
Mindez jelzi, hogy fokozott fi-
gyelem irányul a vízvédelemre, a
Balaton körüli szervezetek ezt
joggal érzik saját feladatnak. A
Balaton Fejlesztési Tanács munka-
szervezete, a Balatoni Integrációs
Kft. tartott világnapi konferenciát
azzal az aktuális indítékkal, hogy a
tiszta, egészséges víz gazdasági
értéke felbecsülhetetlen, és a jö-
võben egyre inkább azzá válik. Hi-
szen a természetes és mestersé-
ges tavak, víztározók ivóvízháló-
zatot és öntözõrendszereket lát-
nak el, rekreációs célokat szolgál-
nak, sokféle értéket testesítenek
meg, számtalan szolgáltatást biz-
tosítanak.

Az elõadók részérõl képviselve
volt az MTA Balatoni Limnológiai
Intézete, a Balatoni Halgazdálko-
dási Zrt., az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság, a meteorológiai
szolgálat, a siófoki városvédõ civil

szervezet. A témakörök felölelték
a Balaton vízmérlegének, ökoló-
giai állapotának jelenlegi helyze-
tét, szó volt a halgazdálkodás, a
legújabb kutatások, vizsgálatok

eredményeirõl, a szükséges fej-
lesztésekrõl, beruházásokról.

Folyamatot vizsgáltak, mely
során a víznek õsidõk óta fontos
szerepe van a földi élet, a terme-
lés és a társadalmi-gazdasági fej-
lõdés alakulásában, ahogy az
adott korok társadalmi-gazdasá-
gi élete szinte minden vonatko-
zásban összefügg a vízviszo-
nyokkal.

Cserszegtomajon, a Keszthe-
lyi-hegység délnyugati lábánál,
a nagyközség temetõje mellett
88 éve, kútásás közben fedez-
ték fel a tomaji kútbarlangot,
más nevén Dornyay-barlangot,
ami kialakulását, elhelyezkedé-
sét és formakincsét tekintve
egyedülálló barlangrendszernek
számít hazánkban, sõt Európá-
ban is.

A barlang nem rendelkezik ter-
mészetes felszínre vezetõ kijárat-
tal. A kút teljes mélysége 63 mé-
ter, a tényleges bejárata 52 mé-
ter mélységnél nyílt meg, a le- és
felközlekedés csak kötéltechniká-
val, illetve vaslétrás kötélbiztosí-
tással lehetséges. A helyet kutat-
ta: Rozlozsnyik Pál, Darnay Béla,
Szentes György, Leél-Õssy Sándor,
majd a fõvárosi Toldy Ferenc Gim-
názium kutatóiból alakult cso-
port. Újabb feltáró kutatásokat
1980-tól az Alba Regia-csoport
végzett, késõbb a Fehér Katalin
és Kárpáti József vezette Ache-
ron-csapat térképezte föl az
1983-ban 1400 méter össz-
hosszúságúnak mért járatrend-
szert. A szervezésemben a közel
harminc éve életre hívott helyi il-
letõségû Labirint Karszt- és Bar-
langkutató Természetes Szemé-
lyek Közössége jelenleg is tudo-
mányos tevékenységet folytatva
kutat a barlangban, amelynek
összhosszúsága mostanra már
3320 méter.

Minderrõl Takács Ferdinánd
festõ-barlangász, a bel- és külföldi
szpeleológiával három és fél évti-
zede foglalkozó szakember
beszélt, aki hazánk egyetlen „bar-
langfestõmûvésze”. Mit lehet tud-
ni a kútbarlangról? – kérdeztük.

– Az 1930-ban felfedezett bar-
lang teljességgel máig sem fedte
fel elõttünk a titkait. A tudomá-
nyos vizsgálatok szerint a barlang
nyolcszor-tízszer nagyobb, mint
azt jelenleg felmértük. A rendkí-

vül szövevényes járatrendszere
még sok meglepetést tartogat a
kutatók számára. A pannon ho-
mokkõ és triász dolomit rétegha-
tárán kialakult barlang ÉK–DNy
lejtésû járatrendszerében a hévíz
oldásos tevékenysége a mélyeb-
ben fekvõ területeken nagyobb
termeket, óriási teremcsoporto-
kat oldott ki. A magasabban fek-
võ labirintusokban kisebb terme-
ket, szövevényesebb járatrend-
szereket formált. Az omladék-
tömbökkel telített barlang legkü-
lönlegesebb formakincsei közé
tartoznak a pannon felszín nega-
tív lenyomatát képezõ gótikus
ihletettségû homokkõ oszlopok,
amelyek konzerváltak 10–14 mil-
lió éves növényi lenyomatokat. A
helyenként akár két méter
hosszúságot is elérõ, álló helyzet-
ben fennmaradt növények nem
szállítás útján kerültek ide, ha-
nem a bordák közötti árkokban
élhettek, a fokozatosan feltöltõ-
dõ mélyedések homokjában.

A Szürke-teremben leszakadt a
fõte, így láthatóvá váltak az egy-
másra épült üledékek rétegei. A
talpszintet szinte mindenhol az
oldási maradékként fennmaradt

porló dolomit alkotja. Az ásványki-
válások közül a gipsz, a barit, a pi-
rit, a limonitcseppkõ a legfonto-
sabb. Az utóbbival hazánkban
egyedül itt, illetve az ugyancsak
Cserszegtomaj területén fellelhe-
tõ Acheron kútbarlangban lehet
találkozni. Új felfedezésünk a fe-
hér színû, szinte túró állagú, 5–15
centi hosszúságú, 1–4 centi vas-
tagságú, a kiömlõ lávához hason-
latos „mangános kiválású csepp-
kõ”. Egyediek, páratlan látványt
kínálóak a homokkõ falakon talál-
ható kék-vörös foltok, a hidrohe-
matit-kiválások is. Lenyûgözõek a
lila, kék, zöld, sárga és vörös élénk
árnyalataiban pompázó, akár fél
méter nagyságú színes kiválások.
Elõkerült innen vízilófog csakúgy,
mint fésûkagyló és többfajta csi-
gamaradvány is. A rovarcsapdák
fogtak barlangkedvelõ rovarokat,
árnyéklégyféléket. Találtunk új
termeket: amit Csoki-teremnek,
Öröm-tanyának neveztünk el.
Több vízmintagyûjtõ, élettani, kli-
matológiai, radiometriai, mikrobi-
ológiai, geológiai expedíció is vizs-
gálta már a barlangot az elmúlt
három évtizedben. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az 1848–49-es Forradalom és
Szabadságharc 170. évfordulója
tiszteletére rendezett keszthelyi
ünnepség résztvevõi és szó-
nokai a Fõ térrõl indultak a Bala-
toni Múzeum elé, ahol egy sza-
valat és a Himnusz eléneklése
után Ruzsics Ferenc mondott
köszöntõt. 

Az egész hazát fölrázó, 17 hó-
napnyi hõsies küzdelmet hozó
példátlan esemény elõtti tisztel-
gésében a polgármester kiemel-
te: a szabadságot a közös célo-
kért tenni tudó és akaró, egység-
ben lévõ emberek vívták ki. Alá-
húzta: a hazának mindannyian
fontosak vagyunk, ezért nekünk
is fel kell izzítanunk feltétlen ha-
zaszeretetünket, hazafiságunkat.
Isten segítségét kérve arra buzdí-
tott: az embernek teljes hûséggel
és feltétlen erõkifejtéssel, oda-
adással kell helytállnia a munkájá-
ban, amit választott, vagy amire
megválasztották, mert minden
más csak vásári mutogatás, ko-
média.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje március
15. egységét a hazaszeretet,
testvériség szabadság hármas té-
telében vélte felfedezni. A nem-
zeti egység, a nemzeti cél, a füg-
getlenség jegyében 170 éve ös-
szefogott a fõnemes a közne-
messel, a jobbágy a katonával. A
megosztott nemzetnek 170 évvel
ezelõtt az egyetértés megvalósí-
tásával sikerült félretenni minden
vagyoni és nemzeti különbözõsé-
get az ország nyugodt fejlõdé-
séért, és együtt szembenézni az
idegen hatalmakkal. Szerinte
most is ugyanerre van szükség.
Európát ugyanis olyan bevándor-
lás fenyegeti, ami gazdasági, kul-
turális, vallási téren is átrajzolhat-
ja életünket. A hõs és bátor zalai
honvédek nyomdokain haladva

egy célért: az ország biztonságá-
ért, a gazdasági eredményeink
megõrzéséért, a fiatalok és idõ-
sek segítéséért kell dolgoznunk –
hangsúlyozta.

Dr. Hermann Róbert történész
a zalaiak kiemelkedõ katonai és
politikai teljesítményét, helytál-
lását méltatta. A Thermál Hotel
elõl induló fáklyás felvonulással
kezdõdõ és koszorúzással záródó
hévízi megemlékezésen a Tapol-
cai Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület, a Hévízi Tiszta Forrás

Dalkör, a Balaton-felvidéki Ra-
detzky Huszár Egyesület, az Új
Színpad Kulturális Egyesület,
Fegyverneki Levente és Tóth Gá-
bor is közremûködött. Aktuál-
politikai kitekintésekkel bõvített
ünnepi beszédében Papp Gábor,
Hévíz polgármestere szerint
március 15. minden korban a
szabadság szimbóluma marad,
felmutatva a változás szelét, az
ifjúság erejét. Történelmi mon-
danivalóját nem tudták megvál-
toztatni, bemocskolni.
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Hazaszeretet, szabadság
EGYRE FELTÉRKÉPEZETTEBB

Cserszegtomaj kútbarlangja

Jeles napjaink különfélekép-
pen élnek a tájegységeken, ezek
eredetiségét a néphagyományok,
annak elemei közt a népmûvé-
szeti ágak õrzik. A Sopron utca 7.
szám alatti alkotóházban hímes
tojást készítõk nyitottak kiállítást
a minap. A bemutató darabjai
motívumokkal, díszítéstechnikák-

kal szemléltetik az élõ hagyo-
mányt. Csoportos tárlat jeleníti
meg különféle tojásdíszítõ tech-
nikákkal, motívumokkal a tovább
élõ múltat. A bemutatón Bicsér-
diné Bujtor Katalin, Csízy Ist-
vánné, Kovács Zoltánné, Már-
marosai Mária és Simon Katalin ál-
tal készített hímest tojásokat te-

kinthetnek meg az érdeklõdõk. A
látvány eredeti miliõben ötlete-
ket is ad az otthoni ízléses és
autentikus alkalmi hangulatú hús-
véti dekorációk készítéséhez. 

A munkák május 6-ig láthatók. 

Húsvétoló
A népi kultúra jegyében ünnepli a húsvétot a Zala Megye Nép-

mûvészetéért Alapítvány a keszthelyi alkotóházában rendezett kiállí-
tással. 

A víz napja jegyében
A természetbarát civil szervezetek víz napja jegyében tartott

hagyományos figyelemfelkeltõ, ismeretterjesztõ és játékos szóra-
koztató programjai mellett idén a tudomány is bevonult a progra-
mok sorába.



„Volt egyszer egy keszthelyi
világszépe...” címmel a hévízi
könyvtárban nemrégiben meg-
rendezett könyvbemutatón Ki-
rály Erika könyvtáros mutatta
be dr. Szarka Lajos: Simon Böske
naplója címû kötetét.

Az író, történész, helytörténet-
kutató legújabb könyve arról a
keszthelyi születésû, 61 évesen
elhunyt különleges szépségikon-
ról szól, aki 1929-ben gyõzött az
elsõ alkalommal megrendezett
„Miss Hungária” szépségverse-
nyen, majd ugyanebben az esz-
tendõben õ lett az elsõ magyar
„Miss Europa” Párizsban, késõbb
pedig, egy amerikai szépségki-
rálynõvel osztozva megszerezte a
„Miss Universe-t”, azaz a világszé-
pe címet.

A keszthelyi korzó egykori
szépségérõl, a Balaton Tündéré-
rõl, az európai és amerikai film-
ajánlatokat elutasító, zsidóként
több antiszemita inzultust átélõ,
kétszer férjhez ment „gyönyörû
jelenségrõl” a több részbõl álló
kötetben szerepel egy részletes
életrajz, egy a naplójából eredõzõ
önvallomás is. A dekoratív külle-
mû korrajzban helyet kaptak az
intelligens, tiszta szívû és életsze-
retõ Simon Böske szépségérõl
szóló cikkek, írások valamint
nyolcvanoldalnyi fotó. Mint új
szépségideált ünnepelték világ-
szerte, itthon pedig azért, mert a
Trianonban megcsonkított Ma-

gyarországnak hatalmas diadalt
szerzett. A nemzetközi hírû legen-
da az otthonról hozott értékeket
tartotta szem elõtt, nem fogadta
el a filmszerepeket, a divatházi
ajánlatokat, a parfümházak párt-
fogását.   Ahogy az öt világrész
képes magazinjainak címlapján
szereplõ asszony megfogalmazta
a Színházi Élet címû újság riporte-

rének 1929-ben: „– Tavaly még
egyszerû és ismeretlen kis keszt-
helyi lány voltam, és ma úgy ér-
zem, hogy diplomáciai szolgálato-
kat tettem annak a kis országnak,
amelyet mindennél és mindenki-
nél jobban szeretek.” Tény, hogy a
sikert, amit Simon Böske elért, a
mai napig egy magyar lány sem
tudta megismételni.

Azokhoz szólt, akik rendelkez-
nek olyan ismerõssel, akik kölcsön
tudnak adni hazánk éves egész-
ségügyi kiadásaival megegyezõ
összegû 1300 milliárd forintot, il-
letve azokhoz, akik munkavi-
szonyból, bérbõl és fizetésbõl él-
nek.

Jelezte: a DK egy új, európai,
demokratikus, jóléti államot sze-
retne a munkáltatók és munkavál-
lalók helyzetbe hozásával, meg-
erõsítésével. A minimálbérnek el
kell érnie a mindenkori létmini-

mum szintjét, hogy a bérbõl és fi-
zetésbõl élõk ne csak túléljék az
aktuális hónapot. A közmun-
kaprogramot is megerõsítenék.
Bevezetnék a sávos munkaadói já-
rulékfizetési rendszert, hogy a
hátrányos helyzetû térségekben
mûködõ vállalkozásoknál csökken-
jenek a munkaadók terhei és az el-
vándorlás számadatai. Másrészt a
minimálbér-emelés terhei alól is
mentesítenék azon vállalkozáso-
kat, ahol a munkahelyek megszû-
nése „felrémlik.” Az egymillió fo-

rint feletti jövedelmekre maga-
sabb SZJA-kulcsot vezetnének be.
Megszüntetnék a nõk bérhátrá-
nyát. Vita esetén a munkáltatónak
kellene bizonyítani, hogy azonos
munkáért azonos bért számfejtet-
tek. Napi háromszori, a fejlõdésü-
ket garantáló, ingyen közétkezést
biztosítanának a gyermekek szá-
mára. Bevezetnék az ingyenes
gáz-, víz-, villany-, közmûminimu-
mot, de a luxusközmû-használatot
nem támogatnák. A 100 millió fo-
rint fölötti vagyon öröklésekor
egy százalékot meg nem haladó il-
letéket rónának ki.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– A községben más barlangok

is léteznek…
– Cserszegtomaj közigazgatási

területén színes fotódokumentá-
ciót készítettünk az egyelõre nem
látogatható Acheron kútbarlang-
ról, 2001-ben felfedeztük a kõbá-
nyához közeli Apalányai-barlangot,
2003-ban az Újévi kétlik-barlangot,
ami jelenleg ásatási terület. Itt
7000 éves, kora vaskori asztroló-
giai jelekkel ellátott cserépedény-
és csontmaradványok, használati
tárgyak is elõbukkantak. A Dobogó
nevû dûlõben tizenhat hévizes
eredetû barlangindikáció található.
Kisebb-nagyobb járatrendszerek-
kel, hévizes oldásformákkal. A fel-
tárások a jövõ feladatát képezik,
ha a tulajdonosok beengedik a ku-
tatókat az adott területre.

– Esik szó a kútbarlang
gyógyászati, turisztikai haszno-
sításáról?

– A „Zala megye hét természe-
ti csodája” közé választott ter-
mészeti képzõdményben egész
évben állandó 12,8–13,5 °C kö-
zötti a hõmérséklet. A barlang-
ban a hazai átlagnál jóval maga-
sabb a levegõ szén-dioxid(CO2)-
tartalma. A belsõ zónákban akár
5–7% is mérhetõ. A nyomdetek-
torok a barlang átlagosnál maga-
sabb radonsugárzását mérik. A
földkéreg anyagaiban termelõdõ
nemesgáz a keletkezési helyétõl
távolabbra is eljuthat, szétára-
molhat. Hazánk összes barlangjá-
nak csíramentes levegõje alkal-
mas a légzõszervi és asztmatikus
megbetegedések hathatós gyó-
gyítására. Kiderült: az embereket

nem fektetni, hanem mozgatni
kell a barlangok belsejében ah-
hoz, hogy gyógyuljanak.
Gyógytényezõkben igazoltan ná-
lunk sincs nincs hiány, de a kút-
barlang, mint fokozottan védett
természetvédelmi kincs, az ide-
genforgalmi kiépítettség hiányá-
ban nem látogatható. Milliárdos
összegeket emésztene föl az ide-
genforgalmi vagy gyógyászati
célú hasznosítás tisztességes fel-
tételeinek kialakítása.

Kutatási engedéllyel is egyelõre
csak mi rendelkezünk. Persze több
tv-stáb is forgatott a csodás he-
lyeken, és több cikk és film is fog-
lalkozott a barlang keletkezésével,
kutatástörténetével, különleges
formavilágával. A civilekbõl termé-
szetes személyek társaságává át-
vedlõ barlangászok – bár beszá-

moltatnak bennünket – állami tá-
mogatást nemigen kapnak,
ugyanis nem vagyunk jó reklám-
hordozók. A barlangászok a leg-
jobb indikátorai annak, hogy meny-
nyire szennyezzük be a földünket.
Nem szeretnénk, ha az 1990-ben
fölfedezett „Csodabogyós bar-
lang” sorsára jutna a tomaji kút-
barlang.

A nem tökéletesen kiépített,
sétálóhelyek kialakítása nélküli
balatonedericsi túrabarlangot
ugyanis pusztítják az alkalmi láto-
gatói, használói. A szalmacsepp-
kövek egy részét az alkalmi túrá-
zok akaratlanul is leverték. A
tomaji kútbarlang gyógyászati
hasznosítására lépéseket tettünk
mi is. Elkészíttettük a lejtaknás,
talpszintsüllyesztéses megközelí-
tés terveit. Tudjuk, hogy melyik
négy teremben (Szabó Pál Zoltán-,
Lovassy-, Alba Regia-, Toldi-) foly-
hatna gyógyászati beavatkozás a
hévízi kórház bázisához kapcsol-
tan. Ráadásul a mozgásszervi be-
tegségben szenvedõk elõbb-
utóbb légzõszervi betegek is lesz-
nek, mert többnyire keveset mo-
zognak, a tüdõkapacitásuk is csök-
ken.

EGYRE FELTÉRKÉPEZETTEBB

Cserszegtomaj kútbarlangja

A 42 hónapig tartó program
célja: a gazdaságélénkítés, a fog-
lalkoztatáspolitika decentralizálá-
sa, a helyi foglalkoztatási fejlesz-
tések megalapozása, a foglalkoz-
tatási szint növelése, a munka-
nélküliség csökkentése és mind-
ezek által a lakosság életszínvo-

nalának emelése. Hatékony for-
rásfelhasználás biztosításával
szeretnék segíteni a képzési és
foglalkoztatási programok meg-
valósulását. A projekt fõbb tevé-
kenységei között szerepel: stra-
tégiakészítés, munkaerõpiaci
szolgáltatások nyújtása az állás-
keresõknek, vállalkozásfejlesztési
és munkaerõigény-felmérés ké-
szítése, vállalati tanácsadás, fog-
lalkoztatási és képzési támogatás
nyújtása a célcsoport tagjainak,
foglalkoztatási fórum létrehozá-
sa, a foglalkoztatásban érdekelt

szereplõk közötti együttmûkö-
dés koordinálása és a paktumiro-
da mûködtetése. A paktumiroda
ügyfélszolgálata Vozár Péterné
vezetésével április 1-tõl kezdi
meg mûködését Keszthelyen, a
Kossuth Lajos utca 45. szám alatt.
A program a tervek szerint 196

fõ részére nyújt munkaerõpiaci
szolgáltatásokat, és 86 fõ mun-
kába állását segíti majd elõ. A
projekt alapja egy helyi szinten
létrejövõ, a korábbi foglalkozta-
tási együttmûködések tapaszta-
lataira épített területi partner-
ség. A munkaerõpiaci szolgálta-
tások igénybevételére, a képzési
és bérköltség-támogatási, továb-
bá az önfoglalkoztatás támogatá-
sára vonatkozó szerzõdés meg-
kötésére a két járás két települé-
sén is lehetõsége lesz a célcso-
port tagjainak.

TÉRSÉGI, EU-S INNOVATÍV PAKTUM

A foglalkoztatásért
A keszthelyi önkormányzat, mint fõ kedvezményezett a megyei

kormányhivatallal, a Keszthelyi Városfejlesztõ Kft.-vel, valamint a
Civil a Civilekért Egyesülettel közös konzorciumban 301,33 millió
forint vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült a TOP-
felhívásra benyújtott „Innovatív foglalkoztatási együttmûködés a
keszthelyi és zalaszentgróti járásokban” címû pályázatán.

Cél, hogy biztonságban éljünk,
tovább növekedjenek a bérek,
emelkedjenek a nyugdíjak, és
minden évben legyen nyugdíj-ki-
egészítés. Megválasztása esetén
Manninger Jenõ szeretné tovább
vinni a Keszthelyen elõkészített
fejlesztéseket, amik szebbé és
vonzóbbá teszik a várost. Fontos
a közlekedés feltételrendszeré-
nek javítása, a falufejlesztés, a
szociális tûzifaprogram, a tûzifa
áfájának mérséklése. A kampány-
ra térve úgy vélekedett: A válasz-

tókerületben egyelõre nem dõlt
el, hogy ki lesz a jelölt a Fidesz el-
len. A közterületekre a Fidesz pla-
kátjain kívül mostanáig szinte
csak a Lehet Más a Politika helye-
zett el politikai hirdetéseket, így
az sem lenne meglepetés, hogy
egy országos egyezséget köve-
tõen, az LMP jelenítené meg a le-
gyõzendõ ellenfelet, de a Demok-
ratikus Koalíció (DK) baloldali pár-
tok által támogatott jelöltje, vala-
mint a jobbikos aspiráns is esé-
lyesnek hirdeti magát.

Fidesz: Manninger Jenõ a jelölt
„A Fidesz-KDNP a jelöltállításhoz szükséges aláírások sokszoro-

sát gyûjtötte be Zala megye 02-es választókerületében. A támoga-
tó aláírások gyûjtését és a munkát is tovább folytatjuk. Összesen
már több mint tízezren támogattak, melyet ezúton is köszönök” –
kezdte nõnapon tartott sajtótájékoztatóját Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ-jelölt, aki szerint a választás tétje, hogy Ma-
gyarország bevándorló ország lesz-e, vagy sem. 

Szerinte zsákutcába vezet, ha
egy ország adópolitikája nem át-
gondolt, nem megfelelõ. Egy or-
szág akkor gazdag, ha állampolgá-
rai is azok. Az EU statisztikai hiva-
talának adatai szerint hazánk la-
kosságának 16%-a, azaz 1,6 millió
ember számít szegénynek, míg
Csehországban és Szlovéniában
mindössze öt százalék ugyanez a
mutató. Van hát mit bepótolnia e
téren is a következõ kormánynak.

Az Orbán-kormány az adórend-
szer egyszerûsítését, az adóne-
mek csökkentését ígérte nyolc
évvel ezelõtti kampányában. Ehe-
lyett: 2010-ben már 34 adófajta
volt, 2014-ben pedig már 40-nél
is több, napjainkban pedig még
több. Az EU-ban a magyar mini-
málbért terheli a legtöbb adó, de
az áfa mértéke is nálunk a legma-
gasabb. Az elmúlt nyolc évben
megszüntették az adójóváírást,

bevezették az egykulcsos SZJA-
rendszert. Ennek következmé-
nyeként a hazai munkavállalók
85%-ának csökkent a jövedelme.
A bérkülönbség által okozott sza-
kadék egyre mélyebb lett. A job-
bik élhetõbb országot szeretne a
túladóztatott állam helyett. Vissza
kívánják állítani a többkulcsos
adórendszert, a kisebb keresetûe-
ken segítendõ: vissza kívánják ve-
zetni az adójóváírást, de a mini-
málbért is adómentessé tennék.
Bevezetnék egyes munkaerõ-
hiánnyal küszködõ ágazatokban a
szakmai minimálbéreket és az
alapvetõ élelmiszerek áfáját 27-
rõl 5 százalékra mérsékelnék.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK:

Jobbik: Jóléti adórendszert!
A növekedést támogató és társadalmi jólétet biztosító adórend-

szer kialakításáról beszélt sajtótájékoztatóján dr. Weller-Jakus Ta-
más, Zala megye 02. számú választókerületének jobbikos ország-
gyûlési képviselõjelöltje március közepén.

DK: A gazdasági programról
Kovács Viktória, a keszthely–zalaszentgróti választókerület De-

mokratikus Koalíció (DK) színeiben induló, és több szervezet által is
támogatott országgyûlési képviselõjelölt bérekkel, foglalkoztatás-
politikával, gazdaságfejlesztéssel foglalkozott sajtótájékoztatóján.

Czigány Sándor köszöntõjé-
ben utalt rá: nem csak családjá-
ban, de még az önkormányzat
képviselõ-testületében is a nõne-
mûek többségének szeretetét él-
vezi. Szerinte a folyamatos fejlõ-
dés alatt lévõ, élhetõ, szép köz-
ségben azért is jó lakni, mert itt
olyan hölgyek élnek, olyan kö-
zösségek tevékenykednek, akik
mindig megérdemlik azt, hogy az
önkormányzat egész évben fi-
gyeljen a munkájukra.

A nõk törõdését, gondosko-
dását, mosolyát és aktív közéleti
szerepvállalását, megfontolt
cselekedeteit megköszönõ falu-
vezetõ a büszkeség hangján be-
szélt a helyi családokat, közössé-
geket összetartó hölgyekrõl, a
nyugdíjkorba ért idõsebbekrõl,
az óvoda, az iskola, az egészség-
ügy, a polgármesteri hivatal te-
vékeny nõi munkavállalóiról. A
polgármester megköszönte az
1980 óta mûködõ, jelenleg Vajda
Lászlóné által irányított, tíznél
több fõt foglalkoztató, még nya-

ranta is heti rendszerességgel
varró-hímzõ kézimunkaszakkör
tagjainak a serénységét, a nagy-
terem falán látható míves terí-
tõk, húsvéti szobadíszek elkészí-
tését, a tárlat összeállítását. Di-
csérte a Németh Ida helyi óvónõ
által pasztell-technikával készí-
tett képeket is, melyek a kerami-
kus-képzõmûvész újabb, „Lá-
nyok, nõk, asszonyok” címû mi-
nitárlatán nyertek bemutatást. A
kiállítás különlegességét nem is
a többféle élethelyzetben ábrá-
zolt hölgyek jelentették, hanem
az, hogy a képcímek helyett egy
verstöredék, egy magvas gondo-
lat, vagy egy lélekemelõ idézet
segíti a kép üzenetének megra-
gadását. A nõnapi ünnepségen
az asszonyokat étellel, itallal is
megkínálták, de gondoskodtak a
szórakoztatásukról is. Lakatos
Dóra énekmûvész és partnere
Kohautek Csaba színész musi-
calrészletekkel, operett-betét-
dalokkal és nótákkal kereste a
meghívottak kedvét.

ALSÓPÁHOKON:

Hölgyköszöntõ
„– Milyen nõnek lenni Alsópáhokon?” – tette föl a kérdést a ti-

zenkettedik éve polgármesterként a hölgyeket köszöntõ ünnepség
alkalmával Czigány Sándor, a mûvelõdési ház színháztermében,
ahol száznál kicsivel több asszony, hölgy és leány tette tiszteletét,
köztük Horváth Ildikó, Zalavár község polgármestere.

ÚJ KÖTET SIMON BÖSKÉRÕL

A keszthelyi világszépség
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Elnökségi javaslatra, közgyûlé-
si döntés szerint az elismerésben
részesült: Oláh Miklós szocioló-
gus, továbbá a Balatonfüredi
Yacht Club valamint a Balatoni
Nyár címû televíziós mûsor, kép-
viseletükben Böröcz István klub-
igazgató illetve Kálomista Gábor
producer vette át a kitüntetést. 

A Balaton Díjjal szerteágazó
feladatokban különféle területe-
ken nyújtott kiemelkedõ teljesít-
ményeket ismer el a szövetség. A
méltatásokban elhangzott: évti-
zedeken át végzett aktív közéleti
és civil szervezeti munkáért,
szakmai társadalomkutatói fel-
adatok irányításáért, sokrétû
egyéb tevékenységért részesült a
kitüntetésben Oláh Miklós. A ta-
valy 150. születésnapját ünnepelt
Balatonfüredi Yacht Club, a vitor-
lássportban elért kiemelkedõ
eredményekért, közösségterem-

tõ, sportdiplomáciai tevékenysé-
gért érdemesült a kitüntetésre. A
nagy múltú szervezet jelentõs
szerepet tölt be a Balaton nem-
zetközi hírnevének hordozásá-

ban. A Balatoni Nyár címû, a sze-
zonban 10 héten át Révfülöprõl
jelentkezõ televíziós mûsor szer-
kesztõsége missziót teljesít, ér-
deme a tó vonzerejének népsze-
rûsítése, megismertetve a nézõk-
kel a balatoni régió értékeinek
sokrétû elemét, a rájuk épülõ
programokat. A díjakat Balassa
Balázs, a Balatoni Szövetség elnö-
ke adta át. 

A múlt évrõl szólóan a legfon-
tosabb rendezvényekrõl és a ha-
gyományos tevékenységrõl szóló
elnöki beszámoló körvonalazta,
hogy a szövetség széles körû kap-
csolatrendszerben dolgozik
mindazért, ami a parti települé-
sek lakóinak, a turizmusnak, a vi-
torlássportnak, a horgásztársada-
lomnak közös érdeke. Ezt tovább
bõvítendõ, illetve hivatalossá is

téve, két együttmûködési megál-
lapodás aláírására került sor: a
Balatoni Körrel több éve tartó
munkavégzést, valamint a Balato-
ni Turizmus Szövetséggel ugyan-
csak megindult közös tevékeny-
ség továbbfejlesztését foglalták
írásba.

Aktuális ügyekrõl szólva

Balassa Balázs ismertette, hogy
felvették a kapcsolatot a Földmû-
velésügyi Minisztériummal, kérve
a települési területeken felszapo-
rodott vadkárok elleni védelem-
hez szükséges szabályozások
meghozatalát. A vitorlás- és a
horgászsport biztonsága érdeké-
ben pedig a Belügyminisztérium-
hoz fordultak a balatoni viharjel-
zés egész évben való fenntartá-
sának támogatásáért. Az elnök
bejelentette továbbá, hogy elõ-
készítési folyamatban van a Bala-
ton Háza építészeti pályázat,
melynek meghirdetésére a máso-
dik negyedévben kerülhet sor 3
kategóriában: lakóház, középület
és gazdasági illetve üdülõfunkció
szerint. A díjátadó eredményhir-
detés megtartását az év végéhez
közeli idõre tervezik.

Szavaló-
verseny

Három Zalával határos megye
12 intézményének félszáz diákja
vett részt a keszthelyi Zöldmezõ
utcai iskolában megrendezett
21. Felfénylõ szavak szavalóver-
senyen, ahol a sérült és a tanu-
lásban akadályozott tanulók,
szakiskolák mérték össze tudá-
sukat.

A versenyre nagy lelkesedés-
sel készülõ gyerekek a hazaszere-
tet és a tavaszvárás témájában
szavalták magyar költõk verseit.
A zsûri ez évben két külön kate-
góriában értékelte a versenyzõk
teljesítményét. Pappné Beke Ju-
dit zsûrielnök vezetésével pon-
tozták a költemények gyermekre
szabott kiválasztását, az elõadás-
mód átéltségét is. A tanulásban
akadályozott alsósok között
Sabján Adrián, a felsõsöknél Bog-
dán Dávid gyõzött, az értelmileg
akadályozott alsósoknál Horváth
Katalin, a felsõsöknél Horváth
Alexandra lett elsõ helyezett.
Monek Márk Kornélt és Gergelics
Diánát különdíjjal jutalmazták.

KESZTHELYEN ÜLÉSEZETT A BALATONI SZÖVETSÉG 

Széles körû kapcsolatokkal
Ünnepélyes keretek közt, a Balaton Díj átadásával kezdõdött a

Balatoni Szövetség minap Keszthelyen tartott közgyûlése.

A minap 14. alkalommal ren-
dezte meg a találkozót a Kárpáti
János Általános Iskola. Az alapfo-
kú mûvészetoktatást is folytató
intézmény által szervezett prog-
ramra ezúttal is négy megyébõl
érkeztek a diákok versmondó,
színjátszó, táncos, népdalos pro-
dukciókkal, továbbá képzõ- és
iparmûvészeti kategóriában be-
nyújtott alkotásokkal, amikbõl ki-
állítás nyílt. Somogy, Vas, Veszp-
rém és Zala megye 33 településé-
rõl 51 intézmény képviseletében
852 fellépõ mutatkozott be, a
tárlatra 165 munkát készítettek a
nevezõk. A tanulók felkészítését
96 nevelõ segítette. 

Csordásné Fülöp Edit pedagó-
gus, a rendezvény fõszervezõje
elmondta, hogy évrõl évre mind
magasabb a jelentkezõk száma,

sokan visszatérnek, s újabb he-
lyekrõl érkezõkkel bõvül a szerep-
lõi kör. A házigazda intézmény a

tradicionális programmal a mûvé-
szetoktatási eredmények bemu-
tatásához teremtett fórumot, s
terjesztette azt ki a térségre. A
rendezvény történelmi emlék-
ként idézi, hogy IV. Gergely pápa
830-ban az iskolaalapító elõdje,
az intézményesített oktatás elin-

dítója tiszteletére rendelt el ün-
neplést, felvonulások, diákvetél-
kedõk megtartásával. 

A gyenesdiási találkozón részt
vevõ iskolák évek óta az egyik
legjelentõsebb megmérettetési
lehetõségként tartják számom az
eseményt. Sikere a sok tehetsé-
ges diáknak és a pedagógusok jó
kapcsolatépítõ készségének kö-
szönhetõ. A seregszemle fontos
részévé vált a mûvészeti nevelés-
nek, a diákok, a pedagógusok ér-
tékekben, élményekben gazdag
napot tölthetnek együtt
Gyenesdiáson. Minden kategóriá-
ban ezúttal is szakavatott zsûri, s
nagy létszámú érdeklõdõi kör
elõtt mutathatták be versenypro-
dukcióikat a fellépõk. 

A rendezvény jelentõségének
elismerését széles támogatói kör
is mutatja, köztük magánszemé-
lyek, vállalkozások, állami szerve-
zetek, civil közösségek, kereken
harmincan nyújtottak segítséget
az idei rendezvényhez. A mind-
ezért kinyilvánított köszönet mel-
lett a település és az intézmény
számára büszkeség, hogy az ifjú-
sági mûvészetteremtés elõtt szé-
lesre tudják tárni kapuikat, bõsé-
ges teret adhatnak a bemutatko-
zásokhoz s egymás megismeré-
séhez.

GERGELY-NAPI KULTÚRHAGYOMÁNY

Négy megyébõl érkeztek
Hagyományokat õrizve, immáron másfél évtizedes jubileumá-

hoz közeledik a Gyenesdiáson meghonosodott Regionális Gergely-
napi Mûvészeti Fesztivál. 

– A Z generáció kifejezés a je-
lenlegi tinédzsereket, az 1996 és
2010 között született nemzedé-
ket takarja, akik most a 8–22 éves
életkorban vannak. A Z generáció
egy szociológiai fogalmat jelöl,
ami leírja az ebbe az életkorba
tartozók közös és általános jel-
lemzõit, értékeit, viselkedését,
életmódját és életcélrendszerét.
A Z generáció nem jobb vagy rosz-
szabb, mint az elõttük járók, egy-
szerûen csak mások, mint a szü-
leik vagy a nagyszüleink. Törté-
nelmileg kivetítve mindig is lé-
teztek generációváltások, csak a
folyamat sokkal lassabban zajlott
le, mint manapság. Évszázadok-
kal ezelõtt a generációk közötti
szakadékok kisebb léptékûek vol-
tak és idõben sokkal jobban elhú-
zódtak, azonban a felgyorsuló
technológiai fejlõdés, és annak
hatása a mindennapi életünkre a
generációk közötti különbsége-
ket egyre jobban kihangsúlyozza.
Ma már nagyobb szakadék tá-
tong egy Z generációhoz tartozó
tinédzser és egy Y generációs fia-
tal felnõtt között, mint egy év-
századdal korábban a nagyapák
és az unokák generációi között. A
fejlõdés az internettõl az
okostelefonon át a mesterséges
intelligenciáig túl gyorsan és ma-
radandóan ment végbe, amely
különösen a Z generáció tagjait
már teljesen másképpen szociali-
zálja, mint a korábbi nemzedéke-
ket.

– Hatékony, ha a Z generációt
ugyanúgy oktatják, ahogyan ed-
dig tették?

– Nem – de ezt talán mindenki
tudja, az is, aki egyáltalán nem
foglalkozik oktatással. Az elõadá-
somban négy együtt élõ generá-
ció életét hasonlítottam össze. Az
összehasonlítási szempontrend-
szer egyik eleme az volt, hogy
melyik korosztály, hogyan tanul.
Nyilván óriásiak a különbségek az
információk és ismeretek megis-
merésében, feldolgozásában és
alkalmazásában is. Az oktatás

egyik nagy problémája, hogy a
pedagógusok jellemzõen az X ge-
neráció tagjai, még kisebb szám-
ban Y-osok. Õk teljesen máskép-
pen tanultak, s ebbõl kifolyólag
másképpen is tanítanak, mint
ahogyan a Z generáció tanulni
képes. Mivel javarészt õk hatá-
rozzák meg a pedagógiai mód-
szereket és követelményrend-
szerét, így az nagyon távol van a
Z generáció valóságérzékelésé-
tõl, információfeldolgozásától,
tanulási igényeitõl – az iskola-
rendszer egyszerûen nem képes
együtt változni az iskolába járó
diákok változásával. A „régi”
módszerek fölött eljárt az idõ,
nem lehetnek hatékonyak, mert
a tanulók már teljesen mások,
mint azok voltak fiatal korukban,
akik ezeket a hagyományos taní-
tási módszereket kidolgozták.
Változásra van szükség, s minél
hamarabb következik be a válto-
zás, annál több eredmény lesz
felmutatható. Sokan emlegetik a
finn oktatást, de lehetne említeni
az új-zélandi, japán, dél-koreai,
szingapúri példákat is. Magyaror-
szágon sajnos az oktatás eleve
mostohagyermeke a kormányza-
toknak, de még ha lenne is politi-
kai akarat a megújítására, akkor is
olyan szakmai szemléletváltásra
lenne szükség, amire úgy látom,
sem az iskolarendszer, sem a pe-
dagógus szakma nincs felkészül-
ve. A tantárgyak, tananyagok,
tankönyvek, pedagógiai módsze-
rek, az oktatás formái Magyar-
országon nagyon távol állnak a Z
generáció számára hatékony, iz-
galmas és vonzó lehetõségektõl –
s ezért nem kell csodálkozni
azon, ha a mai gyerekek nem sze-
retnek és nem is tudnak tanulni.
A hazai közélet, a kultúra, a poli-
tika, s ebbõl kifolyólag az oktatás
is, szinte minden elemében a XX.
században ragadt és hátrafelé
mutat ahelyett, hogy a jelenben
élne, és a jövõre készítene fel.

– Milyen változásokra készül-
hetünk?

– Vannak országok, ahol nem
csak felismerték, hogy a Z gene-
rációt könnyedén és kiváló haté-
konysággal lehet tanítani például
számítógépes játékokon keresz-
tül, és például egyes skandináv
államokban ezt már az alaptan-
tervbe is beillesztik, addig mi
még mindig ott tartunk, hogy ül-
dözik és tiltják az okostele-
fonokat az iskolákban, mintha
maga az eszköz lenne a problé-
ma. A korunk gyors változása, a
digitális világ hipersebességû tér-
hódítása, a technikai fejlõdés per-
sze elõbb-utóbb még kormányza-
ti szinten is megálljt parancsolhat
a poroszos oktatási rendnek. A
társadalom várhatóan ki fogja
kényszeríteni a szükséges változ-
tatásokat, ám az is elõfordulhat,
hogy ehhez meg kell várni, míg a
40 fölötti pedagógusok helyett
az Y és frissen végzett Z generá-
ciósok lesznek a pedagógus szak-
ma meghatározói. Nagy szükség
lenne a tanári szakmában a gen-
erációváltásra. Ez egy olyan tény,
amit teljesen hiábavaló tagadni. A
mai diákok a mindennapi élethez
szükséges készségeket és tudás-
anyagot nem tudják és nem is
akarják hozzájuk generációsan
nem passzoló módszerekkel ma-
gukra kényszeríteni, megtanulni.
Ki kell mondani, hogy vannak
módszerek, amik nem mûköd-
nek, amik károkat okoznak – mi-
közben lennének olyan pedagó-
giai módszerek, amelyek által vi-
szont szeretnének – mert az isko-
lán kívül, mást és másképpen –
szeretnek és könnyedén tudnak
is tanulni. Tehát nem az a Z gene-
ráció jellemzõje, hogy nem szeret
tanulni – hanem hogy úgy nem
szeret, ahogyan 50 vagy 100 éve
szerettek az akkor élõk. Csak õk
már egy másik kor másféle gyer-
mekei. Meg kellene érteni, hogy
nem a gyerek van az iskoláért –
hanem az iskola van a gyerekért.
De ha az iskola nem változik, ha-
nem a gyerekeket akarja betörni,
leigázni és átformálni, akkor csak
azt éri el az a 8–12 év, amit ma
egy ember iskolapadban tölt,
hogy elveszti a hitét a tanulás-
ban, tele lesz kudarcélményekkel
és szorongással. A Z generáció
tagjai nem a tanulásra tekintenek
szükséges rosszként vagy ellen-
ségként, hanem az iskolára. Mert
ami érdekli õket, azt úgyis meg-
tanulják. 

JELLEMZÕK, ÉRTÉKEK, VISELKEDÉS

Z generáció: mások?
A hálózatra kötött digitális Z generációról, arról, hogy miért és

miben mások õk, mint az elõttük járók, tartott vetített képes elõ-
adást a Fejér György Városi könyvtárban Szûcs Sándor szervezet-
fejlesztõ és játéktervezõ. A közelmúltban tartott programot a Gém
Program tanulócsoport szervezte az „Add meg a lehetõséget!”
Alapítvány támogatásával. A vezetés- és szervezetfejlesztéssel
foglalkozó szakembert elöljáróban a Z generáció fogalomkörének
kitisztázására kértük:

Köszöntõjében Pálinkás Róbert,
a Helikon Kastélymúzeum igazga-
tója a Festetics-örökség folyama-
tos gyarapítása mellett hitet téve
jelezte: a mintegy 1,5 milliárdos
fenékpusztai fejlesztéseken túl 5
milliárd 454 millió forint áll jelen-
leg is rendelkezésre a Festetics-
kastély további modernizálásához
az elkövetkezõ években.

Dr. Latorcai Csaba, a Miniszter-
elnökség társadalmi és örökségvé-
delmi ügyekért valamint kiemelt
kulturális beruházásokért felelõs
helyettes államtitkára elmondta:
fényképfelvétel és újságcikk is iga-
zolja, hogy Festetics II. Tasziló ide-
jében az északi szárnyban függött
egy hasonló kárpit, ami még az
1942-es leltárban is szerepelt,
majd a szocializmusban nyoma ve-
szett. A magyar állam egy árveré-
sen 20 ezer euróért meg tudta

szerezni a mind méretében, mind
minõségében is hasonlóan becses
mûremeket, ami nemcsak Keszt-
hely városát, de az összmagyar
kultúrát is erõsíti.

Az északi szárny kis báltermé-
ben Mannainger Jenõ országgyû-
lései képviselõ kiemelte: a kor-
mány komolyan gondolja a Feste-
tics-örökség programot, a mûtár-
gyak, berendezési tárgyak gyara-
pítását és azt, hogy a kastély nem-
zetközi szinten is elismert legyen.
Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastély-
program és Nemzeti Várprogram
végrehajtásáért felelõs miniszteri
biztos jelezte: Keszthely a legna-
gyobb állami forrásokhoz hozzá-
jutva viheti véghez a kastély to-
vábbi fejlesztéseit, a Fejõ-ház kivi-
telezését, a további mûtárgyak ér-
tékmentõ visszavásárlását, a tu-
risztikai attrakciófejlesztést.

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM

Teniers-falikárpit ajándékba
A Helikon Kastélymúzeum Velencei tükörtermében március de-

rekán sajtótájékoztatóval egybekötve mutatták be és adták át az
intézmény legújabb kiállított mûtárgyát: a 18. században a francia-
országi Lille-ben készült, a flamand festõdinasztia: a Teniersek ál-
tal szõtt 5,5 méter széles és 3 méter magas falikárpitot.



Az intézmény idei bemutatói-
val a városban letelepedõ, s kas-
télyt építtetõ, 250 éve elhunyt
Festetics Kristófra emlékezik. A
jeles elõd által alapított könyvtár
Magyarországon egyetlen, erede-
ti formájában fennmaradt fõúri

kötetgyûjtemény, ennek becses
darabjaiból válogatva kerülnek
közönség elé olyan kötetek, ame-

lyek valamilyen módon kapcsolat-
ba hozhatók a mûvelt fõúrral. Ez-
úttal Bél Mátyás, Festetics Kristóf
kortársának a magyar tudomány-
történet mindmáig egyik legna-
gyobb jelentõségû és terjedelmû
munkája látható. 

Festetics és Bél ismeretsége az
1720-as években pozsonyi talál-
kozással kezdõdött, ennek szoros-

ságát jelzi, hogy a tudós tanár, lel-
kész 1731 telén vendégeskedett a
fõúr balatonkeresztúri vadászkas-
télyában. E közeli kapcsolathoz
kötõdõen kiállításra került mûve a
18. század, de mondhatni, hogy a
magyar tudománytörténet mind-
máig egyik legnagyobb jelentõsé-
gû és terjedelmû vállalkozása: „Az
új Magyarország történeti-földraj-
zi leírása” címû munka, mely for-
rásmûve a történettudománynak
és rokon tudományainak. A 18.
század eleji Magyarország várme-
gyéit mutatja be sokoldalúan és
adatgazdagon, ismertetve az
egyes vármegyék természetföld-
rajzát, nemzetiségeit, azok szoká-
sait, a települések korabeli állapo-
tát. Az anyaggyûjtést Bél Mátyás a
tanítványai és fiai segítségével vé-
gezte, munkájában segítette õt
Pálffy Miklós nádor, VI. Károly né-
met-római császár anyagi támo-
gatást nyújtott a kiadáshoz. 

A mû 1735 és 1742 között je-
lent meg 4 kötetben, Mikoviny
Sámuel (1698–1750) térképeivel
illusztrálva. Mindegyik darab ba-
rokk bõrkötésben, aranyozott ge-
rinccel korához képest még min-
dig jó állapotú, a kastélymúzeum
látogatói a történelmi könyvtár-
ban tekinthetik meg azokat. 

A keszthelyi Goldmark Károly
Mûvelõdési Központ Karnagyi
Klubja és a helyi kórusok által
szervezett eseményt Nagy Bálint
alpolgármester nyitotta meg. A
rendezvényen mindegyik kórus
tíz-tíz percben mutathatta meg,
hogy hová fejlõdött az évek alatt.

Mint azt a szervezõk nevében
Kendeh Gusztávné karnagy el-
árulta: szívügyüknek tekintik,
hogy évente legalább egyszer a
helyi kórusok egymás és a közön-
ség elõtt is énekelhessenek. Fel-
emelõ érzés volt, amikor
Gebhardi: Glória kánonját, mint
nyitó éneket és zárásként a Kos-

suth-nótákból álló dalcsokrot a
kórusok tagjai együtt szólaltatták
meg. A Csány–Szendrey-iskola kó-
rusa Bíróné Dióssy Gabriella veze-
tésével lépett föl. Az iskola
„Daloskedvûek” karát Gyulassyné
Nagy Henriett dirigálta. A Kis
Szent Teréz Kórus Pálné
Szelencsik Klára vezényletével da-
lolt vallási énekeket. A Balaton
Kamarakórus által elõadott dalo-
kat Farkas Berta vezényelte. Szín-
padra szólították a C. Tóth Zoltán
mûvészeti vezetõ által irányított
Salve Regina Kórust valamint a
Kendeh Gusztávné által irányított
Helikon Kórust is.
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Keszthelyi kórusok találkoztak

Üveg Trend Plusz Kft.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

FESTETICS KRISTÓF ELÕTT

Márciusi tisztelgés

„Régi tapasztalat: a zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az íz-
lést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt” – ez a Bárdos Lajos-
idézet szolgált alapjaként március derekán a Keszthelyi kórusok
XXII. tavaszváró hangversenyének a Balaton Színházban.Választások

– 2018
Április 8-án 11 jelölt indulhat

a Zala megyei 2. számú választó-
kerületbõl az országgyûlési vá-
lasztáson. Keszthelyen a nyilván-
tartások szerint 16.357 válasz-
tásra jogosult állampolgár él.
Egyéni jelöltre is valamint kétfé-
le listára: pártlistára és –
kérelem alapján – nemzetiségi
listára is lehet majd voksolni –
adta hírül dr. Horváth Teréz,
Keszthely jegyzõje. 

Az OEVI vezetõje kérdésünkre
megerõsítette: elkészült az or-
szággyûlési választás szavazólap-
ja. A keszthelyi központú válasz-
tókerületben március 22-éig
összesen 11 jelölt neve szerepel
rajta, ám ez még akár változhat
is. Ha valamelyik jelölt a késõb-
biekben bejelenti a visszalépé-
sét, akkor a Helyi Választási Iroda
dolgozói egyenként húzzák át az
illetõ jelölt nevét a voksolásra ki-
adott szavazólapokon. A Függet-
len Kisgazda-, Földmunkás és
Polgári Párt nevében Várnai Ba-
lázs; a Lehet Más a Politika képvi-
seletében Temesváry Tibor indul.

Az Együtt – A korszakváltók
pártját képviselve Csontos Gábor,
a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom nevében pedig dr. Weller
Jakus Tamás várja a szavazatokat.
A Demokratikus Koalíciót Kovács
Viktória, az Európai Cigányok De-
mokratikus Pártját Bogdán László
képviseli. A Kell az Összefogás
Pártban bízók Bogdán Sándorra, a
Hajrá Magyarország! Pártban re-
ménykedõk Kun Évára adhatják le
voksaikat. A Momentum Mozgal-
mat támogatók Elekes Istvánra, a
FIDESZ–KDNP-vel rokonszenvezõk
pedig Manninger Jenõre szavaz-
hatnak. A Szegény Emberek Ma-
gyarországért Párt, mint jelölõ-
szervezet Rába Gábort indítja a
választásokon.

A Hónap könyve kiállítássorozat márciusi darabjával újabb
kultúrtörténelmi kincsre hívja fel a figyelmet a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum történelmi könyvtára. 

A Keszthely-térségi Emotion
Táncstúdió versenyzõi vala-
mennyi nevezett kategóriában
bajnoki címet szereztek a Ma-
gyar Táncsport Szakszövetség
márciusban Kaposvárott rende-
zett nyugat-magyarországi terü-
leti versenyén.

A stúdiót 5 kategóriában 8
páros képviselte. A Sümegi Bo-
tond– Vastag Zsófia páros most
D Junior II Latin magasabb ver-
senyosztályban védte meg a ta-
valy E kategóriában elért nyu-
gat-magyarországi, majd orszá-
gos bajnoki címet. A mezõnyben
voltak továbbá: Bedecs And-
rás–Sümegi Júlia, Lukács
Zétény–Szabó-Kövi Kamilla, Tiha-
nyi Barnabás–Bedõ Tamara, Far-
kas Gergõ–Koma Nikol, Bujtor
Barnabás–Sümegi Janka, Balassa
Albin–Lukács Noémi, Ujláb Ben-
ce–Bogdán Lilla. A résztvevõk
összesen 5 arany- 1 ezüst- és 1
bronzérmet, valamint 1 hatodik
helyezést szereztek.

– Az ezüstérmes párost is csak
a saját csapatunkbeli elõzte meg,
így egyesületük szemszögébõl
még õk is gyõztesnek tekinthe-
tõk – mondta az Emotion képvi-
seletében Pénzváltó Anett, s hoz-
zátette: – A Magyar Táncsport
Szakszövetség versenyei a leghi-
telesebb megmérettetést jelen-
tik. Ezeken a versenyeken jellem-
zõen minden aktív versenytáncos
jelen van, hiszen az egyénileg el-

nyerhetõ címen túl, még az egye-
sületek bajnoki sorozatának éves
összevetésében is nagy súlyú az

itteni szereplés. Magas az indulók
létszáma, a kiválasztás szabály-
szerûen, több fordulós rendszer-
ben zajlik, a táncosok akár há-
romszor is színre lépnek, újra és
újra bemutatva minden táncukat.

Az eredmények a színvonal
igazolása mellett újabb inspirá-
ciót is jelentenek.

– Sok munka, igen nagy szor-
galom van a teljesítmény mögött.
A versenyeredmények azonban
mindig csak egy állomást jelente-
nek a hosszú úton, hiszen az éves
országos bajnokság, a még maga-
sabb kategóriák, és maga a fejlõ-
dés iránti igény tovább élteti a
motivációt. Büszkék vagyunk a
bajnokainkra, mindannyian becsü-
lettel dolgoznak tovább Filák
Marek edzõ vezetésével – monda
a táncosok képviselõje.

AZ EMOTION TÁNCOSAI

Bajnoki címeket szereztek 

Sümegi Botond és Vastag Zsófia 

Erre Adorján Péter, Bodai
György és Sántha Eszter hozta el
makrofelvételeit, különleges
vadfotóit és villámlásokat meg-
jelenítõ fényképeit.

A természet fényképezését

már hívatásként megélõ, türe-
lemmel, kitartással tevékenykedõ
alkotók hitvallásként kívánták
megmutatni, megszerettetni és
megismertetni a gyönyörû kör-
nyezetet, ahol élünk.

ZALA CSODÁI

Fotótárlat
Zala megye természeti csodáit mutatja be a Balaton Színház

Básti-termében március közepén nyílt fotótárlat.


