koncertet: Illés Eszter fuvolamûvész, Stark János Mátyás hegedûmûvész és Szedmák Eszter
csembalómûvész; Kolonits Klára
operaénekes és Zsoldos Bálint
zongoramûvész; a törökországi
Németh Quartet; a Trio Energico;
Kocsis Krisztián zongoramûvész; a
Grazioso Quartet és Podhorányi
Zsolt mûvelõdéstörténész; a Görög Sisters.

AZ UTÁNPÓTLÁSÉRT

Vitorlás vízi programok
A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával, a Magyar
Vitorlás Szövetség felhívásának eleget téve, a Keszthelyi Yacht
Club (KYC) és az Optisul Vitorlásiskola is csatlakozott a „GoBoating
a vitorlázás nyílt napja” elnevezésû rendezvényhez, június elsõ csütörtökén – tudatta lapunkkal Buzás Attila vitorlásoktató, a GoBoating helyi szervezõje.

Megkezdõdik a nagy múltú,
belvárosi barokk mûemlék épületnek, a Reischl család egykori
sörházának felújítása Keszthelyen – jelentették be a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program pályázatán elnyert 850
millió forintos európai uniós támogatás segítségével, várhatóan
még idén megvalósuló beruházás kivitelezõi szerzõdésének ünnepélyes aláírásán, a városházán.

A projektnyitó rendezvényen
Ruzsics Ferenc polgármester kiemelte: sikerül a lakosság régi vágyát teljesíteni, amikor a kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott állapotú ipari mûemléki
épületegyüttest megújítják, és az
a keszthelyi városközpont új
ékessége lesz. A Széchenyi 2020
program keretében megvalósuló,
százszázalékos támogatottsági
intenzitású fejlesztés révén sor
kerül a sörház és a kapcsolódó
alulhasznosított területek teljes
körû rekonstrukciójára. Ennek
eredményeképpen a helyreállított épületben új, sokfunkciós,
kereskedelmi-szolgáltató és közösségi terek létesülnek, melyek
széles célcsoportokat lesznek képesek kiszolgálni. A sörház belsõ
udvarát is csinosítják, a romos
épületmaradványok elbontásával
új zöldterületet alakítanak ki. A
keszthelyi kézmûves sörfõzés
alapjait is lerakják az ehhez szükséges helyiségek kialakításával. A
közbeszerzési eljárás lezárultával
a budapesti székhelyû Investmondi-System Kft. nyerte el a kivitelezés jogát, és õ veszi át a
munkaterületet, hogy legkésõbb
jövõre készre jelentsék a beruházást. A mûemlékegyüttes Keszthely múltjának egy jelentõs darabja, mely a Festetics, Hofstadter és Reischl családok emlékét hordozza. A sörgyár épületét
még Festetics György építtette
az 1700-as évek végén. 1793 körül korszerûsítették, majd uradalmi ser- és pálinkafõzõként mûködött egészen 1844-ig, mikor a
Morvaországból hazánkba települt serfõzõmester, Reischl Vencel vette bérbe. A vállalkozás fellendült, 1864-ben Reischl megvásárolta a sörház tulajdonjogát. A
következõ bõvítést már unokaöccse, ifj. Reischl Vencel végeztette, és a vállalkozás ezt követõ-

kezelését, irányítását. A szervezõk egyéni jelentkezõk, iskolai
osztályok, tanulócsoportok és
családok jelentkezésére is felkészültek. A széles tömegbázis kialakítása, az utánpótlás-nevelés
fejlesztése, támogatása már régtõl fogva jelent feladatot a vizesegyesületeknek. A „vizesiskoláknak” is érdeke, hogy szervezett körülmények között kerülhessen közvetlen kapcsolatba a
sportággal minél több iskoláskorú gyermek. Kiváló versenyzõk
és olimpikonok vezetésével a tavalyi nyílt napon több mint 1600
gyermek látott rá arra játékos
programok kíséretében, hogy
milyen élvezetes irányítani egy, a
hullámok hátán sikló sporteszközt.

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
A Keszthelyi Yacht Club 140
éves fennállásának alkalmából
meghirdetett programon ismét
örömmel fogadták kikötõjükben
az érdeklõdõket az ingyenes, de

regisztrációhoz kötött próbanapon. A hozzájuk kilátogató 9–18
éves fiatalok felügyelet mellett,
biztonságos körülmények között
próbálhatták ki egy vitorláshajó

Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

KITEKINTÕ

MEGKEZDÕDIK A REKONSTRUKCIÓ

Megújul a Reischl-féle sörház

en több mint 100 éven keresztül
jelentõs gazdasági szerepet játszott a város életében. A 18. századi uradalmi serfõzde lényegében ekkor alakult át nagykapacitású, gépesített sörgyárrá. A
„Reischl-féle étterem és sörkert”
hamarosan a balatoni turizmus
egyik legkedveltebb helyévé vált.
Késõbb sajtüzem kapott itt helyet, az utcafronti barokk szárnyban pedig lakásokat alakítottak ki.
Az épületegyüttest 15 évvel ezelõtt nyilvánították mûemléki védett értékké. Az egykori Reischlféle sörgyár adhat majd otthont a
helyi mezõgazdasági termelõk
piacra jutását támogató szövetkezeti boltnak. A keszthelyi önkormányzat az ehhez szükséges
infrastruktúra kiépítésére közel
250 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a TOP-os
pályázaton, hogy megújítsa az
épületegyüttes barokk szárnyát.
A cél: a helyi mezõgazdasági kistermelõk helyzetbe hozása, hogy
termékeik rövid ellátási láncon
keresztül, a lehetõ legrövidebb
úton jussanak el a helyi fogyasztókhoz. A Deák Ferenc utca men-

tén húzódó, épületszárnyban helyet kap két üzlettér és a kiegészítõ helyiségek (raktár, valamint
hûtõ-, csomagoló- és tárolóhelyiség), összesen csaknem 250
négyzetméteren. Az üzletberendezés beszerzése is pályázati forrásból valósul meg. Vásárolnak
bemutató- és kínálópultokat,

mérlegeket, pénztárgépeket és
számítógépeket is. Az önkormányzat által létrehozandó szövetkezeti bolt olyan agrárlogisztikai fejlesztésekkel is együtt jár
majd, mint gyûjtõpontok létrehozása annak érdekében, hogy a
helyi áruk minél hatékonyabban
jussanak el a vásárlókhoz.

TKME-ELÕADÁS

Öreg csontjaink
Dr. Homoky Mária nyugalmazott reumatológus fõorvos volt a
vendége annak a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Kõrösi Csoma
Klubja által szervezett nyári elõadásnak, ahol a rehabilitációs orvos
több mint félszáz érdeklõdõ elõtt vetített képes elõadásban foglalta össze a mozgásszervi betegségek lényegét, majd megválaszolta a felmerülõ kérdéseket.

A 44 év óta a hévízi reumakórházban dolgozó szakember röviden bemutatta, hogy mit is érdemes tudni a csontok és az ízületek idõskori elváltozásairól. Jelezte, a témában neves gyógyítók
tollából egyre több hasznos cikk
is felkerül az internetre. A mozgásszervi betegséggel küszködõ
kórházi beutaltak számára is fontos, hogy minél több hasznos tájékoztatást megszerezzenek és
beépítsenek a mindennapjaikba.
A
népbetegségnek
számító
csontritkulás manapság sokkal
eredményesebben gyógyítható,
mint évtizedekkel ezelõtt. Az
artrózisok, az ízületek elfajulásos
betegségei megjelenhetnek veleszületett
rendellenességként
(például csípõficam) esetleg sérülések és törések után, túlsúly következtében, anyagcsere-betegségekhez (köszvény, cukorbetegség) kapcsoltan, tartós élsport,
vagy túlzott fizikai terhelés következtében is. Az artrózis, mint
ízületi porckopás az összes ízületben elõfordulhat, de tartós panaszokat leginkább a csípökön, tér-

deken és kezeken okoz. A porc elvékonyodása által a csontvégek
egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ami sok szenvedés forrása
lehet. Az ízületi merevség, a mozgásbeszûkülés, a fájdalom negyven év fölött sokaknál jelentkezik. Az artrózisok kezelése történhet konzervatív módon, vagy
mûtéti úton, ha az életminõség
jelentõsen romlik, ortopéd szakorvos javaslatára. Az egyénre szabott gyógytorna, a csípõiskola, a
fizioterápia, a balneoterápia, a
masszázs, az egyénre szabott
gyógytorna, a rendszeres testmozgás, az esetleges munkatevékenység-váltás, az elszánt testsúlycsökkentés, az életmódváltás
sokszor hoz csodás eredményt,
vagy akár tünetmentességet. A
gerincbetegségek esetében sok
esetben a gyógyszeres fájdalomcsillapítás javallt, de a tévés
gyógyszerreklámok sokszor többet ártanak, mint használnak –
tudtuk meg. A hévízi gyógyvíz a
mozgásszervi betegségek tüneteinek enyhítésére kiválóan alkalmazható.

