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TRADICIONÁLIS HAGYOMÁNYÕRZÉS VÉLEMÉNYEK A KESZTHELYI ÉS A HÉVÍZI GIMNÁZIUMBÓL

Keszthelyi böllérnap Betelt a közoktatás pohara?

Hagyományteremtõ szándékkal, a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karának szervezésében február közepén tartották meg
az I. böllérnapot, melynek nyitóünnepségén Szakáli István Loránd,
a Földmûvelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkára mondott köszöntõ beszédet.

A politikus kiemelte: a keszthelyi agrárképzésnek nem csak
dicsõ múltja, hanem jövõje is van.
A jövõ a hagyományok tisztességes ápolásával és továbbadásával
lehet ragyogóvá. Tudatosítanunk
kell, hogy nem vagyunk tehetségtelenebbek más nemzeteknél.
A böllérnap a benne rejlõ közös
összefogásnak és a kitûnõ hangulatnak köszönhetõen nem engedi
feledésbe menni a disznóvágáshoz kötõdõ szaktudást, és a tradi-

cionális ízek, a régmúlt szokásai
sem lesznek az enyészeté.
Szerinte, az oktatói gárda és a
hallgatói közösség jövõje szempontjából is lényeges az értéket
képviselõ tradíciók megõrzése és
azok méltó átörökítése. Mint jelezte, az egykori selmecbányai
Akadémia ebbéli törekvése egy
követendõ, sikeres példaként lett
az UNESCO Szellemi Kulturális
Örökségek magyar listájának
része.

Hatalmas hullámokat vert a miskolci Herman Ottó Gimnázium
tantestületének nyílt levele, amelyben a magyar közoktatás problémáira hívják fel a figyelmet. A túlzott központosítás, az adminisztrációs terhek, a pedagógusok béreinek rendezetlensége és a
forráshiány lassan a napi munkavégzést is ellehetetleníti – vallják
immár sok ezren.

Február közepéig 34 ezer magánszemély és intézmény csatlakozott, de rajtuk kívül csoportok,
sõt, teljes tantestületek is a kezdeményezés mellé álltak. A közoktatás reformjával szemben
évek óta gyûlt az elégedetlenség,
ami a jelek szerint most ért el egy
kritikus szintre. A miskolciak nyílt
levele reakcióra buzdította a
keszthelyi Vajda János Gimnázium
tantestületének egy részét, vala-

ÉLETVIDÁM, DERÛS NYUGDÍJASOK

mint a hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium teljes tantestületét is. Mi verte ki a biztosítékot a legnagyobb erõvel a pedagógusoknál Hévízen és Keszthelyen? – tettük fel a kérdést Szörényi Zoltán és Nagy Boldizsár igazgatóknak.
SZ. Z.: A tantestületben
nincs jele óriási elégedetlenségnek. A legfõbb problémát a
pedagógus életpályamodellel

kapcsolatos túlzott adminisztráció jelenti. A tanártársadalom
nemigen képes követni azokat
a gyakori változásokat, amelyekkel szembesül.
N. B.: Itt nem hirtelen fellángolásról beszélhetünk, hanem
egy folyamatosan töltõdõ pohárról. A miskolciak levele volt az az
indítógomb, ami egységbe szólította a tanárokat. Természetesen
mi sem értünk egyet minden
pontban, mi is máshogy látunk
bizonyos körülményeket, de az
egységes kiállást fontosnak tartottuk. Véleményem szerint –
amit a visszajelzések is igazolnak
– ez nem a fizetésrõl, nem a
pénzrõl szól. A tanulói és tanári
leterhelés az, ami fontos szem-

pontként jelenik meg. A gazdálkodási anomáliák a minisztérium
számára is egyértelmûek. A pedagógusminõsítés rendszerét pedig
a bevezetése elõtt kellett volna
alaposabban átvizsgálni.
– Az oktatói munka fõszereplõi, a diákok kapnak elegendõ
nyugalmat, kiszámíthatóságot és
stabilitást mostanság?
SZ. Z.: Szerencsére sikerült elérnünk, hogy az események az
osztálytermeken kívül maradjanak. Nyugodt légkörben és jó
hangulatban történik a tanítás.
N. B.: A rendszer állandóan
változik, mozog. Változnak a követelmények, változnak a pontszámok.
(Folytatás a 4. oldalon.)

NYÍLT NAP AZ EGYETEMEN

Aranykorúak farsangja A Georgikon „szentháromsága”
A tudomány mûhelyének
„szentháromsága” jegyében rendezte együtt az év elejei, jövõbe
mutató programjait a Pannon
Egyetem Keszthelyi Georgikon
Kara.

Aki nem látta, el se hinné, hogy a nyugdíjasok milyen életvidámak, derûsek, humorosak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
farsang utolsó vasárnapjának délutánján rendezett Aranykorúak
farsangja. Példaértékû összefogásnak és egészséges életörömnek
lehetett szemtanúja minden résztvevõ.

A sármelléki mûvelõdési központban helyet kapott rendezvényen mintegy háromszáz, pihenõ
éveit töltõ örökifjú szórakozott.
A keszthelyi székhellyel mûködõ,
mintegy húsz, idõseket tömörítõ
közösséget aktivizáló Aranykorúak Társasága által meghirdetett
hagyományos esemény résztvevõit Horváth Tibor, a házigazda
település polgármestere köszöntötte, majd átadta a porondot a
fellépõ jelmezeseknek. Három
órán át váltogatták egymást a
maskarások a színpadon, a nézõtéren meg szinte folyamatosan
zúgott a taps, no meg a hahota.
Mûvészet lenne felsorolni a jelmezesek sokaságát, de volt ott
kéményseprõ, angyal, ördög,

piaci kofa, Hófehérke, két törpe,
banyák tömkelege, balerina, bohóc és gimnazista...
S megannyi ötletesebbnél ötletesebb mûsorszám. A vállalkozókedvû aranykorúak bizony feladták a leckét a nagyérdemû
zsûrinek. Míg a bírák visszavonultak, felcsendült a zene. Szabó
László zenész olyan fergeteges
hangulatot varázsolt, hogy a nagyik szinte kivétel nélkül táncra
perdültek. A vendéglátó Sármelléki Öreg Tyúkok Egyesülete
(SÖTYE) jóvoltából a terülj-terülj
asztalka sem maradt el. Fogyott
a retrószendvics csakúgy, mint a
szalagos farsangi fánk, no meg a
jófajta kontyalávalók. Késõ estébe nyúlt az idõ, amikor sor került

az eredményhirdetésre és a díjátadásra.
A Vöröskereszt megyei és
keszthelyi szervezete, valamint a
Nyugat-balatoni
Kalendárium
szerkesztõsége által támogatott
rendezvény ajándékait és a helyezésekért járó oklevelet Kapcsándy
Mária, az Aranykorúak Társasága
elnöke adta át az arra érdemeseknek. A nagyközösségi kategóriában a megosztott elsõ helyre
került a sümegi Aktív Nagyik
Klubja, a keszthelyi Népek Tánca
Táncegyüttes és a helybeli SÖTYE.
A kiscsoportok legjobbjainak a
cserszegtomajiak bizonyultak.
A nagypapák által megszemélyesített balerinák és a cserfes hivatali ügyfeleket alakító nagymamik egyaránt taroltak. Az egyéni
bemutatkozók közül elsõ lett a
vindornyaszõlõsi Süslecz Jánosné
és Csikós Lajosné, a cserszegtomaji Király házaspár, valamint a
gyenesdiási Kenesey Aurélia és
Táncos Lászlóné.

Nyílt nap keretében a képzési
kínálatáról tájékozódhattak a továbbtanulás iránt érdeklõdõk, ezzel együtt rendezték meg a középiskolások országos biológiai
versenyének döntõjét, majd a
végzõsök diplomaátadó ünnepségét tartották. A Festetics úti tanügyi épületben plenáris ülésen,
valamint a különbözõ szakok bemutatóstandjainál szerezhettek
információkat a tanulási lehetõségekrõl a fiatalok. Informálódhattak azokról a szolgáltatásokról is,
amiket a tanulmányok folytatása
mellett kínál az egyetem, valamint Keszthely város és környéke
a Balatonnal együtt, a szabadidõ
kellemes
eltöltéséhez.
Dr.
Kondorosy Elõd dékánhelyettes
szólt a személyes tapasztalatszerzés jelentõségérõl, hangsúlyozva,
hogy az nélkülözhetetlen a kar
mûködésérõl való hiteles kép kialakításához. Mint mondta: erre
adnak alkalmat a nyílt napok, segítve a választást, az elhatározást
a több éves tanulmányi elkötelezettség vállalásához, amit alapszaktól a doktori képzésig biztosít
az intézmény.
A kar idén 8. alkalommal rendezte meg a középiskolások biológiai tanulmányi versenyét. Az

Liziczai Márk a biológiai verseny fõdíját veszi át dr. Polgár J. Péter
dékántól és dr. Allaga Józseftõl, a verseny szervezõjétõl.
internetes házi fordulókkal indult
vetélkedõre ez alkalommal 104
hazai illetve határon túli magyar
tannyelvû középiskolából 350 diák
regisztrált, az élõ döntõbe 36-an
jutottak. A versenydolgozat megírását követõen a fiatalok bekapcsolódhattak a kar nyílt napjának
programjába. A legjobb eredményt elérõk másnap a diplomaátadó ünnepségen vehették át a
díjakat. A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium színeiben
gyõzelmet aratott Liziczai Márkot
a keszthelyi Vajda János Gimnázium két tanulója követte a dobogón: második lett Polgár Patrik,
akinek felkészítõ tanára Bertáné
Kövesdi Gabriella volt, harmadik

helyet szerzett Kiss Orsolya, õt Németh Rita készítette fel a versenyre.
A felsõoktatási rendszer átalakítása óta az egyetemen évente
két alkalommal tartanak diplomaátadó ünnepséget. A Balaton Színházban tartott rendezvényen dr.
Gelencsér András rektor köszöntõjét követõen dr. Polgár J. Péter
dékán elmondta, hogy a naptári
év elején sorra kerülõ mérnökavatással az alapszakon és a keresztféléves mesterszakon végzõk búcsúznak az alma matertõl. Ezúttal
a különféle szakirányú képzéseken
nappali illetve levelezõ tagozaton
csaknem 150 végzõs fejezte be tanulmányait.
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Betelt
a
közoktatás
pohara?
Vince-naptól farsangig
(Folytatás az 1. oldalról.)
Természetesen tudjuk, hogy
változtatásukra, finomhangolásukra van szükség, de ezek bevezetése nagyobb kiszámíthatóságot igényelne. Emiatt is lehet a
diákok között bizonytalanság.
Elég, ha csak a két évvel ezelõtti
jogi képzés, beiskolázás azonnali
változtatására gondolnak.
– A megannyi rendszerhibával
kapcsolatban gyakran tesznek jelzést a szülõk?
SZ. Z.: Nem. A szülõk részérõl
sem érkezett hozzám negatív
visszajelzés ez ügyben. Igyekeznek alkalmazkodni a körülményekhez. Igaz, a Vajda János Gimnázium helyzete lényegesen jobb
az országos átlagnál, minden körülmény biztosított a nyugodt és
hatékony munkánkhoz.
N. B.: A szülõktõl kevés jelzést
kapunk, inkább õk várnak tõlünk
tanácsot, segítséget, útmutatást.
– Melyek azok a változások,
módosítások, amelyekkel a pedagógusok már rövid távon is elégedettek lennének?

A keszthelyi Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének az év elejei elsõ nagy rendezvénye tradicionálisan Szent Vince nevenapjának megtartása, a februári mozgalmas életükhöz tartozik a városi
karnevál szervezése.

A balatoni borrégió történelmének õrzõi Vince-nap jegyében
a Helikon Kastélymúzeumban
rendezték az éves programindító
találkozót. Az esztendõt új zászló
alatt kezdték, a textilszimbolika
Péczeli Margit képzõmûvész
munkájával készült. A zászlót Tál
Zoltán plébános, a Da Bibere Zalai
Borlovagrend tagja szentelte
meg.
A borhoz sok szállal kötõdõ
farsangoló hagyományt rendre
megidézõ borbarátnõk a karneváli eseménnyel február elsõ hétvégéjén rukkoltak elõ. A hercegi
pár fõutcai sétájára tömegestõl

sereglettek ki az emberek. A kíséret óriási csinnadrattával adta
jelét a maskarás ünneplésnek.
Szikrázóan fényes, s langyos napsütés segítette a felvonulókat a
tél megcsúfolásában. Utcahoszszat verték a taktust a dobosok,
a zajos menet a Festetics-kastély
kapujától egészen a Fõ térig tartott, ahol színpadra is léptek a
jelmezesek. A téltemetõ szertartás a hideg évszak további uralkodásának minden esélyét elvette.
– Harminc nevezést regisztráltunk, ebben vannak egyéniek és
csoportok, összesen csaknem fél-

ezer fõ a maskarások létszáma –
mondta a nap háziasszonyaként
Dévényiné Balogh Gyöngyi borbarát nõközösségi elnök, hozzátéve, hogy öröm a nagyszámú
részvétel, s az érdeklõdõ sokaság.
A vidám látványosság remek
szórakozást nyújtott jelmezeseknek, nézõknek egyaránt. A siker
már csak a hagyományokat számba véve, s a nevezéseket számolva is borítékolható volt. Ehhez
jött, a titkon várt meglepetésszereplõ: hogy a február tavaszi öltözékbe bújt, s napsugarak tánca
is pezsdíthette a hangulatot. Az
idõjárás miatt nem kellett izgalommal kémlelni az eget, drukkot
jelentett azonban a zsûrizés. A
Keszthely és Térsége Vállalkozói
Klub felajánlásainak köszönhetõen egyéni és csoportos kategóriában került sor díjazásokra.

PETÕ, NÁDOR, BAKACS, NAGY LAJOS

Utcafelújítások Keszthelyen
Elsõként a legrosszabb állapotú, és a sokak által használt utcákat igyekeznek felújítani Keszthelyen. A szezon után teljes egészében elkészülhet a Nagy Lajos utca útburkolatának megújítása. A
munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követõen, várhatóan
szeptemberben startolnak – tudtuk meg.

Erre a célra 23 millió forintot
különített el a város önkormányzata. Ezt az utcát már tavaly is fel
akarták újítani, de a költségvetés
egyensúlyának megtartása miatt

ható fejlõdési pályára állítását. A
tervezett beruházások során
olyan technológiák, módszerek
kerülnek alkalmazásra, amelyek
környezet- és természetvédõ
módon képesek biztosítani a
megépített infrastruktúra és a tekipipálását. A Széchenyi 2020 lepülés mûködését, elõsegítik a
program keretében viszont ja- fenntartható fejlõdést.
nuár végén megjelent a „Zöld város kialakítása” címû felhívás,
amellyel Keszthely élni szeretne.

SZ. Z.: Mi elsõsorban a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó problémáink megoldását várjuk, például az adminisztrációs
terhek jelentõs csökkenését szeretnénk, és a bizalom helyreállítását.
N. B.: Megkaptuk Balogh Zoltán miniszter úr levelét a Köznevelési Kerekasztal egyeztetésérõl,
ahol a felmerülõ problémák megoldási terveit idõben sorba állították. Itt a költségvetés átalakítását, közbeszerzés folyamatának
módosítását, jövedelemelmaradások rendezését, nyugdíjaskort
elérõk foglalkoztatását és a tanfelügyeleti, önértékelési folyamatok egyszerûsítését tûzték ki
azonnal megoldandó feladatként.
Ezek fontosak, és azt is tudjuk,
nem szabad kapkodni, jól átgondolt és átbeszélt döntéseket szabad csak hozni. Figyelni kell arra,
hogy a felmerült problémákra közös megoldást találjunk úgy, hogy
az oktatás ügye elõrelépjen.
– Mik a problémahalmaz azon
elemei, amelyekre a jövõ tanévtõl

SZÛRÕNAP ÉS ISMERETTERJESZTÉS

Munkahelyi egészségvédelem
Keszthelyen a Pannon Egyetem Georgikon Kara jó példát
adó gyakorlattal élen jár a dolgozóinak egészségvédelmében.
Gyakorlattá vált a prevenciós
szûrõnap, amelyre évente kerül
sor, szervezõje az intézményben
mûködõ egészségmegõrzõ bizottság. A minapi program során a dolgozók a vizsgálatok
széles körét vehették igénybe,
mindez elõzetes igényfelmérés
alapján történt. A lebonyolításhoz hagyományosan dr. Hertelendy László, a kar üzemorvosa nyújtott szakmai segítséget.

A vizsgálatokon 140 fõ vett
részt, ez a keszthelyi kari dolgozói létszám fele. Szerepelt vérnyomás- és testzsírszázalék-mérés, urológiai vizsgálat, hasi ultrahang, reumatológiai, bõrgyógyászati, belgyógyászati, érsebészi,
kardiológiai, szemészeti szûrés,
volt laborvizsgálat, gyógytornász-szaktanácsadás, nyaki érrendszeri vizsgálat, csontsûrûségmérés, hallásvizsgálat. Ismeretterjesztõ jelleggel lehetett
gyakorolni az újraélesztés módszerét, tanulmányozhatták a
résztvevõk a defibrillátor haszná-

latát. Ellátó
intézményi
részrõl közremûködõ volt
a hévízi Szent
András Reumakórház és
a keszthelyi
kórház, számos szakorvos és más
egészségügyi
szakdolgozó.
Az
idei
programban
dr. Hertelendy
László minõségügyi szakfõorvosként
vett rész. A
tisztségre pályázat útján
nyert kinevezést foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) területre, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ fõigazgatójától. Megbízatása országos hatáskörrel, kiemelten minõségügyi képviseletet jelent, széles együttmûködésben a

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KESZTHELYEN

Költségvetés, migránsok, belháború
A Jobbik keszthelyi önkormányzati képviselõje, Herold János a
januári soros képviselõ-testületi ülésén elfogadott idei költségvetésrõl, a cinikus-kicsinyes megnyilvánulásokkal terhes közhangulatról és az EU által elrendelni kívánt kötelezõ betelepítési kvótával kapcsolatban fejtette ki pártja helyi szervezetének véleményét
sajtótájékoztató keretében.

ez nem sikerülhetett, pedig az
ott tapasztalható állapotok már
régen megértek arra, hogy elkezdõdjék a rekonstrukció.
A város vezetése tisztában van
azzal, hogy Kis-Keszthely legtöbb
útjára ráfér a modernizáció, de
eddig nagyon kevés pályázati kiírás segítette az efféle feladatok

Siker esetén a belvárosban található, a sétálóutcáról nyíló Bakacs
utca, Nádor utca és Petõ utca arculata egészében átalakulhat.
A program elsõsorban olyan
infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntart-

Szerinte Keszthely szoros, de
egyensúlyban lévõ költségvetésének fõbb céljai reálisak, és
nem tartalmaznak hitelfelvételt,
ezért is mondtak rá igent. Ha az
általuk javasolt multik építményadóját tovább növelték
volna, még több közhatalmi bevétel érkezett volna a város büdzséjébe – állította. Úgy látta, a
város mûködéséért felelõs cégek idén is veszteséget termel-

szeretnének megnyugtató megoldást kapni?
SZ. Z.: Nyugodt, átlátható diákcentrikus oktatási rendszerre lenne szükség, lényegesen nagyobb
önállósággal
és
bizalommal,
amelynek felépítéséhez figyelembe vennék a gyakorló tanárok,
igazgatók véleményét, tanácsait is.
N. B.: Középtávon megoldandó
problémák listája is elkészült, ezek
egyik fontos eleme a kerettanterv,
a nemzeti alaptanterv áttekintése,
a diákok terhelésének csökkentése. A felsorolásban szerepel a KLIK
mûködése, az intézményvezetõi
hatáskörök újragondolása, adminisztráció csökkentése, elõmeneteli rendszer, nem oktatói dolgozók jövedelmi rendszerének áttekintése, a továbbképzések tartalmi és formai átalakítása. A fentiekbõl is látszik, hogy nem a pénz körül forog a gondolatkör. Az oktatás
ügyének megoldása nem csak a
tanárok érdeke. A diákok, a lakosság, a vállalatok, egész Magyarország fejlõdését lendítheti elõre a
problémák orvoslása.

nek, és a kintlévõségük is tetemes, ezért sincs ok a cégvezetõk premizálására. Felesleges és
szükségtelen pályázati beruházások megragadását a jövõben
sem támogatják.
A testületi munkát szóba hozva a képviselõ bejelentette: közel fél éve dúl az elkeserítõ „belháború” a polgármester és a
Fidesz-KDNP-frakció között. A
nyilvános televíziós közvetítések

hemzsegnek a politikailag is kisstílû, személyeskedõ megnyilvánulásoktól, a képviselõi arroganciától. Az önös érdekek, az egyéni sérelmek és a problémák kiélezése helyett a közösségért,
Keszthely lakóiért végzett, konszenzuskeresõ munka hozhatna
eredményt – vélekedett. Bejelentette: a Jobbik támogatja a
határok védelmét, hazánk biztonságát szolgáló kormányzati
kezdeményezéseket, ezért is
szavaztak igennel a betelepítési
kvóta elleni tiltakozásra. Stratégia híján szükség van egy szakemberekbõl álló helyi válságstáb
felállítására, hogy a váratlan
helyzetekre gyors megoldást találjanak – javasolta.

szakmai kollégiumi tagozattól a
lakosságig. Fontos feladat a munkában a külföldi gyakorlatok
megismerése és közvetítése a hazai ellátásban dolgozók számára,
különféle fórumokon. Hatékonyságnövelõ céllal a feladatkörhöz
tartozik a fejlesztési irányok meghatározásában a véleményezési
szerep, az értékelésekben való
részvétel, továbbá közremûködés
a klinikai auditok kialakításában.
Fontos tennivaló továbbá a
szakmában egységesen alkalmazható eljárási ajánlások kidolgozása és azok tesztelése. A gyakorlati hatáskör kiterjed a betegbiztonsági és a felmerülõ egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában való részvételre, az okok
felkutatása és elemzése során pedig a következtetésekre alapozott javaslatok megtételére.
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EGYELÕRE KIVÁRÁS VAN

Óvodák egészségtudatosan Lakáspiaci CSOK-hatás
Keszthely város egy székhelyóvodával és öt tagóvodával mûködõ intézményei azonos alapelvek és nevelésfilozófia mentén végzik tevékenységüket. A gyermekközpontú, szeretetteljes, családias
légkört hirdetik, melyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint nevelik, fejlesztik.

A gyermekek testi-lelki gondozását, érzelmi biztonságuk megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását
hangsúlyozzák – természetesen –
a családi neveléssel együtt. A testi-lelki-társkapcsolati egészség
megbonthatatlanul egybefonódik
a személyiségfejlesztés feladatával. Az országban mindenhol egyre nagyobb hangsúlyt kap mostanában az egészségnevelés, az
egészségfejlesztés, a kicsinyek
lelki-fizikai egészségének megõrzése. A mozgás miként járul hozzá a gyerekek testi-lelki-szellemi
fejlõdéséhez és az egészséges
életvitel kialakításához? – kérdeztük elöljáróban Szabóné Lancz
Annát, a hat intézményegységet
magában foglaló Keszthelyi Életfa
Óvoda vezetõjét:
– Mindegyik óvodánkban kiemelt feladatként tekintünk a
gyerekek jó egészségben való
megtartására, a testi egészség
hosszú távú megõrzésére, a szervezet rendszeres edzésére, az
elegendõ mozgás- és játéklehetõség biztosítására. A mozgással
a kicsinyek egész személyiségére
képesek vagyunk kedvezõ hatást
gyakorolni. Az óvodapedagógusaink célja, hogy a mozgás életeleme maradjon minden apróságnak, hogy késõbb egészséges felnõtté váljanak. Ehhez a friss levegõn végzett szabad játék kínálja a
legstabilabb alapot. Mindegyik
oviban vannak rendszeres, sportelõkészítõ foglalkozások, amelyek
nagyon népszerûek. A legidõsebbeknek az úszás lehetõségét is
biztosítani tudjuk a helyi tanuszodában.
– Az egészség fogalmába nem
csupán a betegség tüneteinek
hiánya tartozik bele...
– Ezt valljuk mi is. Keszthely
összes óvodai intézménye visel-

heti a „Zöld óvoda” címet, amit
nem csupán a környezeti és természeti értékek tiszteletben tartásáért érdemeltünk ki. Tudjuk,
hogy a környezettudatos magatartás népszerûsítése is hozzájárul az egészségesebb élet megteremtéséhez. Az egészségfejlesztés nálunk magában foglalja az
egészségmegõrzést, a betegségek megelõzését, a betegségek
mihamarabbi
gyógyításához
szükséges nevelést, oktatást, így
tehát az egészségnevelést is. A
mindennapos gondozó-nevelõoktató munka az összes intézményegységben, szinte minden
elemében, az egészség jegyében
zajlik. A személyi higiéné, a fogmosás, az öltözködés, a táplálkozás, az alvás is alárendelõdik az
egészségvédelem célkitûzéseinek.
Az egészség elnevezéssel a
magyar nyelv páratlanul szépen
fejezi ki a teljességet és a komplexitást. Óvodapedagógusaink hatalmas erõbedobással népszerûsítik az egészséges táplálkozást.
Személyes tapasztalatok alapján
állítom, hogy a gyermekeinknek
az intézményekben feltálalt ételek, minden ellenkezõ híreszteléssel ellentétben, igenis jóízûek,
ehetõek. A hozzánk járók ráadásként napi egyszer fogyasztanak
friss, nyers gyümölcsöt is. Ilyenkor még azok a gyerekek is megkóstolják a gyümölcsöt, akiket
otthon a szülei, nagyszülei nem
tudtak erre rávenni.
Az egészséges étkezéssel kapcsolatos programjaink lebonyolításában sok szülõi segítséget kapunk. Néhány évvel ezelõtt kollégáinknak elindítottuk az egészségnapot, amelyiken a véradástól
kezdve az orvosi elõadásig többféle programot szerveztünk. Vallom, hogy csak egészséges lelkü-

letû óvónõ képes egészséges apróságokat nevelni. Ezért veszünk
részt lehetõségeink szerint minél
többször olyan szakmai továbbképzéseken, ahol az egészségnevelés témakörérõl is szó esik.
– Mennyire hangsúlyos a lelki
egészség védelme a keszthelyi
óvodákban?
– A kicsinyek érzelmi biztonsága is rendkívül fontos. Ezt a napirendben rendszeresen, ugyanabban az idõpontban végzett tevékenységekkel igyekszünk megteremteni. Mindezek segítik eligazodni a gyerekeket az idõben, és
egyben megadják a helyesnek
tartott életritmust is. A napirend
így biztonságot, támpontot, kapaszkodót ad és állandóságot jelent számukra. Az alkalmazkodóképességük és az önismeretük
fejlesztését, a stresszhatások feldolgozására való felkészítésüket
is azért végezzük, hogy mindannyiuknál mihamarabb kialakuljon és szilárddá legyen az egészséges magatartás. Lelki gond,
vagy magatartásprobléma esetén
óvodai szakpszichológus és több
más szakember is segíti a prevenciós és a korrekciós feladatok ellátását. Nálunk nem csupán az
óvodai nevelési program része az
egészségnevelés, hanem a mindennapok szeretetben, örömben,
tudatosságban megélt gyakorlata
is.

Asztali számítógépek, laptopok, monitorok javítását vál-

TIZENEGY ALKOTÓ KÉT VÁROSBÓL

lalom SZOMBATON ÉS

Sokoldalú ábrázolás

TELEFON: 06-30/247-0700

„A királyok és a Balaton királyának városa találkozott!” Szemes Péter irodalomtörténész fogalmazott így annak a kiállításnak a megnyitóján, amely Keszthely és Székesfehérvár összesen
11 alkotójának munkáiból ad ízelítõt a Balaton Színházban.

Az értelmezhetõségében különös: „1MÁS felé” címû csoportos
tárlaton helybõl 7, vendégként 4
alkotó mûvei szerepelnek. A látni-

valók az ábrázolás sokoldalú világába vezetnek.
Megjelenik az utcakép
stílus, a realisztika, a
nõiesség, a rejtõzködés
és a kitárulkozás, a Pannon táj szeretete.
A tárlat címét így elemezte Kasza Róbert, a
kiállítás rendezõje.
– Rivalizálásról szóló,
rohanó
világunkban
gyakran elmegyünk az
értékek mellett, s olykor
önös célokért át is gázolunk egymáson. De mi
van, ha az énproblémája
a másik megoldása, vagy
éppen fordítva? Milyen
az énképem és ki, mit lát
bennem? A válasz a kiállítás, énképek együtt és egymás
mellett, összhang képekben,
mert mi már nyitottunk 1MÁS
felé.
A mûvészet annyiféle, ahányan azt mûvelik. Akik e sokszínûségen keresztül vezetik a látogatókat, õk: helyi részrõl Berki Nóra,
Frech Ádám, Molnár Bernadett,
Oravecz Viktória, Péter Beatrix,
Tóth Xénia és Vollein Ferenc, vendégként pedig Halmay Tivadar,
Márfy Gabriella, Simon M. Veronika és Varga-Márfy Milán.

VASÁRNAP IS!

Keszthelyen és a környéken egyelõre nagyon kevés az olyan új
építésû ingatlan, amire a 10+10 milliós családi otthonteremtési
kedvezmény (CSOK) teljes egészében igénybe vehetõ. A CSOK-kal
kapcsolatban egyelõre kivárás van, a beruházók ez eddig még nem
követték le a befektetõi igényeket. Intenzív a munkakapcsolatunk
a beruházói oldallal.

Õk ügyesen próbálnak rálelni
azokra az építési telkekre, ahol a
nagyobb ingatlanfejlesztési projektjeiket startolhatják, de igen
kevés, jó lehetõség adódik számukra. Most irreálisan magas
áron elfogy és elkel ugyanis mindenféle telek. A telektulajdonosok kivárnak, és többszörös áron
szeretnék áruba bocsátani a meglévõ, saját tulajdonú összközmûves építési telküket. – mesélte a
CSOK-kal összefüggésben Wágenhofer János, az egyik legnagyobb, keszthelyi ingatlanforgalmazással foglalkozó cég ügyvezetõje.
A szakemberek úgy látják,
hogy tavaly a második félévben
már felpörgött a használtlakáspiac, idén pedig fellendülhet az új
lakások piaca is a CSOK-nak köszönhetõen és a lakásépítés áfájának csökkentése miatt. Keszthelyen és a Balaton környékén is
meghozhatja az építkezõk kedvét
a lakásépítés áfájának apadása, a
magánépítkezõknél pedig bejön
az a szabály, hogy a teljes áfatartalmat visszaigényelhetik, legfeljebb ötmillió forintig. Hogy hány

új lakás és ház épül majd az áfavisszatérítés és a kibõvített CSOK
miatt, nehéz megjósolni, de már
februárban sokkal intenzívebb az
ingatlan-adásvétellel foglalkozó
irodák telefonos ügyfélforgalma,
ami ugyancsak biztató jelnek számít. A lakásépítés áfájának csökkentése a fejlesztõknek nagyobb
nyereséget hozhat, emiatt több
projekt jelenhet meg a régió piacán, ezáltal bõvülhet az új lakások
kínálata. A zalai Balaton-part felkapott községeiben új projektek
indulhatnak, az eddig még vevõre
nem talált telkeket is várhatóan
hamar értékesíteni lehet. Az újszerû, az elmúlt 10–15 évben
épült ingatlanok iránti kereslet lehet, hogy mérséklõdik. A lakás- és
házárak már most is elég magasak
a környéken, ha intenzív marad a
kereslet, akkor ez bizonyosan
emelni fogja az ingatlanárakat. A
CSOK ingatlanforgalmi hatása valószínûsíthetõen majd jövõre, illetve 2018-ban lesz erõteljesebben érezhetõ.
– Mekkora lett a CSOK támogatási összege?
– A támogatási összegek válto-

SZÕLÉSZET-BORÁSZAT

Egy tudós hagyatéka
A Balaton körüli szõlészet-borászat múltját idézi meg az a kiállítás, mely Darnai Dornyai Béla
sokirányú munkásságához kötõdõ látnivalókkal nyílt a minap a
keszthelyi Balatoni Múzeumban.

Az intézmény a saját gyûjteménytárában õrzött tárgyakból,
dokumentumokból hozta létre az
idõszakos tárlatot. Keszthely neves, tudós szülötte amellett,
hogy bölcsészdoktori diplomás
muzeológus volt, számos tudományággal foglalkozott, köztük a
szõlészettel és borászattal, s kiemelkedõen annak néprajzával. A
Balatoni Múzeumnak 1940-tõl
1948-ig, nyugdíjba vonulásáig
volt az igazgatója. A tárlat jól
szemlélteti azt is, hogy kiválóan
rajzolt, így örökítette meg a különféle préseket, az eszközöket
pontos méretarányokkal vitte papírra. A kiállított tárgyak a kor
számos szõlõmûvelõ eszközébe is

betekintést engednek. A gyûjtemény jól körvonalazza, hogy
a 18–19. század
fordulójának
idõszakában a
környékben milyen típusú prések voltak elterjedve. A dokumentumok közt
egyik kiemelkedõ értékû darab
a borról sokoldalúan szóló saját
kézírású
könyve.
A tárlatot a balatoni termõtáj
gazdaköreitõl származónak tulajdonított humoros bölcselkedéseire is rámutat, amint arról Gyanó
Szilvia, a múzeum néprajzkutatója beszélt a megnyitón. Ebbõl egy
idézet: „A bort mind meg lehet
inni, mert abból nem kell vetõmagot hagyni!” Dr. Kocsis László,

a Pannon Egyetem Georgikon Kara kertészeti tanszékét vezetõ
professzor pedig kiemelte, hogy
a látnivalók méltán hívják fel a figyelmet Darnai Dornyai Béla sokoldalú tevékenységére, a tudományos kutatásaitól kezdve a mai
képzési gyakorlatnak is megfelelõ
szemléltetõ tanítás hangsúlyozásáig.

zása az új lakásokat nem, de a
használt lakásokat érintette, eltörölték ugyanis a négyzetmétersávokat, és a legmagasabb összeget tették elérhetõvé, így használt lakás vásárlására vagy bõvítésére egységesen 1 gyermek
esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 1,43 millió forint, 3
gyermek esetén 2,2 millió forint,
négy vagy több gyermek esetén
pedig 2,75 millió forint vehetõ
fel. Használt lakás vásárlása esetében él a szabály, hogy a lakás
vételára, amely az adásvételi
szerzõdésben szerepel, nem haladhatja meg a 35 millió forintot,
és a hitelintézet által megállapított forgalmi érték 120%-át sem.
Bõvítésnél pedig a számlával igazolt költségek ötven százalékára
jár csak a támogatás az alsó négyzetméterkorlátok pedig a bõvítéssel létrejövõ lakás hasznos
alapterületére vonatkoznak.
– Mikor kell igényelni a CSOK-o
ot?
– A családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultság
megállapítását és mértékének
meghatározását használt vagy új
lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzõdés megkötését követõ
120 napon belül, bõvítés esetén
pedig a bõvítési munkálatok
megkezdése elõtt kell kérni a hitelintézettõl. Más tehát a szabály,
mint új lakás építése esetén,
amelynél a használatbavétel elõtt
kell kérvényezni a támogatást.

KAZINCZY-VERSENY
A biológia és természetismeret tantárgyak területi versenyeivel egy idõben, február
derekán, az Egry József Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolában rendezték a Szép magyar beszéd versenyt, amelyre
a környék iskoláiból 14 versenyzõt, hét alsó- és hét felsõtagozatos diákot hallgatott
végig a szaktanárokból álló
zsûri.

A tanulóknak egy viszonylag
rövid, huszadik századi esszé jellegû irodalmi alkotás részletét
kellett tolmácsolniuk.
A keszthelyi verseny gyõztese
a Balatonbogláron áprilisban tartandó országos döntõben a régiót képviseli majd. A versenynek nevet adó Kazinczy Ferenc
íróról, költõrõl, irodalomszervezõrõl elnevezett szépkiejtési versengés területi fordulóján felidézték a nyelvújítás legnagyobb
alakját, aki tevékenységével a
reformkor elõtti évtizedekben a
nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta.
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ALSÓPÁHOKI TEREMFOCI-BAJNOKSÁG

A MÁLTAIAK KESZTHELYEN

A segítség mindig jókor jön Örömmel rúgták a labdát
„A csoportunkat 16 Máltaitag továbbá 4 fõ önkéntes segíti. Hétköznapi rendszerességgel,
reggel fél héttõl délig tart nyitva
a Szalasztó utcai irodánk. Délelõttönként a rászorulókat segítjük péksüteménnyel, élelmiszer-adománnyal, szükség szerint bútorral vagy háztartási cikkel, illetve gyógyászati segédeszköz adománnyal, ruhaosztással. A csoport önkéntesei gyakran végeznek beteglátogatást
és egyéb karitatív munkát is” –
foglalta össze szerepvállalásuk
lényegét Csontár Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Keszthelyi Csoportjának vezetõje. A böjti idõben a keresztény
emberek általában nagyobb
kényszert éreznek az alamizs- nepkörben pedig nagyobb élelminálkodásra. Ez a tapasztalásuk? szercsomagokat is össze tudunk
készíteni. Tavaly adventben 170
– kérdeztük tõle elöljáróban.
keszthelyi, 35–40 sármelléki, 50
cserszegtomaji, 10–10–10 szent– Igen. A jószándékú és jóaka- györgyvári, hévízi, gyenesdiási,
ratú adományozók segítségével 9–9 rezi, zalaszántói 15–15 várvölmindennap tudunk adni. Az gyi nemesbüki, 5–6 felsõpáhoki
Arditti, a Bögötei, a Sárompek családnak segítettünk négyezer
pékségek és a Morzsázó élelmi- forint összértékû csomagokkal. A
szerbolt tulajdonosainak jóvoltá- zalacsányi roma önkormányzat is
ból szinte mindennap jut térítés- kijelölt tíz famíliát, akiknek jókor
mentesen kenyér a rászorulók- jött a karácsonyi szeretetcsomag.
nak. A karácsonyi és a húsvéti ün- Zalaapátiban és a megyehatáro-

HAGYOMÁNYKÖVETÕK

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola tornatermében négy csapat
részvételével tartották az Utcák
közti és Alsópáhok környéki teremlabdarúgó-bajnokságot.

kon túl, Balatonszentgyörgyön,
Balatonkeresztúron, Tikoson és
Holládon is kiosztottunk 20 tonna
burgonyát. Az értelmi fogyatékosok szövetségének tagjai is adományhoz jutottak a közremûködésünkkel. Mostanában jellemzõ a
rászorulók számának növekedése,
de sok régi arc is visszaköszön nap
mint nap. Ha pénzadomány érkezik, abból gyógyszerek kiváltását,
a tüzelõ beszerzését, egy-egy rezsiszámla kifizetését próbáljuk segíteni.

„Az oda-visszavágós rendszerben zajló körmérkõzéses verseny
nagyon jó hangulatban zajlott” –
tudtuk meg Szabó Zsolt Szilvesztertõl, a focitorna fõszervezõjétõl, aki elárulta: minden csapat
hat mérkõzést játszott, ez alapján
alakult ki a végeredmény. A versenybe, amelyen a 18 évestõl a tett nevezni, plusz a cserék. A Páhok tarcsi) – õk a labdarúgó71 évesig több korosztály is mér- bajnokságba két alsópáhoki csa- csapat utánpótlásából, tartalékkõzött, 4+1 fõs csapatokkal lehe- pat nevezett (Kölcsey utca, csapatából álltak), rajtuk kívül egy
felsõpáhoki és egy vegyes, környékbeli tagokból álló gárda (Feláldozhatók) rúgta a bõrt.
A vidám hangulatban zajló
eredményhirdetés
alkalmával
gyõztesként a Felsõpáhok csapatát hirdették ki. A Kölcsey utcából
érkezett futballteam második, a
Páhok tarcsi pedig harmadik lett.
A sportprogramon különdíjakat is
kiosztottak. A Legjobb kapus címet: Mészáros Norbert hódította
el, gólkirályként Gosztonyi Rolandot ünnepelték, a Legjobb játékos cím pedig Sabjanics Péternek
járt.

HÚSHAGYÓKEDDI FÁNKPARTI

Valentintól nõnapig Örömórák Gyenesdiáson

Lászlónét választották. Az egyéb
fánk kategória királynõi díjazottja
pedig a rózsafánkkal nevezõ
Lovasi Gézáné lett. A borkirályi címet ezúttal Tury Ottó érdemelte
ki. A szervezõk adtak az elõírások
betartására: hamvazószerda elõtti
utolsó estén táncolni és énekelni
is csak éjfélig volt szabad.

Hagyományos farsangbúcsúztató batyus bálra, jókedvû
örömködésre hívta az érdeklõdõket a Gyenesdiási Klubkönyvtár
húshagyókedden este. A községháza földszintjén a kedélyes asztaltársaságok egymást is megvendégelték az otthon készített különleges fánkokkal, finom borokkal, különleges itókákkal. Föllépett a
helyi nyugdíjasklub, a keszthelyi Népek Tánca Tánccsoport, de volt
slágeregyveleg és tombolasorsolás is.

A minden évben megrendezésre kerülõ húshagyókeddi fánkparti a farsangi karneválok idejét
zárta le. Ez az utolsó este, amikor
a húsvéti böjt elõtt még együtt
mulatott a község mintegy százfõs apraja-nagyja. Jókedv, zene,
közös éneklés, jó bor és terméA régi szerelem, a párkapcsolati boldogság, a nõi nem iránti fér- szetesen a finomabbnál finomabb
fitisztelet hajdan sem nélkülözte az ünnepnapokat. Ezen emlékek fánk elmaradhatatlan része volt a
körébe vezet a Keszthelyi Nosztalgiamúzeum és Látványtár alkal- fergeteges mulatságnak. A házimi, Valentintól nõnapig címû kiállítása.

Túri Török Tibor magángyûjtõ,
a civilizáció szinte minden területérõl és korából õriz számos tárgyi
és dokumentációs emléket. Ezeket idõnként az aktualitások szerint rendszerezve, koncentrálva
teszi a látogatók elé. Ezúttal február 14-e és március 8-a jelenti az
alkalmi bemutató apropóját. A látnivalók kapcsán a tulajdonos elmondta, hogy a Valentin-napi szokások jóval régebbi keletûek, mint
azt sokan ma gondolják, anno számos népi hiedelem is kapcsolódott hozzá. Magyarországon az
1990-es évek óta kialakult divatja
csak köntösében új, az eredet
szakrális. A világ számos népe ün-

nepli a Valentin-napot különbözõ
módon: a japán férfiak fehér csokit adnak a hölgyeknek, amit õk
fekete édességgel viszonoznak,
az olasz párok a lakatfalakat keresik fel ilyenkor, ami már nálunk is
dívik. Szép hagyomány követõiként a magyarok a virágos, kártyás-csokros, bonbonos vallomások adandó alkalmával élnek.
A kiállítás édességes dobozai
már a nõnap felé is mutatnak.
Elegáns csomagolási darabok idézik a férfibecsület és nõtisztelet
kifejezésére alkalmas 20. század
közepéig visszatekintõ kínálatot.
A látnivalók március közepéig tekinthetõk meg.

Üveg Trend Plusz Kft.


utcában 52 m2-es, klimatizált tetõ-
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téri lakás saját gépkocsibeállóval

KÉPKERETEZÉS

Zalaegerszegen, a Bíró Márton

eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.


Zalaegerszegen a Mártírok útján

2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi cirkófûtéses lakás, elektromos
kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval eladó.
Érdeklõdni: 70/402-7964.

Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

asszonyok, jobbára a helybéli nõklub tagjai egymás között megbeszélték a jó fánk receptjét és a sütés konyhatitkait. A farsangzáró
és télûzõ batyus báli mulatság alkalmával Somogyi Zoltán gasztroblogger vezette a zsûrit, amelyik 24 fánksütõ asszony 35-fajta
finomságáról mondott véleményt. A szalagos, hagyományos,
farsangi fánk királynõjévé Balogh

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

