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A KESZTHELYI ÉS HÉVÍZI KÓRHÁZBAN

EREDMÉNYES FEJLÕDÉSI PÁLYÁN

Fontos fejlesztések, beruházások Keszthelyi újévköszöntõ
A Balaton Színház Simándy-termében rendezett hagyományos teljesüléséhez, miszerint alakuljon
újévköszöntõ polgármesteri fogadáson. Dömötör Csaba miniszter- ki egy Kastély–Fõ tér–Balaton-part
helyettes, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára turisztikai tengely.
Keszthely egyik legismertebb polgárát idézte köszöntõjében.
A pályázati kiírás szerint a rendelkezésre álló összeg hatvan százalékát úgynevezett zöldelemek
Kiemelte: a polgári foglalkozá- optimisták. A politikus a város to- megvalósítására kell fordítanunk.”
sát tekintve orvosként tevékeny- vábbi gyarapodásához sok erõt és Tovább szépül a sétálóutca, a Fõ
kedõ Csik Ferencnek mindössze kitartást kívánt.
térre kiültetett fák komfortosabb
négy esztendõ felkészülés elegenA helyi választópolgárok bizal- klímát biztosítanak. Épül kivilágídõ volt arra, hogy az 1936-os nyá- mából Ruzsics Ferenc polgármes- tott futópálya a Helikon parkban,
ri olimpiai játékokon a 100 méteres ter immár 12. alkalommal kö- de játszóhelyek, tanösvények,
gyorsúszásban megszerezze az szönthette a meghívottakat, parkok, olvasókertek, gyógyítóolimpiai bajnoki címet, majd 1944- számba véve az elvégzett és kész- pontok létesülnek. Megújul az Erben az életét adta a hazájáért. A re jelenteni kívánt feladatokat. Je- zsébet királyné utca alján találhavárost bátor, elhívatott emberek lezte: a következõ évben, években tó parkoló. Két, egymást kiegészílakják, akik nagy teljesítményre ké- majdnem 4 milliárd forint érték- tõ pályázaton nyert 1,1 milliárd
pesek. Az elmúlt esztendõ fejlesz- ben valósulhatnak meg fejleszté- forint felhasználásával sikerül a
tései, az elmúlt tevékeny idõszak sek. A 2017-es, jubileumok jegyé- Reischl-sörház megújítása.
beruházásai is azt igazolják, hogy ben telt, mozgalmas év eseméA polgármester szólt a városi
az itt élõk nem sodródnak az élet- nyeinek felsorolása után bejelen- strand 288 milliós fejlesztésérõl, a
tel, hanem tesznek is érte és okkal tette: „A Zöld város elnevezésû Zeneiskola, a Sopron Utcai Óvoda,
projektre 1 milliárd forintot kap- és Zöldmezõ iskola energetikai
tunk. Ennek a megvalósítása jelen- modernizálásáról.
tõsen hozzájárul a régi vágyunk
(Folytatás a 4. oldalon.)

A betegellátás minõségét javító fejlesztésekre a keszthelyi kór- az áramszámla. A kórház területe
ház több mint 195 millió, a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reu- tele van különféle közmûhálózamakórház pedig 186 millió forint európai uniós támogatást nyert el. tokkal, az alapozási munkák során
több közmûvet át kellett helyezni,
vagy ki kellett váltani, ezért a proAz Emberi Erõforrás Fejleszté- infekciókontroll rendszert is ki- jekt zárását március végére tûzsi Operatív Program (EFOP) pályá- építünk. A Hévízgyógyfürdõ és tük ki. A kórház belsõ parkolási
zatán elnyert forrásból a kórházi Szent András Reumakórházban a rendje is akkor áll vissza a megfertõzések megelõzésére szolgá- hálózati vízellátó rendszer fertõt- szokott kerékvágásba.
A járóbeteg-ellátás fejlesztéló eszközökkel szereljük fel a lenítéséhez környezetbarát, a
keszthelyi és a hévízi egészség- szervezetre ártalmatlan klór-dio- sére, orvostechnikai eszközbeügyi intézményt, és mindkét kór- xidos vízfertõtlenítõt vásárolunk. szerzésre, mûszerek vásárlására
házban bevezetjük az egységes A levegõfertõtlenítést itt is plaz- is érvényes pályázatot adtunk be,
betegazonosító rendszert szep- matechnológiás berendezés tele- várjuk az eredményt. Már zajlik és
tember végéig – adta hírül dr. pítésével oldjuk meg. Az épület- idén be is fejezõdik nagy tudású
Kvarda Attila, a két kórház igazga- ben érintésmentes fertõtlenítõ- ultrahang-(UH)-készülékek betója, aki a projektekrõl részletek- szer-adagolókat és ellenõrzõ UV- szerzése. Az egyik, kompakt,
vizsgálatok
készülékeket szerelünk fel, a fer- kontrasztanyagos
kel is szolgált.
– A keszthelyi kórházban plaz- tõtlenítõ kézmosás a betegek és végzésére is alkalmas UH-diagmatechnológiás berendezést te- hozzátartozóik számára is elérhe- nosztikai berendezés a központi
radiológiára kerül. A másik közelepítünk, az új eszköz használatá- tõ lesz.
– Milyen pályázatok segítik pes nagyságú, mobil készüléknek
val csökken a légúti eredetû fertõzések és az újrafertõzõdés esé- még idén a keszthelyi kórházat? pedig az intenzív osztályon ves– Az energia- és költséghaté- szük hasznát, hogy a készüléket
lye. A kézhigiénét érintésmentes
fertõtlenítõszer-adagolók bizto- kony mûködésre törekedve, egy mozgassuk, ne pedig a beteget. A
elõsegítésére
sítják majd. Az izolált kórtermek százszázalékos támogatási inten- betegmozgatás
zárófertõtlenítéséhez környezet- zitású, uniós pályázat sikerét szánt új, korszerû eszközöket: bebarát automatát szerzünk be, ez megragadva, egy fotovoltalikus teghordó ágyakat, székeket is
hozzájárul a kórterem és az esz- napelemrendszer telepítése zajlik kap idén az intézmény, megfelelõ
közök, valamint a levegõ gyors a kórházban, mellyel elektromos számban és nagyságrendben.
nyílászárócseréket,
megtisztításához. A hálózati vízel- áramot állítunk elõ, amit az áram- Tervezünk
látó rendszert vízfertõtlenítõ be- szolgáltató hálózatába táplálunk amire a pénzügyi forrás már renrendezés telepítésével fejleszt- be. A megújuló „zöld” energiával delkezésünkre áll.
(Folytatás a 4. oldalon.)
jük, és úgynevezett környezeti jelentõs mértékben csökkenni fog

Elõadások, könyvbemutatók
A rendezvény fõ célja ebben
az évben is a mozgás népszerûsítése és az egészséges életmódra
nevelés volt. Az iskola diákjai mellett a szülõket, a pedagógusokat,
illetve a falu lakóit is bevonták az
egészségnap programjaiba. Majdnem az összes tanteremben zajlottak interaktív elõadások. Voltak, akik kézmûveskedtek, plaká-

tokat készítettek, de akadtak
olyanok is, akik egészséges zöldségszobrot faragtak vagy salátát
készítettek, esetleg gyümölcslevet préseltek.
A gyõztesek oklevelet kaptak
és mindenkinek jutott müzliszelet
is. Az orvosi rendelõ asszisztense
Tóthné Széll Csilla egészségügyi
témájú elõadásokat tartott, de

A keszthelyi járás és a környék tûzoltószervezetei, kutatómentõ csoportjai, önkéntes
mentésre szakosodott szervezetei és egyesületei 8,1 millió forint értékben kaptak új technikai és védõeszközöket, különféle szerszámokat, berendezéseket, a szabványnak megfelelõ
szakfelszereléseket a január elején tartott keszthelyi átadási ünnepségen.

Voltak, akik képzésre, mûködési költségekre, szertárépítésre,
rekonstrukcióra, az Egységes digitális rádió-távközlési rendszer
fejlesztésére kértek és kaptak támogatást.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság országosan
majdnem 800 pályázat támogatására mondott igent a mintegy
600 milliós kiosztható költségvetési keretbõl. A rendezvényen
Egri Gyula tûzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója arról szólt, hogy
a megyében mintegy 1200 önkéntes tûzoltó végez lelkiismeretes munkát. A megye gyakorlatilag minden szervezete és egyesülete élt a pályázat kínálta lehetõséggel, így most 40 millió forintnál nagyobb összeget fordíthatnak eszközfejlesztésre. Az önkéntes lánglovagok szerepvállalását,
helytállását dicsérte köszöntõjében Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje valamint
volt könyvbemutató is. Kiss Erzsé- Strázsai Zoltán, a megyei tûzoltóbet testnevelõ, író, az Öngyógyító szövetség elnöke is.
emberek címû kötet szerzõje, a
mozgás misszionáriusaként járja
az országot és elõadásokon tárja a
közönség elé, hogy a sport, a
mozgás, az alternatív gyógymódok, a segítõ közösségek, a saját
felelõsségünk elismerése a legkilátástalanabb testi-lelki betegségekbõl való kigyógyuláshoz is
hozzásegíti mindazokat, akik hisznek a mozgás okozta örömben.
Bemutatta legújabb projektjét: a
szenior örömtáncot, ami a mozgáson túl agytornaként is kiválóan
megállja a helyét.

ALSÓPÁHOK: EGÉSZSÉGNAP

Kitûnõ idõjárási körülmények között hagyományos egészségnappal indították az évet Alsópáhokon. Az önkormányzat és a helyi iskola által szervezett program mókás sportvetélkedõkkel, játékos
sorversenyekkel indult, de a mozogni vágyók zumbaórán, foci- és
kosármeccsen is részt vehettek az intézmény tornacsarnokában.

Önkéntes
tûzoltóknak
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A doni
áttörésrõl
„– Ma, napra pontosan 75 évvel ezelõtt volt a II. világháborúnak a magyarok számára legtragikusabb napja, a doni áttörés,
ahol rengetegen vesztek oda.
Ma, a fontos történelmi emlékezés és visszatekintés alkalmával,
a történelmi igazságok átelmélkedésével, a háborúban elhunyt,
az áttörésnél elesett, a fogságba
került lelkéért imádkozunk” –
mondta el a híveknek, az ünnepi
szentmise celebránsaként Tál
Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom plébánosa.

Magyarország hadtörténetének egyik legtragikusabb eseményeként írta le a hetvenöt évvel
ezelõtt történt doni áttörést Kardos József nyugalmazott pedagógus, a templomban tartott ünnepi megemlékezés fõ szónoka.
Mint kiderült: az 1942 nyarától
1943 februárjáig tartó harcokban
a több mint kétszázezer fõt
számláló Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg jelentõs része
megsemmisült, és óriási veszteségek érték a 9. fogatolt vonatosztály honvédeit is, akiknek ünnepélyes, áprilisi búcsúvételét
Kalapos István idézte fel a Keszthely és Vidéke Hírlap korabeli,
1942. május 2-ai tudósítását felolvasva.
Jelezte: az egyházi, polgári,
társadalmi, helyõrségi vezetõk
részvétele mellett zajló ünnepségen rengeteg kíváncsi ember tette tiszteletét. Az 1943-as doni áttörés során hõsi halált halt honvédekre emlékezõ engesztelõ
szentmise és a megemlékezés
után a várkerti világháborús emlékmûvet koszorúzta meg Keszthely polgármestere, alpolgármestere, jegyzõje és az önkormányzat képviselõ-testületének néhány tagja.

A KESZTHELYI ASBÓTHBAN

Elektronikai tantermek
A Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum
(ZSZC)
keszthelyi
Asbóth Sándor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
a Legrand Zrt.-vel közösen, negyedév alatt, mintegy ötvenmillió forintos beruházással, hazánkban egyedülálló, intelligens
rendszerû, a jövõ elvárásainak
megfelelõ
elektrotechnikai,
elektronikai tanteremegyüttest
épített ki, amelyet január elején
avattak föl.

A beruházás jó példája egy világviszonylatban is jelentõs multinacionális cég és egy szakmailag
magas minõségû oktatás megvalósítására törekvõ szakképzõ intézmény gyümölcsözõ együttmûködésének, mondta el az avatóünnepségen Csótár András, a
megye egyik legnagyobb szakképzési intézményének igazgatója.
Az erõsáramú területen legújabb fejlesztésû, modern, folyamatosan bõvíthetõ rendszerrel

6000 amper áramerõsségig bekötéseket, méréseket lehet elvégezni. A multinacionális cég mintatermeiben a gyengeáramú, az erõsáramú, továbbá az otthon- és
épületirányítási rendszerek össze
vannak kötve. A beruházás megvalósítására szánt összeg felét adta a multinacionális nagyvállalat
anyagban, eszközben és szakmai

KELETI FILOZÓFIÁKKAL

Egészségmegõrzés
A Keszthelyi Természetgyógyász Klub januári elõadás-sorozatának Kovács Erika életmód-tanácsadó volt a vendége, aki a keleti filozófiák szerinti egészségmegõrzésrõl tartott termékkóstolóval és
termékbemutatóval egybekötött elõadást.

Hazánkban webáruházat és visszatekintõ cég, amelyik az
raktárt is mûködtet az a több mint egészséges élet titkát hirdeti több
húszéves magyarországi múltra ezer éves kínai császári receptúrák

MSZP–PÁRBESZÉD:

Támogatják a DK-s jelöltet
Zala 2. számú választókerületének országgyûlési jelöltállító sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán, a megyei közgyûlés DK-s tagja és
Mohácsi József, az MSZP helyi alapszervezetének elnöke elmondta:
az MSZP és a Párbeszéd támogatja a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét: Kovács Viktóriát, a DK választókerületi elnökét, keszthelyi
önkormányzati képviselõt.

Nagy Zoltán szerint a DK az
„egy az egy ellen” kampánystratégiát követi, ezért a Fidesz jelöltjével szemben elég egy, esélyes, demokratikus jelölt állítása.
A koordinált jelöltindítás elõnyeit
Kovács Viktória mérnök-közgazdászt azért is élvezi. Mint mondta, mert a párt komolyan veszi a

nõi kvótát, azt, hogy a közéletben több nõi politikusnak is helye
van. Az ellenzéki várospolitikus
számos helyi ügyben emelte föl a
szavát a kormány uszító, tisztességtelen politikája ellen.
Sokszor tett a Keszthelyen és a
környéken élõkért: a fenékpusztai
kilakoltatási ügyével, a Vajda-gim-

názium igazgatóválasztásával kapcsolatban emelte fel szavát, valamint a Cserszegtomajra vezetõ út
körforgalommá építéséért. Szólt a
gyanús kikötõvásárlások, a köztéri
LED világítási botrányról is. Mohácsi
József a „változás képviselõjelöltjeként” beszélt Kovács Viktóriáról,
akit az MSZP maximálisan pártol, és
várhatóan az egész baloldal teljes
mellszélességgel támogatni fog.
Kovács Viktória jelezte: a DK
programjára rímelnek saját helyi
célkitûzései: az egészségügy, az
oktatás, a nyugdíjasok helyzetének javítása, a lehetõségteremtés
a vállalkozások számára.
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Fontos fejlesztések, beruházások
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az épületek teljes körû rendbe
tétele tervben van, de erre egyelõre még nincs forrás. Tervünk
van a belsõ úthálózat és a közvilágítási rendszer megújítására is.
– Mi jut a hévízi kórháznak?
– Hévízre már meg is érkezett
egy kisebb értékû UH. Sikerült befejezni a gyógyszállodánk részleges felújítását. Negyven vendégszobát korszerûsítettünk. A hotel
légtechnikáját, fûtési és hûtési
rendszerét is újjá varázsoltuk. Folyamatosan fejleszteni kívánjuk a
gyógyturizmus fogadási felté-

munkában, de az oktatási intézmény is hasonló méretû fejlesztést, beruházást valósított meg. A
villamos hálózat cseréjével és kiépítése mellett teljesen felújították az épületszárnyat, kicserélték
a melegburkolatokat, új ablakokat
építettek be, felújították a falfelületeket, továbbá fény- és hõtechnikai fejlesztéseket is végrehajtot-

teleit. A vendégelégedettség növelésének szándékával a tófürdõn is zajlottak kisebb felújítások,
de a vendégparkolókat is sikerült
rendbe tenni, megfelelõ beléptetõrendszerrel ellátni. Ebben az
évben nekiálltunk a fedett fürdõ
tetõszerkezeti javításának, valamint már tavaly sikerült forrást
találni az iszapüzem és az iszapkezelõ helyiségek technológiai
feltételeinek modernizálására.
Ide új iszap-elõkészítõ, sterilizáló
berendezések kerültek. Új szakrendelések bevezetése nincs
tervben, de ezek struktúrájának

változtatásában érdekeltek vagyunk.
A betegforgalmi adatok növekedése, a felmerülõ egészségügyi problémák miatt kismértékû
módosításra szükség van. Hévízen eddig egy osztályként mûködött a 225 ágy, mostantól négy
osztályként, önálló osztályvezetõkkel, önálló hatáskörrel, önálló
felelõsséggel. Ezzel meg tudtuk
teremteni a profilírozás szervezeti feltételeit. A reumatológiai
osztályhoz hasonlóan a rehabilitációs osztály is fõ profilt kapott.
Az egyik osztályunk traumatoló-

segítségével. A kiváló ár-érték arányú termékekben a több ezer
éves receptúrák tapasztalata ötvözõdik a modern orvostudomány
és biotechnológia vívmányaival.
Az elõadó a prevenció fontosságát
hirdetve szólt arról, hogy a különféle szerekkel hamar elérhetõ az
egyensúlyi állapot, ami az egészséges lét fontos eleme.
Már kicsi kortól fontos volna a
gyerekek étkezését egészségesre
cserélni, mert rengeteg mesterséges anyagot, ízfokozót, színezéket eszünk vagy iszunk meg,
ahelyett, hogy ragaszkodnánk az
egészséget kínáló árukhoz, termékekhez. Ha megbillent az
egészségünk egyensúlya, kideríthetjük az okot és átértékelhetjük
életünket, eddigi döntéseinket,
és viszonylag könnyen ráléphetünk az egészségtudatosság útjára. A tanácsadó által forgalmazott
szerek elõnye, hogy holisztikusan
kezeli az embert, azaz nem csupán egy adott betegség gyors
gyógyítását igyekszik megtenni,
hanem az embert komplexitásában ragadja meg, mivel minden
mindennel összefügg. A WHO által minõsített étrendkiegészítõk
bizonyítják, hogy lehet gyógyulni
mellékhatásoktól mentesen, függõség kialakulása nélkül is.
giai, ortopédiai, proktológiai,
protetikai a mûtétek utáni rehabilitációra specializálódott. Az immunológiai hátterû mozgásszervi
kórképekkel is foglalkozunk. Harmadik fõ profilként, fõ hangsúlylyal kezeljük az elsõdleges és másodlagos csontritkulás kezelését.
A „G” jelû, azaz az aktív reumatológiai osztályunkon kezelt betegek számára megteremtettük a
feltételét a korai reumatológiai
rehabilitációnak is. Tavaly újra
meghaladtuk az egymilliós belépésszámot a tófürdõn és a
gyógymedencében.
Elláttunk
5500 fekvõbeteget és 303 ezer
járóbeteget. A szállodánkban
4500 vendég töltött el 20 ezer
vendégéjszakát. A Keszthelyi Kórház az elmúlt évben 7800 fekvõbeteget láttunk el 71.500 ápolási
napon. A járóbeteg-szakellátásainkat mintegy 300 ezer beteg
vette igénybe.

HORIZONT
tak. A kiépült intelligens technikákat alkalmazó rendszer lehetõséget teremt az asbóthos villanyszerelõ és erõsáramú elektrotechnikus tanulók felkészítésére, beleértve a hazai és a nemzetközi versenyeket is. A „Közoktatás minõségéért” díjjal kitüntetett minõsített referenciaintézmény kitûnõ
eredményeket felmutatva már
eddig is élen járt az Euroskills és
Worldskills versenyeztetés területén. Szépségápoló versenyszámban nem csak Magyarországon,
de nemzetközi viszonylatban is
szép sikereket értek el. Az újdonsült fejlesztéssel mostantól már
más szakmai területre is kievezhetnek. A termekben a versenyfelkészítésen kívül szakmai tréningeket is tartanak, amellyel a már
végzett szakemberek továbbképzését segíthetik elõ.
Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
helyettes államtitkár kiemelte:
kooperatív együttmûködéssel, a
tantárgyi követelményeken túlmutatva, az ágazati készségtanács filozófiájával egybecsengõ,
intelligens rendszerû, valós és
életszerû munkahelyi körülményeket biztosító, a modern kor
elvárásainak megfelelõ tanter-

mek készültek el, tökéletes helyszínt biztosítva a duális képzés
elõszobájának.
Szabó Károly, a ZSZC fõigazgatója az elõremutató, kiváló szakmai célokat megvalósító beruházás elõnyei között arról tett említést, hogy az itt végzett tanulók
biztos tudással kerülhetnek ki a
munkaerõpiacra.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a megyei oktatási intézmények eredményes együttmûködését dicsérte. Az oktatásba
befektetni hosszú távú stratégiát
jelent – mondta el. A politikai és
gazdasági élet résztvevõi is azon
dolgoznak, hogy a fiatalok jól felfogott érdekbõl válasszák a szakképzõ intézményeket, ahol megtalálják a helyüket és a számításaikat.
Károlyi László, az idén 99 éves
Legrand Zrt. vezérigazgatója aláhúzta: az innovációval és a tradíció ötvözésével, tapasztalatokat
gyûjtve, magyar szakembereket
alkalmazva, mindig értéket teremtve, frissességgel és dinamikával igyekeztek megtalálni a legmegfelelõbb megoldásokat a
szakmai kihívásokra. A tavaly átadott három darab után ez a negyedik komplex laborjuk.

Jobbik: a bérunióról
A Jobbik keszthelyi alapszervezete nevében Herold János, a párt
önkormányzati képviselõje és dr. Weller-Jakus Tamás, a választókerület jobbikos országgyûlési képviselõjelöltje a közszféra és köztisztviselõi ágazat tervezett létszámleépítéseivel kapcsolatban tartott közös sajtótájékoztatót.

Elhangzott: Demján Sándor
milliárdos üzletember úgy látja:
hazánkban 350 ezer felesleges állami alkalmazott van. Álláspontja
szerint leépítések nélkül nem tud
fejlõdni az ország. A Nemzetgazdasági Minisztérium 50 milliárd
forintot nyert a létszámleépítés
végrehajtására. A Jobbik viszont
azt látja, nemhogy létszámtöbblet lenne a közszférában, de a tömeges pályaelhagyás miatt reménytelen bizonyos munkakörök
betöltése egyes vidéki hivatalokban, így Keszthelyen is, ezért
egy-egy munkavállalónak pedig
több emberre jutó feladatot kell
elvállalnia. A párt által javasolt
húszszázalékos béremelés he-

lyett csak egy szégyenteljes, méltánytalan egyszeri bérkiegészítést kaptak a keszthelyi hivatal
dolgozói. Felháborítónak vélik,
hogy a Fidesz-frakció az alpolgármesternek néhány éves munkatapasztalata után akkora munkabért szavazott meg, ami többszöröse a 27 éve köztisztviselõként
dolgozó munkavállalóénak. Nincs
elég tanár, orvos, ápoló, mentõ,
szociális munkás, így létszámhiány fenyegeti az ellátandó közszolgáltatások színvonalát. Látszat-, presztízs- és kamuberuházások helyett a Jobbik béruniós
kezdeményezésének végrehajtása valamint gyors illetménynövelés szükséges.

EREDMÉNYES FEJLÕDÉSI PÁLYÁN

Keszthelyi újévköszöntõ
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bástya utcától induló,
Gyenesdiás határáig vezetõ új kerékpárút épül, a kertvárosban a
csapadékvíz-elvezetési probléma
részbeni megoldására költenek el
200 milliót. Megvalósul az ipari
park és a Kísérleti Utcai Óvoda bõvítése, és 14 lakás felújításával kívánják segíteni a fiatalok helyben
maradását. A leromlott városi területre és az ott lakók társadalmi
hátrányainak csökkentésére 320
millió forintot, a könyvtárbõvítésre pedig 40 milliót fordíthatnak.
Az említetteken kívül még humán
erõforrással foglalkozó pályázaton is sikeresen vett részt Keszthely. A nem önkormányzati, hanem intézményi, vállalkozói fejlesztéseket vázolva kiemelte: a
kórház 130 millió forintos keretbõl fotovoltaikus kiserõmûvet
épít, a betegbiztonság növelésére pedig 195 milliót költenek el. A
Helikon Kastélymúzeum milliárdos összegeket használhat fel további helyreállításra, fejlesztésekre. Keszthely régi, turizmussal
összefüggõ vágyai is teljesülni
látszanak. Két év múlva a Hotel
Helikon 4 csillagos lesz, megújul a
Hullám Szálló, a Via Hotel pedig 5
csillagos szállodaként mûködik
majd tovább. Ruzsics Ferenc a jelenlevõk egészségére, Keszthely
fejlõdésére emelte poharát, majd

fogadáson látta vendégül a résztvevõket.
A felvázolt beruházások zöme
a Területi Operatív Programban
valósul meg – emelte ki a térség
országgyûlési képviselõje. Manninger Jenõ pohárköszöntõjében
kitért arra, hogy nagyon szép fejlõdési ívet folytathat tovább
Keszthely. A miniszteri biztos arra
emlékeztetett: a kormányzat célkitûzése a miniszterelnökség jóváhagyásával megvalósulni látszik, hisz a tervezés és az elõkészítés szakasza után startolhatnak a
nagy ívû beruházások. Egyes stratégiai fejlesztések érintik majd a
Festetics-örökséget, a sármelléki
repülõteret és az egyetemet is.

HÉVÍZ-KESZTHELY

PANORÁMA

A BALATONI MÚZEUM FEJLESZTÉSEI

5

BALATONI BORBARÁT HÖLGYEK

Néprajzi látványtár és a többi Vigasság Vince-napon
Tartalmas, programokban és beruházásokban is gazdag esztendõ elé néz a Balatoni Múzeum. „Balatoni Kincsestár” elnevezéssel,
az északi belsõ udvar eddig jórészt kihasználhatatlan területén,
egy kupolával lefedett, az aulával egybekötött, télen-nyáron használható néprajzi tanulmánytár kialakítása kezdõdik meg februártól, mintegy 60 milliós pályázati keretösszegbõl.

„A sokszínû múzeum” munkacímmel ellátott, 25 milliós összegû uniós pályázat márciustól startol, amelyben múzeumpedagógiai
programokat valósítunk meg óvodásoknak, általános és középiskolásoknak. A harmadik, a szentendrei skanzennel közös, „A mi városunk másképp” címû nagyprojektünkre ugyancsak elnyertünk egy
több mint 3.5 milliós EU-s forrást.
E mintaprojektbe három középiskolából vontunk be diákokat, akik
olyan idegenforgalmi, helytörténeti, kommunikációs és marke-

átriumos
udvarban
néprajzi tanulmányilletve látványtár épül,
ehhez kapcsolódó oktatási-foglalkoztató
térrel. Várhatóan áprilistól megkezdõdnek
különféle belsõépítészeti, akadálymentesítési, épületgépészeti,
tartószerkezeti és vilHavasi
lamos hálózati munkálatok. Az átrium üvegkupolás
tetõzetet kap, valamint az épület
elsõ emeletével megfelelõ szint-

Látványterv a sokszínû múzeumról.
tingismereteket kapnak, melyek
segítségével megtervezhetik, és –
mint „turisztikai terméket” – akár
értékesíthetik is saját, tematikus
városismereti sétájukat – foglalta
össze 2018. fontosabb feladatait
Havasi Bálint, a keszthelyi múzeum igazgatója.
A „Balatoni Kincsestár” szakmai koordinátora Gyanó Szilvia
néprajzkutató elmondta: a jelenleg nyitott, 75 négyzetméteres

magasságban egy belsõ födémszinttel bõvül. A galériát az épület elsõ emeletével azonos szinten alakítjuk ki, az emeleti néprajzi raktárból és a díszterembõl
átjárást biztosítunk az ablakok, illetve a lift megnyitásával a galéria szintjére. A kialakított új néprajzi látványtár mindkét szintjén
láthatóvá tesszük a mûvelõdéstörténeti és kiegészítõ muzeológiai információkkal ellátott nép-

Érdemrendes alkotótól
Alkotó munkái elismeréséül Magyarságért érdemrend kitüntetésben részesült a múlt év végén Turi Török Tibor keszthelyi szépmíves.

rajzi gyûjteményi elemeket, témánként csoportosítva (kerámia,
fehérhímzés, viselet, pásztorfaragás, népszokások mûvészete,
yonkersi magyarok). A földszinten 15 fõnek elegendõ helyet
biztosítunk tanuláshoz, kutatáshoz, kézmûves tevékenységhez,
valamint egyéb múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz. A foglalkoztató bútorzata
mozgás-és látássérültek számára is
használható lesz.
Major Katalin mûvészettörténész
a
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések minBálint
denkinek” címû „A mi
városunk másképp” kiemelt projekthez kapcsolódó pályázat lényegét összegezve kiemelte,
hogy szakmai tervükben egy tematikus, történetmesélésen alapuló városi sétát kell profi módon
kigondolni, majd megvalósítani. A
gyakorlatban is jól hasznosítható
tudás megszerzése és ügyes továbbadása a cél. Az idegenvezetésre vállalkozó diákok a pályaorientáció idõszakában a múzeum szakembereitõl és együttmûködõ partnereitõl olyan impulzusokat kapnak, melyek meghatározóak lehetnek a továbbtanulásban, a pályaválasztásban és a
munka világában való érvényesülésben. Az egyenként átlagosan
másfél órás, váltakozva elméletés gyakorlatorientált elõadásokat, foglalkozásokat tömbösítve,
havi egy alkalommal tartjuk. A
mentoraik által véleményezett
ötleteikbõl, témajavaslataikból a
projekt végére egy olyan valódi,
városismertetési termék jön létre, amellyel késõbb pénzt is kereshetnek.
A „Sokszínû múzeum” program szakmai vezetõje Németh
Péter múzeumigazgató-helyettes rávilágított: sokéves tapasztalatokat felhasználva az a célunk, hogy gyarapítsuk a fiatalok
ismereteit és tudását, fejlesszük
képességeiket és készségeiket,
hozzájárulva a gyerekek személyiségfejlõdéséhez is. A másfél
éves projektben fejlesztjük az ifjoncok képességeit, kreativitásukat és erõsítjük motiváltságukat.
Az oktatási intézmények pedagógiai programjához igazítottan
megterveztük a foglalkozásokat
és elkészítettük a szakmai tervet.

A 19 esztendeje a borbarátság szolgálatába állt Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 19 magyar boros civil szervezetet hívott
meg Keszthelyre az Amazon látogatóközpont rendezvénytermébe
január utolsó elõtti szombatján a hagyományos Vince-napi rendezvényére.

Köszöntõjében Dévényiné Balogh Gyöngyi
elnök kiemelte: civil lobbistaként lassan két évtizede állnak a gasztronómia, továbbá a finom
zalai és nyugat-balatoni
borok szolgálatában. Lokálpatrióta egyesületként kül- és belföldi rendezvényeken népszerûsítik Keszthelyt és a környék értékeit. A jobbára
anyaként vagy nagymamaként is helytálló hölgyek a szabadidejük terhére, társadalmi munkában rendezvények fõszervezõiként,
vagy
egy-egy program segítõiként állnak helyt fesztiválokon,
gálaprogramokon,
karácsonyi
mûsorok alkalmával. A két új, fiatal tagjuk avatására majd a huszadik, jubileumi évforduló alkalmával kerítenek sort – hangzott a
bejelentés. A keszthelyi, rezi,

zalalövõi, móri, balatonfüredi,
letenyei, tolcsvai, székesfehérvári, badacsonyi, velencei, kecskeméti, tihanyi vendégek mellett
köszöntötték a muravidéki magyarlakta falu: Csente boros
egyesületét, a Drustvo Vinogradit

amelyet a közeljövõben CD-lemezen is kiadnak majd. Karakteres,
testes, hosszan tárolható, egyedi
arcú fehér-, rozé- és vörösborait
a Bezerics családi pincészet mutatta be a megjelent vendégeknek.

A hónap könyve

ség elé, amely valamilyen módon
kapcsolódik az elsõ keszthelyi
Festeticshez. Életrajzát Szabó Dezsõ írta meg 1928-ban „A herceg
Festetics család története” címû
könyvében, a többi családtagéval
együtt.
Festetics Kristóf a Keszthelyen vásárolt birtokon 1745-ben
kezdett hozzá kastélyának megépítéséhez, amely 200 éven keresztül volt meghatározó jelentõségû hely a család életében.
Jótékony tettekkel mutatta
meg, hogy fontos számára a közszolgálat. Gyógyszertár alapítását támogatta, nevéhez fûzõdik
az elsõ keszthelyi kórház alapítása, mely a betegek gyógykezelése mellett otthont adott a szegény sorsú, munkaképtelen öregeknek is. Templomokat építtetett, iparosokat telepített le
Ausztriából és Morvaországból. Õ
vetette meg a napjainkban is felbecsülhetetlen értékû, nemzeti
kincset jelentõ fõúri magánkönyvtár alapjait.
Minderre emlékezve került a
hónap könyve januári kiállítási darabjaként bemutatásra az 1928-as
kiadású családtörténeti kötet.

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára idén
is folytatja a Hónap könyve címmel tavaly indított bemutatósorozatát. Idõbeni aktualitások szerint egy-egy kötetet állítanak ki havi rendszerességgel.

Az idei kiállítási program jubileumhoz kötõdik: 250 évvel ezelõtt, 1768-ban hunyt el a Keszthelyen 1739-ben otthonra lelõ,

kastélyt építtetõ Festetics Kristóf.
Rá emlékezve kerül minden hónapban olyan értékes, ritkaságnak számító dokumentum közön-

A HELIKONI ÜNNEPSÉGEK ALAPÍTVÁNY

A „Pro Cultura Keszthely” díjazottja
A keszthelyi önkormányzat
képviselõ-testülete az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek
Alapítvány részére a város kulturális életében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül
„Pro Cultura Keszthely” kitüntetõ címet adományozott.

Az alkotónak számos köztéri
szobra áll településszerte hazánkban és a határainkon túl is.
Több szakrális mûve, s jeles történelmi személyiségeket formázó munkája, események kompozíciója található meg. Városának
is több szobrot ajándékozott, a
múlt év karácsonyára a Ranolder
János Római Katolikus Általános
Iskola részére készítette el a
Szent Koronával Magyarország
királynõjeként ábrázolt Szûz Mária-szobrot. A mûvet az ünnepek

elõtt, daru segítségével helyezték el az épület homlokzati emelvényén.
Turi Török Tibor elismerten tevékenykedik az irodalom terén is:
a múlt évben a Kritikusok és Írók
Kulturális Egyesülete „Mikor fellebben a függöny” címmel, egy
filmes élmény feldolgozása témakörében kiírt novellapályázaton
második helyezést nyert. Idén két
novelláját pedig beválogatták a
„100 minitörténet” címmel kiadásra kerülõ antológiába.

A magyar kultúra napja alkalmából a Balaton Színházban tartott gálaesten a „helikonos szereplõk” vitték a prímet. A középiskolások mûvészeti versenyének,
a Helikoni ünnepségeknek a díjazottjai léptek föl ugyanis verssel,
prózarészlettel, komolyzenei darabok elõadásával.
Az ünnepségen Ruzsics Ferenc
polgármester idézte fel az ünnep
eredetét, a magyarság együvé tartozásának jelképét: a Himnusz születését. A nemzeti elkötelezettség
hangján szólt arról, hogy a kultúrát
csakis együtt tudjuk megõrizni, átörökíteni, óvni, gyarapítani.

is. Dr. Petánovics Katalin nyugalmazott néprajz-muzeológus az öt
legismertebb boros szentrõl tartott érdekes elõadást. A Pékné
Orbán Julianna vezetésével mûködõ Gyenesi Dalárda olyan zalai
ivónótákból álló csokrot hozott,

Mint a laudációból kiviláglott:
a több mint 200 éves múltra
visszatekintõ Helikoni ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal
rendelkezõ, kétévente megrendezésre kerülõ helyi, kulturális
seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között, 18 mûvészeti

kategóriában, szakértõ zsûri elõtt
mérik össze tudásukat. A Helikoni
ünnepségek magyarországi és
európai viszonylatban is egyedi
rendezvény, hiszen a középiskolás korosztály ilyen jelentõs nagyságrendû összmûvészeti megnyilvánulásával alig találkozni.
A Helikon Keszthely városának

Regényiné Király Éva átveszi az elismerést.

a legrégebbi, legismertebb és
legnagyobb rendezvénye. A Helikoni ünnepségek hajnalát olyan
nagyságok fémjelzik, mint Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor,
Dukai Takács Judit, Pálóczi Horváth Ádám és Kazinczy Ferenc. A
rendezvényt az 1817-es kezdetektõl a 20. század eleji megújításán és az 1970-es évekbeli kicsúcsosodásán át egészen napjainkig
kiemelkedõ figyelem kísérte helyi, régiós és országos szinten
egyaránt. Tavalyelõtt 47 dunántúli település 125 középiskolájából több mint 3000 diák részvételével és 23 tagú zsûri közremûködésével 18 mûvészeti kategóriában már 700 versenyprogramra
került sor. Az alapítvány a Festeticsek örökségének ápolása mellett, töretlen elkötelezettséggel,
kétévente egy alkalommal szervezi meg a kultúra magyar városában és bonyolítja le a kulturális
szemlét. Az elismerést Ruzsics
Ferenc és Csótár András, az önkormányzat Emberi Erõforrások
Bizottságának elnöke közösen adta át Regényiné Király Évának, a
kuratórium elnökének, aki köszönetét tolmácsolva jelezte: idén
újból lesz Helikon: április 19-tõl
21-ig.
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SOLYMÁSZ-VADÁSZ

KITEKINTÕ

BIZTOS JÖVÕJE VAN

Nyílt napot rendeztek A vonyarcvashegyi kézilabdasportnak
Solymász-vadász nyílt napot szervezett a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum Vadászati Múzeuma és a Vadászati Kulturális Egyesület Solymász Rendje január közepén. A késõ délutánig tartó rendezvény alkalmával száznál több érdeklõdõ kísérte figyelemmel a
ragadozó madarakkal történõ tradicionális vadászatot, ahol fácán
került terítékre. A vadászat keszthelyi és gyenesdiási helyszínére a
Festetics állatpark parkolójából indultak a résztvevõk. A „miniteríték” leadása után a hajtók, a vadászok és a segítõk közös vacsorán
vettek részt.

A megnyitó alkalmával, sasok,
ölyvek és sólymok jelenlétében:
Lóki György, a rend vezetõje tájékoztatott a program részleteirõl. A
fõsolymász ismertette a madarak
tulajdonságait és a nevelésükre,
betanításukra vállalkozók szakmai
feladatellátását. Tóth Csaba, a vadászati múzeum igazgatója az eseményt a Festetics-hagyományok
õrzése szempontjából is fontosnak
mondta. A solymászat, mint élõ
emberi örökség, hungarikumnak
számít. A szakember szerint a ragadozó madarak és a természet szeretete, a vadászmadarak betanítása és felnevelése, a tradicionális
solymászati felszerelések elkészítése, a tradíciók ápolása, valamint a
szemléletformálás, a tanítás szempontjából is értékesnek számít. A
magyarság solymászati múltja több
mint ezer évre tekint vissza, hozzá
tartozik a magyarságtudathoz, és
mint ilyen, végigvonult egész történelmünkön. Az élményt, tudást,
tapasztalatszerzést adó vadászaton
– ahol hölgy solymásszal is találkozni lehetett – alkalmassági vizsgát
tett egy drótszõrû magyar vizsla is.

HÉVÍZEN

Képzõmûvészeti tárlatok
Hévíz belvárosi múzeumában két társintézménnyel közösen teket ábrázoló képeket tár a körendezett, muzeális értéket képviselõ képzõmûvészeti kiállítás zönség elé. Festetics II. Tasziló, a
kastély 1883–1933. közötti ura,
várja az érdeklõdõket.
angol feleségének ismeretsége
révén jelentõs lovaskultúrát hoA békéscsabai Munkácsy Mi- ahol Ferdinand Waldmüller volt a nosított meg Keszthelyen, s a
hály Múzeummal és a keszthelyi mestere. Munkáival a XIX. század magyarországi lovasélet kialakuFestetics Kastélymúzeummal való második felének magyar mûvé- lásában és fellendülésében is
együttmûködés keretében még a szetébe olyan változást hozott, nagy szerepet töltött be. A femúlt év végén nyílt a kettõs tár- amely alapján a szemlélet, a gon- nékpusztai ménes lovai egész
lat, s e nagy értékû képzõmûvé- dolkodásmód és a megfogalma- Európa lóversenypályáin jegyzettek voltak. Ezeket idézi a tárlat,
számos litográfia, rézkarc és rajz
közt megtekinthetõ a híres Kincsem korabeli ábrázolása is.
Az Orlai-festmények egész
éven át megtekinthetõk, a lovasélet metszeteinek kiállítása február 20-ig tart.

A serdülõ korosztályos csapat.
A Vonyarcvashegyi Sportegyesületben a 3 éve indult kézilabda kell tennem: az én felelõsségeutánpótlás-nevelés egyre több eredményt hoz a különbözõ korosz- met jelentõ szakmai munka mellett nagyon fontos az a segítség,
tályos bajnokságokban való szereplések során.
amit szervezési és adminisztrációs területlen nyújt nekünk Hartl
A felzárkózással együtt jellemzõ
– Az utánpótlás-nevelés a játék Krisztina technikai vezetõ, valaa játékosok létszámának növelése megszerettetésére épül – hang- mint Szakonyi Tamás kollégám,
is, immáron közel 50 fõ a Magyar súlyozta Csíkos László, majd a kö- aki egyben az U–10-es csapat
Kézilabda-szövetség által regiszt- vetkezõkben foglalta össze az ed- edzõje is.
rált, igazolt utánpótláskorú. A ve- digi sikereket: – Az országos serA csapatok edzései 3 helyszízetõedzõ, Csíkos László testnevelõ dûlõbajnokság északnyugati cso- nen zajlanak, a vonyarcvashegyi
tanár elmondta, hogy a felmenõ portjában a 14 éves lányok szere- általános iskola tornatermében,
rendszerû sportági képzéshez jó pelnek, jelenleg elsõ helyen állva, Keszthelyen a Csokonai-sportalapot teremt a Sényi László veze- komoly tradícióval rendelkezõ ké- csarnokban, valamint a volt
tésével elkezdõdött óvodai és álta- zilabdaklubok csapatait elõzik Nagyváthy-szakközépiskolai torlános iskolai kézilabda-oktatás. A meg. Az U–13-as csapatunk a Ma- nateremben, heti 4 alkalommal. A
kezdeményezés nagyban hozzájá- gyar Kézilabda-szövetség Gyer- csapatok versenyeztetése továbrul a gyerekek sportágba való mekbajnoksága Zákányi Bálint Ré- bi egy-egy napot vesz igénybe.
mind nagyobb létszámú bevonásá- giójának 3. helyét szerezték meg,
– Tervszerûen végezzük csahoz. A 3 éve, 10–11 évesekkel in- s ezzel tavasszal a felsõházban patépítõ és szakmai munkánkat,
dított munkával immáron sikerült szerepelhetnek. Serdülõcsapa- elõsegítve azon cél elérését is,
jogot szerezniük a sportágak tá- tunk 5 pontos elõnyre tett szert hogy a közeljövõben Vonyarcvasmogatását célzó TAO-pályázaton az õszi fordulók befejeztével, hegyen épüljön egy többcélú kévaló részvételre. Ezáltal biztosított nem kis meglepetést okozva el- zilabda-munkacsarnok, otthont
lett valamennyi kézilabdacsapat lenfeleinknek. Kitûnõ egyéni tel- adva a sportolni vágyó fiatalokmûködési feltétele, egy 9 szemé- jesítményekre is büszkék lehe- nak, s minél többen szeressék és
lyes kisbusz beszerzésével pedig a tünk, Csíkos Luca 96 góllal vezeti ismerjék meg ezt a szép sporttöbbi szakosztály versenyekre tör- a góllövõlistát, és négy játéko- ágat – tette még hozzá az utánténõ szállítása is megoldódott.
sunk van az elsõ tízben. Hozzá pótlás-nevelés szakembere.

A KESZTHELYI KISCÁPÁK

szeti munkák bemutatójával lépett az új esztendõbe is a fürdõvárosi kiállítóhely. A dél-alföldi város Munkácsy Mihály Múzeuma
által kölcsönzött tíz Orlai Petrics
Soma-festmény, valamint a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
könyvtára által õrzött lovas- és
vadászjeleneteket ábrázoló metszetgyûjteménybõl való válogatás tekinthetõ meg.
Az elsõ magyar akadémista
mûvészként számon tartott Orlai
a tanulmányainak egy részét unokatestvérével, Petõfi Sándorral és
jó barátjakén Jókai Mórral együtt
folytatta, akik hatására írással is
foglalkozott. Barabás Miklós ösztönzésére fordult aztán a festõi
pálya felé. Pesten Marastoni Jakab rajziskolájában tanult, majd a
bécsi akadémián képezte magát,

zás terén is joggal meghatározónak tekinthetõ a munkássága. Õ
rendezte az elsõ egyéni, gyûjteményes kiállítást Magyarországon. Gazdag életmûvét mûfaji
sokszínûség jellemzi. Festett családi, baráti és reprezentációs célra kért portrékat, történelmi és
irodalmi kompozíciókat, mind
egyházi, mind az arisztokrácia körébõl érkezõ megrendelések nyomán.
Evangélikus vallású festõmûvészként, a kiállításának megnyitására a reformáció 500 éves évfordulójáról megemlékezõ rendezvénysorozat záróeseményeként került sor Hévízen.
A Festetics család jelentõs
metszetgyûjteményét õrzõ Helikon Kastélymúzeum vendégtárlata lovakat és lovas vadászjelene-

BODEN UND KELLER AUFRÄUMEN!
(MIT REPARATUR AN ORT UND STELLE)
Wir bieten:
z das Aufräumen des Bodens und des Kellers von Familienhäusern
z das Putzen von Kessel- und Maschinenhäusern von Mehrfamilienhäusern, oder von
Industriegebäuden
z Reparatur an Ort und Stelle von verlässlichen Mitarbeitern
z korrekte Preise, für Firmen auch mit Einzelabkommen
z Mülltransport
z Wert- und Valorenversicherung
KONTAKT:

E-mail: takcleans@gmail.com
Tel.: +36-30/843-8091 • +36-30/517-3918

Sikereket ünnepelhettek
Évzáró programon ünnepelték sikereiket a Keszthelyi Kiscápák mény. A lányok 9 arany-, 8 ezüstSE úszói, rangos vendégek körében idézhették fel a versenyek él- és 4 bronzérmet szerzetek Ausztráliában, összesített eredménnyel
ményeit.
84 egyesület közül csapatban a 2.
helyet szerzeték meg, mely teljeÉvértékelõ rendezvényükön ton hírét immáron más földrészre sítmények Csala Tamás edzõnek is
jelen volt Jakabos Zsuzsanna is elvitték: a múlt év decemberé- elismerést jelentenek.
Európa-bajnok és többszörös ben a sydney-i olimpiai uszodában
Az Emberi Erõforrások Miniszolimpikon úszó, valamint Petrov tartott, 10–11–12 éves korosztály tériuma, valamint Hévíz és Keszthely város által is támogatott kéthetes vendégség során az edzések és a versenyek közötti idõben
a gyerekek megcsodálhatták a híres Sydney-i Operaházat, a nagyváros egyik legfõbb nevezetességeként ismert óriás Harbour
Bridge hidat. Az állatkertben nem
maradt ki a kenguruk és koalák
meglátogatása, s a Kék-hegység
gyönyörû táján a híres Három Nõvérsziklához való kirándulás sem.
Az elért sikerek feletti örömmel,
a sok látnivalóval együtt aligha lehet feledhetõ az a két hét, amit
a távoli földrészen 21 órás utazás
után, 10 óra idõeltolódásban elIván, a Magyar Úszószövetség nemzetközi úszóversenyérõl 21 töltöttek december elején 28–30
utánpótlás szövetségi kapitánya. éremmel tért haza a Balaton-parti fokos melegben, óceáni fürdõAz egyesület elnöke, Szántó Kata várost képviselõ 4 versenyzõ. zéssel, a karácsonyfa elõtti nyári
elmondta, hogy mind nagyobb Hetyei Nóra, Nett Vivien, Szemán ruhás fotózkodással.
eredményekre lehetnek büszkék Dorka és Tóth Luca 30 rajtból 26
Az évzáró ünnepségen Jakaa gyerekek, szülõk, edzõk.
versenyszámban egyéni csúcsot bos Zsuzsanna Európa-bajnok 17
A Kiscápák 10–14 éves korosz- úszott, a teljesítményeknek szinte aranyjelvényes sportolónak adott
tályban 72 megyecsúcsot tarta- mindegyike az országos ranglista át kupát, az országos ranglista elnak. A magyar vízisport és a Bala- 1–10. helyéhez elegendõ idõered- sõ 10 helyén szereplõ 12 fõ külön

tárgyjutalomban részesült. A rendezvényen egy rövid filmvetítésre is sor került: a Sydneyben, valamint az ugyancsak a múlt évben
tavasszal, Dubaiban lezajlott
úszóversenyrõl, eredményeikrõl
és élményeikrõl készült felvételt
nézték meg.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található
összkomfortos
apartmanház
EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás
illetve egy egyszobás
lakrész található.
ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-as telefonszámon, illetve e-mail:
schbe.anita@gmail.com

Üveg Trend Plusz Kft.

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

83/310-627, 30/3310-627

