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KESZTHELYI VASÚTJUBILEUM

Gyertyák, koszorúk, virágok Történelmi évforduló
Mindenszentek és halottak napja az elhunyt hozzátartozóinkra
való emlékezés ünnepe. Ezeken a napokon sokan keresik fel a temetõkben elhunyt szeretteik, hozzátartozóik síremlékét, hogy
gyertyát gyújthassanak, koszorút, virágot helyezhessenek el a sírokon. A keszthelyi és hévízi temetõi körképünkbõl kiderül, hogy a
hosszabbított nyitva tartás már egyik városban sem számít újdonságnak ezeken a napokon.

között épült vasbeton szerkezetû építmény, ipari mûemlék. A
legrégebbi temetõben megtalálható mûemlék egy 1775-ben készült ülõ Krisztus-szobor. Számos
sírt a Szent Miklós-temetõben a
Nemzeti Sírkert és Kegyeleti Bizottság öt évvel ezelõtt a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított.
– A Keszthelyi VÜZ Nonprofit nyugvóhelyet. A Festetics család Az ünnepek alatt mind az öt teKft. temetkezési részlege ugyan mostanra jócskán megkopott metõkapun lehet majd be és ki
nem kizárólagos jelleggel, de tel- nyughelye az országban az elsõk közlekedni. A polgárõrök és a
rendõrök is megerõsített járõrszolgálatot adnak. A több mint
3000 sírhelyet magába foglaló
keszthelyi Új köztemetõ a településen kívül található, mely közel három évtizede, mint tervezett sírkert, az ország elsõ erdei
temetõjeként nyitotta meg kapuit. Itt idén kovácsoltvas kaput
állítottunk föl.
Érdekes, hogy a temetõi kõ
síremlékek készítésének „frontján" a pénzügyi-gazdasági válság
nemigen érezteti hatását. Idén
eddig a tavalyinál sokkal több
síremlék-felújításra, illetve -építésre adtunk engedélyt, mint korábban. A temetõk rendezettségének fenntartása viszont mostanság lényegesen nehezebb,
mert kevesebb emberrel, csökkentett pénzbõl, a szeszélyes
idõjárásra is figyelve nehezebb a
mindennapok feladatellátása, de
a mindenszenteki felkészülést
azért sikerült elvégezni. A nagyon elhanyagolt sírokat kénytelen-kelletlen rendbe tesszük, és
folyamatosan odafigyelünk a
balesetveszélyes sírkõelemekre
is. Mindkét temetõben október
30-ától november 3-áig este 8-ig
formaruhás kollégáink adnak
ügyeleti szolgálatot.
(Folytatás a 4. oldalon.)
jes körû szolgáltatásnyújtással
végzi a helyi és környezõ települések temetkezéssel kapcsolatos
tevékenységét, illetve az önkormányzati tulajdonban lévõ két
temetõ üzemeltetését – erõsítette meg Kiss Antal Ferencné,
temetkezési részlegvezetõ. A
mintegy ötezer sírhelyet magában foglaló, mûemlékvédelem
alatt álló Szent Miklós-temetõ a
1700-as évektõl szolgál a keszthelyiek nyughelyéül, de itt ma
már új sírhelyek értékesítésére
nincs lehetõség.
A síremlékek között megtalálható olyan faragott homokkõbõl
készült munka, amely mûvészi
értéket képvisel. A temetõn belül a legfontosabb mûemlékként
nyilvántartott hely: a Festeticsmauzóleum, ami egyszerre négy
fõúri családtagnak ad végsõ

A város vonatközlekedésbe való bekapcsolódásának 125 éves
jubileumát ünnepelték szeptember 27-én Keszthelyen. A Balatonparti városba 1888-ban, ezen a napon érkezett meg az elsõ személyvonat a Balatonszentgyörgytõl kiépített vonalon.

és Siófokra megyek gyakran. Vasutas barátaim hívtak meg a jubileumi ünnepségre.
– Engem személyesen érint ez
az évforduló – így Márvány János,
nyugalmazott állomásfõnök. –
Frissen él még bennem a centenáriumi ünnep is. Hosszú idõt töltöttem el ezen a helyen, 1965ben kerültem ide, 1983-ban lettem állomásfõnök, 2006. decemberi nyugdíjba vonulásomig töltöttem be ezt a tisztet.
Az ünnepségen dr. Kövér István vasúttörténész beszélt azokról az elõzményekrõl, amelyek
hosszú idõn át tartó próbálkozá-

Az immáron történelmi évfordulón vasúti tisztviselõk és vendégeik különvonattal érkeztek
Keszthely állomásra, ahogy az anno, a szárnyvonal avatásakor történt. A bensõséges ünnepségnek
részesei voltak a helyi vasutasok,
volt dolgozók, az éppen alkalmi
utasok.
– Szép ez az ünnep – mondta
fényképezõgéppel a kezében Major Ferenc, a MÁV Vasútõr Kft. vagyonõre. – Fotózom szinte minden mozzanatát. A fényképezés a
hobbim, s ez az esemény különösen közel áll hozzám.
– A munkám sok utazással jár –
említette Nyárádi Zoltán. – Keszthelyen vonatra szállva Fonyódra

sokkal vezettek odáig, hogy
Keszthely bekerüljön a vasúthálózatba. A fõvárossal a Balatont
összekötõ vasút építésénél a déli
oldal bizonyult gazdaságosabbnak, s ez akkor megpecsételte
Keszthely sorsát. Majd tervek sora készült arra, hogy a mezõvárosnak vasútállomása legyen.
Több elképzelés ellehetetlenülése
után, a Reischl Vencel városbíró
által 1886-ban létrehozott Vasútépítõ Részvénytársaság, a lakosság és a Festetics család támogatása teremtette meg végül az
esélyt, s hozta. a megvalósulást.
Baross Gábor közlekedési miniszter 1887 végén adta ki az engedélyt a Balatonszentgyörgytõl vezetõ egyvágányos vasútvonal
építéséhez, Keszthely végállomással.
(Folytatás a 4. oldalon.)

HÉVÍZ-KESZTHELY

4

FESZTIVÁL BURGONYÁVAL ÉS GESZTENYÉVEL

HORIZONT

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KESZTHELYEN

Az ötletet a természet adta Testületi ülés után

Amikor a fákról lehullnak már a levelek, elrepülnek az utolsó
költözõ madarak is, s beköszönt a vénasszonyok nyara, eljön az
adottság ahhoz, hogy a balatoni vendéglátók a mindig vágyott
szezonhosszabbításnak teremtsenek lehetõséget vonzó rendezvényekkel.

Ezzel a szándékkal indult útjára
Keszthely megújult Fõ terén az
október derekán elsõ ízben megrendezett kétnapos Burgonya- és
Gesztenyefesztivál, természetesen hagyományt is teremtõ céllal.
Az ötletet maga a természet adta:
hiszen a nyarat az õsszel mi sem
kapcsolja jobban össze, mint a
legnépszerûbb táplálék és a hasonlóképpen közkedvelt csemege: a burgonya és a gesztenye.
A gasztronómia fontos szereplõinek Keszthelyen való közös ünneplése akár házigazdai elkötelezettséget is jelenthet. A magyar
burgonyafajták léte a georgikoni
nemesítõ mûhelynek köszönhetõ.
A gesztenyének ugyan inkább csak
a vad változata kötõdik a várostörténethez, ám sehol nincs olyan októberi fesztivál, ahol ne kínálnák a
különleges illatú, langymelegével
is jólesõ finom sült gesztenyét. Miután immár elmúltak a hagyományos szüretünnepi programok, itt
van tehát az õsz hozta újabb kulináris élvezetek ideje.

melyben a jó zenét nagyszerû humorral is fûszerezte.
Bõséggel akadt két napra való
szórakozás, s mindemellett a burgonyán és a gesztenyén kívül is
természetesen széles ételkínálat,
italválaszték várta a vendégkört.
A fesztivál alkalmi színpadán Dr. Polgár Zsolt, a Pannon Egyeperegtek a hangulatemelõ kultu- tem Burgonyakutató Intézete
rális bemutatók kicsik és nagyok igazgatója szakmai elõadásában
szereplésével. Énekelt
a gyenesdiási Napsugár gyermekcsoport,
táncoltak a Goldmark
Károly Mûvelõdési Központ mozgásmûvészeti kurzusának tagjai,
bemutatót tartott a
Dalos Kedvûek Klubja,
volt bábszínházi elõadás, rajzverseny, a
Kreatív Kuckó pedig az
alkotni vágyókat várta.
Szerepeltek a vonyarcvashegyi mazsorettek, a gyenesdiási
általános iskola néptáncos és népdalénekes diákjai, a keszthelyi Csány- számos, hasznos tanács hangzott
iskolások. Színpadra lépett a el arra vonatkozóan, hogy mit jeReziDance, bemutatót tartott a lentenek a fajtatulajdonságok, tíhévízi White Horse rock and roll pusok, amiket a különbözõ ételfécsoport. A sztárfellépõ pedig leségek elkészítéséhez való váCozombolis volt, az alkalomhoz il- lasztásnál célszerû figyelembe
lõ, igazi vérpezsdítõ koncertjével, venni.

MLSZ-TÁMOGATÁSSAL

Új pályán a vonyarci foci
– Nevelési szempontból sincs jobb példa a sportnál, mert mint a település és a térség
szolgálatában,
együttmûködésre, kommunikációra és a szabályok betartására sportéletének
amint arról az átadási ünnepsétanít.
gen beszélt Péter Károly polgármester.
Ezen szavakkal méltatta a vo- sult meg. Az önkormányzat a 9
Avatóbeszédet mondott Mannyarcvashegyi Eötvös Károly Álta- milliós anyagi önerõt a Magyar ninger Jenõ, a térség országgyûlános Iskola területén megvaló- Labdarúgó-szövetségtõl pályázat lési képviselõje és Józsi György, a
sult legújabb sportberuházást útján nyert támogatással tudta Zala Megyei Labdarúgó-szövetség
Sárközi Imre, a helyi sportegyesü- kiegészíteni. A létesítménynek elnöke, majd a birtokba vételt jellet elnöke. Mûfüves pályát avat- szerepet szánnak az ifjúság sport- képezõen a diákok játszottak le
tak, mely 30 millió forintból való- szeretetre nevelésében csakúgy, rövid futballmeccset.

MINDENSZENTEK ELÕTT KESZTHELYEN ÉS HÉVÍZEN

Gyertyák, koszorúk, virágok
(Folytatás az 1. oldalról.)
A sírhelyek érvényességérõl
pedig a Szalasztó utcai irodában
vagy a 83/312-212-es számon
szolgálunk információkkal.
***
– Hévízen két temetõt tartunk
nyilván, az egyik a hévízi, az Árpád utcai fõbejáraton és a Büki
utca felõl is megközelíthetõ; a
másik pedig az egregyi Árpád-kori mûemlék temetõ, amelyikben
mintegy 200 nyilvántartott sírhely van – mondta el Laczkó Mária, a GAMESZ vezetõje. Utóbbi
egyházi temetõ volt egykor, és a
sírtulajdonosok és a falu gondoskodott róla. Egy évtizeddel ezelõtt azután a GAMESZ kezelésébe került. Nem létezett temetõkataszter és hiteles nyilvántartás,
ezeket mostanra sikerült komoly
erõfeszítéssel javarészben pótolni. A sírkövekrõl leírt személyek
adatait alapul véve megkerestük
a hozzátartozókat, és az õ bevallásukkal kiegészítve a hiányosságok nagy részét pótoltuk, így a
temetõkönyv is egyre több adattal telik meg. E helyen új temetkezésre, a szabad terület hiánya

miatt, nincs lehetõség, a régi sírhelyek esetében viszont a „rátemetkezés" több esetben is adott.
Az egregyi településrészen élõk
továbbra is az általuk nagy becsben tartott sírkerthez ragaszkodnak, ezért az igényeiket a lehetõségeinkhez képest igyekszünk kielégíteni. Érdekes kérdésként
olyan esetek is elõkerülnek, hogy
egy elhunyt nagyszülõ sírjára melyik unokájának van joga temetkezni. A több részre osztott, városi díszsírhelyeket is magába
foglaló hévízi nagytemetõ mostani formáját akkor nyerte el, amikor az önkormányzat három évtizeddel ezelõtt vásárolt, komoly
mennyiségû földdel való feltöltésre szoruló ingatlant csatolt a
sírkerthez. A rendelkezések 25
évenkénti sírmegváltásról szólnak, de az önkormányzat úgy
döntött, hogy a lejárt sírokat nem
számolják föl, hanem megvárja,
míg a hozzátartozók teljesítik díjfizetési kötelezettségüket.
Egyelõre elegendõ temetkezési hely van, de ha ez a terület
lecsökken, akkor megtörténhet a
nem megváltott sírok felszámolá-

sa. A temetõben nagyon elenyészõ a gondozatlan sírok száma. A
sírgondozás amúgy sem pénzkérdés, hanem inkább hozzáállás,
egyéni igény- és rendszeretet
kérdése. A temetõgondnok a magasra nõtt füvet levágja, a bokrokat esetenként megmetszi ott,
ahol a rendben tartás hosszú ideje elmaradt, és az elhanyagoltság
lelki békét zavaró helyzetet eredményezne.
A temetõi sírokat évi két alkalommal felülvizsgáljuk, a balesetveszélyes síremlékek mûszaki
problémáján is úrrá igyekszünk
lenni, vagy értesítéssel, vagy közvetlen, a stabilitást helyreállító
beavatkozással. A síremlék-készíttetés árával összefüggésbe hozható, hogy Hévízen is szaporodik
az urnás temetések száma. Létezik egy külön urnasírbolt hely, léteznek kolumbáriumok is. Az igényeket fölmérve jelenleg tervezi
az önkormányzat egy új urnasírhely kialakítását, ami néhány év
múlva már végsõ nyughelyként
szolgálhat, a nemrég, erre a célra
kijelölt, és a kegyelet igényességével kialakítandó területen.

A keszthelyi önkormányzati képviselõ, Selmeczy Zsuzsanna, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi alapszervezetének elnöke
a szeptemberi képviselõ-testületi ülést követõen tartott sajtótájékoztatót.

A jobboldali párt választókerületi szervezõje szerint a vagyonrendelet módosítása azzal
összefüggésben szerepelt kiemelt hangsúllyal az önkormányzat képviselõ-testületének szeptember végi ülésén,
hogy a kormányhivatal a közelmúltban észrevételezte: a város vagyonrendelete nincs
összhangban az új, nemzeti vagyonról szóló törvény végrehajtási rendeletével.
A Jobbiknak – bár három év
óta szorgalmazza – nem sikerült elérni a termõföld helyi
védelmérõl rendelkezõ passzusok beemeltetését. Sérelmesnek látják az új rendeletben,
hogy ezentúl nem kell majd
versenyeztetni, csak 5 millió
forint feletti értéknél. Hiába
kérték, hogy a versenyeztetések és pályáztatások általuk jónak tartott 2 milliós elõírt értékhatára mindenkire egyaránt
vonatkozzék, hogy ne fordulhasson elõ, mondjuk a Libás
strand üzemeltetésének átadása versenyeztetési tárgyalások mellõzésével. Ez ügyben
hiába állapította meg a kormányhivatal a jogsértést, az
ügynek nem lett semmiféle
következménye.
A Jobbik szerint a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti jogát nem kellõ gon-

dossággal gyakorolja, ezért
többféle lépés megtételét is
számba vették. Kérték, ne
zártkörûen, hanem csak nyilvánosan lehessen versenyeztetni, pályáztatni, de homályos, a magánérdek elsõbbségét hirdetõ érveléssel e javaslatukat is lesöpörték.
Selmeczy Zsuzsa szerint a
VÜZ Kft. majd késõbb a városvezetés és a Sirály-vendéglátó-

ipari komplexum bérlõi között
két évtizede zajló, tíz éve bírósági szakaszban lévõ „Sirálysagában” sincs elõrelépés. Három éve a bíróság a VÜZ Kft.-t
kötelezte a tetõszerkezet helyreállítására, ám ez nem történt
meg. A várospolitikus sérelmezte azt is, hogy a Balaton
Fesztivál Alapítvány kuratóriumi elnöke egyúttal önkormányzati képviselõ is, ami a
közpénzek elosztásáról rendelkezõ törvényben foglaltaknak
mond ellent, hisz kuratóriumi
elnökként egyúttal képviselõként nem vehetne fel pályázati vagy egyéb támogatást.

KESZTHELYI VASÚTJUBILEUM

Történelmi évforduló
(Folytatás az 1. oldalról.)
A vásárolt két mozdony a mecénás Festetics család iránti tiszteletbõl György és Tasziló nevet
kapta.
A napjainkban lakás célú, volt
régi vasútállomási épület funkcióját a jelenlegi 1903-ban vette
át, amikor a Tapolca–Keszthely
vonal megépült. Majd 1909-ben,
a MÁV észak-balatoni vonala elkészültével Keszthely immár csomóponti szerephez jutott. Ebben
a folyamatban tallózó történelmi
dokumentumkiállítás nyílt a váróteremben.

A város vasútvonalba való kerülésének és gazdasági fejlõdésének kapcsolatáról szólt beszédében Ruzsics Ferenc polgármester,
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a vasútközlekedés mai
fejlesztéseirõl és a jövõbeni tervekrõl szólt.
A jubileum jegyében az állomás wifi-hálózathoz való csatlakoztatását kapta az utazóközönség. Az állomásépület falán a város és a MÁV által elhelyezett jubileumi emléktáblát avatott
Ruzsics Ferenc és Kiss Gábor vasúti tisztviselõ.

PANORÁMA
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DIÁKOLIMPIA-SZERVEZÉS

HÉVÍZI VONZÓDÁSOK

Tízezren nézték a pályamunkákat Mert a sport csodaszer
„Hévízió – Lássuk, hogy Te hogy látod?” címmel írtak ki videofilm
– Kisdiák korom óta ismerem,
alkotói pályázatot, a fürdõváros egyéni ötleteken alapuló bemuta- szeretem Hévízt – kommentálta a
tására.
pályázaton való szereplésének
motivációját. – Ezt a vonzalmat
tudtam a fotós-videós hobbimA versenyre 13 pályamunka
mal összekapcsolni. A lehetõségérkezett, melyeket egy hónapon
nek közönségdíjasként termékeresztül, tízezren tekintettek
szetesen most még jobban örümeg az interneten. Az eredlök.
ményhirdetésre szeptember véKandász Andrea sem tagadta,
gén, a városi könyvtárban került
hogy szakmája és zalai kötõdése
sor, az alkotások bemutatásával
miatt egyaránt megérintették a
és a díjátadásokkal együtt. A
zömében kifejezetten kiváló alkozsûri Kandász Andrea, a TV2 csatások.
torna mûsorvezetõje, az Utazás
– Hévíz iránti vonzalmam okán
nagykövete elnökletével végezis szívesen vettem részt a pályáte munkáját, a bírálatban a pázati alkotások értékelésében.
lyázatot kiíró szervezetek képviSzinte spirituális élmény volt az
seletében részt vett Partics
ismert fürdõvárost a pályamunAndrea, a Hévízi Televízió ügyvekákon keresztül látni. Hiszen,
zetõje és Lajkó Ferenc, a Hévíz
nem csak objektívvel, hanem
Turisztikai Desztinációs Meszívvel készített filmeket kapnedzsment Egyesület (TDM) eltunk.
nökségi tagja.
A zsûri döntése alapján a
A közönségdíj elnyerése a né100 ezer forintos fõdíjat a hézõi szavazások lezárásával azonvízi kötõdésû, Budapesten élõ
A közönségdíjas
nal ismertté vált a világhálón. Ezt
Kardos Nikolasz kapta, aki egy
Buday Mátyás Manó.
az elismerést a TDM által felajánmásfél éves kisfiú hévízi sétájálott 80 ezer forint jutalommal Hotel Panoráma tetejérõl forgat- val mutatta be a zalai fürdõváBuday Mátyás Manó nyerte, aki a ta filmjét.
rost.

– Megyei viszonylatban Keszthelyen és a környéken nagyon aktív testnevelõ tanárok dolgoznak a diáksport fellendítéséért. Egyértelmûen nekik köszönhetõ, hogy a pénzügyi-társadalmi krízishelyzet nincs katasztrofális hatással a diákolimpiák rendszerére –
nyilatkozta Kiss István, a keszthelyi és városkörnyéki diákolimpiai
rendezvények megtartásáért felelõs sportszervezõ, aki hat korcsoportban, az általános és középiskolás diákok bevonásával bonyolítja az õsszel és tavasszal esedékes versenyeket: atlétika, asztaliteta, hogy a korábbi években az idõ- nisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, teremfoci, röplabda, sakk
sebb generációt képviselõ, ismert és tenisz sportágakban.
alkotókat hívta. Most mester és
tanítványai munkásságában talMint a sportszakember elme- diákolimpia országos döntõiben
lózhat a közönség. „Az arc epifániája” címmel nyílt tárlaton Bukta sélte, a Magyar Diákolimpiai Szö- érmet nyernek. Októberben az
Norbert festõmûvész és tanítvá- vetség vezetõségében jelentõs atlétikát érintõen elindultak a dinyai szerepelnek: Gantner Dániel, változások történtek, és az újjá- ákolimpiai felkészülési versenyek,
Szücs Domonkos festõmûvész, szervezés révén pozitív változá- a folytatásban kispályás labdarúvalamint Pattantyús Márton grafi- sok indultak el. Regionális szolgál- gó-mérkõzések, majd a teremfokusmûvész mutatja be alkotásait. tatási pontok jöttek létre. Keszt- ci, kézilabda, röplabda, sakk starA téma és a feldolgozás közös: hely, a Sipos Gyõzõ irányítása tol. A legtöbb sportágban felmeaz arc megjelenítése, monumen- alatt lévõ Szombathelyi székhelyû nõ rendszerben, városi, városkörszervezethez tartozik. A cél, hogy nyéki, megyei és országos szinten
tális alkotásokkal.
A kiállítás filozofikus címébõl a sportra olyan „csodaszerként” majd csak a tavaszi versenyeknél
következõen, szubjektív érzéseit tekinthessenek, amely kiemeli a lesz továbbjutás. A testnevelõ takifejezõ tárlatvezetést tartott a sportolókat a szürke hétköznap- nárok az õsz folyamán felmérhemegnyitón dr. Gájer László római okból. Nagyobb pénzösszeg fel- tik, hol tartanak az általuk fölkékatolikus plébános. Az arckifeje- használásával olyan kapcsolatot szített csapatok, a fiúk-lányok.
Erõs és határozott sportszerezésekkel megjelenített érzelem kívánnak teremteni a szülõkkel,
és értelem kapcsolatáról, a léte- hogy õk is segítsék gyerekeik is- tet jellemzõ azon pedagógusokzés mûvészet által való feltárásá- kolán kívüli sportolását, mozgá- ra, akik edzõként külön diákolimról beszélt.
sát. A szövetség megújításának piai felkészítést is folytatnak. Õk
Az árnyaltan figurális mûvek a egyik eredménye, hogy a diák- nem csak a nevezésekkel, de szefelfedezhetõ portrékon élethely- olimpia idén már tanulmányi ver- mélyes jelenlétükkel is példát
zeteket jelenítenek meg. A látni- senynek számít, és az idei tanév- mutatnak. Kimagasló sikerek csak
A kortárs mûvészet megjelenítésére immár 12 éve országszerte valók az év végéig várják az ér- ben már felvételi többletponto- ritkán születnek, de már azt is
alkalmat adó magyar festészet napja, 8 esztendõ óta ünnepelt ese- deklõdõket.
kat kapnak azok a tanulók, akik a eredményként értékeljük, hogy
mény Keszthelyen is. Ennek jegyében, a Balatoni Múzeumban nyílt
tárlat szeptember 29-én.

TÁRLAT A BALATONI MÚZEUMBAN

Festészet napjára

A város olyan õszi programso- száz alkotó kétezer mûve került
rozat részese lett, melyben szá- kiállításra. Péczeli Margit képzõmos helyszínen mintegy három- mûvész, a tárlat kurátora elmond-

Hévízi
szeretettel bravúr

ARANYKORÚ ALKOTÓK KÖSZÖNTÉSE

Törõdõ
HUNGUEST HOTEL HELIOS HÉVÍZ

VII. Selfness nyílt napok

évek óta nincs számottevõ visszaesés, és a közönyösség is visszaszorulóban van. Az igazolt versenyzõk és a játékengedéllyel
nem rendelkezõ amatõrök focifelkészítése során az látszik, hogy
jó játékosok nevelhetõk a számba
jöhetõ fiatalokból. Egyelõre mind
a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak ahhoz, sõt a különbözõ, fiatalok számára kiírt programok is azt segítik, hogy az utánpótlásként szóba jöhetõ fiúk
ügyességének legjava mielõbb kijöhessen. A futballt és a többi
sportágat támogató szponzorok
hiánya viszont tragikusnak nevezhetõ a térségben. Mi nem tudunk
fölmutatni olyan tõkeerõs támogatókat, mint az Audi vagy a Mercedes.
Akadnak családok, akiknek a
tagdíj elõteremtése is nehéz, és
akkor még a versenyekre történõ
eljutásról nem is volt szó. Az áldozatvállaló, kitartó szülõk hathatós
támogatása nélkül a rendszer
már összeomlott volna. Akivel külön foglalkoznak, abból idõvel
eredményes sportoló nevelhetõ.
A fiatalok mostanság inkább az
extrém sportágak közül választanak, nem számít menõnek az a
sportág, ahol komoly erõbedobást vagy nagyfokú erõfeszítést
kell tenni.

Az idõsek világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezetén belül mûködõ „Aranykorúak Társasága"
Klub elnöksége Kapcsándy Mária irányításával október közepén a
Fejér György Könyvtárban vendéglátással egybekötött ünnepséget
szervezett, ahol aranykorú alkotókat köszöntöttek, akik közül többen is fölléptek verssel, dallal, tánccal.

Hévízen, a Hunguest Hotel Helios*** superior Benjamin épületébe október második hétvégéjén várták az érdeklõdõket, a 7. alkalommal megszervezett Selfness nyílt napok ingyenesen látogathaKöszöntõjében dr. Varga Andtó rendezvényre, ahol az önismereti programok ráadásaként, ked- rea, a megyei kormányhivatal
vezményes fürdési lehetõséget is biztosítottak.
keszthelyi járási hivatalának vezetõje kiemelte: a keszthelyi járáshoz
tartozó 30 településen összesen
Pénteken délután a Románia kal erõsíthettek. A Triomed-terá- 13.929 fõ 60. életévét betöltött
északnyugati részén található Bi- pia hatásairól dr. Szabó Ilona orhar megye: a Nyugati-dombvidék, vos, természetgyógyász; Bihara Réz-hegység, a Király-erdõ ter- gyógytea kincsérõl Ion Bonhcis ermészeti rezervátumaiban gazda- délyi füvesember tartott elõadást.
gon fellelhetõ értékes gyógyító Az ajurvéda fõzõsarokban Meisznövények forrázataiból kezdõdött ner Katalin táplálkozási tanácsadó
teakóstoló, majd a Heliosban más- készített gyógyító ételeket. A mefél évvel ezelõtt életre hívott ditációs hangterápia elõtt a zalaSelfness Team igazolta, hogy min- egerszegi Göncz József mutatta
denkit hatékonyan képes támo- be „Az öngyógyítás forradalma” cígatni az önmaga megtalálásához mû könyvét. A Selfness Team bevezetõ úton. Este Farkas Tibor re- mutató kezelései, terápiái (holiszlaxációs dobmeditációval segítette tikus léböjt, érwellness, öngyógyía test-lélek-szellem ellazulását. tási praktikák, Hellinger-módszer
Szombaton reggel chi-kunggal, alvászavar, hipnózis) is térítésmenScaravelli-, hatha- és csakrajógák- tesen kipróbálhatók voltak.

idõs él, közülük 1995 fõ a 80 esztendõ fölötti, és 280-an vannak,
akik a 90. születésnapjukat is megélhették. Az ünnepnap is jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk az idõseknek a mindennapi

gondoskodásukért. Nemes Attila,
az Emberi Erõforrások Minisztériumának szociálpolitikáért felelõs
helyettes államtitkárának titkárságvezetõje. „Életünk” címmel
meghirdetett önéletrajzírói pályázatának díjazottját, a Keszthelyen
élõ, Nemeshetésen született, 95
éves születésnapját ünneplõ Vitéz
Balázsy Alajost köszöntötte, aki
„Egy emberöltõ távlatából” címmel
küldte be jutalmazásra érdemes
pályamunkáját. Mint elhangzott:
Lajos bácsi emlékei között élõ történetek, hagyományok, élettapasztalatok és erkölcsi értékek
fennmaradása és átörökítõdése
fontos a következõ nemzedékek
számára, a mintegy kétezer pályamunka közül, ezért esett rá a választás, mint fõ díjazottra. A szépkorú nyugdíjast meleg szavakkal,
oklevéllel, borral és könyvvel köszöntötte Ruzsics Ferenc keszthelyi polgármester. Az ünnepeltnek –
többek mellett – szívbõl gratulált
Baracskai Józsefné, a Nyugdíjasok
Országos Képviseletének vezetõségi tagja és Magyar Kálmán,
Nemeshetés polgármestere is.

Tamási–Hévíz 19-24 (13-9)
NB II. nõi kézilabda-mérkõzés.
Tamási, 200 nézõ V.: Kóbor,
Tasnádi.
Hévíz: Lancz – Czigány 4, Fehér 6, Gliba 1, Papp, Tóth 6, Borsi
1. Csere: Molnár, Iglódi (kapusok),
Lakatos 1, Holczbauer 5, Kovács,
Gáspár. Edzõ: Pécsi Zsolt
A vadonatúj csarnokban óriási
lendülettel kezdett az eddig veretlen hazai csapat: 12-6-ra,
majd a szünetben is 4 góllal vezetett. A zöld-fehérek azonban nagyon fegyelmezett védekezéssel,
miközben 18 percen át gólt sem
kaptak, a 45. percben (16-16)
egyenlítettek. Ezt követõen a korábbi meccsekhez hasonlóan, átlövõik örömjátéka következett,
néhány góljukat a közönség nagy
ovációval fogadta és a hazaiak is
elismerték: ezen a sportszerû
meccsen a játékban és hitben
erõsebb csapat gyõzött. A bajnoki tabellán a Hévíz ugyananynyi
pontot vesztett, mint az 1. helyezett.
Jók: Holczbauer (a mezõny
legjobbja), Molnár, Tóth, Czigány.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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ALSÓPÁHOKI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ

HIRDETÉS

MARGARÉTA IDÕSKLUB – AKTÍV PROGRAMOKKAL

Népdalkörök ünnepi koncertje Kirándulások, névnapok
z alsópáhoki Bodzavirág Népdalkör
még tavaly októberben vette át a Szolnoki Népdalkörtõl a KÓTA (Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek) által alapított Stafétát és az ezzel együttjáró
jogot, hogy rangos országos népzenei találkozót rendezzen a Zene Világnapja alakalmából. A rendezvényen nyolc helyszínrõl mintegy 120-an vettek részt.
Czigány Sándor polgármester a házigazdák
örömét osztotta meg azzal kapcsolatban,
hogy a népzene rangos sikerrendezvényének
ezúttal a falu adhat otthont és tovább mélyülhetnek a szakmai és baráti kapcsolatok a
fellépõk között. A stafétát a 14 tagú Bodzavirág Népdalkörtõl a Csesztregi Pávakör vette
át – jelentette be Füle Jánosné, a Bodzavirág
Népdalkör mûvészeti vezetõje. A szolnoki,
bókaházi, dinnyési, cserszegtomaji, hévízi,
zalaapáti, csesztregi fellépõket a koncert
után vacsorával vendégelték meg.

A

Szeptembertõl Naousz Zsuzsa vezetésével egy civil közösséggé
alakult Keszthelyen a Helikon utcai TESZ-házban mûködõ Õszikék
Idõsklub, illetve a négy évtizednél is öregebb Margaréta Nyugdíjasklub mintegy negyvenfõs tagsága, hogy a Lovrek Ferencné több
évtizedes, lelkes és önzetlen szakmai iránymutatásának nyomdokain továbbhaladva megmutassák mindenkinek, hogy az aranykor,
az ezüst haj nem egyenlõ a búskomorsággal, a semmittevéssel, a
tartalom nélküli léttel.

Minden hétfõn délután kettõtõl azok a nyugdíjas hölgyek találkoznak itt, akiket feldob egy tartalmas beszélgetés, akik egymás
között kicserélik életvezetési, fõzési, egészségmegõrzési, spórolási tapasztalataikat, tippjeiket. A

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

testüket ilyenkor vezetett tornagyakorlatokkal tartják karban, és
a mentális segítségadás jegyében
meghallgatják mindenki heti élménybeszámolóját.
Tervezik,
hogy hamarosan vonatos kirándulást tesznek a fõvárosba, hogy

megnézzék a Parlamentet, és a
közeljövõben Tapolcára is ellátogatnak. A környék és a kistérség
civil közösségeinek meghívását is
gyakran elfogadják, és õk maguk
is invitálnak egy-egy klubot, hogy
megnézzék, ott miféle értékek,
ötletek rejtõzködnek. Örömmel
és nagy készülõdéssel ülik meg
mindenkinek a névnapját, a farsangot, a karácsony ünnepét.
Rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, havi egy alkalommal pedig meghívnak iparmûvészt, festõmûvészt vagy
gyógyító szakembert, hogy érdekes és hasznos információkhoz
jussanak, de azon is gondolkodnak, hogy az együvé tartozásuk
jelképeként milyen „egyenruhát”
készítsenek.

