
– A múzeum a Festetics-kas-
téllyal közös pályázat keretében a
Festetics-örökség bemutatását
célzó fejlesztést valósít meg év
végéig. A több partneres konzor-
ciumi pályázat  egy kulturális út-
vonalra felfûzve mutatja be a vá-
rosunk és a környék életében oly
nagy jelentõséggel bíró fõúri csa-
lád gazdag örökségét, ma is lát-
ható emlékeit. A helyi önkor-
mányzat által beadott és kedvez-
ményezettként általunk elnyert
50 milliós projekt részeként sze-
retnénk az esztendõ végéig egy
szabadulószobát készre jelenteni.
Tapasztaltuk, hogy a középiskolai
és a húsz éven túli fiatal korosz-
tályt a legnehezebb megszólítani
és becsábítani egy bemutató-
helyre. Mi pedig pont számukra
szeretnénk programot kínálni, a
mostanság a világon nagyon nép-
szerû szabadulószoba kialakításá-
val. A hangulatos játéktéren a
hangsúly az együttgondolkodá-
son, a kooperáció erõsítésén van.
Kiszabadulni olyan feladatok he-
lyes megválaszolásával lehet,
amelyek egyrészt kötõdnek a
Festeticsekhez, másrészt a mú-
zeum állandó és idõszaki kiállítá-
sának információihoz. A szabadu-
lószobát a múzeum déli oldalán,

egy múzeumkerti külön bejáratot
létrehozva, az alagsori restaurá-
torhelyiség átalakításával tervez-
zük kialakítani. A teljes gépészeti
felújítás mellett modernizáljuk a
villamos hálózatot és a nyílászáró-
kat is. Széppé tesszük a múzeum-
kert egy részét, a lenti és a fönti
látogatókat fogadó helyiséget, il-
letve a fogadótereket is moder-
nebbé varázsoljuk, de gazdagítjuk
a múzeumi bolt kínálatát is. 

Gyanó Szilvia néprajzkutató, a
„Balatoni Kincsestár” szakmai
koordinátora elárulta: az északi
belsõ udvar területén a közbe-
szerzési eljárás lezárulásával
megkezdõdik egy üvegkupolával
fedett, az aulával egybekötött,
télen-nyáron használható, belsõ
födémszinttel bõvített néprajzi
tanulmánytár kialakítása, mint-
egy 65 milliós pályázati keretös-
szegbõl. A jelenleg nyitott, 75 m2-
es átriumos udvarban egy aka-
dálymentesített, liftes néprajzi
tanulmány- illetve látványtár
épül, ehhez kapcsolódó oktatási-
foglalkoztató térrel. A földszinten
elegendõ helyet kínálnak majd ta-
nuláshoz, kutatáshoz, kézmûves
tevékenységhez, valamint egyéb
múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokhoz. 

Az uniós támogatásból megva-
lósított „Sokszínû múzeum” prog-
ram szakmai vezetõje Németh
Péter múzeumigazgató-helyettes
azt emelte, ki hogy augusztus vé-
géig 25 millió forintot fordíthat-
nak újabb múzeumpedagógiai
projektek szervezésére. A prog-
ram elsõ részében 130 foglalko-
zást szerveztek mintegy 2000
gyermek bevonásával. A sokéves
tapasztalatok felhasználásával a
második etapnak is hasonló célki-
tûzéssel és létszámadatokkal fog-
nak neki. Hét tábort is indítanak,
köztük a tavaly a VSZK-diákoknak
már sikeresen megrendezett szõ-
lészeti-borászati tábort, a régé-
szeti, továbbá a természetisme-
reti táborozást. Lesznek múzeumi
órák, témahetek, tehetséggon-
dozó programok, terepgyakorla-
tok, barlangtúrák, várlátogatá-
sok.

XIII. évf. 1. szám • 2019. január 29.

www.zalamedia.hu

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található

összkomfortos apartmanház 2017-

tõl egész évben  KIADÓ.

A házban két kétszobás, illetve

egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve
a schbe.anita@gmail.com

e-mail-címen.

A BALATONI MÚZEUM IDEI ÚJDONSÁGAI

Szabadulószoba, sokszínûség

– Tartalmas programokban és látványos beruházásokban is gaz-
dag év veszi kezdetét a Balatoni Múzeumban – fogalmazott Hava-
si Bálint igazgató, aki a részletekrõl elmondta:

Ez az öröm érte a napokban a
gyenesdiási székhelyû Film- és
Médiatörténeti Egyesületet. A
mozizás technikai múltját becs-
ben tartó közösség számára elis-
merést és bizalmat is kifejezve,
mintegy 200 filmtekercset aján-
dékozott a szepetneki Panka Sán-
dor nyugalmazott mozigépész. A
technika fejlõdésével már hasz-
nálaton kívül maradt kópiák a Bé-
ke, majd az Apolló mozi hajdan
volt munkatársa figyelmének,
szakmaszeretetének köszönhe-
tõn menekültek meg az enyé-
szettõl. Tartós fennmaradásukról
való gondoskodást biztosítva
adományozta a gyûjteményének
jelentõs részét az egyesületnek.

A megajándékozottak képvise-
letében Szávics Gyula elnök el-
mondta: a felajánlásokat nagy
örömmel veszik, sokan gyarapítot-
ták már készletüket, ritka azon-

ban, hogy egy helyrõl ilyen tekin-
télyes mennyiségû értéket kapja-
nak. Nem csak õrzik ezeket az ér-
tékeket. Filmklubokban, egyéb ér-
deklõdõ közösségekben való vetí-

téseiket színesítik a használható
kópiákkal, melyek közt különféle
oktató-, természet-, úti- és játék-
filmek vannak. A Magyar Nemzeti
Filmarchívummal való kapcsolatuk
révén pedig garantált a tartami
érték megõrzése, segítségükkel a
filmeket digitalizálással teszik ma-
radandóvá az utókor számára.

200 FILMTEKERCSET AJÁNDÉKOZOTT

Becses újdonságok a múltból
A múltbéli dolgok gyûjtõinek a régiségek megtalálása mindig új-

donsághoz jutást jelent. 

Ünnepi beszédében Ruzsics
Ferenc polgármester immár ti-
zenharmadik alkalommal köszön-
tötte azon vendégeket, akik is-
mét segítették jobbá, szebbé, él-
hetõbbé tenni Keszthelyt. Beje-
lentette, hogy a tavalyelõtti esz-
tendõ a felkészülés, a tavalyi év
az alapozás idõszaka volt. A város
iparûzésiadó-bevétele 17 száza-

lékkal nõtt, de az IFA is hat száza-
lékkal túlhaladta a realista óva-
tossággal tervezett mértéket.
Keszthely az önkormányzat in-
tézményeinek takarékos és mér-
téktartó gazdálkodásának kö-
szönhetõen mintegy 200 millió
forint pozitív eredménnyel zárta
az évet, és az idei városi büdzsé
összerakását is az álmok és a vá-

gyak bölcs és belátó szövögeté-
sével szeretnék elvégezni. A vá-
ros vezetõje számvetésében
részletesen ismertette a családok
és közösségek, a gazdaság, az
infrastruktúra, a minõségi turiz-
mus, a kultúra és rendezvény, a
sportélet önerõs, illetve pályáza-
tokból megvalósított fejleszté-
seit. Saját erõbõl készült el: a Ma-
gyar utca újraaszfaltozása, a
Vaszary utcai óvoda elõtti parko-
ló és járda és az Ady utca kétszáz
méteres szakaszán kialakított
parkoló. Jelezte: nincs késésben
az egymilliárd forint uniós támo-
gatást nyert „Keszthely zöld vá-
ros” nagyszabású területfejlesztõ
projekt, és megfelelõ ütemben
halad a Reischl-féle sörfõzde és
sörkert megújítása is. Megoldják
a kertváros csapadékvíz-elveze-
tésének problémáját és ingyenes
B+R parkoló épül a Pál és a
Georgikon utcák keresztezõdése
mellett. 

A városi strandon létesített ví-
zisport-megállóhely mintájára ha-
marosan a Libás strandon is ké-
szül egy stég és tárolóépület, de
vízi játszópark létesítését is ter-
vezik. Hamarosan egy kézilabda-
pályát avatnak a VSZK udvarán, és
készül egy szintetikus gumibur-
kolatú rekortánpálya is a
Csány–Szendrey iskola udvarán. A
város kilenc helyszínén tervezik
játszóterek és közösségi terek
megújítását. Napelemes rendszer
kiépítése van tervben: a zeneis-
kola, a Vörösmarty utcai óvoda, a
két GESZ-konyha, a Fodor utcai
hõközpont, valamint a tanuszoda
tetejére. A polgármester jelezte:
„– 2019. április 2-án, I. Festetics
György halálának 200 éves évfor-
dulója napján, a gróf földi marad-
ványait a város méltó körülmé-
nyek között a Fõ téri plébánia-
templomból áthelyezi a megszé-
pült mauzóleum épületébe.

(Folytatás a 4. oldalon.)

KÖSZÖNTÕFOGADÁS KESZTHELYEN

Szebbé, élhetõbbé tenni a várost
Hagyományos újévi fogadását tartotta Keszthely Város Önkor-

mányzata a Balaton Színház Simándy-termében, ahova a város, a
térség és a megye kulturális, politikai, vallási, közigazgatási és ci-
vil életének vezetõ képviselõit is meghívták. 



Az elmúlt évben további 7
örökséget vett a településtörté-
nelmet reprezentáló sorba a hé-
vízi Helyi Értéktár Bizottság. 

A fürdõvárosban 2015-tõl mû-
ködõ testület így eddig összesen
immáron 56 történelmi jelentõ-
ségûnek nyilvánított értéket vett
számba a kultúra, az épített és
természeti környezet, a turizmus,
a sport, az egészség és életmód,
az ipari és mûszaki megoldások,
valamint az agrár- és élelmiszer-
gazdaság körébõl. A tavaly
beemeltek kihirdetésére, az okle-
velek átadására a múlt év végén
került sor a hévízi hungarikumok
napja jegyében tartott mûsoros
ünnepségen, ahol a korábban
számba vettekkel együtt vala-
menynyi értéket bemutató kata-
lógust is kézbe vehettek a jelen-
lévõk.  

Papp Gábor polgármester el-
mondta, hogy az emlékeket hor-
dozó helyi értékek kiemelt figyel-
met érdemelnek, büszkének kell
rájuk lenni, hiszen azok fontosak
az itt élõknek, az idelátogatók-

nak. Megismerõik még közelebb
érezhetik magukat Hévíz múltjá-
hoz és értékeihez. A városvezetõ
köszönetet mondott a Helyi Ér-
téktár Bizottságnak a figyelemre
méltó munkájáért. 

Az épített környezetbõl ezút-
tal helyi értékké nyilvánítást kap-
tak Hévíz útmenti keresztjei. A
szakrális alkotásokból 10 található
a város területén, többségük az I.
világháborúban elesettek emlé-
kére lett állítva. Korábbi idõbõl 3
származik: a temetõ ravatalozója
közelében álló, melyet 1850-ben
emelt Hévízszentandrás lakossá-
ga Isten dicsõségére. Talapzatára
az I. világháborút követõen ráke-
rültek a fronton meghalt szent-
andrási katonák nevei. Magánsze-
mélyek által 1883-ban lett emel-
ve a Vörösmarty és Ady Endre ut-

ca sarkán álló, s 1905-ben a Zrínyi
utca nyugati oldalán létesített ke-
reszt. 

Értéktárba került továbbá az
1970-es évek végén épült Zrínyi
utcai játszótér, melyet 2010-ben
újítottak fel. A munkára az önkor-
mányzat 2007 nyarán hozott
döntése végrehajtásának része-
ként került sor, a város minden
játszóterének uniós szabványok
szerinti felújításáról szóló határo-
zat szerint. A listára vették az
1912-ben épült Pócza-villát, mely
az államosítás után szállodaként
mûködött, a rendszerváltást kö-
vetõen városi tulajdonba került,
1994-ben ott lett kialakítva a
családorvosi rendelõ. Bekerült a
rangsorba a mai Hotel Aquamarin
épülete, mely 1928–1931 között
létesült az országos hírû id. Kotsis

Iván tervei alapján, postástiszti
üdülõként. A II. világháború ide-
jén katonai kórházként mûkö-
dött, 1953-ban az ország elsõ
szanatóriuma, majd újra gyógy-
szálló lett, 2001-ben vásárolta
meg a város, s mûködteti szállo-
daként.

Az értéktár további új eleme a
mai Bibó István Gimnázium 1912-
ben létesített épülete, mely ere-
detileg ugyancsak postásüdülõ-
nek készült. A település tulajdo-
nába ingatlancserével került
1947-ben, 1988-ig általános isko-
lakánt mûködött, majd a felújí-

tást követõen 1993-ban nyílt
meg benne a gimnázium. Turiszti-
kai látványosság szerepét is be-
töltve kapott értékjelölést az
1937-ben épült víztorony, mely
az 1970-es évektõl a Nyirádról ér-
kezõ vízvezeték kiépülésével
funkcióját vesztve áll a város leg-
magasabb pontján. Megkapta az
értékrangot az Öreg Harang bo-
rozó, mely egy régi présház he-
lyén varázslatos rusztikus hangu-
latával fogadja a vendégeket. Ní-
vóját elismerve 2014-ben elnyer-
te a Gault & Millau étteremkalauz
díjaként az ország legjobb kisven-
déglõje címet.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bízom benne, hogy az újrate-

metési eseményre, és a dr. Márfi
Gyula érsek atya által celebrálan-
dó szertartásra – melyen a Feste-
tics család ma élõ tagjai mellett
több közjogi és egyházi méltóság
jelenlétére is számítunk – elfo-
gadja majd meghívásunkat Ma-
gyarország miniszterelnöke is.
„Támogatással és korrekt együtt-
mûködéssel kell dolgozni a sike-
res, anyagi és szellemi értelem-
ben gazdag, jól mûködõ, élhetõ,
biztos jövõt nyújtó városért,
melyben elégedett polgárok lak-
nak” – húzta alá.

A kétszeres választással ter-
helt kampányévben tisztességes
és érdemi vitákra, tiszta és egye-

nes beszédre számítva, a gyûlöl-
ködés, a mocskolódás és a sze-
mélyeskedés, a demagóg vádas-
kodások, a valótlan állítások mel-
lõzésére buzdította a politikai
erõk képviselõit, majd eredmé-
nyes új évet kívánt mindenkinek.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott képviseletében dr.
Meszéna Balázs, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda politikai tanácsadója
mondott köszöntõt. A kormány
céljainak és intézkedéseinek vá-
zolása után a szónok utalt hazánk
leglátogatottabb kastélyának már
lezajlott 2,5 milliárdos fejleszté-
sére, a Keszthely–Gyenesdiás ke-
rékpárút avatására, a strandmo-
dernizációra és a közintézményi,
energiahatékonyságot növelõ

projektek kivitelezésére. Idén, a
Zöld város projekt keretében
megújul a történelmi városmag,
de folytatódnak a strandfejleszté-
sek is, hogy tovább fejlõdjék a vá-
ros turizmusa.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ pohárköszöntõjében
szólt a Festetics-örökséget érin-
tõ, s városban tervezett figye-
lemre méltó fejlesztésekrõl. El-
mondta, hogy a pénzügyi forrá-
sok már megvannak Európa leg-
nagyobb, látványos kastélypark-
jának megvalósítására és elindul-
hat a vadászati múzeum bõvítése
is, de rendbe hozzák a Fenyves
allét és megtörténik a fenékpusz-
tai kiskastély épületének turiszti-
kai célú átalakítása is. 

KÖSZÖNTÕFOGADÁS KESZTHELYEN

Szebbé, élhetõbbé tenni a várost

A Pro Cultura Keszthely díjat a
Balaton Színház Simándy-ter-
mében adták át a Helikon Vers-
mondó Körnek (HVK). Az irodalmi
esten a Hevesi Sándor Színház
mûvészei: Lõrincz Nikol és Bellus
Attila léptek fel zenés-verses iro-
dalmi összeállítással. A magyar
kultúra városában mondott ün-
nepi köszöntõjében Csótár And-
rás, az önkormányzat emberi erõ-
források bizottságának elnöke ki-
emelte: az ünnep a város és az
ország számára kiemelt fontos-
sággal bír. „A magyar kultúra sok-
sávos autósztrádáján mindany-
nyian utazunk” – emelte ki.

Vannak közöttünk lassabban
és vannak nagyobb tempóval
közlekedõk is. A kultúra mind-
annyiunk életében jelen van.
Van: közlekedés-, zenei, tánc-,
test-, mozgás-, játék-, öltözkö-
dés-, étkezés-, bor-, szellemi,
írás-, egészség-, ismerkedés-,
beszéd-, vita- vagy akár politikai
kultúra is. Mindezektõl nem tud-
juk függetleníteni magunkat,
ezért mindannyiunkon múlik a

kulturális életünk színvonala, fej-
lõdése. Nap mint nap megta-
pasztaljuk a kulturálatlanságot,
az igénytelenséget a televízió-
ban és a közbeszédben is. Már a
kultúra szentélyeibe, a színhá-
zakba is beszivárog az, aminek
nem ott lenne a helye. „– Mi még
a nagybetûs magyar kultúrát,
Bartók, Kodály, Ady és a többi
óriás által közvetített kultúrát

kaptuk szüleinktõl, tanárainktól”
– hangsúlyozta.

A mai fiataloknak ez már nem
sajátja, és ez messze kívül esik az
érdeklõdési területükön. Õk a fo-
gyasztás és az élvezet kultúráját
fejlesztik tökélyre, kiszorítva
mindazt, amit mi örökségbõl kap-
tunk és becsülettel õrzünk. Vilá-
gunkban technikai és kulturális
forradalom is zajlik. Nemzeti kul-

túráknak kell átgondolniuk évez-
redes életcéljaikat. Nem lehet
más út, minthogy kitartóan foly-
tatjuk missziónkat, mert nincs
megalkuvás magyarságban és
mûvészetben. A történelemben
csak azok az országok maradtak
sikeresek, akik megõrizték önazo-
nosságukat és saját kulturális
örökségüket. Magyarország akkor
lesz legnagyobb veszélyben, ha

feladja anyanyelvét, õsi kultúráját
és keresztény hitét. Építkezni kell
és nem rombolni, értéket teremt-
ve, a közösségépítés szándékával.
Az európai kultúra nem létezhet
nemzeti kultúrák nélkül. A szónok
megköszönte a kitüntetettek ér-
tékes, önzetlen és fáradhatatlan
tevékenységét. „Nagy örömmel
támogattam Csengei Ágota javas-
latát, hogy idén õk kaphassák
meg a 2004-ben alapított önkor-
mányzati kitüntetést, csak azt saj-
nálom, hogy vezetõjük, Törzsök
Lajos Endréné Kati már nem lehet
itt a díjátadáson. Hiányozni fog
Keszthely kulturális életébõl.”

A laudációból kiderült, hogy a
HVK önálló szervezõdésként több
mint három évtizeddel ezelõtt
alakult. Az alapító, Bakonyi
Gáborné nyugdíjba vonulása után
Törzsök Lajos Endrénére bízta a
vezetést, aki haláláig szívvel-lé-
lekkel és a magyar kultúra iránti
alázattal látta el a szervezési fel-
adatokat. A HVK tagjai aktívan
részt vesznek a nemzeti ünnepek
városi megemlékezésein, nagy
íróink, költõink szavaival felidézve
õseink emlékét, történelmi ha-
gyományainkat. Rendszeresen
szerepelnek városi rendezvénye-
ken. Fellépnek szoboravatókon,
könyvbemutatókon. Feladataikat
mindig a lehetõ legigényesebben
látják el, belsõ indíttatásból, sza-
badidejükbõl áldozva, anyagi el-
lenszolgáltatás kérése nélkül. A
múltbéli és jelenbeli aktív és áldo-
zatos munkájukért valamint szé-
les körû kulturális tevékenységük
elismeréseként lettek méltók a
rangos városi elismerés elnyeré-
sére. A kitüntetõ címet Nagy Bá-
lint alpolgármester és Csótár
András nyújtotta át Kulcsárné
Fullár Melindának, a HVK vezetõ-
jének. 

TISZTELGÉSSEL ÜNNEPELTEK

Elismerések a magyar kultúra napján
A magyar kultúra napját harminc esztendõ óta ünnepeljük január

22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát szat-
márcsekei birtokán. A keszthelyi városi könyvtár egy Heltai Jenõ
életérõl és munkásságáról szóló elõadással, Mór János festményki-
állításával és Kardos Gy. József új tanulmánykötetének bemutatójá-
val emlékezett a jeles évfordulóra. Február elsején pedig a Festetics
György Zeneiskola növendékei a Magyar kultúra dicsérete címmel
adnak komolyzenei hangversenyt a Simándy-teremben.    
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Hévíz értékrangú örökségei

A doni áttörés 76. évforduló-
ján a templomban Kardos József
nyugalmazott pedagógus mondta
el megemlékezõbeszédét. Ki-
emelte: nemcsak a 76 évvel ez-
elõtti eseményekre, hanem a II.
Magyar Hadsereg 1942–43. évi
keleti fronti hõsi helytállására, a
katonák önfeláldozó bátorságú,
példaadó vitézségére is emléke-
zünk. 1942 tavaszán Vitéz Jányi
Gusztáv vezérezredes vezetésé-
vel a 207.500-fõs 2. magyar had-
sereg indult el a keleti orosz
frontra. A hadsereg létszáma ké-
sõbb negyedmilliónál többre
nõtt. Az elsõk között került ki a
csatatérre a szombathelyi 3. had-
test nagykanizsai 9. könnyû had-
osztálya, amelynek 17. és 47. gya-
logezredében harcoltak a keszt-
helyi katonák is, akik a 3. fogatolt

vonatosztály kocsioszlopain értek
ki. A katonákat három lépcsõben
szállították ki Kurszk környékére.
Hetvenhat éve indította meg tá-
madását a szovjet Vörös Hadse-
reg a Don-kanyarban, melynek
következtében a 207 ezer fõs se-
reg mintegy százezer katonája
vesztette életét, vált hõssé. A
magyar katonák hiányos felszere-
léssel, sokszor téli ruházat nélkül,
mostoha idõjárási körülmények
között tartották magukat a több-
szörös túlerõvel szemben.

A templomkerti koszorúzás
elõtt id. Kalapos István, a Helikon
Versmondókör tagja idézte a
Keszthelyi Hírlap 1943. május 22-ei
lapszámának tudósítását arról az
örömünneprõl, amelynek kereté-
ben sok ezren köszöntötték a vo-
naton hazaérkezett túlélõket.

HÕSIES, VITÉZ ÁLDOZATHOZATAL

Emlékeztek
A harctereken elesett hõsök küzdelméért, aggodalmaikért,

szenvedésükért, vére hullásukért imádkoztak a hívek a Fõ téri
templomban Tál Zoltán plébános vezetésével január közepén. A
szentmisét bemutató pap kiemelte: akikért most imádkozunk,
nem kímélték életüket értünk. 

Megtudtuk: Keszthely Város
Idõsügyi Tanácsának kezdemé-
nyezésére, egy EFOP-pályázat
eredményének köszönhetõen, a
közelmúltban beszereztek egy
hétszemélyes, alacsonypadlós,
tolóajtós jármûvet, amellyel ház-
tól házig elszállítják a doktorhoz
vagy szakrendelésre igyekvõ
nyugdíjasokat. Az ingyenesen
igényelhetõ, egyedülálló és
hiánypótló Idõsek Szállító Szolgá-
lata programot sajtótájékoztatón
mutatták be január derekán. A
szolgáltatást keszthelyi idõsek
vehetik igénybe a város terüle-
tén belül, hétfõtõl péntekig 8.00
és 16.00 óra között. Az igényeket
az ESZI diszpécserénél telefonon

kell jelezni hétköznaponként 8 és
12 óra között a 83/311-047-es
vezetékes központi számon,
vagy a +36-30/557-9454-es tele-
fonszámon.  A program tapaszta-
latait, a szolgáltatás mûködését a
tervek szerint a nyár végén
összegezik, és ha szükséges,
finomhangolják. Keszthelyen is
sok egyedülálló, betegséggel
küszködõ idõskorú él, akik szá-
mára a szolgáltatás térítésmen-
tes igénybevétele nagy kön-
nyebbséget jelent. A projekt –
amit irodai szórólapokkal is nép-
szerûsítenek – sem a városnak,
sem az ESZI-nek nem jelent plusz
anyagi terhet, mert a pályázat
fedezi a szolgáltatások költségét.

IDÕSEKNEK HÁZTÓL HÁZIG

Térítésmentes fuvar
Keszthelyi idõskorúak háziorvoshoz, kórházba, rendelõintézet-

be, vagy célzott patikába szállításához nyújt segítséget az Egyesí-
tett Szociális Intézmény (ESZI) – mondta el megkeresésünkre Ki-
rályné Domaházi Csilla intézményvezetõ.

Horváth Erzsébet, az akció-
program munkatársa arról tájé-
koztatott, hogy a június végéig
tartó gyûjtésre van fogadókész-
ség. Visszajeleztek irodahá-
zak, hivatalok, intézmények,
de céges mobilflotta cseréje
után leselejtezett mobiltele-
fonok is érkeznek felajánlás-
ként. A szakszerû begyûjtés-
rõl és a telefonok utóéletérõl
az egyesület partnere az
Inter-Metal Recycling Kft.
gondoskodik. A Jane Goodall
Intézet közös kampányt indí-
tott az Afrikáért Alapítvány
és a Védegylet Egyesület se-
gítségével, ami a magyar háztar-
tásokban használt, de használa-
ton kívülre került mobiltelefono-
kat célozza meg. Ezeket a készü-
lékeket az emberek elpakolgatják
különbözõ rejtett zugokba, ahol
aztán évekig lapulnak, amíg egy-

szer csak kidobásra kerülnek.
Nem is sejtve, micsoda kincs rejlik
bennük. A mobiltelefonok elõállí-
tásához szükséges koltán nevû

ásványt Afrikában, veszélyezte-
tett fajok, például gorillák és
csimpánzok élõhelyén bányász-
szák, felemésztve erdeiket. Ezt a
folyamatot szeretnék megfékez-
ni, a mobilok újrahasznosítás cél-
jából történõ összegyûjtésével.

BEGYÛJTENI A RÉGI MOBILOKAT!

A KÖVET akciója
– Keressék elõ a fiókok, szekrények mélyérõl a használaton kívül

lévõ mobiltelefonokat, kérjék el az ismerõsöktõl, barátoktól, osz-
tálytársaktól, munkatársaktól, cégektõl, mobilboltosoktól, és he-
lyezzék el a Keszthelyen kihelyezett gyûjtõdobozban, vagy adják le
személyesen a KÖVET Egyesület, Kossuth L. u. 125. elsõ emeleti iro-
dájában – kérte nemrégiben a civil szervezet a helyi intézmények-
nek kiküldött levelében. 



A bicentenáriumhoz kapcso-
lódva folytatja idén a Hónap
könyve kiállítássorozatot a Heli-
kon Kastélymúzeum történelmi
könyvtára. A gróf által alapított
dokumentumgyûjteménybõl mu-
tatnak be hónapról hónapra fel-
becsülhetetlen értékû darabokat.
A 20. század elejérõl Négyesy
László (1861–1933) irodalomtör-
ténész, esztéta tollából származik
a következõ néhány sor: „Feste-

tics mûve ma is tart... Nagyot
tett, mert híven akart.”

Érthetõen jellemzett továbbá
a nagy formátumú személyiség
ekképp: „Az aulikus fõúr és a ku-
ruc hajlamú magyar nemes mint-
ha viaskodnának lelkében az elsõ-
ségért. Rengeteg vagyonánál
fogva konzervatív arisztokrata,
de a XVIII. század felvilágosodásá-
val megfuttatva. Érzi és magáévá
teszi a XVIII. század társadalmi
bölcselõinek azt az elvét, hogy a
nagy vagyonnak a köz iránt nagy
kötelezettségei vannak, s hogy
jog csak ott van, ahol elõbb köte-
lesség is van. Aprólékos takaré-
kosság és grandiózus áldozat-
készség. Gavallérság, nagylelkû-
ség és kicsinyesség, szívós, lelkes
munkásság és állhatatlanság.
Nagyszabású conceptiók, bátor

szókimondás és opportonizmus.
Saját személyére nézve az élet-
módban igénytelenség, de a csa-
lád nimbuszáért fejedelmi pompa
kifejtése, s az uralkodó házzal va-
ló összeköttetés ápolása. Nála ki-
sebb rangú jóravaló emberek
iránt úri figyelem és barátság, de
némelyekkel szemben olykor ön-
kény és szeszély is, dicsvágy és
szerénység. Mindez sajátságos
keverékben jelentkezik egyénisé-
gében és pályájában.”

Néhány aprónyomtatvány be-
mutatásán keresztül látni az emlí-
tettek valóságtartalmát. A családi
bibliotéka jó pár ilyen dicsõítõ,
hálaadó versgyûjteményt õriz.
Ezek közül látható most néhány
darab, többek értékét az is emeli,
hogy kézzel íródtak. Idõs koruk
ellenére még mindig nagyon jó
állapotban olvashatóak. A mûve-
ket a könyvtárhelyiségben tekint-
hetik meg a kastélymúzeum láto-
gatói.
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Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékeznek
idén Keszthelyen.

A kiadványt már 2017-ben kéz-
be vehették az olvasók, a jubile-
um alkalom rá, hogy visszatekint-
sünk a balatoni világszépségre,
akivel a „nizzai pálmafák nem tud-
ják elfelejtetni a keszthelyi fasort”
– amint az elõszóban idézi a hazá-
jához való kötõdését dr. Róbert
Péter egyetemi docens. A napló-
kötet életrajzi részében olvashat-
juk a robbanásszerûen indult kar-
riert: „A szõke hajú, kék szemû,

nyúlánk szépséget 16 évesen vá-
lasztották a keszthelyi korzó szé-
pévé, Siófokon pedig a Balaton
tündérévé. Majd 1929. január 6-
án a Miss Hungária, február 7-én
pedig a Miss Európa címet nyerte
el, július 28-án Amerika szépségki-
rálynõjével megosztva, a Miss
Universe birtokosa lett.” 

A nõi szépség elõtt mindig is
hódolt a világ, ami az újabb ko-
runkban rendre nyilvánosan is

megmérettetik. E dicsõség pál-
máját nemzetközi mezõnyben
elõször megszerzett hölgyet ba-
latoni világszépségként is tiszteli
az utókor. Neve születésének
100. évfordulóján is újból elõtér-
be került, több újság emlékezett
meg a pályafutásáról. Így nap-
jaink ifjúsága elõtt sem ismeret-
len Simon Böske szépséggel el-
nyert világhíre, s ez a szívekben
nem mulandó. Keszthely belváro-
sában, a Kossuth u. 1. szám alatti
szülõháza falán 2010-ben emlék-
táblát helyezett el a Nõk a Balato-
nért Egyesület (NABE). 

A civil hölgyközösség ez évben
február 11-én tart megemléke-
zést. Emléktábláját 16.30-kor ko-
szorúzzák meg, az eseményen
Vetõné Zeke Erzsébet, a NABE za-
lai csoportjának elnöke mond be-
szédet. Majd 17 órakor a Fejér
György Városi Könyvtárban dr.
Szarka Lajos mutatja be a keszt-
helyi híresség életútját megidézõ
kötetet. 

SZÉPSÉGGEL NYERT VILÁGHÍR

Simon Böskére emlékeznek
Idén február 15-én 110 éve lesz, hogy Keszthelyen megszületett

Simon Erzsébet, akinek karrierje a városban 1925-ben megrende-
zett Korzó szépe versenyen aratott gyõzelmével kezdõdött. Életút-
járól Simon Böske naplója címmel jelent meg kötet, a hévízi dr.
Szarka Lajos munkája nyomán. 

TÖRTÉNELMI KÖTETEKKEL

Festetics-évi emlékezés

Gál Lajos polgármester évér-
tékelõ köszöntõjében részlete-
sen taglalta az elmúlt esztendõ
eredményeit, a kiemelt fejleszté-
seket, a büszkeségre okot adó
történéseket. Az idei fontosabb,
közel 600 millió forintos nagy-
ságrendû fejlesztési feladatok
között említést tett az iskola tor-
nateremmel történõ bõvítésérõl,
az ABC tetõterének étkezõhelyi-
séggé alakításáról, az új gyer-
mekorvosi rendelõ és fogászati
szakrendelõ befejezésérõl, egy
felnõttjátszótér kialakításáról a
Kárpáti korzón. A Diási horgász-
tanya fölött új, négycsillagos
szálloda épül, folytatják a Szent
Ilona-kápolna rekonstrukcióját, a
Diási malomnál pedig Festetics-
fûszerkert, herbárium és tanös-
vény létesül. Folytatódik a csapa-
dékvíz-elvezetési program és a
klímatudatosság erõsítése. A kor-
mányzati intézkedések, a racio-
nális gazdaságpolitika, az innová-
ció, az infrastruktúra- és intéz-
ményfejlesztés, a menedzser-
szemléletû nagyközség-irányítás,
a polgári értékrend felvállalása, a
konszenzuskeresõ képviselõ-tes-
tület, a bátor gyermekvállalási
kedv, az idõsekre figyelés, a tu-
rizmus- és marketingmunka, a
környezettudatosság, a türelem
és állhatatosság látható sikereket
hoztak. A kulturális, helytörténe-
ti gyöngyszemek megbecsülése,
a közel 30 civil szervezet tisztele-
te, a bölcsesség, az optimizmus,
a kiszámíthatóság, a megbízha-
tóság, az együttmûködési kész-
ség, a lendületes jövõkép, a kö-

zös felelõsségvállalás, a fiatalok
helyben tartása is segítik a tervek
eredményes megvalósítását –
hangzott el.

Gál Lajos, Bíró Róbert és Péter
Károly polgármesterek az életút
elõtti tisztelgéssel, közösen bú-
csúztatták el dr. Takács Ágnes há-
zi gyermekorvost, nyugállomány-
ba vonuló doktornõt, akit a cse-
csemõgondozás és a gyermek-
egészségnevelés szakembere-
ként kiváló, áldozatos és példaér-
tékû munkájáért tüntettek ki a
„Gyenesdiásért” kitüntetõ címmel
és emlékplakettel.

Dr. Sifter Rózsa Zala megyei
kormánymegbízott a szép ered-
ményeihez gratulálva úgy látta,
hogy a kormány alapértékeinek
követését a nagyközség is ki-
emelten kezeli. Nehézségeket
nem ismerve, bátran és kitartóan
járnak élen a gazdaságfejlesztés,
a családtámogatás, a nemzeti-ke-
resztény kultúra megõrzése, az

oktatásfejlesztés értékeinek to-
vábbvitelében.

Dr. Simon Attila István szociális
ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár üdvözlõbeszédében arra vi-
lágított rá, hogy a kormányzati

intézkedések kiváló táptalajra
hullottak, és bármelyik helyi pol-
gár büszkén kiállhat az ország
közvéleménye elé. Az alulról jövõ
kezdeményezések támogatása az
innovációval párosulva az egyén
és a mikroközösség szintjén is si-
kert eredményezett.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ évindítójában azt emel-
te ki, hogy a családi turizmus „ba-
latoni bástyáján”, a családbarát
üdülõfaluban jól sáfárkodnak az
erõforrásokkal, mert mindenki
megtalálja a számítását. Remény
van rá, hogy zöld utat kap a két
strandot összekötõ kerékpárút ki-
építése. A rendezési terv módosí-
tása után pedig komoly szállod-
aberuházás is megvalósul.

Pohárköszöntõt mondott Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyûlés alelnöke, a település sike-
rét abban látta, hogy az itt élõk
örömmel, lelkiismeretesen, egy-
másban bizva dolgoznak.

ÉVINDÍTÓ POHÁRKÖSZÖNTÕ

Gyenesdiási újévkezdés
A helyi vállalkozók mellett a térség polgármesterei, a régióban

mûködõ hivatalok, intézmények vezetõi és a nagyközséget segítõk
is meghívást kaptak január közepén Gyenesdiás évindító
pohárköszöntõjére.

A frissen lehullott hó sem
szegte kedvét a mozgást kedve-
lõ helybélieknek január elsõ
szombatján, amikor hagyomá-
nyos évindító sport- és egész-
ségnapot tartottak az alsópáho-
ki suli tornacsarnokában, a mû-
velõdési ház és az általános is-
kola közös szervezésében.

Az osztályok egymás ellen
folytatott izgalmas sorversenyek-
kel idézték meg a világ egyik leg-
nagyobb kihívását jelentõ Ninja
Warrior televíziós versengését. A
monumentális akadálypályák har-
cos és kitartó legényeit és leá-
nyait másoló diákok számára ötle-
tes erõnléti és ügyességi pályát is
építettek. A program vendége
volt Kvárta Mátyás, az egyik leg-
jobb freestyle-focista Magyaror-
szágon. Õ egyedülálló, látványos
attrakciókkal készült az esemény-
re. Matyi felüdítõ szórakoztatást
nyújtott az õt figyelemmel kísé-
rõknek. Népszerû volt a közönsé-

get bevonó játékos oktatása,
amellyel azt igazolta, hogy kellõ
gyakorlással mindenki ügyesed-
het.

Az egészséges életmód nép-
szerûsítéséhez kapcsolódva a fia-
talok kipróbálhatták a zöldség- és
gyümölcsszobrászatot. A moz-
gás- és kötetbemutatóra az idõ-
sebbek is kíváncsiak voltak. A kö-
zelmúltban jelent meg a sport-

misszionárius Kiss Erzsébet: Öt-
letadó rigmusok ünnepeinkhez
címû könyve. A kötet szakedzõ-
újságíró szerzõje olyan embere-
ket, eseményeket, módszereket,
sportágakat népszerûsít, amelyek
hasznosak lehetnek értõ fülek
számára, azaz elõre lendíthetik a
törekvõket személyes fejlõdésük-
ben, javíthatnak erõnlétükön,
hangulatukon. 

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP

Alsópáhoki évindítás

Mészáros T. Lászlót, Magyar-
ország egyedülálló könyv- és tár-
sasjáték-sorozatának ötletgaz-
dáját és gyártóját, a „Szeretettel
vár” minikönyvsorozat összeállí-
tóját, a „Szerelmem” fotóalbum-
sorozat létrehozóját, a honi tele-
pülések fényképeibõl válogatott
turisztikai kiadványok és kötetek
szerkesztõjét, a mesekönyvek,
képeslapok, prospektusok, nap-
tárak szerzõjét, az animációs fil-
mek, klipek, videók, filmbemuta-
tók igényes megalkotóját ünne-
pelték január közepén új könyvé-
nek bemutatója alkalmával a Ba-
laton Színházban.

A megyei napilap egykori fo-
tóriportere több mint három év-
tizede önálló vállalkozóként már
száznál több önálló települési fo-
tóalbumot készített, és társszer-
zõje mintegy félszáz könyvnek. A
folyamatosan frissülõ, a 2000-es
évtõl induló képállományában
legalább 2 millió 750 ezer fény-
kép található. Kiderült: sokezer
kilométert utazva kedvenc masi-
nájával, vagy drónnal, esetleg lé-
lekvesztõ motoros repülõgéprõl
is lõ évszakfüggetlenül megkapó
képsorozatokat. „Zala megye leg-
gyönyörûbb tájaiba, Zala-ország
csodás rejtelmeibe és természeti

szépségeibe, az épített környe-
zetünk megkapó világába merül-
hetünk el, miközben részesei va-
gyunk egy figyelemfelkeltõ isme-
retterjesztésnek” – összegezte
gondolatait a könyv elõszavát író
Cséby Géza irodalomkutató. A
több mint egy évtizedes, mind-
két fél számára hasznot hozó
kapcsolat elõnyeirõl, az értéket
hordozó fotókról, a mindenki ál-
tal örömmel fogadott önkor-
mányzati ajándékkönyvek sikeré-
rõl pedig Ruzsics Ferenc polgár-
mester mondta el gondolatait az
albumot bemutató sajtótájékoz-
tatón.
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– Az agy hipotalamusza szabá-
lyozza a test hõmérsékletét, és a
láz bizonyos esetekben az õ „ter-
mosztátjának” átmeneti meghi-
básodása miatt jön létre. A szer-
vezet, rövidre zárva a bõr ereit,
emelheti hõmérsékletét, így
csökkentve a hõleadást. Elõfor-
dulhat hidegrázás, ekkor az izom-
összehúzódások termelik a hõt. A
szervezet hõmérséklet-emelést
célzó erõfeszítései addig tarta-
nak, amíg a melegebb vér eljut a
hipotalamuszba. Késõbb, amikor
visszaáll a termosztát a normális
szintre, a hõfölösleget a szerve-
zet verejtékezés útján, illetve a
vér bõrön keresztül történõ foko-
zott átáramoltatásával adja le. A
csökkenõ hõmérséklet következ-
tében borzongás léphet fel. A lá-
zat okozó anyagokat pirogén
anyagoknak nevezzük. A láz nem
betegség! Mindig csak tünet! A
láz helyrehozza a beteg megbil-
lent belsõ egyensúlyát, mivel har-
monizál, méregtelenít, és növeli
az ellenálló erõt. Csak nyugtalan-
sággal, pszichés zavarodottság-
gal és görcsökkel járó magas láz
esetén van szükség ellenintézke-
désekre! A 38,5 Celsius-fok és
magasabb testhõmérséklet jelen-
tõs mértékben korlátozza a kór-
okozók életfeltételeit, a láz segít-
ségével az általuk termelt méreg-
anyagok is hamarabb kiválasztód-
nak. Jegyezzük meg: a láz önma-
gában sohasem életveszélyes! A
láz csak az egység diszharmóniá-
jában rejlik – aminek elõrehaladá-
sát a láz akadályozza meg. Ezért a
lázat célszerû intézkedésekkel ál-
talában támogatnunk kell! Fontos
az ágynyugalom!

– Mire akar bennünket figyel-
meztetni a láz?

– Valami bekerült a szerveze-

tünkbe, valami ellen védekezni
akar, tehát védekezõ reakciója a
veszélyesnek, illetve idegennek
felismert anyagokkal, például
baktériumokkal, vírusokkal szem-
ben. Minél magasabb a testhõ-
mérséklet, annál jobban fokozó-
dik a szervezet védelmét biztosí-
tó immunrendszer mûködése.
Gyermekkorban az immunrend-
szer másképpen mûködik, mint a
felnõttekben, ezért náluk gyak-
rabban fordul elõ olyan betegség,
amely lázzal járhat, akár évente
többször is. A láznak tehát a test
védekezõrendszere kialakításá-
ban is fontos szerep jut: gyógyító
hatása a baktériumok és a vírusok
ellen is irányul. A hõmérséklet
emelkedésének mértéke szerint
37–38 Celsius-fok között hõemel-
kedésrõl, 38–39 Celsius-fok kö-
zött mérsékelt lázról, 39–40,5
Celsius-fok között magas lázról,
40,5 Celsius-fok felett orvosi szó-
val hiperpirexiáról beszélünk.

– Miféle lázformákat isme-
rünk?

– Kialakulási mechanizmusa
szerint kétféle láztípust külön-
böztetünk meg. A centrális láz a
központi idegrendszer elváltozá-
sai miatt jön létre, például sérü-
lés, daganat okozza. Ilyenkor ma-
ga a termosztát sérül. Pirogén
láznak azt nevezzük, amikor vala-
milyen külsõ hatás, például fertõ-
zések, daganatszétesés, immun-
problémák miatt pirogén, azaz
lázkeltõ anyagok jutnak a kerin-
gésbe, eljutva így a termosztát-
hoz, amit „magasabb fokra csa-
varnak”. A magasabb hõmérsék-
let gátolja a kórokozók szaporo-
dását, gyorsítja az ellenanyag-
termelést, a kórokozók megsem-
misítését. A szervezet védekezõ-
rendszere 37,5 Celsius-fok körül a

legaktívabb. Magas láz esetén
azonban túlságosan emelkedik az
oxigénigény, ami nagy terhet ró a
keringésre, a szívre. A szervezet
energiaraktárai kiürülnek, tes-
tünk legyengül. Ezért a magas lá-
zat minden esetben csillapítani
kell! Ha a betegnek kúppal levit-
tük a lázát, már nem érzi magát
betegnek, pedig a baj még hat
benne; ezért nem akar ágyban
maradni. Pedig az ágynyugalom
az influenzás megbetegedések
kezelésénél nagyon fontos! Ha
nem tartják be, jelentõsen elhú-
zódhat a gyógyulás, és gyakrab-
ban fordulnak elõ komplikációk.
Az influenza után még sokáig
megmaradó köhögés vagy nátha
általában az akut stádiuma alatti
nem következetes ágynyugalom-
ra vezethetõ vissza.

– Hogyan kezeljük a lázas álla-
potot?

– A gyógyszerek csak csendre
intik az agyban levõ hõközpont-
kijelzõt, de nem gyógyítanak. Na-
gyon eredményes a hideg törzs-
fürdõ, amikor a beteg 25 percig a
hideg vízben ül, miközben a lábát
egy meleg vizes lavórban pihen-
teti. Ezt követheti egy skótzu-
hany. Forró zuhany után átkap-

csolunk hidegre, s elõbb a jobb,
majd a bal bokától zuhanyozzuk
magunkat a csípõnkig, és a has,
jobb oldal, kar, bal oldal, kar, s vé-
gül a hátunkra engedjük a hideg
vizet! Ezután jó meleg ágyba fek-
szünk, s nyakig betakaródzunk,
fejünket bekötjük, és meleg töm-
lõt teszünk a lábunkhoz. Forró
teát itatunk a betegünkkel az
ágyban bodza- és hársfavirágból
készítve. Betegünk ki fog izzadni,
az izzadással a méreganyagok el-
távoznak szervezetébõl, s így
gyógyulni fog. Priznicpakolásunk-
kal nem lenyomjuk a lázat, ha-
nem lehúzzuk, tehát gyógyítási
folyamatot végzünk. Elkészítésé-
hez két lepedõt és négy törülkö-
zõt, egy mosdótál forró és egy
mosdótál hideg vizet készítsünk
elõ. A lepedõt a hideg vízbe márt-
va, jól kicsavarva betegünk felsõ
testére tekerjük, válltól derékig.
Majd egy-egy törülközõt a forró
vízbõl kesztyûvel kicsavarjuk, s
betegünk mindkét alsó lábszárára
csavarjuk, térdtõl a talpáig. A hi-
deg vizes lepedõt, ha megmele-
gedett, cseréljük, hasonlóan a tö-
rülközõket is, ha hûlni kezdené-
nek! Ezt folytassuk minimum fél
óráig, de ha szükséges, még to-
vább is, míg a beteg jól nem iz-
zad. Lázas betegünkkel többpo-
hárnyi izzasztóteát itt is itatnunk
kell: bodza- és hársfavirágból, ét-
kezés helyett pedig otthon kicsa-
vart gyümölcs- és zöldségleveket
adunk neki. Ha majd étkezik, fon-
tos, hogy csak könnyû, igen ke-
vés fehérjét tartalmazó ételeket
készítsünk neki hosszabb ideig!

Vágódeszkából dekoratív ék-
szertartót, paradicsomosüveg-
bõl mutatós bizsufüggesztéket,
régi fotórámából újradizájnolt
fényképkeretet is készített a Ba-
laton Színház Simándy-ter-
mében az a negyedszáz hölgy,
akik beiratkoztak az újonnan in-
dult szakkörbe. Elõkerültek a ra-
gasztópisztolyok, ollók, masnik,
strasszok, egyéb dekorációs kel-
lékek, és a nemrégiben Keszt-
helyre költözött szakkörvezetõ
hamar büszke lehetett tanítvá-
nyaira.

A bemutatkozó alkalmával
Gyergyai Krisztina kreatív- és stí-
lusblogger elmondta, hogy a stí-
lus és a kreativitás az élete, és
már fiatalkora óta nõkkel foglal-
kozva segít abban, hogy a höl-
gyek rátaláljanak saját egyénisé-
gükre. Kreatívan tekint a világra,
rengeteg kézmûves-dekorációt
készít, és újrahasznosít szinte
minden anyagot. A stílus és szín-
tanácsadó kifejlesztett egy spe-
ciális bioszappant ekcémás,

problémás bõrre, ami sikert ért
el bel- és külföldön is. A szakem-
ber hangsúlyozta, hogy érdemes
mindenkinek minõségi idõt ön-
magára fordítani, az örömszerzés
szándékával. A hasznos, szeretet-
bõl készült tárgyak azok számára

is kedvesek, akik ajándékba kap-
ják ezeket. Arra buzdított, hogy
mindenki engedje szabadon a
fantáziáját, hogy önfeledt lég-
körben, az örömszerzés szándé-
kával sikkes, bájos tárgyak szü-
lessenek.
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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

A háromnapos rendezvény
prekonferenciáján szót ejtettek a
fenntartható felelõs gazdálkodás-
ról. Napirendre kerültek az üzemi
kísérletek tapasztalatai, a biodi-
verzitás növelésének szántóföldi
lehetõségei. Megemlékeztek
Hunyady Károly halálának 20. év-
fordulójáról, és visszatekintettek

Sáringer Gyula akadémikus tevé-
kenységére is. A plenáris ülés
megnyitóját követõen az élelmi-
szer-biztonság aktuális kérdései
kerültek terítékre, és áttekintet-
ték a honi gyomrezisztencia ak-

tuális helyzetét. Szóltak a geszte-
nyekéregrák-gomba megjelené-
sérõl és az ellene folytatott véde-
kezés lehetõségérõl. A szekció-
üléseket a növényvédelmi tudo-
mányos bizottsági ülés követte. A
zárónapon a fenntartható nö-
vényvédõszer-használat ellenõr-
zésének hazai tapasztalatait te-
kintették át, majd a növényvéde-
lem és a méhek kapcsolatába
nyertek betekintést. Zárásként
összefoglalót hallgattak meg a
hazai növényvédelem jelenérõl és
várható jövõjérõl.

KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI FÓRUM

Célkeresztben a fenntarthatóság
A Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézete min-

den évben találkozóra hívja a növényvédõs és a szakterület iránt
érdeklõdõket a Keszthelyi Növényvédelmi Fórumra, amely immár
29. alkalommal került megrendezésre január derekán. A rendezvé-
nyen gondolatokat és tapasztalatokat cserélhettek a termelésben,
a szolgáltatásban, a kereskedelemben, a szakigazgatásban dolgo-
zók, a kutatóintézetek és az oktatási intézmények munkatársai.

KREATÍV SZAKKÖR INDULT:

Anyabanya workshop

A LÁZ NEM BETEGSÉG, CSAK TÜNET

Csillapítsuk természetes módon
Feketéné Bokor Katalin fitoterapeutát ilyentájt gyakran kérde-

zik arról, miként birkózzunk meg a lázzal, illetve hogyan alakul ki a
láz és miért jó az a szervezetünknek? A közismert természetgyó-
gyász nekünk is elárulta az ezzel kapcsolatos bölcs teendõket.

A fõidény kezdetére egy ven-
dégfogadásra is alkalmas tópar-
ti horgászcentrummal lesz gaz-
dagabb Keszthely – tudatta la-
punkkal a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. (BHNP),
amelynek egyhektáros vízparti
telephelyén mintegy 300 millió
forintból valósul meg a beruhá-
zás. 

A cég régóta tervezte a Keszt-
helyi Sporthorgászcentrum létre-
hozását a néhai, mostanra kihasz-
nálatlanná lett keszthelyi halász-
telepen. E helyen, két épületben,
16 komfortos lakosztályt építe-
nek, ami a környék legvonzóbb
horgászturisztikai bázisa lesz. A
beruházásra  a saját anyagi forrá-
son túl az Agrárminisztériumtól
kaptak anyagi támogatást, hogy
április végére, vagy május elejére
megnyílhasson a komplexum. Az

építõk már a belsõ munkálatoknál
tartanak, és a jó idõ beköszönté-
vel megkezdõdhet a tereprende-
zés, a növénytelepítés. A cég
egyébként tervezi a kikötõ teljes
felújítását, továbbá az egykori
jégverem átalakítását is.

MÁJUSBAN NYÍLIK

Sporthorgászcentrum 
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