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TÁVLATI CÉLOKAT IS ISMERTETETT

A mártír áldozatok elõtt

Útfejlesztések a térségben
A megyei közútfejlesztésekrõl Keszthelyen tartott sajtótájékoztatót Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Zala fejlesztési biztosa, aki kiemelte: folyamatos a tervezett M 9-es, a gyorsforgalmi
76-os fõút és az M7-es Hévíz–Keszthely közötti szakaszainak elõkészítése.

Október elején befejezõdik a
71-es út balatongyöröki szakaszának teljes felújítása, az új pályaszerkezet, a padka és az aszfaltréteg kivitelezése. Az út mûszaki állapota és a forgalom nagysága
miatt döntöttek a szakemberek a
felújítás mellett. Jövõre a vonyarcvashegyi és a gyenesdiási
szakasszal is végezni kívánnak. A
Területi Operatív Programból
2017-ben startol a hévízi Széchenyi utca teljes felújítása, valamint
a Zalacsány–Kehida közötti út új

aszfaltréteggel történõ korszerûsítése. A járásszékhelyek megközelítését segítõ programokon kívül hazai költségvetési forrásból
készítik elõ a keszthelyi Csapás út,
a Keszthely–Hévíz közötti út modernizálását, valamint a Zalaszentgrót–Türje közötti 2,2 kilométeres szakasz, a Nemesboldogasszonyfa és Alsópáhok közötti
útszakasz felújítását. Fontosnak
tartják a megye keleti felén a botfai csomópont után a 74-es út állapotának javítását a megyeszék-

helytõl a baki csomópont felé.
Egy országos forgalombiztonsági
programhoz kapcsolódva, körforgalom létesítésével átépítik a 71-es
út cserszegtomaji keresztezõdését, de a Türje–Sümeg közi közút
Szalapához közel esõ csomópontja is újjá alakul. A távlati célokat
megemlítve kiderült: készül Zalaegerszeg négysávos bekötése,
nagy valószínûséggel a Pacsa felõli nyomvonalon. Szeretnék tehermentesíteni a 71-es út balatoni településeken átmenõ szakaszát, és északi irányban Hévíznek
is megfelelõ bekötést kívánnak
létrehozni az osztrák fõváros felé,
ezért támogatják a 76-os út kapcsolatát a 84-eshez: Sümeg–Bécs
irányában, a Zalaszántón átvezetõ
út korszerûsítésével.

ÖRÖM A KIRÁNDULÓKNAK

Szebb a Fenyves allé
Az aradi vértanúk azok a magyar tábornokok voltak, akiket az
1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Rájuk, az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtiszt vértanúra és a forradalmat követõ megtorlás áldozatainak tiszteletére rendeztek emlékünnepséget a keszthelyi Szent
Miklós-temetõben. A megemlékezésen száznál többen hajtottak
fejet a dicsõ elõdök elõtt.

A Himnusz közös eléneklését
követõen, egy szavalat elhangzása után Varga Gábor, a Vajda
János Gimnázium tanára mondott emlékezõbeszédet. Mint kiemelte: 1849. október 6-a a XIX.
századi magyar történelem felfelé ívelõ, majd meredeken
mélybe hulló pályájának gyászos
mélypontját jelöli. A szenvedéstörténet legtragikusabb pontja

gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és a tizenhárom honvédtábornok kivégzése volt, de nem
õk voltak az egyedüli áldozatok.
A megtorlási hullám már augusztusban megkezdõdött és az aradi kivégzések után is folytatódott. Megyénk szülöttét, Csány
Lászlót október 10-én végezték
ki, aki kormánybiztosként a zalai
honvédelem megteremtésén fá-

radozott, és egyben a keszthelyi
választókerület képviselõje is
volt. Rajtuk kívül is sokakat meghurcoltak, akik nem vállaltak aktív politikai vagy katonai szerepet.
Csak az aradi vésztörvényszék
850 esetben hozott halálos ítéletet. Vértanúink számára a nemzet ügyének szolgálata feltétlen
érték volt, melyet a még oly szégyenteljes halál sem írhatott
felül. A vértanúk mártírhalála
egy újabb nemzeti kibontakozás
alapjait vetette meg. Életpéldájuk iránytûként és mérceként
szolgált az újabb kihívások és
megpróbáltatások idején. A
megemlékezés koszorúzással ért
véget.

1956 jubileuma Keszthelyen
A rendezvények a 60. évfordulóra létrehozott emlékbizottság
támogatásával zajlanak. A könyvtárban és a színházban elõadásokkal illetve filmvetítésekkel
vette kezdetét a program, soron
következõen október 19-én 18
órakor a Rákosi-féle terrorról tart
elõadást Kiss Dávid történész a
színházban. A Fõ téren 21-én
13.30-kor '56 az utcán címmel
flashmob jelenik meg, 17 órakor
pedig a Balatoni Múzeumban interaktív beszélgetésre várják az
érdeklõdõket. Az intézmény a
múzeumpedagógiai programok
részeként október 22. és november 15. között vetélkedõsoroza-

A Földmûvelésügyi Minisztérium 70 millió forint értékben támogatta a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, Magyarországon bejegyzett közhasznú társadalmi szervezeteket. A
KKE 1,3 millió forint támogatást
nyert el az allé egyedi természeti
értéket jelentõ, védett, kettõs fa-

dó együttes és vendégzenészei, az
elõadás 17 órakor kezdõdik a
könyvtárban. A Nemzeti Kör által
2002-ben teremtett hagyomány
szerint november 4-én megemlékeznek a forradalom vérbefojtásának napjáról, 17 órakor a Szent
Miklós-temetõkertben, majd a Fõ
téren 18 órakor kerül erre sor, a
a városi ünnepség, melynek szóno- Goldmark Károly Mûvelõdési Közka Szakály Sándor professzor lesz. pont rendezésében.
A továbbiakban is folytatódnak
November 17-én 17 órakor a
a filmvetítések illetve elõadások. könyvtárban „Lengyel tollal a magyar októberrõl” címmel dr. Cséby
Géza tart elõadást a könyvtárban.
A megemlékezéseket november
30-án Tamáska Péter 18 órakor
kezdõdõ „Dudás József: a forradalom népvezére” címû elõadása zárja a színházban.

PROGRAMOKRA VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET

„Emlékezzünk a régiekrõl” címmel Keszthelyen elindult az 1956-os
forradalom és szabadságharc jubileumi ünnepségsorozata. A november végéig tartó programokat a Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ, a Balatoni Múzeum és a Fejér György Városi Könyvtár közösen szervezi, az intézményvezetõk errõl a napokban tartottak
sajtótájékoztatót.

A keszthelyi Fenyves allét a
Festetics-uradalom létesítette
mintegy százhúsz esztendeje. A
három kilométer hosszú feketefenyõ faegyedekkel szegélyezett
allé, a helyi táj koronája újulhat
meg, egészülhet ki, annak a pályázatnak révén, amit a Keszthelyi
Környezetvédõ Egyesület (KKE)
nyert el a közelmúltban.

tot rendez diákok körében, az
'56-os események ismeretébõl.
Bemutatásra kerül a restaurált
Fehér Ember-szobor.
Az ünnep elõtti napon a múzeumban a yonkersi (USA) magyarok körérõl szóló idõszakos tárlat
nyílik, a Fõ téren 16 órától
Görgényi István festményeinek felhasználásával rendezett szabadtéri
tárlat lesz látható „Zászlók és keresztek” címmel. A megnyitó után
17 órától a Balaton Színházban
Görgényi István
Szakály Sándor történészprofeszegy '56-os témájú festménye
szor tart elõadást, azt követõen 18
órakor fáklyás felvonulás indul a Október 25-én Keszthelyre érkezik
színház épülete elõl. Október az „Október végi tiszta lángok” cí23-án 8.30-kor a Fõ téren kezdõdik mû oratorikus mûvel az Énekmon-

sorának pótlására, gondozására.
Hamarosan felmérik a fasor fáinak
állapotát, képet kapva a hiányzó
egyedek számáról, illetve arról,
hogy milyen idegen egyedek találhatóak itt. Az szemmel látható,
hogy több sürgõs gondozási feladat akad. A pótlást nehezíti,
hogy az egyedek csak külföldrõl
szerezhetõk be, így a kapott összeg bizonyosan nem nyújt fedezetet a hiányzó egyedek pótlására. Az is jól látszik, hogy több fa
nagyon megöregedett, és hamarosan elpusztulhat, ezért a jövõben a fasor megmentését folytat-

ni szükséges. A város nyugati kapujában található, nordic walking
oktató- és gyakorlópálya is az allén vezet végig. Az már kora õsszel látható volt, hogy sok helybéli és turista is egyre nagyobb
számban tett itt kirándulást, szervezett ide bakancsos túrát.

INGATLANKÍNÁLATUNK
BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT
ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816
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A „NAGY RAJZOLÁS” – GYEREKEKNEK

HORIZONT

FONTOS A MEGELÕZÉS, A KORAI FELISMERÉS

Õszi múzeumi fesztivál Keszthelyi séta a mellrák ellen
A keszthelyi Balatoni Múzeum az intézmény falain kívül is szerepel programjaival. A már elkezdõdött Múzeumok Õszi Fesztiválja
során több rendezvénnyel viszik közel így is a kínálatot a közönséghez.

Már hagyományosan, a Nagy
rajzolás indította a napokban az
eseménysorozatot, gyermekeknek szólóan. A Fõ terén immár
harmadik alkalommal zajlott a
kreatív program. A gyermekek
felállított paravánokra rajzolva
mutathatták meg kreativitásukat,
színekkel, fantáziájukkal alkothatták meg az általuk elképzelt jövõt.

Tekintve, hogy Keszthely számos rejtett csodával büszkélkedhet, amelyekrõl olykor méltatlanul kevés az információ, október
22-én „Kulturális tereink másként” címmel játékos ismerkedésre kerül sor. Ez alkalommal a múzeum füzetecskéi segítségével,
játékos formában nyílik lehetõség
arra, hogy a várossal kultúrszemmel ismerkedjenek az érdeklõ-

dõk. A füzetek érdekes kérdéseket tesznek fel, segítségképpen
némi információt is nyújtanak a
bejárandó útvonalon található létesítményekrõl. Az eredményes
haladást térkép is segíti. Ezúttal
nem a város közismert emlékeit
kell majd keresni, hanem a kissé
elfeledett értékek fedezendõk
fel.
Október 29-én lesz a Mesterségek napja: ennek során a múlt
értékeinek õrzése, a hagyományok ápolása és azoknak az ifjabb
nemzedékkel való megismertetése a cél. Régi mesterségeket ûzõk
mutatják be termékeiket az elkészítés
munkafolyamataival
együtt. Résztvevõként bekapcsolódhatunk a termék-elõállítás menetébe, s ezáltal megismerhetik
az egyes mesterségek fortélyait
is. Képviselve lesz a fafaragás,
csipkeverés, szövés, tojáskarcolás, lószõrszövés, mézeskalácssütés, kosárfonás, kovácsmunka,
hímzés, agyagozás, molnárság,
házi tésztakészítés, bõrös szakma, csizmadia mesterség, méhészet.
November 10-én borkóstolóval búcsúztatják az õszt, a korábbi évek hasonló, sikeres alkalmait
felelevenítve. A hegyek levét kóstolgatva a szõlõtermesztés múltjáról és a jelen kor borászati újításairól is gazdagodnak a résztvevõk ismeretei. Mindebben neves
pincészetek képviselõi, a táji-történeti jellegzetességek megismerésében néprajzi elõadás lesz segítségünkre.

zetközi fórumokon is szövetségeseket keresve – minden lehetséges fórumon fel fogja emelni a
szavát az egyezménnyel szemben, aminek az aláírása október
A Jobbik Magyarországért Mozgalom keszthelyi önkormányzati 27-én lesz.
képviselõje, Herold János pártja nevében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: az Európai Bírósághoz kellene fordulni az EU és Kanada között kötendõ szabadkereskedelmi megállapodás (CETA)
miatt, mert az aggályos, uniós jogot és elveket sért.

Jobbik-vélemény

Szerinte: a FIDESZ cinikus és
álságos álláspontot képvisel e
kérdésben, hisz felháborító módon arra hivatkoznak, hogy mivel
bekerült a határozati javaslatba
az „ideiglenes alkalmazás” megnevezés, így õk mindent megtettek a nemzeti érdekeink védelme
szempontjából. Az igazság ezzel
szemben az, hogy egy olyan átfogó kereskedelmi megállapodást
támogatnak, ami környezet- és
egészségvédelmi szempontból is

latokra, a partnerekkel ezért vállalták a szervezést.
A városháza elõtt mondott köszöntõjében dr. Szûcs Erzsébet a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Egészségfejlesztési Igazgatóságának vezetõje elmondta: a hazai kötelezõ szûréseken való
megjelenés nagyon alacsony,
mintegy 35 százalék körüli. Az
idõben felfedezett betegség 92
százalékban eredményesen gyógyítható. Az életévek nyerésére
szolgáló önvizsgálat otthon öt
perc alatt elvégezhetõ, ennek lé-

Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszer-biztonság címmel rendezte meg az idén immár 58. alkalommal sorra került Georgikonnapokat a Pannon Egyetem keszthelyi kara.

Az intézmény a tudományos
munka és az oktatás mellett a
gazdaság számos ágában tart szoros kapcsolatot a gyakorlattal, s
mûködik együtt társintézmények-

KÖZEL TÍZEZER LÁTOGATÓT FOGADTAK

Madártábori születésnap
Mindezekrõl szólt a Balaton-parti madárgyûrûzõ állomás 30. születésnapján
házigazdaként a Magyar
Madártani Egyesület zalai
csoportja képviseletében
Benke Szabolcs elnök és
Darázsi Zsolt titkár. Méltatta az eseményt Bajor Zoltán, a Magyar Madártani
Egyesület országos elnöke.
Az évtizedek során végzett
munkát idézve, a tevékenység nagyságrendjérõl
summás adatok hangzottak el: több mint 370 ezer
madarat gyûrûztek, közülük 57 ezer volt a korábban

A jelképes rózsaszín szalagot
minden résztvevõ a Fõ téren kapta meg, ahonnan a közös séta indult, a Kossuth utcán keresztül a
Festetics-kastély parkjába, ahol a
rózsaszínû léggömbök elengedésével és közös énekléssel is nyomatékosították: fontos a védekezés és a prevenció is.
Dr. Divinyi Tamás, a KJHNO vezetõje kiemelte: a nõk körében
minden ötödik daganat emlõrák,
ezért nagyon fontos, hogy Keszthelyrõl és a környékérõl is minél
többen menjenek el szûrõvizsgá-

Georgikon-napok

veszélyezteti hazánk szuverenitását, önrendelkezését, továbbá az
elõvigyázatosság uniós elve is sérülhet. A kormánypártok feladták
a GMO-mentességet, ezzel rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek a
munkavállalók, a kis- és középvállalkozások. A mindenkori kormányoknak lehetõségük van, hogy
az unió bíróságához forduljanak,
ha egy szerzõdés aláírása elõtt
úgy érzik, az nem felel meg az
EU-szabályainak. A jobbik – nem-

Emlékek sokaságát idézték fel a minap a madarászok, a 3 évtizede létrehozott keszthely-fenékpusztai bázishelyen. A munka
rendkívül szerény körülmények között indult el, a töretlen mûködés és a fejlõdés az ornitológia lelkes barátainak, s a támogatóknak köszönhetõ.

A Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodája (KKEI) és a
Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (KJHNO) a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából több száz érdeklõdõ
részvételével szervezett közös sétát Keszthelyen, szeptember legvégén, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a betegségre, a szûrõvizsgálat fontosságára, a megelõzésre.

már másutt regisztrált madár. Különleges fajok, s 2500 kilométert
meghaladó távolságban gyûrûzöttek is bekerültek a nyilvántartásukba. A munka iránt érdeklõdõ, közel tízezer látogatót fogadtak. 1990–2000 közötti években

több polgári szolgálatos katona
kapcsolódott be az állomás munkájába, nagy létszámban fordultak meg önkéntesek, akik szabadidejükben vállaltak részt a bázison
végzett feladatok ellátásában.
Idõközben jelentõsen kiteljesedett a telep tevékenységi köre,
fejlõdött az infrastruktúrája. A
születésnapot a munkakörülmények további javítását elõsegítõ,
újonnan elkészült létesítmények
avatásával együtt tartották meg.
Az ornitológiai megfigyelõhely
országosan a harmadik, amely a
legrégebbi idõ óta funkcionál. A szolgálatot teljesítõknek köszönhetõen sokat
gazdagodott a tudományos
élet. Az érdeklõdõk, diákcsoportok rendszeres fogadásával, bemutatók tartásával kezdettõl fogva fontos
szerepet tölt be a létesítmény az ismeretterjesztésben, a természettel való barátság alakításában, a madárvédelemben, a környezeti nevelésben. Mûködése
alatt felnõtt egy generáció,
az utánpótlás-nevelésben is
vannak eredményei a bázisnak.

kel. Ennek egyik tradicionális fóruma a tanácskozás, mely ezúttal
a környezeti hatások, változások
és az élelmiszer-biztonság aktualitásait ölelte föl. Szó esett egye-

péseit meg kell ismertetni a hölgyekkel.
Dr. Kvarda Attila, a keszthelyi
kórház fõigazgatója szerint a
mellrák komoly népegészségügyi kihívás, ezért a hangsúlyt a
megelõzésre, a korai felismerésre kell helyezni. Keszthelyen és
környékén az átszûrtség csak 25
százalékos, és a régióban legalább a 80 százalékot el kellene
érni. Akad olyan település, ahol
az értesítetteknek csak hat százaléka érkezett vizsgálatra, pedig az idõ elõtti elhalálozás megelõzhetõ. A mûszeres szûrõvizsgálatokra a keszthelyi kórházban
eddig nem nyílt lehetõség, de a
döntéshozók remélhetõen hamarosan mérlegelni fogják a
szükséges berendezések beszerzésének és üzembe állításának
fontosságát.
bek közt a hungarikumokról, turisztikai és környezeti összefüggésekrõl tartott elõadást Vancsura Miklós, a Sárvári Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõ igazgatója. A szekcióülések széles körben ölelték föl
az agrár- és turisztikai környezeti
kapcsolatokat. Napirendre került
az alternatív energiák hasznosítása, a vidék szerepköre.
A program közös záróülésén a
szekcióelnökök számolnak be a
résztvevõi kör elõtt az elhangzottakról.

Szobrot avattak

A keszthelyi Karmelita rendház udvarán Kis Szent Teréz
szobrát avatták a plébániatemplom búcsúünnepe alkalmával.
A szobrot helyi alkotó, Turi Török Tibor szépmíves készítette. Az eseményen mûsort adott a templomi kórus, s felidézték
Kis Szent Teréz életét. Az avatáson elhangzott továbbá, hogy a
szobor alkotójának számos mûve található a városban, az országban és a határokon túl is. A mester munkásságát a nemes
kultuszteremtés, a nagy szellemek megbecsülése, emlékük
életben tartásának szándéka jellemzi.
A szobrot dr. Német László, a szerbiai Nagybecskerek verbita megyés püspöke szentelte fel.

HÉVÍZ-KESZTHELY

PANORÁMA

RAPSZÓDIÁT IDÉZÕ FEHÉRBOROKKAL

Csodaszép lesz a '16-os évjárat
„Április 23-án, majd 25–26-án a Balaton-felvidéken kemény fagyok voltak, a hegyekbõl érkezõ hideg levegõ, egy folyamhoz hasonlóan terítette be a hegyaljai területeket, a fagy a korai érésû
szõlõfajtáknál már nagy hajtásokat talált. Ezek elõször lefeketedtek, és jobbára csak az oldalrügyek voltak képesek „némi életet”
mutatni, majd újabb fürtöket elõhozva kihajtani.

Az ezt követõen érkezett,
nagy intenzitású, sûrûn érkezõ
csapadékmennyiségre, más növényekkel ellentétben, a szõlõnek nincs szüksége, hisz a virágzásig viszonylag kicsi a vízigénye.
Július közepén azután a Balaton
északi partján, a Keszthelyi-hegység teljes területét érintõen
megjött a jégverés. Szokatlan
volt, mert erõs intenzitással,
nagy mennyiségben és orkán
erejû szélviharral érkezett. Az ezt
követõ nyári csapadékmennyiség
óriási volt, aztán utána egészen

Október 1-jétõl újabb két megyében, Tolnában és Zalában
kapta meg a katasztrófavédelem kéményseprõipari szervezeti egysége a kéményseprési feladatokat.

A korábban megváltozott szabályozás értelmében a katasztrófavédelem kéményseprõipari szerve idén július elsejétõl fokozatosan
veszi át az ingyenes lakossági szolgáltatást azokon a településeken,
ahol addig a katasztrófavédelem
által kijelölt közérdekû szolgáltató
biztosította az átmeneti ellátást,
továbbá ott, ahol az önkormányzat
felmondta a közszolgáltatási szerzõdését. Mi a helyzet Keszthelyen
és Hévízen? – kérdeztük Hajdu
Márton tûzoltó alezredestõl, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szóvivõjétõl:
– A két településen október el-

október elejéig kiváló, szõlõérlelõ
idõszak következett." – mesélte a
szõlõ és az idõjárás öszszefüggéseire rámutatva dr. Brazsil József,
a zalai Da Bibere borlovagrend elnök nagymestere.
A Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karának docense kiemelte: augusztus közepén, a
környékünkön is megkezdõdött a
szüret a korai fajták (irsai olivér,
rizlingszilváni) leszedésével, majd
a középérésû fajták következtek.
A kései érésû fajták puttonyba tételével a szüret a befejezéséhez

közeledik. Az idei szezonban az
utóbbiak teljesítettek jól, mert a
gyönyörû õsz ezeken tudott a
leginkább segíteni. A szüretkor
nagyon oda kellett figyelni, hogy

a kevésbé ép részeket kivagdaljuk. A gondoskodó ember szerepe
erõsen megmutatkozott. A szõlészettel, borászattal foglalatoskodóknak úgy a növényvédelemben, mint a szüretnél és a borkészítésnél is mindenkor topon kellett lenni. Senki sem dõlhetett
hátra a karosszékében. Minden
egyes mozzanatra, rezzenésre,
történésre nagyon oda kellett figyelni. A környékbeli borosgazdák
egyre precízebben éreznek rá arra, hogy mikor, mit kell tenniük,
hogy a legjobb minõséget tudják
kinyerni. A sokszínû alapanyag
sokkal több odafigyelést kívánt.
Pont ezek miatt is lesznek, lehetnek nagyon szép kis boraink.
A harmadik generációs családi
gazdaságot fiával irányító szakember idén a kék szõlõk felhasználásával rozét is készített. Ezek közül
több, már kész borrá nemesedett,
s a bírálóbizottság elõtt van. A rozé
borok zömének ízvilága és illatanyaga is kiváló évjáratot sejtet.
„Egy rapszodikus évjáraton vagyunk túl, a borokra is a rapszódiára jellemzõ összetettség, sokszínûség jellemzõ. Várhatóan nagyon
sok, igazán remek bor várja majd a
kóstoltatást” – zárta az összefoglalóját a borász nagymester.

AZ ÕSKOR VILÁGOSSÁGA

A Fény régészete
A „Fény régészete” címmel olyan kiállítás nyílt október derekán
a Balatoni Múzeumban, amelyik a természetes fény szerepét mutatja meg az õskori emberek életében. December harmadik vasárnapjáig látogatható a tárlat, amely nemzetközi együttmûködés
égisze alatt született: az új kutatási eredmények tükrében lengyel,
cseh, szlovák és magyar közgyûjtemények õskori kulturális örökségét ismerheti meg a közönség.

A különleges témafeldolgozás
és megközelítés a régészet egyik
segédtudományának köszönhetõ, amely az égitesteknek, égi jelenségeknek az õskori ember
gondolkodására, viselkedésére,

jelképeivel, különleges megjelenési formáival, bronz- és korongcsüngõkkel, naposzloppal. A
bronzkori ember fegyverein és
ékszerein látható díszítések tanúsítják, hogy a nap- és holdfény ál-

természethez való viszonyára
gyakorolt hatását vizsgálja összehasonlító módszerekkel. A közelmúlt nemzetközi kutatási eredményei – melyek a fény szerepét
és hatását vizsgálják az ember
életében – felhívják a figyelmet a
Nap, a Hold és más égitestek
funkcionális és spirituális jelentõségére az õskori településeken, s
rámutatnak egyetemes jelképrendszerek kialakulására is. A kiállítás ezek felhasználásával láttatja, hogy a természetes fény, a
fényjelenségek milyen fontos
szerepet játszottak, s milyen
nagy hatást gyakoroltak már az
õskori ember életére is. A kiállítótérben beléphetünk egy késõ
neolit körárok belsejébe, de feltárul a bronzkor idõszaka, benne a
különleges leletek nap- és hold-

tal generált légköri jelenségek
milyen mély benyomást tettek a
kor emberének gondolkodására,
létrehozva többek között a használati tárgyakon és ruházaton
megjelenõ jellegzetes szimbólumok motívumrendszerét. A közel
hétezer éves régészeti leletek és
a múlt század néprajzi tárgyai, a
burját sámánavatási szertartást
bemutató
dokumentumfilm
együtt mesélnek nekünk a természetes fény szerepérõl az õskori ember életében.
Dr. Raczky Pál egyetemi tanár,
az ELTE BTK Régészettudományi
Intézetének professzora a nyitóünnepségen kiemelte: a nem
szokványos tárlat az új kõkorszaktól kezdve egy ötezer éves nívós
idõutazásra hív, extra dimenzióba,
az égi szférákba emelve a lelket.

ELINDULT A FÛTÉSI SZEZON

Elõzzük meg a kéménytüzeket!
sejétõl a katasztrófavédelem kéményseprõipari szerve látja el a
lakossági kéményseprési feladatokat. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kéményseprõ szakemberek
végzik a munkát, azonban most
már a katasztrófavédelem munkavállalójaként. A lakossági sormunkáról szóló kiértesítések
rendje nem változott az átállással.
Az idõszakos ellenõrzések rendkívül fontosak a kéménytüzek megelõzése érdekében, ezért mindenkit arra kérünk, biztosítsa az ingatlanba történõ bejutást a ké-

ményseprõk számára. A Zala Megyei Ellátási Csoport címe: 8900
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
– Milyen bajmegelõzõ tanácsokkal tud szolgálni?
– Bár egyre több otthonban
kezdenek el fûteni, még nem késõ a hûvösebb idõ beköszönte és
a fûtési szezon hivatalos indulása
elõtt szakemberrel ellenõriztetni
a tüzelõ-fûtõ berendezéseket és
az égéstermék-elvezetõ rendszereket. Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek nem rendeltetésszerû használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a rendsze-

res mûszaki felülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasztása. A hivatalos
fûtési szezon ugyan október
15-én indult, ám a hideg idõ már
beköszöntött. Fontos, hogy a
szokásos szezon elõtti ellenõrzést
és karbantartást ennek ellenére
se mulassza el senki elvégeztetni,
méghozzá szakemberrel. Tudni
kell azonban, hogy miközben a
fûtõberendezéseket a fûtési
rendszerek beindítása elõtt célszerû megvizsgáltatni, a kéményseprõk által végzett lakossági sormunka nem a fûtési idõszakhoz,
hanem az elõírt éves, illetve kétéves ellenõrzéshez igazodik.

Vendéglátós példaképek
Nagy karrierre szert tett szakmabeli emberekkel való találkozók
programját indította el a Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola.

KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

Három nap Keszthelyen
A katolikus, a református és az evangélikus egyház felhívásának
eleget téve Magyarországon összesen mintegy nyolcezer fiatal diák
részvételével zajlott október derekán a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésû országos szociális önkéntes akció. Keszthelyen ötven
diák érezte úgy, hogy helye van a programban, amelyik immár másodízben mozgatta meg a szebb lelkû tanulóifjúság egy részét.

A helyben élõ fiúk-lányok élen
jártak szemétszedésben, tárlatrendezésben, de dekorációs
munkákat is végeztek a városi
kórház gyerekosztályán. A programot irányító koordinátorok szerint az a természetes, hogy a fiatalok önként, a tiszta lelkükre
hallgatva, viszonzást nem várva,
aktívan részt vesznek a közösségi
életben. A résztvevõk kis közösségét Nagy Bálint, a város alpolgármestere is köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy él Keszthelyen olyan fiatal generáció, akik
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az egyházak hívására, hajlandóak
tenni környezetük csinosításáért,
szebbé tételéért. Szerinte a keresztény értékeket mindenkor,
de mostanság különösen óvni,
védeni kell, hogy jó példái lehessünk az utánunk jövõ nemzedék
számára. A csoport egy része a
Balatoni Múzeum nagytermét készítette elõ a nemzetközi régészeti kiállítás nyitóünnepségére.
A többiek pedig a Fõ térrõl indulva, a Kossuth utcán egészen a temetõig szedték össze az eldobott
hulladékokat.

Fisli István igazgató elmondta:
a szakmai elõmenetelhez fontosnak tartják, hogy tanulóik közvetlenül megismerkedhessenek a
gasztronómia hírességeivel, akik
példaképet, motivációt jelenthetnek számukra.
A diákokhoz a napokban Lukács
István háromszoros Oscar-díjas
sztárséf látogatott el több kollégájával. A fórumon részt vett Somogyi Zoltán Max gasztroblogger,
Balogh István Ferenc, a Magyar Éttermi Mesterek Klubja elnöke, Asztalos István, az Oldalas Magazin fõszerkesztõje és Kolbe Gábor rovatvezetõ, szakíró. A rendezvényen
könyvbemutatóra is sor került:
Lukács István, a Séf címû kötetben
megírt élményeibõl adott ízelítõt,
majd válaszolt a vendégekkel
együtt a felmerült kérdésekre.
A beszélgetés során a képzéssel kapcsolatosan nagy hangsúlylyal jelenítették meg a szakemberek azt, hogy a szakoktatás nem
nélkülözheti a magyar konyha
tradícióinak tiszteletét. Azaz, alapok megismerésében, elsajátításában rejlenek az újdonságok, s a
hagyományokból fakadnak a kreativitás forrásai.
Ugyancsak könyvbemutatóval
együtt zajlott le az a találkozó,
amelyen az Oslóban élõ Rima Péter tartott elõadást, aki egy luxushajó pincérébõl lett a legma-

gasabb kategóriájú „úszó hotel”
szállodaigazgatója. Az átélt utazásokról könyv tartalmából kaptak
ízelítõt a keszthelyi diákok.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

Egy évtizede dalolnak
Éppen tíz esztendeje annak, hogy C. Tóth Zoltán karnagy vezetésével elõször találkoztak, majd az elsõ kóruspróbát is megtartotta a keszthelyi Salve Regina Kórus. Akkor még csak közel húszan
voltak, ám mostanra a létszám a duplájára emelkedett.

A Fõ téri Magyarok Nagyasszo- lés olyan erõket, energiákat moznya plébániatemplom kórusába gat meg, ami nemcsak rájuk van
járók tudják, hogy a közös ének- jó hatással, ezért immár egy évti-

zede ki is tartanak egymás mellett jóban, rosszban. Az éneklõket
a muzsika szeretetén túl az is
összetartja, hogy a közös zenélés
szabaddá teszi a lelket, harmóniát, szívbékét kínál.
Az egyházi zene szolgálatába
szegõdõk a templomi liturgiák
ünnepivé tételén túl sok örömet
okoztak nem csak a helyi hallgatóságnak. Õket az elmúlt években nem csak a templomban
hallgathatták. Erdélyben a Gyilkos-tó legendáját mutatták be,
de németországi koncertturnéjuk is lélekemelõ volt.
Prof.
Czifra János meghívása által a
salzburgi dómban elõadták a
Keszthelyi Misét.
Szívesen részt vesznek kórustalálkozókon, de maguk is szerveztek közös éneklõ ünnepeket.
A Helikon kórussal és a Kis Szent
Teréz kórussal is baráti kapcsolatban vannak. „Október derekán a
Fõ téri templomban egy hálaadó
koncertet tartottunk a régi és a
jelenlegi tagok közremûködésével, ami mindannyiunk számára
örömteli volt” mondta a karnagy,
mûvészeti vezetõ.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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CSOKONAI IRODALMI NAPOK

KITEKINTÕ

ZALAI SPORTHISTÓRIA

A barátság témakörében Könyvbemutató
Valamivel több, mit három
évtizede rendezi meg a Csokonai Irodalmi Társaság a tanulmányi napjait. Az idei programot a
Szent András Reumakórház kultúrtermében a barátság témája
köré szervezték. Az alkalomra
ezúttal is érkeztek irodalombarátok Franciaországból, Németországból és Ausztriából.

A helyi önkormányzat képviseletében, a rendezvény fõtámogatójaként, Papp Gábor polgármester üdvözölte a résztvevõket. Az
elsõ napon Kardos Gy. József nyugalmazott pedagógus, Tóth Éva
és Pomogáts Béla irodalomtörténészek, Katona Csaba és Kapiller
Imre történészek elõadásait hallgatták meg, de a határon túli literatúra is képviseltette magát:
Gálfalvi György romániai magyar
író-szerkesztõ, Kántor Lajos filológus-kritikus valamint Szabó
Zsolt erdélyi fõszerkesztõ személyében. Megnyitottak egy tótörténeti tárlatot, bemutatkozott a
Pannon Tükör, a Hévíz folyóirat, a
Kriterion Könyvkiadó, és egy új
kötet is kínálta magát. A tanácskozást követõen este kezdetét
vette a tradicionális versíró verseny. A legszebb költeményért járó Lilla-díjat idén Balogh Robert
Pécsen élõ író-költõ nyerte el. A
szobrot és a két fõre szóló hévízi
kúrázás utalványát Zalán Tibor, a
Csokonai Társaság alelnöke adta
át. Szécsényi Mihály történészt,
egyetemi tanárt ezúttal különdíjban részesítették. A társaság céljaiért, a kultúra pártolásáért a
legtöbbet tévõ személynek, az
irodalmi és mûvészeti élet kiváló-

Kis János, az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület elnöke
18. frissen megjelent könyvének bemutatóját tartották a közelmúltban a Balaton Színházban. A rendezvényen élménybeszámolót
tartottak a kötetben szereplõ neves keszthelyi sportolók: Csanaki
Rita Európa-bajnok sportlövõ, Keczeli Zoltán, a sportlövészet méltán megbecsült legendás alakja, valamint Pém Árpád kézilabda- és
labdarúgóedzõ.

ságának, minden évben egy
titkos szavazást követõen
adják át a Csokonai-díjat,
amelyet minden esztendõben más szobrász- vagy keramikusmûvész készít el. Az
emlékplakett elismerést Tar
Ferenc elnöktõl Katona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének fõmunkatársa kapta
meg. A résztvevõk megkoszorúzták az alapító MajorZala Lajos költõ hévízi emléktábláját, majd a zárónapon, Cséby Géza költõ beszéde után, a keszthelyi
Amazon Szálló oldalfalán található Csokonai-dombormûvön is elhelyezték az
emlékezés koszorúját.

Németországi társszervezettõl kapott nagy értékû ajándékot: egy Iveco típusú fecskendõkocsit a balatongyöröki önkéntes tûzoltó egyesület.

Dedenhausen
településsel
hosszú ideje fennálló tartós barátság révén gyarapodott ily módon a minap a györökiek technikai felszereltsége. Az egyesületet nem elõször segítette a német partner. Az ünnepélyes átadáson szakasznyi képviselettel
voltak jelen a német kollégák, a
helyiek a teljes eszközállomány

Kivilágított mûfüves pálya épül
Majdnem huszonhétmillió forintba kerül annak a 42 méter
hosszú, 22 méter széles mûfüves, este kivilágított pályának a kialakítása, ami még idén elkészülhet a Csány–Szendrey Általános Mûvelõdési Központ Györgybíró utcához közel esõ területén.

készítésében a város elöljáróin kívül Dósa Zsolt, a Zala Megyei Labdarúgó-szövetség elnökségi tagja
is szerepet játszott. Számára külön örvendetes volt, hogy az általa irányított iskola területén való-

A városi büdzsébõl a beruházásnak csak a tíz százalékát kell
biztosítani, a többi pályázati forrásból érkezik Keszthelyre. A Magyar Labdarúgó-szövetség még
tavasszal írt ki egy 90 százalékos
támogatási intenzitású pályázatot
mûfüves sportjátéktér létrehozására, amit sikerült elnyerni. A pálya építése már megkezdõdött és
úgy tervezik, hogy még ebben az
évben birtokba vehetik a labdarúgók. A pálya elkészítésének igényét korábban többször fölvetették a keszthelyi focisták és az
utánpótláscsapat tagjai is. A város
vezetése az õ igényüket jogosnak
ítélve döntött az építésrõl. A 924
m2-es pályát persze nem csupán a nap végén megnyithat az önálló sulhat meg a gyermekek mindenhivatásos futballisták használhat- létesítmény a diákok és a sport- napos testnevelését is segítõ beják, az nyitott lesz az új sportolási egyesületek elõtt is. A döntés elõ- ruházás.
lehetõséget keresõk elõtt is. Ha az
idõjárás kedvez, akkor már e hó-

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

Az élménybeszámolók alkalmával a keszthelyi sport nagy
alakjai mondták el, hogyan lettek
sikeresek. Keczeli Zoltán Európabajnok fõedzõ, a BEFAG Keszthe-

ben is támogatni fognak minden
hasonló programot, ahol a mozgást népszerûsítik. A kötet szerzõje örömmel vallott arról, hogy
eddig közel száz könyvbemutatót
tartott, és a kötetei eljutottak
Ausztráliától az Amerikai Egyesült
Államokig, továbbá a Kárpát-medence minden magyarlakta területére. A szerzõ mesélt: Az olimpiák krónikája, A délvidéki magyar
olimpikonok, A Kárpát-medencei
magyar olimpiai érmesek, A Királyok, királynõk örök barátsága
címmel megjelent köteteirõl,
majd a megyei spothistória jeles
alakjait, felejthetetlen eseményeit élményteli, szórakoztató
formában bemutató munkájáról
elmélkedett. A dr. Mezõ Ferenc
Olimpiai Baráti Kör kiadásában
megjelent könyvben csupa különleges emberrõl van szó, akiknek tevékenységét megismerve,
sokan példaképként választhatják
õket.

lyi Erdész Lövészklub vezetõje a
lehetõségek ügyes megragadását
hozta szóba. Csanaki Rita húsz
éve lett Európa-bajnok Strasbourgban, a futócéllövés nõi csapatversenyében, a világcsúccsal
gyõztes magyar csapat tagjaként
állhatott a dobogó tetejére. Húsz
évvel ezelõtt a budapesti Eb-n
egyéniben és csapatban is Európa-bajnok lett. Pém Árpád olimpiai bronzérmes kézilabdázót hatvan éve csábították Keszthelyre.
Labdarúgónak hívták a Balaton
partjára, majd itt ragadt és rengeteg eredményt ért el. A „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetõ cím birtokosa három évvel ezelõtt a vidékfejlesztési minisztertõl Életfa emlékplakettet kapott.
A programon említést tettek Kovács Kálmán ötvenesztendõsen
elhunyt sportlövõrõl, aki világbajnoki ezüstérmesként sikerre volt
ítélve. Róla is olvashatnak a sportot kedvelõk az új könyvben.

A tûzoltóbarátság jegyében

A CSÁNY–SZENDREY ÁMK-BAN

Üveg Trend Plusz Kft.

Köszöntõjében Nagy Bálint alpolgármester arról szólt, hogy a
Balaton fõvárosának sportágfüggetlenül fontos a sport léte, támogatása, szeretete, így a jövõ-

szemléjével fogadták a vendégeiket. Günter Brandes, a dedenhauseniek nyugalmazott parancsnoka elmondta, hogy az adományozás a falujuk döntése volt. Településüket 23 éven át szolgálta
az Iveco típusú kismotorfecskendõvel szerelt, 500 literes tartállyal
és speciális eszközökkel is ellátott
beavatkozó jármû.
Mikola Gyula parancsnok beszélt arról, hogy a 95 éves múltú
falubeli tûzoltócsapat mai 36-fõs
közössége a Hamutipró nevet viseli, de amellett, hogy hagyományõrzõ módon bemutatókkal,
versenyek szervezésével részesei
a helyi rendezvényeknek, tényleges mentési munkát is végeznek.
Az egyesület 15 tagja szakképzett, õk szükség esetén aktívan
mûködnek közre oltásban, mûszaki mentésben.
A község képviseletében Biró
Róbert polgármester mondott
köszönetet.
– A györöki tûzoltócsapat
megérdemelt módon a legszerencsésebb egyesület, s ez nagyban köszönhetõ a dedenhauseniek támogatásának – hangsúlyozta. – Az önkormányzat is
megadja számukra a tõle telhetõ
segítséget, sõt szeretnénk értékes dologgal jutalmazni a német
közösséget is. Az õszinte barátságot adjuk.

