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CT-VEL ÉS DIGITÁLIS RÖNTGENNEL

HIT, REMÉNY, SZERETET, ÖRÖM

Gyarapodott a keszthelyi kórház Meghitt adventi várakozás
Advent elsõ vasárnapja a keresztény egyházi év elsõ napja.
Ilyenkor a fenyõágakból készített koszorún, melyet négy
gyertyával díszítenek fel, meggyújtják az elsõt Keszthelyen, a
GKMK elõtti szökõkúton is. A világító gyertyák száma jelképezi
a növekvõ fényt, s a hit, remény,
szeretet mellett az örömöt is. Az
elsõ keszthelyi, adventi gyertyagyújtási ünnepséget – melyen a
Ranolder-iskola kórusa közremûködött C. Tóth Zoltán vezényletével – több száz résztvevõ
tisztelte meg. Elkészítették a
betlehemet is, melynek bábui,
Törzsök Lajos Endréné keze
munkáját dicsérik.

CT-vel és digitális röntgennel lett gazdagabb a keszthelyi kór- egészségügyi intézmény már átház, a berendezéseket sajtónyilvános avatóünnepség keretében adott, több mint hárommilliárd fohelyezték üzembe november derekán.
rintos beruházására. A térség
fideszes országgyûlési képviselõje
stratégiai fontosságúnak mondta
Köszöntõjében dr. Kvarda Atti- forráson túl pedig további 100 a CT üzembe állítását azért is, mert
la, a hévízivel közös igazgatás milliós nagyságrendû pályázati a helyieken és turistákon túl, a
alatt mûködõ keszthelyi kórház forrás elnyerésében reményked- keszthelyi intézmény ellátási terüfõigazgatója elmondta: a két nek, amit ugyancsak radiológiai lete Veszprém és Somogy megyei
egészségügyi intézmény mûkö- berendezések, gépek, eszközök települések betegeire is kiterjed.
désének összehangolását segítõ, beszerzésére fordíthatnak.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polközel egymilliárd forintos pályázaÜnnepi beszédében Manninger gármestere arra emlékeztetett:
ti program legjelentõsebb eleme Jenõ országgyûlési képviselõ, mi- 2006 és 2010 között azért küzaz új, OEP által finanszírozott niszteri biztos kiemelte: az elmúlt döttek, hogy az aktívágyszámkomputertomográf (CT) beszerzé- esztendõkben a honi egészségügy csökkentés miatt nehogy „elfekse. A még 2012-ben benyújtott és modernizálására mintegy 500 mil- võvé” minõsüljön az intézmény,
késõbb nyertesnek hirdetett pá- liárd forint pályázati forrást költöt- utána már sürgõsségi osztályt is
lyázat keretébõl a digitalizált rönt- tek el, s mindebbõl a megye is létre tudtak hozni, s most végre a
genparkra 130 millió forintot, az jócskán profitált. A keszthelyi és PET CT is megérkezett.
újonnan beszerzett 16 szeletes hévízi fejlesztéseket megemlítve
A szakmai bemutatóval zárult
CT-berendezésre pedig 80 millió utalt a zalaegerszegi kórház jelen- eseményen dr. Ifi Ferenc radiolóforintot különítettek el. A közel leg is zajló ötmilliárd forintos pro- giai osztályvezetõ fõorvos bemuegymilliárdos közös fejlesztési jektjére, valamint a nagykanizsai tatta a régóta várt, jelentõs minõségi változást hozó, komoly érzékelõegységekkel szerelt, a teljes
szervezet belsõ állapotáról precíz
képet adni tudó, spirál CT-készüléket.

A kötelezõ
kvóta ellen

„Mindent elkövetünk a kötelezõ menekültkvóta elfogadása ellen. A keszthelyi központú választókerületben alig egy hónap leforgása alatt már több mint tízezer aláírást gyûjtöttünk össze a kvóta ellen.

Úgy tapasztaltuk, hogy az emberek kilencven százaléka egyetért a kezdeményezéssel, és azt
várják a kormánytól, hogy folytassa eddigi migrációs politikáját” –
nyitotta meg a menekültügyi lakossági fórum elõtti sajtótájékoztatót Manninger Jenõ, a térség
fideszes országgyûlési képviselõje.
A párt tagjai és szimpatizánsai
részvételével zajló országjáró
kampány keszthelyi elõadásának
szónoka: Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelõs államtitkár a
november végén tartott sajtótájékoztatón is arról beszélt, hogy
milyen veszélyekkel járna a
migránsok befogadása. A befogadási kvótát Magyarország azért
utasítja el, mert ha ideküldenek
migránsokat, azok hamarosan
már úgyis a gazdag nyugat-euró-

pai országokba akarnak visszamenni, de megengedhetetlen és
az uniós joggal is ellentétes az is,
hogy embereket egyik országból
a másikba kényszerbõl telepítsenek át. Szerinte a kvóta, hívó jel
lehet Szíriának, Iraknak, az afrikai
menekültkibocsátó államoknak.

A hallgatósággal dr. Veres
András püspök osztotta meg
gondolatait. Az egyházi méltóság
kifejtette: dicséretes, hogy a helyiek vágyat éreznek a „közös városi gyertya” meggyújtására. Az
együttlét, a meghittség, a melegség jelképét a keresztény hívõk is meggyújtják a feltámadt
Krisztus emlékére, ha imádkoznak.
Az itt meggyújtott gyertya
önmagát feláldozva fényt, meleget, bátorságot, szeretetet sugároz. Saját létünket is a gyertyához hasonlatosan kell élnünk. Önmagunkat égetve: szeretetet,
meghittséget kell sugároznunk.
Krisztus jelenléte örök fényt hozott a világba: hitet, szeretetet,
reményt sugározva. Ha az örömhír útján járunk, akkor mások
számára is adni tudjuk mindezeket.
A gyertyák arra emlékeztetnek, hogy kétezer évvel ezelõtt
az Isten fia beleszületett az emberiség családjába. Az ünnep valóságos lehetõséget kínál a találkozásra, hisz Krisztus a világban
maradt: emberi, titokzatos, ke-

gyelmi, szentségi, sugalmazott és
rászoruló módon is. Rajtunk múlik, hogy mennyire fogadjuk be a
Megváltó világosságát az evangéliumokon keresztül. „Azt kívánom
a keszthelyieknek, hogy ez az ad-

vent legyen igazi készülõdés, adjon apró, igazi, szeretetteljes találkozásokat az Isten fiával, hogy
karácsony ünnepe: a születés, az
örvendezés és a szeretet ünnepe
lehessen.”

HÉVÍZ-KESZTHELY
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TILTAKOZÓ ELLENZÉKIEK

Ünnepvárás testben-lélekben Ki lesz az ügyvezetõ a helyi tévénél?
Jó, ha egy ünnep, egy családi találkozás legfõbb alapja nem az
evés-ivás, hanem a belsõ lelki örömök megélése. Az ünnepeknek
arról kellene szólnia, hogy láthatjuk egymást, együtt lehetünk, beszélgethetünk – állítja Feketéné Bokor Katalin természetgyógyásztanácsadó, neves fitoterapeuta, áldozatos segítõkészségérõl híressé lett lelkigondozó, a vegan életforma szószólója, akivel az adventi ünnepkör kezdetén beszélgettünk.

– A karácsony egy átlagos magyar otthonban rendszerint nem
az „egészséges reformtáplálkozás”
rendje szerint alakul, pedig lehetne
másképp is...
– December közepén már tényleg nagy a sürgés-forgás. Sok háziasszony úgy gondolja, hogy csak a
régi „magyar konyha” receptjei,
szokásai szerint tud ízletes, finom
ételeket készíteni, de ez nagy tévedés. A mi terített asztalunkon csak
egészséges ételek kínálják magukat. A karácsonyi ünnepkörben is
betartjuk, hogy reggelire finom
müzliket, kölest tálalunk, sok gyümölccsel, mézzel, kókuszreszelékkel, s finom diótejet, ami biztosítja
számunkra a kalciumpótlást. Már
tudom elõre, mi lesz az ebédünk:
halászlé – töltött káposzta, – mellé
nyers reszelt répa, cékla, torma – és
sós, gombás csiga, medvehagymás
sóspogácsa, mert sós ételek után
csak sós süteményt fogyasztunk.
Ha legalább félóra eltelt az étkezés
befejezése után, akkor egy pohár
saját paradicsomlevet fogunk elfogyasztani.
– Sok szakember azt vallja, a cukor mérgezõ hatása olyan erõs,
hogy az alkoholhoz és a dohányhoz
hasonlóan potenciálisan mérgezõ
anyagként kellene számon tartani
a cukorbetegség kialakulásában
játszott szerepe miatt. A karácsony pedig sok helyen a túlzott
édességfogyasztásról szól.
– Külön örülök annak, hogy ma
már több cikk megjelenik a cukor

ártalmáról. Nekem megvan egy
1970 körüli Nõk Lapja újság, mely
nyíltan leírja: mire jó a cukor? Sem-

Feketéné Bokor Katalin
mire. Segít eltömíteni szervezetünket, segít meszesíteni ereinket, segít több kilót felszedni, és még az
értelmi képességünk csökkentéséhez is hozzájárul. Jómagam csak
mézzel édesítek mindent, a süteményeimet is azzal készítem, s nagyon finomak. A koffeintartalma
miatt nem használok kakaót sem,
de diótejjel, Carob-porral, mézzel és
kukoricakeményítõvel
készített
krémmel ugyanúgy leöntöm a zserbómat, mint más kakaóval. Aki nem
tudja, az észre sem veszi, hogy az
„másból” készült. Elvem, hogy a
reggeli és a vacsora csakis édes étel
lehet, ezért többféle süteménnyel is
készülök. Reggelire készítem a
müzlitortát, természetesen mézzel,

SZÖVÕK, KOSÁRFONÓK, KISMESTEREK

Népi gyöngyszemek
A gyenesdiási önkormányzat és a helyi klubkönyvtár november
derekán a helyi községháza nagytermébe várta az érdeklõdõket a
keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Központ (GKMK) Nívódíjas
Szövés, Népi Kismesterségek Szakköre és Kosárfonó Szakköre kiállításának megnyitójára.

A Gyenesi Négyes közremûködésével zajlott rendezvényen
Csengei Ágota, a GKMK igazgatója megnyitójában kiemelte: a magas mûvészi színvonalat megjelenítõ, a Keszthelyi Értéktárba került szakkörök tagjai folyamatosan képzik magukat, a fiatalabb
generációnak is átadják tudásukat, és munkáikat is rendszeresen
zsûriztetik.
A Bordácsné Kishonti Erika
szakkörvezetõ irányítása mellett
mûködõ közösségbõl: Arany Piroska, Benczik Márta, Boda
Jánosné, Bognár Edit, Bonczné
dr. Koskán Erzsébet, Cser Istvánné, Dóczi Erzsébet, Ferge József-

s mellé sok gyümölcsöt fogyasztunk, majd megisszuk a finom dióvagy mandulatejet. Vacsorára pedig
elõkerülnek a bejglik, a zserbó vagy
a linzerek, nem utolsósorban a kis
csavart, mazsolás „kalácskáim” is. De
még ekkor sem maradhat el a nyers
gyümölcs! Az elegendõ folyadékfogyasztásról, a rendszerességrõl még
ünnepek alatt sem szabad elfelejtkezni. Már felkeléskor elfogyasztunk
egy-két pohár szûrt vizet, vagy az
elkészített finom bodza-, menta-,
citromfûteát, vagy hidegen áztatott
csipkebogyóteát. Ebéd elõtt és után
(minimum fél órával) pedig jöhet a
finom paradicsomlé, vagy egy pohár savanyú káposztalé, amely B12vitamin-tartalmával segíti egészségünk megõrzését.
– A mértéktelen eszem-iszom
ilyentájt startol.
– Ha a fenti mintát követjük, nem
kell félni a túlevéstõl, mert, ha van
egy kis önuralmunk, a megfelelõ
mennyiségû folyadék, nem fogja
megengedni, hogy „szétdurranjunk”. A „túlettem magam” kellemetlen érzés legyõzésére igyekezzünk gyümölcsnapokat tartani, amikor bármilyen gyümölcsöt háromóránként fogyasztunk. Természetesen e napon is igyunk bõségesen egészséges folyadékot. Sokaknál hasznos lehet egy legalább ötnapos tisztítókúra, hogy a szervezet
meg tudjon szabadulni a nehéz étkek maradványaitól, a méreganyagoktól.

Felháborító, elfogadhatatlan, átgondolatlan, nem a közösség
érdekét szolgáló, szakmaiatlan. Ezekkel a jelzõkkel illették a keszthelyi önkormányzat képviselõ-testületében ülõ „ellenzékiek” azt a
helyi tévéigazgatói tisztségére, szerintük „összetákolt” pályázati
kiírást, amely nagy indulatokat kavart.

A pályázatot azért kellett újból kiírni, mert panasz érkezett
az önkormányzat felé annak késedelmes megjelentetése miatt.
Az elõzõ kiírásban még szereplõ, a pályázat feltételeként
meghatározott iskolai végzettségeket elõíró pontot törölték.
A döntést az MSZP mellett, a
Demokratikus Koalíció és a Jobbik képviselõje sem támogatta,
de még a polgármester is nemmel szavazott. A jelenleg érvényes kiírás értelmében, a televízió igazgatói pozíciójának betöltéséhez szükség van három év
szakmában eltöltött idõre és öt
év vezetõi gyakorlatra, de a
tisztség akár nyolc általánossal
is elnyerhetõ. A felsõfokú végzettség ugyan elõnynek számít,
de mégsem elõírás. Az elsõ felhívásra beadott és érkeztetett
három pályázatot, a döntés szerint befogadják, és új eljárás keretében határoznak a nyertes
személyérõl. Az új pályázatról a
keszthelyi
képviselõ-testület
december 17-én dönt majd.
***
Frakció kontra polgármester
– nyitotta meg sajtótájékoztatóját Mohácsi József, az Magyar

KONZULTÁCIÓSOROZAT

Együtt a Hévízi-tóért

Szocialista Párt helyi elnöke. Az
MSZP önkormányzati képviselõje arra utalt, hogy a testületi
üléseken mostanában leadott
voksok különbözõségébõl is az
tûnik ki, hogy nem felhõtlen a
kapcsolat a polgármester és a
frakció között. A megfontolatlan döntést felháborítónak, elfogadhatatlannak tartjuk és kifogásoljuk, hogy a Keszthelyi
Televízió ügyvezetõi posztjára –
a jegyzõi és polgármesteri elõterjesztésben – ismételten kiírt
pályázatban már nem kötik iskolai végzettséghez ennek a
tisztségnek a betöltését –
mondta el.
Szégyenteljes, hogy sem az
egyetemi vagy fõiskolai diploma
meglétét, de még az érettségi
bizonyítvány
bemutatásának
kötelezettségét sem sikerült a
kiírási feltételek közé bevenni.
***
Herold János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom keszthelyi önkormányzati képviselõje
sajtóközleményében
többek
között ezt írja: alpolgármester
úr indítványozta többek közt,
hogy az elõzõ pályázati kiírásban szereplõ, a pályázat feltételeként meghatározott iskolai
végzettségeket elõíró pontot a
testület vegye ki a pályázatból.
Ez az indítvány a Fidesz-KDNP

többség elfogadta. A Jobbik
nem támogatta a döntést, álláspontunk szerint szükséges a pozíció betöltéséhez a megfelelõ
szakmai felsõfokú végzettség.
Úgy gondoljuk nem kellõen lett
figyelembe véve az ügy komolysága.
***
Kovács Viktória önkormányzati képviselõ, a Demokratikus
Koalíció nevében a városra nézve felháborítónak és megalázónak, a valóságshow-k szintjére
süllyesztettnek tartotta azt, ami
a pályázati kiírással kapcsolatban történt. Szerinte, az elvben
még érthetõ, hogy a pályázati
feltételeket módosítva nagyobb
teret kívánunk adni a jelentkezõknek, de az már kínos és minõsíthetetlen, hogy az egyetemi városban, egy ilyen tisztség
betöltésére még érettségit sem
várunk el. „A napirendi pontot
megszavazó iskolaigazgatók, a
voksolás után hogyan kívánnak
elvárásokat megfogalmazni a
diákokkal szemben, amikor nekik nincs alapvetõ szakmai elvárásuk még egy televíziós ügyvezetõ igazgatóval szemben sem.
***
Megkerestük a Fidesz-frakció
képviseletében Nagy Bálint alpolgármestert, de õ nem kívánt
reagálni az elhangzottakra. Törvényes, tisztességes és korrekt
eljárásban bizakodik dr. Molnár
András, a televízió jelenlegi, huszonkét éve hivatalában lévõ
ügyvezetõ igazgatója, de bõvebben õ sem akart reflektálni a
történésekre.

MEGELÕZNI A FELFEKVÉSEKET

Konferencia Alsópáhokon

„Együtt a Hévízi-tóért” címmel rendezett konferenciát a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház valamint a Hévízi-tó Alapítvány azzal a céllal, hogy a térség termál- és gyógyvizeinek használatában érintett és a gyógytó jó állapotának fennmaradásában is
érdekelt vállalkozói kör átfogó, mindenre kiterjedõ tájékoztatást
Alsópáhok idén már második alkalommal biztosított helyszínt
kapjon a Hévízi-tó és vízadó területének védelme érdekében meg- országos jelentõségû kongresszusnak. A nyomási fekély nemzetkötett és a jövõben tervezett intézkedésekrõl.
zi világnapjához kapcsolódóan, november derekán, a problémás
seb- és inkontinencia-ellátás folyamatos minõségjavítására alakult
szövetség: a „SEBINKO” tartotta a község mûvelõdési házában a
A reumakórház kultúrtermé- rás Reumakórház, környezetvé- XIX tudományos kongresszusát – tájékoztatta lapunkat Szabó Zsolt
ben tartott esemény szervezõi delmi vezetõje elmondta: egyre Szilveszter mûvelõdésszervezõ.
közös gondolkodásmód kialakítá- többeket kívánnak bevonni a
sát szorgalmazták, amelynek fenntartható gazdálkodás folyaalapja a környezeti és természeti matába.
A Fokiné Karap Zsuzsanna ve- tetésének lehetõségei. Felvetetértékek védelme és megbecsüléTóth György, a Magyar Földta- zetésével mûködõ SEBINKO a két- ték a szakmai szemléletváltás
se. Köszöntõjében dr. Kvarda Atti- ni és Geofizikai Intézet tudomá- napos tanácskozáson a sebkeze- szükségét, és arról is beszéltek,
la, a gyógytó megóvását kiemelt nyos fõmunkatársa arra emlékez- lés új terápiás lehetõségeinek ta- hogy a felfekvések szinte teljes
prioritással kezelõ kórház fõigaz- tetett, hogy tavalyelõtt a civil és pasztalatait és a fejlõdés lehetsé- mértékben megelõzhetõek lengatója bejelentette: a következõ zöld szervezeteknek, tavaly a ha- ges irányait tekintette át. A kon- nének, a fájdalom sem alakulna ki
években másfélmilliárd forint tóságoknak és az állami szervek- ferencián szóba kerültek: a pre- és szövõdmények sem lépnének
kormányzati támogatás érkezhet nek, jövõre pedig a környék ön- vencióval összefüggõ kérdések, fel, ha az egészségügyi ellátóa tóvédelem feladatainak ellátá- kormányzatainak fogják kihang- az ápolási tevékenység moderni- rendszerben lenne elegendõ
sára.
súlyozni a tó érdekében tett part- zációs törekvései, az új kutatási pénz, energia és gyógyászati eszNémeth György, a Szent And- neri szerep fontosságát.
eredmények hétköznapokba ül- köz.

né, Fülesi Bernadett, Kiss E. Hajnalka, Molnárné Uzsoki Cecilia,
Oláh Zsuzsanna, dr. Papp Zsuzsanna, Pattogatóné Szalay Judit, Tóth Józsefné, Simkó Istvánné, Szõkéné Hajduk Andrea
és Tóth Tiborné hozta el munkáit. A Bognárné Piroska szakkörvezetõ által irányított kosárfonók közül ezúttal: Dongó László,
Horváth Tibor, Kátai Viola, Kelemen László, Kovács György, Kovács Marianna, Kromcsik Katalin,
Kucserka Tamás, Lébényi Judit,
Mentes Jánosné, Nagy János,
Szindekovics Ágnes és Török Julianna kapott bemutatkozási leHarmincöt festõ alkotott Hévízen négy helyszínen a közelmúlthetõséget.
ban. A mûvészekkel alkotás közben több helyszínen is találkozhattak az érdeklõdõk. Az ország különbözõ településeirõl érkezett
mûvészek festettek a Fontana Filmszínház elõterében, a Csárda
Galériában, a gyógyfürdõkórház kultúrtermének elõcsarnokában,
valamint a Polgárok Házában, de még Hévíz közterein is.

III. ORSZÁGOS TÉLI FESTÕVERSENY

Helyi értékek között

A zsûrizett alkotásokból rendezendõ zárókiállítás megnyitójára a Magyar Csárdában került sor,
ahol megköszönték a szponzorok
áldozatkész szerepvállalását. A
mûvésztársakat Józsvai Sándorné, a Magyar Csárda tulajdonosa,
mint a kétévente tartott rendezvény ötletadó gazdája köszöntötte és bemutatta a háromfõs zsûri
tagjait. Lictenwaller Zoltán mû-

vésztanár, zsûrielnök mellett
Schéffer Anna keramikus, az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti
Társaság (OKIT) elnöke és Pilaszanovich Irén mûvészettörténész
mondott szakmai értékelést az új
elgondolásokat, újszerû stílusokat és szokatlan technikai megoldásokat is felvonultató alkotásokról.
Hermann Katalin üvegmûvész,

a hévízi mûvelõdési központ vezetõje elárulta: a festõversenyt
helyi értékké nyilvánította a fürdõvárosi értéktár bizottság. Bejelentette: a festõk közül Kaiser Ilona kap önálló bemutatkozási lehetõséget Hévízen. A lelket legin-

kább megszólító gyönyörû alkotások készítõi: Papp Cecília, Angyal Gabriella, B. Kovács Márta,
Sáska Tibor, Kossuth Tivadar és
Molnár Lajos különféle díjakat
vettek át, a többieket emléklappal jutalmazták.
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KÖNYVBEMUTATÓ VONYARCVASHEGYEN

CÉLIRÁNY A VILÁGÖRÖKSÉG ELNYERÉSE

Tóth Vera prózai Gyémántja

A Balatonért

A Gyémánt annak a több éves
Vonyarcvashegyen mutatták be Tóth Vera énekesnõ Gyémánt
küzdelemnek a krónikája, amelyet
címû könyvét.
egy kamaszlelkû fiatalnak kellett
véghezvinnie, hogy kiegyensúlyoA mûvész dolga, hogy lelki lyozott felnõtté válás útjának zott felnõtté válhasson. A könyverõt adjon az embereknek. Ezt megtalálásához.
ben személyes naplóbejegyzések
két dologgal teheti: a veleszüle– A legnehezebb helyzetben vezetik az olvasót az énekes lelki
tett tehetségével és a sorsa adta éreztem meg, hogy a saját éle- tusáinak során át, és szép lassan
élettapasztalatok
átadásával. temnek én vagyok a rendezõje – eljuthatunk vele a totális káosztól
Tóth Vera az énekesi pályája kez- mondta a Gyémánt címû kötet a teljes harmóniáig.
detén szembesült azzal, hogy kül- bemutatóján. – Fájó dolog azzal
Az író-olvasó találkozón Tóth
detése kettõs.
szembesülni, hogy ami érték, Verával a tizenéves kortól datáló„Aki megtanulja a lelkén ke- aminek a létét az ember maga kö- dó ismeretség jegyében Pali Róresztül nézni a világot, annak bi- rül természetesnek veszi: testvér, bert életmód-tanácsadó, vozony nem olyan könnyû az élete, kapcsolat, család, az el is veszhet. nyarcvashegyi
önkormányzati
fõleg manapság...” – vallja tapasz- Egyszerre jött ki rajtam 26 évesen képviselõ beszélgetett. A szerzõtalatából a 2003. évi Megasztár- az összes feszültség, s ezzel szem- rõl így fogalmazott:
gyõztes, aki azóta is a zenének él ben az írás lett az oldás. A kilába– Akik el merik mondani, hogy
és a zenéjét kedvelõkért dolgo- lással fogant az ötlet, hogy a sebezhetõk, bátor emberek. Vera
zik. Gyémántja, a küzdelmei során megtalált kapaszkodókkal erõt le- vallomásai bátrak, s bátorságot
kicsiszolt krónika, sokaknak lehet het nyerni, s adni az embereknek. adnak, ezek az önbizalom megértékes olvasmány a kiegyensú- Így, és ezért született a könyv.
szerzésének a szerszámai.

Nemrég zárult a magyarországi világörökségi várományos helyszínek ez évi felülvizsgálata, aminek eredményeként „Balaton-felvidéki kultúrtáj” elnevezéssel jegyzékbe került az üdülõtérség.

A kötet címlapfotója
A kötet végkicsengése a segítségnyújtás, mégpedig arra ösztökélve, hogy a jól kitaposott út helyett válasszuk bátran a járatlant,
mert ha nehéz is, a végén ott a
jutalom: a gyémánt, amelyet egy
látszólag értéktelen kõdarabból
sikerül kicsiszolni...
Az így alkotott dolgok az igazi
értékek, ezek adhatók tovább.

Keszthelyi iparostörténelem KÉSZ-séta

SZENT ERZSÉBETET KÖVETVE

– Felemelõ pillanat az elõdök
munkája elõtt tisztelegni. Keszthely iparosközösségének 130
éves múltja része a várostörténetnek.

Nádler József, a Keszthelyi
Ipartestület elnöke szólt ezen
szavakkal a közösség jeles születésnapi ünnepén. A program az
egykori székház épületénél kezdõdött. A Kossuth utca 69. szám
alatti, az utóbbi évtizedekben
Helyõrségi Klubként funkcionált
ház falán emléktáblát helyeztek
el, amit a többgenerációs keszthelyi kõfaragó család adományaként ifj. Tantó Gusztáv készített.
Nádler József kiemelte: a város iparosmúltjában nagy jelentõségû dátum 1938. július 17-e,
amikor közadakozásnak köszönhetõen sor kerülhetett az alapkõletételre, s ugyanezen év december 18-a, az avatóünnepség nap-

ja. A székházépítést archív fotók
tablójával idézték meg.
– A 77 éves épület ugyan funkciójában már nem, de a rajta lévõ
relieffel szimbolikusan ma is hirdeti a kézmûvesmunka becsüle-

tét, s 2011-tõl mint városi tulajdont, a keszthelyi iparosok magukénak érezhetik – mondta a jubileumi ünnepségen a Keszthelyi
Ipartestület elnöke.
Az ünnepségen dr. Cséby Géza
irodalomtörténész, a keszthelyi
iparosok monográfusa villantotta
fel a céhes ipar megszûnése utáni helyzetet, és a közösség 130
évvel ezelõtti 200 fõvel való
megalakulását, majd az elkövetkezett idõk mérföldköveit, köztük a székházépítés korát.
Az emléktáblánál koszorút helyezett el özv. Tantó J. Gusztávné
és Kámán László ipartestületi elnökhelyettes, városi képviseletben pedig Ruzsics Ferenc polgármester és Mohácsi József önkormányzati képviselõ. Az ünnepség
társasági összejövetellel, az ipaAz emléktáblánál koszorút he- rosközösség országos vezetése,
lyezett el özv. Tantó J. Gusztávné partner- és társszervezetek megés Kámán László ipartestületi el- hívottjai körében folytatódott a
Bercsényi úti székházban.
nökhelyettes.

A nemzet fiatal tehetsége
Vollein Ferenc, mûvészeti középiskolás vonyarcvashegyi diák
a festészeti munkájával „A Nemzet Fiatal Tehetségeiért” ösztöndíjban részesült, mely alkotói
pályájának eddigi legnagyobb
hivatalos elismerését jelenti.

Az odaítélés az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ és az Emberi Erõforrások Minisztériuma
szakmai kuratóriumának döntése
alapján történt. Ez a fiatal alkotót
feljogosítja A Nemzet Fiatal Tehetsége cím viselésére, az anyagi juttatás
pedig módot ad számára a Tündérország
címû, mintegy 100 oldalas, harmadik képzõmûvészeti kiadványa elkészítéséhez. Az
albumot
mentora,
Szemes Péter esztéta,
a Pannon Tükör fõszerkesztõ-helyettese
szerkeszti, s a gyõri
Ambroobook
Kiadó
gondozásában jelenik
meg 2016-ban, s szerepelni fog az ünnepi
könyvhét keretében
Budapesten.
Az alkotó 2010–
2013 között készített
5 festménye bekerült
idén a Völgyi–Skonda
Kortárs Gyûjtemény
gondozásába. A mû-

gyûjtõ házaspár a továbbiakban
kiemelt figyelemmel kíséri a fiatal
pályafutását. Németh János Munkácsy- és Kossuth-díjas keramikusmûvész mellett Vollein Ferenc
a második Zala megyei, akinek alkotásai bekerülhettek a mintegy
3000 alkotást tartalmazó kortárs
gyûjteménybe. A mûvek szerepelni fognak a Kortárs magyar
naiv festõk címû színes képzõmûvészeti kiadványban, s csoportos
kiállításokon lesznek láthatók az
ország jelentõsebb fõvárosi és vidéki kiállítóhelyein.

Imádság a halászokért címû vászonra festett olajkép,
a Völgyi–Skonda Kortárs Gyûjtemény tulajdona.

A Krupla Zoltánné elnök vezetésével mûködõ Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Keszthelyi Csoportjának szervezésében
tartottak ételosztással egybekötött Szent Erzsébet-napi felvonulást. A hagyományok ápolásában
és értékközvetítésben élen járó
szervezet tagjainak az esõ sem
szegte a kedvét, hogy korabeli jelmezeket öltsenek magukra, és egy
belvárosi sétát téve hirdessék: itt
az idõ a szegények megsegítésére.

A Fõ téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomból Tál Zoltán
plébános kíséretében karitatív céllal indultak el. A Sétálóutcán át az
Erzsébet térre vonultak, ahol megemlékeztek Árpád-házi Szent Erzsébet jótéteményeirõl, felelevenítve életét és a róla fennmaradt
legendákat. Még a templom fõbejárata elõtt fölidézték az 1235-ben
szentté avatott asszony alakját,
akit többnyire rózsákkal a kötényében, vagy kosárral ábrázolnak. Ennek eredete az a legenda, mely
szerint férje halála után Erzsébet
továbbra is gondoskodott a szegényekrõl. Gyakran ábrázolják még
korsóval is, amelybõl a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal,
ami a halál feletti gyõzelem jelképe. A csoport énekekkel és pogácsákat osztva is igyekezett a járókelõk figyelmét felhívni a rászorulók megsegítésére, a jótékonykodás fontosságára.
Újabb idõszakos kiállítással
nyújt érdekességeket látogatóinak a keszthelyi Nosztalgia Látványtár.

A belvárosi múzeumokhoz tartozó kiállítóhelyen a minap pipagyûjtemény-bemutató nyílt. A pipák és kiegészítõik a 16. századtól
a legújabb korig felölelik a kultúrdohányzás történelmét, több
mint félszáz dohányzási eszközt
tárva a látogatók elé. A muzeális
darabok a hangapipától a neves
pipakészítõk által kézzel készített,
gyakran igen drága mûremekekig
adnak ízelítõt. Mindezzel együtt a
látnivalók betekintést engednek
a pipázáshoz szükséges felszerelések közé: látható például tömõfa, pipaszurkáló, pipatisztító szál.
Különlegességként világít rá a
tárlat arra, hogy Nagykõrösön található Magyarország híres s
egyetlen pipagyára, amely 1930tól mûködik, termékeik messze
külföldön is ismertek.
A kiállítás az év végéig tekinthetõ meg.

Ez adott aktualitást a közelmúltban lezajlott konferenciának, amit a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeumban rendezett a
Balatoni Integrációs Kft., és a Balaton Világörökségéért Alapítvány. A találkozón a régióbeli
természetvédelmi, turisztikai,
közgyûjteménytári szakemberek, települési vezetõk, civil
szervezeti képviselõk vettek
részt. Házigazdaként Pálinkás
Róbert múzeumigazgató kiemelte annak jelentõségét, hogy a
körülírt helyszín része a Festetics-kastély. Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ az elõzmények közt elmondta: a jegyzékbe
kerülésért sokan, sokat dolgoztak a saját munkaterületükön a
szakmákban és a politikában
egyaránt. Olyan ügyrõl van szó,
amihez mindenkinek a tudása
legjavát kell adnia. A magas
presztízsû státusz elnyerése,
megõrzése a Balaton térségének

társadalma számára kivétel nélkül fontos.
Az elõadások természetvédelmi, gazdasági, kulturális és egyéb
szempontok szerint ölelték föl a
„Világörökségi várományos helyszínbõl a világörökségi helyszínné válásig” témakört. Elhangzott:
a világörökségi cím márkanév,
marketingeszköz, prioritás a fejlesztési források megszerzéséhez, erõsítõje az identitásnak, a
turizmus kifinomult ágazatában
való térnyerési lehetõség. Ezek
tartalma mellett eltörpül minden
olyan felvetés, ami a világörökségi körbe kerülést a kötöttségek
oldalát hangsúlyozva ellenzi.
Rávilágítottak az ügyben való
közös felelõsségvállalás szükségességére, az itt élõ, itt dolgozó
emberek, intézmények, vállalkozók és közösségek összefogásának fontosságára, ami nélkülözhetetlen a világörökségi helyszín
cím megszerzéséhez.

HÉVÍZI DEKORÁLÁS

Ünnepi fényárban
„Advent elsõ vasárnapjára kigyúltak a fények Hévíz közterein. A
tavaly vásárolt energiatakarékos LED-fényfüzérek számát ugyan
nem gyarapítottuk, de az összhatás harmóniájának megtartása
idén is fontos településdekorációs szempont volt" – mesélte Lackó
Mária, a Hévízi Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) intézményvezetõje.

Mint megtudtuk: a belváros és
a nagyparkoló mellett az Ady, Vörösmarty, Széchenyi, Kölcsey utca
valamint a Park utcai lépcsõsor is
mutatós, szemet gyönyörködtetõ
fénydíszekkel lett gazdagabb. A
Festetics téren, az adventi ünnepkör fõ programhelyszínén felállították azt a hévízi ingatlantulajdonos felajánlásaként, a magánkertjébõl kivágott fenyõfát, amit
javarészt egyedi,
mézeskalács motívumdekorációs
kellékekkel díszítettek föl. A gondosan
megõrzött díszeket
a GAMESZ irodáiban
dolgozó munkatársak kreáltak még
tavalyelõtt. A fa különlegességének
számítanak a szé-

pen lelógó LED-es jégcsapok, továbbá a különleges LED-füzérek
is. Újdonság, hogy Papp Gábor
városvezetõ ötletét megvalósítva, a polgármesteri keretének
felhasználásával, a téren figurákkal együtt felállították a betlehemi jelenetet ikonográfiai mélységben ábrázoló házikót, amit a
GAMESZ asztalosai készítették.

A KULTÚRDOHÁNYZÁS TÖRTÉNELME

Egy kis nosztalgia
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KITEKINTÕ

100 Hungarikum Kamerával Európa felé Veretlenül az esélyzónában
Bormustra

Jövõ tavasszal franciaországi utazás során folytathatja az EuróElsõ helyezést szerezve jutott az országos elõdöntõ csapatai köpa felfedezését célzó útját 24 keszthelyi diák.
zé a Vonyarcvashegy SE U–13 korosztályú kézilabdás lánycsapata.

Elõadásokkal, borkóstolókkal, kiállításokkal, koncertekkel várták a 100 Hungarikum Bormustra vendégeit november végén a Balaton Színházba. A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ, a Pannon
Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszéke és a Da Bibere Zalai
Borlovagrend, mint a rendezvény szervezõi, ez évben is kitettek
magukért. Félszáz szõlõfajtából, félszáz termelõ által készített,
száznál is több fajta finom bort lehetett megkóstolni.

A kirándulást jutalomként nyerték azzal a barangolással, amit kamerával a kézben, mindennapos
útjaik során tettek meg, az EU-s
támogatással megvalósult beruházásokra felfigyelve. A Keszthelyi
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola
24 fõbõl álló csapata: a 10/B. és az
1/13. B osztály turizmusszervezõ
és -értékesítõ szakirányon tanuló

diákjai kisfilmkészítéssel neveztek
a „Fedezd fel Európát!” címû országos pályázatra.
Felkészítõ tanáruk, Versné
Varga Beáta elmondta, hogy az elkészített anyaggal bekerültek a
legjobb filmet készített iskolák
közé. Ezzel megnyertek egy egynapos budapesti osztálykirándulást, valamint övék lett a fõdíj is.

A bormustra az alapítás óta utánon – ahol Ruzsics Ferenc poltiszteletadás a 2010 tavaszán el- gármester is elmondta köszöntõhunyt dr. Bakonyi Károlynak, a Da jét – egyetemi tanárok, vezetõ
borászok, pincészetvezetõk
(Horváth
Edit, Bari István,
Koczor Kálmán) tartottak ismeretterjesztõ elõadásokat a
szõlészethez, borászathoz kapcsolódóan. Dr. Szabó István
professzor házigazda moderátorként
irányította az eseményeket. Ezúttal
keszthelyi, balatonfüredi, balatonlellei
és balatongyöröki
vendégborászatok
rukkoltak elõ saját
kínálatukkal.
A
résztvevõk gasztronómiai kiállítókkal is
találkozhattak, és
gitármûsornak is részesei lehettek. ElõBibere Zalai Borlovagrend örökös kerültek a sajtok, pálinkák, bonnagymesterének, tisztelgés a ki- bonok, borkorcsolyák, pogácsák,
váló szõlõnemesítõ érdemei hidegen sajtolt olajok. Bemutaelõtt. A duális képzésben részt tást nyertek a nagyközönség szávevõ egyetemisták és a VSZK mára alig ismert, kiváló tulajdondiákjai is segédkezet adtak ahhoz, ságokkal megáldott környékbeli
hogy a rendezvény valódi fóru- borok is. Igazi különlegességként
mot biztosítson a tradicionális többféle, a magyar borvidékekre
magyar boroknak, a honi nemesí- leginkább jellemzõ fajtákból kétésû szõlõfajtáknak. A borbarátok szült borok kóstolására is lehetõszámára szervezett szakmai dél- ség nyílt.

Abszolút sikert értek el a minap Nagykanizsán, a Magyar Kézilabda-szövetség által rendezett
utolsó zalai fordulón. A már szeptemberben elkezdõdött, s 6 zalai
csapattal lebonyolított bajnokságban a vonyarcvashegyi utánpótlás csapata 10 mérkõzésbõl,
10 gyõzelemmel veretlenül került az országos elõdöntõbe. A
csapat tagjai: Andor Boglárka,
Czibor Eszter, Csíkos Lili, Halász
Laura, Hatos Viktória, Horváth
Alexandra, Horváth Dóra, Lakatos
Kíra, Márkus Enikõ, Nagy Laura,

Novák Dorka, Nyitrai Edina,
Schlichthuber Klaudia. A továbbiakban Baranya, Somogy és Zala
megye 1–3. helyezettjei mérik
majd össze tudásukat, a 9 csapatból a 3 legjobb folytathatja a
küzdelmet az országos döntõ
mezõnyében.
Az eredményhirdetésen a várható esélyekrõl is szólva Varga
Sándor, a Zala Megyei Kézilabdaszövetség elnöke kiemelte a vonyarcvashegyiek 100 százalékos
teljesítményét, Csíkos László edzõ
irányítói munkáját.

Új kutyafuttató-pálya
Sajtótájékoztatóval egybekötve, egy hónapos próbaüzem után,
november derekán adták át a keszthelyi Helikon parkban, a korábban kihasználatlanul álló teniszpályák helyén, a nyugodt környezetben, nemrég elkészült, kutyaagility-pályát.

A gazdák az elveszett, elkóborolt állataikat kiragasztott fényképpel kereshetik, de az ebrendészeti telepre vitt kedvencek fotója is kikerülhet az itteni „hirdetõfalra”.
Nagy Bálint alpolgármester az
átadáson elmondta: a helyi és a
városba látogató kutyatulajdonosok régi, jogos igényét sikerült kielégíteni a bekerített, esõvédett
padokkal és az ebek mozgását koordináló eszközökkel jól felszerelt

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

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT
ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

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

pálya avatásával. Az eddigi tapasztalatok és a visszajelzések
visszaigazolták, hogy a GESZ-nek
érdemes volt elvégeznie ezt az
önerõs beruházást. A teniszpálya
bontásából származó anyagok újrafelhasználása miatt a bekerülési
költség nem volt számottevõ. A
komfortos kutyafuttató és „ebügyességi pálya” kialakítására
nagy igény mutatkozott, és rendeltetésszerû használat mellett
hosszú idõn át nyújthat örömet.

