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KÖLTSÉGVETÉS PRO ÉS KONTRA

MASKARÁSOK MINDEN MENNYISÉGBEN

Nem jut mindenre pénz Februári farsangi felvonulás

A polgári igényekre alapozottan, a szûkebb csoportérdekeket
mellõzve, széles körnek szólóan, költséghatékony gazdálkodást
szem elõtt tartva fogadtuk el Keszthely költségvetését. A bevételek és kiadások összege egyaránt meghaladja a 3 milliárd 841 millió
forintot – tájékoztatott Csótár András, a Fidesz keszthelyi elnöke.

A költségvetésben nagy szerepet kapnak a beruházások, a
turizmus feltételeinek modernizálása, a rendezettebb városkép
kialakítása, az út- és járdafelújítások folytatása, a sport- és utánpótlás-támogatás kiszélesítése.
Az idei, alapos elõkészítést követõen, többszöri egyeztetések, viták és véleménykülönbségek
után elfogadott költségvetés

prioritásai között lényeges szempontként szerepel az önerõ biztosítása a benyújtott TOP-os és
egyéb pályázatokhoz. Az idei
költségvetés lehetõséget biztosított a képviselõ-testületnek,
hogy az évek óta változatlan köztisztviselõi bérek tekintetében a
felsõ- és középfokú végzettségû
köztisztviselõknek erre az évre
egységesen alapilletményük tíz

százalékának megfelelõ mértékû
kiegészítést szavazzon meg. Az
idei évtõl törvény alapján nõtt a
polgármesterek bére. Keszthely
polgármesterének 698 ezer forintra emelkedett a fizetése, és
ehhez százalékosan igazodik az
alpolgármester bére. Eddig a
törvényi minimum volt meghatározva az alpolgármester részére,
ami a polgármester béréhez és
az elvégzett munkához viszonyítva aránytalan volt. Ahogy korábban, most sem a törvényi maximum lett megszavazva több
környékbeli településsel ellentétben.
(Folytatás az 5. oldalon.)

BEMUTATKOZTAK AZ EGYESÜLETEK

Keszthely város sportjáért
Hagyományhoz visszatérve rendezték meg Keszthelyen a minap nyeinek elismerésére alapított
a városi sportgálát a Balaton Színházban.
kitüntetéseket. Keszthely Város
Sportjáért kitüntetésben részesült Béres Ferenc labdarúA programra az egyesületi vezetése elkötelezett a sport góedzõ. Az év legjobb edzõje cítisztségviselõk kezdeményezése prioritással való kezelése iránt. met kapta Keczeli Zoltán, lövészrévén került sor újra, lehetõsé- Újabb fejlesztési célok közt emlí- klubvezetõ, utánpótlásedzõ kaget teremtve arra, hogy a külön- tette a Csokonai-sportcsarnok tegóriában pedig dr. Kardos Jóféle sportágak képviselõi ismer- felújításának tervét, szólt arról a zsef atlétaedzõ. Az év legjobb
kedjenek egymással. Körükben kezdeményezésrõl, hogy a jövõ- sportolója elismerésben részeCsótár András, az önkormányzat ben az önkormányzati elismeré- sülte Major Veronika futócéllöemberi erõforrások biztosságá- sek közé kerülhessen „A város võ, Lenner Tamás kung-fu-vernak elnöke mondott köszöntõt. legjobb testnevelõje” cím ado- senyzõ, ifjúsági kategóriában
Szólt a sport életmódi, pedagó- mányozása.
Nett Vivien úszó, Kovács Marcell
gia jelentõségérõl, a mozgás
A rendezvényen a helyi sport- András atléta, valamint csapatszeretetére való nevelés fontos- egyesületek élõszóban, bemuta- ban az Ábrahám Richárd, Kovács
ságáról. Utalt arra, hogy a sport- tókkal és filmvetítéssel adtak Marcell András, Mezei Gellért és
élet nemzedékek egészségének ízelítõt tevékenységükbõl. Ez al- Zarnóczai Zalán alkotta mezeifustratégiája is, így társadalmi ügy- kalommal adták át az önkor- tócsapat. Jó tanuló, jó sportoló
ként kell számon tartani. Hang- mányzati vezetõk a sportolók és címet kapott Csóti Jusztina atlésúlyozta, hogy Keszthely város edzõk kiemelkedõ teljesítmé- ta.

TISZTA FORRÁSBÓL

Ünnepi viseletek Gyenesdiáson
A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozat keretében „Hagyomány a divatban” címmel Hársfalvi György klubkönyvtár-vezetõ nyitotta meg Rezesné Czinderi Andrea és Rezes
Gábor népi iparmûvész viseletekbõl összeállított idõszaki kiállítását a gyenesdiási községházán.

Rezes Gábor népzenészként
tavaszhívogató dalcsokorral is köszöntötte a tárlat közönségét. Az
eredeti foglalkozása szerint agrármérnök magánvállalkozásra cserélte tanult szakmáját, és ügyes
mesterként már számos hazai és
nemzetközi rendezvényen is részt
vett. Feleségével – a mûvelõdésszervezõ-pedagógus Andreával –
korábban egy közel egy évtizedig
mûködõ közös népmûvészeti
centrumot hoztak létre Keszthelyen, ahol stílusos környezetben
néptáncos és népzenei alapokkal,
továbbá a tárgyi kultúra remekbecsû értékeivel ápolták a magyar
népi hagyományokat. A házaspár
mindvégig autentikus vonalat
képvisel.
A
tiszta
forrásból
való
merítkezés náluk nem csupán a
viseletek anyagában érhetõ tetten. A tárlaton harmincnál több
nõi és férfi, zömében ünnepi alkalmakra készített olyan, a Népi
Iparmûvészeti Tanács által elõke-

A Festetics-kastély déli bejáratától a Fõ térig idén február közepén is jókora tömeg várta kíváncsian az immár 17. alkalommal
megrendezett városi farsang maskarába öltözött menetoszlopát.
Ezúttal az idõjárás is kegyesnek mutatkozott, hisz mire a Sétálóutcán keresztül a Fõ térre, a fõ bemutatkozási helyszínre értek, a hõmérõ higanyszála 10 fok fölé kúszott.

A helyi önkormányzat és többek által szponzorált, a Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesülete
(BaBoHE) által megvalósított rendezvény ismét sok érdekességet
és vidám hangulatot hozott. Negyedszáznál több egyéni, illetve
csoportosan beöltözõnek adtak ki
sorszámot a BaBoHE tagjai. Idén is
képviseltették magukat a keszthelyi óvodák, iskolák, civil közösségek, egyesületek. Bevett gya-

lõ zsûriszámmal szemlézett viseleteket lehet megcsodálni, amelyeken feltalálható a magyar népi
motívumkincsek legjava. A ruhadarabok nagyszerûsége abban
rejlik, hogy az önálló ízlésvilágot
tükrözõ, jól hordható, lenbõl, pamutból és testbarát textilekbõl
készült viseletek a mai kor divatjába is könnyedén beilleszthetõk.
Összehangolt munkában terveznek meg egy-egy darabot, az
ötletgyûjtést követõen pedig
gondosan ügyelnek, hogy kikerüljék a beszerzés és kivitelezés
buktatóit. A zsinóros, reformkori
hangulatú kabátkák, felöltõk, alkalmi ruhák, Bocskai-zakók, blúzok, ingek és egyéb ruhadarabok
könnyedén beilleszthetõk a hagyománytisztelõ házaspárok ruhatárába.

korlat, hogy a Bombatucada zenekar tagjai erõs hanghatásokkal
ûzik el a telet. Rájuk ezúttal sem
volt panasz. A szervezõk nevében
Dévényiné Balogh Gyöngyi, a boros civil szervezet elnöke kérdésünkre kiemelte: hangulatfokozó
meglepetésként a guruló zongorával közlekedõ siófoki népzenészt, zenetanárt: Vágó Jánost
hívták el. A mûszaki beállítottságú
Mister Piano az önjáró, egy évti-

zed alatt megalkotott, guruló, zenélõ, mobil zongorájával valódi
meglepetést okozott. Nagykanizsáról elhívták a gólyalábasokat,
zászlóforgatókat. Tüsi Bohóc lufikat hajtogatva szerzett örömet a
legkisebbeknek. Számukra sok fajátékot is kihelyeztek.
A Fõ téren felállítottak egy kovácsmûhelyt, amelyik kézmûvesbemutatót tartott. Minden résztvevõt megjutalmaztak. A legötletesebb jelmezek az értékes szponzori felajánlásokhoz kapcsolódóan
is díjazásban részesültek. A jelmezverseny fõdíjasa például hatvanezer forint készpénzt vihetett haza, de a legjobbak nyertek golftanfolyami részvételt, csoportos
kehidakustányi fürdõbelépést is.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-AS
TELEFONSZÁMON, ILLETVE E-MAIL:
SCHBE.ANITA@GMAIL.COM
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Ápolókat köszöntöttek Fenntartóváltás elõtt
A betegágyak mellett hivatástudattal dolgozó ápolókat köszöntötték és jutalmazták a keszthelyi és hévízi kórházakban tartott
mûsoros ünnepségek alkalmával. Az ápolók napjának különlegessége volt, hogy éppen kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, a tábori kórházak nagyra becsült fõápolója, aki elsõnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét.

A keszthelyi és hévízi kórházat
is irányító dr. Kvarda Attila abban
látta az ünnepség jelentõségét,
hogy ha csak egy napra is, de a figyelem fókuszába kerülnek az áldozatvállalásból jelesre vizsgázó
szakdolgozók.

Nagy Bálint alpolgármester is.
Kossuth Zsuzsanna emlékét és
munkásságát dr. Mishl Olga fõorvos idézte vissza, azon kollégáiról
is szót ejtve, akik az ünnepség pillanatában is a betegek szolgálatában vannak. A Magyar Egészség-

Keszthelyen Lukácsné Turbéki
Beáta ápolási igazgató emlékezett az ápolói hivatás 37 évesen
elhunyt legismertebb alakjára.
Köszönetet mondott az ápolók
lelkiismeretes feladatellátásáért

ügyi Szakdolgozói Kamara Zala
Megyei Területi Szervezete által
kiadott elismerést öten érdemelték ki: Aczélné Leier Zsuzsanna,
Légmán Anikó, Móriczi Emese,
Tóthné Horváth Éva és Varga

MEGERÕSÍTETT KÉPZÉSEKKEL

Nyílt nap a Georgikonon
A Pannon Egyetem „D” épületében február elsõ szombatján rendezték a hagyományos nyílt napot, ahol szervezett tájékoztató
elõadások keretében, valamint a különbözõ szakok standjainál szerezhettek információt a Georgikon Kar képzési kínálatáról a szép
számban megjelent érdeklõdõk.

A szakok az elsõ emeleti standoknál, a konferenciaterem elõtt
mutatták be képzési kínálatukat.
Az alapképzési szakok: turizmusvendéglátás,
kertészmérnöki,
mezõgazdasági mérnöki, szõlészborász mérnök, természetvédelmi mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki iránt tovább nõtt a
kereslet. Népszerûek maradtak a

felsõoktatási szakképzések: ménesgazda, mezõgazdasági, szõlész-borász, turizmus-vendéglátás is. Megõrizték népszerûségüket a mesterképzések: állattenyésztõ mérnök, kertészmérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnök, mezõgazdasági biotechnológus, növényorvos, takarmányozási és takarmánybiztonsági mér-

nök, természetvédelmi mérnök,
vidékfejlesztési agrármérnök. Az
agrármérnök osztatlan szak iránt
sem csökkent a kereslet. A nyílt
napon mondott köszöntõjében
dr. Polgár J. Péter dékán részletesen ismertette azon szolgáltatásokat, lehetõségeket is, amelyeket az egyetem, Keszthely város
és környéke – a Balatont is bele-

értve – kínál a tanulmányok színvonalas folytatásához, a szabadidõ tartalmas eltöltéséhez. Az
egyetemi docens vázolta az országos vonzerejû keszthelyi szakok lényegét, az emelt szintû
egyetemi struktúra elõnyeit. A
képzési és tudományos portfólió
lényegét Tóth Zoltán dékánhelyettes ismertette.

Zoltánné. A Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete által alapított EDDSZ-jutalmat Belényesi
Ferencné, Bianchini Nóra és Borda Róbert vette át. A Keszthelyi
Városi Kórház elismerését kapta
az egészségügyi szakképesítést
adó Asbóth-szakközépiskola. A
középfokú oktatási intézményen
kívül ezt az elismerést kapta:
Baloghné Molnár Szilvia, Bõdör
Henrietta, Csíkné Bíró Erzsébet,
Lengyel Veronika, Nagy Richárdné, Nagy-Gál Mária,
Petõné Burda Tímea,
Sajczné Pálfi Melinda,
Szi-Márton
Józsefné,
Vargáné Nyírõ Melinda.
A hévízi reumakórház
dísztermében Csörnyei
Mária ápolási igazgató
köszöntõjében kiemelte: Kossuth Zsuzsanna
életfilozófiája üzenet
minden ápolónak, hogy
mindenkor, mindenhol a
segíteni akarás emberszeretetét, tiszteletét
kell visszatükrözniük.
A betegedukáció jelentõségérõl a gyulladásos ízületi betegségben
szenvedõ betegeknél
Baráth Józsefné osztályvezetõ ápoló beszélt. Az egészségügy
egészségérõl, ápolók egészségmagatartásának lehetõségeirõl
Tóthné Németh Melinda ápoló
mondta el gondolatait. Juhász
Andrásné csoportvezetõ-asszisztens pedig a fizikai aktivitás és
depresszió betegek körében történõ felmérési eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Kiemelkedõ ápolásszakmai munkájáért fõigazgatói elismerésben részesült: Baráth Józsefné és
Zerényi Attiláné. Tomcsik Marcell
konzervatóriumot
végzett
gyógymasszõr zongorajátékával
köszöntötte az ünnepelt munkatársait.

Lapunk megjelenésekor már biztosat lehet tudni arról, hogy átkerült-e a Vajda-gimnázium a Csornai Premontrei Apátság fenntartásába. Ha a nagykorúvá lett diákok és a még kiskorú tanulók szüleinek több mint fele egy voksoláson igent mond a fenntartóváltásra, akkor a KLIK számára jelezni kell a közös akarat tényét. Ám
az, hogy mi a közös akarat, az erõsen megosztja a gimnázium pedagógusait, a szülõket és a diákokat is.

Az iskola történetének utánajárva kiderült: a gimi 1808-ban,
azaz közel 210 éve került a Csornai Premontrei Rend vezetése
alá. 1924–35-ig az iskola reálgimnáziumként mûködött, majd egy
1934. évi törvénycikk értelmében
fokozatosan újból gimnáziummá
alakult át. A premontreiek 140
éven keresztül történõ vezetése
alatt a diákok teljes vallásszabadságot élveztek, de arra nagyon
ügyeltek, hogy minden tanuló
eleget tegyen a saját vallása által
elõírt kötelezettségeknek. 1948ban az intézményt államosították, és fokozatosan négyosztályossá szervezték át.
Egy neve mellõzését kérõ egykori premontrei öregdiák is megerõsítette: életre szóló, tartós,

rülendõ. Senkit nem akarnak korbáccsal behajtani a templomokba.
A világnézetileg semleges oktatás
pedig semmiképp sem csorbulna.
A lelki életet, a lelkiséget lehetetlen bárkire rákényszeríteni. A pedagógusi elõmeneteli rendszerben sem történik érdemi változás.
Fazakas Z. Márton apát a fórum után lapunknak telefonon,
óvatosan úgy nyilatkozott: vegyes a kép, vegyesek a tapasztalatok. Az átadás-átvételi szándéknyilatkozat leadását nem siettetik. Az oktatás résztvevõinek hozzáállása a kérdéshez még nem
egyértelmû február közepén. Kellõ alapossággal és alázattal, folyamatos tájékozódással további
egyeztetéseket szükséges lefolytatni. Megígérte: értelmes, bölcs,

erõs alapokat kaptak a paptanároktól, akikre követendõ példaként tekintettek, mert úgy éltek,
gondolkodtak, éreztek, cselekedtek, ahogy arról tanítást is adtak.
Az éltes korú nyilatkozó nem érti a
most kialakult félelmek lényegét.
A jézusi útmutatás, a szilárd erkölcsi tartás, szerinte, nem lehet ke-

mindenki számára elfogadható,
megnyugtató döntést kívánnak
hozni. Semmit nem tesznek elhamarkodottan. A gimnáziumhoz
méltatlan lenne, ha ellenszélben
kellene léteznie. A törvény betûje
alól nem akarnak kibújni. A helyzet pontos felmérése után dõlhet
el, mit érdemes vállalni és miként.

KITARTÁS, AKARATERÕ, GYÓGYULÁS

Legyünk tudatosak az étkezésben!
Meiszner Katalin, a Cserszegtomajon élõ természetgyógyász,
biokertész neve nem cseng ismeretlenül azok számára, akik nem
az internetrõl vett csodadiétáktól vártak gyors fogyást, vagy nem
a közösségi oldalakról lemásolható új étrenddel akarták visszaszerezni testi egészségüket.

A táplálkozás és gasztronómia
régiós szakemberét a bölcsõdétõl
a szállodákig gyakran hívják elõadásokat tartani. Legutóbb a
keszthelyi
Természetgyógyász
Klub vendége volt, ahol arról mesélt, hogyan találjuk meg a nekünk
leginkább megfelelõ étkezési
irányzatot. Az egyre közismertebb
gasztroblogot is jegyzõ vegetáriánus asszony szakember férjével,
Oleg Shepitko mesterrel sokak hitét adta vissza az elmúlt évtizedekben. A témáról vele váltottunk
szót.
– Mostanság rengeteg hasznos
és átkos információdömping
áraszt el minket az interneten a
különféle, sikeresnek kikiáltott
diétákról, étrendekrõl, és mostanra már a könyvkiadás sem esik
komoly kontroll alá. Rengeteg a
félreértés a gyógynövények hatásairól, az egyes diéták jelentõségérõl, szerepérõl. Nem is érdemes hát olyan, alig kipróbált,
„csodaétrendnek” titulált kezdeményezésnek hitelt adni, amelyik

hamar eltûnik a porondról. Érdemesebb hinni azoknak az akár
több ezer éves rendszereknek,
amelyek folyamatosan kiállták az
idõk próbáját. A szülõk is gyakran
széttárják a karjaikat, hogy vajon
milyen egészséges élelmiszert
vegyenek csemetéjüknek. Érdekes, hogy a csecsemõjét tápláló
édesanya csak ritkán téved, ha a
kisbaba táplálásáról van szó. Késõbb viszont már hibát hibára
halmoz az etetésnél. Mára már
jobbára elveszett az õsszülõktõl
örökölt tudás, és a bõséges információáradatban nehéz rálelni a
valóban tiszta, forrásra. A régi,
tiszteletre méltó kisközösségek
éltes korú hangadóinak szavára
még lehetett adni. A materialista
világban szerzett intuíciónk viszont már becsaphat.
– Milyen a jó étrend?
– Az étkezés maga örömforrás.
Mennyire van örömöm benne?
Ha számomra kellemetlen, testidegen ételeket kínálnak, hogy ez
majd segít, akkor okkal gyana-

Meiszner Katalin
kodhatok: zsákutcába jutottam. A
lehetõ legtisztább forrásból beszerzett ételekben biztosan nem
fogunk csalódni. Figyeljünk a tökéletes emésztés kialakítására és
az elsavasodás meggátolására. A
testsúlycsökkentõ diéták elõtt érdemes elõször átformálni a gondolatainkat, érzéseinket, cselekedeteinket. Csak nyugodt lelkülettel érdemes nekiállni a fogyásnak.
Hebehurgya kapkodással lehetetlenség lefogyni. Az elhízás alapvetõen lelki probléma. A saját életemet kell jól átalakítani ahhoz,
hogy segítségére lehessek a
szomszédomnak, barátomnak.
Férjemmel a hosszú évtizedek

Az igényfelmérés pedig javában zajlik. Szörényi Zoltán, a gimnázium igazgatója csak a végsõ
döntést követõen ígért nyilatkozatot. A direktor február közepén
összehívott egy nem sajtónyilvános szülõi fórumot, hogy mindenki választ kaphasson az õt
érintõ kérdésekre. Ezen az összejövetelen megjelent a premontrei
apát és a KLIK nagykanizsai tankerületének vezetõje is. A zártkörû
megbeszélés végsõ eredménye
viszont nehezen megjósolható.
Akadt szülõ, aki szerint sok volt a
feltételes módban elhangzott
mondat, és kevés volt a konkrétum. Mások az apát tisztességérõl, jóakaratáról, a jó ügy szolgálatába vetett alapállásáról szóltak. A
fenntartóváltást ellenzõk nemtetszésüknek hangot adva, az érveiket összegyûjtõ plakátokat még a
Fõ téri templom ajtajára is kihelyezték. A közösségi oldalakat is
elöntötték a különféle vélemények. A fenntartóváltásról az intézmény pedagógusi kara egy
február eleji szavazás alkalmával
már egyértelmû véleményt mondott. A 43 szavazat közül mindössze 8 olyan akadt, amelyik igent
mondott az új fenntartóra. A tanári kar zöme, bár nyûgnek érzi a
KLIK által rájuk kényszerített adminisztrációs elvárásokat, bürokratikus terheket, mégis inkább a
régi fenntartóra adta áldását. A
szülõi szervezet is egységesen ellenzi az egyházi köznevelési intézmény életre hívását, a világi iskola lefejezését, a függetlenség elvételét, az idejétmúlt regulák
esetleges bevezetését.
Nem kerül egyházi fenntartásba a keszthelyi Vajda János Gimnázium – tudtuk meg lapzártánk
után a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) helyi szervezetétõl. Kiderült: a prépostság nem
látta biztosítottnak azt, hogy a
szerzetesrendi küldetés szerinti
pedagógiai céloknak megfelelõen
mûködtessék a gimnáziumot. Világnézetileg tehát semleges marad a város egyetlen gimnáziuma.
alatt sokféle étrendet teszteltünk, mindenféle szempontból. A
rostán a kínai gyógyító táplálkozás, illetve az ajurvédikus táplálkozás maradt fönn. Az utóbbi,
egy kipróbált elvek szerinti, vegyes és egészséges táplálkozás,
ami szembe megy mindenféle, a
vonzás és taszítás elvén mûködõ
táplálék kiválasztásával.
– Milyen legyen a betegek étrendje?
– Olyan, az alkatunknak, az életkorunknak, a mindennapi tevékenységünknek, a habitusunknak,
az egészégi állapotunknak megfelelõ étrend lesz hasznos számunkra, amire tudatosan igent vagyunk
képesek mondani. Sem az orvos,
sem a természetgyógyász, sem a
patikus nem lesz gyógyítónk, ha
ezt mi nem akarjuk teljes szívvel. A
szakemberek jól vagy rosszul segíthetnek, de meggyógyulni nekünk kell. Az mondhatni sorsszerû,
hogy melyik étrendet fogadom el.
Ha nem helyes életelvek mentén
élek, akkor az betegség formájában, elõször kis, majd nagy figyelmeztetésként megjelenik a fizikai
testemben. A betegség kiváltó
okára célszerû koncentrálni, nem
elég a tüneti kezelés. Ha van bennem elég kitartás és akaraterõ, akkor minden bajomból meggyógyulhatok. Az emberek az anyaghoz kötõdnek és tõle akarnak
gyógyulni is. A természeti törvényszerûségekre figyelõ, jól
megválasztott étrend lelki változást, lelkületbéli fejlõdést is hozhat. Vágyainkat mértékletesen
elégítsük ki. A pánikba esés helyett legyünk tudatosak.
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„DE MI MAGYAROK MARADUNK...”

Érdekességek az életrajzból Verses múzeumi délután
Vastapssal köszönte meg a
mintegy százfõs érdeklõdõ közönség dr. Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató elõadását a Fejér György Könyvtárban. A Balatoni Múzeum nyugállományba vonult direktora a
keszthelyi Georgikon alapítójáról, a neves mezõgazdászról és
mecénásról tartott egyórás elõadásban gróf Festetics György
érdekesen változó, ellentmondásos személyiségét helyezte
elõtérbe, de beszélt a város és a
fõúr gyakran ellenséges kapcsolatáról is.

Jelezte: a gróf halálának jövõre lesz a 200 éves évfordulója,
most pedig a Helikoni Ünnepségek 200. évfordulójáról emlékeztünk meg. A kitûnõ képességekkel rendelkezõ, mûvelt földesúr
latinul, olaszul, angolul, franciául, németül is írt és beszélt.
Ugyanakkor minden apró részletbe beleszólt, gazdatisztjeitõl
apróságokat is megkövetelt és
visszaellenõrzött.
A munkatársai is nehezen jöttek ki vele. Festetics Kristóf a 13
éves unokáját hipochondernek
és
mamlasznak
tartotta.
Nagyváthy Kálmán kibírhatatlan
természetûnek nevezte. Pethe
Ferenc úgy írt róla, mint egy zavaros szisztémájú tudálékos
cenzor. Mások egy jó humorú,

kellemes társalkodónak látták.
Egyszerre volt nagylelkû és rettentõen fukar. Nagyon kedvelte
a külsõségeket és az álszerénység is jellemzõ volt rá. Nézeteit,
meggyõzõdését idõnként magyarázat nélkül megváltoztatta.
1791. május legvégétõl tartósan
Keszthelyen élt és visszavonult a
politizálástól. 1817-tõl kezdve
évenként a király neve napján
nemzeti ünnepet rendezett,
ahol a jelesebb magyar írókat
emlékfaültetéssel és tiszteletdíjakkal örvendeztette meg. A hazai tudományos életnek is egyik
fõ pártolója és elõmozdítója
volt.

Balatoni szívvel
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban rendezett irodalmi délutánon mutatták be a helybeli Bajzikné Panni újonnan megjelent, A Balaton dicsérete címû verseskötetét.

Munkájáról így vall a szerzõ:
„Aranykorúként kezdtem verselgetni. Költeményeim hûen tükrözik azt, amit érzek, látok és tapasztalok. Szívesen írok a szépséges
Balatonunkról, általában a természet határtalan csodáiról, az emberi jellemekrõl, jó és kevésbé jó tulajdonságokról.”
Bajzik Lajosné Panni tagja a Nõk a

Balatonért Egyesület zalai csoportjának, ebbéli elkötelezettsége is kifejezésre jut a kötet címében, noha a
benne olvasható versek nem csak a
Balatonnal kapcsolatosak. Költeményeit eddig hat kötetbe rendezte, a
mostani tartalma már megjelent
versekbõl való válogatás.

Madarak és fák napjára
A keszthelyi Balatoni Múzeum lesz a zalai helyszíne a Pro Vértes
Közalapítvány immáron hagyományosan, a madarak és fák napjához kapcsolódó versenyének.

A vetélkedõre az általános iskolák felsõ tagozatos diákjainak
körébõl, 3-fõs csapatok jelentkezését várják az intézményben,
március 6-ig. A verseny célja,
hogy a természet iránt érdeklõdõ
korosztálybeliek egymás közt
összemérhessék a tanórákon, erdei iskolában, madármegfigyelõ
táborban, természetjárások során
szerzett ismereteiket. A tudáspróbák az 5–7. osztályos tananyaghoz kapcsolódó természeti,
környezetvédelmi, biológiai, növény- és állatfaji, általános élõhelyvédelmi feladatokból állnak.
A vetélkedõ gyakorlati része az
erdõgazdálkodás növényi és terepi munkáihoz szükséges eszközök

ismerete és azok használata, továbbá
madárhang-felismerési
próba. Iskolák, szakkörök, madarászsulik csoportjainak jelentkezését várják, közösségenként maximum két csapattal lehet nevezni. A mind biztosabb sikerélmény
eléréséért javasolják a szervezõk,
hogy célszerû, ha a csapatokban
legalább két diák a 6–8. osztályosok közül való szereplõ.
Keszthelyen, a múzeumban
március 24-én 10 órától rendezik
a területi fordulót. A gyõztesek
országos döntõn mérettetnek
majd meg, erre május 12–13-án
kerül sor a Fejér megyei
Vértesbogláron, a Boglártanya
Erdei Iskolában.

Dr. Cséby Géza irodalomtörténész, író-költõ, mûfordító „nagyon
is nõi lélekkel megírt opuszok” jellemzéssel illette ajánlójában a költeményeket, kiemelve azt az ihletõ
erõt, amit zömében a Balaton és
környéke ad minden rezdülésével.
– Bízom, hogy örömet szerzek
a rímbe szedett gondolataimmal
– szólt a szándékáról a költõ. A
verses délutánon ehhez két elõadó is hozzájárult, a költeményekbõl Takács Katalin Jászai Mari-díjas és érdemes mûvész, valamint Kalapos István rádiós-televíziós szerkesztõ, mûsorvezetõ
adott ízelítõt felolvasással.

Nem jut mindenre pénz
rogáns politikai akarat. Valószínûsíthetõ, hogy hitel felvételére is
szükség lesz. A sportfejlesztés támogatása költségvetési soron
nincs megnevezve, részletezve,
hogy mire fordítódik majd 90 millió forint. A költségvetés nem ad
választ arra, hogy mi lesz a Balaton Szállóval, a Hullám Szállóval, a
Szalasztó utca kétirányúsításával,
a Lehel utca egyirányúsításával, a
kerékpárút-fejlesztésekkel, a Városház u. 1. szám alatti romhalmazzal, az elnéptelenedõ belvárossal, az illegálishulladék-kezeléssel, a csõd közeli HUSZ Kft.-vel,
a város saját tulajdonlású cégeivel
és a kéménysöprés jövõjével. Méltatlan, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói nem kaphatták meg a
20 százalékos béremelést, és csak
a felével kell, beérjék. A szerény-

A Vácott raboskodó „füveskerti
költõk”: Gérecz Attila, Tollas Tibor
mûveivel és más, az észak-amerikai magyar közösségek által nagy
becsben tartott poéták verseivel,
Ábrányi Emil és Gyóni Géza írásaival, Ruttkay Tamás költeményeivel emlékeztek a kommunizmus
áldozataira, '56 hõseire, október
23-a dicsõ tetteire, az emigráció

körülményeire. A rendezvény elején Havasi Bálint igazgató megköszönte Iván Mártának, a tárlat kurátorának azt a lelkes és kitartó
munkáját, melynek révén a múzeum úttörõ vállalkozásként bemutathatott egy remekbecsû kultúraantropológiai, néprajzi kiállítást, és ráadásként tíz versmondó
is elszavalt húsz olyan lélekemelõ

költeményt, amely ugyancsak komoly értéket közvetít. Az igazgató
bejelentette: a magyarságukat
megõrizni képes honfitársak tiszteletére összeállított tárlat országjáró körútra indul: Keszthelyrõl Sümegre viszik majd az anyagot.
Gyanó Szilvia, a kiállítás rendezõje a verses délután házigazdájaként konferálta föl a börtönévek alatt, az emigrációban született, a lelkükben megnyomorítottak emlékére írt, a honfitársak
életének egy-egy mozzanatát felvillantó, a honvágy és hazaszeretet lényegét sóvárgó verseket s
azok szerzõit.

PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS

KÖLTSÉGVETÉS PRO ÉS KONTRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Herold János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom keszthelyi
önkormányzati képviselõje sajtótájékoztatóján úgy látta: a közpénzek elosztását, a költségvetés
megalkotását nem irányíthatja
politikai elkötelezettség, hiszen
sem a polgármesternek, sem a Fidesz-frakciónak, de még a kormánynak sincs pénze! Pénze csak
a magyar adófizetõknek van!
"Nem tudjuk elfogadni Keszthely
2017. évi költségvetését, mivel az
láthatóan rosszul elõkészített, labilis, gyenge lábakon, ingoványos
talajon áll, és leginkább pártpolitikai érdekeket szolgál, így kampányköltségvetésnek tekinthetõ”
– szólt az összegzése. Nem lakossági és nem szakmai elvárások
szülték meg a büdzsét, hanem ar-

Verses délutánt tartottak a Balatoni Múzeumban amatõr keszthelyi versmondókkal február közepén. Iván Márta és versmondó
barátai 1956-tal kapcsolatos verseket adtak elõ a „De mi magyarok
maradunk... Történelem, emlékezés és identitás a yonkersi (USA)
magyarok körében” címû idõszaki kiállítás zárásához kapcsolódva.

ség, igazságosság, tisztesség látszatára sem adtak, amikor az alpolgármester bérét a polgármesteri illetményemeléshez kapcsoltan, majdnem a törvényi maximum értéken: 84 százalékos
arányban emelték meg.
Kovács Viktória, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselõje sajtótájékoztatóján bejelentette: nemet mondott az olimpiásra sikeredett keszthelyi költségvetésre, mert a források, a lehetõségek szûkülnek, és nem jut
elegendõ forrás a kötelezõen ellátandó feladatokra, a munkahelyteremtésre, a munkavállalók
megtartására, a turizmus modernizálására. Érthetetlen és inkorrekt a 90 millió forint összegû, ismeretlen célra elkülönített „szent
tehén” jellegû sportfejlesztés.

A turizmusra építkezve
Gyöngyösrõl február közepén közel félszáz településvezetõvel jektfinanszírozás számszerûsített
indult Hévízre az autóbusz, amelyik az Önkormányzatok Mátrai lehetõségeit.
Szövetségének (ÖMÁSZ) delegációját szállította a fürdõvárosban
Dr. Lénártné Benei Anikó
tartott kétnapos konferenciára.
ÖMÁSZ-elnök a polgármesterek
elõtt mondott köszöntõjében kiemelte: példaértékû a balatoni
A több mint húsz éve alakult hévízi városházán tartott tanács- tájegység elõretörése a turizmus
szövetség mintegy félszáz tagte- kozás alkalmával egyeztették az piacán, az idegenforgalom, mint
lepülése megyehatárokat átível- ÖMÁSZ idei programját, áttekin- prioritás sok együttmûködési leve, tájegységi együttmûködés tették az új, önkormányzati gaz- hetõséget rejt, ezért a partneri
keretében, széles spektrumban dálkodási és adószakrendszer együttmûködést célszerû kiszéleképviseli Észak-Magyarország e
különleges és sokszínû régióját. A
Visszás, hogy a turizmus preferálása helyett a sport kapott prioritást. Két önkormányzati bizottság
összes felosztási támogatási keretét 29 millióról 35,6 millióra emelték, a kultúrára és a nyári turisztikai programokra a betervezetthez
képest 36,5 millióval kevesebb
jut. Keszthely lakosságszáma egy
év alatt 144 fõvel csökkent, de
250 millióval apadt a mérleg fõösszege is. Sok a fekete folt. A
szemétszállítás életben tartására
betervezett 27 millió akár 80 millióra is ugorhat. Új, betervezetlen
költség lehet az ASP-rendszer országos kiterjesztése. Õsszel a
Bahart Zrt. 180 milliós önkormányzati törzstõkeemelése sincs
betervezve. Nyugtalanító, hogy
az ESZI-ben díjmentes étkezésben
részesülõ idõs ember támogatását elvesszük, luxustámogatásra
viszont jut pénz. Fájó és diszkriminatív, hogy az önkormányzatnál
dolgozók bére nyolc év után csak
tíz százalékkal nõhetett, míg a két
éve dolgozó alpolgármesternek
nagyságrendileg 42 százalékkal
nõtt a munkabére és a bérarányos
költségtérítése is a tavalyihoz képest.

használatát és gyakorlati tapasztalatát valamint a nemzetközi
kapcsolatok elõsegítését szolgáló
pályázati lehetõségeket. Napirendre vették az innovatív közlekedésbiztonsági megoldásokat,
az okos zebrát, az úttest biztonsági rendszerét. A fórumon az
együttmûködési lehetõségek kiszélesítésének céljával bemutatkozott a Balatoni Szövetség, illetve a Hévízi TDM Egyesület is. Új
taggá fogadták: Csécse, Buják,
Héhalom és Szarvasgede településeket, és meghallgatták egy
magyar pénzintézet által kínált
nemzetközi, uniós és hazai pro-

síteni a balatoni régióval. Érdemes megismerni és átvenni a balatoni és hévízi jó gyakorlatokat.
Lényeges keresni a partneri kapcsolódási pontokat a kis- és középvállalkozásokkal, a civil szervezetekkel, a határokon inneni és
túli testvértelepülésekkel, mert a
példaértékû vezetõi együttmûködés révén a Mátra-hegység körzetének teljes felvirágoztatása,
és élhetõvé tétele is mihamarabb
megvalósulhat.
A résztvevõ polgármestereket
a fürdõvárost bemutatva házigazdaként Papp Gábor polgármester köszöntötte.
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KITEKINTÕ

ELKERÜLNI A VÉGZETES BUKTATÓKAT

ZALÁBAN ELSÕKÉNT

Minõsítõ elismerés a könyvtárnak Tabuk nélkül a párkapcsolatról
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma pályáztán Minõsített Könyvtár kitüntetõ címet
nyert el a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár.

Az elismerést a magyar kultúra napján Budapesten, a Vigadóban rendezett ünnepségen ada át
dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár Pappné Beke Judit
igazgatónak. Az intézmény Zala
megyében elsõként kapta a minõsítést. Az igazgatónõ elmondta, hogy az oklevéllel több éve
tartó, céltudatos minõségfejlesztõ munkát ismert el a tárca.
Mindehhez tartozik az olvasók, látogatók minél magasabb szintû
kiszolgálására való folyamatos törekvés, a helyi és környékbeli oktatási, kulturális intézményekkel,
civil szervezetekkel, partnerekkel
való kapcsolattartás. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
megbízásából a térségben 41 település könyvtárának nyújtanak
szakmai segítséget dokumentumok és eszközök beszerzéséhez,
részt vesznek programok, tanfolyamok szervezésében. Vonyarc-

Pilát Gábor tréner, párkapcsolati és életviteli tanácsadó az elmúlt 22 évben szakmája szerint több száz kis-, közepes és multinacionális vállalat több mint húszezer munkatársát képezte értékesítési, vezetõi és kommunikációs tréningeken. Több ezer pár életét is segítette személyes, támogató beszélgetésekkel, konzultációk alkalmával.

vashegy nyilvános könyvtárának
számítógépes kölcsönzésre való
átállását és annak folyamatos
mûködtetését is segítik. Tíz éven
belül a második szakmai elismerésben részesültek, ami a kollektíva erkölcsi megbecsülését jelenti. Az Év könyvtára címet 2006ban kapták, a most elnyert Minõsített Könyvár cím viselésére 5
évig jogosultak.
A Zeppelin téri épület az olvasók számára teljes körûen aka-

dálymentesített, a hallássérülteknek indukciós hurok áll rendelkezésre az elõadások meghallgatásához. A látássérültek eligazodását táblák segítik, s rendelkezik a könyvtár felolvasógéppel
is. Mintegy 130 ezer dokumentum található a könyvtárban,
több mint 5 ezer regisztrált olvasójuk van, a gyermekkönyvtári
rendezvényekkel együtt évente
közel 300 program várja az érdeklõdõket.

Jubileumot ünnepeltek
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a minap a keszthelyi
Major Veronika felnõtt meCsik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület. A jubileumi közgyûlésen zõnyben, a Százhalombattán renélsportolókat láttak vendégül.
dezett sportlövõ versenyen országos bajnoki címet szerzett. A
sikert ezúttal olimpiai versenyszámban légpisztollyal érte el,
megelõzve több olyan sporttársát, akik Rióban az olimpián indulhattak. A Befag Lövész Klub versenyzõje legközelebb Mariborban,
az Európa-bajnokságon áll lõállásba. Az egyesület fõtitkára, Góth
Imre bejelentette, hogy a sportoló olimpiai felkészülését a jövõben
Gyenesdiás – ahol a lõtér található
– folyamatosan támogatni kívánja. Keszthelyi sportoló utoljára
2000-ben indult ötkarikás játékokon Ángyán József személyében,
aki 12. helyezést ért el.

A fõvárosban élõ szakember a
„házasság hete” programsorozat
keszthelyi helyszínén: a Balaton
Színházban tartott elõadásán
igyekezett útmutatást adni az érdeklõdõknek életvezetési, párkapcsolati témákban. A sikerkönyveket, tréningvideókat is
jegyzõ szakértõvel – aki nemrégiben önálló rádió- és tévémûsorral
is a nagyközönség elé lépett – a
rendezvény elõtt sikerült szót
váltani.
– Mennyire törekszik egy átlagember a minõségi élet megélésére?
– Egy Tibetben élõ idõs orvos
egyszer azt mondta pályaválasztás elõtt álló gyermekének: „–
Édes fiam, rendezõ legyél és ne
színész, mert az utóbbi belülrõl
látja a jelenetet, az elõbbi meg kívülrõl az egészet is képes látni.” A
saját életünket, párkapcsolatunkat a megszokott cselekvéseinket, a megrögzött mechanizmusainkat el nem engedve annyira
belülrõl vizslatjuk, hogy észre
sem vesszük, hogy mit lehetne
jobban csinálni, mit tudnánk tenni egy minõségibb lét megélése
érdekében. Sokszor az erre való
igény is kiveszik az emberbõl. Aki
nem hajlandó változtatni az életén, az hamar beledõlhet a saját
valóságába, ami nem feltétlenül
örömök forrása. Ha egy férfi vagy
egy nõ nagyon meghízik, az elején még erõsen dolgozik azért,
hogy lefogyjon, ám egy idõ után
feladja. Az új, túlsúlyából adódó
helyzethez alkalmazkodik, elfelejtve az eredeti, jobb életet
eredményezõ célját. „Kampányidõszakban” a férfi illedelmesen
kinyitja a nõ elõtt az autó ajtaját,
a nõ pedig kedvesen vacsorával
várja haza kedvesét. Ezek a szeretet-mozzanatok késõbb elfelejtõdnek, mindkét fél lemond a minõségi életrõl, és a szokások rabjaként beletesped az egészbe.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
A Fejér György Városi Könyvtárban rendezett programon dr.
Ágh Pál elnök tallózott az évtized
eseményi közt, majd megemlékeztek a közelmúltban elhuny két
alapító tagtársukról, Csik Katalinról
és Vörös Béla György Jeszkáról. Dr.
Iglódi Endre egyesületi alelnök beszélgetett a világ- és Európa-baj-

nok Major Veronika sportlövõvel
és a magyar bajnok Csóti Jusztina
atlétával, akinek edzõje, Csikós József is jelen volt. A város jeles
sportolóit az egyesület 96 esztendõs alapító tagja, Bodai Béla – aki
még együtt sportolt Csik Ferenc
olimpiai bajnokkal – és dr.
Szelestey Tamás köszöntötte.

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Webáruház: ddbt.dataglobe.eu • E-mail: 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!

CSERSZEGTOMAJ

Fajtabemutató

– Mi az oka annak, hogy hazánkban minden második házasságkötésnek válás lesz a vége?
– Mostanra bebizonyosodott: a
házasság intézménye tényleg
csõdben van. Akik benne maradnak a házasság kötelékében,
azoknak is csak kicsi részük él
idõtálló örömben, tartós boldogságban. Nagyon rossz arány, ha
száz házasságból csak ötben, tízben van huzamos életöröm. Pedig nem a házasság intézményével van baj, hanem azzal, hogy a
párkapcsolat résztvevõi képzeletben odatesznek egy pipát a házasságkötésük mögé, és úgy gondolják, hogy e jel, életük végéig
jól kifut majd. Elfelejtenek teremteni. Pedig minden kapcsolat állandó, folyamatos teremtés: szeretetteremtés. Egy afrikai országban – általam pártolt módon –
mindössze hét évre szól a házasság intézménye, utána az automatikusan megszûnik, de a felek
által kezdeményezve, tetszõleges
számban újraköthetõ. A házasság
szépségéért, megtartásáért állandóan dolgozni kell. Egy házasságnak nem hétévente, hanem
minden egyes nap meg kellene
újulnia, újra kellene születnie szeretetben, jót akarásban.
– Milyen pillérei vannak a párkapcsolat újjáélesztésének?
– A szeretet nélkül még a szerelem is gonosz. Szeretet nélkül
még az élet is gonosz. A szeretet
mellett persze a kommunikáció
is lényeges. Figyelni kell arra,
amit megteremtettünk. Ha ehhez nincsen kedvünk, akkor békében el kell engednünk. Elõfordulhat olyan élethelyzet, hogy
két embernek nem együtt megy
tovább az útja. Van olyan, hogy
idõközben megváltoznak a célok, és már nem egy irányba
akarnak menni. Kár benne maradni egy olyan kapcsolatban,
amelyikben nem lehet kitelje-

ELADÓ!
VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.
209.563 km, Magyarországon vásárolt,
második, nemdohányzó tulajdonos,
törésmentes, szép állapot. Automata,
digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések
ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali
ülés, elektromos ablakok, 8 db légzsák,
tempomat, fedélzeti számítógép.
Világoskék metál. Ir.ár: 1.690.000 Ft.
Érd.: +36-30/526-4367
INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ
ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

A Keszthelyi Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesülete
(KEGAKE), kisállat fajtabemutató kiállítást rendezett február elsõ
hétvégéjén, Cserszegtomajon, a Vadász utcai kultúrházban. A tavaszias idõjárás sok kisgyermekes családot vonzott a rendezvényre,
ami ezúttal is a helyi önkormányzat támogatásával jött létre. A
tombolával kísért esemény érdeklõdõi megtekinthettek tengeri
malacokat, kanárikat, pintyeket, papagájokat, fürjeket, galambokat, nyuszikat, díszbaromfikat, hörcsögöket is.

Mint azt a szervezõk nevében
Tolvéth Gyula, a KEGAKE titkára
elmondta, immár ötödik alkalommal rendezték meg a programot,
amelyen ezúttal az amerikai
show racer katonagalambok számítottak a legkülönlegesebbnek.
Több óvodában elõzetesen is
meghirdették az állatkiállítást,
ahol a gyerekek könnyûszerrel
beavatódtak a felelõs állattartás

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST
KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK
bármilyen családi, közösségi
eseményrõl,

sportrendezvé-

nyekrõl, érdeklõdésre számottartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu vagy
zalasport.hu@gmail.com.
Tel.: 20/480-5968
Referencia:
keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

ELADÓ LAKÁS
Zalaegerszeg belvárosában
56 nm-es felújított, gázos,

A „szõrös és tollas kisállattárlatra” óriás és törpe változatban
is elhozták kedvenc „neveltjeiket”
a keszthelyi és környékbeli tenyésztõkön kívül zalaegerszegi,
zalalövõi, vindornyaszõlõsi, monostorapáti, sárhidai, sümegi,
csabrendeki, ajkai, balatonmagyaródi, balatonszentgyörgyi,
zalahalápi, tapolcai és lesenceistvándi állatbarátok.

sedni. Nem jó a gúzsba kötött,
visszatartásokkal, elfojtásokkal
teli lét. Az orvostudomány már
elismeri, hogy szinte minden betegségünk pszichoszomatikus
eredetû, így a fizikai test valamilyen betegsége hamar megjelenhet. Mottóm: Kezeld, vagy szakíts! Nem kényszeresen, hanem
bölcs tudatossággal kell olyan
döntést hozni, ami egyértelmû
elõrelépésnek tekinthetõ.
– Mire elég a szerelem?
– A szerelem önmagában nagyon kevés dologra elegendõ.
Szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy jól induljon egy
kapcsolat. Sokszor kimondjuk a
harmonikus szívbékét hordozó
házaspárokra: „Az Isten is egymásnak teremtette Õket”. A lila
köd ugyan megvan, de bombák is
el vannak rejtve. Késõbb, néhány
év múlva már veszekedés, egyet
nem értés vagy különválás következhet be. A szerelemnek párosulnia kell tudatossággal, õszinteséggel, etikus hozzáállással, szókimondással. A szerelem a világ
legnagyobb, legális tudatmódosító szere. A megélt csoda élménnyel persze semmi baj sincs. A
szerelem viszont hajlandó elfedni
bizonyos problémákat, nem
összeegyezéseket két ember között, amik késõbb élhetetlenné
teszik a házasságot. Friss házasságban, új párkapcsolatban buktatóként benne rejteznek mindkét fél részérõl önbecsapó kijelentések. „Nem baj, hogy a társam játékfüggõ! Nem baj, hogy a
párom alkoholista, hogy dohányzik, vagy mondjuk, hogy nincsen
munkája!” Az alapvetõ emberi
„én” hozzáállását viszont csak ritkán változtathatja meg tartamosan a szerelem. A lila köd gyengíti a látásunkat. Igaz a mondás: Ne
házasodj szerelembõl és ne válj el
dühbõl, haragból. A szerelem ideig-óráig képes elfedni a másik
ember rossz tulajdonságait. Az
„örök szerelem” is átlagosan egykét évig szokott kitartani. Képesnek kell lennem arra, hogy a szerelmet, eredményes kommunikációval, stabil alapokon szeretetté
formáljam tovább. Ilyenkor bizonyosan célt érek.

tégla-, nagy erkélyes, tehermentes lakás, akár azonnali
beköltözéssel eladó. Csak
alapjaiba. A tenyésztési kedv föllendítésében érdekelt szervezõk
ismét örömmel vették a nagy érdeklõdést. Az állategészségügyi
hatóságoknál is nyilvántartásba
vett fajtabemutatóra nem csupán a tenyésztõk jöttek el, de
szép számban érkeztek unokás

nagyszülõk is, nyuszisimogatásra, nézelõdésre. Az állatokat terápiás, sõt nevelési célokra is
eredményesen használni lehet,
ezért egyre több városi szülõ is
úgy dönt: egy kisállat nevelése,
gondozása hasznos a csemetéjének.

magánszemélyek részére.
Érdeklõdni 17 óra után 0630/719-0088-as telefonszámon lehet.
Irányár: 12.500.000 Ft

csatornát!

Üveg Trend Plusz Kft.

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

83/310-627, 30/3310-627

