
– Intézményünk mindig is elkö-
telezett volt az egészségmegõr-
zés mellett, ami sokféleképpen
megnyilvánul – mondta dr. Lõke
Zsuzsanna egyetemi docens, a ka-
ri vezetés által 4 éve létrehozott
egészségmegõrzõ bizottság elnö-
ke. – Tervszerûen foglalkozunk a
dolgozók egészségvédelmével. Az
évenként szervezett szûrés már a
mi tevékenységünket megelõ-
zõen hosszú múltra tekint vissza,
a bizottságunknak is ez a legna-
gyobb rendezvénye, szoros
együttmûködésben a város
egészségügyi ellátó szolgálatával.  

A szûrés prevenciós hatékony-
sága abban is megnyilvánul, hogy
nagy igény mutatkozik iránta,
népszerû a dolgozók körében,
amit a részvevõi létszámarány jól
mutat: a munkavállalók több
mint 45 százaléka jelentkezett a
különféle vizsgálatokra, ami azt
jelenti, hogy a kínált lehetõséggel
közel 150 fõ élt. Az elõzetesen
felmért igények szerinti összeállí-
tásban idén csaknem 20 féle vizs-
gálat, illetve tanácsadás zajlott,
mindezt munkaidõben, az intéz-
ményen belül kényelmesen, s in-
gyenesen lehetett igénybe venni.  

A rendezvény jó kifejezõje annak,

hogy a betegség megelõzésében az
egyénen és az egészségügyi szak-
mán túl a közösségeknek, a munkál-
tatóknak is van feladatuk, ami ugyan
nem kötelezõ, de a felvállalás példás,
és eredményeket hoz.

– Rendkívül nagy jelentõségû
gyakorlatot folytat a Georgikon-
kar – hangsúlyozta a szakmai le-
bonyolítást koordináló dr.
Hertelendy László, a pécsi egye-
tem oktató üzemorvosa. – Pél-
daértékû is ez a munkaadók elõtt.
Koncentráltan, néhány óra alatt
lehet olyan vizsgálatokat elvégez-
ni, ami az ellátó rendszerben akár
hónapokat is igénybe vesz, így
pedig a dolgozók nem esnek ki a
munkából. Nagy a hatékonysága
ennek, mindig találkozunk olyan
esettel, ami további kivizsgálást
vagy kezelést igényel.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Keszthelyi
Karnevál
A kastélymúzeum parkjától a

Sétálóutcán át egészen a Fõ té-
rig vonulva iskolai és óvodai cso-
portok, civil szervezetek, egye-
sületek, városrészek közösségei
és baráti körök mintegy félezer
tagja bújt mókás jelmezbe, szín-
pompás maskarába.

Keszthelyen az immár tizen-
ötödik alkalommal megrendezett
városi karneválon – mesélte a
szervezõk képviseletében nyilat-
kozó Nádler Józsefné, a Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesületének
elnöke. Mint fogalmazott: az ég
is kegyeibe fogadta a rendezõk
idõjárással kapcsolatos kérését.

A farsangi menet, viccelõdõ
mûsorral szórakoztatva a közönsé-
get, a Boombatucada együttes ze-
néjére indult a hercegi pár vezeté-
sével, a nagykanizsai gólyalábasok
kíséretében. A karnevál térségi
szimbólumának tekinthetõ, több
esztendõn keresztül készült,
óriásjelmezek ezúttal is külön tap-
sot kaptak.

(Folytatás a 4. oldalon.)

MUNKÁLTATÓI PREVENCIÓ

Egészségvédelem az egyetemen
Példaértékûen gondoskodik dolgozóinak egészségvédelmérõl a

Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara. A prevenciós munka
egyik legjelentõsebb programja zajlott le február 2–18-a között, a
már hagyományos szûrõnapokkal.      



Költeményei jelentek meg ed-
dig a Szárnypróbálgatások anto-
lógiasorozat utóbbi két köteté-
ben, a Szó-Kincs, valamint a Gon-
dolatok és valóság határán címû
kiadványban, s szerepelnek mun-
kái a nemrég megjelent Keszthe-
lyi múzsa címû gyûjteményben
is.

– Nekem minden versem ked-
ves, hiszen átélt dolgokból fakad-
nak – mondta alkotói munkájáról,
azt is elárulva, hogy csak néhány
éve kezdte el a gondolatainak rí-
mekbe szedését. A verseléshez a
nagymamaszerep hozta közel.       

Költészete egyre terméke-
nyebbnek bizonyult. Az évek so-
rán gyarapodó verseket immáron
négy kis könyvecske õrzi: Gyön-
gyeimet gurítom felétek, Gyön-
gyeimbõl koszorút kötöttem,
Gyöngyeimbõl válogattam és
Gyöngyeimbõl szemezgess cím-
mel. Ez utóbbi jegyében zajlott a
költõi est. Ahogy mindebbõl kitû-

nik, számára a gyöngy a legszebb
szó, mely kifejez éket, mozgást,
változatosságot, gömbölyûségé-
vel teljességet, egészet, ahogy
kerek a világ.

– A verseim bensõm tükörké-
pei, a környezet által keltett han-
gulatokat idézik, õszinte emberi
érzéseket fejeznek ki. A gondola-
taimat kovácsolom össze a rímek-
kel. A szavak nekem gyöngyök,
amiket gurítgatok, kötögetek –
monda el költõi hitvallásáról. –
Örömmel látom, ha ezt nem hiá-
ba teszem: ismerõsökkel, bará-
tokkal, érdeklõdõ és megértõ kö-

zönséggel oszthatom meg a ver-
sekbe szedett gondolataimat.

Élõben sem elõször találkoz-
hattak költeményeivel az érdek-
lõdõk, szerzõi estjének immáron
harmadik alkalommal adott ott-
hont a helyi alkotók felkarolását
is feladatának érzõ intézmény.
Bajzikné Panni elmondta, hogy
nem törekszik „divatos” versek
írására, s ezen út követésében
erõsítette meg Baranyi Ferenc

Kossuth-díjas költõ is. Örömmel
szívleli Cséby Géza helyi író-költõ
mûfordító véleményét azzal a

megállapítással, hogy a világra
való érzékenységét képes mások
örömére kifejezni.         

Az esten mindebben sok segí-
tõje volt. A vele való találkozást
elõadók színesítették: versmon-
dással közremûködött Kalapos Ist-
ván, Karsai Gabriella, Király Erika,
Kovácsné Bajzik Judit, Kovács Sára,
dr. Polgárné Pósch Judit, Villányi
Eszter és a Bethlen Gábor Nyugdí-
jasklub Népek Tánca csoportja. 

A képekkel gazdagon illuszt-
rált, igényes könyv szerzõje dr.
Kostyál László megyei múzeum-
igazgató-helyettes, mûvészettör-
ténész, aki a témában több évi
tudományos kutatásainak ered-
ményeit közli. A zalai Göcseji Mú-
zeum gondozásában nemrég
megjelent kiadványt Keszthelyen,
a Balatoni Múzeumban rendezett
író-olvasó találkozón mutatták
be. A tartalomról dr. Cséby Géza
irodalomtörténész beszélt, ki-
emelve, hogy a leírtak az életrajzi
kronológia mellett a mûvek kelet-
kezéstörténetére, a magyar és vi-
lágmûvészetben elfoglalt helyére
is rávilágítanak. Az ajánlásban
szólt arról, hogy a szerzõ az esz-
tétikai véleményének megfogal-
mazásával, elsõsorban a mûveken
keresztül, a történelem adott ke-
retei között mutatja be a magyar
szobrászmûvészet kiemelkedõ
alakját. Életmûvét a korba ágyaz-
va összegzi, mûvészettörténész
szemmel.         

A kötet bemutatóján elhang-
zott: Stroblnak számos külföldi
útja lehetõséget adott arra, hogy
különbözõ helyszíneken ismer-
hesse meg a mûvészeti áramlato-
kat. Hosszú munkássága során
mûveire a kor stílusirányzatai is
hatottak, a szecessziótól az exp-
resszionizmuson és kubizmuson
keresztül egészen a szocialista
realizmusig. Köztéri alkotásokra
éppúgy kapott megbízást a két
világháború között, mint a II. vi-
lágháború után. A Gellért-hegy
ormán õrködõ Szabadság-szobra
a történelmi korszakváltás szakí-
tópróbáját is kiállva Budapest
egyik karakteres szimbóluma.        

A még fellelhetõ szobrok listá-
zása, képi bemutatása sok eset-
ben az utolsó pillanatban történt
meg. Strobl alkotásait – megsem-
misülésük, vagy hozzáférhetet-
lenségük miatt – több esetben
régi fényképek, kiadványok lap-
jairól gyûjtötte össze a szerzõ. 

A sajtótájékoztató keretében
tartott rendezvényen bejelentet-
ték: a párt tagjaival, a választó-
polgárokkal és a szimpatizánsok-
kal való szorosabb napi kapcsolat-
tartást is segíti a rendezvények
helyszíneként is mûködõ iroda.

Selmeczy Zsuzsanna szerint,
aki csütörtök reggelenként 8 és
10 óra között tart fogadóórát a
felújított helyiségben, örvende-
tes, hogy végre méltó körülmé-
nyek közé kerültek. Hétfõ estén-
ként ingyenes jogi tanácsadással
segítik a rászorulókat. A tavaly
megalakult és aktív ifjúsági tago-
zat kedd délelõttönként találko-
zik. Berki László önkormányzati
képviselõ csütörtök délutánon-
ként 16 és 18 óra között várja a
fogadóórára érkezõket. A fenti

idõbeosztásokat igyekeznek ru-
galmasan kezelni – mondta el. A
keszthelyi szervezet munkáját
segítve Hegedûs Lórántné, a Job-
bik Önkormányzati Kabinetjének
vezetõje elnöki minõségében is
támogatta a bérlemény haszná-
latbavételét. Mint kiemelte: a
párt a mérhetetlen és vállalha-
tatlan adóemelés helyett tisztes
megélhetést kíván biztosítani az
embereknek az önellátás, az ön-
védelem és az önrendelkezés
erõsítésével. A vidéki ember éle-
tét nem szabad ellehetetleníteni,
ezért országszerte tiltakoznak a
különféle települési adók és a
földadó kivetése ellen. A föld,
mint vagyontárgy uszkve ezer
évig adómentes volt Magyaror-
szágon. Ha ez megváltozik, a kis-
emberek külföldi befektetõk szá-
mára játszhatják át a földjeiket.
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Keszthelyi
Karnevál

(Folytatás az 1. oldalról.)
A farsangi menet óriássárká-

nyát és a százlábú kukacát 10–40
tagú gyerekcsoport mozgatta a
járdákat elözönlõ nézelõdõk sorfa-
la elõtt. A maskarák látványát ez-
úttal is ítészek értékelték. A zsûri a
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont erkélyérõl szemlézte és pon-
tozta a felvonulók ötletességét,
szépségét. A karneválozók a Fõ té-
ren felállított sátor színpadán a jel-
mezükhöz passzoló, rövidke pro-
dukciót is bemutattak. A fõdíj a
hagyományokhoz híven idén is
százezer forint volt, de jutalmat
osztottak a csoportos és egyéni
helyezettek számára. Több külön-
díjat is kiosztottak arra is ügyelve,
hogy minden résztvevõ részesül-
jön ajándékban. A produkciók be-
mutatását követõen a fellépõket
fánkkal, pogácsával, süteménnyel,
zsíros kenyérrel kínálták meg.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egészségi állapotról össze-

álló kép sok hasznos információt
ad az egyéb ellátások során is. Ki-
sebb létszámot foglalkoztató
munkaadók elõtt is nyitott az
ilyen lehetõség, a szûkebb körû
szûrések is nagyon hasznosak le-
hetnek, igény szerint tudunk eh-
hez segítséget adni a cégeknek.    

A szûrõprogram a keszthelyi
kórház és hévízi Szent András
Reumakórház szakmai munkájá-
val megalapozott. A kari egész-
ségprogramról dr. Lõke Zsuzsan-
na elmondta még, hogy idõköz-
önként kérdõíves életmódi fel-
mérést is végeznek, szervezett
sportolási lehetõségeket kínál-
nak, gyógytornász, mentálhigié-
nés szakember tart alkalmanként
fogadóórát a dolgozók részére.
Nemrég „Kerékpározz a munká-
ba” felhívással népszerûsítették a
kerékpározás egészségre, kör-
nyezetre való jó hatását.    

A Georgikon-kar ott van a se-
gítségadói oldalon is: évente két
alkalommal tartanak intézményi
véradó napot dolgozók és hallga-
tók részvételével. A felsõoktatás-
beli véradó versenyekben két al-
kalommal nyert az intézmény do-
bogós helyezést.

A hévízi önkormányzat bruttó
hatmillió forintos támogatása-
ként egy életmentõ automata
defibrillátorral és egy félauto-
mata készülékkel gazdagodott
február derekán az orvosi ügye-
let, illetve a sportcsarnok. Egy
közel hárommilliós önkormány-
zati szponzoráció felhasználásá-
val megújult az általános iskola
informatikai szaktantermeinek
gépparkja is. A Bibó-gimnázium
pedig egy nagyteljesítményû,
700 ezer forintba kerülõ fény-
másolóval gyarapodott.

Az ügyeleti ellátás modernizá-
lását szolgáló gépek mûködteté-
sével a helyi háziorvosok már
megismerkedtek. A régi beren-
dezés már elavultnak minõsült,
az újak viszont – a termékmene-

dzser szerint – a legkorszerûbb-
nek számítanak Magyarorszá-
gon. A kritikus állapotba került
betegeket szolgáló automata
gép a defibrilláláson kívül képes

vérnyomást mérni, pacemake-
rezni, kijelzi a páciens oxigéntelí-
tettségét, tud 12 elvezetéses
EKG-t is csinálni. A beteg minden
adatát a memóriában tárolja, és

a kiérkezõ mentõtiszt vagy orvos
számára is elérhetõvé teszi. Az
Országos Mentõszolgálat kivonu-
ló roham-esetkocsijaiban vannak
rendszerbe állítva ilyen nagy tu-
dású berendezések, az orvosi
ügyeleteken ritkán fordulnak elõ
ilyen okos masinák. A háziorvo-
sok reménye szerint csak ritkán
kell majd használni a mûszere-
ket, ami komoly elõrelépésként
segíti a gyors életmentést. A
központi orvosi ügyelet jövõbeni
fejlesztésére is további anyagi
forrásokat különítenek el – tud-
tuk meg. 

Az elavultak helyett a közbe-
szerzési eljárás lezárulása után
mintegy 2,8 millió forintból 26 új,
gyors, Windows 8 alapú, modern,
megbízható, a mai kor kihívásai-
nak megfelelõ, multimédiás okta-
tóanyagok futtatására is alkalmas
asztali komputert szereztek be.
Az iskola a negyedik osztálytól
kezdve csoportbontás rendszeré-
ben és szakkör formájában is ok-
tatja az informatikát. Mostantól
minden géphez, minden osztály-
ban egy tanuló kerül majd. Az
épületben a wi-fi hálózat kiépíté-
sére is szükség lenne.

ÜGYELET, BIBÓ, ÁLTALÁNOS SULI

Tízmilliós hévízi fejlesztés 

MSZP: az EU-ról
Az Európai Unió és az uniós

zászló szerepelt központi téma-
ként az MSZP keszthelyi szerve-
zetének február elején tartott
sajtótájékoztatóján.

Mohácsi József a hazánkba érke-
zett uniós támogatások nagyságát
is bemutatva érzékeltette, hogy
szerinte és pártja szerint is hamis a
Jobbik által is meglovagolt EU-
ellenes kormányzati retorika.

Mint elhangzott: Magyarország
az uniós csatlakozás és 2013 vége
között nettó hétezer milliárd forint
támogatást kapott az EU-tól, s át-
lagban minden évben hatszor ak-
kora összeg folyt be a költségve-
tésbe, mint amennyivel hazánk
hozzájárult az uniós büdzséhez. E
támogatások segítették, hogy az
ország GDP-je átlagosan két száza-
lékkal tudott nõni évente. 2013-
ban 5909,8 millió eurót kaptunk,
és mindössze 920,3 milliót kellett
befizetnünk a közös kasszába.
Szájer Józsefnek, a Fidesz EU-par-
lamenti képviselõjének az EU-zás-
zló parlamentbõl való kitiltása
„nem különösebben tetszik” és õ
utasította vissza Kövér László ház-
elnök azon kijelentéseit is, misze-
rint az EU bizonyos értelemben a
Szovjetunióra emlékezteti, ezért a
jövõben lassan és óvatosan ki kéne
hátrálni a szövetségbõl. Szájer sze-
rint „ha a 2008-as világgazdasági
válság nem az EU tagjaként ér min-
ket, Magyarországot padlóra küld-
te volna a válság. Európa védett
meg minket.

MUNKÁLTATÓI PREVENCIÓ

Egészségvédelem az egyetemen

Dr. Lõke Zsuzsanna

A MÉG JOBB KAPCSOLATOKÉRT

Keszthelyi irodaavató
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Keszthelyi Alapszerveze-

tének elnöke, Selmeczy Zsuzsanna, megyei önkormányzati képvi-
selõ Hegedûs Lórántnéval, a Jobbik országgyûlési képviselõjével
közösen felavatta a keszthelyi szervezet irodáját a Zeppelin téren.

KISFALUDI STROBL ZSIGMOND MÛVÉSZETÉRÕL

Emlékezés a szobrászra
Számos értéket, különlegességet jelent a mûvészeteket kedve-

lõ közönségnek és a szakmának egyaránt az a kötet, amit Kisfaludi
Strobl Zsigmond életérõl, munkásságáról szóló olvasmányként ve-
hetnek kézbe az érdeklõdõk. 

RÍMEKBE KOVÁCSOLT GONDOLATOK 

A gyöngy a legszebb szó
– Nem vagyok született költõ, csak rákaptam – ezen gondolatok-

kal kezdte bemutatkozását a keszthelyi Fejér György Városi Könyv-
tárban tartott irodalmi estjén a helybeli Bajzik Lajosné, Panni.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
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A télûzõ naphoz több népszo-
kás is fûzõdik. Ilyenkor még min-
denki jól lakhat fánkkal és kocso-
nyával. A rendezvényen is szíve-

sen kóstolták egymás sütemé-
nyeit, a vendégek és a házi-
asszonyok pedig átbeszélték a jó
fánk receptjét és a sütés titkát.

Köszöntõjében Gál Lajos pol-
gármester emlékeztetett arra,
hogy a 14. alkalommal megtar-
tott rendezvény lassan fánkfesz-
tivállá növi ki magát. „A mulat-
sággal, vigalommal teli közösség-
építõ program ismét megtöltötte
a községháza földszintjét, és az
együvé tartozás ünnepe is lett a
nagyközségben” – mondta el. 

Az asztaltársaságok ismét be-
bizonyították, hogy a zsiradékban
kisütött jellegzetes kelt tészta, a
fánkmindenki kedvence. A gye-
nesdiási fánkpartin pedig min-
denki bõségesen jóllakhatott be-
lõle. A farsangi karneválok idejét
záró nagy mulatságra megrakott
kosarakkal, tálcákkal érkeztek a
vendégek. Ezúttal több mint ne-
gyedszázan adták le fánkjukat a
zsûrizésre. A szalagos fánk illatos
és lágy, a csöröge pedig roppa-
nós, a forgácsfánk különleges, de
mindegyik nagyon finom édes
lekvárral és porcukorral meghint-
ve. Jókedv, jó zene és jó bor is kell
egy efféle programhoz. A jó han-
gulatról a Gyenesi Négyesen kívül
a Hófehérke-paródiát aktualizáló
aranykorúak gondoskodtak. Ham-
vazószerda elõtti utolsó estén
táncolni és énekelni is csak éjfélig
szabad. A gyenesi Dalárda tagjai
bele is lendültek a mulatozásba,
bevonva a falu apraját-nagyját. A
„hetedhét országra” szóló vigas-
ságot jövõre is megrendezik.
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A cserszegi fûszeres hazájában
azért szerveztek a Nyugat-balato-
ni régió polgármestereinek és a
térség borosgazdáinak bevonásá-
val egy remek hangulatú vacsora-
estet, hogy kötetlen formában,
közösen keressék meg, mitõl le-
hetnek jobbak, ütõképesebbek, a
vendégek számára is emlékezete-
sebbek a zalai borcégér nyári ré-
giós fesztiváljai. A komoly kihívá-
soknak ugyanis egyre nehezebb
megfelelni.

A zalai boros rendezvények
felvezetéseként tartott esten
Bartha Gábor polgármester fehér
asztalok mögött mondott kö-
szöntõjében kiemelte: a nemzet-
gazdaságunkat is erõsíti a kultu-
rált borfogyasztás népszerûsíté-
se, a hazai bor- és szõlõkultúra
reklámozása, a hírverés, ami egy-
re nagyobb terhet ró a borfeszti-
válok szervezõire. A Rezi,
Cserszegtomaj, Balatongyörök,
Vonyarcvashegy, Gyenesdiás,

Keszthely, Hévíz és Zalakaros al-
kotta településlánc értékteremtõ
módon, komoly teljesítményt fel-
mutatva teszi le a névjegyét, de
jócskán akad még tennivaló. 

Dr. Brazsil József, a borlovag-
rend elnök-nagymestere arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy a sze-
zonhosszabbítást is jelentõ feszti-
válokhoz nem méltó borokat el
kell távolítani, mert ennyi pén-
zért már kötelezõ jó bort adni.
Mindenkinek azt kell keresnie,
hogy miben tudok én segíteni,
mit tudok én felajánlani ahhoz,
hogy még eredményesebb le-
gyen egy-egy régiós program.

Páli Lajos, a borlovagrend tit-

kára dr. Bakonyi Károly szõlõne-
mesítõ érdemeit és emlékét fel-
idézve a 22 évvel ezelõtt indult
fesztiválsorozat kezdeteire, az öt-
lethozó franciaországi tanul-
mányútra, a Zalai Szõlõs és Boros
Gazdák Egyesületének ténykedé-
sére emlékezett vissza.

A program résztvevõi olyan bo-
rokat kóstoltak – köztük a Horváth
Edit tanársegéd által bemutatott,
szeptember elején szüretelt, 8,9
fok savtartalmú acéltartályban ér-
lelt cserszegi fûszerest – amit
négy hónap múlva már a vendé-
gek is megízlelhetnek majd.

CSERSZEGTOMAJI CSELEKVÉSINDÍTÓ

A sikeres borfesztiválokért
A Da Bibere Zalai Borlovagrend és Cserszegtomaj Község Önkor-

mányzata újborkóstoltatással egybekötött ünnepi évadnyitó prog-
ramot rendezett a község iskolájának éttermében.

GYENESDIÁSI RENDEZVÉNY

Batyus fánkparti – jó hangulatban
Hagyományos húshagyókeddi fánkpartira várták a gyenes-

diásikat a helyi klubkönyvtár és a nyugdíjasklub közös szervezésé-
ben. A „böjt elõtt utoljára vigadás” jegyében sokan családosan tet-
ték tiszteletüket a vidám fánkvacsoraesten. 

A farsangolók közel háromszáz
fõs táborát dr. Varga Andrea, a Za-
la Megyei Kormányhivatal Keszt-
hely Járási Hivatalának vezetõje
köszöntötte, majd a karnevált Hor-
váth Tibor, a házigazda település
polgármestere nyitotta meg. A na-
gyik korukat meghazudtoló, fantá-
ziadús ötletektõl sziporkázó jelme-
zeket vonultattak fel. Színpadra lé-
pett a Cserszegtomajról érkezett
Aranycsapat, a Rezi mamócák, a
gyenesdiásiak által megszemélye-
sített Hófehérke és a hét törpe, a
zalaegerszegi country-táncosok.

Nosztalgikus hangulatot teremtet-
tek a keszthelyi Napsugár õrs tag-
jai csakúgy, mint az úttörõélet él-
ményeit felelevenítõ sümegiek. A
vastapsot kiérdemelt jelmezesek
megszemélyesítettek cowboyt,
kuktát, csuhás barátot, dámát, kis-
asszonyt, kéményseprõt, rockze-
nekart, kis ovisokat, méhecskéket.
A nagyérdemû zsûri végül több el-
sõ helyezést is kiosztott. A rendez-
vényt kezdetektõl támogató me-
gyei és Keszthely térségi vöröske-
resztes szervezeteknek és a házi-
gazda Sármelléki Nyugdíjasklubnak

köszönhetõen a díjazottak far-
sanghoz illõ kedves és hasznos
ajándékokkal gazdagodtak.

Sor került a Magyar Vöröske-
reszt által adományozott kitünte-
tések átadására is. Dr. Baracskai
Józsefné, a Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezetének igazgatója a
„Véradó Mozgalomért Ezüst Em-
lékérmet” a keszthelyi illetõségû
Ulveczky Menyhértnének, majd a
zalaszántói önkéntesnek, Kukucska
Máriának nyújtotta át. A farsangi
jelmezbemutatót követõen a
keszthelyi Népek Tánca Tánccso-
port különféle nemzetek táncait
tanította meg a fáradhatatlan na-
gyiknak. A vendéglátók jóvoltából
nem maradt el a terülj-terülj asz-
talkáról a szalagos farsangi fánk,
sõt a sok házi készítésû sütemény
és a retrószendvics mellett, a csö-
rögefánk sem. A farsangi bálon
Kuti Lajos harmonikamuzsikájára
ropták a táncot.

MASKARÁS NAGYIK

Aranykorúak farsangja 

A közelmúltban szépkorú közösségek töltötték meg a sármellé-
ki mûvelõdési központot. Az Aranykorúak Társasága által másodíz-
ben meghirdetett regionális programon 16, nyugdíjasokat tömörí-
tõ klub vett részt a keszthelyi járás településeirõl, valamint Sümeg-
rõl és Zalaegerszegrõl. A megyehatárokon átnyúló kapcsolatok épí-
tése érdekében kapott meghívást a Vas megyei bejcgyertyánosi
Napfény Dal- és Tánccsoport, akik vidám nyitó és záró show-mû-
sorral teremtettek fantasztikus hangulatot.

Széles mezsgyén mozogva re-
mek kiállításokkal készülnek.  Már-
cius 25-én nyitják a „Húsvéti nefe-

lejcs” – Tavaszi ünnepkör” kiállí-
tást, amelyet Gyanó Szilvia állított
össze a nagykanizsai Thúry
György Múzeummal kooperálva.
Április 11-én, az „Egy múzeum
emlékezete – Darnay” izgalmas
emlékkiállítással a két világháború
közötti idõszakára koncentrálnak.
Májusban pedig egy nemzetközi,

kortárs festészeti kiállítással kí-
vánják közszemlére tenni a fõvá-
rosban, Gyõrben, Szombathelyen

is bemutatkozott olasz naiv festõ,
Guido Vedovato munkásságát.
Természetesen a hagyományok-
hoz híven a kiállításokhoz családi
rendezvények, múzeumpedagó-
giai foglalkozások tudáspróba-ve-
télkedõk, kézmûvesprogramok is
kapcsolódnak, valamint a ’48-as
szabadságharc emlékére „Márciu-

si Ifjak” elnevezéssel témahetet is
terveznek. Április elején „Húsvéti
minitábor” szervezését kezdték
el. A múzeum két kabalafigurája
(Bala és Toni logók) mellé harma-
dikként egy kagylólányt szeretné-
nek elkeresztelni és megmintázni
egy ovisoknak és kisiskolásoknak
szánt pályázathoz kapcsoltan.
Lesz március 28-án Húsvéti csalá-
di nap, májusban pedig Itáliai csa-
ládi nap hozza össze az érdeklõdõ
famíliákat. Múzeumi Szalon & Pik-
nik elnevezéssel interaktív, isme-
retterjesztõ, tudományos elõ-
adás-sorozat indul. Márciusban a
'48-as forradalom lesz a téma a
mûtárgyak tükrében, az áprilisi
matiné pedig a „Nyuszi ül a fû-
ben” címet viseli. Májusban startol
az „Élmények múzeuma” prog-
ram. A harmadik évadba ért „Iro-
dalmi estek” sorozat március vé-
gétõl május végéig két alkalom-
mal varázsolja el a próza és a líra
iránt érzékenyeket. Bemutatkozik
az Irodalmi Jelen folyóirat, de Far-
kas Balázs zalai származású fiatal
író Nyolcasok címû regényérõl is
beszélgetnek. Az új esztendõ
egyik meglepetése, újdonsága a
régóta tervezett, sokak által áhí-
tott, Európa sok országában sike-
res Múzeumbaráti Kör megalaku-
lása lesz. Egy olyan „balatoni kul-
túrkör” létrejötte a cél, amelynek
tagjai a Balaton kulturális értékei-
nek megõrzésében, a hagyomá-
nyok ápolásában vállalnak szere-
pet a múzeum égisze alatt.

SOKSZÍNÛ KULTURÁLIS KÍNÁLAT

Programok a Balatoni Múzeumban
A Balatoni Múzeum téli és tavaszi idényben megrendezendõ

sokszínû kulturális programkínálatát mutatta be február elején egy
sajtótájékoztató keretében Havasi Bálint múzeumigazgató, Né-
meth Péter múzeumpedagógus, Somogyi Zoltán színháztörténész
és Gajdics Péter borász, sommelier. Mint elhangzott: az intézmény
az elõzõ évekhez képest is igyekszik megújulni a közmûvelõdési,
múzeumpedagógiai programjaiban, kiállításaiban és a múzeumba-
ráti kör elindításában is

A vetítettképes, interaktív ren-
dezvényen a versíró vallomásokat,
szerelemhimnuszokat szavalt, sze-
relmes levelet olvasott, olvastatott
föl, illetve spirituális tanításokat fel-
villantva vallott arról, hogy a vers-
írás kegyelmi állapot. Hite szerint:
szüleink megélték a teremtés vá-
gyát és létrehoztak bennünket,
akik egyszeriek, egyediek és megis-
mételhetetlenek vagyunk. Mindan-
nyian, kiválasztottként a teremtés
szüleményei, a szerelem gyerme-
kei lettünk. Folyton az igazságot és
önmagunkat keressük. Akkor talál-
juk meg valódi önmagunkat, ami-

kor rátalálunk az igazi szerelemre.
Ha a szerelmet, mint élményt meg-
éljük, akkor a fáklya fellobban és
megvilágosodik bennünk valami,
de nem az értelem szintjén. A sze-
relmet nem lehet az értelemmel
azonosítani. A saját igazságunkat
kell azonosítani, amelyhez a költé-
szet kínál lélekemelkedést. Az illat
is érezhetõ, megélhetõ, érinthetõ.
Az álom is a lényünk, a valóságunk
része. Az álom okait lélektanilag és
tudományosan soha senki nem ta-
lálja meg. Az álom egy rész ma-
gunkból. Az álmainkat lehet és sza-
bad azonosítani. Életünk egyhar-

madát álomban éljük le. Aki szeren-
csés, az képes „ébren is álmodni”. A
„szív fáklya fellobbanása” tavaszt
hoz. Meteorológiai, lélektani és
szellemi tavaszt. A szívünk csücské-
ben föl kell villannia az éltetõ nap
fényének, hogy belül is megvilágít-
son bennünket. A lélek parancsá-
nak engedelmeskedik, aki ébren ál-
modik.

MÉSZÁROS FERENC KÖLTÕ-MÛFORDÍTÓ

Szerelem a fûzfapoéta szemszögébõl
Kötetlen beszélgetésre és közös versolvasásra várta az érdeklõdõ-

ket a Balaton Színház termébe a Keszthelyen élõ Mészáros Ferenc kor-
társ költõ, mûfordító, tanár, aki a Páneurópai Piknik ötletgazdájaként
és szervezõjeként is tiszteletet vívott ki magának. A nyugdíjas költõre
többen tekintenek úgy, mint a honi kortárs költészet „szeretet-szere-
lem és érzelem kifejezés és a valósághoz közelítés” legjobbikára.



A címet a Borbély Családi Pin-
cészetbõl való badacsonyi „Gab-
riella Muscat Ottonel” fajta nyer-
te. A helyi TDM által rendezett,
immár hagyományos mustrára
tavalyi évjáratú, száraz fehér bo-

rokkal lehetett nevezni. Összesen
20 fajta szerepelt, a szakértõ zsû-
ri dr. Kocsis László tanszékvezetõ
egyetemi tanár elnökletével vé-
gezte a munkát. Részt vett a bírá-
latban a verseny házigazdájaként
a TDM részérõl Karádi Szabolcs
sommelier, borakadémiai képvi-
seletben dr. Szakonyi József fõor-
vos, valamint Zámbó Tibor szállo-
dai vendéglátási igazgató.      

A kétkörös válogatás döntõjé-
be, a fogyasztói oldalt képviselõk
kóstolása alapján ajánlott fajtával
együtt 6 bor jutott. A gyõztes
szoros mezõnybõl került ki, az
eredmény szempontjait illetõen a
zsûri kiemelte, hogy a cím nem
csak minõségi fémjel: a badacso-
nyi Gabriella elegáns és harmoni-
kus jellegével illik Hévízhez.
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Brunnerné Zsóka három réteg-
és csoportérdeket képviselõ szer-
vezetnek, illetve egy betegségtí-
pussal foglalkozó egyesületnek az
elnöki tisztségét is betölti. Mint me-
sélte: az 1992-es alapítású Magyar-
országi Gyermekbarát Mozgalom
Gyermekbarátok Keszthely Városi
Szervezete számít legrégebbi
„gyermekének”. Társegyesületekkel
összefogva nemrég már megtar-
tották a farsangi mulatságot, és új-
donságokkal, új fellépõk meghívá-
sával készülnek a gyermekek világ-
napjára. Az unióhoz, a húsvéti és ka-
rácsonyi ünnepkörhöz, az anyák
napjához kötött kézmûves-foglal-
kozások, játékos vetélkedõk, társas-
játékok tradicionálisan tovább foly-
tatódnak. Megszervezik a gyere-
keknek a nyári tábort és az õszi hor-
gászversenyt is. Folyamatosan fi-
gyelik a pályázatokat és keresik azo-
kat a szponzorokat, akik anyagilag is
segítenek abban, hogy értelmes,
hasznos és szórakoztató programo-
kon vehessenek részt a gyerekek.

A család, a nõk, az esélyegyenlõ-
ség, a szociális érzékenység, a kör-
nyezet- és egészségvédelem került
föl a 11 éve alapított Nõk a XXI. Szá-
zadért Egyesület zászlajára. Részt
vettek a „Szegénység arca nõ” cím-
mel a közelmúltban tartott konfe-
rencián, ahol állásfoglalást tettek
amellett, hogy a nõk szegénységét
alárendelt munkaerõ-piaci pozíció-
jukhoz lehet kötni. Magyarorszá-
gon, ahol a nõknek kicsi, nem stabil
vagy minõségében alárendelt a
munkaerõ-piaci részvétele, és ahol
a nõk viszonylag keveset nyernek a
fizetett munkából, arra lehet számí-
tani, hogy a nõk túlreprezentáltak
lesznek a szegények között. Minden
pályázaton részt kívánnak venni,
amely révén a nõk közéleti szerep-
vállalását képzésekkel, tréningekkel
segíthetik. A vidéki nõk esélyegyen-
lõségét és önbizalmát segíti majd az
a nyár eleji konferencia, amelynek a
szervezésébe már belefogtak. Jó a
kapcsolatuk a környéken mûködõ
nõi szervezetekkel. Legutóbb Sár-
melléken és Gyenesdiáson vendé-
geskedtek, és õk is várnak majd
vendégeket. Hévízen a reumakór-
házban már évek óta szervez prog-
ramokat a Reumaklub Egyesület. A
rheumatoid arthitis és más reuma-

tológiai betegségekben szenvedõk
havi rendszerességgel találkoznak
dr. Horváth József fõorvos vezény-
letével. Idén is tartanak majd elõ-
adást a témában jártas szakértõk,
helyi környékbeli és fõvárosi gyó-
gyítók. Különlegessége a progra-
moknak, hogy minden alkalommal
egy gyógytornász segít átmozgatni
a megjelentek fájó testrészeit.

Hornai László irányítja a Magyar
Ebtenyésztõk Országos Egyesülete
Keszthelyi Kinológiai Egyesületét,
amit 1987-ben alapítottak és tag-
ként jelenleg mintegy félszáz ember
bizalmát élvezi. Mint a vezetõ el-
mondta: a tagdíjakból tartják fönn
magukat, és egyelõre nem kívánnak
pályázni, szeretnék, ha békesség-
ben, külsõ zavaró momentumok
nélkül végezhetnék sokoldalú tevé-
kenységüket. Az ebtenyésztés koor-
dinálását, a nemzeti fajtáink ápolá-
sát, a kutyás sport terjesztését, tö-
megsportként történõ népszerûsí-
tését is fölvállalták. Kapcsolatot tar-
tanak a világszervezettel (FCI), mely
az országok hasonló egyesületeit
fogja össze. Õk tartják fönn az 1988
óta mûködõ kutyaiskolát, amely
egyre népszerûbb. Itt évente leg-
alább kétszázan fordulnak meg az
ebükkel. Rendeztek már világbaj-
nokságot és minden esztendõben,
így most is, vannak országos verse-
nyek, vizsgák. Nyáron újra hagyo-
mányos edzõtáborba várják az ér-
deklõdõket. Nagyon közkedvelt lett
a kutyaiskolájuk is. A még nem okí-
tott kutyáknak és gazdáiknak ta-
vasszal egy negyedéves tanfolya-
mot tartanak, és szeptember elsõ
hétvégéjén is startol egy három hó-
napos kutyás kurzus. Aki szófogadó
kutyát szeretne, annak bevált ötle-
tekkel folyamatosan segítenek a 20
és 50 fõt megmozgató továbbkép-
zésen. Külföldön is megfordultak
versenyeken, és idén is készülnek
ilyen megmérettetésre. Újdonság,
hogy az edzéselméletrõl, a kutyatar-
tás szabályairól, az ebek egészség-
védelmérõl szóló referátumokat
idéntõl nyitottá kívánják tenni, és
nem csupán a tagok érdeklõdésére
számítanak a tábori elõadások alkal-
mával. Újdonság a mentõkutyák ki-
képzésérõl és vizsgáztatásáról to-
vábbá a mentõkutyás egyesületek
alapításáról tartott elõadás.

KESZTHELYI ÚJDONSÁGOK

Civilek háza táján
Négy civil szervezetnél érdeklõdtünk arról, hogy milyen tervek

megvalósítását tervezik az idei évben.

Az intézmény idén a fennállá-
sának 50. évét ünnepli, a jubileu-
mi programokon szerepelnek
azok a régi diákok, aki szakmájuk-
ban vagy más területen alkottak
kiemelkedõt, szereztek ismertsé-
get, amire tanárok, diáktársak,
utódok büszkék ma. Ezúttal
Frech' Ádám, volt szakácstanuló
kiállítására gyûltek össze régi is-
merõsei, s mások, hogy még job-
ban megismerjék. A VSZK-beli
szereplése nem az elsõ önálló ki-
állítás. Az élet iskoláit járta ki
Keszthelyen, ahogy önvallomása
is idézi: pályáján a VSZK indította
el, a mûvészet közelébe pedig az

ugyancsak városbeli Egry-kör ré-
vén jutott, Dore Nagy Aladár ta-
nítványaként. Közel 20 éve fest,
csoportos tárlatokon kapott elis-
merések adtak újabb és újabb ins-
pirációt az alkotáshoz.        

Tehetségét a lakóhely szerete-
te kamatoztatja. Kiállításán dr.
Cséby Géza író-költõ, mûfordító
méltatta tevékenységét, mun-
káit, elmondva, hogy az alkotó,
ihletõ környezetének megisme-
résével és megismertetésével
együtt a fejlõdés útját is járja. Bõ
vizes akvarelljei, tus- és szénrajzai
lokálpatrióta kötõdést fejeznek
ki. Kevés szín használatával a for-

mák láttatása kap tömény hang-
súlyt, ami több mint látvány. Ér-
zésközvetítés ad kifejezõ erõt: a
környezet a mûvekben úgy él,
mint cseppben a tenger.

Nem csak a konyha mûvésze  
– Az ember nem feledi a volt iskoláját, jó érzés, ha az alma ma-

ter is megõrzi emlékezetében az egykori diákokat. Öröm ezt átélni
– mondta Frech’ Ádám, a Keszthelyi Vendéglátóipari Szakképzõ Is-
kola galériájában minap nyitott képzõmûvészeti kiállításán.       

Az internetes levelezõs fordu-
lókkal indított tanulmányi vetél-
kedõre ezúttal 62 magyarországi
és 17 határon túli (Szlovákia, Ro-
mánia, Szerbia, Ukrajna területé-
rõl) középiskolából 330 diák re-
gisztrált. A Georgikon Kar hon-
lapján közzétett feladatsorok
megoldásának eredményei alap-
ján került a döntõbe a 40 legjob-
ban teljesítõ fiatal, akik közt a na-
pokban Keszthelyen élõben meg-
tartott döntõn alakultak ki a he-
lyezések. A középiskolások köré-
ben népszerû verseny színvona-
lát jól jelzi, hogy a találkozón
több, az országos középiskolai
tanulmányi versenyen is kiváló
eredményt elért tanuló vett
részt. A diákokat és felkészítõ ta-
náraikat fogadta dr. Kondorosy

Elõd oktatási és akkreditációs
dékánhelyettes, a dolgozatok
megírását követõen dr. Allaga Jó-
zsef docens, a verseny fõszerve-
zõje értékelte a teljesítménye-
ket. A legjobbak értékes jutalma-
kat vehettek át. 

A gyõztes, s ezzel egy note-
book tulajdonosa, Becz Barnabás
Álmos, a szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium tanu-
lója lett, a második helyen Gula
Miklós, székesfehérvári, a harma-
dikon Németh Kristóf gyõri diák
végzett, akik 50 ezer illetve 30
ezer forint értékû könyvvásárlási
utalványt vehettek át. Különdíjat
kapott a határon túli versenyzõk
legjobbjaként a brassói Kelemen
Hanna, akinek jutalma egyhetes
keszthelyi nyaralás.

Középiskolások versenye
A Pannon Egyetem Georgikon Kara az idei 2014/2015-ös tanév-

ben is meghirdette – immár hetedszer – a Georgikon biológia tanul-
mányi versenyt, melyre hazánk valamennyi, illetve most második
alkalommal a szomszédos országok magyar tannyelvû középisko-
láinak tanulói jelentkezhettek. 

Hévíz bora: Gabriella

A Nyugat-Dunántúl borászatai körében hirdetett meghívásos
pályázat útján választották ki a napokban idénre szólóan a Hévíz
város borát.

– Tény, hogy egy adminisztrá-
ciós hiba folytán valóban rákerül-
tünk egy rövid ideig erre a listára.
Mi azonnal kapcsolatba léptünk a
NAV illetékeseivel azt kérve, hogy
korrigálják a teljesítésünket. Az
ügy 24 óra alatt számunkra meg-
nyugtató módon rendezõdött, és
mindkét fél kölcsönösen elismer-
te, hogy itt egy orvosolható admi-
nisztrációs hiba jelentkezett. A
kórházunknak nincs köztartozása.
Mûködési hiányok persze nálunk is
vannak. A magyar kórházak tete-
mes összegekkel tartoznak a be-
szállítóiknak. Mi nem produkál-
tunk milliárdos nagyságrendû hiá-
nyokat, de stabil, 20–22 milliós
tartozást mi is felhalmoztunk,
mert nem jutunk elegendõ forrás-
hoz a rentábilis mûködéshez. A
bevételi források nem elegendõek
a kiadásokra. A kiadáscsökkentés-
re tett erõfeszítéseink egyike, pél-
dául a napelemes rendszer. S
van-e kiút a jelenlegi helyzetbõl?
Minden tõlünk elvárható intézke-
dést megtettünk, ami a racionali-
zálással összefügg. További belsõ
tartalékunk nincsen. 

– Április elsejétõl alapjaiban
alakul át az egészségügyi rend-
szer. Megyénként egy vezetõ
kórház marad, a többi kórház
helyzete, szerepe megváltozik.
Február végéig kell a kórházigaz-

gatóknak újrastrukturálni az
egészségügyi ellátó rendszert. Az
új szisztéma várhatóan elõnyös
vagy hátrányos lesz-e a keszthe-
lyi kórháznak?

– A kérdés jogos, de egyelõre
teljes felelõsséggel nem megvála-
szolható. Az új szakpolitikai pró-
bálkozás szerint lakosságszám-
arányosan osztják ki a kórházak-
nak járó finanszírozást. Az OEP, az
egészségügyi államtitkárság és a
GYEMSZI koordinálásában jelenleg
is zajlanak ezek az egyeztetési fo-
lyamatok. „Az egy megye, egy
súlyponti kórház” szisztéma a fel-
adatokat is a lakosságszámhoz vi-
szonyítottan próbálja megvalósí-
tani. A rendszer jócskán átrendezi
a már meglévõ struktúrát. Zala
megyében minimális emelkedést
látunk csak a finanszírozás emel-
kedésében. A súlyszámok, a telje-
síthetõ volumenek várhatóan
minden zalai kórháznak, így a mi
intézményünk számára is elõnyös
lehet. Abban bízunk, hogy a kór-
házunk az átalakításból nem vesz-
tesen kerül ki. A helyzetünket bo-
nyolítja, hogy Veszprém megyei
és Somogy megyei ellátási terüle-
teink is vannak. A kormánymegbí-
zott kapta feladatul a megyékkel
történõ egyeztetés lefolytatását.

– Mennyire humánusak a kór-
ház jelenlegi elõjegyzési és váró-

listái? Mi várható az elkövetke-
zõkben?

– Várólistánk jelenleg az egyna-
pos sebészet keretében megvalósí-
tandó szemészeti beavatkozásra, il-
letve a protetikai mûtétekre van.
Ígéretünk van több forrás érkezésé-
re. Az intenzívebb pénzügyi finan-
szírozással mi is jelentõs mértékben
képesek leszünk a várólista csökken-
tésére. Az esetszám akkor jelentõ-
sen megnõhet. Az elõjegyzési listák
hossza a szakterületi tevékenység-
tõl függõen három-öt hónap hos-
szú. Országos viszonylatot alapul vé-

ve a várakozás nem hosszabb ná-
lunk, mint bárhol máshol.

– Számíthatnak-e pozitív vál-
tozásokra a betegek a közeljövõ-
ben?

– Pénzügyi, anyagi vonatkozás-

ban szinte mindenki nehéz idõsza-
kot él meg. A források rendkívül
szûkösek. Már azt is örömként élem
meg, ha ebben a nehéz idõszakban
nem csökken a szakmai színvona-
lunk. A betegellátás tárgyi feltétele-
in állandóan javítani kívánunk. Apró
lépésekkel új rendelõket alakítunk
ki. A kórház és az ellátási területén
mûködõ háziorvosi praxisok, a
zalaszentgróti rendelõt is ideértve,
számítógépes összeköttetésben
lesznek egymással március elsejé-
tõl. A háziorvosok hozzáférhetnek
bizonyos betegadatokhoz, labora-

tóriumi leletekhez, majd a késõbbi-
ekben a rtg-felvételekhez. Ez a be-
tegeknek jelent elsõsorban kön-
nyebbséget. A háziorvos számító-
gépérõl gördülékenyen lehívhatóak
lesznek a leletek.

BESZÉLGETÉS DR. KVARDA ATTILÁVAL

Nincs köztartozása a kórháznak
A NAV tavaly novemberi adatbázisa szerint végrehajtási eljárás

alatt áll a keszthelyi kórház is. Mekkora összegû tartozás miatt ke-
rülhetett az adóvégrehajtási listára az intézmény? – kérdeztük dr.
Kvarda Attilát, a Keszthelyi Városi Kórház fõigazgatóját.


