
V. ÉVF. 3. SZÁM  •  2019. JÚNIUS 14.          A BALATONI KRÓNIKA TÉRSÉGI KÜLÖNKIADÁSA           IDŐSZAKI KIADVÁNY

RÉGIÓ
INFORMÁCIÓS MAGAZIN       



2 balatoni KRÓNIKA   2019. Június 14.

Kiadja: Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. • Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200  
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270 003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu 
Nyomda: ADC Hungary Kft. • Megjelenik 20 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAP

RÉGIÓ
INFORMÁCIÓS MAGAZIN       

egy éjszaka a múzeumokban

ezernyi program és látogató 

KESZTHELY VÁROS INFORMÁCIÓS MAGAZINJA        

           I.
 ÉVF. 13. SZÁM  •  2015. JÚLIUS 3. 

  

MEGJELENIK KÉTHETENTEKRÓNIKA
KESZTHELY VÁROS INFORMÁCIÓS MAGAZINJA        

Balatoni

4-5. oldal

díszpolgári interjú

beszélgetés muszatics lászlóval

7. oldal

szent iván-napi tűz

a jeles nap hiedelmei

10. oldal

balaton_kronika_A4_20150703.indd   1

2015.06.30.   15:20:26

32019. Június 14.   balatoni KRÓNIKA

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

JÚNIUS 
Május 29-június 5. 
Keszthely
Keszthely Város Napja

Június 3. (hétfő) 16.00
Balaton Színház
Városi pedagógus Nap

Június 4. (kedd) 16.30
triaNoNi MegeMlÉKezÉs

Június 4. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
Nyitott Szemmel
VÉrszÍVóK

Június 5. (szerda) 14.00  
Sétálóutca 
ÜNNepi KöNyVhÉt

Június 5. (szerda) 17.00
Balaton Színház, színházterem
gKMK jazz-Balett gála

Június 6. (csütörtök) 17.30
Balaton Színház, színházterem
15 ÉVes a raNolder jáNos 
róMai KatoliKus isKola 

Június 7. (péntek) 15.45
Balaton Színház, Simándy terem
tKMe: „öreg CsoNtjaiNK”

Június 8-9. (szombat-vasárnap)  
Keszthely   
Keszthelyi KiloMÉtereK

Június 8-9. (szombat-vasárnap)  
Balaton-part 
pÜNKösdi regatta

Június 9. (vasárnap) 17.00
Balaton Színház
KKM help “Valahol európáBaN”
Jótékonysági színházi előadás

Június 12. (szerda) 14.00
Balaton Színház, színházterem
az ÉN VárosoM Keszthely - gálaműsor

Június 14. (péntek) 17.00
Balatoni Múzeum
a BalatoNi MúzeuMi FÜzeteK legújaBB 
KötetÉNeK BeMutatója

Június 14. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
Nyitott Szemmel 
ii. ráKóCzi FereNC a Magyar irodaloMBaN

Június 14. (péntek) 21.00   
Festetics-kastély 
QuiMBy KoNCert

Június 15-16. (szombat-vasárnap)  
Keszthely  
Keszthely triathloN

Június 16. (vasárnap) 8.00-tól
Balaton Színház, Simándy terem
ÉreM- És BÉlyeggyŰjtŐK országos találKozója

Június 21. (péntek)   
Viviéra Beach  
MajKa KoNCert

Június 22. (szombat)   
Keszthely   
MúzeuMoK ÉjszaKája

Június 22. (szombat) 18.00
Balatoni Múzeum
Ne Vedd, VÉdd! 
kiállításmegnyitó 

Június 22-23. (szombat-vasárnap)
Fő tér, Balaton-part
szeNt iVáN NapoK 
a BalatoNNál

JÚLIUS
Július (minden szerdán)
Belvárosi Múzeumok
BelVárosi Nyári estÉK

Július (szerda esténként) 
Helikon Kastélymúzeum
heliKoNi ÉjszaKáK 

Július 1- 31.
Sétálóutca  
street FestiVal

Július 4. (csütörtök) 17.00
IV. Béla park
MegeMlÉKezÉs - pozsoNyi Csata

Július 5-7. (péntek-vasárnap)  
Belváros  
KeszthelyFest & Bor összehoz

Július 7. (vasárnap)
Helikon Kastélymúzeum
pozsoNyi Csata 
törtÉNelMi ÍjászVerseNy 

Július 10. (szerda) 19.00
Balaton Színház, színházterem
hogyaN ÉrtsÜK FÉlre a NŐKet?
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka

Július 11. (csütörtök) 19.00
Balaton-part, zenepavilon
a haNgKÉpzŐ zeNeMŰhely 
táBorzáró KoNCertje 

Július 11. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
a dzsuNgel KöNyVe 
Pannon Várszínház

Július 13-14.   
Balaton-part  
FolKFeszt 

Július 13. (szombat) 16.00
Balatoni Múzeum
 Xii. országos KeráMia 
És goBeliN BieNNále 
kiállításmegnyitó

Július 15 - augusztus 18. 
Városi Strand
straNdKöNyVtár

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu

Július 16-21. (kedd-vasárnap)
Helikon Kastélymúzeum
BaroKK-reNeszáNsz 
NapoK 

Július 17-21. (szerda-vasárnap)  
Balaton-part  
Keszthelyi sörFesztiVál

Július 23- 31.
Zenepavilon 
Klassz a parton! 2019.

Július 26. (péntek)
Balaton-part, Zenepavilon
21.00: FilMVetÍtÉs
23.00: CeNtrál szÍNház zeNeKara

Július 26-augusztus 4. 
Festetics-kastély parkja
Keszthelyi Nyári játÉKoK

Július 27. (szombat)   
Viviéra Beach
KoWalsKy Meg a  Vega KoNCert

Július 31 – augusztus 4.  
Balaton-part 
zalai BorCÉgÉr

AUGUSZTUS
Augusztus (minden szerdán)
Belvárosi Múzeumok
BelVárosi Nyári estÉK

Augusztus (szerda esténként) 
Helikon Kastélymúzeum
heliKoNi ÉjszaKáK 

Augusztus 1—23.
Sétálóutca  
street FestiVal

Augusztus 5. (hétfő) 21.00
Helikon Kastélymúzeum, kastélypark
MátÉ BeNCe- VÉrteleN Vadászat 

Augusztus 6. (kedd) 20.00 
Helikon Kastélymúzeum
preludio trio - FireNzei áloM 

Augusztus 9-11. (péntek-vasárnap)
Fő tér   
gasztro soKKK

Augusztus 15. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
a pál utCai FiúK 
Pannon Várszínház

Augusztus 15-18.  (csütörtök-vasárnap) 
Pannon Egyetem 
doszFeszt

Augusztus 17-20.   
Balaton-part  
szeNt istVáN ÜNNepe

Augusztus 30. (péntek) 20.00 
Fő téri templom
Klassz a partoN
záróKoNCert

Balaton
Ke      thely

Nyár

Biztonságos,  
orvosi 
felügyelet  
mellett. 

Hévíz, dr. Babócsay utca 4.  
Tel.: 06-83/310-359 • 06-20/9562-260  

www.rejuvena.hu • Nyitva: H-P: 08:00-16:30 

VÉGLEGES  
ZSÍRBONTÁS!

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Szépség-sziget Vonyarcvashegy, Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

4. adás 
június 21-én

Vendégeink: 
Mátrai Gabriella Rejuvena 

Esztétika és Toman Diet  
Hévíz üzlettulajdonosa, 

Bán Orsolya reflexológus, 
természetgyógyász
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18:00   Zongorista parádé    Festetics tér, Kisszínpad

20:30   Csókos asszony – nagyoperett    Deák tér, Nagyszínpad 

 Közreműködnek: a Dunakeszi Szimfonikusok

22:30   Smooth Jazz Brothers koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

18:00   Happy Dixieland Band koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

20:30   A Swing királyai: Louis Primától 
 Louis Armstrongig    Deák tér, Nagyszínpad 

 Közreműködnek: Koós Réka, Fehér Adrienn, 
 Tunyogi Bernadett és a Don Lázi Swingtett
22:30   Kasai Jnofinn Quartett 
 Lionel Richie estje    Festetics tér, Kisszínpad

18:00   Sárik Péter Trió és Szőke Nikolett koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

20:30   Budapest Jazz Orchestra koncertje    Deák tér, Nagyszínpad

22:30   Tóth Sándor Quartett 
 és Náray Erika koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

18:00   Fourtissimo: Electro Swing koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

20:30   Gengszterkorzó – a Group’n’Swing zenekar 
 koncertje    Deák tér, Nagyszínpad

22:30   Loop Doctors koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

11:30   Városi ünnepség    Városháza tér

18:00   Absolute Acoustic koncertje    Festetics tér, Kisszínpad

20:30   Neoton Família koncertje    Deák tér, Nagyszínpad

utána   Tűzijáték

Minden nap gasztronómiai- és kézműves vásárral, további izgalmas programokkal,
valamint 16:00-20:00 óra között népi játszótérrel és kézműves foglalkozással várjuk kedves Vendégeinket!

 VIII. HÉVÍZI
  B ORÜNNEP
 2019. augusztus 16-20.
 Hévíz,	 Deák	tér	•	Festetics	tér
  A programok megtekintése ingyenes!

Résztvevő borászatok:
Balaton	felvidéki	és 

a	zalai	borrégió	képviselői
Bock	Pince

Borbély	Családi	Pincészet
Cseri	Pincészet
Fischer	Borászat

Royal	Tokaji	Borászat
Sauska

Vylyan	Pince

Nemzetközi stand:
Prosecco

Határon túli borászat:
Balla	Géza	Pincészet	(Erdély)

Gyümölcsboros:
Mokos	Pincészet

Nyitvatartás:
minden	nap	16	órától

16.
péntek

17.
szombat

18.
vasárnap

19.
hétfő

20.
kedd

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.  |  Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713  |  www.hevizgaleria.hu

 A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk!
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  |   Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek,
melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát,
– mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók!

Tündérkert, ötvennégy ősi gyümölccsel
NEM SZABAD HAGYNI, HOGY AZ ŐSI GYÜMÖLCSFAJTÁK ELVESSZENEK, TENNI KELL A BIOLÓGIAI SOKSZÍNŰSÉG BESZŰKÜLÉSE ELLEN – HANGZOTT EL A 
CSERSZEGTOMAJI TÜNDÉRKERT ÁTADÓJÁN. AZ ÖTVENNÉGY TÁJFAJTÁT FELVONULTATÓ GYÜMÖLCSÖS A TÁJJELLEG MEGŐRZÉSÉT, A NÉPI KULTÚRÁT ÉS A KÖ-
ZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁST IS ELŐSEGÍTI. AZ ÜNNEPSÉGEN KIEMELTÉK, MEG KELL BECSÜLNI AZOKAT, AKIK MAGUKRA VÁLLALJÁK ŐSEINK HAGYOMÁNYAINAK 
MEGŐRZÉSÉT.

A település újonnan kialakított gyümöl-
csöse része annak a mozgalomnak, amely 
az ősi fajták megőrzését és tovább örökí-
tését támogatja. Gyümölcsök tekinteté-
ben pedig Cserszegtomajnak van múltja.
– Régen, az elmúlt századokban túlnyo-
mórészt szőlőt termeltek a községben, 
de a múltban azért gyümölcsösök is 
jócskán akadtak a település határában és 
gyümölcsfák az udvarokban fogalmazott 
Bartha Gábor, a település polgármeste-
re, hozzáfűzve: a filoxéra vészig sok volt 
a szőlő, elsősorban a kéket termelték, 
majd visszatértek a fehér fajták is. Emel-
lett – bár a tört dolomitos talaj sok helyen 
állított akadályokat – sok volt a gyümöl-
csös, az információk arról szólnak, hogy 
ezek közül az őszibarack volt túlsúlyban, 
sok család kiválóan megélt a termeszté-
séből. Vitték a keszthelyi és hévízi piac-
ra egyaránt. S persze meg kell jegyezni, 
hogy zajlott rendesen a pálinkafőzés is, 
abban az időszakban is, amikor az még 
tiltott volt. nem hagyták, hogy a gyümöl-
csökből akár egy szem is elpazarolódjon. 
Hozzáteszem, hogy a szőlőből, azaz in-
kább a törkölyből is sok-sok pálinka szü-
letett. Mindezzel kapcsolatosan történtek 
kutatások, a tündérkert létrehozása ér-
dekében pedig már évekkel ezelőtt meg-
tettük az első lépéseket. A településünk 
nyugati kapujánál hoztuk létre, ami egyik 
„bejárata” is a településünknek. A szak-
rális helyhez közel álló területen sok éves 
munka volt a Tündérkert kialakítása. Re-
méljük, hogy közösségek találkozóhelye 

is lesz, s mivel a kijelölt kerékpárút mel-
lett fekszik, bízom benne, hogy a Cser-
szegtomajra érkezők is meglátogatják: 
nem is beszélve a gyümölcsszüretről.
A rendezvényen elhangzott: mára már 
országszerte több mint száz Tündérker-
tet hoztak létre. A Tündérkert Mozgal-
mat Kovács Gyula, Magyar Örökség-dí-
jas erdész hívta életre. Ő az egészségügyi 
állapota miatt nem tudott részt venni az 
avatón, de köszönetét fejezte ki a telepü-
lésnek a kert létrehozásáért. Cserszeg-
tomajon Partics Gyula kutatott és gyűj-
tött. Cserszegtomajon 2015-ben kezdték 
összegyűjteni a helyi gyümölcsfajtákat. 
Mára ötvennégyet sikerült felkutatni, 
ezek mindegyike megtalálható a Tün-
dérkertben. Elmondta: a Tündérkertben 
a naspolyától, házi berkenyétől kezdve, 
szilva, cseresznye, barack, körte, illetve 
az alma rengeteg fajtája megtalálható. 
Van egy olyan fajtájuk, a helyi nemesítésű 
cserszegi mézes cseresznye, ami egyedül-
álló a Kárpát-medencében, sehol máshol 
nincs. Ott is egy-két fa van, de sikerült 
átmenteni. Vagy például a Szent Anna 
körte, ami szinte csak a szakirodalomban 
létezik, de sikerült begyűjteni egy kétszáz 
éves fáról, ami a következő évben már 
nem hajtott ki, elpusztult.
A tündérkert átadóünnepségén V. Né-
meth Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek 
felügyeletéért felelős miniszteri biztos 
mondott beszédet, kiemelve: tenni kell a 
biológiai sokszínűség beszűkülése ellen, 
amely már az agráriumot is veszélyezte-

ti. Hozzátette, ezek a kertek a magyarság 
gyümölcsészeti hagyatékát őrzik, de a 
népi kultúra tovább éltetését is elősegítik.
– Ez a kert és az egész mozgalom tenni 
akar az ellen a biológiai sokszínűség be-
szűkülés ellen, ami már az agráriumot is 
veszélyezteti. Azt hinnénk, hogy ahogy 
gyarapszunk, fejlődünk, azzal együtt jár, 
hogy minél több fajtát ismerünk meg. De 
nem így van. Az elmúlt száz esztendő-
ben a termesztésből a helyi – és tájfajták 
hetvenöt százaléka kiszorult – mondta 
a miniszteri biztos. Szólt arról is, hogy 
Zalában, a göcseji, hetési és vasi tájakon 
azért ott vannak, de veszélyben azok a 
zártkertek, ahol például a körte és alma 
számtalan őshonos, de kihalófélben lévő 
fajtája megtalálható. A Tündérkert moz-
galom célja, hogy ezek el ne vesszenek. 
Vagyis, ha ezeket a fajtákat összegyűjtjük, 
megtartjuk, akár a falusi szőlőhegyeken, 
akár – mint Cserszegtomajon – templo-
mok közelében vagy parókiák, plébániák 
udvarán, és visszajuttatjuk őket az eredeti 
termőhelyükre, a falusi udvarokba, akkor 

egyrészt fenntartjuk a tájat, másrészt 
a biológiai sokszínűséget szolgáljuk. 
Ezek azok a fajták, amelyek itt, a 
klímaváltozás kapcsán is ezen a tá-
jon alakulva, formálódva leginkább 
ellenállók tudnak lenni, jó részük 
még mindig vegyszerezés nélkül 
termeszthetők. És hogyha tudjuk 
ezeket hasznosítani, úgy, ahogy őse-
ink tették, versenytársa lehet akár az 
intenzív termesztésnek is. Hozadéka, 
hogy technológiák, kultúrák marad-
nak meg és a táj védelmét is szolgálja. 
Az átadóünnepségen újabb gyü-
mölcsfákat is ültettek a temető és a 
mellette lévő templom szomszédsá-
gában kialakított gyümölcsösbe.

Aranykorúak juniálisa
Idén hetedik alkalommal rendezték meg 
az Aranykorúak Juniálisát, az eseménynek 
harmadszor adott otthont Cserszegtomaj. 
A rendezvényen 18 nyugdíjas klub vett részt, 
akik többféle megmérettetésen vehettek  
részt. A program során különböző elő-
adásokat is meghallgathatott a közönség. Az 
eseményen elismeréseket adtak át a Magyar 
Vöröskereszt Napja alkalmából. Bartha Gá-
bor házigazda polgármester úgy fogalma-
zott: „Nagyon örülök, hogy ismét itt vannak mindazok, akik példával járnak előttünk 
közösségi munkában életkoruknál, kreativitásuknál és dinamikájuknál fogva.”



6 balatoni KRÓNIKA   2019. Június 14. 72019. Június 14.   balatoni KRÓNIKA

www.fonyod.hu
www.fonyodinyar.com

info_regio_fnyar2019.indd   1 2019. 06. 12.   9:08:18

A múlt értékeivel a jövőért

A rangos díjat dr. Nagy István földműve-
lésügyi minisztertől vehették át. A részle-
tekről a településeket koordináló Dancs 
Zoltánt, Zalaszentmárton polgármeste-
rét, a pályázati anyag készítőjét kérdez-
tük.
– A program céljául azt tűztük ki, hogy a 
Pogányváron egykor jellemző zártkertes, 
mozaikos tájat, melyet számos helyi föld-
tulajdonos által gondosan művelt 
szőlők, gyümölcsösök és kisker-
tek alkottak, a hegyre vezető utak 
mentén szépen rendben tartott 
feszületekkel, hétvégenként ze-
nés-táncos mulatságoknak is helyt 
adva, visszaállítsuk – fogalmazott. 
– Szerettük volna újra fölerősíte-
ni a „hegy”-nek ezt a szerepét, és 
elősegíteni azt, hogy a helybeliek 
– fiatalok és idősebbek egyaránt – 
újra gazdálkodni kezdjenek, és a 
rég felhagyott földeket újra műve-
lés alá vonják. 
A települések közös törekvéseiket 
2017-ben Zalaszentmárton kez-
deményezésére a Pogányvári Kar-
ta aláírásával erősítették meg.
– A Pogányvár, mint szakrális táj termé-
szeti és kulturális örökségének megőr-
zéséért és fenntartható módon történő 
hasznosításáért végzett tevékenységünk 
egyfajta keretét adja a tervezett Zalai-
dombhátak–Balaton Natúrpark létesíté-
se. A környező települések önkormány-
zatai, az ott működő civil szervezetek és 
társas vállalkozások részvételével, össze-
sen 28 taggal 2018. áprilisában megalakí-
tottuk a tervezett natúrpark munkaszer-
vezeti feladatait ellátó egyesületet. Az 
egyes önkormányzatok saját tulajdonú 
területeiken, a közmunka program és a 
zártkerti revitalizációs pályázatok támo-
gatásával, összehangoltan indítottuk el 
tájrevitalizációs programunkat. Vásárlás-
sal újabb földek bevonására is sor került, 
összesen Zalaszentmárton, Egeraracsa, 
Dióskál és Pacsa települések közigazgatá-
si területén összesen mintegy 17,1 hektár 
kiterjedésben (folyamatban van további 
5 hektár betelepítése) állítottunk helyre 
zártkerteket. A hagyományosnak számí-

tó szőlő-, gyümölcs- zöldség-, fűszer- és 
gyógynövény-termesztés, méhészeti te-
vékenységgel célunk a Pogányvár újbóli 
termelésbe állítása, a helyiek emlékeze-
tében élő kultúrtáj visszaállítása, a gaz-
dálkodás társadalmi és gazdasági szere-
pének visszaadása a saját eszközeinkkel. 
A felhagyott földeket a gyomvegetáció 
eltávolítását követően a szőlőhegyeken 

általunk még fellelt és gyűjtött hagyomá-
nyos tájfajtákkal ültettük be. Az egykori 
művelt területeken felnőtt, idegenhonos 
faállományokat kiirtottuk, helyükre táj-
fajtákból álló szőlőskerteket, gyümöl-
csösöket telepítettünk, legnagyobb részt 
helyi szőlő, illetve alma, körte, meggy és 
cseresznye és egyéb tájfajtákkal. Emellett 
ezekből a fajtákból szaporítóanyag-tele-
pet hoztunk létre.
A térség humán erőforrásának fejlesztése 
érdekében minden évben oktatási-kép-
zési programot is szerveztek.
– A szőlőhegyi táj és a szőlőhegyi élet 
szerves részei voltak egykor az út menti 
feszületek, kiskápolnák és haranglábak, 
valamint az ősi hajléképítési elemeket 
őrző gerendavázas, tapasztott sövény-
falú présházak. A kisemlékek egy részét 
a fellelt fényképek és helyben élő idős 
gazdálkodók emlékezete alapján, hagyo-
mányőrző módon felújítottuk. A szá-
mos kereszt mellett példaként említhető 
a pacsai szőlőhegyen álló, Szent Márk 
tiszteletére szentelt „mároki” kápolna, 

valamint a pacsatüttösi és a dióskáli ha-
ranglábak megújulása. Több régi prés-
házat megvásároltunk, és a szükséges 
állagmegóvó munkálatok elvégzését kö-
vetően – a „használva megőrzés”, mint 
szemléletünk egyik irányelve jegyében 
– újbóli használatba fogtuk őket. Törek-
szünk a háztáji-kisüzemi állattartás új-
bóli elterjesztése is, amelynek során az 
ősi magyar fajták tartását helyezzük elő-
térbe. Az egeraracsai biocsirke-farmot 
a fogolyszínű magyar tyúk tartására 
rendeztük be. A csibe-keltetés követ-
keztében, a kistáj településeinek lakói, 
kapnak a kisállatokból, és, udvaraikban 
már mindenütt elszaporodott az ősi fajta. 

A szőlőhegyi komplex szem-
léletű tájrevitalizáció kulcs-
fontosságú eleme, hogy az itt 
előállított terményeket helyben 
dolgozzuk fel, ezzel is elkerülve 
a szállításból adódó környezet-
terheléseket. Ennek érdekében 
Zalaszentmártonban és Eger-
aracsán közösségi zöldségfel-
dolgozó és gyümölcslékészítő 
kisüzemet létesítettünk, ahol 
mindenki feldolgozhatja saját 
terményeit. Az előállított ter-
mékek és feldolgozott élelmi-
szer jellegű termékek a szociá-
lisan rászorultak és hátrányos 
helyzetűek jobb ellátásához 

is hozzájárulnak. A pogányvári táj gaz-
dáinak életét a maga teljességében látva 
törekszünk a hagyományos szőlőhegyi 
rendezvények felélesztésére, újragondo-
lására is. 2017 őszén elkezdtük a pacsai 
szőlőhegy táji örökségét bemutató tanös-
vény kialakítását. Az elmúlt években már 
sok százan vettek részt az önkormányzat 
által szervezett „mároki” búcsún. A ren-
dezvény sikerét segítendő a szőlőhegyi 
kápolna környezetét rendeztük, ott tájba 
illő pihenőhelyet alakítottunk ki.
Tervezik egy, a teljes Pogányvárra kiter-
jedő tájegységi értéktár létrehozását, egy-
séges formátumban rögzítve a helyszín 
GPS-koordinátáit, a helyi tudásőrzőktől 
összegyűjtött ismereteket és az állagra 
vonatkozó aktuális információkat. Dancs 
Zoltán hangsúlyozta: talán már az ön-
kormányzatok ez irányú tevékenysége is 
szerepet játszik abban, hogy egyre több 
fiatal pár lát fantáziát a szőlőhegyi élet-
ben és gazdálkodásban, s vesznek birtok-
ba újra évtizedekkel korábban felhagyott 
földeket. 

SZÉP EREDMÉNYT ÉRT EL A NEMZETI TÁJDÍJ 2018 PÁLYÁZATON ZALASZENTMÁRTON, EGERARACSA, 
ESZTERGÁLYHORVÁTI, DIÓSKÁL, KERECSENY ÉS PACSA ÖNKORMÁNYZATA. AZ ANYAG – MELYNEK EL-
KÉPZELÉSEI ALAPJÁN A JÖVŐBEN MEGÚJULHAT A TÉRSÉG SZÁMOS ELHANYAGOLT, NEM HASZNÁLT 
TERÜLETE – KÉPVISELI HAZÁNKAT AZ EURÓPA TANÁCS TÁJ DÍJA 2019. ÉVI PÁLYÁZATÁN.
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Kulturális programokkal, új beruházásokkal

Czigány Sándor polgármester elmondta, 
hogy májustól új vezetője van a Művelő-
dési Háznak, Novics János személyében, 
aki elődje, Szabó Zsolt Szilveszter tevé-
kenységéhez hasonlóan lelkesen látja el a 
feladatokat. A június 7-én és 8-án lezaj-
lott Alsópáhoki Nyári Fesztivál már az ő 
koordinációjával valósult 
meg.
A programot a fesztivál 
előestéjén a Lord együt-
tes koncertje nyitotta. Egy 
olyan legendás zenekar 
lépett színpadra, amely 
nemcsak kitartóan őrzi 
kultuszát, de új rajongók-
kal is gyarapítja azt. A 
fesztiválon másnap, szom-
baton több sztárvendég 
is fellépett, köztük Szűcs 
Judith, a Happy Dixieland 
Band, illetve Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar. 
Mellettük helyi és térségi 
szereplők, művészeti csoportok mutat-
koztak be a publikumnak. 
A fesztiválon adta át Czigány Sándor az 
önkormányzati kitüntetéseket azok szá-
mára, akik kiemelkedő munkát végeztek 
saját szakterületükön a település közös-
ségi értékeinek gyarapításával. 
Alsópáhok díszpolgára kitüntetésben ré-
szesült dr. Puskás László címzetes főjegy-
ző, aki a helyi közigazgatásban végzett 38 
évi munka után idén vonul nyugdíjba. 
Alsópáhok Közigazgatásáért elisme-
rést vehetett át Horváthné Makó Judit 
településfejlesztő munkatárs. Alsópáhok 
Egészségügyéért kitüntetést kapott a vö-
röskeresztes alapszervezet. 
Alsópáhok Ifjúságáért címet adományo-
zott a község vezetése Darabos Katalin 
tanárnőnek és Dákai Gáborné óvodave-
zetőnek. Elismerő oklevélben részesült 
Németh Károlyné óvodai dada, valamint 
Kocsmár Vivien 8. osztályos tanuló, kivá-
ló tanulmányi eredményéért és a község 
rendezvényein való szerepléséért. 
Az Alsópáhoki Nyári Fesztivál társren-
dezvényeként tartották meg a II. Zala 
Tűzoltó Kupa második fordulóját, ame-

lyen az Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesült csapata a férfiak kategóriájában 
aranyérmet, a női csapat pedig a női ka-
tegóriában ezüstérmet szerzett.
A 760. évforduló ünnepére jelent meg 
az Alsópáhok kincsestára – Megőrzött 
és gyarapított értékeink című képes-

könyv. Az igényes kivitelezésű, fotók-
kal gazdagon illusztrált album Tenczné 
Tóth Krisztina szerkesztő munkája, és 
betekintést enged Alsópáhok kulturális 
örökségébe. A kötet a megörökölt érté-
kek mellett tartalmazza azokat a beruhá-
zásokat is, amelyeket az önkormányzat az 
elmúlt években elvégzett a község gyara-
podása, szépülése érdekében.  
A könyvbemutatón az érdeklődők meg-
ismerhettek egy másik érdekes és a te-
lepülés életéhez kapcsolódó kertészeti 
könyvet is: az Ahol jó a szőlő, ott jó a 
gyümölcs is – Szüleink gyümölcsöskert-
je című kötet szerzője dr. Szabó István 
nyugalmazott egyetemi tanár, Professor 
Emeritus és dr. Szabóné Lázár Ibolya, a 
keszthelyi Georgikon Majormúzeum ve-
zetője. Mindkét könyv az önkormányzat 
finanszírozásában jelent meg 800-800 
példányban, a 760. évfordulóra kiadott 
képeskönyvből pedig Alsópáhok minden 
háztartása kap ajándékba egy-egy pél-
dányt.
Az ünnep fényét további szép eredmé-
nyek, elismerések is emelték. 
Májusban Alsópáhok részt vett a Magyar 

Vöröskereszt által Biatorbágyon rende-
zett Humanitárius Települések Országos 
Találkozóján, ahol az idén 50 éves páhoki 
vöröskeresztes alapszervezet a Vöröske-
reszt Csillagrendje kitüntetésben része-
sült. A karitatív munkában titkárként 
tevékenykedő Kiss Józsefné gyémánt 
emlékérmet vehetett át. A település pe-
dig már harmadik alkalommal nyerte el 
a Humanitárius Település címet. 
Május végén, immár negyedszer adott 
otthont a község a népdalénekesek 
Aranypáva Nagydíjas Országos Minősítő 
Gálájának. A Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége 

(KÓTA) szervezésében 
tartott rendezvényen 19 
csoport versengett, ösz-
szesen 400 szereplő lépett 
színpadra. A házigazda 
Bodzavirág Népdalkör 
idén már hetedszer nyerte 
el az Aranypáva Nagydí-
jat. 
A programok mellett kü-
lönféle témakörökben 
naponta zajlanak foglal-
kozások a Sármellékkel 
közös konzorciumi pályá-
zat keretében. Június 17-
28. között két turnusban 
bútorfestő és textildíszítő 

alkotóhetekre kerül sor Alsópáhokon, a 
kisgörbői Asztalosfabrik kreatív műhely 
mestereinek tanításával.
A település a közeljövőben is jelentős inf-
rastrukturális fejlesztések helyszíne lesz. 
A tájház felújítása az ütemterv szerint 
halad, melynek hátsó részében közösségi 
kézműves műhely kap helyet. Az iskolá-
sok főzni, sütni tanulhatnak majd itt, de 
a civil szervezetek programjainak is ott-
hont ad az épület. 
Czigány Sándor polgármester kiemel-
te, hogy a tanévzárót követően indul az 
iskolaépület és a tornaterem energetikai 
korszerűsítése, ősszel pedig megkezdik a 
polgármesteri hivatal épületének felújítá-
sát. Az önkormányzat pályázati források-
kal és saját erőből egyaránt arra törekszik, 
hogy a következő években is rendületle-
nül folytassa a település fejlesztését. 
A déli községrész telkein a DRV beruhá-
zásában várhatóan még idén elindulhat 
a szennyvíz-csatornázási munka, az ön-
kormányzat pedig a napokban nyújtott 
be pályázatot az orvosi rendelő felújítá-
sára, amelynek kivitelezését a jövő évre 
tervezik.

ALSÓPÁHOK IDÉN ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK 760. ÉVFORDULÓJÁT. A TELEPÜLÉS ENNEK KERETÉBEN 
NEMCSAK SOKSZÍNŰ ÉS IZGALMAS KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL, HANEM A KÖZÖSSÉG ÖSSZETARTO-
ZÁSÁT ERŐSÍTŐ ESEMÉNYEKKEL ÉS ÚJ BERUHÁZÁSOKKAL IS MEGEMLÉKEZIK A JELES JUBILEUMRÓL. 

Ünnepel a 760 éves Alsópáhok
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Vindornyaszőlős – virágos ékszerdoboz
VINDORNYASZŐLŐS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉ-
GIÓBAN, ZALA MEGYÉBEN A ZALASZENTGRÓTI 
KISTÉRSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ. A KOVÁCSI-
HEGY LÁBÁNÁL, A VINDORNYAI TŐZEGLÁP ÉSZAKI 
CSÜCSKÉNÉL FESTŐI KÖRNYEZETÉBEN FEKSZIK.

Vindornyaszőlős csodálatos, mondhatni 
festői természeti környezetben fekszik, a 
falu kissé szűk, de teljes egészében felújí-
tott főutcáját valóságos „virágeső” övezi. 
Tálos Zoltán polgármester érdeklődé-
sünkre elmondta: nagy gondot fordíta-
nak a természetközeliség megtartására, s 
a település rendezettségre.
– A Kovácsi-hegy 200 méter hosszú ba-
zaltutcája páratlan földtani képződmény, 
amelyet Zala megye hét természeti cso-
dája közt tartanak számon. A „bazalt 
utcából” számos barlangszerű üreg nyí-
lik, köztük a legkisebb Vadlány-barlang, 
amelyet a helyiek csak Vadlánlik-ként 
emlegetnek és amely köré a helyi legenda 
is fonódik. A településen jelenleg három 
tanösvény található. A faluból a hegyre 
felvezető Buruczki tanösvény, valamint a 
település ökológiai játszóterétől Vindor-

nyafok irányába a Vindornya csatorna 
vonalát követő Vidra tanösvény. A Kék-
perjés tanösvény szintén nagy élményt 
kínál a természetbarátok számára. 
A közeli szőlőhegyen – ahová aszfaltos 
út vezet és rendelkezésre áll a villany és 
víz – régi és új pinceszerek híres vörös 
borukkal várják a településen áthaladó 
Zalai borút látogatóit.
– Ezeket a táji értékeket hivatott gazdagí-
tani a „Vindornya-láp élőhelyének hely-
reállítása, fejlesztése” címmel megvalósí-
tott beruházásunk.

A település központjában, áll, a Szent 
Péter és Pál római katolikus templom. A 
Hősi emlékmű szintén szép látványossá-
ga falunak.
– A Hősök emlékműve, tetején a Turul 
madárral – melyet az 1930-as években ál-
lítottak – június végéig teljesen megújul. 
A restaurálását el kell végezni, ezt szakér-
tői segítséggel a település önerőből végzi 
el – tette hozzá Tálos Zoltán. Hozzátette: 
a futballpálya mellett pályázati pénzből 
sportparkot alakítanak ki, azt nyáron ve-
hetik majd birtokba az érdeklődők.

Nyitva tartás: Hétfő szünnap • K–P: 930–1600-ig • Szo: 930–1200-ig
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Tapétavásár 

Izgalmas programok Vonyarcvashegyen
VONYARCVASHEGY ÉLETÉBEN FONTOS A TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE, MELY NAPJAINKBAN, LEGNÉPSZERŰBB FORMÁJÁBAN A KÜLÖNBÖZŐ 
GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOKON, MŰSOROS RENDEZVÉNYEKEN JELENIK MEG 2019 NYARÁN IS.

Június 28–30. között a finom házi sö-
rök és házi ízek kedvelői  nem maradnak 
fesztivál nélkül. Számukra rendeznek fer-
getegesnek ígérkező programsorozatot 
a Vonyarcvashegyi Kézműves Sörök és 
Házi Ízek Fesztiválja keretén belül, Don 
Lázi Swingtet és Tunyogi Bernadett, va-
lamint Deák Bill Gyula koncertjeivel. A 
település kulturális büszkesége az itthon 
és külföldön egyaránt közkedvelt Zalai 
Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar. Ők 
a fúvószene kedvelőit örvendeztetik meg 
ugyanekkor egy zenekari fesztivállal.

Július 24-28. között megrendezésre 
kerülő Vonyarci Boros Forgatagon tisz-
telegnek a szőlőtermelés hagyománya 
előtt, ahol a zamatos borok és finom  
falatok mellett többek között a Mar- 
ching Jazz Band, a Köztársaság Bandá-
ja, Malek Andrea és a Happy Dixieland 
Band zenekar, valamint Besh o droM 

koncertje is várja majd a vendégeket.

Augusztus 16-19. között a XIII. 
Bor- és Csemegeszőlő fesztivál biztosítja 
a rendezvényre látogatók számára a bo-
rozgatás lehetőségét, melyhez az egyik 
kulturális csemege a Gypo Cirkusz és a 
másik a 30y koncertje lesz. 
Az itt élő emberek számára a halászat is 
biztos megélhetési forrást jelentett. Így 
fontos ünnep augusztusban a 40 halász 
emléknapja, melynek igazi fénypontja 
most is a tűzijáték lesz, valamint az au-
gusztus 22-24. között megrendezésre 
kerülő Ponty így jó! – Vonyarcvashegyi 
Pontyfesztivál. Ekkor is érdekes progra-
mok várják az ide látogatókat a tűzijáték 
mellett, fellép Falusi Mariann és többek 
közt a Los Orangutanes ad koncertet.

Programjainkat más műfajok képviselői 
is színesítik. A klasszikus zene szerel-

meseinek a Szent Mihály-dombi Zenei 
Esték keretében kínálunk színvonalas 
koncertpalettát.

Vonyarcvashegy Önt is várja igazi vo-
nyarcvashegyi vendégszeretettel!

Részletes programok a honlapon találha-
tók!  

https://vonyarcvashegy.hu/programok
Facebook: facebook.com/
vonyarcvashegy.a.balatoni.nyar

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42.
Tel.: 83/348-253 Fax: 83/548-021 
E-mail:  
vonyarcvashegy@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu 

Gyenesdiáson pezseg a nyár
A változatosság gyönyörködtet és boldoggá tesz bárkit, ezért a település vezetősége és programszervezői a lakosság és az idelá-
togató vendégekért mindent megtesznek. Hétről hétre, jobbnál jobb programokat kínálnak, melyből címszavakban egy kis kivonat:

2019. június 27-30. GYÖNGY önkéntes gyógyító napok. Jú-
nius utolsó hétvégéjén, a Nagymezőn az önmagunk és mások 
boldogságának, boldogulásának előmozdításán fáradozók a té-
rítésmentes gyógyításon túl bemutatókat tartanak.

2019. július 6-7. Keszegfesztivál „Eszegess keszeget Gyene-
sen” címmel rendezik meg a 11. keszegfesztivált a Gyenesdiási 
Piacon. Szombaton 16 órától lelkes csapatok mérhetik össze 
gasztronómiai tudományukat a tradicionális halászléfőző ver-
seny keretében. 

2019. július 11-14. Bornapok gasztronómiai, boros, kulturális 
programokkal. Csütörtökön folklór együttesek, pénteken fellép 
az Európa Kiadó, szombaton a Jóvilágvan zenekar, vasárnap 
operett-műsor.

2019. július 8-15. Futócéllövő Európa-bajnokság a Sportlő-
téren
Gyenesdiáson első alkalommal kerül megrendezésre a futócél-
lövő Európa-bajnokság. Újdonság a versenyen, hogy hazánk-
ban először fognak SIUS ASCOR számítógépes céllapon verse-
nyezni az indulók.

2019. július 14. Roncsderbi OB futam, a gyenesdiási off road 
pályán, a Szoroshadi útnál.
Egész napos autós sportrendezvény fiataloknak és idősebbek-
nek egyaránt. 

2019. július 20. Los an Gyenes, 
Igazi Rock&Roll feeling várja az érdeklődőket Gyenesdiáson 
július közepén! Látványos program csodaszép autókkal és re-
mek, pörgős muzsikával. 

A RENDEZVÉNY INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!

További részletek: 
www.facebook.com/LosAnGyenes/

Klassz a Parton július 27-28. 
Diási Játékstrand

A rendezvényekről további 
információ: 

www.gyenesdias.hu



12 balatoni KRÓNIKA   2019. Június 14. 132019. Június 14.   balatoni KRÓNIKA

Zártkerti utakat újítottak fel
A TELEPÜLÉS RENDEZETTSÉGE MELLETT A ZÁRTKERTEKRE IS KIEMELT FIGYELMET FORDÍT KARMACS VEZETÉSE. NEMRÉG PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL TÖB-
BET IS SIKERÜLT KÖZÜLÜK FELÚJÍTANI. KELEMEN ISTVÁN POLGÁRMESTER AZT MONDJA, EZÁLTAL A TERÜLETEN LÉVŐ INGATLANOK ELÉRHETŐBBÉ VÁLTAK, 
S AZ ÉRTÉKÜK IS NŐTT.

– A Földművelésügyi Minisztérium ZP-
1-2017 kódszámú, a zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítá-
sát segítő, infrastrukturális hátterét bizto-
sító fejlesztések támogatására kiírt pályá-
zati programjában szereplő, 538-9/2018/
HERMAN számú 7.671.243 forint támo-
gatási összegű, zártkerti utak felújítása 
című kivitelezést sikeresen befejeztük – 
fogalmazott. – A projektben összesen há-
rom külterületi utat újítottunk fel, vala-

mint őshonos gyümölcsöst létesítettünk. 
Hatvan darab, a helyi adottságokat jól 
tűrő gyümölcsfát; almát, körtét, szilvát, 
cseresznyét, kajszibarackot ültettünk. 
Sajnos a zártkertek jelentős részét a tulaj-
donosok nem tudták, vagy nem akarták 
művelni, ezért vannak területek, melyek 
gazosan, parlagon hevernek. 
Az utak felújítása révén az ingatlanok 
megközelíthetővé váltak, értékük növe-
kedett.

Főzőversenytől a focitornáig

Kelemen István a település programjaival kapcsolatosan elmondta: május-
ban az EFOP-1.5.2-16-2017-00003 azonosítószámú, Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Tátika-Rezi régióban című pályázati program keretében tartot-
ták meg a gyermeknapi rendezvényüket. Június 1-jén (TOP-5.3.1-16) he-
lyi identitás és kohézió erősítése. című pályázati programban a harmadik 
pörköltfőző rendezvényre került sor. Összesen tizenhat csapat nevezett. A 
helybéliek mellett Zalaszántóról két csapat érkezett, valamint Keszthelyrő 
és Tapolcáról is jöttek résztvevők. A 2019 évi főzőverseny legjobb pörköltjét 
a karmacsi Koma La-koma csapat készítette, második helyen a ta-
valyi győztes tapolcai Tanúhegyek Egyesület, harmadikon a helybéli Szent 
Anna Baráti kör csapata végzett. A következő rendezvényünket június 22-
én tartjuk: az EFOP-1.5.2-16-2017-00003 azonosítószámú projekt kereté-
ben kispályás labdarúgó tornán mérkőznek meg a környék településeiről 
érkező csapatok. Július 28-án, vasárnap ismét a TOP-5.3.1-16 helyi 
identitás és kohézió erősítése című pályázaton nyert támogatásból tartjuk 
meg a hagyományőrzés jegyében falunapi és búcsúi rendezvényünket. Vál-
tozatos programokat kínálunk. Helyi fellépők mellett a Rezi Folk Kör, Varga 
Feri és Balázsy Betty, a Zalaszentgróti Táncegyüttes és könnyűzenei kon-
certek színesítik a programot.

Laska fesztivál Várvölgyön
Várvölgyön ismét megrendezik a hagyo-
mányos, sokak által kedvelt Laska feszti-
vált. A rendezvényen nem csak a finom-
ságokat kóstolhatják meg az érdeklődők, 
hanem számos programon vehetnek 
részt, egyebek között 
zenei koncerteken.

A program:

JÚLIUS 12. PÉNTEK
19:00 Vagabond Trio
20:00  Auguszt Bárió/

AD STUDIO
22:00  Koller Balázs /

Retro DJ/

JÚLIUS 13. 
SZOMBAT
14:00 Szentmise
15:00 Megnyitó
15:05  Várvölgyi  

Asszonyklub
15:40 Cserszegtomaji 
Tátika Népdalkör 

16:30 E.N.D. trió
17:10 SOLTÉSZ REZSŐ
18:30  Queentett (QUEEN tribute zene-

kar)
20:30 Lóci játszik NAGYKONCERT

22:20 Dance Zenekar bál reggelig

Helyszín: Várvölgy, Sportpálya
Megközelítés: 8316 Várvölgy, Kossuth L. 
u. 86. (Iskola udvarán keresztül)
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www.kia.com

Az új Kia ProCeed. Stílust teremt.

A merész formatervezésnek köszönhetően az új Kia ProCeed hihetetlenül belevaló lett. Tökéletesen
ötvözi a sportos vezetési élményt egy kupé dinamizmusával és egy kombi sokoldalúságával.
Az újonnan megalkotott, dinamikus karosszériának, az áramvonalas tetőkialakításnak, a kontúros
oldalívnek, az egyedi, hátsó ledes lámpákkal felszerelt, karakteres hátsó lökhárítónak és a dupla
kipufogócsőnek köszönhetően egy olyan autó született, amely kanyarról kanyarra képes elkápráztatni.

A hirdetésben megjelenített autó illusztráció. A Kia ProCeed üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 4,8–7,4 l/100 km, CO2-kibocsátása (vegyes): 125–169 g/km. A megadott
fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti
értékekmeghatározása az RDE (valós vezetési feltételekmelletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált
vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
*Kia hétéves / 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), helyi feltételek szerint.
További részletek: www.kia.com

Dealer név
Dealer cím • Dealer telefon
Dealer mail • Dealer web

Karizmatikus…
merész formákkal.

7 ÉV GARANCIA

Gadácsi Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett)
Tel: 83 511 040 Fax: 83 511 041
info@gadacsi.hu www.kiagadacsi.hu

INNOVATÍV VÁROSMARKETING – 
HÁROM ZALAKAROSI KAMPÁNY 
IS GYÉMÁNT DÍJAS

A példaértékű zalakarosi városmarketing tevékenység a vendégéjszakák 
rekordszámú alakulásában is érzékelhető Zalakaroson, a kiváló munkát 
pedig most újabb országos díjakkal ismerték el. A Magyar Marketing 
Szövetség 2019. évi budapesti Országos Városmarketing Díjátadóján 
három gyémánt díjat vehetett át Kovács Szabolcs, a marketingkampányok 
ötletgazdája és kidolgozója.

A szakemberek külön kiemelték a zalakarosi kampányok kreativitását és 
újszerűségét. 

- A 2018-as kampányokkal jócskán kiléptünk a komfortzónánkból. A 
„Zalakaros Go Wild” program keretében kerestük Magyarország első 
wild food ételét, de az eredetileg vadgasztronómiai szlogent az online 
marketingkampányokba is alkalmaztuk és „Vadulj meg velünk” gerilla 
üzenetként használtuk a kommunikációban.Ez egy merészebb kísérlet 
volt és bejött, a program több milliós elérést generált Zalakaros számára, 
a wild food pedig önálló gasztronómiai kategóriává vált, számos 
fesztiválra meghívást kapott erősítve a város imázsát. A Karos Insider 
vlogger pályázatban a zalakarosiak mutathatták be a desztináció egy-
egy rejtett kincsét. A kampány elsősorban a viralitásra épített, a videók 
nagyon jó teljesítettek, a generált social media elérések kimagaslóak 
voltak. Az "Érzékek útján" – interaktív élménytúra különlegessége, hogy az 
érzékszerveinket is játékba hozza, így valódi élményláncként mutatja be 
Zalakarost és térségét. A túra tesztelésében Harsányi Levente és gyermekei 
is besegítettek, élménybeszámolóikat és videóikat óriási érdeklődés övezte. 
– foglalta össze a kampányokat Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai 
Nonprofit Kft ügyvezetője.

Mint arról az országos médiumok már beszámoltak, Zalakaros turizmusa 
történelmi sikereket ért el, a vendégéjszakák száma jelentős növekedést 
mutatott a tavalyi évben. A közel 740 ezer összesített vendégéjszaka 
17 %-os növekményt jelentett előző évhez viszonyítva, ami kimagasló 
eredmény, hiszen mind az országos mind a régiós növekedés 
mértékének többszöröse. A Zalakarosi Fürdő is kiemelkedő üzleti évet 
zárt, a látogatók száma 5 százalékos növekedéssel meghaladta a 650 
ezret.  A fürdőváros belföldi, kereskedelmi vendégéjszakáit tekintve a 
legnépszerűbb település volt a Balaton régióban.

Kovács Szabolcs ügyvezető a budapesti díjátadón

Az elismert szakemberekből álló zsűri, a pályamunkákat a kreativitás 
mellett a szakszerű megvalósítás és a hatékonyság szempontjai alapján 
értékelte. 

Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Az akció július 31-ig tart.

999 Ft/m2-tõl

1.699 Ft/m2-tõl
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Nympha jegy

(zárás előtt 2 órával vehető igénybe)

1800,-

 

Lótusz jegy: tófürdő +wellness/szauna világ

(zárás előtt 3 órával vehető igénybe)

3000,-

Nympha jegy: 2 500 Ft 
• tó
• zárás előtt 2 órával vehető igénybe

Lótusz jegy: 3 800 Ft
• tó + wellness/szaunavilág
• zárás előtt 3 órával vehető igénybe

Pihenje ki a hétköznapok fáradalmait egyedülálló 
természeti környezetben, a Hévízi Tófürdőn! 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Aktuális 
nyitvatartásunk:

Nyitás: 8:30
Pénztárzárás: 18:00

Fürdési idő vége: 18:30
Wellness vége: 18:30

Fürdőzárás: 19:00
Érvényes: 2019.05.27 - 2019.09.01.

(Egyes bejáratok nyitva tartása 
ettől eltérhet).

Kedvezményes ajánlataink:

Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Autómosó 

LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

 

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!


