
– Jogi segítségnyújtás kereté-
ben a szociálisan hátrányos hely-
zetben lévõk szakszerû jogi taná-
csot és eljárási jogi képviseletet
kaphatnak jogaik érvényesítése és
jogvitáik megoldása során. A jogi
segítségnyújtási rendszer kétlép-
csõs rendszerben biztosítja a tá-
mogatottak jogszolgáltatáshoz
való hozzáférését: a rászorultság
mértékétõl függõen az állam elõ-
legezi vagy viseli az ügyfél helyett
a jogi tanácsadás, illetve képvise-
let díját. A rászorultság vizsgálatát
a járási hivatal dolgozói végzik, és
döntenek a támogatás kérdésé-
ben. A jogi szolgáltatásokat azon-
ban jogi segítõként szerzõdött és
a jogi segítõi névjegyzékbe felvett
jogi segítõk (ügyvédek, ügyvédi
irodák, egyetemi oktatók, társa-
dalmi jogvédõ szervezetek) vég-
zik. A szolgáltatás igénybe vehetõ
peren kívüli ügyekben (tanács-

adás, okiratszerkesztés), továbbá
polgári peres (pártfogó ügyvédi
képviselet) és nemperes eljárások-
ban, valamint büntetõeljárások-
ban is. Jogi segítségnyújtás kere-
tében rászorultságtól függetlenül
bárki kérhet tájékoztatást hatás-
köri, illetékességi kérdésekben,
továbbá tanácsadást az egysze-
rûbb megítélésû ügyekben. A rá-
szorultság esõsorban a vagyoni és
jövedelemi helyzet alapján állapít-
ható meg, továbbá ettõl függetle-
nül, a törvény erejénél fogva rá-
szorultnak kell tekinteni bizonyos
személycsoportokat, például a
közgyógyellátásban, az aktívko-
rúak ellátásában vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõket, a hajléktalanokat, a
menedékkérõket.

Áldozatsegítés keretében az a
magánszemély fordulhat hozzánk,
aki Magyarországon elkövetett

bûncselekmény, illetve tulajdon
elleni szabálysértés sértettje. Azt
is segítjük továbbá, aki e jogsértés
közvetlen következményeként (pl.
hozzátartozó, szemtanú) hát-
rányt, így különösen testi vagy lel-
ki sérülést, érzelmi megrázkódta-
tást, vagyoni kárt szenvedett el. A
hivatal az áldozati jogok érvénye-
sülésének elõsegítésével, valamint
különbözõ személyre szabott tá-
mogatási formákkal igyekszik az
áldozatok segítségére lenni. Az el-
sõ igénybe vehetõ szolgáltatás: az
érdekérvényesítés elõsegítése. Itt
határidõ nélkül, bármilyen formá-
ban, megkötések nélkül kérhet az
ügyfél tájékoztatást. Azonnali
pénzügyi segély kiutalását is lehe-
tõvé tesszük. A bûncselekmény ál-
dozata gyors, azonnali segítséget
kaphat, ha átmenetileg krízishely-
zetbe került. Ez persze nem jelen-
ti a bûncselekménnyel okozott kár
megtérítését. A lakhatás, ruházko-
dás, utazás és élelmezés céljait,
továbbá a gyógyászati költségek,
valamint a kegyeleti kiadások elõ-
teremtését segítjük, és az áldozati
státuszt is igazoljuk. Kérelemre,
hatósági bizonyítványt állítunk ki
az áldozattá válás tényérõl.

Hitvallása fényképfelvételein
tükrözõdik. Láttatja, amit lát, és an-
nak kapcsán érez: a természet sok-
színûsége van segítségére abban,
hogy lelkének mondanivalóját kife-
jezhesse. Fotóin beszédessé válik a
fények játéka. 

– Engem a természet nevelt, a
szépsége, csodái szerettették meg
velem igazán az egész életet –
mondta a napokban a lakóhelyén
rendezett fotókiállítása alkalmával.
– A fénykép hiteles tükör, a fényké-
pezéssel az a szándékom, hogy ne
csak megmutassak valamit, hanem

adjak: fényt vigyek az emberek éle-
tébe. A fény mutatja az utat, kive-
zet a lelki bajokból, ebben a vilá-
gosságban igyekszem láttatni a vi-
lágot.

A felvételekkel látásmód jelenik
meg, benne az élettapasztalat,
amit gyermekként, diákként, az
egészségügyben töltött 28 évnyi
munka során nyert, amit mind-
emellett a családi birtokon a szõlõ-
mûvelésben-borászatban szerzett,
s él meg ma is kereskedelmi vállal-
kozásában. 

Tagja a helyi BalatonArt közös-
ségnek, csoportos kiállítások mel-
lett számos alkalommal mutatko-

zott be egyénileg is. Volt kiállítása
több dunántúli város rangos galé-
riájában, Keszthelyen a Fejér
György Városi Könyvtárban. Szülõ-
falujában, a Somogy megyei Mesz-
tegnyõn állandó kiállítása van a
templomban, a képek alkalman-
kénti cseréjével újítja a látnivalókat.

Csendes Antal, a VÜZ Kft. für-
dõüzemeltetési csoportvezetõje
kérdésünkre elárulta: egybefüg-
gõ, szilárd, egyenletes jégnél sza-
bad csak kijelölt pályát nyitni, er-
re minden feltétel adott volt és a
vízi rendészettel egyeztetve
megnyitott a pálya. A tó belsejé-
ben is közel 20 centiméteres vas-
tagságot mértek, a parthoz köze-
lebb pedig ennél jóval többet. A
keszthelyi városi strandon kialakí-
tott pálya mintegy 100x70 méte-

res, gyakorlatilag szinte az egész
parti szakasz ki lett jelölve csúsz-
kálásra, korcsolyázásra. A kijelölt
jégpálya felületét egy traktor to-
lólapátjaival tisztították meg a
hótól.

A nyilatkozó szerint, bár olva-
dástól nem kell tartani, a csapa-
dék és az erõs szél megnehezít-
heti a sportolást, a jégen további
hóréteg alakulhat ki. Hat év óta
nem volt ekkora jég a Balatonon,
ezért sok iskolai csoport és hely-

béli, környékbeli család látogatja
a délelõtt tíztõl este hat óráig
nyitva lévõ pályát, ahol ügyele-
tet, mentõeszközöket és világí-
tást is biztosítanak. A kijelölt
keszthelyi pályán korcsolya köl-
csönzésére is van lehetõség, il-
lemhely és két büfé is mûködik.
Hatósági várakozás szerint még
sokáig lehet használni majd azt a
kijelölt pályát, amit a Balaton je-
gén korcsolyázásra kerített el a
keszthelyi önkormányzat.

A városi strandnál több helyen
hullámosra fagyott a jég. A szak-
ember azt kérte, hogy mindenki a
kijelölt pályákon korcsolyázzon,
vagy az ingyenes Energia téri kor-
csolyapályán gyakoroljon. A Bala-
tonon hiába vastag a jég, az
egyenetlenségek sok helyütt
nem látszódnak a hótól, és a lep-
lezett turzások és az esetleges
rianások balesetek okozói le-
hetnek.

Kulcsárné Fullár Melinda és Kiss
Gábor a Helikon Versmondó Kör
tagjai Bujdosó Ágnes: Don-kanyar
címû 16 szakaszos versét szaval-
ták el, majd Kardos József nyugal-
mazott tanár szólt a 74 évvel ez-
elõtti, 1943 januárjában és feb-
ruárjában történt doni esemé-
nyekrõl. A szónok a tragédia ese-
ményeit részletesen felidézve be-
szélt a 2. magyar hadsereg II. vi-
lágháborús tragédiájáról, a ma-
gyar apokalipszisrõl, az egyik leg-
nagyobb nemzeti katasztrófánk-
ról, a halálba hajszolt hadseregrõl.
Megemlékezõbeszédében Kardos
József gimnáziumi pedagógus
visszaidézte a borzalmas ese-
ménysort, amelyben zalai katonák
is részt vettek. 

A Jáni Gusztáv vezérezredes
vezette 2. magyar hadsereg 207
és félezer honvédje között ott
voltak a Zala megyeiek is. A had-
osztály, ahova tartoztak, két gya-
logezredbõl és egy fogatolt köny-
nyû tüzérezredbõl szervezõdött.

A 17. és a 47. gyalogezredben is
három-három zászlóalj volt: a

nagykanizsai, a csáktornyai és a
zalaegerszegi. A 9. hadosztály ala-
kulatai Keszthelyrõl 1942. április
13-ától, Nagykanizsáról április
28-ától, Zalaegerszegrõl május
4-étõl, Csáktornyáról április 16-ától
és május elsejétõl, illetve másodi-
kától 55 tagú vonatszerelvények-
kel indultak a frontra. A magyar

hadtörténelem egyik legszomo-
rúbb fejezetének részletes tagla-
lása után, a honi honvédség feke-
te napjának elemzését követõen
kiemelte: a zalaiak erõn felül telje-
sítõ hadosztályának csak egyne-
gyed része érkezett vissza a doni
pokolból. Kitartásukkal méltán
vívtak ki dicsõséget még a hadse-
reg egészén belül is.

A 2. magyar hadsereg ember-
vesztesége 125–128 ezerre tehe-
tõ. Végezetül a szónok Somogy-
vári Gyula költeményének egy
részletével emlékezett a hõsökre,
az áldozatokra, az apákra, a fiúkra,
a testvérekre, a férjekre valamint
az itthon maradottakra: felesé-
gekre, hadiözvegyekre, hadiár-
vákra.
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A KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATAL ÚJ ÜGYKÖREI

Jogi segítség, kárenyhítés

MEGEMLÉKEZÉS

A doni áttörés évfordulóján
1943. január 12-én reggel a szovjet hadsereg pusztító tûz alá

vette a 2. magyar hadsereg alakulatait. Ezzel megkezdõdött a tör-
ténelemben doni áttörésként ismert hadmûvelet. A II. világháború
áldozatainak Várkertben található emlékmûvénél január közepén,
a doni áttörés évfordulója alkalmából rendeztek koszorúzással
egybekötött ünnepi megemlékezést. 

KESZTHELYEN A VÁROSIN: JÉGRE MENNI SZABAD!

Csak a kijelölt helyen!
Január második hetében megnyitották a keszthelyi a balaton-

földvári és siófoki strandok területén is a nyilvános korcsolyapályá-
kat, mert a jég vastagsága nemcsak elérte, de jócskán meg is ha-
ladta a biztonságos szintet. 

Világosságban a világ 

„A megyei kormányhivatalok által ellátott hatósági és igazság-
ügyi feladatok döntõ többségét idén január elsejétõl, jogszabály-
módosítások nyomán, a járási hivatalokhoz telepítették. Az ügyfe-
lek két új ügykörben is fordulhatnak a Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatal munkatársaihoz” – adta hírül dr. Varga
Andrea Mária hivatalvezetõ.

„Ki amire születik, arról nem tud leszokni.” A vonyarcvashegyi
Csikné Nádudvari Éva ad így magyarázatot arra, hogy a gyermek-
éveihez kötõdött hobbija nyugdíjaskorára is megmaradt. 



Több mint 4,5 milliárd forint-
nyi pályázati igényt nyújtott be
tavaly Keszthely városa. Ezek-
hez kapcsolódóan megújulhat a
városi strand, a Helikon park,
több út és az egykori sörfõzde is
– jelentette be a Balaton Szín-
házban tartott újévi köszöntõjé-
ben Ruzsics Ferenc polgármes-
ter, aki szerint a 2016-os eszten-
dõ a felkészülés éve volt, idén
pedig már tettre készen várja a
város a pályázati döntéseket.

A város idén ünnepli 770 éves
születésnapját. Keszthelyen pon-
tosan 200 éve rendezték az elsõ
helikoni irodalmi ünnepet, az ag-
rárképzés 220 éve indult, továbbá
245 éves a gimnázium. Ez utóbbi
kapcsán újdonságként hangzott a
bejelentés: a premontrei rend le-
het régi-új fenntartója a Vajda Já-
nos Gimnáziumnak.

A polgármester elismerte,
hogy 2016-ban kiugróan nagy ön-
kormányzati beruházás nem volt,
de sok kissebbel mégis gyarapo-
dott a város. Megemlítette a Nagy
Lajos király utca fejlesztését, a Li-
bás parkoló modernizálását és
több önkormányzati ingatlan re-

konstrukcióját. A tavalyi évet a
felkészülés esztendejének minõsí-
tette, hiszen több mint 4,5 mil-
liárd forintból megvalósítható fej-
lesztésekre nyújtott be pályázatot
a város. „A mértéktartó gazdálko-
dás mellett a kormány korábban
nyújtott adósságkonszolidációjá-
nak köszönhetõen használhatjuk
fel tartalékainak egy részét” –
emelte ki. Remények szerint az
egymilliárd forint keretösszegû
„Zöld város programhoz” kapcso-
lódva megszépül majd a kastély, a
Nádor, a Bakacs utca, továbbá a
Pethõ utca Kossuth utcai torkola-

ta, a Zeppelin tér, s a Fõ téren
több fát is elültetnek majd. A He-
likon parkba is több hasznos új-
donság kerülhet. A tervezõk újra-
álmodták a KRESZ-parkot is.

Az egykori, ipari mûemlék sör-

fõzde újjáépítésére 850 millió fo-
rint is rendelkezésre állhat. Terv-
ben van: a Városi strand moderni-
zálása, a Festetics-kastélyhoz kö-
zeli ingyenes parkolók kialakítása,
a Bástya utcától Gyenesdiás hatá-
ráig tartó kerékpárút építése, egy
kertvárosi területrész csapadék-
víz-elvezetési gondjának orvoslá-
sa, a Külsõ Zsidi út környezetében
történõ beruházások kivitelezése. 

A kormány által meghirdetett
Balaton Fejlesztési Program ke-
retében Siófokkal és Balatonfü-
reddel közösen a települések 2
milliárd forintból szerezhetnek
be új, elektromos buszokat. A ba-
latoni fejlesztési program bü-
dzséjébõl további összegeket is
remélnek, amelyekbõl négy-
vagy ötcsillagos szálloda létesül-
het, illetõleg a Balaton-parton
eddig kihasználatlanul álló ingat-
lanokban turisztikai lehetõséget
találnak a leendõ beruházók.
Ruzsics Ferenc köszönetet mon-
dott Manninger Jenõ országgyû-
lési képviselõ aktív tevékenysé-
géért, és a város további fejlõdé-
sét remélve kívánt mindenkinek
boldog új esztendõt!

„Egymást szeretõ, tisztelõ pá-
rok, jegyesek, házasok, együtt
élõk, korra tekintet nélkül, bátran
kezdjetek bele! – szólt a felhívás. 

Az „útlevél” feladatai a tavalyi
visszajelzések figyelembe vételé-
vel lettek összeállítva úgy, hogy
azok korhatártól és élethelyzettõl

függetlenül teljesíthetõk legye-
nek – mondta el a szervezõk kép-
viseletében Szebényiné dr. Vran-
csik Eszter. – Ezúttal is színes, vál-
tozatos kihívásokat kínálunk a ka-
landozni vágyó pároknak. Progra-
munk az egymás iránti minõségi
figyelmet, a hûséget, a kölcsönös
elkötelezõdést hivatott támogat-
ni. 

Mindezt közös élmények gyûj-
tésével, egymásra fordított idõ
segítségével lehet megtenni, a
teljesítésre bõ 6 hét áll rendelke-
zésre. 

– A túrán nem csak egymásra,
hanem barátokra is találhatunk a
játék alatt – emelte ki
Szebényiné. – Részben szervezett
módon biztosítunk lehetõséget
találkozásokra, lesznek otthon
teljesíthetõ feladatok, és sok ki-
mozdulást ajánlunk, nemcsak
Keszthelyen, hanem a környéken
is. Azért, hogy mindezt nyugodt
lélekkel a kisgyermekes párok is
megtehessék, a Goldmark Károly
Mûvelõdési Központban a védõ-
nõi szolgálattal együttmûködve
gyerekfelügyeletet és játszóházat
szervezünk. 

A játék a házasság hetén, feb-
ruárban zárul majd.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

A sármelléki repülõteret üze-
meltetõ hévízi önkormányzat
helyszínbiztosítással segíti a ter-
rorveszély elhárítását célzó
munkát: a Hévíz–Balaton Airport
bõvült szerepköre az utasok bi-
zalmát is erõsíti az újabb funk-
ció révén. 

A kiemelten fontos létesítmé-
nyek biztonságának védelmével
foglalkozó Power Shield cég a
légibázis igénybevételével végzi
és fejleszti tovább a robbanószer-
felderítõ kutyakiképzést. A szak-
emberek az uniós jogszabályokkal
összhangban dolgozták ki és veze-
tik be a hatóságok által jóváha-
gyott, hazánkban egyedülálló
„Bomb-check®” légi közlekedés-

védelmi ellenõrzési rendszert.
Minderrõl a cargo terminálban tar-
tott bemutatón beszélt biztonsági

szakemberekkel együtt Papp Gá-
bor, Hévíz város polgármestere és
Benkõ Attila, a reptér igazgatója. 

A biztonság mindenütt elsõ-
rangú feladat, s a fürdõváros eb-
ben is élen jár, s a Hévíz–Balaton
Airport mind szélesebb körû ki-
használhatóságát is bizonyítja.
Mint a bemutatón elhangzott, a
hatékonyságot többoldalú felké-
szültséggel lehet növelni, a tech-
nikai megoldások mellett szere-
pel a robbanóanyag-keresõ ku-
tyák alkalmazása. A bemutató
szemléltette, hogy a kutyák jár-
mûvön, fedélzeten, poggyászban
miként képesek kiszagolni a bajt:
a különféle anyagú, kisebb és na-
gyobb mennyiségû robbanósze-
reket. 

Megkérdõjelezhetetlen haté-
konyság mutatja a kiképzés je-
lentõségét, figyelemmel arra,
hogy a bevetés milyen idõjárási
körülmények, mekkora kipárol-
gást eredményezõ hõmérséklet
mellett történik. Alkalmazható a
módszer személy ellenõrzésére
is, a kutyával való fizikai találko-
zás nélkül. A kutya viselkedésé-
vel jelzi a robbanóanyag megta-
lálását. 

A LÉGI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁT SEGÍTIK

Kutyák a jármûvön
Szerinte borzasztóan álságos

a kormány rezsicsökkentéses ló-
zungja. Keszthelyen a tavalyi vál-
tozások miatt direkt vagy indirekt
módon negyven százalékkal töb-
be kerül majd a hulladékszállítás
az itt élõknek. A hulladékkezelé-
sért felelõs holding az önkor-
mányzatnak csak a felmerülõ
költségek hatvan százalékát téríti
meg, a többit a helyhatóságnak
kell saját forrásból hozzátennie. A
hulladékszállítás ily módon, éves
szinten közel 80 millió forinttal
fog többe kerülni a városnak.

Keszthely rosszabbul járt az
országos átlagnál. A kormány rek-
lámpiaci szabályozásra érvényes,
a közterületi hirdetésekre, plaká-
tokra vonatkozó törvénye csalá-
dok megélhetését és a társashá-
zak mûködését is veszélybe so-

dorja. A fizetendõ 15%-os adó a
keszthelyi társasházakat is kedve-
zõtlenül érinti. A Vásártéri to-
ronyházban például a társasházi
költségek csökkentésére bérbe
adtak hirdetési felületeket. A bér-
beadási díjat most adókötelessé
tették, így e társasháznak éves
szinten nagyságrendileg 126 ezer
forint kerül ki a büdzséjébõl. A
BM szociális tûzifa-támogatási
programja is több sebbõl vérzik. E
célra a tavalyi összegnek csak a
felét küldik meg, ráadásul a
15.500 forint feletti részt az ön-
kormányzatnak saját erõbõl kell
biztosítania, ha ennél drágábban
tud csak fát beszerezni. Aki nem
szociális, rászorultsági alapon jut
tûzifához, azoknak két év alatt át-
lagosan 30 százalékkal nõtt a tü-
zelõjük ára. 

DK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Rezsihazugság
„A rezsihazugság Keszthelyen, tényekkel” címmel Kovács Viktó-

ria, keszthelyi önkormányzati képviselõ, a Demokratikus Koalíció
(DK) zalai 2-es választókerületi elnökeként, a Vásár téri toronyház
elõtt tartott sajtótájékoztatót január közepén.

Az intézmény az advent és a
karácsonyi ünnepkör alkalmából
ajándékkal kedveskedett a kör-
nyék óvodásai és kisiskolásai szá-
mára. Egy mesés múzeumpeda-
gógiai kalandozásra invitáltuk a
gyermekeket a Festetics-kastély
varázslatos világába, ami kedvezõ
visszajelzéseket váltott ki az ap-
róságokból és a szüleikbõl is. A
segítõk: a keszthelyi Festetics-
kastély elsõ saját mesesorozatá-
nak lakói voltak. A „Keszthelyi
kastélymesék Daru Domonkossal
és Bagoly Bonifáccal” címû mese-
könyv – melynek szerzõje Iski Szil-
va, illusztrátora pedig Lucz Viktó-
ria, mindketten a Helikon Kastély-
múzeum dolgozói – két fõszerep-
lõjének társaságában tekinthet-
ték meg a gyerekek a kastély kiál-
lítását, ahol meseszerûen, kötet-
len formában ismerhették meg a
mûtárgyakat, kiállítási darabokat.
A kisgyermekeknek egy ilyen mú-
zeumi élmény a továbbiakban is
meghatározhatja a kiállításokhoz,

kultúrához való hozzáállását. E
foglalkozások megtartásával pe-
dig az volt az intézmény célja,
hogy a kis látogatóik évek múlva
felnõttként, saját családjukkal,
gyermekeikkel térjenek vissza
hozzájuk, így nevelve egy érdek-
lõdõ, nyitott és kulturális életben
jártas generációt. A könyv – ami-
nek már akár idén folytatása lesz
– legfõbb értéke abban rejlik,
hogy a szereplõk és a helyszínek
valós történeti háttérrel rendel-
keznek” – foglalta össze Pálinkás
Róbert igazgató.

Iski Szilvia megerõsítette: az
aranyos figurákkal szõtt mesék
szorosan kapcsolódnak a festeti-
csek családtörténetéhez. A máso-
dik kötet már az Amazont helyszí-
nül választva fõúri utazásokkal is
foglalkozik.

Lucz Viktória is beszélt a jó
munkakapcsolatról és arról, hogy
a leszûrhetõ tanulságok mellé
életkortól függetlenül élménye-
ket akartak kínálni.

ÉLMÉNYT ADÓ

Kastélymesék
A Helikon Kastélymúzeum szakmai vezetése az intézmény

shopjában megvásárolható mesekönyv megjelenése alkalmából
sajtótájékoztatót, valamint könyvbemutatót tartott január köze-
pén a Velencei tükörteremben.

Újra szerelmes kalandtúra 
Civil kezdeményezéssel idén is elindult Keszthelyen a párkap-

csolatokat ápoló Szerelmes kalandtúra, immáron harmadik alka-
lommal. A játék január 6-án kezdõdött a Balaton Színházban, a ta-
lálkozón sor került a program bemutatására, s levetítettek az ér-
deklõdõk körében egy kedvcsináló rövidfilmet is. 

SZÉP EREDMÉNYEK

A Ranolderben
Az idei tanévben, január

közepén az egyetem kollé-
giumának ebédlõjében ren-
dezte meg az iskola alapítvá-
nya és a szülõi szervezete az
évek óta hagyománnyá vált
Ranolder-bált.

Köszöntõjében Õry Gábor, a
Ranolder János Római Kato-
likus Általános Iskola igazgatója
elmondta: a befolyt pénzbõl az
intézmény elsõ udvarán játszó-
teret kívánnak kialakítani az al-
só tagozatos tanulók számára,
de tervben van egy kerékpár-
tároló kivitelezése is. Egy ön-
erõs beruházás révén már min-
den diák saját munkaállomáson
dolgozhat az informatikaórán.
A negyedszáz új számítógép-
hez új bútorokat is vettek, és a
harmincfõs tantestület peda-
gógusait is új PC-kel lepték
meg. A hatodikos Németh
Georgina és az ötödikes Né-
meth Lukács pedig, az iskola
legjobb versenyeredményét
felmutatva, egy április végi
nemzetközi matematikaver-
senyre kvalifikálta magát. 

A tornacsarnokban az elsõ osz-
tályosoktól a nyolcadikosokig, ve-
gyes csoportokban, játékos sor-
versenyeken, ügyességi feladato-

kon mérték össze erejüket. Az
egészségnap programjába nem
csak mintegy 150 diákot vontak
be, de számítottak a pedagógu-
sok, a szülõk és a nagyszülõk fi-
gyelmére is.

A prevenciós elõadásokat elsõ-
sorban a felnõttek számára szer-
vezték az iskola zsibongójába. Dr.
Bergmann Annamária reumatoló-
gus fõorvos vetített képes elõ-
adásban a csontritkulást vette
górcsõ alá. Mint kiderült: a meg-
elõzés alapja a lehetõ legnagyobb
csonttömeg elérése, amit már

gyermekkorban kell elkezdeni.
Jelentõs a szerepe az egészséges
életmódnak és a rizikótényezõk
elkerülésének. A kialakult csont-

ritkulás kezelésében mindenkire
vonatkoznak a megelõzés étrendi
és mozgásterápiás ajánlásai. A
gyógyszeres kezelés, a fiziote-
rápia, a mozgásterápia és a kü-
lönféle gyógyászati segédeszkö-
zök, a betegklubok nagy segítsé-
get kínálnak.

Az érdeklõdõk Varga Terézia és
Papp Viola gyógytornászoktól
megtanulhatták, milyen a helyes,
gerinckímélõ testtartás. A szak-
emberek elmondták véleményü-
ket a mozgásszegény életmód
következményeirõl.

Az egészségért!
Alsópáhok önkormányzata és a település általános iskolája im-

már második alkalommal rendezett felvilágosító elõadásokkal, já-
tékos sportvetélkedõkkel, zumbafoglalkozással, zöldségsaláta-
kóstoltatóval tarkított egészségnapot az oktatási intézményben,
amely mintegy kétszáz helybelit mozgatott meg. 

2016: A FELKÉSZÜLÉSÉ VOLT

Pályázati sikerre várnak



A környezettudatosság, a
fenntarthatóság jegyében tett
településépítés, a természeti ér-
téktár õrzés, a közösségi összefo-
gás kiszélesítése és a hatékony
pályázati együttmûködés vezér-
gondolatával megírt köszöntõjé-
ben Gál Lajos, a családbarát nagy-
község polgármestere a helyiek
további támogató türelmét, bi-
zalmát, megértését kérte. Jelez-
te: mára önfenntartásra képes,
elegáns, városias környezet épült
ki az egykori hegyközség alapjain.
Az évtizedek óta növekvõ lakos-
ságszám szükségessé tette a
megerõsített infrastruktúrát.

Az elmúlt évben megbízható
költségvetéssel, jó tervezéssel
képesek voltak az intézményeket
zavartalanul mûködtetni. Jó tu-
risztikai idényt zártak, a bevéte-
lek nõttek, a vendégéjszakák szá-
ma a 90 ezret közelíti, a strandok
vendégforgalma 170 ezer fõ kö-
rül volt, de a bakancsos turisták is
legalább 60 ezren keresték föl a
látogatóközpontot. A polgármes-
ter említést tett a fontosabb fel-
adatokról.

Gyenesdiás várossá nyilvánítá-
sa, a Palkó Sándor sétány és ját-
szóterének kialakítása, magán-
erõs beruházásként egy ötvenfõs
nyugdíjasház támogatása, a
templom födémszerkezetének
megerõsítése, a balatoni evezõ-
sport állomás létrehozásának se-
gítése. Kiemelt fejlesztés lesz: az
utak felújítása, az iskolabõvítés
tornateremmel, a gyermekorvosi
rendelõ és az étkezde modernizá-
lása, energiatermelõ napelemek
középületeken történõ kihelyezé-
se, a térségi köztérfigyelõ kame-
rarendszer kiépítése, a 71-es fõút
települési szakaszának felújítása
valamint a Lidó-strand fejleszté-
se.

Köszöntõjében Kõrösi Csaba
ENSZ-nagykövet a köztársasági
elnök jókívánságait tolmácsolva
arra helyezte a hangsúlyt, hogy

az 1960-as évtizedben a telepü-
lés még nem volt igazi üdülõ-
hely, mára viszont kivirult és
múltját értékelve, másoknak
utat mutatva, messze az orszá-
gos átlag felett gyarapodott. A
jövõjét precízen látva megmu-
tatja: hogyan lehet a fejlõdést
fenntarthatóvá tenni, a gazdasá-
gi gyarapodást a természeti tõke
felélése nélkül tartóssá tenni, s
magában bízó, létszámában is
gyarapodásra képes közössége-
ket teremteni.

Pácsonyi Imre, a megyegyûlés
alelnöke azt mondta: a jövõt nem
lehet megjósolni, csak kitalálni.
Gyenesdiáson tudatosan készül-
nek, építik a közösségi kapcsola-
tokat, nagy áldozatot hoznak,
hogy a tervek ne az íróasztalfió-
kokban végezzék, hanem mi-
elõbb megvalósuljanak. 

A természettudomány sok te-
rülete iránt érdeklõdõ mûszaki
szakember, hivatali feladatellátá-
sa során gyakorta találkozott a
természettel, illetve természet-
változási anomáliákkal. Ez inspi-
rálta arra, hogy górcsõ alá vegye
a mostanság egyre népszerûbb,

de sok ellentmondással terhelt
klímaváltozás okainak eredetét. 

A Földdel, mint geológiai kép-
zõdménnyel foglalkozva rájött,
hogy minden, a bolygónkon ta-
pasztalható esemény: a Föld belsõ
dinamikájából adódó következ-
mény. De akkor mitõl vagy kitõl

változik a klímánk? Klímánk a ter-
mészeti erõk folyton változó, úgy-
mond „ciklikus játékának” köszön-
hetõen állandó változásban van, s
ezzel ugyanakkor vissza is hat a
geológiai erõk mûködésére. Boly-
gónk életére a kezdetektõl jellem-
zõ egyfajta ciklikusság. Különösen
igaz ez a klímára. Az utolsó jégkor-
szak 18 ezer évvel ezelõtt ért vé-
get, azóta melegedõ stádiumban
vagyunk. A klíma és a hõmérséklet
100 ezer évenként változik na-
gyobb mértékben. Ezt igazolják a
kutatott jégminták. Az átélt válto-
zás, a kötet szerzõje szerint, nem
nevezhetõ globálisnak, legfeljebb
lokálisnak. Sokat beszélnek a ten-
gerszintek emelkedésérõl. Az USA
keleti partvidékén például 20 cen-
timéteres emelkedésrõl szólnak a
hírek, de a pontos GPS-mérések
igazolják, hogy a partvonal süllye-
désérõl van szó.

Az idõjárás természetes válto-
zékonyságának lehetünk tanúi.
Kellõ idõelõny esetén, az árvízre
lehet csak felkészülni, a többi ter-
mészeti katasztrófára (vulkánkitö-
rés, földrengés, aszteroida-becsa-
pódás, cunami) nem. Mi emberek,
nem lehetünk hatással a Föld cik-
likus útjára. Ehhez mi picinyek va-
gyunk. Miért akarjuk mi, a Földet
megmenteni? Nem a Föld van
bajban, hanem mi, emberek.  A
magunk módján óvnunk, véde-
nünk kell környezetünket, de sok-
szor magunk alatt vágjuk a fát.

A részletekrõl Szávics Gyula, az
egyesület ötletgazdája és elnöke
tájékoztatta szerkesztõségünket.
Mint fogalmazott: azért is érzik
egyfajta küldetésnek az egyesü-
let létrehozását és a filmek be-
gyûjtését, mert hasonló múzeum
jelenleg sehol sem mûködik az
országban.

Ezzel együtt szeretnénk egy
korszerû digitalizálóközpontot és
egy hozzá kapcsolódó archívu-
mot is létrehozni, elsõsorban a
Zala megyei – még megmenthe-
tõ – analóg, régi képes és filmes
dokumentumok számára, majd
az így létrejött digitális anyagot
az interneten hozzáférhetõvé
tenni.

Jelenleg a gyûjtés fázisában
vannak; több Balaton-parti tele-
püléssel is felvették a kapcsola-
tot, hogy segítsenek a régi mozis
relikviák, leszerelhetõ mozigépek

és egyéb filmes berendezések
beszerzésében.

Az egyesülethez egyébként
már több mint negyven fõ csatla-
kozott, köztük lelkes amatõrök,
múzeumi és filmes szakemberek
és más pártoló tagok szerte az
országból, így jó esély van arra,
hogy a kapcsolatok révén minél
több helyrõl sikerül a szükséges
eszközöket, tárgyakat vagy régi
filmeket begyûjteni. Eddig közel
1000 darab 16 milliméteres egye-
temi film vár a raktárban digitali-
zálásra, mely munkát pécsi és bu-
dapesti partnerek segítségével
szeretnének megvalósítani.

Az elnök elárulta: sokan támo-
gatják a kezdeményezést, többek
között a keszthelyi önkormányzat
is. Egyelõre raktározási célokra –
ami késõbb talán a múzeum le-
hetséges helyszíne is lehet – fel-
ajánlottak egy valamikor a kas-

télyhoz tartozó épületet. Szeret-
nék elérni, hogy az épület alsó
szintjén rendelkezésre álló két
helyiséget, továbbá a teljes tetõ-
téri szintet és a pinceszintet is
megkaphassák. Ezekben további
raktárak, bemutatótermek, kiállí-
tóhely és klubmozi is teret kapna.
Szávics Gyula szerint nemcsak az
egyedisége miatt emelné a város
hírnevét az újonnan létesítendõ
múzeum és mozi, hanem jelentõs
költségmegtakarítással is járna,
hiszen nem kellene külön épüle-
tet vásárolni vagy építeni erre a
célra.

Az egyesülethez bárki csatla-
kozhat, aki szívügyének érzi a ré-
gi filmek, mozis relikviák meg-
mentését. Ezenkívül az ország
minden pontjáról várják azokat is,
akik megfelelõ szakmai tapaszta-
lattal vagy már meglévõ kollek-
cióval rendelkeznek. Annál is in-
kább, mert az egyesületnek az is
célja, hogy összefogja a magyar
film- és médiatörténettel foglal-
kozó szakembereket.

(További info.: www.hungari-
anfilm.hu; e-mail: szavics@hun-
garianfilm.hu)
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CÉL AZ ANALÓGKORSZAK DOKUMENTUMAINAK MEGMENTÉSE

Filmes múzeum Keszthelyen?

Tavaly nyáron alakult meg Keszthelyen a Magyar Film és Média
Történeti Egyesület, melynek célja, hogy felkutassa, begyûjtse,
rendszerezze és kiállítsa az analóg filmkészítéssel kapcsolatos esz-
közöket és dokumentumokat egy Keszthelyen megnyitandó mú-
zeumban.

A díj átadására idén 14. alka-
lommal került sor a Balaton
Színházban megtartott mûso-
ros rendezvényen, melyet Pet-
rás Mária és Döbrentei Kornél
dalos-verses elõadása színesí-
tett. Az elismerést ezúttal Hor-
váth J. Ferenc részére ítélte
oda a városvezetés, képzõmû-
vészeti és irodalmi munkássá-
gáért. 

Az ünnepségen
Ruzsics Ferenc
polgármester be-
jelentette, hogy a
Csótár András
szakbizottsági el-
nök által tett sze-
mélyi javaslatot a
képviselõk egy-
hangúlag fogad-
ták el. A méltatás-

ban elhangzott: Horváth J. Fe-
renc a pedagógusi hivatás vá-
lasztásával az ifjúság oktató-ne-
velõ munkáját tûzte ki életcél-
jául. Családjával negyven éve él
Keszthelyen, tanított a Csány
László Általános Iskolában és a
Vajda János Gimnáziumban. Je-
lentõs részt vállalt az iskolán kí-
vüli munkában is a diákok mû-
vészeti nevelésével, ennek si-
kerét tanítványainak versenye-
ken elért eredményei igazolják.
Mindemellett folytatta festé-
szeti és irodalmi tevékenysé-
gét, amivel számos kiállítás és
találkozó keretében ismerked-
hettek meg az érdeklõdõk a vá-
rosban és környékén, valamint
jóval azon túl is. 

A már nyugalmazott mû-
vésztanár aktív éveit nem végig
az eredeti hivatása szerinti pá-
lyán töltötte, de a kultúrától
sohasem szakadt el, mûvészet-

teremtõ munkája a több sza-
badidõvel csak gyarapodott. „Jó
széllel” címû verseskötete
2008-ban jelent meg, tavaly ad-
ta olvasói kezébe a „Rikoltó jég-
madár” és a „Jégmadár fészke”
címmel kiadott könyvét. Irodal-
mi munkáival az emberi helytál-
lásról, tanulságokról szól, s mu-
tat példát. Képi fogalmazásai-
nak fõ ihletõje a Balaton, a pan-
non táj ezerarcú gyöngyszeme. 

– Gyönyörû teherként élem
meg azt az önkéntes elkötele-
zettséget, hogy Keszthely kul-
túráját szolgáljam. Nem hival-
kodásból kezdtem el alkotni,
soha nem kolompoltam azért,
hogy felfigyeljenek rám. Az vi-
szont mindig nagy boldogság
nekem, ha látom a munkámmal
másoknak szerzett örömet – fo-
galmazott Horváth J. Ferenc. 

A díjat Ruzsics Ferenc és
Csótár András adta át. 

HORVÁTH J. FERENC MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL

Keszthely kultúrájáért
Csaknem másfél évtizedes hagyomány szerint,

Keszthelyen a magyar kultúra napján adományozza
a város képviselõ-testülete a Pro Cultura Keszthely
kitüntetést. 

AZ EMBEREKNEK KELL VÉDENIÜK A TERMÉSZETET!

Nem a Föld van bajban
A (mitõl vagy kitõl) változó klíma? címû könyv szerzõje, Pék Ti-

bor okleveles építõmérnök volt a vendége a mintegy hatvan tagot
számláló természetgyógyász klub januári, második programjának.

A tanári kar ez alkalomból két
koncertet ad Keszthelyen
Eckhardt Gábor zongoramûvész
vendégszereplésével a Balaton
Színházban és a Helikon Kastély-
múzeumban, majd márciusban, a
sorozat budapesti záró hangver-
senyén is jelen lesznek. Ennek
kapcsán Bánhidai Tamás igazgató,
a folyó tanév több rangos ese-
ményérõl szólt, amik méltón járul-
nak hozzá a jeles évfordulóhoz.
Két tanulót ért magas megtisztel-
tetésként említette az intéz-
ményvezetõ, hogy György Tomaj
(klarinét) és Jónás Leonard (zon-
gora), Bodnár Sándor valamint
Tóth László tanítványa minap a
Nemzeti Filharmónia keszthelyi
koncertjén léphetett fel a Fischer
Annie-ösztöndíjasokkal együtt.

A zeneiskola diákjai több tan-
szak képviseletében vesznek

részt rövidesen 3 dunántúli talál-
kozón: Szombathelyen a XV.
Sistrum zenei versenyen, Gyõr-
ben az Ifjú Muzsikusok 50. Feszti-
válján, Kaposváron a Csupor Lász-
ló VI. Dél-dunántúli Fafúvós Fesz-
tiválon.

Elkezdõdött az intézmény ba-
ráti körével közös szervezésû, ha-
gyományos tanévi koncertsoro-
zat. Ennek keretében látták ven-
dégül nemrég a zenei pályát vá-
lasztva továbbtanuló volt növen-
dékeket. Idén Alföldi Nelli (hege-
dû), Antal Dorottya (klarinét),
Gálfi Nikoletta (zongora),
Gradwohl Márk (oboa), György
Bence (klarinét), Farkas Benjámin
(ütõ), Hosszú Kristóf (bõgõ), Ma-
jor Lilla (harsona), Serleg Anna-
mária (hegedû), Szabó Sára (he-
gedû) és Vass Benjámin (klarinét)
vendégszerepelt. 

Bartók-maraton 

A keszthelyi Festetics György Zeneiskola kapcsolódik a Bartók
Béla születésének 135. évfordulója jegyében tavaly elindított or-
szágos Bartók-maraton programhoz. 

Fellépésükkel indult a májusig tartó hangversenyprogram.

A SIKEREKRÕL GYENESDIÁSON

Évindító pohárköszöntõ
Egy sikeres esztendõre együtt koccintottak Gyenesdiáson az év-

indító pohárköszöntõn a meghívott vendégek: a megyei, járási és
kistérségi intézmények, hivatalok, hatóságok, nagyvállalkozások
és civil szervezetek vezetõi.



A szakember vetített képes
elõadásban említést tett a külön-
féle szaporítási módokról. Ki-
emelte a valamely növényi
résszel történõ vegetatív vagy
ivartalan szaporítást: a gyökerez-
tetést, az összenövesztést, a tõ-
osztást, a természetes szaporító
képletrõl (tõ- és gyökérsarj,
hagyma, gumó, inda, fióknövény,
tarack) történõ szaporítást. El-
mondta, hogy az oltás („szervát-
ültetés”): egy növényi résznek
(oltóág, oltócsap) az összenö-
vesztése a másik növénnyel. A
gyakorlatban ez úgy történik,
hogy mindkét növényen sebet ej-
tünk, e sebeken át az átültetett
rész összeforr az alannyal, és a

két növényi szervezet egy közös
növényt, az oltványt alkotja.
Komoróczi Lajos ifjúkorában Kekk
Pista bácsitól tanulta a szemzést
és az oltást. A gyulakeszi paraszt-
ember szerint a „sikeres 'óttás 5
föltétele: a nemes aluggyon, a
vad lébe' legyen, ügyessen köll
összedugni, rá kõ vájjék a züdõ,
és jó' kõ rá imádkozni”. Mindezek
tudományosan is igazolhatóak.
Az oltóvesszõknek teljes nyuga-
lomban kell lenniük, mert amelyik
már rügyezni kezd, az fás oltásra
alkalmatlan. A hajtásrügyet tar-
talmazó oltóvesszõt fagymentes
idõben kell megszedni, hideg he-
lyen, nyirkos közegben kell tárol-
ni. Szabadban az oltást csak az in-

tenzív nedvkeringés idõszakában
végezhetjük. Ez az idõszak már-
cius végétõl egészen addig tart,
ameddig nagy biztonsággal nyu-
galomban tudjuk tartani az oltó-
vesszõ rügyeit. Fontos, hogy: bo-
rotvaéles késsel dolgozzunk, mi-
nél kisebb „sebeket” ejtsünk, az
osztódó szövetek minél nagyobb
felületen érintkezzenek, a seb-
szélek pontosan fedjék egymást,
a sebeket tökéletesen zárjuk le
oltószalaggal, szigetelõ szalaggal
és paraffinnal.

A szabadban végzett oltás si-
kerének záloga a tavaszi, mini-
mum 16–18 0C-os meleg, a pára-
dús környezet és a légmentes
sebzárás. Az agrármérnök mesélt
még a Tündérkert mozgalom je-
lentõségérõl, szerepérõl, célkitû-
zéseirõl, a régi, õshonos magyar
tájfajták elõnyeirõl, a magyar
gyümölcs kiválóságáról.

A Balatoni Múzeumban dolgo-
zó szakember vetített képes elõ-
adásában bemutatta a gazdasági
változásokat, a technikai újításo-
kat és ezek hatását a balatoni táj-
ra és emberre. Az etnográfus, aki
kutatóként egy évtizede részt
vett a témát felölelõ, többéves
munkában, kiemelte: a szõlészet
és a borászat nagyon sokáig el-
sõdleges megélhetési forrása volt
a Balaton körül élõknek, s ez máig
életképes maradt. A Balaton tör-
téneti borvidékünk, a filoxéravész
megjelenése elõtt az egyik leg-
fontosabb fehérbortermõ tájegy-
ségünknek számított. Régészeti
és archeobotanikai adatok vannak
arról, hogy a Balaton környékén
már a rómaiak és a kelták is ittak
bort. A kétfüles, kelta „DA BIBERE”
edény, a hévízi, eredetileg zöld-
mázas borospohár, a présalkatré-
szek, a szõlõmetszõ kések, a ne-
héz szõlõkapák is korai, antik ere-
detrõl tanúskodnak, csakúgy,
mint a császárkori szõlõtelepítési
adatok, a freskórészletek és a fe-
nékpusztai dobozka ezüst verete.
A kereszténység felvételét köve-
tõen rohamos fejlõdésnek indul a
középkori szõlõ- és borkultúra,
mert nincsen mise bor nélkül. A
XI–XIII. században, a Kárpát-me-
dencében a szõlõtermesztés elér-
te a határait, most is ott termesz-
tünk szõlõt, ahol egykoron már
folyt a mûvelés. Késõbb, a kirá-
lyok szolgáló népei között már
elõkerülnek a szõlõmûvesek, a

vincellérek. A török kor idején a
bor az egyik legfontosabb export-
cikke volt az addigra már kialakult
történeti borvidékeknek.

Az 1640-es évtizedben Gye-
nesdiáson, Cserszegtomajon és a
Balaton-felvidéken épült borona-
pincékbõl még a 20. században is
állt néhány. Dél-Zalában maradtak
fönn legtovább a fõfás (regõs, ge-
rendás, bálványos) prések gúzsos
változatai. A szõlõhegynek, a szõ-
lõbirtoknak, a hegyközségnek,
mint autonóm mûködési egysé-
geknek mindig sajátos jogállása
volt. Többnyire a hegyvám volt a
földesúr évenkénti járandósága. A
legrégebbi 1653-as diási és
vonyárcsi szõlõhegyi artikulusok
már konkrét iránymutatást adtak
bíráskodási döntéshelyzetekben. 

A múzeumok néprajzi raktárá-
nak XIX. század végi tárgykészlete
is arról árulkodik, hogy a talajvi-
szonyok miatt például Balaton-
györökön sokkal nehezebb volt
az ültetés, mint a másik parton.
Ekkor még Badacsonyban sem
törekedtek egységes fajtaállo-
mányra, a karózásra, a sor- és tõ-
távok megtartására és a kordo-
nos mûvelésre, de Kitaibel Páltól
tudjuk, hogy a 19. század elején a
Szentgyörgy-hegyen, a rezi, a
keszthelyi hegyekben már meg-
indult a soros ültetés. Mindez a
Festeticseknek és a Georgikon
Gazdasági Tanintézetnek volt kö-
szönhetõ. Az intézet cserszegi
szõlõjében 7 kataszteri holdon

több mint 400 fajú szõlõ volt. A
szõlõhegyek egyesülésével ala-
kult önálló politikai községgé
1840-ben Gyenes és Diás; 1846-
ban Cserszeg és Tomaj; 1850-ben
pedig Vonyarc és Vashegy. Jankó
leírása alapján, a Balaton mellé-
kén 1902-ben mintegy 60 szõlõ-
fajtát termeltek. Bontz János mo-
nográfiaszerzõ szerint a XIX. szá-
zad utolsó harmadában, közvetle-
nül a filoxéra elõtt Keszthely vá-
rosának és a hegylakóknak leg-
fõbb jövedelmi forrását a borter-
melés képezte. A filoxéra hatásá-
ra az északi parton a szõlõ meg-
fogyatkozott, lejjebb került a
hegyoldalakon és turisztikai
szempontok miatt gyakran nem
telepítették újra. A peronoszpóra
és a lisztharmat elleni védekezés
seprûvel kezdõdött, majd a víz-
pumpa után elterjedtek a háti
permetezõk, hogy az 1950-es
évekre virágkorúkat éljék a házi
változatok. 2001-ben a balatoni
borrégió hivatalos borvidékei: a
balatonboglári, a badacsonyi, a
balatonfüred-csopaki, a Balaton-
felvidéki és a Balaton-melléki. Ki-
lenc éve megalakultak a borvidé-
kek hegyközségi tanácsai. Az ez-
redfordulón a balatoni szõlészet
és borászat az idegenforgalom
termékkínálatának részévé vált. A
minõségi fejlõdés jegyében meg-
erõsödött a borturizmus és elter-
jedtek a több lábon álló, komplex
családi gazdaságok.

Az északi és déli part eltérõ fej-
lõdési pályaívet járt be. Fél évti-
zeddel ezelõtt megjelent a XXX.
bortörvény, a magyar értéktárról,
a magyar nemzeti értékekrõl, a
hungarikumokról szóló törvényi
rendelkezés, ami új erõt és lehe-
tõséget adott a Balaton szõlésze-
tének és borászatának.

Polgár J. Péter dékán köszön-
tõjében büszkeséggel szólt az el-
ért eredményekrõl, az idõs, de
aktív professzorok példaadó sze-
repvállalásáról. A keszthelyi
Georgikon Kar jogelõdeit tekintve
Európa legrégebbi rendszeres
mezõgazdasági felsõoktatási in-
tézménye idén ünnepli fennállá-
sának 220 éves jubileumát. Ez idõ
alatt a „Georgikon vitorlása” sok-
szor volt erõs oldalszél alatt, de
mindig látta a túlpartot, köszön-
hetõen a tartalmas szakmai élet-
utat befutott személyeknek, a tu-
dományos közéletben és az után-
pótlás-nevelésben is fontos sze-
repet vállaló professzoroknak. Ki-
emelte: Soha nem volt még ilyen
erõs hallgatói állomány, ilyen ma-
gas, 1500-fõs aktív hallgatói lét-
szám. Az intézmény soha nem
nyert el még ekkora mértékû
projekttámogatást, mint tavaly. A
jelenlegi projekt portfólió 3,5 mil-
liárd forintos fejlesztésrõl szól a
következõ 3–4 évben. Hamarosan
infrastruktúra-fejlesztés startol a
növényvédelmi intézetben, és a
mûködtetésre is megvannak a
megfelelõ források. 

A rendezvé-
nyen gondolato-
kat és tapaszta-
latokat cserél-
hettek a terme-
lésben, a szolgál-
tatásban, a ke-
reskedelemben,
a szakigazgatás-
ban dolgozók, a
kutatóintézetek
és az oktatási in-
tézmények mun-
katársai. A prog-
ramon dr. Hor-
váth József akadémikus megem-
lékezett a 75. születésnapját ün-
neplõ Gáborjányi professzor sike-
res életpályájáról, majd bemutat-
ta a fenntarthatóságról, a fenn-
maradásról szóló frissen megje-
lent könyvét is. A szakmai ren-
dezvényen akadémikusok beszél-
tek: a növényi hormonok, a gom-
bavírusok szerepérõl, jelentõsé-
gérõl. Elõkerült: a precíziós táp-
anyag-utánpótlási lehetõségek
vizsgálata, a feromonkutatás jö-
võje valamint a növények élettani
állapotának hatása is a kórokozó-
fertõzésekre. 
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BALATONI SZÕLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Régi-új megélhetési forrás
„...KERTÉSZ LESZEK, FÁT NEVELEK”

Az oltásról egyszerûen

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI FÓRUM

Példaadó szerepvállalás
A Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvé-

delmi Intézete minden évben találkozóra hívja a
növényvédelmi szakterület iránt érdeklõdõket a
Keszthelyi Növényvédelmi Fórumra, amely im-
már 27. alkalommal került megrendezésre az in-
tézmény D-épületében január derekán. A három-
napos program prekonferenciáján a növényvé-
delmi szakma kiválóságát, dr. Gáborjányi Richárd
professzort ünnepelték 75. születésnapja alkal-
mából.

Horváth Béláné, a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület keszthelyi
Kõrösi Csoma Sándor Klubjának vezetõje január közepén a Bala-
ton Színházban meghívott vendégeként köszöntötte Gyanó Szil-
via néprajzkutatót, aki a balatoni szõlészetrõl és borászatról tar-
tott nyilvános elõadást a civil szervezet évnyitó rendezvénye al-
kalmával.

A Családbarát-Kertbarát Klub évnyitó, Balaton Színház-béli elõ-
adásán az oltásról kaptak egyszerû, gyakorlati útmutatót az érdek-
lõdõk Komoróczi Lajos agrármérnöktõl.

Az európai országok legjobb
fiatal szakmunkásai Göteborgban
mérték össze tudásukat különbö-
zõ versenyszámokban, a 14 szak-
ágban jelen lévõ magyar résztve-

võk közt a keszthelyi intézmény
képviselõje: Beke Barbara a szép-
ségápolásban szerepelve bronz-
érmesként végzett. A 3 napon át
tartó verseny és az azon való si-
keres részvétel körülményeit saj-
tótájékoztató keretében osztotta
meg az iskola képviselete a nyil-
vánossággal. 

– Beke Barbara teljesítménye
iskolánkban az eddigi legmaga-
sabb eredményként tartható szá-
mon, melyhez foghatót a hazai
szakképzõ intézmények 99 száza-
léka még nem tudhat magáénak
– mondta Csótár András, az
Asbóth-iskola igazgatója. – Nem-

zetközi szakértõ pedagógusunk,
Linhart Rita volt a felkészítõ, isko-
lánk vállalta az egész szakma me-
nedzselését, a szükséges eszkö-
zök, anyagok, egyéb körülmé-
nyek biztosítását, ami különleges
és értékes együttállás. Iskolánk-
nak és a Zalaegerszegi Szakképzé-
si Centrumnak, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarának, vala-
mint az egész magyar szakkép-
zésnek büszkeség és elismerés az
elért eredmény. 

Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum fõigazgató-
ja elismerõen szólt a keszthelyi

intézmény munkájáról, ami pél-
dát mutat arra, hogy milyen fi-
gyelmet kell fordulni a szakkép-
zés minõségére. 

Csótár András kiemelte: a ren-
dezvény rangját és fontosságát
jelezte, hogy a svéd miniszterel-
nök személyesen nyitotta meg
azt. Magyarországot is magas
rangú vezetõk képviselték a hely-
színen mind a kamara, mind az
Nemzetgazdasági Minisztérium
részérõl. 

– Az eredmény alkalom arra,
hogy felhívja a figyelmet a ki-
emelt nemzetgazdasági célként
kezelt szakképzésfejlesztés ügyé-
re, rávilágítson a szakmai terüle-
teken végzett munkákban rejlõ
kiemelkedõ lehetõségekre –
hangsúlyozta az igazgató.

Az EuroSkills dobogóján 
A keszthelyi Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola dobogós ered-

ménnyel került be a tavaly lezajlott EuroSkills tanulmányi verseny
történetébe. 

2016 decemberében a kö-
zönségszavazatok alapján a vá-
lasztás a Keszthelyi Kiscápák
Úszóegyesületre esett.

Az elismerést elsõsorban az
országos ranglistavezetõ és
magyar bajnok Nett Viviennek
és edzõjének, Csala Tamásnak
köszönheti az egyesület. A kor-
osztályos bajnok Nett Vivien az

elmúlt év utolsó hónapjában
Kecskeméten és Gyõrött is re-
mekelt, nagypályás, illetve 25
m-es medencében is nyerni tu-
dott.

A kitüntetõ díjat és a vele-
járó sportszervásárlási utal-
ványt 2017. január 27-én veheti
át az egyesület vezetõje a MOB
székházában.

A Keszthelyi Kiscápák
elismerése 

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Decathlon Magyarország
minden hónapban megválasztja az arra legérdemesebb után-
pótlás-nevelõ mûhelyt Magyarországon.


