
Keszthelyen fél évszázada
kezdõdött el az intézményesí-
tett szakiskolai képzés, a jubi-
leumot a Balatoni Múzeumban
ünnepelte a mai Asbóth Sándor-
középiskola. 

A rendezvény a mûsorral, a
visszaemlékezésekkel a múlt és a
jelen mindenkori szoros kapcsola-
tát fejezte ki. Együtt szerepeltek
egykor volt és mai diákok dalok-
kal, versekkel, az énekesek hang-
szeres kíséretét pedig pedagógu-
sok adták. Mindez az iskola kultu-
rális életébõl is ízelítõt adott,
olyan tehetségek léptek fel, akik
mûvészeti versenyeken, a jeles
Helikoni Ünnepségek közönsége,
zsûrije elõtt is bizonyítottak, ki-
emelkedõ helyezéseket elnyerve.
A produkciók méltón hangolták
ünnepre a hallgatóságot. Meg-
tisztelték a rendezvényt megyei
vezetõk, helyi önkormányzati és
térségi képviseletek, társintéz-
mények, vállalkozások tisztségvi-
selõi. 

Az iskola fontosságáról a jövõ-
beni megélhetés biztonsága je-
gyében szólt köszöntõjében
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ. Mint mondta: Keszt-
hely joggal lehet büszke a szak-
képzõ iskolájára, hiszen a benne
folyó minõségi képzés bizonyítá-
sával együtt a város jó hírét is el-
viszik a diákok mindazon verse-
nyekre, ahová tehetségük, felké-
szültségük révén, valamint kiváló
tanáraiknak köszönhetõen eljut-
nak, s rendszeresen élvonalbeli
helyezéseket nyernek el. Hozzá-
tette, hogy ezek az eredmények
a szakképzés igen széles palettá-
ján az építõipartól a szépségápo-
lásig egyaránt jellemzõek. Mind-
ezzel erõsödik Keszthely iskolavá-
rosi jellege, a minõségi oktatás a
település vonzerejéhez is hozzá-
járul. A képviselõ utalt arra, hogy
korábban megyei önkormányzati

vezetõként szakmai
kapcsolatai is voltak
az iskolával, így a jó
közösségként való
mûködésérõl is volt
módja meggyõzõd-
ni. Ezt annak biztosí-
tékaként említette,
hogy mindenkor ké-
pesek a kihívásoknak
megfelelni, a felme-
rülõ nehézségeket
leküzdve azokon túl-
lépni. 

Dr. Sifter Rózsa
zalai kormánymegbí-
zott hangsúlyozta,
hogy az Asbóth-is-
kola Zalának sokat
jelent a széles palet-
tájú szakképzéssel, a
szakszerûséget visz-
szaigazoló szép ver-
senyeredményekkel.
Olyan embereket nevel az iskola,
akik önállóan tudnak dolgozni, s
képesek a változásokhoz alkal-
mazkodni. Jól felkészült tantestü-

let maximális pedagógiai teljesít-
ményt nyújt, munkájuk példa ér-
tékû.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Az országos hatókörben
munkálkodó: KÖVET Egyesület a
Fenntartható Gazdaságért, no-
vember közepén átvette a leg-
jobb közösségfejlesztõ társadal-
mi vállalkozásnak járó, a fenn-
tartható gazdaság kialakításáért
odaítélt „Hozzáadott Helyi Érték
díjat” az Országos Foglalkozta-
tási Közhasznú Társaság (OFA)
gálaprogramján.

Az elõzsûri értékelése után a
második fordulóba, három kate-
góriában, összesen 214 társadal-
mi vállalkozás jutott be. A díjat
egy évig birtokolhatja egyesüle-
tünk – minderrõl dr. Nagy Zita
Barbara igazgatóhelyettes a díj
elnyerésével kapcsolatosan
összehívott sajtótájékoztatóján
beszélt

Prof. dr. Tóth Gergely, a KÖVET
egyesület  fõtitkára kiemelte: 23
évvel ezelõtt azzal a céllal indul-

tak, hogy a környezettudatosság
jegyében közösséggé formálják
azokat a kis-, közép- és nagyválla-
latokat, szervezeteket, amelyek
elkötelezettek a fenntarthatósá-
gért, felelõsséget éreznek kör-
nyezetükért, szándékukban áll
cselekedni a világ megmenté-
séért. A közjóra irányuló tényke-
désünket mindig belsõ hittel és

meggyõzõdéssel végezzük, így
munkánk megkoronázásaként te-
kintünk az átvett elismerésre –
húzta alá.

Herner Katalin ügyvezetõ igaz-
gató azt emelte ki, hogy a vállala-
tok és intézmények környezeti és
társadalmi felelõsségének meg-
erõsítésére, a fenntarthatóság el-
terjesztésére eddig országosan

mintegy hatvan partnert sikerült
megnyerni. Õk mindannyian haj-
landók voltak a mûködésüket át-
alakítani a környezetbarát veze-
tés és a vállalati-társadalmi fele-
lõsségvállalás igényeinek. A társa-
dalmilag felelõs piacgazdaság
fenntartható életképességének
biztosításával valamennyien hoz-
zájárulnak az alapvetõ természeti
erõforrások megõrzéséhez.

A közösségfejlesztés, a tapasz-
talatok és új módszerek megosz-
tásának következõ állomása a de-
cember 10–11-én Zalakaroson
tartandó XXIII. konferencia és
mûhelymunka lesz, ahol a részt-
vevõk betekintést nyerhetnek a
KÖVET által hazánkban koordinált
HETES (Helyi Energiatakarékossá-
gi Együttmûködések Segítése)
programba, valamint vállalatok és
a települések fenntarthatósági
célkitûzéseibe és eredményeibe.
Hazánkban elsõ körben találkozik
majd  a magán-, a vállalati szféra
és a pénzforrást biztosító réteg,
hogy egy új típusú finanszírozási
technika kialakításával sikerüljön
megteremteni a helyi gazdaság-
fejlesztés és a környezeti fenn-
tarthatósághoz való hozzájárulás
eszközeit – mondta el Gáspár At-
tila programvezetõ.

A KKÖÖVVEETT MINDEN KÖVET MEGMOZGAT

Az életünk helyes fenntartásáért

A Zala Megyei Önkormányzat
(ZMÖ) koordinálásával elkészült
bicikliút avatóünnepségén el-
hangzott: a több településen
megvalósuló fejlesztésekre több
mint 325,8 millió forint támoga-
tást nyert a ZMÖ. E forrásból a
frissen felavatott, három kilomé-
teres szakaszra a keszthelyi ön-
kormányzat közel 137 millió tá-
mogatást kapott, melyhez a vá-
ros még 39 millió forintos önerõt
biztosított. 

Az út november közepén tar-
tott avatóünnepségén Ruzsics
Ferenc, Keszthely polgármestere
annak az örömének adott han-
got, hogy a bringautat kiváló mi-
nõségben készítette el a kivitele-
zésre kiválasztott cég. 

Manninger Jenõ országgyûlé-
si képviselõ arra emlékeztetett,
hogy az új út kiindulópontjánál
csatlakozik a hévízi bringaút-
hoz, a másik végénél pedig a
Nagymezõhöz tartó, eddig asz-

faltréteget még nem kapott, de
könnyen kerékpározható etap-
hoz.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke arról szólt,
hogy a Zala két keréken nevet ka-
pott, az uniós támogatásból, a
TOP segítségével megvalósult be-
ruházás illeszkedik a kisrégiós, a
megyei, a nyugat-magyarországi
EuroVelo-s és az országos kerék-
párút modernizációs fejlesztési
rendszerekhez is. 

Szigligeti Aladár, a polgármes-
teri hivatal városüzemeltetési
osztályának vezetõje részletesen
ismertette az élhetõbb város
megteremtését is segítõ beruhá-
zás mûszaki tartalmát.

HOGY ÉLHETÕBB VÁROS LEGYÜNK

Kerékpárút Gyenesdiásig

Kultúrát, kereskedelmet, szolgáltatást, turizmust is összekap-
csol, de a munkába és vásárolni igyekvõket is szolgálja a Festetics-
kastélytól startoló és Gyenesdiás határáig vezetõ kerékpárút,
amely érinti a Csapás út melletti bevásárlóközpontokat.

A KESZTHELYI ASBÓTH-ISKOLA

Ötvenéves fennállását ünnepelte
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JELENIK MEG.

Tóth Péter, az OMME Veszp-
rém megyei szaktanácsadója a
helyi óvodások részére ajándéko-
zott egy kis csomag mézet. Ko-
vács András gyenesdiási méhész
pedig az idén ismét öt kilogramm
méz felajánlásával támogatta a
rendezvényt. Érdekesség, hogy
az iskolában röpke egy óra alatt el
is fogyott a körülbelül 900 adag-
hoz szükséges három kiló méz.

A program szervezõi elárulták,
hogy az egészség megõrzését se-
gítõ méz elõállításához hétmillió
virág nektárját hordja haza egy
méhcsalád. A hazaszállítás mint-
egy tízezer órányi repülést igé-
nyel. Ez távolságban annyi, hogy
a méhek hatszor repülhetnék
körbe a bolygónkat, ha a kaptár
és a virág közti távolságokat ösz-
szeadjuk.

Mézes reggeli
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) idén is meg-

hirdette „Mézes reggeli” programját, melyhez Gyenesdiás oktatási
és nevelési intézményei ismét örömmel csatlakoztak november kö-
zepén.



Késõbb már vásároltak töré-
keny, mégis több nemzedéket is
kiszolgáló papírmasét, üveggömb
díszeket, csillagocskákat, figurá-
kat, gombákat. Az elsõ mûanyag
díszek is gyakran kiszolgáltak
több generációt. A mostani fo-
gyasztói társadalmunkban pedig
akár évente változik a mûfenyõk
forma- és színvilága. A karácsony-
fát vízkeresztkor mindenhol le-
bontották. 1901. december 29-én
már arról írt a Zala, hogy Ártner
Ferenc, a csáktornyai ferencren-
diek erdõõre f. hó 23-án panaszt
tett a fõszolgabírói hivatalnál,
hogy a zsedényi erdõben na-
gyobb mennyiségû luczfenyõ (ka-
rácsonyfa) ismeretlen tettesek ál-
tal ellopatott – mesélte Gyanó
Szilvia, a Balatoni Múzeum nép-
rajzkutatója, akivel a régi kará-
csonyok tárgyi emlékeirõl beszél-
gettünk:

– A karácsony eredendõen Jé-
zus születésérõl szóló vallási ün-
nep, melynek családi és közössé-
gi jellege egyaránt hangsúlyos. A
huszadik század tárgyi emlékei
között vannak olyanok, amelyek
kifejezetten a karácsonyra készül-
tek, akkor voltak használatban; és
persze akadnak olyan hétköznapi
tárgyak is, amelyek attól kaptak
jelentõséget, hogy a szent ün-
nephez kapcsoltan használták
õket. Egy véka széna, vagy szal-
ma a karácsonyi asztal alatt már
egy komoly jelentõséggel bíró,
megszentelõdött, állatoknak
adott egészségvarázsló erejû
„eszközzé” lényegült át. Ugyanígy
a marhavakaró is mágikus, szent
töltetet kapott a karácsonyi asz-
tal alatt, vagy az fölött. A kará-
csonyi, vagy húsvétkor is hasz-

nált, Zalában leginkább a széles,
többsávos mintájú szõtt abrosz
minõsült egykoron a legszebb
dísznek. A gazdagabb helyeken a

drága damasztabrosz is ékessége
volt a karácsonyi asztalnak. Az ad-
venti koszorú az 1990-es évektõl
kezdve terjedt el Magyarorszá-
gon, német evangélikus hatásra.
Az eredeti három lila és egy ró-
zsaszínû gyertya használatát egy-
házi és hivatalos helyeken máig
betartják, de a családi otthonok-
ban már nem divat az originális
színekhez való feltétlen ragaszko-
dás. A koszorú használata a nem
vallásos családok otthonában is
elterjedt. A többnyire fenyõágból
készített asztaldíszek, alattuk
szentképekkel, gyertyával, ima-
könyvvel, esetleg Sszent Család-
szoborral évtizedekig divatban
voltak, és amellett, hogy imádko-
zásra is alkalmas helyek voltak a
szobában, ékesítették is azt. A
már az advent elejéhez kötõdõ
ház- vagy szobadíszítés nem volt

jellemzõ. Ezt az advent utolsó
idõszakára hagyták. A karácsony-
fa elõképeként tekintünk a ter-
mõágra: a Katalin-ágra, vagy a
Luca napján vagy a karácsonykor
vízbe tett gyümölcságra vagy
szõlõvesszõre, melyek termés- és
termékenységjóslást szolgáltak.
Az asszonyok a kihajtás erejébõl,
intenzitásából vontak le követ-
keztetéseket.

–  A  betlehemezéshez  milyen
tárgyi  eszközök  köthetõk?

– Az otthoni betlehemkihe-
lyezés nemigen volt jellemzõ. A
betlehemezésre vállalkozó cso-
portok ügyes kezû tagjai saját
kezûleg készítettek betlehemet,
ami anyagától függõen, akár
több évtizedig is használatban
volt, a templomban tárolva õriz-
ték, majd életre keltve szolgálta a
közösséget. A betlehemezés a ka-
rácsonyhoz kötõdõ több szerep-
lõs dramatikus játék volt, egy

szép, máig élõ népszokás, ami
népszerû karácsonyi, paraszti
misztériumjátékként, 3–6-fõs
csoportokkal szerte az országban
elterjedt. Komoly betlehemet
asztalosok vagy más mesterem-
berek készítettek, de papírból és
deszkából is alkottak olyan dara-
bot, amit a csoportok házról ház-
ra vittek magukkal. A környékün-
kön kétféle betlehem létezik. A
kisebb, normál méretû valamint a
nagy, vagy bábtáncoltató, aminek
a cipeléséhez két férfiember is
kellett. Ehhez speciális formájú,
elnevezésû bábok is tartoztak.
Regöléshez és betlehemezéshez
is láncos, csörgõ-zörgõ botot va-
lamint csengõt használtak. A
„pásztorok” kifordított bundát és
kenderkócot használtak jelmez-
ként, a regõsök köcsögdudával
zenéltek. 

–  Egyes  tárgyak  további  nép-
szokásokhoz  köthetõk…

– Megyénk sok helyen elter-
jedt hagyománya: a „Szállást ke-
res a Szent Család” ádventi ájta-
tosság. Ennek lényege, hogy be-
fogadjuk a templomban megál-
dott Szent Családot ábrázoló ké-
pet egy egész napra-éjszakára,
majd a résztvevõ családok egy-
másnak továbbadják a festményt
vagy alkotást, kedves kötött
imádságok átelmélkedésével. A
háromkirályjárás a bibliai napkele-
ti bölcseket megszemélyesítõ ala-
koskodók dramatikus népszoká-
sa, amit általában vízkeresztkor,
de karácsonykor is jártak. Jelleg-
zetes viseletdarabjuk a díszes pa-
pírsüveg volt. Fontos kellék volt a
többnyire rugósan kiugratható
szerkezetre szerelt csillag. Apró-
szentek napján a Heródes király
által lemészárolt kisdedekre em-
lékeztek. Az aprószentek napi,
december 28-ai termékenység-
és egészségvarázslással összefüg-
gõ vesszõzés kelléke volt környé-
künkön a korbács.

A Danubius Hotels Zrt. hévízi
önálló egység vezetése nagy fi-
gyelmet fordít az évente három
alkalommal körükben szervezett

véradások elõkészítésére, lebo-
nyolítására. Munkaidõben bizto-
sítja a dolgozók véradáson való
részvételét, jellemzõen több mint
80 fõ segíti donorként a gyógyító
munkát. A teljes dolgozói létszám
közel 35 százaléka véradó, a mun-
kahelyi véradásokon túl 15–25 fõ
jelenik meg rendszeresen véradá-

son a keszthelyi kórház vérellátó-
jában. A vezetés a társadalmi fele-
lõsségvállalás jegyében véradá-
sonként 2 nap szabadnapot bizto-

sít a dolgozók részére. Ez nagy-
ban ösztönzi az új véradók re-
gisztrálását is, arányuk 2018-ban
meghaladta a véradók 10 százalé-
kát. A fürdõvárosi szállodák képvi-
seletében az elismerést Nagy Rita
igazgató és Vajda Márta gyógy-
ászati vezetõ vette át. 

Ferge Józsefné több évtizede

kapcsolódott be a vöröskeresztes
munkába Sármelléken. Pedagó-
gusként sokat tett a településen
élõk közösségi életének erõsíté-
séért, 2011-ben a faluban újjá
szervezte a lakóterületi vöröske-
resztes szervezetet. Mindig elsõd-
leges feladatának tekintette az if-
júság egészséges életre való ne-
velését, az emberközpontú kö-

zösségek létrehozását, tevékeny-
ségük koordinálását. Irányításával
a múlt évben a sármelléki vörös-
keresztes szervezet a véradás
népszerûsítése érdekében nyer-
tes pályázatot bonyolított le. A
fiatal házasokat, óvodás és általá-
nos iskolás gyermekek szüleit, a
sportegyesület tagjait szólították

meg a véradás népszerûsítése ér-
dekében, ezzel is erõsítve a má-
sok iránti felelõsségvállalás érzé-
sét. A véradás szervezésében ki-
fejtett több évtizedes aktív tevé-
kenysége alapján a Véradó Moz-
galomért ezüst emlékérem kitün-
tetés vehette át. 

Dr. Doma Imre több mint húsz
éve a keszthelyi kórház transzfú-
ziós osztályának vezetõ fõorvosa,
az intézmény Vöröskereszt szer-
vezetének tagja. Szakmailag, em-
berileg kiemelkedõ munkát vé-
gez  a véradás lebonyolításában,
jó kapcsolatot tartva a véradás-
szervezõkkel, a véradókkal. Hosz-
szú idõ óta végzett áldozatos te-
vékenysége, humánus mentalitá-
sa elismeréseként a Véradásszer-
vezést Támogató Egészségügyi
Dolgozó kitüntetõ címben része-
sült.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A végzettek megállják helyü-

ket a munkaerõpiacon. 
Szabó Károly, a Zala Megyei

Szakképzési Centrum fõigazgató-
ja kiemelte: példa értékû a diá-
kok, a szülõk, a tanárok együttes
tevékenysége a térség gazdasá-
gának erõsítéséért. Összefogva
megtalálják a kapcsolatot a mun-
ka világával. Az iskolai munkát a
jubileum alkalmából a fõigazgató
300 ezer forint értékû utalvány
átadásával jutalmazta, az ado-

mánylevelet Csótár András igaz-
gató vette át. 

A jubiláló intézmény vezetõje
Keszthely történelmi iparos múlt-
jára is visszatekintetett, ami meg-
alapozta, hogy 1968 szeptembe-
rében 8 tanárral és 2 szakoktató-
val elindulhatott a szakmunkás-
képzés. Fontos mérföldkövek jel-
lemezték a fejlõdést, amirõl Csó-
tár András igazgató úgy fogalma-
zott, hogy az iskola jó csillagzat
alatt született. Sorolta, ahogy az
évtizedek alatt 5 fenntartója volt

az iskolának, 7 alkalommal tör-
tént névváltozás. Kiemelte, hogy
a szellemiség, a minõség mindig
átöröklõdött. Erre vigyázni kell, s
tenni hozzá, becsülve az elõdök
munkáját és biztosítva a jövõt.
Mint mondta: egy intézmény
fennállásában 50 év még nem
számít különösen nagy idõnek, de
az ember életében igen. Az iskola
több mint munkahely, egy nagy
család, s a nevelt generációkon
keresztül lesz évrõl évre mind ér-
tékesebb.

RÉGI KARÁCSONYOK TÁRGYI EMLÉKEI

Az ünnepkör érdekes jelképei
– A Jézus születését ünneplõ hagyományok egyik legszebb és

leginkább jelentéssel bíró tárgyi eszköze a karácsonyfa. A 19. szá-
zad végétõl, a 20. század elejétõl kezdett elterjedni hazánkban, de
Dél-Zalában még az ötvenes évek közepén is sok helyen a mester-
gerendáról lógatták le. A városokból jutott el a falvakba. Kezdet-
ben száraz tésztadíszek kerültek rá, majd pattogatott kukorica,
mézes kalács és sztaniolpapírba csomagolt dió, mogyoró.

A KESZTHELYI ASBÓTH-ISKOLA

Ötvenéves fennállását ünnepelte

A VÖRÖSKERESZTES MUNKA FELELÕSSÉGGEL JÁR

Véradó barátok elismerése

A programnak a kezdetek óta a
legfõbb célja, hogy fórumot bizto-
sítson a tradicionális magyar és
hazai nemesítésû szõlõfajtáknak,
valamint a belõlük készített ízletes
és különleges, gyakran a nagykö-
zönség számára ismeretlen borok-
nak.

Ezúttal is akadtak borkedvelõk,
akiknek tényleg újdonságot jelen-
tett a generosa, a góhér, a purcsin,
a pintes, a piros bekanter vagy ép-
pen a kator fajták kóstolása. A
szervezõk éppen ezért lehetõsé-
get kívántak nyújtani a borbará-
toknak, ezeknek a „hungarikum”-
boroknak a megismeréséhez és a
megízleléséhez is. Több mint hat-
van szõlõfajta, 180-nál több kós-
tolható tétel, kibõvített kékfran-
koskínálat, sajtkülönlegességek,
borkorcsolyák, bonbonok jelle-
mezték az idei mustrát. A sétáló-

kóstoló mellett – melyen rengete-
gen tiszteletüket tették – a szak-
mai délutánon több szakember
tartott rövid elõadást szõlészeti,
borászati, és egyéb témákban. Dr.
Hajdú Edit kertészmérnök, mezõ-
gazdasági genetikus szakmérnök,
dr. Bakonyi Károly szõlõnemesítõ
életmûvérõl szólt. Miklós Beatrix a
Hungarikum Programiroda képvi-
seletében a bor és a gasztronómia
kapcsolatát elemezte. Tarsoly Ró-
bert, a zalaszentgróti Dóka-pincé-
szettõl a zalai borvidék új és régi
fajtáit mutatta be. Jelezte: minõ-
ségi boraikkal hozzá kívánnak já-
rulni ahhoz, hogy a zalai borvidék
ismét visszanyerje régi rangját, el-
ismertségét. Kovács Norbert bor-
szakértõ, a Zeltweg Hotel Stei-
rerschlössel sommelier munkatár-
sa a borok bûvöletében töltött te-
vékenység örömeit ecsetelte.

MAGYAR BOROK MUSTRÁJA

Kóstolás és elõadások
A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ immár nyolcadik alka-

lommal szervezte meg hagyományos novemberi borkóstoló ren-
dezvényét, a tavaly új nevet kapott Magyar borok mustráját a Ba-
laton Színházban. 

Az elismerést ebben az eszten-
dõben: a város címere, a Kis Szent
Teréz-bazilika elõtti szobrok és
Jézus-keresztek, a Munkácsy ut-
cai szecessziós Schnetzer-villa va-

lamint a Tündérrózsa gyermek-
néptánccsoport érdemelte ki az
értéktár bizottságtól, amelyik a
beérkezett javaslatok és jelzések
alapján döntött.

A KesztHelyi értéknap alkalmá-
val bemutatta a 43, javarészt vi-
dám anekdotát összegyûjtõ kiad-
ványt, amely Keszthely jeles alak-
jaihoz, kiemelkedõ személyiségei-
hez kapcsolódva, az 1720-as évek-
tõl indulva napjainkig mutatja be a
város életét. A Kardos Gy. József
gyûjtõ-szerkesztõ munkáját dicsé-

rõ anekdotás füzet az értéktár bi-
zottság ténykedését támogató
Hungarikum Klub jóvoltából került
az olvasókhoz. Méltatásában dr.
Szabó István nyugalmazott egye-

temi tanár a prózaepikai mûfajhoz
tartozó anekdotákat, a rövid, csat-
tanós kis históriákat: történelmi
háttérrel rendelkezõ, összesze-
dett és jól elõkészített helytörté-
neti forrásnak nevezte. A Keszt-
hely históriájához kedves, ember-
séges és érdekes adalékokat szol-
gáltató munka – a méltató szerint
– a város személyiségeit új megvi-
lágításba helyezi. A tanulságos és
hiánypótló munkának legyen foly-
tatása – javasolta az egyetem ko-
rábbi rektorhelyettese. 

KESZTHELY HELYI ÉRTÉKEI

Kincsestárba kerültek
Idén is gyarapodott – ezúttal öt tétellel – a keszthelyi értéktár.

A Balaton Színház Simándy-termében tartott ünnepélyen adták át
a „Keszthely kincse” címet viselõ oklevelet.

A véradók napja Budapesten rendezett országos ünnepségén ki-
tüntetésben részesült a Danubius Hotels Zrt. hévízi egysége, vala-
mint a Vöröskereszt Keszthelyi Járási Területi Szervezete két akti-
vistája. 

Nagy Rita és Vajda MártaFerge JózsefnéDr. Doma Imre

LEDFAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.
Érdeklõdni: 06-70/451-4900
szervezes@megastarkft.hu



A kastélyparkban negyedezer
mécsessel jelenítették meg az
egykori keszthelyi Szent Márton-

templom külsõ falainak síkját.
Kurucz Szabolcs építész régi térké-
pek alapján rekonstruálta Keszt-

hely elsõ, keletelt, 1247-ben már
létezett plébániatemplomának
helyét és alaprajzát. A Festetics-
család az 1800-as években telje-
sen elbontotta a templomot. Az
oltár egykori helyét egy szépen
cseperedõ emlékfa jelöli, egy em-
lékkõ pedig a templom közép-
pontját mutatja meg. Tál Zoltán
plébános a korabeli szakrális épü-

let emlékére ültetett fára kérte Is-
ten áldását, késõbb dr. Brazsil Jó-
zsef, a borlovagrend elnök-nagy-
mestere idézett fel példákat Szent
Márton életének fontosabb részle-
teirõl. A Keszthelyi Városvédõ
Egyesület és a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend tagjai e napon szeretet-
vendégséggel és meglepetésekkel

is várták a látogatókat. A helyi civil
szervezetek tagsága M betûs és
kereszt jelével ellátott Márton-tal-
lérokat készítettek, jelezve: a sü-
temény megosztható egy feleba-
ráttal. A résztvevõk, a Balatoni
Borbarát Hölgyek képviselõvel az
élen a kastélyparkból a Fõ térre
vonultak, ahol ünnepi mûsorral is
várták valamennyiüket. Ráadás-
ként meglepetés névnapi ajándék-
kal köszöntötték a Mártonokat. Az
esti szentmise keretében pedig az
újborok megáldására került sor.

Az európai hulladékcsökken-
tési héthez kapcsolódóan a gye-
nesdiási önkormányzat és a gyer-
mekképviselet „klímakövet” tag-
jai közösen avatták fel a nagy-
község központjában a több
mint 50 millió forint beruházási
összegbõl kiépített: Palkó Sándor
ornitológus tiszteletére elneve-
zett klímasétányt; az iskola tan-
parkjába kihelyezett, élmény-
centrikus környezeti nevelést
szolgáló eszközöket és fûszer-
kertet; az új innovatív játszóte-
ret; továbbá Gödörházy Antal
egykori vándortanító, a település
elsõ jegyzõjének mellszobrát.

Avatóbeszédében Gál Lajos
polgármester kiemelte: az
ökoiskola szomszédságában rövid
idõ alatt elkészültek az áhított
fejlesztések. Az oktatás a telepü-
lésen 145 évvel ezelõtt indult,
amit lehet, kell és érdemes ma-
gas szintû, minõségi fejlesztések-
kel támogatni. Az egyosztályos is-

kolából mára ökotudatos iskola
épült fel, kiszolgálva a diákokat.
Már Palkó és Gödörházy idején is
komolyan vették a gyermekeket,
mert az ökotudatos nevelés mód-
szertanának alapjait már akkor le-
rakták. Az elmúlt 145 év történé-
sei is arra kötelezik a mindenkori
településvezetést, hogy környe-
zettudatosságra, környezetünk
és a földünk állapotára figyelve

igyekezzen megszervezni a helyi
oktatást. A környezettudatossá-
got, a zöld karakter megóvását,
az egészséges élettér kialakítását,
a nemzeti kincseink védelmét
nem csak az önkormányzat, nem
csak civil szervezetek, de az isko-
la vezetése és nevelõtestülete is
felkarolta a Biodiverzitás Fõváro-
sa díj versenygyõztes nagyköz-
ségében. A klímatudatosságot se-
gítõ információs táblák anyaga
könnyebben beépül a diákok lel-
kébe, akik szakköri szinten is fog-
lalkoznak a természettel, környe-
zetünkkel. Az egészséges élet-
mód megõrzését, a mozgás kul-
túráját is szolgálja a bekerített,
korszerû játékpark, amelyik
Jakabovics Tibor ideköltözött
mérnök-vállalkozó támogatásával
létesült. Az egészséges életmó-
dot már nem csak a menõ men-
zaprogram és a tematikus projek-
tek segítik, de az iskolai fûszer-
kert is, benne a plexiüveg „palán-
tanya” építménnyel és a fûszer-
kerti növények titkait taglaló táb-
lával a madárbarát sulikertben.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

Ruzsics Ferenc polgármester
kezdeményezésére Keszthely
fõterén, a plébániatemplom
elõtt egy hatalmas, 12 méter át-
mérõjû, az ünnepi rendezvé-
nyeknek helyszínt biztosító ad-
venti koszorú épül tûzifából. Az
adventi idõszakban egy békés
demonstrációval széles körû jó-
tékonysági akcióra hívják az or-
szág minden polgárát, civil szer-
vezeteket, vállalkozásokat és
önkormányzatokat. 

A program sajtótájékoztató-
ján a város vezetõje kifejtette:
„Ijesztõ tendencia jelent meg
Nyugat-Európában: a vallási
esélyegyenlõségre hivatkozva,
annak hamis értelmezése mögé
bújva keresztény jelképeket távo-
lítanak el közterekrõl, mûalkotá-
sokról, épületekrõl. Ez ellen hatá-
rozottan, ellentmondást nem tû-
rõ módon és minél több platfor-
mon fel kell lépnünk; nemcsak a
politikának, de az egyes polgá-

roknak. településeknek, civil szer-
vezeteknek is, kinek-kinek saját
lehetõségeihez mérten” – nyilat-
kozta az esemény sajtótájékozta-
tóján. Az advent áhítata, Krisztus

születésének ünnepe kiváló alkal-
mat teremt arra, hogy hitet te-
gyünk zsidó-keresztény értékeink
mellett – húzta alá. 

A koszorúval látványos, ám bé-
kés úton kívánják megmutatni:
Keszthelyen, Magyarországon ki-
állnak a keresztény kultúránk
több ezer éves öröksége, európai

mivoltunk egyik legalapvetõbb
gyökere mellett. Emellett a jóté-
konyságnak is szerep jut a kezde-
ményezésben, hiszen a kereszté-

nyi szeretet megnyilvánulásaként
a koszorú alapanyagául szolgaló
tûzifát rászorulók között osztják
majd szét, jövõ szeptemberben.
Az országos akcióban várják
mindazok anyagi támogatását,
akik a fenti célokkal egyetérte-
nek. Az összegyûlt pénzado-
mányokból pedig – a keszthelyi
építés után fennmaradó összeget
– karitatív szervezeteknek ajánl-
ják fel azzal a céllal, hogy õk szin-
tén tüzelõvel támogassák majd
azokat, akik önerõbõl ezt nem
tudják elõteremteni.

A Bakonyerdõ Zrt. 50 köb-
méter fát biztosított a különle-
ges adventi koszorú megépítésé-
hez, a másik felét adományokból
fedeznék. Az akció fõvédnöki
tisztségét dr. Márfi Gyula veszp-
rémi érsek vállalta. A szervezõk
tisztelettel fogadnak anonim
adományokat, ám szívesen ve-
szik azok csatlakozását is, akik a
nyilvánosság elõtt nevüket vállal-
va, a szervezõkkel közösen fel-
lépve szeretnék kifejezni egyet-
értésüket az ügy mellett. A fel-
ajánlások összegét a Szent Erzsé-
bet jótékonysági Alapítvány e
célra elkülönített, 14100347-
90145249-04000004 számú
számlájára várják. További infor-
máció a: www.keszthely.hu/lel-
kunkmelege oldalon olvasható.

CSATLAKOZÓKAT VÁRNAK

Jótékonysági akció

Gurmai Zita elmondta: az
európai fõügyészség a tolvajokat
felelõsségre vonva megakadá-
lyozza az EU-s pénzek lenyúlását,
ezért az ahhoz való csatlakozás a
magyar emberek számára egy
becsületpróba. Aki az aláírásgyûj-
tõ ívet szignálja, az nem akar tör-
vénytelenségek cinkosa lenni. A
csatlakozás nem érinti hazánk
függetlenségét, szuverenitását.
Nincs külön európai és magyar
tisztesség. Aki lop, azt az unióban
is tolvajnak hívják. A Fidesz fél,
hogy az igazság kideríthetõ. Az
EU-polgárok pontosan tudni akar-

ják, hova kerülnek a sok ezer mil-
liárdos támogatások.

Becsületbeli ügy, hogy se az
olasz, se a német polgár ne
mondhassa ránk: Magyarország a
tolvajok országa. Állította: tisz-
tességes ember nem tiltakozik az
áruházi lopásgátlók ellen sem, és
az, aki nem írja alá az ívet, az a
tolvajok cinkosa marad. Szerinte:
az összellenzéki akcióprogram si-
kerre ítélt, mert világossá kell
tenni, hogy egyetlen politikus és
egyetlen oligarchája sem fordít-
hatja a saját céljára a közösség
pénzét.

MSZP: aláírásgyûjtés
Gurmai Zita országgyûlési képviselõ, a párt nõtagozatának és az

Európai Szocialista Párt Nõszervezetének elnöke volt vendége az
MSZP utcafórumának a közelmúltban. 

A politikus az országjárás célja-
ként arról szólt, hogy szerte Ma-
gyarországon szeretne találkozni
az erõsnek, stabilnak és növeke-
dõnek titulált párt tagjaival, meg-
vitatva velük azt, hogy miként ér-
demes és lehetséges kezelni a
„kétharmados kihívás” helyzetét.
Szerinte: olyan hiteles, beteljesít-
hetõ jövõképet kell felvázolni,
ami rokonszenves az ellenzéki
szavazók számára, mert õk más-
képpen képzelik az ország fel-
emelkedését.

A Jobbik olyan párt, amelyik-
ben bízhatnak, mert van ereje, jö-
võképe és megvalósítható prog-
ramja, valóra váltható, ország-
mentõ csomagja. Úgy látta, fon-

tos begyûjteni a Keszthelyen élõ
jobbikosok véleményét, tapaszta-
latait a helyi ügyekrõl azért, hogy
mindezen összegzések is segítsé-
gére legyenek a parlamenti fel-
szólalásainknak, az Országgyûlés-
ben folyó kommunikációnak. Bár
az is igaz, hogy a mostanra kiüre-
sedett parlament egy szavazó-
gyárként csak a kormánypárt ér-
dekeit szolgálja a polgárok érde-
kei helyett.  A Jobbik identitásá-
nak és céljainak alapjait tartal-
mazza a Nemzeti Ellenállás Kiált-
ványa, ami a büszke, öntudatos
országépítést szorgalmazza. Bá-
torságból, elkötelezettségbõl,
tisztességbõl példát mutatva van
csak felemelkedés.

Jobbik: országépítés
Országjárása keretében Sneider Tamás, a jobbik elnöke tett saj-

tótájékoztatóval egybekötött látogatást november végén a keszt-
helyi alapszervezetnél.

Köszöntõjében Czigány Sándor
polgármester kiemelte: azért jöt-
tünk, hogy közösségben fogadjuk
advent ünnepét és egymás utáni
vasárnapokon meggyújtsuk a hit,
a remény, a szeretet és az öröm
jelképeit. Advent a nagy családi
beszélgetések, elengedések,

megbocsátások, az összekapasz-
kodás, az ünnepre készülõdés idõ-
szaka is. Advent: az ünnep lelke
segít, hogy a karácsony vissza-
nyerje igazi arcát, és ne vesszen el
a felesleges költekezésben, a fá-
rasztó és idegtépõ rohanásban.
Az adventtel legszentebb ünne-

pünkre készülünk fel. Éljük át tisz-
ta szívvel, nyugalommal, szeret-
teink körében a családi békesség
örömét, a Megváltó születését –
mondta el jókívánságait a polgár-
mester. A gyertyagyújtást követõ-
en a mûvelõdési házban meghitt
hangulatú ünnepváró mûsort tar-
tottak, melyben felléptek a Dr.
Szántó Imre Általános Iskola diák-
jai, valamint a Bodzavirág népdal-
kör tagjai. A program végén kö-
tetlen tea- és süteménydélutánra,
házi készítésû süti kóstolására
várták a vendégeket.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Alsópáhoki ünnepi áhítat
Alsópáhok önkormányzata és a helyi római katolikus plébánia

közös ünnepi áhítatra várta a lakosokat és híveket a Csali közpark-
ba, ahol a hagyományoknak megfelelõen Kovács János kanonok
vezetésével a falu vezetõje meggyújtotta a köztéri adventi koszo-
rú elsõ gyertyáját december elsõ szombatjának estéjén. 

A könyv tanúskodik arról, hogy
a XVIII. században a liturgia meny-
nyire fontos tényezõ volt. Elsõ-
sorban nem az alapfokú hitokta-

tásban használták, inkább a teo-
lógushallgatók számára volt tan-
könyv, valamint a plébánosok
meríthettek belõle tudnivalókat.
Német nyelvrõl magyarra fordí-
tója a Pápán született Szentilonay
József (1693–1769) római katoli-
kus pap, majd püspök, Nagy-
szombatban tanult teológiát és
bölcseletet. Korának jótevõjeként
szülõvárosában 1756-ban kórhá-
zat, vagy ahogy õ nevezte:
ápoldát, 24 ember részére pedig
szegényházat alapított. A város-
ban utcanév õrzi emlékét. A most

bemutatott mûvet saját költsé-
gén adta ki, majd halála után
Egerben is megjelent 1779-ben.

A kötet korabeli bordázott ge-

rincû, bõrkötésû. Viszonylag jó ál-
lapotú, megkímélt példányt mu-
tat be az intézmény. A barokk kor
jellegzetes nyomdatechnikai eljá-
rásainak megfelelõen a címoldal
kétszínnyomású, szépen met-
szett vignettával. A kiállított da-
rabot a kastélymúzeum látogatói
a könyvtárteremben tekinthetik
meg az év végéig. Az intézmény a
bemutatósorozatot 2019-ben is
folytatja, jövõre lesz Festetics I.
György halálának 200. évforduló-
ja, ennek jegyében ismertetnek
könyveket.

A hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárának

Hónap könyve címû bemutatósorozatában a decemberi darab
Georg Rippel (1681–1729) német teológus, pap 1723-ban kiadott,
majd 1754-ben Nagyszombat városban magyarul is megjelent
szertartásokat magyarázó kötete. 

SÉTÁNY, JÁTSZÓTÉR, SZOBOR, TANPARK

Gyors gyarapodás Gyenesdiáson

SZENT MÁRTON-NAPI ÜNNEP

Összetartó közösségekkel
November középsõ vasárnapján tartották Keszthelyen Szent

Márton ünnepét, melyen ezúttal sok száz résztvevõvel végezték el
a lámpásjárást a kastélyparktól a Fõ téri alkalmi színpadig. A ren-
dezvényre meghívták azon Balaton-felvidéki településeket is, ahol
a templomot Szent Márton tiszteletére szentelték fel.

1D–4D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás, smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.

Tel.: 06-30/469-6953



A „Nyitott szemmel” címû
ismeretterjesztõ elõadás-soro-
zat részeként Hintalan László Já-
nos tartott hang- és vetített ké-
pes elõadást a Balaton Színház-
ban. A szakember múltunkat és
jövõnket vizsgálta a zenetörté-
net tükrében.

A könyvszerzõ zenetanár arra
kereste a választ, hogy képes-e
megmutatni a zene elõre, bárme-
lyik évszázadban, hogy merrefelé
is tart a világ. A válasza szerint
igen, ma is, mert a zene a hang
mûvészete. Az anyagtalan anyag,
amit formába önt, a rezgés, a hul-

lám. A muzsika a legfinomabb
„mûszer”, amibõl konkrét elõre-
jelzések mutathatók ki. Bizonyí-
tott tény, hogy az a-tonális zene,
amelyik elhagyja a tonalitást, egy

adott alaphangnemhez tartozást,
tudatos célként már megjelent a
XX. század elején. Több évtized
múlva valósult meg az ember ûr-
utazása, a Föld–Hold közötti súly-
talanság átélése, majd a sehova és
mindenhova tartozó világpolgár
embertípusa, ténykedése. Mára a
modern, szintén sehova és min-
denhova tartozó ipari termékek
világkereskedelmi rendszerében
élve újra harmóniára vágyunk a
zenében is. A hangnemhez vissza-
térés nem jelent kevesebbet,
mint hogy az ember tartozzon
valahová: a földgolyóhoz, adott
nemzethez, anyanyelvhez, vér-
szerinti családhoz. Az, hogy a ze-
nei hangsorokban létezõ úgyne-
vezett égi hangsorok megszólal-
nak 2018-ban, a „Felszállott a pá-
va" televíziós népzenei és néptánc
tehetségkutató verseny énekei-
ben, segítik a keresztény, egyházi
megújulást. 

Blaskó Sándor, Magyar Mûvé-
szetért díjjal kitüntetett szob-
rászmûvész és családja mutatta
meg munkáit a Balatoni Mú-
zeumban november végéig.

Az alkotói vággyal, a magyar
szellem és a magyar lélek ismere-
tével az egész családot „megfer-
tõzõ” mûvésznek az építészként
dolgozó, festegetéssel és neme-
zeléssel is foglalkozó felesége,
Marcella is bemutatkozott. Kata
lánya pedig rendkívül tehetséges
és fogékony a mûvészetek iránt,
fest, rajzol, nemezel, hímez. Ne-
mezmunkáit õserõ hatja át.

A Keszthelyre hozott munkák
az õsi, bölcsességben erõs ma-
gyar hitvilágot igyekeznek meg-

értetni, s képileg pontosan kife-
jezni. Az organikus mûvészet leg-
fõbb irányvonalát megjelenítõ,

az õsi magyar hitvilág tiszta sze-
retetre alapozott, keresztény
gyökereibõl táplálkozó képek le-
nyûgözõ erõt rejtenek. Az õszin-
teség árnyalatait hordozó szob-
rokon, a letisztultságot adó fali-
képek zömén a kék és arany szí-
nek pompája látszik. Az alkotó-
nak 11 évvel ezelõtt már volt
önálló tárlata Keszthelyen, és
örömmel fogadta el a meghívást
az újabb kiállításra, melyen Galus-
ka Réka zeneiskolai növendék
énekelt egy szép népdalcsokrot.
Az egyre gazdagabb, az Európai
Unión belül is páratlan honi kul-
túrkör tiszta forrásából merítõ
család tudja, hogy a Boldogasz-
szony népeként, a nõi teremtõ
energiákat nem szabad lebecsül-
ni. Az õsmûvészet jelképeit hasz-
náló família a kozmikus élet õské-
peit kitûnõen ismeri.  Vallják:
mindannyian sejtjeinkben hor-
dozzuk az õserõt, ami képjelekkel
is életre hívható.

A születésnapos szakkört és a
díszpolgári rangot átvett vezetõ-
jét videóüzenetben köszöntötte
Papp Gábor polgármester, aki a
hímzés hagyományának megõr-
zését és továbbadását fontos fel-
adatnak mondta.

A mûvelõdési központ és a
polgármesteri hivatal ajándékát
átvevõ asszonyok munkásságát
dr. Petánovics Katalin néprajzku-
tató méltatta, aki kihangsúlyozta,
hogy a szakkör évrõl évre rendkí-
vül magas színvonalú tevékeny-
séget végez, figyelve arra is,
hogy hímzéseik felöleljék a ma-
gyar nyelvterület minden tájegy-
ségét.

A szakkörvezetõt folyamato-
san támogató Takács Károlyné és
Hetyei Gusztávné a tagokkal
együtt olyan míves munkadara-
bokat hoztak a tárlatra, amelyek-
re már Németországban, de Ka-
nadában is dicséretet mondtak a
látogatók. A terítõk, a párnák, a
futók, a blúzok, a szoknyák, a kö-
tények, a konyhadíszek mind-

mind hitelesen mutatják be egy-
egy honi tájegység rendkívül gaz-
dag motívumkincsét.

KITEKINTÕHÉVÍZ-KESZTHELY8

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627
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Díszítõmûvészet Hévízen
Az 1968 októberében 16 taggal és Vértesaljai Antalné Mária  ve-

zetésével megalakult Hévízi Díszítõmûvészeti Szakkör fél évszáza-
dos munkájába nyújt betekintést az a hévízi múzeumban nyílt tár-
lat, amelyen hetési, rábaközi, tordai, buzsáki, dél-alföldi, nagyírá-
sos, karádi, mezõségi, hódmezõvásárhelyi, komádi, torockói,
gömöri hímzések is helyet kaptak. Kalotaszegi keresztszemes, pa-
lóc, sióagárdi, kalocsai, békési, höveji, matyó, palóc terítõkön túl za-
lai fehér, letenyei, udvarhelyi motívumkincsek is megtekinthetõk.

A BLASKÓ CSALÁD MUNKÁI A BALATONI MÚZEUMBAN

Karácsonyra hangoló tárlat

A Nagyváthy János Mezõgaz-
dasági Technikum nyugalmazott,
aranydiplomás iskolatörténész
pedagógusa tagja a Pannon Írók
Társaságának, a Csokonai Vitéz
Mihály Irodalmi és Mûvészeti Tár-
saságnak, valamint a MÛSZAK mû-

vészeti csoportnak is. A helikoni
aranyérmes és egyetemi mûfordí-
tó verseny gyõztes „fiatalember”
már gyermekkorában is költõnek
készült, és kiváló formaérzékkel
megírt költeményei külön kötet-
ben jelentek meg a Pannon Tükör
Könyvek sorozatban 2010-ben.
Második kötete, az „Õszidõm leltá-
ra” címet kapta, amelynek fülszö-
vegében Péntek Imre költõ, kriti-

kus az egyéni, kiforrott hangú
Lángi Pétert a zalai irodalom nye-
reségének nevezte. A beszélge-
tésbõl kiderült, hogy Lángi Péter
nyugdíjazásig munkahelyre, szel-
lemi mûhelyre és hivatására talált
a szakközépiskolájában. Pedagó-

giai tevékenysége mellett mindig
elõ-elõvette kedves mûfordításait
és esztendõkön át csiszolgatta, ci-
zellálta azokat. A költõi mestersé-
get egyszerre tanulta és tanítot-
ta, míg nem kikezdhetetlen for-
matökélyû versek gyûltek össze
fiókjában. A mûfordítások mellett
dalok, tájversek, kisszerkezetek,
unokái számára írt gyermekvers-
darabok is kikerültek a keze alól. 

VERSEKRÕL, IRODALOMRÓL

Költészet Keszthelyen
Keszthely egyik kortárs költõje volt a meghívott vendége a Mú-

zeumok Õszi Fesztiválja keretében a Balatoni Múzeum Halápy-ter-
mében tartott irodalmi estnek, melyre negyedszáznál több érdek-
lõdõ volt kíváncsi. A zámolyi születésû, több mint fél évszázada a
városban élõ, ma is alkotó Lángi Péter pedagógus költõvel Németh
István Péter költõ, irodalomtörténész beszélgetett. 

Szép Zala dalai
Idén 18. alkalommal rendezte

meg az általános és középisko-
lások zalai népdalversenyének
területi fordulóját a gyenesdiási
Kárpáti János Általános Iskola.

A „Szép Zalában születtem” cí-
mû verseny évenkénti meghirde-
tésének célja a tehetséggondo-
zás, a néphagyományok megélé-
se, annak megismertetése, to-
vábbadása.  Különös figyelmet
kap a rendezvénnyel a zalai nép-
dalkincs õrzésére, amit a cím is
fémjelez. Tisztelegnek ezzel id.
Horváth Károly és Vajda József Za-
la megyei népdalkutatók mun-
kássága elõtt is. A magas részvé-
teli létszám miatt a találkozók
mindenütt egész naposak. Ezút-
tal 17 település 22 intézményé-
bõl érkeztek a versenyzõk. Össze-
sen 435 éneklõ lépett színpadra,
158 szólista és 63 együttes 221
produkciót mutatott be. A diákok
felkészítésével 32 pedagógus
foglalkozott. A feladat két ma-
gyar gyermekdal illetve népdal
elõadása volt, hangszerkíséret
nélkül. 

A zsûrizést Beke Miklósné
ének-zene tanár és Horváth Ká-
roly, a népmûvészet mestere,
népzenetanár végezte. Az érté-
kelés 5 korcsoport szerint történt
szólóének, kisegyüttes, ének-
együttes kategóriában. A részt-
vevõk minõsítõ oklevelet kaptak.
A megyei szintû versenyre a ta-
vasszal kerül sor.

ROX BULDER

Mászóterem

Zala megye elsõ mászótermének nyitóünnepsége zajlott Keszt-
helyen, a vásártéri patika mögött, a Cserszeg utca 1. szám alatt
december elején. 

A nyitóünnepségen Ruff András, a sportkomplexum vezetõje el-
mondta, hogy a sportmászás 2020-ban olimpiai sportágként szere-
pel. A nulladik nyílt napon már félszáznál többen kipróbálták a ter-
met, ahova hároméves kórtól várják a mozgást szeretõket. A nyi-
tóünnepségen Komjáti Zoltán, Magyarország top-buldere méltatta
az új létesítmény elõnyeit. Az egyik kereskedelmi tévében zajló
ügyességi vetélkedõ iránt érdeklõdõk bizonyosan értékelni fogják
a terem lehetõségeit – hangzott el.

ZENETÖRTÉNETI ELÕADÁS

A Teremtõ zenei arca

Eladó egy kétszintes, elõker-
tes, a közelmúltban részben felújí-
tott, 98 m2-es lakás Zalaegerszeg-
Páterdombon, egy négylakásos
sorházban. A földszinten 1 szoba,
konyha-étkezõ, tárolóhelység, elõ-
szoba és WC található. Az emele-
ten 2 szoba erkéllyel és egy fürdõ-
szoba-WC van.

ÉRDEKLÕDNI: 30/551-0590

ELADÓ LAKÁS


