
Telekom Mentõdrón Flotta
kezdte meg mûködését egy kü-
lönleges összefogás eredménye-
ként a vízimentõ mentõszolgálat,
a Telekom és a Duplitec Drone
Kft. közös programjával. A napok-
ban üzembe állított 3 speciális
drón alkalmazásával a bajba jutók
gyorsabban, új módszerekkel
kaphatnak segítséget. Hatéko-
nyabbá válik a felderítés, vala-
mint életmentõ eszköz helyszínre
juttatása is biztosítható légi úton.
A drónok az indítástól akár 5–8 ki-
lométerre is képesek elrepülni,
amikor bevetésüket a vízimentõk
indokoltnak tartják. 

Két hõkamerás drón speciális
kommunikációs rendszerével, ka-
merájával 8 kilométeres távolság-
ból is képes nagyfelbontású fel-
vételeket továbbítani a kezelõ-
személyzetnek, 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 továb-
bíthatók a vízirendészethez vagy
a mentésben részt vevõ más ké-
szenléti szervekhez. A légi gépe-
ken elhelyezett több mint 100
decibeles hangszórók segítségé-
vel a vízen bajba jutott embere-
ket élõben lehet irányítani, vagy
éppen biztatni, krízishelyzetben
az emberi kapcsolat tudata és a
biztató szavak is életmentõk le-
hetnek. A másik típus, életmentõ
eszköz eljuttatásában áll rendel-
kezésre. Egy speciális, automati-
kusan felfújódó Restube nevû
mentõeszközt tud a drón a bajba
jutott emberek közvetlen közelé-
be szállítani, kioldószerkezetével
a megfelelõ helyen azt ledobja.  

– A technológiai fejlõdés elérte

azt a szintet, hogy ezek az auto-
mata eszközök valóban az élet-
mentés és a biztonság szolgálatá-
ba állíthatók. Nagyon örülök, hogy
a partnereink segítségével elindít-
hatjuk ezt a ma még különleges-
nek számító rendszert. Ezzel az
együttmûködéssel a magyarorszá-
gi vízimentés nemzetközi össze-
hasonlításban is az élvonalba kerül
– mondta az átadás kapcsán Bagyó
Sándor, a Vízimentõk Magyaror-
szági Szakszolgálatának elnöke. 

A keszthelyi strandgazda el-
árulta: nem változott a belépte-
tési rendszer, és a helyi lakosok
strandbérleteinek díjtételei sem
módosultak. A helyben élõk a vá-
rosira a teljes szezonban négy-
ezer 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 kö-
vetni 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 hasz-
nálatáért naponta reggel fél ki-
lenctõl este hét óráig kell fizetni.
A szokásos karbantartások, festé-
sek, fûnyírások persze mindenhol
lezajlottak, rendben vannak a
sportpályák is, amikkel az idén is
bekapcsolódnak a Mozdulj Bala-
ton programba. A városi strandon
továbbra is üzemel a csúszda, és
a sporteszközkölcsönzõk is kinyi-
tottak. A strandi büféseket a ver-
senyhelyzet idén is kisebb-na-
gyobb fejlesztésekre ösztönözte.
Mindhárom strand versenyez a
Kékhullám zászló strandminõsíté-
si programban. Szeretnének
megfelelni a szigorúbb követel-

ményeket kérõ szempontrend-
szernek is.

A fõidénynek a tavalyi állomá-
nyi létszámmal vágnak neki. Újra
lesznek animátorok, diákmunká-
sok, illetve visszafoglalkoztatott
nyugdíjasok is. A vízimentõk a
hirtelen felmelegedett tóból az
elhullott haltetemeket napi rend-
szerességgel összegyûjtik. A
strandok felelõse, a Helikon
strand iszapos vizét bepanaszo-
lóknak annyi jó hírt közölt, hogy
2021-ben várhatóan egy új iszap-
kezelési rendszert alkalmazó tel-
jes mederkotrás történik majd,
így a Helikon strand 2,5 hektáros
vízfelülete alatti rész is fürdõzés-
re sokkal élvezetesebb lesz.

Szeptembertõl újabb attrak-
ciófejlesztés startol, és mindhá-
rom strand fejlesztése elindul a
már elnyert TOP-os pályázathoz
kapcsoltan. Mindhárom „plázs”
további modernizálására kész ter-
veket dolgoztak ki, így ha egy pá-
lyázatot kiírnak, azonnal képesek
lesznek azt, eredménnyel megra-
gadni.

Pálinkás Róbert, a kastélymú-
zeum igazgatója Európa egyik
legnagyobb hintógyûjteményé-
ben elmondta, hogy az autógyár-
tás õskorának megidézésével már
azt a folyamatot is szemléltetni
tudják, hogy miként változtak a
hintók egyszeriben autómo-
bilokká. A fõvárosban élõ Lakatos
Ferenc mûgyûjtõ, mecénás az
autórestaurálás nagymestere-
ként mesélt a felújított az erede-
ti alkatrészekkel újjávarázsolt au-
tókról. A bemutatott jármûvek
közül a Packard száz lóerõs, so-
ros, hathengeres, 4018 cm3-es
motort birtokló impozáns darab

gyártási éve 1941. A közel 8 évti-
zedes autómatuzsálem származá-
si országa az Amerikai Egyesült
Államok. A korábban a Magyar
Veteránjármûvesek Szövetsége

által rendezett kiállításokon be-
mutatott oldtimer egyedülálló-
nak számít hazánkban. A hintóki-
állítás 2-es termében kapott he-
lyet Lakatos Ferenc kiállító 104
esztendõs Fordja is, ami a maga

20 lóerõs motorjával a gyártáskor
igazi csodának számított. Ezt a tí-
pust 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 futószala-
gon készült. Az autó páratlan si-
kerének alapja a konstrukció egy-
szerûsége és célszerûsége volt. E
típus annyira népszerû volt, hogy

15 millió darabot gyártottak belõ-
le. Ez a modell magyar szempont-
ból is nagy jelentõségû, hiszen
tervezõi csapatában két neves
autókonstruktõrünk is jelen volt,
Galamb József és Farkas Jenõ.
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Különlegességek a hintókiállításon

– A keszthelyi strandokra látogató helybéliek és turisták a sze-
zonban a megszokott magas színvonalat kapják, és ezúttal csak ke-
vés újdonságra figyelhetnek föl. A Helikon és a Libás strandon tele-
pítünk ugyan úszó napozóstégeket a fõszezonra, a városin pedig új
kajak-kenu kölcsönzõ is megkezdte a mûködését, de nagyobb att-
rakciófejlesztés csak szeptembertõl startol – összegzett Csendes
Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdõüzemeltetési részlegvezetõje. 

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 ke-
rültek a kiállítás gyûjteményébe. Így immár három különleges gép-
jármû –  egy 1914-es Ford T-modell már korábban a kollekcióba ke-
rült – megtekintésével lehet nyomon követni a technika fejlõdését.

A BALATONI BIZTONSÁGOT

Mentõdrónok segítik 
Csúcstechnika segíti a Balatonon a Vízimentõk Magyarországi

Szakszolgálata munkáját. 

Apróbb változások

KESZTHELYI STRANDOK

15 éves
a Ranolder-iskola

Az elhívatott és tapasztalt
pedagógusok munkáját, a kis
létszámú osztályokat, a szere-
tetteljes légkört, a keresztény
értékrend képviseletét, a hagyo-
mánytisztelet fontosságát, az
értékteremtést és az elfogadó
szeretetre épülõ közösségte-
remtést, az iskola korábbi és je-
lenlegi dolgozóit egy kisfilm mu-
tatta be a Ranolder János Római
Katolikus Általános Iskola újra-
alapításának 15 éves jubileuma
alkalmából rendezett díszün-
nepségen a Balaton Színházban.

Õry Gábor, a nagy múltú intéz-
mény igazgatója ünnepi köszön-
tõjében minden segítségért kö-
szönetét tolmácsolva emlékezte-
tett arra, hogy az iskola 1882 óta
mûködik a városban, csak a kom-
munizmus elpusztította Ranolder
püspök vetését. A Veszprémi Ér-
sekség 2004-ben indította el itt
az oktatást.

(Folytatás a 4. oldalon.)



A Balaton-felvidéki Szent
Márton-települések találkozóját
szervezte meg a Keszthelyi Vá-
rosvédõ Egyesület június köze-
pén a Balatoni Múzeumban.
Rácz Tamásné Páldy Eszter, a
program kapcsolattartó koordi-
nátora a találkozó céljáról szólva
azt emelte ki, hogy közös terve-
zéssel létre kívánják hozni a Ba-
laton-felvidéki Szent Márton-
utat, amely a települések egy-
máshoz való intenzívebb kap-
csolódása mellett zarándokút-
fejlesztési, továbbá a vallási tu-
rizmus erõsítését szolgáló lehe-
tõségeket is magában rejt.

A Sümegrõl, Barnagról,
Vörsrõl, Óbudavárról és Zala-
szentmártonról érkezett vendé-
geket elsõként Németh Ferenc
egyesületi titkár köszöntötte, rá-
világítva a krisztusi utat követõ
Szent Márton püspök személyére,
aki az irgalmas felebaráti szeretet
megszemélyesítõjeként él a köz-
tudatban.  A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége Keszthelyi Cso-
portja és a Balatoni Borbarát Höl-
gyek Egyesülete a civil szférát

erõsítve volt jelen a rendezvé-
nyen. Csángó Zsuzsanna egyesü-
leti elnök vetített képes elõadásá-
ban azt járta körül, hogy Keszt-
hely hogyan kötõdik Szent Már-
tonhoz. A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség részvételével zajlott kon-
ferencia résztvevõi a városban
megtekintették a Szent Márton-
freskót a keszthelyi Szent Miklós-
kápolnát, valamint a keszthelyi
volt Szent Márton-templom mú-
zeumban õrzött keresztelõme-
dencéjét, és röviden bemutatták
saját településük szenthez való

kötõdését is. A meghívottak be-
számolót hallgattak meg a Szent
Márton európai kulturális útvonal
jelentõségérõl és az ezt is tárgya-
ló szombathelyi nemzetközi kon-
ferenciáról. Mielõtt feltérképez-
ték volna a mintegy 1700 éve
született szent kultuszával kap-
csolatos közös lehetõségeket,
szót ejtettek a zarándokutak fej-
lesztési tapasztalatairól. Levetí-
tettek továbbá egy Hollandiában
készített kisfilmet, ami a Szent
Márton-ünnepség meghitt han-
gulatát idézte vissza.
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KÖZÖTTÜNK JÁRÓ SZENT MÁRTON

Mártoni települések találkoztak

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi nemcsak a tantervnek

megfelelõen tanítunk, hanem
munkánk középpontjában a ke-
resztény nevelés értékei s a ma-
gyar nemzeti hagyományok áll-
nak. A tantárgyakon túl a tisztes-
ség, a szorgalom, a segítõkész-
ség, az állampolgári felelõsség is
megbecsülést kap.

Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott mindenkinek gratulálva arról
szólt, hogy az iskola egyedi a me-
gye oktatási szervezetrendszeré-
ben. A keresztény értékszemlé-
let, magatartásforma és viselke-
déskultúra átadása különösen
fontos és idõszerû napjainkban. A
gyerekeinket ugyanis alaposan
fel kell készíteni az élet kihívásai-
ra. A jubileumát ünneplõ iskola
szerepe ezért is felértékelõdik. Az
intézmény erõssége abban rejlik,

hogy a nehezen kimutatható tel-
jesítményekre is nagy hangsúlyt
helyeznek – húzta alá.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ az elhívatott feladattel-

jesítésért köszönetet mondva azt
fejtette ki, hogy másfél évtized-
del ezelõtt jó gondolat volt elindí-
tani az iskolát, vállalni a fenntar-
tással és mûködtetéssel járó áldo-

zatokat. Beigazolódott, hogy
nagy szükség van a keresztény
értékeken alapuló, nemzeti ha-
gyományõrzésre hangsúlyt fek-
tetõ intézményre. Az egyház ko-
moly összegeket fordított az is-
kola rendbetételére.  

Márfi Gyula érsek örömmel vet-
te, hogy 15 évvel ezelõtt az ön-
kormányzat egyhangúan mondott
igent az iskola indítására. Köszöne-
tét fejezte ki Pálné Szelencsik Klá-
ra és dr. Belák Péterné korábbi
igazgatóknak a lelkiismeretes
helytállásukért, a helyes ember-
kép megalapozásáért, a hitre és jó
erkölcsre nevelésért, az értelmi,
érzelmi és akarati adottságok ki-
egyensúlyozott kibontakoztatá-
sáért, amire az iskola folyamato-
san különös gondot fordít. 

A pedagógusok és korábbi
igazgatók munkáját a jelenlegi
vezetõ virágcsokorral köszönte
meg, a gálamûsorban pedig a ki-
emelkedõen tehetséges jelenlegi
és egykor itt tanult diákok mutat-
ták be, verses, táncos, énekes
produkcióiikat.

15 éves a Ranolder-iskola

Varga-Csikász Bence és Tál
Zoltán plébánosok tartották az
ünnepi szabadtéri szentmisét,
melynek keretében megáldották
a település zászlóit. A lobogók-
ból egy-egy a két testvértelepü-
lésre: Dálnokra, és Adorjánra ke-
rült, egy-egy pedig a helyi római
katolikus egyházközségekhez. Az
átadóünnepségen Bartha Gábor
polgármester köszöntõje után V.
Németh Zsolt kiemelkedõ nem-
zeti értékek felügyeletéért fele-
lõs miniszteri biztos mondott
beszédet. Rámutatott, hogy az
elmúlt évszázadban eltûnt a ter-
mesztésbõl a helyi és tájfajták
háromnegyede. Zalában, a gö-
cseji, a hetési tájegységeken a
gondos gazdáknak sikerült át-

menteniük kiváló beltartalmi ér-
tékû gyümölcsfajtákat, amelyek
vegyszerezés nélkül is képesek
alkalmazkodni a klímaváltozás
szeszélyeihez. Megtudtuk: a kert
egyik különlegessége, a világon
egyedülálló cserszegi mézes cse-
resznye is hamarosan termést
fog hozni, megmenekülve a ki-
halástól. Gondozott otthonra lelt
a cserszegtomaji Tündérkertben
a helyben és a környezõ telepü-
léseken gyûjtött fajták közül a
Szent Anna-körte is. A várakozá-
sok szerint több, egykor ízesnek
titulált, százévesnél idõsebb fák-
ról oltott körte, alma, szilva, cse-
resznye és meggyfajta is hoz
majd gyümölcsöt egy-két esz-
tendõn belül. 

Õshonos gyümölcsfákkal
Partics Gyula gyûjtése révén mintegy félszáz õshonos gyümölcs-

fából álló tündérkertet avattak Cserszegtomajon, a testvértelepü-
lési találkozó és családi fesztivál keretében. Az eseményen új gyü-
mölcsfákat is elültettek a köztemetõ és a Szent Anna-templom kö-
zellétében kialakított gyümölcsösbe. A kertet az önkormányzat
egy kerékpárút melletti közösségi térként képzeli el, ahol a helybé-
lieken túl az itt áthaladók is megpihenhetnek. Az ötletgazda Ko-
vács Gyula erdész.

Az MMM részérõl Lukácsi Ka-
talin elnökségi tag tolmácsolta
Márki-Zay Péter üdvözletét, és
elmondta: fontosnak tartotta,
hogy Keszthelyen is megvaló-
sult fõ célkitûzésük: mindenhol
csak egyetlen ellenzéki jelölt
álljon szemben a Fidesz embe-
rével.

A KÉVE polgármesterjelöltje
a keszthelyi születésû Czuth
Zoltán László közigazgatási
szakértõ, aki emellett közgaz-
dász mérnök-informatikus, va-
lamint mûszaki menedzser vég-
zettséggel is rendelkezik. A ver-
senyszférában és az államigaz-
gatásban egyaránt szerzett fel-
sõvezetõi munkatapasztalato-
kat, sõt brüsszeli kiküldetésben
is dolgozott.

Czuth a sajtótájékoztatóján
elmondta, hogy a tudás, hit,
becsület szellemében kívánja

csapatával együtt megvalósíta-
ni Keszthely valódi, emberi lép-
tékû és fenntartható fejlõdé-
sét. Bemutatták a KÉVE jelölt-
jeit az egyéni választókörzetek-
ben: 1. Kenyeres Bence kom-
munikációs szakember, énekes;
2. Nagy Zoltán vendéglátós vál-
lalkozó, kamarai vizsgabiztos,
megyei közgyûlési tag; 3. Ko-
vács Viktória bányamérnök,
közgazdász, önkormányzati
képviselõ; 4. Herold János ven-
déglátós vállalkozó; 5. dr.
Weller-Jakus Tamás jogász; 6.
Molnár Tibor tanár; 7. Haász
György olajipari mérnök; 8. Var-
ga László népi iparmûvész.

A KÉVE július végén mutatja
be választási programját, me-
lyet helyi konzultáció, részvéte-
li programalkotás keretében
fejlesztenek tovább a választó-
polgárok bevonásával.

A Bodzavirág Népdalkör köz-
remûködésével tartott nyitóün-
nepségen Ruzsics Ferenc polgár-
mester és Havasi Bálint múzeum-
igazgató mondott köszöntõt,
majd a kiállítás kurátora, Burján
István etnográfus, fõmuzeoló-

gus, a Janus Pannonius Múzeum
Néprajzi Osztályának vezetõje
ajánlotta a Mindig nyíló virágok
címû tárlat csodás darabjait a lá-
togatók figyelmébe. Jelezte,
hogy hazánk elsõ néprajzi gyûj-
tõje tulajdonképpen Zsolnay Júlia
volt, aki már az 1870-es években
katalogizálta azon míves darabo-
kat, melyek egyes példányai akár
a reneszánsz korban is készülhet-
tek.

A Zsolnay-gyár díszrelikviáira
már olyan motívumok is kerültek,
amelyek a bemutatott fõkötõkön
szerepeltek. Fõleg a délszláv né-
pek viseleti darabjai kerültek a

vitrinbe a pécsi múzeum mintegy
400 darabos kollekciójából. A kiál-
lítás Hévízrõl érkezett, és eljut
majd Horvátországba, Szerbiába s
a Vajdaságba is. A tárlat megidézi
azt a kulturális és történeti hátte-
ret, amely a Zsolnay nõvéreket

körülvette, és amely Terézt a né-
pi 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 nép-
mûvészeti kiállításokon való sze-
replésére.  A látogatók megis-
merhetik a kutatás eddigi ered-
ményeit, e különleges tárgycso-
port eredetét és használatát ille-
tõen, a készítés technikáját, s a
viselés módját is.

A BALATONI MÚZEUMBAN

Mindig nyíló virágok
Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi örökségét mutatja be az

augusztus 25-éig a Balatoni Múzeum Halápy-termében látogatható
tárlat, mely a pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi gyûjtemé-
nyének anyagát tárja az érdeklõdõk elé.

A Festetics Fürdõházban mû-
ködõ Kinesio-Lab bemutatóprog-
ramját zalai háziorvosok, gyer-
mekgyógyászok, ortopéd és trau-
matológus szakorvosok részére
szervezte az intézmény. Mint el-
hangzott: a fejlesztési források
leghatékonyabb felhasználása
céljával hozta létre a kórház a la-
boratóriumot. A modern eszkö-
zökkel végzett analízisekkel ob-
jektíven nyomon követhetõ a ke-
zelések eredménye, szûrési jel-
leggel kimutathatók a fiatalkor-

ban jelentkezõ mozgásszervi el-
változások. 

Számítógép vezérlésû, mû-
szeres mozgásvizsgálatok zajla-
nak, amelyek lehetõvé teszik az
emnberi szervezet mozgásrend-
szerének pontos, mélyreható
vizsgálatát. Az orvosok az új esz-
közök használatával alaposabb
prevenciós tanácsokkal tudják
ellátni a betegeket, illetve az al-
kalmazott kezelések hatékonysá-
gát tudják mérhetõ módon érté-
kelni. 

Kiindulópont, hogy az egész-
ség szoros összefüggésben van a
mozgással. Ennek alapeleme a já-
rás, ami az egyik legtermészete-
sebb mozgás, s hatással van az
egész vázrendszer mûködésére.
Ehhez szorosan hozzátartozik a
gerinc és a medence helyzete, az
ízületi mozgások, a lábak állapota
és boltozata, vagy a talpak talajra
kifejtett nyomása. Mindezekre
alapozottak a vizsgálatok, köztük
szerepel a testösszetétel-mérés,
melynek értékei elkülönítve meg-
mutatják a testet alkotó vala-
mennyi összetevõ tömegét. A
mért adatok összehasonlíthatóak
a normál értékekkel, ennek alap-
ján az életmódra vonatkozóan
hasznos tanácsokkal lehet ellátni
a pácienseket. A laborban vizsgál-
ható egyebek közt a gerincfunk-
ció, az izomcsoportok ereje, állás,
a járáskép. Az eredmények érté-
kelése után személyre szóló ta-
nácsadással lehet segíteni a fel-
tárt rendellenességek korrigálá-
sát. A vizsgálatok gyermekkorban
is elvégezhetõk, ennek feltétele a
minimum 135 centiméteres test-
magasság. 

NYÍLT NAPON

Mozgást elemeznek
Szakmai nyílt napot tartott a hévízi Szent András Reumakórház

a nemrég átadott mozgásanalizáló laboratóriumában. 

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság bûnmegelõzési munka-
társai Hévízen, az Erzsébet király-
né útján a rendõrõrs elõtt, a
Police Coffee elnevezésû orszá-
gos rendezvénysorozat kereté-
ben, egy finom kávé mellé bûn-
megelõzési tanácsokkal látták el
az érdeklõdõket. A beszélgetések
során több téma is szóba került,
többek között az áldozattá válás
megelõzésének, elkerülésének le-
hetõségei, valamint a vagyonvé-
delem, továbbá a BIKE SAFE or-
szágos kerékpár-regisztrációs
program keretében a kerékpárjuk
biztonságáról is gondoskodhattak

az érdeklõdõk. Ennek a kezdemé-
nyezésnek a lényege, hogy egy
ingyenes regisztrációt követõen
a kerékpárok adatai egy biztonsá-
gos, a rendõrség számára is hoz-
záférhetõ adatbázisba kerülnek.
A regisztrációkor minden, a ke-
rékpárra vonatkozó adat, infor-
máció rögzítésre kerül, amely egy
késõbbi bûncselekmény esetén
megkönnyíti a hatóságok munká-
ját. A nyilvántartási rendszer se-
gítségével beazonosíthatóvá vál-
nak a kerékpárok, és így azok na-
gyobb valószínûséggel visszake-
rülhetnek jogos tulajdonosaik-
hoz.

Police Coffee
Egy kávé elfogyasztása mellett hasznos bûnmegelõzési taná-

csokkal gazdagodhattak az érdeklõdõk június elsõ péntekjén Héví-
zen – adta hírül dr. Lakics Andrea rendõr õrnagy, a Keszthelyi Rend-
õrkapitányság kiemelt bûnmegelõzési fõelõadója. 

Ellenzéki jelöltek Keszthelyen
Az önkormányzati választásra készülve július elején mutatta

be keszthelyi jelöltjeit a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület
(KÉVE). A KÉVE színeiben történõ közös indulást minden, Keszt-
helyen érdemi tevékenységet folytató ellenzéki párt és civil sze-
replõ támogatja, így a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az
MSZP, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom helyi Kos-
suth Köre is. 
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A város természeti vagy épített
örökségeit rajz formájában örökí-
tették meg az ifjú alkotók. A pályá-
zat fõvédnökségét ellátó idõsügyi
tanács azt kívánta elérni, hogy a
szépkorúak mellett a fiatalokban is
erõsödjön a helyi identitás. A leg-
jobb munkákból kiadvány készült,
melynek bevételeit jótékony célra
ajánlották fel. Nagy Bálint, a város
alpolgármestere köszöntõjében je-
lezte, hogy a helyi felhívásra mint-
egy száz pályamunka érkezett. El-
sõsorban a Balaton, a Festetics-
kastély és a belváros ihlette meg a
nevezõket. A jeligés pályamunká-
kat a Váncsa Ildikó festõmûvész ál-
tal irányított szakmai zsûri bírálta

el, figyelembe véve a különbözõ
korcsoportokat. A közönség is sza-
vazhatott. A bírálóbizottság által
legjobbnak ítélt pályázatokból
olyan könyv készült, amelyet
szponzorként mindenki megvásá-
rolhatott és az ebbõl befolyó
összeget teljes mértékben a városi
kórház gyerekosztályának megse-
gítésére ajánlották föl a program
szervezõi. A jelentõs pályázati for-
rás segítségével életre hívott ren-
dezvény a Szülõföld Kulturális,
Sport- és Örökségvédelmi Egyesü-
let közremûködésével zajlott. A
gálán a gyerekek daloltak, táncol-
tak, muzsikáltak, és a licitálás elõtt
még egy bohózat is elhangzott.

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

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

kezelését, irányítását. A szerve-
zõk egyéni jelentkezõk, iskolai
osztályok, tanulócsoportok és
családok jelentkezésére is felké-
szültek. A széles tömegbázis ki-
alakítása, az utánpótlás-nevelés
fejlesztése, támogatása már rég-
tõl fogva jelent feladatot a vi-
zesegyesületeknek. A „vizesisko-
láknak” is érdeke, hogy szerve-
zett körülmények között kerül-
hessen közvetlen kapcsolatba a
sportággal minél több iskolásko-
rú gyermek. Kiváló versenyzõk
és olimpikonok vezetésével a ta-
valyi nyílt napon több mint 1600
gyermek látott rá arra játékos
programok kíséretében, hogy
milyen élvezetes irányítani egy, a
hullámok hátán sikló sportesz-
közt.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

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

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 ünnep-
ség keretében kiosztották „Az én városom Keszthely” címû rajzpá-
lyázat elismerõ okleveleit, jutalmait és egy játékos árverezéssel a
kórház segítségére is lehettek.

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 csü-
törtökén – tudatta lapunkkal Buzás Attila vitorlásoktató, a GoBoa-
ting helyi szervezõje. 

Az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma 15 millió forinttal, a Nem-
zeti Kulturális Alap 25 millió fo-
rinttal 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-plébá-
niatemplom ódon falai között lép
föl: a Keller Quartet és Érdi Tamás
zongoramûvész; a nemzetközi hí-
rû testvérpár, Jávorkai Sándor he-
gedûmûvész és Jávorkai Ádám
csellómûvész; Kertesi Ingrid ope-

raénekes és a Budapest Saxo-
phone Quartet; a világhírû
Münchener Bach-Chor énekesei-
bõl álló Bach Kamarakórus és a
Simplicissimus Kamaraegyüttes. A
Festetics-kastély tükörtermében
ad koncertet: Illés Eszter fuvola-
mûvész, Stark János Mátyás hege-
dûmûvész 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 Gö-
rög Sisters.

KESZTHELYI KLASSZ A PARTON!

Zenei fesztivál
Több mint 60 programot kínál a Klassz a pARTon! klasszikus ze-

nei fesztivál az ország több pontján július 12. és augusztus 30. kö-
zött. A program a családok egészét megmozgatja, minõségi kultu-
rális kikapcsolódást nyújt a legszélesebb közönségnek, és lehetõ-
séget biztosít a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra.

Megkezdõdik a nagy múltú,
belvárosi barokk mûemlék épü-
letnek, a Reischl család egykori
sörházának felújítása Keszthe-
lyen – jelentették be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program pályázatán elnyert 850
millió forintos európai uniós tá-
mogatás segítségével, várhatóan
még idén megvalósuló beruhá-
zás kivitelezõi szerzõdésének ün-
nepélyes aláírásán, a városházán.

A projektnyitó rendezvényen
Ruzsics Ferenc polgármester ki-
emelte: sikerül a lakosság régi vá-
gyát teljesíteni, amikor a kihasz-
nálatlan, funkcióját vesztett, le-
romlott 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 helyreállí-
tott épületben új, sokfunkciós,
kereskedelmi-szolgáltató és kö-
zösségi terek létesülnek, melyek
széles célcsoportokat lesznek ké-
pesek kiszolgálni. A sörház belsõ
udvarát is csinosítják, a romos
épületmaradványok elbontásával
új zöldterületet alakítanak ki. A
keszthelyi kézmûves sörfõzés
alapjait is lerakják az ehhez szük-
séges helyiségek kialakításával. A
közbeszerzési eljárás lezárultával
a budapesti székhelyû Invest-
mondi-System Kft. nyerte el a ki-
vitelezés jogát, és õ veszi át a
munkaterületet, hogy legkésõbb
jövõre készre jelentsék a beruhá-
zást. A mûemlékegyüttes Keszt-
hely múltjának egy jelentõs da-
rabja, mely a Festetics, Hof-
stadter és Reischl családok emlé-
két hordozza. A sörgyár épületét
még Festetics György építtette
az 1700-as évek végén. 1793 kö-
rül korszerûsítették, majd uradal-
mi ser- és pálinkafõzõként mûkö-
dött egészen 1844-ig, mikor a
Morvaországból hazánkba tele-
pült serfõzõmester, Reischl Ven-
cel vette bérbe. A vállalkozás fel-
lendült, 1864-ben Reischl megvá-
sárolta a sörház tulajdonjogát. A
következõ bõvítést már unoka-
öccse, ifj. Reischl Vencel végez-
tette, és a vállalkozás ezt követõ-

en több mint 100 éven keresztül
jelentõs gazdasági szerepet ját-
szott a város életében. A 18. szá-
zadi uradalmi serfõzde lényegé-
ben ekkor alakult át nagykapaci-
tású, gépesített sörgyárrá. A
„Reischl-féle étterem és sörkert”
hamarosan a balatoni turizmus
egyik legkedveltebb helyévé vált.
Késõbb sajtüzem kapott itt he-
lyet, az utcafronti barokk szárny-
ban pedig lakásokat alakítottak ki.
Az épületegyüttest 15 évvel ez-
elõtt nyilvánították mûemléki vé-
dett értékké. Az egykori Reischl-
féle sörgyár adhat majd otthont a
helyi mezõgazdasági termelõk
piacra jutását támogató szövet-
kezeti boltnak. A keszthelyi ön-
kormányzat az ehhez szükséges
infrastruktúra kiépítésére közel
250 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert a TOP-os
pályázaton, hogy megújítsa az
épületegyüttes barokk szárnyát.
A cél: a helyi mezõgazdasági kis-
termelõk helyzetbe hozása, hogy
termékeik rövid ellátási láncon
keresztül, a lehetõ legrövidebb
úton jussanak el a helyi fogyasz-
tókhoz. A Deák Ferenc utca men-

tén húzódó, épületszárnyban he-
lyet kap két üzlettér és a kiegészí-
tõ helyiségek (raktár, valamint
hûtõ-, csomagoló- és tárolóhely-
iség), összesen csaknem 250
négyzetméteren. Az üzletberen-
dezés beszerzése is pályázati for-
rásból valósul meg. Vásárolnak
bemutató- és kínálópultokat,

mérlegeket, pénztárgépeket és
számítógépeket is. Az önkor-
mányzat által létrehozandó szö-
vetkezeti bolt olyan agrárlogiszti-
kai fejlesztésekkel is együtt jár
majd, mint gyûjtõpontok létreho-
zása annak érdekében, hogy a
helyi áruk minél hatékonyabban
jussanak el a vásárlókhoz.

A 44 év óta a hévízi reumakór-
házban dolgozó szakember rövi-
den bemutatta, hogy mit is érde-
mes tudni a csontok és az ízüle-
tek idõskori elváltozásairól. Jelez-
te, a témában neves gyógyítók
tollából egyre több hasznos cikk
is felkerül az internetre. A moz-
gásszervi betegséggel küszködõ
kórházi beutaltak számára is fon-
tos, hogy minél több hasznos tá-
jékoztatást megszerezzenek és
beépítsenek a mindennapjaikba.
A népbetegségnek számító
csontritkulás manapság sokkal
eredményesebben gyógyítható,
mint évtizedekkel ezelõtt. Az
artrózisok, az ízületek elfajulásos
betegségei megjelenhetnek vele-
született rendellenességként
(például csípõficam) esetleg sérü-
lések és törések után, túlsúly kö-
vetkeztében, anyagcsere-beteg-
ségekhez (köszvény, cukorbeteg-
ség) kapcsoltan, tartós élsport,
vagy túlzott fizikai terhelés kö-
vetkeztében is. Az artrózis, mint
ízületi porckopás az összes ízület-
ben elõfordulhat, de tartós pana-
szokat leginkább a csípökön, tér-

deken és kezeken okoz. A porc el-
vékonyodása által a csontvégek
egyre közelebb kerülnek egymás-
hoz, ami sok szenvedés forrása
lehet. Az ízületi merevség, a moz-
gásbeszûkülés, a fájdalom negy-
ven év fölött sokaknál jelentke-
zik. Az artrózisok kezelése történ-
het konzervatív módon, vagy
mûtéti úton, ha az életminõség
jelentõsen romlik, ortopéd szak-
orvos javaslatára. Az egyénre sza-
bott gyógytorna, a csípõiskola, a
fizioterápia, a balneoterápia, a
masszázs, az egyénre szabott
gyógytorna, a rendszeres test-
mozgás, az esetleges munkatevé-
kenység-váltás, az elszánt test-
súlycsökkentés, az életmódváltás
sokszor hoz csodás eredményt,
vagy akár tünetmentességet. A
gerincbetegségek esetében sok
esetben a gyógyszeres fájdalom-
csillapítás javallt, de a tévés
gyógyszerreklámok sokszor töb-
bet ártanak, mint használnak –
tudtuk meg. A hévízi gyógyvíz a
mozgásszervi betegségek tüne-
teinek enyhítésére kiválóan alkal-
mazható.

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 fog-
lalta össze a mozgásszervi betegségek lényegét, majd megvála-
szolta a felmerülõ kérdéseket.

MEGKEZDÕDIK A REKONSTRUKCIÓ

Megújul a Reischl-féle sörház


