
– Az elmúlt hetekben több te-
rületen folyt a munka. A karban-
tartási csoport munkatársai fel-
térképezték az idõjárás és az ártó
kezek, lábak okozta károkat,
szándékos rongálásokat és meg-
kezdték a szükséges javításokat.
Pótolják a köztéri bútorzat és be-
rendezések hiányait, elvégzik a
festési munkálatokat. Rendbe
hozzák a kézi hulladékgyûjtõket,
padokat, Balaton-parti pergolá-
kat, az intézményi és közterületi
játszóterek játékait. Fellazítják,
frissítik, pótolják a játszóterek
ütéscsillapítást biztosító talaját.
Még az õsszel két szelektív hulla-
dékgyûjtõ sziget (Egry J. AMI
parkoló, Csány–Szendrey
AMI–Fodor u. parkoló) takarásá-
hoz készültek el a tartószerkeze-
tek és a lambériaborítások. Ezek-
bõl most újabb öt (Balogh F. utcai
garázssor, Balogh F. u. – Életfa
Óvoda hátsó sarok, Szent Miklós
u. – Barna ABC, Gagarin u. – Lipp
V. köz sarok, Margit-sziget kávé-
zó – ABC-parkoló) kerül kihelye-

zésre, és folyamatosan készülnek
a további 16 sziget kulturált, esz-
tétikus megjelenését biztosító
felépítmények. A cég munkatár-
sai ellenõrzik, tisztítják, majd be-
üzemelik a köztéri ivókutakat s
rövidesen a szökõkutakat is. A
helyiek mindennapjaiban és – el-
helyezkedése miatt – a turis-
taszezonban is fontossággal bíró
Alapellátási Intézet bástyájának
javítási munkálatai is ezekben a
hetekben zajlanak. Keszthely bel-
területi útjainak szélén eltávolí-
tották az útfelület és az útszegé-
lyek találkozásánál évek alatt fel-
gyülemlett, összetömörödött
biomasszát. Ez csak részben volt
esztétikai igény. Elsõsorban az
utak minõsége megõrzése szem-

pontjából volt fontos feladat. A
karbantartási, felújítási munkák
mellett új beruházásként a Keszt-
helyi Életfa Óvoda Gagarin Utcai
Tagóvodája udvarán – a kiscso-
portosok nagy örömére – elkészí-
tették a LITTLE TIKES játékele-
mekbõl álló új játszóterületet. A
harminc négyzetméter – simított
betonalapra ragasztott – gumi-
tégla aljzaton duplacsúszda alag-
úttal, 8 az 1-ben játszótér, piknik
játszóház, rendõr- és locsolós
tûzoltóautó, utánfutó bizonyo-
san a kicsinyek kedvence lesz.

–  Elindult  a  zöldterület-kkar-
bantartás  is…

– A zöldterületi, köztisztasági
csoport munkatársai már feb-
ruárban megkezdték a közterüle-
ti munkákat. Az e-on dolgozóival
együttmûködve folyamatosan
végzik a villamos hálózat alatti
biztonságtechnikai fametszést,
amely több mint ezer fát érint. A
levágott ágakat a helyszínen ág-
darálóval felaprítják és elszállítják.
A fák sebkezelése is folyamatos.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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BEKÖSZÖNTÖTT A TAVASZ

Bõven akad tennivaló
A tavasz beköszöntével számos feladatot adnak a közterületek.

Bõven van tennivalója a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Keszt-
hely karbantartási és zöldterületi, köztisztasági csoportjának. Az
idõjárás függvényében el kell végezni a téli idõszakban keletkezett
károk felmérését, a javításokat, karbantartási munkákat, a zöldte-
rületekkel kapcsolatos aktuális feladatokat. Sarkadi Szilviát, a GESZ
kommunikációs munkatársát a különféle tennivalókról kérdeztük:

A szakember, mint mondta,
azért tekinti szívügyének a téma
több oldalról való körüljárását,
mert nagyon sok a félreértés, a
ferdítés, a tévedés a táplálkozással
kapcsolatban és a különbözõ táp-
lálék kiegészítõk hatásaival, kocká-
zataival kapcsolatosan. Az ember
egészségét hosszabb távon veszé-
lyeztetheti, ha bedõl egy-egy tév-
hitnek. Sokan meg vannak gyõ-
zõdve arról, hogy reformtáplálko-
zással már mindent megtettek az
egészségük megvédése érdeké-
ben. Pedig az életmód, a fizikai ak-
tivitás is épp olyan fontos ténye-
zõ. Többen túlértékelik a testfor-
mákat.

Divatos lett a méregtelenítés, a
savasítás, a lúgosítás, de azt keve-
sen tudják, hogy az ezekhez hasz-
nált táplálékkiegészítõk gyakran
hordoznak nagy veszélyt. Dublecz

Károly az újfajta táplálkozási irány-
zatok kockázataira is felhívta a fi-
gyelmet. Nem tört pálcát egyetlen
irányzat fölött sem, csupán szám-
ba vette az elõnyöket és hátrá-
nyokat. Bemutatta a táplálékki-
egészítõk és az energiaitalok vizs-
gálatáról szóló legújabb tudomá-
nyos eredményeket, és ráirányí-
totta a figyelmet azokra az ellent-
mondásokra, amelyek az élelmi-
szerek címkéin található tábláza-
tokban és határérték-paraméte-
rekben fedezhetõk fel. Fontosnak
mondta, hogy már az élelmiszer
megvásárlásakor tisztában le-
gyünk vele, hogy mi kerül a kosa-
runkba. Egyre több vállalkozás
visszaél a nõk gyors, szuper fogyó-
kúra megtalálásának vágyával. Ez
hatalmas üzlet sokak számára, de
a várt eredmény az ígéretek elle-
nére a legtöbbször elmarad.

SZÉLSÕSÉGEK ÉS TÉVHITEK

Táplálkozási bakik
A Természetgyógyász Klub keretében dr. Dublecz Károly egyete-

mi tanár „Szélsõségek és tévhitek a táplálkozásban” címmel tartott
elõadást a Balaton Színházban március derekán.

A VAJDA-GIMNÁZIUMBAN

Természettudományos labort avattak

A mintegy 310 milliós támoga-
tási összegbõl megvalósított pro-
jektben a kooperatív tanulást se-
gítendõ, a gimnázium Deák utcai
épületében kialakítottak egy mo-
dern színvonalú, a természettu-
dományos oktatáshoz kapcsolódó
kísérletek és mérések elvégzésére
alkalmas középiskolai multifunk-
cionális, 36 férõhelyes laboratóri-
umot, két azonos infrastruktúrá-

val rendelkezõ részre osztható ki-
vitelben. A március közepén tar-
tott avatóünnepségen elhang-
zott: a kor követelményeinek ma-
radéktalanul megfelelõ laborral a
környék iskolái is megismerked-
hetnek majd. A dr. Bánk Endre nõ-
gyógyász orvosprofesszorról el-
keresztelt laborral arról a szakem-
berrõl akartak megemlékezni, aki
Magyarországon elsõként végzett

mûvi teherbejuttatást. A termek
is vajdás, illetve premontrei diá-
kokról kapták nevüket. Felletár
Emil vegyész, országos fõgyógy-
szerész; valamint dr. Vértes Attila
akadémikus, magfizikus; továbbá
dr. Horváth József akadémikus
növényvirológus is egy-egy terem
névadója lett. Szörényi Zoltán, a
gimnázium igazgatója köszöntöt-
te az ünnepséget megtisztelõ dr.
Réthelyi Miklós nemzeti erõfor-
rás-minisztert, majd pohárkö-
szöntõjében emlékeztetett rá:
néhány éve itt még egereket és
patkányokat etettek a diákok a
hátsó padokban, a parketta göd-
reiben pedig játékgolyók landol-
tak. Most pedig egy kívül-belül
megszépült, színvonalas létesít-
ményben kezdõdhet el a munka.

A természettudományos tantárgyakat emelt szinten oktató
keszthelyi Vajda János Gimnázium természettudományos laborató-
riumának korszerûsítését segíti az a projekt, amely modern eszkö-
zök és módszerek alkalmazását, valamint a laboratórium mûköd-
tetéséhez szükséges humán erõforrás biztosítását teszi lehetõvé
Keszthelyen, elõmozdítva a diákok felkészítését és továbbképzé-
sét a természettudományos oktatás megújításának és vonzóbbá
tételének érdekében.



A mûvelõdési intézményben a
férfi társak nevében mondott
köszöntõjében Czigány Sándor
polgármester, a megbecsülés
hangján üdvözölte a jelenlévõ-
ket, az emberiség szebbik és job-
bik felének nevezve a nõket.
Szerinte minden férfi életét
alapvetõen az édesanyja és az el-
sõ szerelme határozza meg. A
férfiak szeretetet, tiszteletet,
megbecsülést, gyengédséget és
szerelmet éreznek a nõk iránt,
mert õk az élet minden percé-
ben részei az erõsebb nem kép-
viselõinek. Az élet célját, értel-
mét adják szeretettel, gondos-
kodással, odaadással úgy, hogy
szebbé teszik a mindennapokat.

„Életet adók, élethordozók, élte-
tõk, céljaink és vágyaink, társa-
ink jóban és rosszban” –
összegezte a polgármester.

A kiemelten a hölgyek kedvére
összeállított programban fellé-
pett a közel negyedszázada léte-
zõ ötfõs zalaapáti harmonikaze-
nekar. Õk is, és az utánuk föllépõ
zalaszentmihályi nóta- és népdal-
kör színpadra lépõ tagjai is, hatal-
mas sikert arattak vidám mûso-

rukkal. Amúgy slusszpoénként
egy remekbeszabott táncproduk-
cióval lepte meg a közönséget a
Zalaapátiból érkezett „hatos férfi
fogat”. A színházterem északi fa-
lára horgolt terítõk, hímzések,

nyakláncok, tavaszi és húsvéti ih-
letésû díszpárnák és egyéb textil-
munkák kerültek, amelyeket a
Gyulavics Imréné által vezetett
helyi kézimunkaszakkör tagjai ké-
szítettek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A munkák végeztével a GESZ

munkatársai tiszta területet hagy-
nak maguk után. Március elsõ há-
rom hetében 16, egészségügyi ál-
lapota miatt menthetetlen, ve-
szélyessé vált vadgesztenyefát

vágtak ki a Bercsényi, Erzsébet ki-
rályné és Szent Miklós utcában. A
fák tuskóit és gyökérzetét tuskó-
marózzák, helyreállítják a talaj
szerkezetét, õsszel pedig új, több-
ször iskolázott egyedeket telepí-
tenek az eltávolított fák helyére. 

–  A  virágosításnak  is  vannak
már  nyomai…

– Igen, megkezdtük a virág-
ágyak rekonstrukcióját. Megtör-
tént a talajlazítás – ahol szüksé-
ges volt –, a talajrehabilitáció és a
szegélyek javítása. Az eddigi gya-

korlattól eltérõen a virágágyakba
több ezer virágmagot (kúpvirág,
büdöske, búzavirág, nyári ciprus-
ka, díszpipacs, lobélia, porcsinró-
zsa) vetettek el. Elvégezték ró-
zsaágyak növényeinek metszé-
sét. Sajnálatos módon, a munkák

befejezését követõen az elmúlt
napokban a Fõ téren nem lehe-
tett olyan bevetett ágyást talál-
ni, melyben ne lett volna gyer-
mek-, felnõtt-  avagy kutyaláb-
nyom!!! Örvendetes lenne, ha né-
hányan nem így akarnának mara-
dandó emléket hagyni maguk
után, és nagyobb tiszteletben
tartanák mások munkáját és a vá-
ros értékeit! Teljes rehabilitáción
(geotextilezés, talajcsere, új sze-
gély, új növények) esett át a Sop-
ron utca–Hévízi út és a Festetics

utca–Béri Balog utca sarokágyása.
A Rákóczi téren két új rózsaágy
kialakítására került sor. Az idõjá-
rástól függõen megtörténik a nö-
vények lemosó permetezése. A jó
idõ és a szezon közeledtével egy-
re több közterületi, zöldterületi
munka válik aktuálissá, melyeket
a két csoport munkatársai a ko-

rábbi években megszokott gya-
korlat szerint folyamatosan vé-
geznek majd. Megtörténnek a fû-
nyírások; sövénynyírások; utak,
kerékpárutak melletti biztonság-
technikai metszések, talajnö-
vényzet-vágások, ritkítások, da-
milozások; útfelület-tisztítások;
ágyások rendbetétele. A zöldte-
rületek és virágágyások folyama-
tos karbantartására kiemelt fi-
gyelmet fordítunk: és nem marad
el a metszés, kapálás, locsolás
sem.
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Bõven akad tennivaló

A kezdeményezéssel immár
tradicionálisan regionális diák
mûvészeti fesztivál központja lett
a település.        

– A töretlen folytatást mind-
azoknak köszönhetjük, akik a leg-
elsõ alkalommal is itt voltak. Jól
érezték magukat, és ezért újra el-
jöttek, majd továbbadták az él-
ményeiket másoknak, akik azóta
hasonló örömmel viszik tovább a
stafétát – mondta Csordásné Fü-
löp Edit, a fesztivált szervezõ pe-
dagógus.        

Az eredet népi és szakrális
gyökerû. Az életet indító tavasz
szimbólumaként a nap munka-
kezdetet jelent, s az iskolaalapító
I. Gergely pápára emlékeztet. Ez
köszönhetõ kései utódjának: IV.
Gergelynek, aki e napot rendele-
tével ünneppé emelte. Valaha
Európa-szerte tartották a Ger-
gely-járást, ami Gyenesdiáson a
folklór ápolásán éledt újjá. A mai
változat aktualitása abban van,

hogy ez idõre a bemutatáshoz
éretté válnak a mûvészeti képzés
tanévi produktumai. A térségben

évek óta Gergely-napi jegyben
készülnek a gyenesdiási találko-
zóra a Nyugat-Dunántúl diákjai: 4
megye 32 településének 43 isko-
lájából 650 diák hozta el idén a

produkcióit, Szombathelytõl
Csurgóig.      

Vers- és prózamondás, népze-
ne és népdaléneklés, néptánc,
drámajáték valamint képzõ- és
iparmûvészeti alkotások készíté-
se ölelte fel a mûvészeti kategó-
riákat.  Utóbbival nevezõk közel

száz munkája szerepelt a helyszí-
ni kiállításon.       

A vendéglátás és a bemutatott
produkciók nívója pedig ezúttal is
garanciát adott a folytatáshoz.

Gergely-napi hagyományok
A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola az alapfokú mûvé-

szetoktatás elindítása jegyében több mint tíz éve ünnepli a Ger-
gely-napot.

A pszichoterapeuta szerint, ha
önmagunkat nem ismerjük elég-
gé, akkor manipulálhatóvá válunk.
A lelki fejlõdésünkben vannak kri-
tikus periódusok. Hat- és tízéves
korunk között különösen érzéke-
nyek vagyunk arra, hogy a világ
hogyan fogadja a teljesítményün-
ket. Ha kisiskolás korban a környe-
zetünktõl pozitív visszajelzést ka-
punk teljesítményünkre, akkor
egészséges önbizalmunk lesz. Ön-
bizalom-hiányos felnõtt lesz vi-

szont az a kisiskolás, akit folyton
bírálnak. A 6–10 esztendõs kis-
gyermek önmagában való hitét
ezért kell erõsítenie a szülõnek és
a pedagógusnak is. A dicsérõ
mondatok használatára buzdító
szakember úgy látta, egészséges
önbizalom csak ezek használatá-
val érhetõ el. A pszichológiatudo-
mány kandidátusa szerint csak ak-
kor leszünk értékes, szerethetõ
emberek, ha helyes önismeretre
jutunk. A modern pszichológia és

pedagógia üzenete, hogy sugá-
rozz bizalmat! Nézz a gyerek sze-
mébe, és mondd neki azt: tudom,
hogy te ezt meg fogod tudni csi-
nálni! Tudom, hogy képes vagy rá!
Az egyetemi tanár, aki az elmúlt
négy évtizedben 1600-nál több is-
meretterjesztõ elõadást tartott,
úgy fogalmazott, hogy mások
megsegítése fokozza a boldog-
ságérzetünket és javítja önértéke-
lésünket. Aki ad, az biológiai juta-
lomként maga is kap!" A magunk
kis világában megteremthetjük a
belsõ békét, az egyensúlyt, a har-
móniát azáltal, hogy rendet te-
szünk belül és kívül is. Mert,
ahogy odabent rend van és béke,
úgy elrendezõdnek körülöttünk is
a dolgok, és sokkal jobbnak talál-
juk a külvilágot is.

A SZAKPSZICHOLÓGUS VARÁZSMONDATAI

Önértékelés, önbecsülés
Dr. Bagdy Emõke klinikai szakpszichológus tartott telt házas elõ-

adást a Balaton Színházban március elején az önelfogadás, önérté-
kelés, önbecsülés témakörében. A híres, eddig tizenkét saját köny-
vet elkészített professzor a fogantatástól kezdve a fejlõdési szaka-
szokon át mutatta be életünk szakaszait és azt, hogy mikor, milyen
feladatokat kell megoldani a lelkünknek. 

ALSÓPÁHOKI KÖSZÖNTÕ

A nõ és a tavasz
Nõnap alkalmából virággal, süteménnyel, vidám mûsorral és

egy, leginkább a hölgyek lelkét emelõ tavaszi tárlattal kedvesked-
tek Alsópáhokon a „gyengébb nem” képviselõinek.

Úgy látta: a kormány a szociális
ellátórendszerbõl 100 milliárd fo-
rintot vont el. Azon önkormány-
zatoknál, ahol nem rendelkeznek
kellõ forrással vagy adóképesség-
gel, ott az adóterhek növekedése
vagy ellátásszûkítés következik
be. A párt ezért szeretné úgy mó-
dosítani az alaptörvényt, hogy a
szociális biztonság garantált alap-
jog legyen.

A kormány ráadásul legyengí-
tette és elvette a kollektív érdek-
képviselet lehetõségét is. A mó-
dosítás viszont megteremtené a
felülvizsgálati lehetõségét még a
megváltozott munkaképességû-
eknek is. Igény van a munka tör-
vénykönyvének teljes változtatá-
sára is, mert ma Magyarországon
az sem tud megélni, aki dolgozik.
Egyre több a szegénysorban ten-
gõdõ munkavállaló – vélekedett a
politikus. Az érdekegyeztetés
rendszerének kiszélesítésével
kezdeményezik a korengedmé-
nyes nyugdíjba vonulás lehetõsé-

gét, valamint azt, hogy a rugal-
mas munkáltatói jogviszonyt egy
biztonságos munkavállalói jogvi-
szony erõsítse meg.

Mohácsi József, az MSZP keszt-
helyi elnöke ironikusan ecsetelte,
hogy Orbán Viktor betartotta az
egymillió munkahely teremtésére
tett ígéretét. Hatszázezren dol-
goznak külföldön és négyszáz-
ezer közmunkás is összeszámol-
ható. Szerinte: a beígért 2–3
ezer milliárd forint helyett csak
töredék összeg fordítható majd
útkorszerûsítésre. Mind Nyugat-
Magyarország, mind a Balaton,
mind Keszthely vesztese lesz az
uniós támogatással 2020-ig meg-
valósuló közlekedésfejlesztési
koncepciónak. Elmarad a turiz-
mus fellendítését szolgáló M9-es
sztráda építése, és a 84-es fõút
ügyében sem született megol-
dás, ezért kérte, hogy a Fidesz
helyi országgyûlési képviselõi lob-
bizzanak a közlekedésfejleszté-
sért is.

MSZP-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Keszthely többet érdemel!
Tóbiás József, az MSZP országos elnöke országjáró körútja része-

ként Keszthelyre is ellátogatott február végén. A párt irodájában
pedig sajtótájékoztatón számolt be aktuálpolitikai kérdésekrõl. 

A vállalkozási szerzõdés aláírá-
sát követõen, a munkaterület át-
adás-átvételével megkezdõdött

az Amazon Szálló, várhatóan év
végéig tartó felújítása. A munká-
kat a generálkivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese: a
ZÁÉV Építõipari Zrt. és a WEST
HUNGÁRIA BAU Építõipari Szolgál-
tató Kft. közösen végzik. A pro-

jekt legjelentõsebb eleme mint-
egy 1100 millió forintos építési
költséggel az egykori Amazon

Szálló turisztikai hasznosí-
tása, a leromlott mûemlék
megmentése. A felújított
épületben „Fõúri utazások
kiállítás és Veteránautó Lá-
togatóközpont” címmel
új, állandó kiállítás kap he-
lyet. A házban egy kultu-
rális programok számára
alkalmas multifunkcionális
rendezvényhelyszínt is ki-
alakítanak. Az eddig ki-
használatlan lehetõségek

feltárásával, a nemrég megkez-
dett épületmodernizálásokkal,
olyan komplex turisztikai attrak-
ció jön létre az ország kiemelkedõ
mûemlék együttesében, mely
mindenben megfelel a 21. száza-
di fogyasztói trendeknek.

ELTÛNIK KESZTHELY SZÉGYENFOLTJA

Megújul az Amazon Szálló
A Helikon Kastélymúzeum a „Hétköznapok és ünnepek egy her-

cegi kastélyban – a keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” címû
projektje összesen 2,053 milliárd forint vissza nem térítendõ uniós
támogatást nyert.



A Nõk Hete programsorozat al-
kalmával Fülöp Csenge lélek-
gyógyász, Kreilné Szabó Melinda
kineziológus és Andrea Weaver
írónõ folytatott kerekasztal-be-
szélgetést arról, hogy miként le-
het helytállni a megváltozott vi-
lágban a megváltozott szerepek
tükrében.

A nõk és a világ helyzetét
egyetértésben megélõ elõadók
szerint a hierarchikus családi
minta mostanában felbomlani
látszik. Jelen világunkban a ko-
moly manipulációs erõk globáli-
san elhitetik a meghatározóvá
lett vélekedést: az egyik nem

többet ér, mint a másik. A hábo-
rút bevittük az otthonunkba.
Ebben az igazságtalan szituáció-
ban mindenki védi a maga állá-
sait. A nõi és férfiszerepek mun-
kamegosztási vonatkozásai is át-
lényegültek és a férfi elõjogok

révén kerültek beszabályozásra.
A férfitársadalom mindent meg-
tett azért, hogy a nõ gyermek-
ként maradjon meg a rendszer-
ben. Az anyajogú törzsi társadal-
mak idején viszont még más volt
a felállás. A hatalom gyakorlását
jelentõ apajog átvételét hatal-
mas harcok elõzték meg. A férfi
a munkamegosztás miatt, máig
a hatalom szimbóluma maradt.
Több évezreden keresztül „hát-
só manipuláltságot” mûködtet-
ve a büszkeség, bátorság, hõsi-
esség, a nõ leigázása lett a férfi
jellemzõ tulajdonsága. A leány-
gyermek belenõtt a kisebbren-
dûségbe. A nõ ellenben felnõtt a
gyermekkorból, és most forra-
dalmi helyzetben vagyunk. A
forradalomban, feszült helyzet-
ben viszont túlbillennek a dol-
gok. Nõies férfiak, férfias nõk
járnak-kelnek. Illik végre tudo-
másul venni, hogy a nõk és a
férfiak egyenrangúak és a fér-
fiakról is ugyanannyi elõítélet el-
mondható. Az élhetetlen világ
jelenlegi helyzetének kialakulása
a nõk felelõssége, mert a hatal-
mat a nõk adták át és a nõk
azok, akik helyrehozhatják a
megbomlott egységet. Ha a nõ
igazi nõ lenne, akkor mellette a
férfi is igazi férfiként pózolhat-
na, és tökéletes lenne a világ. A
világmindenség felelõssége a
nõk kezében van. A nõknek fel
kell nõni egyenrangúságukhoz,
felelõsségükhöz, önmagukban
való teljességükhöz.

Jutalmazták a tavaly nyáron
alakult Ultras szurkolói csoportot,
akik mostanra minden hazai foci
és kézilabda-mérkõzésen leg-
alább negyedszáz fõvel képvisel-
tetik magukat. Már rendelkeznek
saját logóval, lengetõ zászlóval,
lelkesítõ dalokkal, lengetõ drapé-
riával.

A labdarúgó-szakosztály javas-
latára Sipos Zsolt futballistát dí-
jazta az önkormányzat. A fiatal
sportoló kettõszáznál több bajno-
ki meccsen bizonyított Hévíz szí-
neiben. A focista a csapat
ikonikus alakjává nõtte ki magát,
és az utánpótlás-játékosok példa-
képévé is vált.

A kézilabdások között a hat
esztendeje játszó Czigány Nóra
vehette át az elismerést. Õt tavaly
választották csapatkapitánnyá, és
most játékostársai titkos szava-
zással jelölték a díj átvételére. Nó-
ra töltötte a legtöbb percet a pá-
lyán, és az õszi szezonban lõtt 56
góljával még a csapat „házi gólki-
rálynõje” címet is birtokolja.

Az asztalitenisz-szakosztály
Nyírõ Józsefet javasolta a díj átvé-
telére, akinek döntõ szerep jutott
az NB I-be kerülésbe és abba, hogy
jó pár éven keresztül sikerült is a
bennmaradás. Nyírõ veteránver-
senyek kiválósága és az országos
ranglista második helyezettje.

Hévíz város sportéletében vég-
zett kimagasló teljesítménye elis-
meréseként kapott kitüntetést
Hollé Sára, a helyi lovas sportélet
legnagyszerûbb versenyzõje, aki
tavaly fedett pályás serdülõ ma-
gyar bajnoki címet szerzett, és
több hazai és külföldi versenyen is
kiváló helyezést ért el.

Az íjászszakosztály tehetséges
sportolója, Szüts Mátyás is elisme-
rést kapott. Õ diákolimpiai régiós
bajnokságokon négy ezüstérmet,
országos bajnokságon egy bronz-
érmet szerzett. Az országos pá-
lyabajnokságon pedig a Magyar
Íjászszövetség juniorválogatott
tagjáé lett az elsõ helyezés.

Zsuffa Oszkár, a bokszklub ki-
válósága több éve erõsíti a csapa-
tot. A kitûnõ versenyeredmények
mellett az elmúlt évben megsze-
rezte a segédedzõi végzettséget
is, így az ökölvívó-szakosztály
utánpótlásának felkészítését is si-
kerrel végezheti.
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HÉT HÉVÍZI ELISMERÉS

Sportolók jutalmazása

Mint elhangzott: a Republikon
Intézet és a Fiatal Liberálisok
Szervezete március elsõ szom-
batján egy a Fidesz, a KDNP, az
MSZP, az LMP és a Jobbik pártok
nõi képviselõinek és fiatalokat tö-
mörítõ tagszervezeteinek részvé-
telével beszélgetéssorozatot
szervezett, melynek középpont-
jába a nõk helyzete, szerepválla-
lása került. Bár a többségében
fiatal egyetemistákból álló közön-
ség és a felkért moderátor is nyílt
Jobbik-ellenes magatartást tanú-
sított, Selmeczy Zsuzsannának,
mint a Jobbik delegáltjának sike-
rült elmondania a pártja állás-
pontját a nõi kvótákról, a most di-
vatos családmodellekrõl, az abor-
tuszról, a családon belüli erõszak-
ról, a vizionálható népességfo-
gyásról. Volt olyan LMP-s meg-
jegyzés, hogy középkori vita ke-
rekedett, de a Jobbik az élet
szentségében hisz. Az Alaptör-

vényben foglaltakkal egyetértve
vallják: az élet a fogantatással
kezdõdik, ezért a magzat élethez
való joga erõsebb, mint az anya
joga ahhoz, hogy elvetesse gyer-
mekét. A Jobbik már 2012-ben
lengyel modell alapján törvény-
módosítást kezdeményezett,
hogy szigorítsa a terhesség-
megszakítás lehetõségét. Abor-
tuszt csak akkor lehessen végez-
ni, ha a terhesség erõszakos bûn-
cselekmény következménye,
vagy az anya egészségügyi káro-
sodásához vezet, illetve ha a
magzat visszafordíthatatlan káro-
sodást szenvedne. „Több nõ vál-
laljon politikai szerepet” – hang-
zott el a fórumon. A Jobbik sze-
rint természetes, hogy kevesebb
nõ vállal politikai szerepet, vagy
akár vezetõ beosztást, mert õk
többnyire anyaszerepet is vállal-
nak, ami sokszor nehezen össze-
egyeztethetõ a többi szereppel.

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A nõk helyzetérõl
Selmeczy Zsuzsanna Zala megyei önkormányzati képviselõ, a

Jobbik Magyarországért Mozgalom Keszthelyi Alapszervezetének
elnöke „Egy nõjogi kerekasztal-beszélgetés margójára” címmel tar-
tott sajtótájékoztatót a párt keszthelyi irodájában,

Ezzel a felhívással élt Pétervári
Krisztián csoportvezetõ, aki kilenc
héten keresztül szerdánként
18.00 órai kezdettel Keszthelyen,
a Rákóczi téri Oázis étteremben;
keddenként este hattól pedig a
sármelléki tudásközpontban: a Dó-
zsa György utca 344. szám alatt in-
dított el érdekesnek ígérkezõ cso-
porttalálkozókat.

A világon ma már mintegy két-
millió tagot számláló ökokörök a
háztartásból indulnak ki, hiszen
ezek felelnek az összes környezet-
szennyezés legalább negyedéért.
A tervezett kilenc foglalkozás nem
az áldozathozatalról szól, hanem
arról, hogy könnyen beépíthetõ
módszerekkel is fenntarthatóbbá
lehet tenni az életmódunkat. A
változás eredményét, a tapaszta-
latokat pedig közösen megbeszé-
lik. Türelmesen, kitartóan és derûs
életszemlélettel haladnak. A prog-
ram sikere már néhány hónap

után mérhetõ, és forintosítható
eredményeket is produkál. Kis
odafigyeléssel, kreatív gondolko-

dással a közüzemi díjakkal együtt
csökkenthetõ a háztartások
ökolábnyoma is. A szemlélet- és
magatartás-változást a hosszú tá-
vú személyes kapcsolattartással
szeretné elérni a csoportok veze-

tõje, aki a közelmúltban egy, a Tu-
datos Vásárlók Egyesülete által
szervezett tréningen kapott út-
mutatást, hogyan próbáljanak ki
és gyakoroljanak be közösen kör-
nyezettudatos fortélyokat. A térí-
tésmentesen látogatható ökokör
nem szakmai tanácsadó, hanem
inkább inspiráció és rávezetés.

Minden résztvevõ támogatja a
másikat az egyes ötletek kipróbá-
lásában, finomításában, begyakor-
lásában, hogy a megvalósított
életmódváltás eredményei a jövõ-
ben tartósan megmaradhassanak.

KESZTHELYEN ÉS SÁRMELLÉKEN

Jókedvû ökokörösök
„Amennyiben érdekel az egészséges táplálkozás, a helyes élet-

mód, a helyi élelmiszer, a víztakarékosság, az alternatív energia, a
közlekedés, akkor csatlakozz az egyik ökokör-csoporthoz, és oszd
meg a tapasztalataidat másokkal, tanulj másoktól”.

A város vezetése és a helyi sportkör nevében Hévíz polgármes-
tere hét elismerést adott át azoknak a sportolóknak, akik kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak a 2014-es esztendõben. A városháza
dísztermében március derekán tartott ünnepségen az a hét spor-
toló vett át elismerést Papp Gábortól, akik a szakosztályok javas-
lata alapján kimagasló eredményt értek el.

KESZTHELYI KEREKASZTAL

Változó világ és szerepek
Nõi alkotómûvészek kiállításai, író- és költõnõk bevonásával tar-

tott közönségtalálkozók, szépségápolási tanácsadások, divatbe-
mutatók, nõi tornák, ismeretterjesztõ elõadások kínáltak napról
napra érdekes és tartalmas kikapcsolódást elsõsorban a hölgyek-
nek március elején a Balaton Színházban. 

Sok vendég érkezett e bel- és
külföldi vásárokhoz kapcsoló-
dóan. A helyi turisztikai irodával
együttmûködésben részt vettek
médiakampányokban és sikerült
bõvíteniük a partnerek körét is. A
sokrétû feladatellátást az önkor-
mányzat anyagi támogatása is se-
gítette. 

A szervezet gazdálkodásáról

Naszádos Antal, az ellenõrzõ bi-
zottság elnöke beszélt, aki szerint
nagyon gazdaságosan és takaré-
kosan sikerült a célkitûzéseket
megvalósítani. A 11 millió forintos
árbevétellel szemben mintegy 12
milliós költségük keletkezett és
915 ezer forint veszteséggel zár-
tak ugyan, de minden olyan célra
jutott pénz, amit szerettek volna

elérni. Ez évben is igyekeznek
majd minden olyan pályázati lehe-
tõséget kihasználni, ami pénzügyi
szempontból is segíti az egyesüle-
tet. Az idei tervben valamivel
több, mint 15 millió forintot szán-
nak idén mûködésre, reklámtevé-
kenységre, a TDM-egyesület tag-
díjára és egyéb fontos feladatok
végrehajtására. A tagság döntött
az elnökség és az ellenõrzõ bizott-
ság személyi összetételérõl is.
Újabb négy évre az eddigi elnök-
nek szavaztak bizalmat és a törvé-
nyi elõírásokhoz, illetve a személyi
változásokhoz kapcsolódva vál-
toztattak a szervezet alapszabá-
lyán. Az elnökség héttagú lett.
Herczeg Zoltán nyolc éven keresz-
tül becsületesen, segítõkészen el-
látta a titkári pozícióját. Helyére a
„külsõs”, tagsággal nem rendelke-
zõ Kovács Angéla került, aki a
Tourinform-iroda munkatársaként
bizonyította rátermettségét. Az
ellenõrzõ bizottság továbbra is
háromtagú maradt.

HÉSZOSZ-KÖZGYÛLÉS

Apróbb változások
Március elején közgyûlést tartott a Hévízi Szobakiadók Szövet-

sége a helyi városháza tanácstermében.  A napirendi pontok kere-
tében Lajkó Ferenc elnök beszámolt a tavaly végzett munkáról.
Mint elhangzott: rengeteg, hasznosnak bizonyult szakmai bemu-
tatkozáson, idegenforgalmi szakvásáron hirdették Hévíz és a szö-
vetség értékeit.

„Megélték az emberi sorsot”
címmel a Balatoni Múzeum Fü-
zetek sorozat kilencedik darab-
jaként látott napvilágot Petá-
novics Katalin néprajzkutató
legújabb kötete, amelyik a szü-
letés, a házasság és a halál
Keszthely környéki és Zala me-
gyei szokásait gyûjtötte össze. A
könyv márciusi bemutatóját na-
gyon sok érdeklõdõ tisztelte
meg és több, a szerzõt nagyra-
becsülõ ember is megjelent az
ünnepélyes alkalmon.

A nyitóünnepségen Havasi Bá-
lint múzeumigazgató kihangsú-
lyozta: egy területi múzeum ki-
emelt feladata a helyi közösség
szolgálata. Ezt a feladatot Zala
megye díszpolgára életútjával,
munkásságával példásan a mai
napig ellátja.

Ruzsics Ferenc polgármester a
kívül-belül megújult múzeum
szerepvállalását és értékeit di-
csérve rámutatott: mindannyian
tanulhatunk a sok ismeretanya-
got felhalmozó könyvbõl és a kü-
lönleges személyiségû, varázsla-
tos hangú szerzõjétõl.

Pappné Beke Judit, a Fejér
György Könyvtár igazgatója rávi-
lágított: a Balatoni Múzeum köz-
tiszteletben álló néprajzos mu-

zeológusa immár több mint fél
évszázada kutatja az agrártörté-
netet, a népi vallásosságot, a Ba-
laton-környék folklórját és a tár-
sadalomnéprajzot. 

A Móra Ferenc-díjas szerzõ
kérdésekre válaszolva érdekfe-

szítõ történeteket mesélt a gya-
logszerrel, biciklivel, esetleg
buszszal végzett gyûjtésekrõl, a
hiteles adatközlõk felkutatásá-

ról, a keresztelési ünnepekrõl, a
lánykérési szokásokról, a lakodal-
makról, a gyermekvetélésekrõl,
a különféle paraszti hiedelmek-
rõl, illetve az elhalálozással kap-
csolatos paraszti viselkedésfor-
mákról.

MEGÉLTÉK AZ EMBERI SORSOT

Múzeumi könyvbemutató



A rendezvényre hagyományo-
san a Pannon Egyetem Georgikon
Kara kertészeti tanszékének ren-
dezésében került sor. A témakör
ezúttal is jelezte, hogy a mezõ-
gazdálkodásban minden évjárat
hozhat olyan körülményt, ami
újabb tudnivalókat igényel. Ezek
közt most kiemelten szerepelt a
szõlõültetvényeket ma legerõtel-
jesebben veszélyeztetõ aranyszí-
nû sárgaságot okozó betegség

(fitoplazma) és terjedésének jel-
lemzõi. A konferencián elhang-
zott, hogy a szõlõs-boros ágazat
kormányzati részrõl kétirányú tá-
mogatásra számíthat: bõvül a mi-
nõségi termeléshez közvetlenül
kötõdõ fejlesztésekhez elnyerhe-
tõ forrás, a kereskedelmet ille-
tõen pedig kiterjedtebb lesz az
EU-n kívüli országokba való bor-
export állami elõsegítése.      

A szakmai nap programja ki-

egészült szõlõmûvelési eszközök,
gépek kiállításával az intézményi
tanüzem cserszegtomaji kísérleti
telepén, ahol ezúttal avatták a
felújított Venyigeházat. Az elne-
vezés a funkcióra utal: mint el-
hangzott, a beruházás révén is-
mét lehetõség nyílik a vesszõfel-
dolgozásra, így a szaporítóanyag-
elõállításra, ami a megfelelõ fel-

tételek híján 10 évig szünetelt. A
szakképzéshez tartozó gyakorlati
munka is szükségessé tette a te-
vékenység újraindítását, ami
most pályázati támogatás segít-
ségével, 23 millió forintos költ-
séggel valósult meg.         

A gyakorlati bemutatón a házi-
gazda dr. Kocsis László tanszékve-
zetõ egyetemi tanár arra muta-
tott rá, hogy a metszéssel kap-
csolatosan minden évben akad
más és más, kiemelt figyelmet
igénylõ feladat. Részletesebben
szólt a fás részek elhalási problé-
máiról, a kísérleti megfigyelések
eredményeirõl, a helyes sebkeze-
lésekrõl.

A két újságíró „Egy irodalmi fo-
lyóirat lehetõségei és esélyei a XXI.
században” címmel tartanak majd
elõadást a független irodalmi lap-
ról, amely három formában jut el
az olvasókhoz: elektronikus újság-
ként, nyomtatott folyóiratként és
újságmellékletként. Az Irodalmi
Jelen feladatának tekinti az össz-
magyar irodalom képviseletét, ha-
gyományainak ápolását és válto-

zatosságának bemutatását. A világ
minden táján – elsõsorban a törté-
nelmi Magyarország területén –
élõ magyar költõk, írók és mûfor-
dítók mûveinek közlésével minél
szélesebb olvasói rétegnek kíván
jó minõségû irodalmat közvetíte-
ni. Kohéziót teremt kortárs és
klasszikus, anyaországi és határon
túli, fiatal és érett irodalom kö-
zött, és teret ad a nemzetek és
kultúrák közötti átjárásnak is. A
rendezvényre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Négy éve mûködik a fürdõvá-
rosban a termelõi piac, melynek
nem csak a kereskedelmi ellátás-
ban van szerepe. Megnyitásával
látványosság is született. Mindeh-
hez méltón, tradíció lett a születés-
napok megünneplése, hiszen min-
den esztendõ igazi mérföldkövet
jelent a 2011-es márciusi kezdés
óta. Akkor 6 termelõ kezdett árusí-
tani a Széchenyi utcai autóparkoló
mögötti területen. Az elmúlt évek
során a piacon közel 800 árus for-
dult meg, akik zöldségtõl, gyü-
mölcstõl, fûszerektõl kezdve kéz-
mûves áruféleségekig különféle
termékeket állítanak elõ. Külön kõ-
épületben biztosított a húsáruk és
tejtermékek árusítása, megfele-
lõen higiénikus körülmények közt.
Az élelmiszereken kívül helyet kap-
tak az antik tárgyakkal kereskedõk,
virágkötõk, szappankészítõk, akik

jelenlétükkel hozzájárulnak ahhoz
is, hogy a közönséget mind színe-
sebb felhozatal várja.

A fürdõváros miliõjéhez illõ vá-
sárplacc a kínálatával és a hangula-
tával is vonzó, helyi lakosok, kör-
nyékbeliek és üdülõvendégek egy-
aránt szívesen látogatják. A terme-
lõi piacok népszerûsége nem vélet-
lenül nõtt meg ugrásszerûen: egy-
re nagyobb az igény a garantáltan
jó minõségû házi termékekre, az
egészséges élelmiszerekre, melyek
felhozatalában a Hévízre járó áru-
sok élen járnak. Ez már a kezdetek-
tõl látványos forgalomnövekedést
hozott.  Az árusítási lehetõség
megélhetést biztosít sok helybeli-
nek, de az ország akár másik felérõl
is érkeztek már kézmûvesek.

Benkõ Lajos, a piac alapítója és
felügyelõje azt mondta: az állandó
vásárok egyik legnagyobb értéke,

hogy szoros kapcsolat jön létre az
árusok és a vásárlóik között. Héví-
zen is megtestesült ez az elmúlt
pár évben, barátságok is szövõd-
tek. A rendszeresen standolók im-
máron közösséget alkotnak, körük-
ben a legidõsebb árus 92 éves.
Együtt ünnepeltek a születésna-
pon, közös vendéglátással, tortá-
val.

Az összetartozás több alkalom-
mal mutatkozott már meg jóté-
kony célokat is felvállalva: a terme-
lõk megszervezték például az álla-
tok karácsonyát, amelyen menhelyi
kutyáknak gyûjtöttek élelmiszert
és takarókat, jótékonysági fõzõver-
senyen indultak. Mindez Hévíz tu-
risztikai jó híréhez is hozzájárul,
részben közvetlenül a vendégek
tapasztalatai révén, valamint a mé-
diumokon keresztül. Az esemé-
nyekre felfigyel a nyilvánosság, az
említett támogató tevékenységek-
rõl sajtóorgánumok számoltak be,
köztük külföldiek is.

Csikós József 1988-tól részese
a keszthelyi diákifjúság sportéle-
tének. A Városi Diáksport Egyesü-
let edzõje, 25 éve a Vajda János
Gimnázium testnevelõ tanára.

Nemrég a Magyar Diáksport
Szövetség elismerését: „Az év
legeredményesebb zalai testne-
velõje” címet vehette át. A kitün-
tetést a 2013/2014-es tanév
eredményei hozták: diákjai orszá-
gos döntõkön 22 érmet szerez-
tek. A siker természetesen nem
elõzmények nélküli. Mögötte ott
van az edzett ifjúság kinevelése,
valamint a versenysportban való
mind nagyobb arányú részvéte-
lükért és az egyre több élvonal-
beli helyezés eléréséért évtizede-
ken át végzett céltudatos munka.  

– Középiskolás korosztályban
rendszerint a már általános isko-
lásként is versenyszerûen sporto-
lók körére lehet építeni a
diákspotot – említette. –  Sokféle
tanulmányi követelménynek kell
megfelelni, nem könnyû emellett
a versenysportot bevállalni. A te-
hetségen túl nagyon fontos a
motiváció, a példákon keresztüli
bizonyíték, hogy el lehet érni a jó
teljesítményeket.         

A pedagógus, edzõ kiemelte:
az edzések vállalására jó inspirá-
ció a szervezett keszthelyi diák-
sportélet. Városi versenyek szinte
minden spotágban vannak, eb-
ben Keszthely élen jár. A felmenõ
rendszerû diákolimpiai megmé-
rettetések olyan kihívások, ahol a
tét már nem csak a sikerélmény,

hanem egyre nagyobb rang, s a
közösség értékének is hordozója.
Ebbe pedig érdemes befektetni.    

Keszthely diáksportolói 1993
óta országos versenyeken 191 ér-
met szereztek, 17-en lettek kor-
osztályos válogatottak, világver-
senyeken 3 fõ vett részt. Kovács
Ferenc 100 méteres síkfutásban a
tallinni Európa-bajnokságon sze-
repelt, a marokkói világbajnoksá-
gon versenyzett 100 méteres
gátfutásban Demeter Klaudia, az
olasz vb-n 400 méteres síkfutás-
ban Babocsay Sára.
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Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyí-
lászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárló-
nak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiz-
tonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.

Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.

Ingyenes felmérés.
Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
Párkányok.
Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses

Inoutic Prestigel

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS

ÜVEGCSISZOLÁS
KKÉÉPPKKEERREETTEEZZÉÉSS

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

Testnevelés és diáksport

KÖZEL 800 ÁRUSSAL

Négyéves a hévízi piac
A hévízi piacon árusítók nagy becsben tartják azt a napot, ami-

kor az elárusításra kijelölt placcon elõször megjelenhettek a porté-
káikkal.

A BALATONI MÚZEUMBAN

Irodalmi estek
„Irodalmi estek a Balatoni Múzeumban” címmel folytatódnak a

beszélgetések, az elõadások és a könyvbemutatók mai magyar
szerzõkkel. Az irodalombarátok számára közkedvelt programsoro-
zat idei évadának elsõ alkalmán, március 26-án, csütörtökön 18
órai kezdettel az Irodalmi Jelen folyóiratot mutatja be két szer-
kesztõje: Hudy Árpád nyelvész, valamint Boldog Zoltán szerkesztõ. 

MINÕSÉG- ÉS EXPORTTÁMOGATÁS

Ami a szõlõmûveléshez kell
Mintegy kétezer hektárnyi szõlõterületen gazdálkodók körét

képviselték a napokban Keszthelyen tartott ágazati szakmai prog-
ram résztvevõi.


