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CSAK A NÉHÁNY NAPRA SZÓLÓ PROGNÓZIS LEHET HITELES

Idén nem lesz nyár?
Nincs ember, akit ne érdekelne, hogy milyen lesz az elõttünk
álló nyár. Ha az idõjárás-jelentésre specializálódott francia tévécsatorna borús jóslatai beigazolódnak, akkor már a nyár beállta elõtt búcsút inthetünk a
fürdõzéssel, napozással teli hónapoknak. Úgy néz ki, hogy
1816 óta az idei lesz a leghidegebb nyarunk.

szélyforrás, akik az érintett témában teljesen járatlanok, vagyis
bármit elhisznek, ami „képernyõre” kerül. Ezt a kritika nélküli információgyûjtést, s különösen
annak alkalmazását senkinek sem
ajánlom. S a kérdéséhez közelebb
kerülve a meteorológiai szolgálatok, akár határon kívül vagy belül,
nagy nyomásnak vannak kitéve a
publikum részérõl, a hosszú távú
idõjárás-elõrejelzés készítésére. A
kérdésre a választ a hozzáértõ
szakember
igyekszik
minél
messzebb elkerülni, mivel tökéletes, százszázalékos biztonsággal
erre válaszolni senki nem tud. A
légkörben lejátszódó folyamatok
közül sokat már megismertünk,
de bõven vannak még fehér foltok, mivel a légkört talán a mélytengeri eseményekhez lehetne
hasonlítani az eddig megismert
tulajdonságaikat tekintve. Márpedig amit nem ismerünk kellõ részletességgel, annak „viselkedésérõl” hosszú távon csak a jóslás
szintjén tudunk nyilatkozni, vagy
csak statisztikai adatok segítségével annak tudatában, hogy minél
távolabbra tekintünk a jövõben,
annál bizonytalanabb lesz a prognózis.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Keszthely június elsõ hétvégéjén a száz éve született Csik
Ferenc helyi olimpiai bajnok
úszó és orvos emléke elõtt tisztelgett az idei város napi ünnepségsorozatában. A Magyar Örökség-díjjal kitüntetett „Csíkferkó”
emberi és sportolói érdemeit
méltatva nem csak a sporttársadalom, de születésének jubileumi évfordulóján Keszthely is
méltóképpen igyekezett megõrizni emlékét.

Róla szólt, vele foglalkozott
egy könyvbemutató, egy vetélkedõ és rajzverseny eredményhirdetése, egy idõszaki emlékkiállítás megnyitója, egy amatõr úszóverseny és egy koszorúzási ünnepség az emléktáblájánál, illetve
a sírjánál. A városban több tábla is
Hihetünk a szakembereknek,
akik azt állítják, hogy hetven száõrzi emlékét, sétány és tanuszoda viseli nevét, és az önkormányzalék esély mutatkozik arra, hogy
zat egy szobor felállítását is teraz utóbbi kétszáz év leghidegebb
vezi a móló elõtti partszakaszon,
nyara lesz az idei? – tettük fel a
kérdést dr. Anda Angélának, a
ott, ahol oly sokszor csobbant a
Balaton vizébe.
Pannon Egyetem Georgikon Kar
Idén a Balatoni Múzeum „kulKeszthely Meteorológia és Víztúrpalotája” szolgált a progragazdálkodás Tanszék vezetõjének.
mok központi helyszínéül. Itt tartották a képviselõ-testület ünne– Az internet napjaink legfonpi ülését. Keszthely város Tisztetosabb hírforrásává vált, melynek
letbeli Magisztrátusának tagjai
számos elõnye mellett akadnak
hátrányai is. Az ártalmasságok köimmár kilenc éve saját kapcsolatrendszerüket mozgósítva alkotzül a figyelmet a feltett anyagok
nak véleményt a mindenkori vákontrollálatlanságára hívnám föl.
A net nyitott bárki számára, minrosvezetés fejlesztési elképzeléseirõl. A grémium nevében ezútdenki mindent megjelentethet a
tal dr. Szutrély Péter mondott divilághálón, várható következmécsérõ szavakat a város vezetõinyek nélkül. Ez különösen azok
nek továbbá a helyi kulturális,
számára lehet potenciális vemûvelõdési és oktatási intézmények irányítóinak, akik az anyagi
nehézségek ellenére, sok pályázat segítségével érnek el sikereket úgy, hogy programjaikba bevonják a szépkorúakat és a fiatalokat is.
Az elmúlt év eredményeit és a
jövõ terveit ismertetõ Ruzsics
Ferenc polgármester kiemelte:
A tavaly 18 szervezet összefogásával megalakult „Aranykorúak pártpolitikai színektõl függetleTársasága" a keszthelyi járás területén mûködõ 12 nyugdíjasszer- nül csak egyetlen szempont érvezet, -klub mintegy 150 tagját a gyenesdiási lõtéren június elején vényesülhet: a város érdeke,
látta vendégül – mondta el Kapcsándy Mária, a szervezet elnöke,
aki jelezte: a tisztségviselõ-választáson Vértesaljai Antalnét tiszteletbeli elnökké választották, és vezetõségi tag lett: Balázsy Mária
Éva, Bordácsné Kishonti Erika, dr. Répás Ildikó és Balázs István is.

ARANYKORÚAK JUNIÁLISA

Együtt, szeretetben

A fõzõversenyen, Tolvét Gyula
vezetésével három kondérban
paprikás krumpli készült, de sikere volt a tejfölös-paprikás tócsinak is. Az idõskorúak benevezhettek több, vidám ügyességi
versenybe, meghallgathattak vagyonvédelmi elõadást, kipróbálhatták kézügyességüket, közös
nótaszóval dalra kelhettek, de

zetõje egy nagymamájától hallott
szép gondolattal köszöntötte. Az
általa elmondottak a rendezvény
mottójaként is szolgáltak: „Egy
kezet csak megfogni szabad. Elengedni sohasem. Ellökni vétek.
Eltéríteni átok. Az eget és a világot egymásba simuló kezek tartják össze”. Baracskai Józsefné, a
Magyar Vöröskereszt Zala megyei

leginkább az töltötte el õket
örömmel, hogy megoszthatták
egymással örömeiket, bánatukat.
A szépkorúakat dr. Varga Andrea,
a Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatalának ve-

igazgatója kiemelte: a közösségért, az embertársaikért tenni
képes nyugdíjasokra nagy szükség van. A keszthelyi közösség
pedig összetartásban és aktivitásban is élen jár.

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542
30/237-5007
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Csík Ferenc a középpontban

amit közös munkával kell segíteni. Mint mondta: az elmúlt években több milliárd forint értékben
valósult meg fejlesztés. Elkészült
a Fõ tér projekt I. és II. üteme,
megszépült a Rákóczi tér és a
piac is. Pont egy éve fölavatták a
megújult Balaton-partot. A Balatoni Múzeum és a Georgikon Majormúzeum is számos újdonsággal rukkolt ki. A Zala megyében is
egyedülállónak számító, hetven
százalékos adósságkonszolidációs
„kormányzati kegyelemnek” köszönhetõen 747 milliót kapott a
megfontoltan és gondosan fejlesztõ város.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Csík Ferenc a középpontban Vendég: Grecsó Krisztián
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzatot ugyan nehéz feladatok elé állították a közigazgatási és oktatási átszervezések, és még mindig akadnak váratlan meglepetések, rázós helyzetek, de a jövõben is bátorság és
ésszerûség jellemzi majd a fejlesztések lendületét. Hamarosan 100
százalékos pályázati támogatás
felhasználásával:
350
milliós
összegbõl startol a Balaton-part
modernizáció II-es üteme, létesül
egy vállalkozói inkubátorház,
megkezdõdik az új autóbusz-pályaudvar építése. A Festetics-kastély pedig 1,8 milliárd forintból
kezdhet neki attrakciófejlesztési
projektjének. A turisztikai befektetõk várhatóan hozzájárulnak az új
munkahelyek megteremtéséhez.
A közvilágítás-korszerûsítéssel és
épületenergetikai fejlesztésekkel
összefüggõ projektek a költségcsökkentés jegyében indulnak el.
A város és egyetemi kara a fejlesztési elképzeléseket összehangolva
még 2001-ben kötött együttmûködési megállapodást az oktatás, a
tudományos élet, a kulturális tevékenység és a sport területét
érintõen. A jogszabályi környezet
jelentõs változása, az idõközben
történt szervezeti, személyi és
egyéb változások mostanra indokolttá tették a megállapodás felülvizsgálatát.
A partnerek közös gazdasági
stratégia kialakításában, a helyi
gazdaság támogatásában, a közös
munkahelyteremtésben és az
együtt végzett infrastrukturális fejlesztésekben is érdekeltek lettek,
ezért írták alá ünnepélyesen az új
alapokra helyezett együttmûködési kontraktust. A megállapodást az
egyetem részérõl dr. Friedler Ferenc rektor és dr. Dublecz Károly
dékán; Keszthely városa részérõl
Ruzsics Ferenc polgármester és dr.
Horváth Teréz jegyzõ látta el kézjegyével. A rektor kiemelte: a magyar felsõoktatás jelentõs átalakulás alatt áll. A Pannon Egyetem különbözõ városokban (Veszprém,
Nagykanizsa, Keszthely, Székesfehérvár, Pápa) mûködõ karai sem
tudnak önállóan, külön szigetet alakítva értéket felmutatni, csak egymást erõsítve, segítve tudnak
együttmûködni.
A város közösségével, vezetõivel való együttmûködés kialakítása
ezért is fontos és örvendetes. A
polgármester kifejtette: fontos az
egyetem szellemi bázisára építõ,
minél szorosabb kapcsolat kiépítése, ezért hoznak létre hamarosan
több munkacsoportot. Az önzetlen

és kimagasló munka elismeréseként hatan vehették át a képviselõtestület által alapított kitüntetéseket. „Keszthely Város Díszpolgára”
címet adományoztak posztumusz
dr. Csík Ferencnek. A „Keszthely Városáért" cím birtokosa lett Dublecz
Károly dékán. A „Keszthely Város
Szolgálatáért” elismerésben részesítették dr. Nagy Zsigmondné Ko-

vács Margit nyugalmazott pedagógust, és ugyanezt a kitüntetést vehette át: dr. Ágh Pál Endre szakmérnök. Dr. Németh László orvosnak ítélték oda a „Keszthely Város
Egészségügyéért” díjat. A „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” járó
elismerést idén Csontár Péter, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
keszthelyi csoportvezetõje kapta.

A sportember dicsérete
Keszthelyen, a városhoz szorosan kötõdõ egykori úszóbajnokra, Csik Ferencre emlékeztek születésének századik évfordulója jegyében. A híres sportoló, orvos az 1936-os berlini
olimpián 100 méteres gyorsúszásban szerzett aranyérmet.

Az ünnepi események vendége volt Csik Katalin, aki „Édesapám
emléke” címmel írt kötetét mutatta be. A rendezvényen a szerzõnek az édesapjáról készített kerámia dombormûvet adott át Túri
Török Tibor helytörténetkutató, gyûjtõ, szobrász, kinek több neves személyrõl készített alkotása található a város közterületein.
A Balatoni Múzeumban „A sportember, aki a test és a lélek harmóniájában élt” címmel kiállítás nyílt relikviáiból, dokumentumokból. Az önkormányzata támogatásával létrejött kiállítást Haász
Gabriella történész, a Balatoni Múzeum munkatársa rendezte, köz-

FEHÉR BÉLA KAPTA HÉVÍZ IRODALMI DÍJÁT

Egypercesek
Csik Katalinnak az édesapjáról készített alkotását
adta át Túri Török Tibor.
remûködõ volt Jordán György, Szeklár Róbert, Kiss Viktor, Csik Katalin és Bujtor Katalin. A látnivalókat számos magánszemély és intézmény, közgyûjteménytár kölcsönözte ez alkalomra.
A tárlat elé írt sorok idéznek Csik Ferenc életébõl: „Kaposváron született, 1913 december 12-én. Édesapja 1915 õszén az I.
világháború szerbiai frontján vesztette életét. Kisdiákként, 11
évesen kezdõdött a keszthelyi kötõdése, a városba anyai nagyszülõkhöz költözve hadiözvegy édesanyjával. A premontrei gimnázium jó tanulóinak sorában szabadidejébe belefért a festésrajzolás, a cserkészmozgalomban való részvétel, a néptánc, a hegedülés és a sport is. A Yacht Clubban és a Törekvés SE-ben kezdett versenyszerûen úszni, emellett vitorlázott, teniszezett, télen korcsolyázott és síelt. Érettségi után került Budapestre, a
Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán tanult tovább.
Keszthelyre továbbra is hazajárt hétvégeken és nyaranta. Gyakorló orvosként a fõvárosban alapított családot, ám otthonának
akkor is gyermekkora és ifjúsága színhelyét tekintette”.

CSAK A NÉHÁNY NAPRA SZÓLÓ PROGNÓZIS LEHET HITELES

Idén nem lesz nyár?
(Folytatás az 1. oldalról.)
A francia idõjós kollégák hetven százalékába is sok mindenki
belefér. Én azért még bízom abban, hogy 2013-ban is lesz nyár.
Az eddigi rendkívüliségek beleférnek az idõjárás természetes
változékonyságába; emlékezzünk
csak a tavalyi, az 1871 óta tartó
keszthelyi megfigyelésekben rekordot
döntõ
száraz-meleg
nyárra, vagy ezt megelõzõen a
2010-es év rendkívül csapadékos
voltára!
– A globális felmelegedés hatásairól szóló rémképekbe ellentmondás nélkül beleillik a nagyon
hideg nyárról szóló hír?
– A globális felmelegedés jelenségébe sajnos mindenki mindent beleért, függetlenül attól,

Más érdeklõdõk mellett a
keszthelyi Vajda János Gimnázium diákjai voltak kiemelt vendégei az ünnepi könyvhét Fejér
György Könyvtárban tartott rendezvényének, amit Pappné Beke
Judit könyvtárvezetõ nyitott
meg, emlékeztetve rá: a kortárs
magyar irodalom és könyvkiadás hagyományos terjesztésével öszszefüggõ ünnepet 83 évvel ezelõtt Supka Géza régész,
mûvészettörténész, író, újságíró
indította el. A keszthelyi könyvtár is immár negyven esztendeje
szervez könyv heti rendezvényeket. Idén Grecsó Krisztián
József Attila-díjas írót kérték
föl, indítson egy olvasást nép- változásokat generálnak bennünk
szerûsítõ programot.
– húzta alá. A bátor ember tudja,
hogy egyszerû könnyedséggel
félredobhat egy könyvet, ha az
A csongrádi Batsányi János nem tetszik, mert lehet: csak
Gimnáziumban közel húsz éve több év múlva lesz érett arra,
érettségizett író-költõ, mint me- hogy az adott kötetet elolvassa. A
sélt róla, a békéscsabai Kõrösi szöveggyûjteménybe sem csak kiCsoma Sándor Fõiskola után a sze- fogástalan remekmûvek kerültek.
gedi József Attila Tudományegye- Szerinte a magyartanárok keze
tem magyar szakán diplomázott. túlságosan kötve van, és akad
Keszthelyen szerény, de határo- diák, aki a lektûr felõl becserkészzott formában keresett és adott hetõ az irodalom számára. Nem
feleletet arra a kérdésre, hogy kell mindig, mindenkor, mindenmiért is jó az olvasás. Humorosan, nek a sikerrõl szólnia. A „Vízjelek a
konkrét ötletekkel bizonyította, honvágyról”, illetve az „Angyalkahogy az olvasás léleknevelõ, lélek- csinálás” címû elsõ saját verseskönemesítõ. A könyvek túl azon, tetei nem arattak sikert. Alig
hogy szórakoztatnak, kedvezõ akadt olyan, aki elolvasta õket, és

hogy ténylegesen beletartozik-e
vagy sem. Már a neve is mutatja,
hogy az egész Földre vonatkozó
idõjárás alakulásáról szól a globális felmelegedés, melynek egyegy kisebb földrajzi térségében
ettõl egészen eltérõ következmények is felléphetnek. Ha csak a
meglehetõsen nagyméretû kontinensek várható idõjárás-változásait tekintjük, a rájuk vonatkozó szcenáriókban is változatos elképzelések testesülnek meg, attól függõen, hogy melyik intézmény adta ki a prognózist. Pedig
tudományosan
megalapozott
globális modellekbõl, melyek a
fenti információt foglalják magukba, nincs túl sok, mégsem értenek egyet minden egyes vonatkozásban! S akkor még hol va-

gyunk a helyi jelleggel alkotott kisebb térségektõl. Divat manapság a hosszú távú idõjárás-elõrejelzési prognózisokat nézegetni,
értelmezni. Nem létezik a világ
fejlettebb helyein sem olyan
módszer, mellyel még egy stabil
idõjárási helyzet esetén is 8–10
napnál hosszabbra szóló elõrejelzést lehetne készíteni. Ilyen módszer még sehol sincs. Ha igazán
nem akarunk nagyot csalódni, akkor 2–3 napnál továbbra nem nagyon érdemes nézni.
– Megeshet, hogy tartós évszak-e
eltolódásokra kell felkészülnünk a következõ évtizedben?
– Az idõsebb korosztályba tartozók gyakran emlékeznek fiatalkorukra, amikor minden más volt,
még az idõjárás is. Azt azonban ér-

A városi könyvtárban mutatták be nemrég a Hévíz címû folyóirat legutóbbi számát, s adták át az újonnan alapított helyi
irodalmi díjat.

jóindulatú kritika is csak módjával
érkezett. Az egyértelmû bukást
hozó kötetek után Krisztián mégsem adta föl a reményt. Aki képes
saját energiáit a legoptimálisabban felhasználni, aki képes belsõ
erejét ügyesen koncentrálni,
amellé elõbb-utóbb felzárkózik a
siker. Jól kell választani a fontos és
lényegtelen dolgok között. Erre
pedig képesek a mostani fiatalok
is. A „Pletykaanyu” címû novelláskötetével hiába aratott óriási sikert, de szülõfalujában mégis egyértelmûen magukra ismertek a
már nyolcadik kiadást is megért
novella szereplõi, akik bizony még
családja életét is sokszor megnehezítették.
Fehér Béla vehette át a legutóbbi
lapszám bemutatása alkalmával.
Az odaítélõ grémium a díjra egyhangú véleménnyel tette meg a
személyre szóló javaslatot a képviselõ-testületnek, az ajánlást a
városvezetés egyhangúlag elfogadta.
Fehér Bélát a Hévíz 2012. évi
3. számában megjelent egyperces novelláiért jelölték az elismerésre. A novellákat a szerzõ Örkény Istvánnak ajánlotta, születésének 100. évfordulója jegyében.
A bizottság kiemelte Fehér Béla
kimagasló regényírói munkásságát, tárcaírói erényeit, és azt,
hogy az író nemcsak szépirodalmi, de gasztrotörténeti munkáival is rászolgált a díjra. A Hévíz folyóirat állandó szerzõjeként több
érdekes, értékes gasztroesszében foglalkozott a régió jellegzetes ételeinek táplálkozásbeli és
etnográfiai szerepével.
A legutóbb megjelent, s az
eseményen bemutatott számban
is van példa a magyarság táplálkozástörténetében való tallózásra a díjazott szerzõ tollából, Egy
tál dödölle címmel. Olvashatunk a
dödöllérõl, mint valamikori nem
sokra becsült cselédétek, mai kínálatában immár fesztiváli ételek
szereplõjeként, s találunk receptet az egykori polgári étkezéseknél szokásos változatára.

Az új kitüntetést idén alapította a fürdõváros önkormányzata. Az adományozható elismerések közé került a Hévíz Folyóirat
Irodalmi Díja. A képviselõ-testület
a kitüntetés alapításánál határozott arról is, hogy az elismerés
évente egyszer adományozható,
az ünnepi könyvhét idején. Olyan
szerzõnek adható, akinek a Hévíz
címû mûvészeti és társadalmi foFehér Béla
lyóiratban jelentek meg kiemelkedõ írásai. A díjazott személyére zottsága tesz javaslatot, amelya Hévíz folyóirat szerkesztõbi- nek tagjai: Szálinger Balázs fõszerkesztõ, Cserna-Szabó András
szerkesztõ, Õry Rózsa polgármesdemes szem elõtt tartani, hogy az teri hivatali kabinetvezetõ, dr.
idõjárás változékonysága miatt Szántó Endre helytörténet-kutényleges változásról csak hosszú tató.
Az elismerést elsõ alkalommal
idõsoros megfigyelés analízise
alapján beszélhetünk. Az elmúlt
évtizedekben tendencia jelleggel
megfigyelhetõ az átmeneti évszakok „eltûnése”, vagyis nincs tavasz és õsz, mintha a tél és a nyár
uralná a mérsékelt égövünkre jellemzõ négy évszakot. Ráadásul a
hazánkra készített, leskálázott elképzelésekben több modell tartal• Vényes kiszolgálás
maz erre utalást, különösen a tavaszi idõszakra vonatkozóan. Termé• Gyógyászati segédeszközök
szetesen okozhat jelentõs nemzetgyártása és forgalmazása
gazdasági károkat egy megfelelõ,
• Egyedi méretû lúdtalpbetét
tudományos alapot nélkülözõ
• Protézis • Ortézis • Gyermekortopédia
prognózis. A Balatont szeretõ em• Protézis és ortézis járóiskola
berként és szakemberként nehe•
Mûvégtagok
gyártása és javítása
zen tartom elképzelhetõnek, hogy
kedvenc tavunknak hõmérséklete
• Kompressziós harisnyák egyedi méretben
– mint ezt most híresztelik – nyá• Fûzõk • Német specialistától
ron egyszer sem emelkedik majd
•
Sanitätshaus
• Ortopädie / Rehatechnik
23 oC fok fölé. Különben is még
csak június van, elkezdõdött a hûvös-csapadékos Medárd, melynek
elmúltával a népi megfigyelés szerint is, bizonyára jobb idõben reménykedhetünk.

is
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JIANGSU TARTOMÁNY ÉS ZALA MEGYE

Trianonra emlékeztek Együttmûködésre törekszenek

Kilencvenhárom esztendõvel ezelõtt, 1920. június 4-én, délután
négy óra harminckét perckor írták alá a Magyarországot felszabdaló trianoni békeszerzõdést a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján. A trianoni békediktátum évfordulója és a nemzeti összetartozás napja alkalmából a keszthelyi
Várkertben található Kettõskereszt elõtt rendezett koszorúzással
egybekötött megemlékezésen – amelyik a nemzeti összefogás, az
autonómia, a revízió kulcsszavaiból építkezett – elõször Ruzsics Ferenc polgármester szólalt föl.

Az egyházi és világi méltóságok elõtt gondolatait megfogalmazó polgármester emlékeztetett rá: 2003 óta minden évben
emlékezünk Trianonra. A nemzeti
zászló és a gyászlobogó félárbocra tételével azt kívántuk jelezni,
hogy mindaddig mélységes fájdalommal kell emlékezni, ameddig a
tõlünk elvettet vissza nem tudjuk
szerezni. Nem harccal és nem háborúval.
Az összetartozásunkat újra és
újra ki kell nyilvánítsuk azokkal,
akik az elszakított településeken
mind a mai napig kitartottak magyarságuk mellett, bármilyen
nagy elnyomásban is volt részük.
Minimum kötelességünk, hogy
szeretettel és tisztelettel gondolunk rájuk, az autonómia mellett
fölemelve szavunkat. Ünnepi beszédében dr. Raffay Ernõ törté-

nész egy tanulmányra utalva azt
mondta, ha nem lett volna Trianon, Magyarországnak 1986-ban
36 millió lakosa lett volna, nap-

jainkban pedig már mintegy 40
millió, melynek majdnem 75 százaléka etnikai magyar lenne.
Beszéde záró részében a történész Trianonnal kapcsolatban
három lehetséges utat vázolt föl.
Szerinte Trianont el is fogadhatjuk, ám ez egy nemzeti öngyilkossággal ér fel. Második fontos és
támogatandó eshetõségként a

A kínai Jiangsu tartomány kormányzati delegációját fogadták
június elsõ péntekjén a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karán, ahol – egyebek mellett – a mezõgazdasági együttmûködés lehetõségeirõl tárgyaltak. A megbeszélések lényegérõl a kar vezetésével közösen sajtótájékoztatón számolt be Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, megyei közgyûlési elnök, aki a kooperáció
három számba jöhetõ területét is megnevezte. Szerinte az idegenforgalom, a vállalkozások, továbbá a mezõgazdaság fejlesztése is
az összefogás célkeresztjébe kerülhet.

Xu Ming, Jiangsu tartomány
kormányzóhelyettese
röviden
szólt a 102 ezer km2 területû, 78
millió lakosú, Kína keleti partjainál
fekvõ, a GDP szempontjából pedig
az ország második helyén álló tartomány fölfutó gazdaságáról.
Mint kifejtette: hosszú távon gondolkodnak, s szeretnék még jobban megismerni Zala megyét,
ezért a befektetésösztönzés mellett az oktatás és kultúra területét
érintõ együttmûködés megkötése is szerepel a tervekben. A vállalkozásokkal való együttmûködésen és a turisztikai összetartáson
túl lényeges számukra a mezõgazdaság fejlesztése.
Dr. Kocsis László tanszékvezetõ letét érintve hallgatói és kutatói
személyi és a kulturális autonómiát emlegette föl. A harmadik, egyetemi tanár kifejtette: a me- cserékre is mód nyílhat. A szerzõáltala is szorgalmazott út a határ- zõgazdaság-tudomány több terü- dések elõkészítését követõen, a
revízió, de ennek jelen pillanatban nincs politikai realitása. A
szellemi revízió viszont erõsítheti
az összetartozást, a léleképítést.

ÖNTÖTTVASKÁLYHA-TÁRLAT

Felújították a játszóteret

A „Vári Andor-díj” Alapítvány kuratóriuma megköszöni támogatóinak az
szja 1%-át. A 72.000 Ft-ból
a Vajda János Gimnázium
és a Georgikon Kar nyelvtanulásban kiváló tanulóit
jutalmazza.

ZALAEGERSZEGEN,
A VÁROSKÖZPONTBAN
FORGALMAS HELYEN

ÜZLET KIADÓ!
Az önerõs fejlesztések között került sor Hévízen a Vörösmarty és a Sugár út északi sarkán található játszótér felújítására.

A gyermekeknek a közelegõ iskolai szünetben való kellemes
szabadidõ eltöltéséhez járult hozzá a fürdõváros. A térre számos
új játék került óvodás-, iskoláskorúak számára. Felépült egy
komplex mászókombináció, elhelyeztek több rugós játszószert, a
kisebbek nagy kedvence lett „Gerba" csúszdás mászóka. Biztonsági célt szolgálva az eszközök alá eséscsillapító burkolat került.
A régi elemek közül a hajómászóvár maradt meg a homoktalajjal
együtt.
A területet kerítéssel vették körül, parkosították, a játszóhelyek babakocsival is könnyen megközelíthetõk. Asztalokat, padokat helyeztek el, s készült egy ivókút. Az átalakításra 26 millió forintot költött a város.

(30–60 m2)

Tel.: 30/305-9777

Tûzzel-vassal

keretmegállapodások kidolgozása
után, akár egy éven belül megkezdõdhet az oktatási-kutatási
kooperáció. A bor- és csemegeszõlõ- valamint burgonyatermesztésrõl érdeklõdõ vendégek
jelezték: az eltérõ tulajdonságú
talajviszonyok, a lúgos ph-értékû
szántóföldek ellenére több, Magyarországon eredményesen al-

kalmazott
növénytermesztési
technológia is megvalósítható
náluk.
Öntöttvas-kályhák kiállítása
nyílt június elsején a keszthelyi
Helikon Kastélymúzeum márványtermében.

A „Tûzzel-vassal" címû tárlat
ipari sorozatgyártásban készült
mestermunkadarabokkal idézi a
korabeli tüzeléstechnika és az elõkelõség követelményeinek egyesítését. A múzeumi miliõbe tökéletesen illeszkedõ, újabb idõszakos
tárlat alkalmával házigazdaként
Pálinkás Róbert múzeumigazgató
mondott köszöntõt azt kiemelve,
hogy e csodálatos remekmûvek
minden szempontból tökéletesen
illeszkednek a Festetics-kastély
mûvészetpártoló stratégiájába.
Az összetett formájú oszlopkályhákat, a hengerformájú, bordázott felsõ részû, hasáb alakú,
kabinet-, töltõ-, kõszén-, huzamés reggeli szekrénykályhákat a
debreceni Szovák István gyûjteményébõl válogatták.
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HIRDETÉS

FELNÕTT- ÉS IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁBAN KIOSZTOTTÁK A BORVERSENY DÍJAIT

Meghívó

Bajnoki címért indultak Orbán-napot ünnepeltek
A Balaton fõvárosának sportéletbeli rangos helyét reprezentálóan tartotta meg hagyományos sakkbajnokságát a Keszthelyi
Spartacus Sportkör, a Helikon Kastélymúzeumban.

A REUMAKLUB SORON KÖVETKEZÕ
TALÁLKOZÓJA A HÉVÍZI KÓRHÁZ
KULTÚRTERMÉBEN

A találkozóra széles körbõl ér- désével került sor. Szalai István
keztek a nevezõk, félszázan. A sportköri elnök a köszöntõjében
rendezvényre az önkormányzat ajándékként beszélt a helyszín

2013. JÚNIUS 20-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN
15 ÓRAKOR LESZ.
TÉMA: „AZ ERDÕ GOMBÁI ÉS A TÁPLÁLKOZÁS”.
DR.

Az ünneplõk szertartásosan borral locsolták Orbán szobrát.
Szõlõs-boros gazdák ünne- térképét, s ez alkalommal oszpelték Cserszegtomajon neve- tották ki a hegyközségi borvernapja jegyében védelmezõjüket, seny díjait is.
Szent Orbánt, a róla elnevezett
téren tartott programmal.
ZALA MEGYÉBEN
A versenyt a Helikon Kastélymúzeumban tartották.
és az otthont adó intézmény, va- biztosításáról is, a találkozó kaslamint díjak, jutalmak felajánlásá- télymúzeum általi befogadásáról.
val más támogatók közremûkö- Mint mondta: ez a résztvevõk felkészültségéhez méltó rangot jelent.
A küzdelmek felnõtt- és ifjúsági kategóriában zajlottak, a Keszthely Város Sakkbajnoka címért.
Felnõttkategóriában
Németh
András, a zalaegerszegi Csuti
Sportkör versenyzõje nyerte a
kupát, dobogóra került még sorrendben Pintérné Kovács Márta
és Németh Zsolt keszthelyi sakkoA Csány–Szendrey ÁMK
zó. Ifjúsági körben hazai gyõzekönyvtára és a Helikon Kaslem született: Tóth Dániel, a Spartélymúzeum könyvtára a diátacus Sportkör tagja lett az elsõ
kok helyismereti tudásának
helyezett.
emelése érdekében háromfordulós versenyt szervezett
a város és környékének 7–8.
osztályos diákjai számára. Az
elsõ két forduló levelezõs
formában zajlott még márciusban és áprilisban.

Helyismereti
verseny

Az elsõ fordulóban a Festetics család történetével, a másodikban a kastély épületével
és kiállításaival kapcsolatban
kellett feladatokat megoldani,
ezenfelül meg kellett látogatni a Hintó- és a Vadászati Múzeumot is” – tájékoztatott a
szervezõk nevében Mészáros
Rita.
A harmadik fordulót a közelmúltban tartották a Festetics-kastély nagyobb könyvtártermében. Itt összesen hét
feladattal birkóztak meg a
versenyzõk: az elsõ három
feladat könyvtörténettel volt
kapcsolatos, a negyedikben a
könyvtár történetét kellett elmondani, az ötödik feladat a
Festeticsekkel kapcsolatos
tárgyak felismerése volt, míg
az utolsó kettõben a tanulóknak könyvet kellett keresniük
a polcon. Keszthely iskoláiból
három, Hévízrõl két csapat érkezett. A diákok oklevelet és
ajándékot kaptak, munkájukat
háromtagú zsûri értékelte. A
bírálóbizottságban helyet kapott: Palágyiné Szõnyi Judit, a
keszthelyi tankerület oktatási
referense, Verebélyi Judit, a
Fejér György Városi Könyvtár
munkatársa és Hargitainé Vári
Éva, a Helikon Kastélymúzeum könyvtárosa. A verseny
a következõ eredménnyel zárult: I. Dublecz Dávid és Rábai
Bálint (Csány–Szendrey ÁMK
Székhelyiskola), II. Kaszás Dorina és Boda Ábel (Ranolder
János Római Katolikus Általános Iskola), III. Gerencsér Dóra
és Városi Rebeka (Csány–
Szendrey ÁMK Tagintézmény).

Az eseményre immár másfél
évtizedes hagyomány jegyében
került sor. A Da Bibere Zalai Borlovagrend és a Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesülete tagjai fohászkodtak az idei jó termésért.
Az áldását házigazdaként Bartha
Gábor polgármester kérte a szõlõmûvelõkre. A rendezvényen
emlékeztek dr. Bakonyi Károlyra,
akinek a világhírû, cserszegi fûszeres névre keresztelt fajtája
messze a határainkon túl is a
szõlõvel együtt ismertté tette a
települést. A hagyományos szertartással a bor lovagjai és hölgyei borral öntözték meg a téren álló Orbán-szobrot, majd felavatták a község ott elhelyezett

VÉGREHAJTÁS ELÕTT ÁLLÓ
INGATLANOKAT KERESEK
A TELJES KÖVETELÉS
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL!
Tel.: 06-30/622-9816

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

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

ELÕADÓ:
SZEGLET PÉTER GOMBASZAKÉRTÕ, TANÁCSADÓ

SIKERES ELÕADÁS-SOROZATTAL ZÁRJUK A FÉLÉVET, TOVÁBBRA IS
VÁRJUK AZ ÖTLETEKET, MILYEN TÉMÁBAN TARTSUNK
ELÕADÁSOKAT SZEPTEMBERTÕL.
TÁJÉKOZTATJUK AZ EGYESÜLET TAGJAIT, HOGY AZ ELMARADT
TAGDÍJAT HOZZÁK MAGUKKAL A KLUB MÛKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN.
BRUNNER ZSÓKA,

DR. HORVÁTH JÓZSEF

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

FÕORVOS, SZAKMAI VEZETÕ

Zalaegerszeg, landorhegyi városrészében
102 m2 alapterületû, „szinteltolásos” 5+félszobás családi ház
1358 m2-es területtel ELADÓ.
Az ingatlan elhelyezkedése alapján
vállalkozások számára is ideális.

Érdeklõdni: 06-30/622-9816

