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Keszthely tovább fejlõdhet Jó teljesítményt nyújtanak

Három pályázaton nyert 840 millió forint megszerzésérõl tartottak sajtótájékoztatót a keszthelyi városháza dísztermében március
derekán. Mindhárom pályázatot azért nyújtották be, hogy költségtakarékosabban legyen mûködtethetõ a város.

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere elõször a közel 430
millió forint összegben a városnak 100 százalékos támogatási in-

tenzitással odaítélt, a helyi közvilágítást LED-es technológiával
modernizáló pályázati sikerrõl
tett említést. Március közepén

Puska és toll
Vadászati relikviák és a szakma által ihletett szépirodalom jelenik meg együttesen a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum vadászati kiállítóhelyének újabb idõszakos tárlatán.

Puska és toll címmel, az intézmény és a Vadászati Kulturális
Egyesület hagyományos együttmûködésének újabb eredményeként kuriózumot jelentõ látnivalók várják az érdeklõdõket. A vadászati múzeumi épület Széchenyi–Kittenberger emlékszobájában olyan ritkaságok tekinthetõk meg, amelyek az ott látható összeállításban eddig még
nem kerültek közönség elé.
Ereklyék, neves vadászok, vadászírók kéziratai, dedikált kötetei láthatók. A dokumentumok
közt van Széchenyi Zsigmond,
Fekete István, Bársony István
munkásságának több emléke,
személyes tárgyak.
Tóth Csaba, a vadászati kiállítóhely igazgatója elmondta,
hogy immár a harmadik kiállítást
rendezte az intézmény a szak-

mai és mûvészeti partnerszervezettel. A szakmában mûködõ
kulturális közösséggel való kapcsolatot a két éve indított trófeaszemle alapozta meg.
A kiállítást a „Varázslatos Székelyföld” címû képzõmûvészeti
bemutató váltja.

még
sikerült
nyerni 62,4 milliót, így kiválthatták az önerõt. A takarékos közvilágítás
rendszerét
augusztusig városszerte kiépítik. Sikeres volt
az a pályázat is,
amelyet a távhõszolgáltatás
megújítására
adtak be biomassza
fûtõanyag hasznosításával. A korábban elnyert
89
millióhoz
most 209 millió
forint társul, így
közel 300 millióból épül ki az új
technológia, segítve a Fodor utcai lakótelepen
élõket és a környéken található
intézményeket. Az önkormányzat
100 százalékos tulajdonában lévõ
HUSZ Kft. pedig 50 millió forintot
nyert 2000 darab szemétgyûjtõ
edény megvásárlására és egy hulladékgyûjtésre kifejlesztett szállítóautó beszerzésére.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke szerint a Keszthely költségvetését kímélõ, uniós és állami
támogatások szorosan kapcsolódnak a megyei fejlesztési tervekhez, így a Zöld Zala Programhoz,
amelynek kulcsszavai: az energiahatékonyság, a megújuló energiafelhasználás és a kiadáscsökkentés. A spórolást lehetõvé tévõ
programok kapcsolódnak a rezsicsökkentéshez, hisz a város így olcsóbban üzemelhet majd. A megtakarításokból pedig juthat forrás
például az épületek szigetelésére
a Panel 3 programhoz kapcsoltan.
(Folytatás a 4. oldalon.)

– Mostanra nagyjából egyensúlyba került a reál és humán vonal.
Eddig a megmérettetéseken való részvétel, az aktivitás, az eredményesség vonatkozásában a reálirányzat erõsebbnek számított,
mind a továbbtanulást, mind a versenyeket érintõen.

Az OKTV-eredmények, a megyei és országos tanulmányi versenyek eredményei viszont már
nem csak azt jelzik, hogy matematika, fizika, számítástechnika,
biológia, kémia, természettudomány terén vagyunk erõsek, hanem szövegértésbõl és helyesírásból, olaszból, franciából is folyamatosan érkeznek a sikerek –
összegzett Szörényi Zoltán, a
keszthelyi Vajda János Gimnázium
hat évvel ezelõtt kinevezett igaz-

Okos osztály
A hévízi Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola 3.
b osztálya az önkormányzat
jelentõs anyagi támogatásával nemrégiben részt vett „A
legokosabb osztály” címmel
indított gyermekvetélkedõ
fõvárosi forgatásán” – tudatta lapunkkal Sillinger Ferenc osztálytanító.

A mûsor 7 héten keresztül
keresi a történelmi Magyarország legokosabb, legügyesebb, legtalpraesettebb osztályát az m2 csatornáján. A
Fõvárosi Állat- és Növénykert
Varázshegyében berendezett
stúdiójában rögzített vetélkedõben harmadik és negyedik osztályos diákok versenyeznek a dicsõségért és értékes ajándékokért. A hévízi
szereplõkkel rögzített adást
április 13-án, vasárnap 19.05tõl vetítik.

gatója, akit elsõként a pozitívumokról kérdeztünk:
– A legszebb eredménynek a
HVG Közoktatás mellékletében
nemrégiben publikált rangsort tekintjük. A száz legjobb vidéki gimnázium és szakközépiskola összesített tabelláján a 63. helyet szereztük meg. A helyezéseket a
2012-es érettségi, a 10. évfolyamosok kompetenciamérése, a
2012-es felvételi eredményei, valamint a tanulmányi versenyeken
elért helyezések alapján állították
össze. Az is megnyugtató, hogy
ebben az elemzésben egyenletesen jó teljesítményt nyújtottunk.
Akad olyan vélekedés, amely szerint egy vidéki gimnázium akkor
lehet nagyon sikeres, ha az eredményt hozó pedagógusokra alapozva 1–2 tantárgyat kimazsoláz,
és azokat kiemelt figyelemmel ke-

zeli. Mi ezt nem így látjuk. Egy
gyerek felvételi érdeklõdése rendkívül szerteágazó. Az egy irányba
való specializálódás, különösen a
hatosztályos gimnáziumok esetében, nem szerencsés. Egy hatodikos gyerek ugyanis még nem tudja minden kétséget kizáróan eldönteni, hogy mi szeretne lenni.
Az érdeklõdése még jobbára tanárközpontú. Azt a tárgyat szereti, ahol sikert ér el, ahol jó az oktatója. Az esetek 70–80 százalékában egy jó pedagógus hatására
megváltozik a döntése. Mi: egységes, erõs palettát nyújtunk a diákoknak, és továbbra is a minõségi
oktatást részesítjük elõnyben.
– Mi a helyzet a felvételivel?
– A felvételi vizsgák rendben
lezajlottak, és jó tapasztalatokat
gyûjtöttünk. A diákok lelkesek
voltak, és igyekeztek tudásuk legjavából számot adni. Azt nehezen
fogadták el, hogy eggyel kevesebb osztály indul, de ez inkább
az iskola vezetésének okozott fejtörést.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Szükség van a kormányváltásra Keszthely tovább fejlõdhet
Mesterházy Attila, a kormányváltó pártszövetség miniszterelnök-jelöltje a társadalmi igazságosság megteremtése jegyében: új,
európai, szabad, demokratikus, igazságos köztársaság építését; jólétet, biztonságot, kiszámíthatóságot ígérve tartott lakossági fórumot és sajtótájékoztatót a keszthelyi Fõ téren.

Helyzetértékelésében kiemelte: Magyarországon az elmúlt 60
év legrosszabb szociológiai mutatószámai kaptak nyilvánosságot.
10 magyarból 8-nak csökkent az
életszínvonala, minden harmadik
ember éhezik, 3,3 millió ember

pedig szegény. A kormányváltó
pártok igazságos esélyt adnak
mindenkinek. A kormányzás
nyertesei lesznek a gyermekek, a
nõk, a munkavállalók, a kis- és középvállalkozók és a nyugdíjasok.
Ez a társadalmi csoport szenved-

KAMPÁNY HÉVÍZEN

Nyugalom, béke és rend kell
Gy. Németh Erzsébet országgyûlési képviselõ, a fõvárosi közgyûlés tagja, a DK elnökségének tagja a hévízi Magyar Csárdában
tartott lakossági fóruma elõtti sajtótájékoztatón jelentette be: eljött a kormányváltás ideje, mert az emberek elégedetlenek, elegük
van a jelenlegi kormányból. Fontos lenne megteremteni az ország
nyugalmát, békéjét, rendjét, ezért nemet mondanának a Brüsszellel és az állampolgárokkal vívott állandó harcok folytatására, hisz
minden magyar a megbékélésben érdekelt.

Arra buzdított: április 6-án
mindenki tegye szabaddá magát legalább egy fél órára, tegye le a kiskapáját, és menjen el
szavazni, hogy Magyarországon
újra szabadságban, demokráciában lehessen élni. Jó lenne,
ha az önkormányzatok önállóan
dönthetnének a saját ügyeikrõl,
a pénzek fölhasználásáról és
mondjuk Hévíz is visszakaphatná az iskoláját. A kormányváltásra szövetkezõk megteremte-

nének 250 ezer új, valódi munkahelyet. A minimálbért négy
év alatt nettó 100 ezer forintra
emelnék. A vállalkozókat sem
szeretnék tovább terhelni,
ezért az adójóváírás rendszerét
alakítanák kedvezõbbre. A tankötelezettség korhatárát újra
18 életévre emelnék az iskolában, ahol a számítástechnikai
képzés mellett az idegen nyelvi
oktatás szisztémáján is erõsítenének.

te el leginkább az elmúlt 4 évet.
Nyolc válságterületen azonnali
cselekvésre van szükség. A munkanélküliség felszámolása 250
ezer új munkahely megteremtésével valósul meg. Az európai
árakhoz európai bérek kellenek,
ezért nettó 100 ezer forintra
emelik a minimálbér összegét
úgy, hogy a munkaadók járulékterhei nem nõnek. A megélhetés
költségei elszabadultak, ezért
csökkenteni fogják az alapvetõ
élelmiszerek árát. Vállalásuk az is,
hogy igazságossá és fenntarthatóvá teszik a rezsicsökkentést. A
100 ezer forint alatti nyugellátások esetében, 65 éves életkor fölött, 24 ezer forint összegû plusztámogatást adnak, a gyógyszerkiadásokat mérséklendõ. Aki kisebb
nyugdíjat kap, annak nagyobb,
aki nagyobbat kap, annak kisebb
emelést adnak. A szociális temetés helyett kegyeleti támogatást
vezetnek be. A kormányzás elsõ
évének végére vállalják, hogy
megszüntetik a gyermekéhezést.
Radikálisan csökkentik az egészségügyi várólistákat, majd megszüntetik ezeket. Adószabály-változtatással, a gazdaságot fehérítve helyzetbe hozzák a helyi mikrovállalkozásokat is.

Fókuszban
a cigányság története
A keszthelyi cigányság históriájáról, különleges hagyományairól tartott elõadást a közelmúltban a Balaton Színház
Simándy-termében a roma kulturális napok programsorozatához kapcsoltan Gyanó Szilvia, a
Balatoni Múzeum néprajzkutatója.

Mint kifejtette: a helyi cigányság történetérõl nagyon kevés kutatási anyag áll rendelkezésre, és
ez a téma eddig kevésbé volt érdekes a tudományos munkát végzõk körében. A néprajz ismerõi
szerint a cigányság életében a hagyományápolást megjelenítõ saját
népdalok, a mesék szerepe nagy
jelentõséggel bír, hisz a romák életében a mese az emberi problémák kibeszélésének a terepe.

VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM: FELVÉTELI, TOVÁBBTANULÁS

Jó teljesítményt nyújtanak
(Folytatás az 1. oldalról.)
A felvételi vizsga egynapi, egyszeri teljesítményt mér. Vagy sikerül, vagy nem. A szóbelit mi
azért iktattuk be, hogy mindenki
kibontakoztathassa az egyéniségét akkor is, ha mondjuk elszúrta
a matekot. A tanulóknak két évvel ezelõtt dönteni kellett arról,
hogy a hatosztályos rendszerben
elindulnak-e? Akik akkor nemet
mondtak, azok most nehezebb
helyzetbe kerülhettek. A zsúfoltságot orvosolandó, a jelenlegi 8.
A osztályunkba a 2014/15-ös tanévben új tanulók átvételi eljárás
keretében történõ fogadására:
matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és fizika tantárgyakból meghirdettük a Szent
Imre tehetségkutató tanulmányi
versenyt. A pótlehetõség adásával az volt a célunk, hogy a megfelelõ helyezést elért új tanulók
zökkenõmentesen be tudjanak illeszkedni az itt folyó oktatásba.

– A pedagógusok számára nagyon sok kötelezõ adminisztrációs terhet írt elõ a KLIK. A tanárok hogy bírják?
– Hát nehezen! Sokkal több az
adminisztráció, mint volt. Például
a kötelezõ iskolai közösségi szolgálat minden egyes óráját külön
igazolni kell. Kétszáz gyerek esetében 50 órával számolva az tízezer óra. Errõl mind papír születik. Az életpályamodell minõsítéshez pedagógusi portfóliót kell
feltölteni, ami kemény, megfeszített, több hónapos munkát igényel mindenkitõl. Remélem, hogy
hamar lenyugszanak a kedélyek.
A tanárok a túlórák megszüntetésével még anyagilag sem kapnak
túlzott ösztönzést. Ráadásul a felvételivel kapcsolatos plusz erõés energiabefektetést sem számolhatják el túlóraként. Szeretnénk, ha a pedagógus társadalom
mihamarabb túljuthatna az oktatáspolitikai változásokkal együtt

Szörényi Zoltán
járó nehézségeken. Sajnos, akadnak fenntartási problémáink is. A
vegyes fenntartói rendszerben az
oktatási részt a KLIK, a technikai
blokkot a GESZ felügyeli. Súrlódások, nehézségek még mindig

(Folytatás az 1. oldalról.)
Gachályi András, Keszthely társadalmi megbízatású alpolgármestere, aki szakmai irányítója
volt a pályázatoknak, kiemelte:
egy komplett rendszerbe illõ kazán az energiahordozó elégetésével ad olcsó hõenergiát. Egy
Svédországban már bevált, minden szempontból megbízható, innovatív, Magyarországon elsõként üzembe helyezett mintaprojektet kezd el a város az új tech-

nológia bevezetésével. A fûtõanyag elõállítása történhet bármilyen biomasszából, akár nyers
faaprítékból, akár zöld nyesedékbõl. A fûtõanyag szigorú receptúra alapján készül, és a speciális
kazánban alakul át hõenergiává.
Az energiafüggetlenség fokozódik jelentõs összegû gázkiváltás
mellett, és még a környezettudatossági szempontok is érvényesülnek. Az új rendszer költségeket takarít meg, volumenét te-

kintve akár 50 millió forintot
évente. A távfûtött lakások költségei mérséklõdnek, de az energiamennyiség felhasználása is
csökken. A közbeszerzési eljárások elindultak, az eszközök beszerzése is folyamatos, így a próbaüzem optimális esetben már
szeptember közepén, végén elkezdõdhet. A következõ fûtési
szezonban a technológia elõnyei
már érzékelhetõek lesznek –
hangzott az ígéret.

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉVÍZ HOTEL

Átadták az új gyógyászati részleget
pont és a gyógyászat vezetõje, a
hotel orvosi koncepciójának kidolgozásáért felelõs fõorvos szerint az új idõk betegségeit hordó
túlterhelt,
fáradt,
stresszes
gyógyturisták számára az ellazuEgy 210 m2 nagyságú terüle- határidõre elkészült, testet és lel- lás, a kikapcsolódás, a személyre
ten újjávarázsolták a 3,5 hónapos ket üdítõ részleget. Dr. Szakonyi szabott terápiás kezelések ideális
átalakítási munkálatok befejezé- József, az elegáns terápiás köz- feltételei megteremtõdtek.
sét követõen a jelen kor igényeinek megfelelõ elektroterápiás és
masszázs részleget. A korábbi,
paravánnal, függönyökkel elválasztott fülkék helyett modern
berendezésû, az ellazulásra tökéletesen alkalmas, különálló, felülvilágítós kabinok, saját fény-,
hang- és hõmérsékletszabályozóval ellátott tágas kezelõhelyiségek épültek. Az avatóünnepségen Nagy Rita igazgató elmondta, a gyógyszállodában évente
18–19 ezer gyógymasszázst, és
23–24 ezer elektroterápiás kezelést igényelnek a vendégek, akik
nagy örömmel vették birtokba a
A négycsillagos Danubius Health Spa Resort Hévíz szálloda nettó 64,5 millió forintos önerõ felhasználásával megvalósított, a
gyógyászati részleg modernizációját érintõ beruházását avatták
nemrégiben.

Jobbik: a magyar földért
Selmeczy Zsuzsanna, a Jobbik keszthelyi elnöke sajtótájékoztatón lehessen. A mostani földforgalmi
jelentette be, hogy az anyaföld védelme nemzetstratégiai kérdés.
törvény szerint viszont norvég és
svájci illetõségûek is vehetnek
földet. Visszaélések történtek a
A május elsején lejáró földmo- történt meg. Módosítani kell a földbérleti pályázatokkal, ami koratóriumot – aminek meg- csatlakozási szerzõdést – ezért moly elszámoltatást kíván. A zalai
hosszabbítását a jobbikosok kez- kezdeményeztek népszavazást –, földek 80 százaléka az MSZP-t évdeményezték – a földárak EU-s mert a föld a „tõke szabad áram- tizedek óta pénzelõ Leisztinger
árakhoz történõ fölzárkóztatásá- lása” kategóriájába kerülve szaba- Tamás kezében van, nem pedig
ért kaptuk, de ez tíz év után sem don adható-vehetõ lesz.
családi gazdálkodók tulajdonáZala megye 2. választókerület- ban. El kell érni, hogy a termõföld
vannak az eszközellátásban, a pá- ének jobbikos országgyûlési kép- ne oligarchákat gazdagítson.
viselõjelöltje elmondta: a külföldi Égetõ szükség van népesedési
lyázatok megvalósításánál.
– A gimnazisták továbbtanulá- spekulánsok kezére történõ földprogramra, a zsebszerzõdésát mennyire határozzák meg földátjátszást megakadályozandó sek felülvizsgálatára, mert becsmost divatosnak ítélt trendek?
már parlamentbe kerülésüket kö- lések szerint már most egymillió
– Jelentõs arányeltolódásról vetõen kezdeményezték, hogy hektár, azaz három megyényi matudok beszámolni. A meghúzott magyar föld csak a magyar állam, gyar termõföldterület van külfölponthatárokhoz, a költségmen- honi önkormányzat, vagy itt élõ diek kezében, ami a moratórium
tes szakokhoz történõ alkalmaz- természetes személy tulajdona lejárta után drasztikusan nõhet.
POLITIKAI HIRDETÉS
kodás ugyan nem újkeletû, de a
külföldi felsõoktatás választása
eddig véletlenszerû volt, most viszont abszolút jellemzõ lett. A közel lévõ Ausztria (Bécs, Graz) számít vonzónak Dánia mellett, ahol
az ingyenes lehetõség kívánatos.
A képzettségük alapján a vajdások sikeresen megállják a helyüket. Nemrégiben jöttünk meg Izlandról, ahol a Comenius együttmûködési partnerprogram keretében összehasonlítottuk a két
oktatási rendszer sajátosságait.
Leszögezhetõ, hogy a magyar
szisztéma messze felülmúlja az izlandit. A PISA-mérésektõl és
egyéb kompetencia-felmérésektõl függetlenül állítom, hogy a
honi oktatási rendszer fölötte áll
sok európai organizmusnak. Az
izlandi gyerekek és a tanárok is
megerõsítették: a magyar gyerekek sokkal intelligensebbek, jóval
udvariasabbak, a társaikra odafigyelõbbek.
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Gyermekrajzok – örömök Az emlékezetes Tüskevár

Közel félszáz alkotás érkezett arra a gyermekrajzpályázatra,
amit elsõ ízben írt ki a Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális
Alapítványa.

Németh Gábor, a közösség elnöke és Fojtáné Bõsze Borbála
térségi referens elmondta: fõ céljuk a régió turisztikai értékeinek
és hagyományainak népszerûsítése, ehhez az ifjú korosztály
megnyerése. Ezeket a szándékokat kötötték össze a tehetségku-

tatással. Három korcsoportban,
4–15 év közti korosztály körének
szólt a részvétel, s két témában
lehetett nevezni: Ezt látnod kell,
valamint Mesterségünk címere
elnevezéssel. A rajzolás, festés
iránt érdeklõdõ mintegy félszáz
diák élt a megmérettetéssel, kö-

A FESTETICS-KASTÉLY

Világörökségi várományos
Kultúrtáj kategóriában a Balaton-felvidék, benne a keszthelyi
Festetics-kastély és Fenékpuszta valamint a hévízi gyógytó is rákerült az UNESCO világörökségi címére pályázó honi helyszínek felülvizsgálati listajegyzékére – közölte a Helikon-kastélymúzeumban
tartott sajtótájékoztatón Cselovszki Zoltán, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (NÖSZK) elnöke.
Az aktuális névsort továbbítják a kultúráért felelõs minisztériumba, ahol rendeletet alkotnak.

zülük a legjobb munkákat készítõk egy készségfejlesztési kurzuson való részvételre nyertek alkalmat.
– Nagyon jó érzés gyermekmunkákat látni, hiszen érezni belõlük a környezetre való fogékonyságot, a téma adta örömet,
annak átadási szándékát – monda
a zsûrizésre felkért Zalaveczky Zita. – Tehetséget érzékelve szinte
késztetést kap az ember arra,
hogy segítse a kibontakoztatást.
Nagyon jónak tartom a díjazás
formájaként a készségfejlesztõ
kurzus megszervezését, s külön
öröm számomra, hogy erre is én
kaptam a megbízást.
A legjobb alkotásokat az alapítvány népszerûsíti, rendezvényein szerepelteti. A napokban
kezdõdött jutalom rajzórákon
hatan vesznek részt: Mózer Veronika Keszthelyrõl, Kárászi
Georgina és Kárászi Karina
Gyenesdiásról, Papp Aliz Cserszegtomajról, Zorkó Sára Hanna
Zalavárról, Simon Balázsi Lili
Boncodföldérõl.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke kiemelte: a NÖSZK-kel minden
egyeztetést fontosnak láttak, mert a
legutolsó listán a Festetics-örökség
nem egyértelmûen volt megjelenítve. A kastély mind mûemléki, mind
turisztikai látnivalók és attrakciók vonatkozásában is megállja a helyét
nemzetközi összehasonlításban is.
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõje bejelentette: tájékoztató nyílt napokat tartanak az intézményben, hogy a széles nyilvánosság
is megismerhesse a 2013–14-es évek
grandiózus fejlesztési elképzeléseit.

– Fekete István az emberek szívében a helyén van, irodalmi
rangjának kiemelése mégis fontos, ezzel együtt. Seregi Zoltán, a
békéscsabai Jókai Színház rendezõje, anno a Tüskevár címû regénybõl készült film volt gyermekszereplõje méltatta így az író
személyét Keszthelyen, az újonnan létesült irodalmi emlékhely avatóján.

Mint arról korábbi lapszámunkban hírt adtunk, a városban
több múzeumot is mûködtetõ
Túri Török Tibor nemrég újabb állandó kiállítás létesítéséhez fogott: Fekete István emlékét idézõ, az írói relikviáit bemutató tárlat, valamint a Tüskevár címû regény történetét felelevenítõ pa-

ez a fontos, hanem Fekete István
személye, munkája, amire ezek a
látnivalók ráirányítják a figyelmet. Nagy szükség van erre a kultuszra, bár Fekete István az emberek szívében a helyén van, irodalmi rangjának kiemelése mégis
fontos, ezzel együtt.
A mûvész a méltatással rávilá-

A kulturális emlékhely a Vidor
Játékmúzeum részeként készült.
Ifjúsági körben már a munkálatokkal küldetést szolgált az építkezés, abban az ipari szakmákat
tanuló fiatalok gyakorlati helyét
adó Tudor Kft. jelentõs szerepet
vállalt, ami a regénytörténet
helyszínközeli élményét is adta a
közremûködõ diákoknak.
A megnyitón a város képviseletében Csótár András, az önkormányzat ifjúsági és kulturális bizottságának elnöke méltatta Túri Török Tibornak a helytörténet,
a környezeti érétkek napvilágon
tartása érdekében sokoldalúan,
elkötelezetten végzett munkáját.

Új helyen
Március derekától egy 240
millió forintos beruházás révén új helyre költözött a
Keszthelyi Városi Kórház Rehabilitációs Osztálya.

noptikum építésébe kezdett. Az
emlékszoba és a Matulárium elnevezéssel illetett tüskevári életkép a napokban elkészült, ünnepélyes megnyitójának díszvendége volt Seregi Zoltán, aki az 1967ben készült filmben Tutajos szerepét játszotta.
– Csak a köszönet hangján tudok szólni azért, hogy ez a kiállítás létrejött, mondta avatóbeszédében Seregi Zoltán. – Bennem
csodás emlékeket idéz, de nem

gított arra is, hogy Fekete István
regényei ugyan ifjúsági jellegûek,
de felnõttek számára épp olyan
értékes olvasmányok.
– A természet egységben való
látását adó tudással volt képes
érdekfeszítõ, s ugyanakkor sok ismeretet nyújtó munkáival minden korosztályhoz szólni – hangsúlyozta Seregi Zoltán, s mint
mondta: a kiállítás a közeli Kis-Balatonról szinte behozza a városba
a természet levegõjét.

Megújították a régi épületet,
újjávarázsolták a kórtermeket,
új betegszobákat alakítottak ki,
beszereztek számos segéd-,
gyógyászati és orvosi eszközt,
amivel a betegellátás színvonalán tudnak emelni. A felavatott
osztályon akut agyi érkatasztrófán, amputáción, protézisbeültetésen, baleseteken átesett
betegeket rehabilitálnak majd.
Egy pótkeretbõl további fejlesztésekre is mód nyílik.

SZÍNES CSATORNAKÍNÁLATTAL, VÍRUSVÉDELMI SZOFTVERREL
ÉS 6 HÓNAPIG DÍJMENTES BESZÉLGETÉSEKKEL
VÁRJA ÜGYFELEIT AZ INVITEL
A statisztikák szerint mi, magyarok szeretünk tévét
nézni, sõt átlagosan napi 4 órát töltünk a képernyõ
elõtt – ez a szám pedig egy kicsit magasabb az európai átlagnál. Rozsnyai Lászlóval, az Invitel regionális
vezetõjével arról beszélgettünk, hogy milyen folyamatok rajzolódnak ki a tévénézési szokásokban, és mire
érdemes figyelni, ha olyan csomagot szeretnénk,
amely a család minden tagjának megfelel.
Ügyfeleink visszajelzéseibõl azt látjuk, hogy a magyar családok szeretnek sok csatorna közül választani.
Nem véletlen, hogy az új elõfizetések között a Családi
csomagunk a legnépszerûbb, ami 50-nél is több adót
tartalmaz. Ugyanakkor az is látszik, hogy egyre változatosabb programok és mûsorok is érdeklik a nézõket. Tehát a szolgáltatóknak egyszerre kell sok csatornát nyújtani és az egyedi, speciálisabb igényeknek is megfelelni.
Hogyan tud egy szolgáltató e különbözõ elvárásoknak megfelelni?
Egyrészt az Invitelnek van Magyarországon az egyik
legszínesebb és legszélesebb csatornakínálata, így egy
családban mindenki megtalálja a számára leginkább
megfelelõ, érdekes, izgalmas mûsorokat. Másrészt folyamatosan kutatjuk, hogy mely adókat nézik, kedvelik
ügyfeleink, és ez alapján idõrõl idõre felülvizsgáljuk a
kínálatot.
Miért most érdemes az Invitelt választani?
Az Invitel ajánlataiban mindig számos értékes szolgáltatás található. Tévé-, internet- és telefonszolgálta-

tásból álló Invilág csomagjainkban például díjmentesen
kipróbálható extrák közül válogathatnak ügyfeleink, de
jelenlegi akciónkban még többet adunk.
Azoknak a lakossági ügyfeleinknek, akik most fizetnek elõ tévé-, internet- és telefonszolgáltatásból álló
Invilág csomagra kétéves szerzõdéssel, két extrát is díjmentesen biztosítunk hat hónapig.
Melyik két kiegészítõ szolgáltatásról van szó?
Az internet indulásával szinte egy idõben megjelentek a számítógépes vírusok, melyek amellett, hogy lassítják számítógépünket, jelentõs anyagi károkat is okozhatnak számunkra.
Egy jól választott vírusvédelmi szoftver azonban felismeri az új és azonosítatlan fenyegetéseket, illetve a
gyanús weboldalakat, így nagyobb védelmet nyújt az
interneten történõ barangolás során, például videók nézése, képek böngészése vagy online zenehallgatás
közben. Az Invitel mostani promóciójában a Kaspersky
vírusvédelmi megoldást hat hónapra díjmentesen nyújtja új elõfizetõinek, hogy biztonságban érezhessék magukat az interneten a legtöbb vírussal szemben.
De van még más is a márciusi akcióban. Hévízen 3

szolgáltatásra elõfizetõ új ügyfeleink – kétéves szerzõdés megkötésével – 6 hónapig a Start Extra telefonopciónkat is havidíjmentesen vehetik igénybe, így 0 Ft-os
percdíjjal hívhatnak csúcsidõn kívül minden hazai normál díjas vezetékes számot, az Invitel hálózatán belül
pedig csúcsidõben is.
Csak új elõfizetõkre vonatkozik az ajánlat vagy a
meglévõkre is?
Természetesen meglévõ elõfizetõinkre is gondoltunk.
Az akciós ajánlat esetükben az újonnan vásárolt szolgáltatáselemre érvényes, ha kétéves, határozott idejû
szerzõdéskötéssel fizetik elõ. De ha minderrõl még többet szeretnének tudni, akkor keressék fel hévízi viszonteladó partnerünket, a Visionet Számítástechnikai Szaküzletet, ahol mindenben tudnak segíteni, vagy hívják az
1288-as telefonszámot.

Invitel viszonteladó partner:

VISIONET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
Hévíz, Tavirózsa u. 1. Tel.: +36-83/610-240
Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig:
szombaton:

9.00–17.00
9.00–13.00
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Tavasszal nincs hiánybetegség
ne vannak mindazok a vitaminok
és ásványi anyagok, melyekre
szükség van.
– Hogyan gyõzhetünk a hiánybetegségek fölött?
– Ha otthon csíráztatjuk a különféle magokat, biztosan nem
lesz semmiféle hiányunk. A-vitamin: sárgarépa, spenót; a B1-vitamin: búzacsíra, sörélesztõ; a
B2-vitamin: sörélesztõ, diófélék;
a B6-vitamin: búzacsíra, árpa; a
C-vitamin: csipkebogyó, kivi,
– Jól tesszük, ha sós ételeink- ténni. Jó lenne tudatosítani az paprika; az E-vitamin: napraforhez nyers zöldséget fogyasz- édesanyákkal: a nyers zöldsé- góolaj, mandula; a K-vitamin:
tunk, édes vagy natúr ételeink- gekben és gyümölcsökben ben- kelkáposzta, brokkoli, paraj fohez nyers gyümölcsöt, ha a megfelelõ mennyiségû ételeket idejében esszük – reggel, délben és
este – maximum csak háromszor
táplálkozunk, s így hagyunk idõt
a gyomornak is a pihenésre, az
agynak is a regenerálásunkra,
már nagy lépést tettünk a hiánybetegségek elkerülésére. Az emberek, ha táplálkozásról van szó,
nagy százalékban, csak a test
táplálására gondolnak.
Pedig
minden „reform" az értelmünknél kezdõdik, s ha nem gondolunk arra, hogy az értelmi táplálékainkban is reformra van szükség, akkor a fizikai táplálékainkban semmi változás nem fog tör-

„A földünkön mindenhol egy csodálatosan megalkotott természet vesz bennünket körül. A Teremtõ minden földrészen megadta az egészséges táplálékokat, s ha mi élünk ezekkel is, nem lehetnek hiánybetegségeink. Hiánybetegségek akkor alakulnak ki, ha a
szervezetünk nem jut elég vitaminhoz, nyomelemhez. Naponta fogyasztunk-e megfelelõ mennyiségû nyers gyümölcsöt, zöldséget?
Az e kérdésre adott válasz határozza meg azt, hogy kell-e majd
küzdeni efféle bajokkal? – mondta el kérdésre válaszolva Feketéné
Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, fitoterapeuta,
lelkigondozó, akit elsõként arról faggattunk, hogy mibõl adódik a
hiánybetegség.

Máltai jubileum
Keszthely és környéke rászorulóit immár 25 éve segítik a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
városbeli csoportja. Ünnepi
szentmisével kezdõdõ programmal, majd a Balaton Színházban
közgyûlést tartva tekintették át
a negyedszázados munkát.

A karitatív munkát végzõk
nap mint nap, évrõl évre tapasztalják, hogy mennyi ember szorul segítségre. Önkéntesek és
adakozók, akik révén a szegélyszervezetek dolgozni tudnak. A
nekik szóló köszönet hatotta át a
Balaton Színházban tartott jubileumi találkozót.
– Adni, segíteni öröm, hiszen
ezzel enyhíteni tudunk az emberek gondjain – mondta Csontár
Péter, a keszthelyi csoport vezetõje. – Azért, hogy ezt ilyen
hosszú idõn át tudjuk tenni, sokaknak tartozunk köszönettel:
az önkénteseknek, akik együttérzéssel részt vesznek ebben, s
az adakozóknak, aki lehetõvé teszik, hogy legyen mibõl adni. Jó
érzés nekünk, amikor a segítõkészséget tapasztaljuk, s igyekszünk úgy adni, hogy ezt a támogatottak is így éljék meg. Ruházattal, napi élelemmel, az ünnepek szebbé tételével tudunk
mérsékelni a nehéz sorsokon.
Betegek számára ápolási kellékeket, segédeszközöket is biztosítunk, ahol erre van szükség.
Tál Zoltán plébános, a csoport
lelki vezetõje emberi és evangéliumi küldetés teljesítésként szólt

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

Ünnepi közgyûlés a Balaton Színházban.

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági 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.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

gyasztásával tud bejutni a szervezetbe. A különféle csírák pedig
vitamin- és ásványianyag-bombának számítanak. A búzacsíra:
B2-, B5-, sok E-vitamin, vas, foszfor, magnézium, cink. Az árpacsíra: A-B1, B2, C, E, foszfor, vas,
cink, magnézium. A zabcsíra: A-,
B1-, B2-, C- és sok E-vitamin, foszfor, vas, réz fluor, cink, magnézium, kalcium. A lucernacsíra: A, B-, B12-, C-, D-, E-, G-, K-vitamin,
vas, foszfor. A csicseriborsó: A-BC-E-U-K-vitamin, vas, kalcium,
cink, kálium, foszfor, magnézium, réz, mangán forrása. A csírakészítés pedig nem ördöngõsség. Már egy deci nyers csalánlé
kitûnõ a vashiány ellen. A méz, a
propolisz, a virágpor is kitûnõ
választás.
– Mivel gyorsíthatjuk a gyógyulásunkat?
– Jó, ha tudjuk, hogy a betegségek kilencven százaléka lelkiidegi problémáink miatt indul el.
Ha mindennap odafigyelünk a
lelki életünkre, s gyermekeink
lelki életére is – s azt is megfelelõen ápoljuk, tápláljuk –, akkor
nem lehetnek gondjaink. Ha a
lelki életünk nincs rendben – ha
a belsõ békénket nem tudjuk
megtalálni – akkor –, sokkal hamarabb betegek leszünk. Legalább télen többet kellene lelkileg feltöltõdnünk, s fizikailag is
több idõt kellene szánnunk az
idejében való lepihenésre, erõt
gyûjtve ezáltal a vírusok, baktériumok támadása ellen. Ez a lépés nagyon fontos az immunrendszerünk erõsítésére.

a segítségnyújtásról. Elmondta:
négy éve, a városba kerülése óta
ismeri a keszthelyi csoport munkáját, ami minden elismerést
megérdemel. Rámutatott arra,
hogy a rászoruló segítése az igazi
szolgálat, amit példaértékkel végeznek a keszthelyi önkéntesek.
– A gondokkal küzdõ emberek
érzik át igazán, hogy mennyire
sokat jelent egy-egy alkalmi jó
tett – mondta a plébános. – Segíteni nem csak adománnyal lehet,
hanem eseti munkával, idõközönkénti feladatvállalással. Mindenfajta támogatói felajánlás
nehéz sorsokon való enyhítést
jelent. Nagyon fontos annak az
átérzése, hogy jót tenni jó, mert
emberi, mert jó kapni annak, aki
rászorul.

KITEKINTÕ

EGY KESZTHELYI SIKEREMBER

Zalán futása
A legrátermettebb, legeredményesebb helyi sportolókat és Keszthely sportéletéért sokat vállaló személyeket köszöntöttek és díjaztak
a közelmúltban a Balaton Színházban rendezett városi sportgálán,
ahol Zarnóczai Zalán, a Keszthely Városi Diáksport Egyesület (KVDSE)
versenyzõje „A legjobb ifjúsági férfi sportoló” díjat vehette át.

A klub és Keszthely hírnevét
öregbítõ fiatal sportoló néhány esztendõ alatt az atlétacsapat kiválósága lett, de nem csupán a Balaton fõvárosában. Tavaly a Gyenesdiás
Sportjáért díjat is kiérdemelte, mert
középtávfutásban számos alkalommal kimagasló diadalokkal szerzett
hírnevet magának és a nagyközségnek. A Vajda-gimnáziumban tanuló
ifjú sikerembert elöljáróban azokról
az eredményeirõl kérdeztük, amelyek hozzájárultak a sportgálán átvett elismeréséhez.
– Valódi atlétaparádé volt a tavaly tavaszi Országos Atlétikai Bajnokság, ahol 1500 méteren és 3000
méteren is bronzérmes lettem. Július elején a hollandiai Utrechtben
részt vettem egy Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF), amelyen kilenc olimpiai sportágban: atlétika, kosárlabda, kerékpározás,
torna, kézilabda, judo, torna, úszás,
tenisz, röplabda próbálhatták ki magukat saját korcsoportjukban Európa legtehetségesebbjei. Az egyhetes viadalon én 3000 méteres síkfutásban indultam, és 8:50,17-es idõvel a kilencedik helyen végeztem az
1997-ben születettek között, éppen
csak lemaradva a pontszerzõ 8.
helyrõl. Ezzel az eredménnyel a korosztályomban én tartom a csúcsot.
Csehországban júniusban válogatott hármasviadalon vettek részt
országunk legjobb ifjúsági atlétái. A
Csehország–Szlovákia–Magyarország U–18-as viadalon a fiúknál Magyarország, a lányoknál pedig Csehország gyõzött. Itt is hoztam a jó
formámat. 3000 m-en 9:08,26 perces idõvel ezüstérmes lettem. Novemberben a 105. mezeifutó országos bajnokságon és nyílt versenyen
a Bókay-kertben korosztályomban
elhódítottam a harmadik helyet. A
decemberi 5 napos, Belgrádban
rendezett mezeifutó Eb-n a juniorok között indultam, és a tõlem 2–3
évvel idõsebbekkel együtt futot-

tam a 4 km-es versenyt, ami nagy
élmény volt annak ellenére, hogy
nem kerültem a legjobbak közé.
Tagja lettem a Héraklész bajnokprogramnak és a kínai olimpiára készülõ ifjúsági sportolói keretbe is
bekerültem.
– Milyen tulajdonságok kellettek
az eredmények eléréséhez?
– Egyre nagyobb az állóképességem és a tüdõkapacitásom. Az izmaim kellõen lazák, és nem kell túl

nagy súlyt cipelnem. Igyekszek kellõ kitartással készülni. Vallom, hogy
minden verseny fejben dõl el. Az
edzéseket nem hanyagolom, és
egy-egy viadalnak jó mentális fokozatra kapcsoltan vágok neki. Biztos
vagyok abban, hogy ha lelkiismerettel túljutottam az edzéseken, akkor
kár az izgalom negatív energiáját
magamba engedni, mert fejben és
erõben, testben és lélekben úgyis
egészében, a versenyen vagyok. A
holtpontokon való túljutásban is sokat fejlõdtem. Rengeteg ugyan a
heti 6–7 edzés a tanulás mellett, de
soha nem adom föl. Szeretnék egyszer kijutni egy világversenyre, ahol
az elsõ nyolc hely valamelyikét
megszerezhetem.

