
A helyi önkormányzat és töb-
bek által szponzorált, a Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesülete
(BaBoHE) által megvalósított ren-
dezvény ismét sok érdekességet
és vidám hangulatot hozott. Ne-
gyedszáznál több egyéni, illetve
csoportosan beöltözõnek adtak ki
sorszámot a BaBoHE tagjai. Idén is
képviseltették magukat a keszt-
helyi óvodák, iskolák, civil közös-
ségek, egyesületek. Bevett gya-

korlat, hogy a Bombatucada zene-
kar tagjai erõs hanghatásokkal
ûzik el a telet. Rájuk ezúttal sem
volt panasz. A szervezõk nevében
Dévényiné Balogh Gyöngyi, a bo-
ros civil szervezet elnöke kérdé-
sünkre kiemelte: hangulatfokozó
meglepetésként a guruló zongo-
rával közlekedõ siófoki népze-
nészt, zenetanárt: Vágó Jánost
hívták el. A mûszaki beállítottságú
Mister Piano az önjáró, egy évti-

zed alatt megalkotott, guruló, ze-
nélõ, mobil zongorájával valódi
meglepetést okozott. Nagykani-
zsáról elhívták a gólyalábasokat,
zászlóforgatókat. Tüsi Bohóc lufi-
kat hajtogatva szerzett örömet a
legkisebbeknek. Számukra sok fa-
játékot is kihelyeztek.

A Fõ téren felállítottak egy ko-
vácsmûhelyt, amelyik kézmûves-
bemutatót tartott. Minden részt-
vevõt megjutalmaztak. A legötle-
tesebb jelmezek az értékes szpon-
zori felajánlásokhoz kapcsolódóan
is díjazásban részesültek. A jelmez-
verseny fõdíjasa például hatvan-
ezer forint készpénzt vihetett ha-
za, de a legjobbak nyertek golf-
tanfolyami részvételt, csoportos
kehidakustányi fürdõbelépést is.

A költségvetésben nagy sze-
repet kapnak a beruházások, a
turizmus feltételeinek moderni-
zálása, a rendezettebb városkép
kialakítása, az út- és járdafelújítá-
sok folytatása, a sport- és után-
pótlás-támogatás kiszélesítése.
Az idei, alapos elõkészítést köve-
tõen, többszöri egyeztetések, vi-
ták és véleménykülönbségek
után elfogadott költségvetés

prioritásai között lényeges szem-
pontként szerepel az önerõ biz-
tosítása a benyújtott TOP-os és
egyéb pályázatokhoz. Az idei
költségvetés lehetõséget biztosí-
tott a képviselõ-testületnek,
hogy az évek óta változatlan köz-
tisztviselõi 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 fo-
rintra emelkedett a fizetése, és
ehhez százalékosan igazodik az
alpolgármester bére. Eddig a
törvényi minimum volt meghatá-
rozva az alpolgármester részére,
ami a polgármester béréhez és
az elvégzett munkához viszonyít-
va aránytalan volt. Ahogy ko-
rábban, most sem a törvényi ma-
ximum lett megszavazva több
környékbeli településsel ellen-
tétben.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Nem jut mindenre pénz
MASKARÁSOK MINDEN MENNYISÉGBEN

Februári farsangi felvonulás
A polgári igényekre alapozottan, a szûkebb csoportérdekeket

mellõzve, széles körnek szólóan, költséghatékony gazdálkodást
szem elõtt tartva fogadtuk el Keszthely költségvetését. A bevéte-
lek és kiadások összege egyaránt meghaladja a 3 milliárd 841 millió
forintot – tájékoztatott Csótár András, a Fidesz keszthelyi elnöke.

Rezes Gábor népzenészként
tavaszhívogató dalcsokorral is kö-
szöntötte a tárlat közönségét. Az
eredeti foglalkozása szerint agrár-
mérnök magánvállalkozásra cse-
rélte tanult szakmáját, és ügyes
mesterként már számos hazai és
nemzetközi rendezvényen is részt
vett. Feleségével – a mûvelõdés-
szervezõ-pedagógus Andreával –
korábban egy közel egy évtizedig
mûködõ közös népmûvészeti
centrumot hoztak létre Keszthe-
lyen, ahol stílusos környezetben
néptáncos és népzenei alapokkal,
továbbá a tárgyi kultúra remek-
becsû értékeivel ápolták a magyar
népi hagyományokat. A házaspár
mindvégig autentikus vonalat
képvisel.

A tiszta forrásból való
merítkezés náluk nem csupán a
viseletek anyagában érhetõ tet-
ten. A tárlaton harmincnál több
nõi és férfi, zömében ünnepi al-
kalmakra készített olyan, a Népi
Iparmûvészeti Tanács által elõke-

lõ zsûriszámmal szemlézett vise-
leteket lehet megcsodálni, ame-
lyeken feltalálható a magyar népi
motívumkincsek legjava. A ruha-
darabok nagyszerûsége abban
rejlik, hogy az önálló ízlésvilágot
tükrözõ, jól hordható, lenbõl, pa-
mutból és testbarát textilekbõl
készült viseletek a mai kor divat-
jába is könnyedén beilleszthetõk.

Összehangolt munkában ter-
veznek meg egy-egy darabot, az
ötletgyûjtést követõen pedig
gondosan ügyelnek, hogy kike-
rüljék a beszerzés és kivitelezés
buktatóit. A zsinóros, reformkori
hangulatú kabátkák, felöltõk, al-
kalmi ruhák, Bocskai-zakók, blú-
zok, ingek és egyéb ruhadarabok
könnyedén beilleszthetõk a ha-
gyománytisztelõ házaspárok ru-
határába.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
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Ünnepi viseletek Gyenesdiáson
A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozat kere-

tében „Hagyomány a divatban” címmel Hársfalvi György klub-
könyvtár-vezetõ nyitotta meg Rezesné Czinderi Andrea és Rezes
Gábor népi iparmûvész viseletekbõl összeállított idõszaki kiállítá-
sát a gyenesdiási községházán.

A programra az egyesületi
tisztségviselõk kezdeményezése
révén került sor újra, lehetõsé-
get teremtve arra, hogy a külön-
féle sportágak képviselõi ismer-
kedjenek egymással. Körükben
Csótár András, az önkormányzat
emberi erõforrások biztosságá-
nak elnöke mondott köszöntõt.
Szólt a sport életmódi, pedagó-
gia jelentõségérõl, a mozgás
szeretetére való nevelés fontos-
ságáról. Utalt arra, hogy a sport-
élet nemzedékek egészségének
stratégiája is, így társadalmi ügy-
ként kell számon tartani. Hang-
súlyozta, hogy Keszthely város

vezetése elkötelezett a sport
prioritással való kezelése iránt.
Újabb fejlesztési célok közt emlí-
tette a Csokonai-sportcsarnok
felújításának tervét, szólt arról a
kezdeményezésrõl, hogy a jövõ-
ben az önkormányzati elismeré-
sek közé kerülhessen „A város
legjobb testnevelõje” cím ado-
mányozása.

A rendezvényen a helyi sport-
egyesületek élõszóban, bemuta-
tókkal és filmvetítéssel adtak
ízelítõt tevékenységükbõl. Ez al-
kalommal adták át az önkor-
mányzati vezetõk a sportolók és
edzõk kiemelkedõ teljesítmé-

nyeinek elismerésére alapított
kitüntetéseket. Keszthely Város
Sportjáért kitüntetésben része-
sült Béres Ferenc labdarú-
góedzõ. Az év legjobb edzõje cí-
met kapta Keczeli Zoltán, lövész-
klubvezetõ, utánpótlásedzõ ka-
tegóriában pedig dr. Kardos Jó-
zsef atlétaedzõ. Az év legjobb
sportolója elismerésben része-
sülte Major Veronika futócéllö-
võ, Lenner Tamás kung-fu-ver-
senyzõ, ifjúsági kategóriában
Nett Vivien úszó, Kovács Marcell
András atléta, valamint csapat-
ban az Ábrahám Richárd, Kovács
Marcell András, Mezei Gellért és
Zarnóczai Zalán alkotta mezeifu-
tócsapat. Jó tanuló, jó sportoló
címet kapott Csóti Jusztina atlé-
ta.

BEMUTATKOZTAK AZ EGYESÜLETEK

Keszthely város sportjáért
Hagyományhoz visszatérve rendezték meg Keszthelyen a minap

a városi sportgálát a Balaton Színházban. A Festetics-kastély déli bejáratától a Fõ térig idén február köze-
pén is jókora tömeg várta kíváncsian az immár 17. alkalommal
megrendezett városi farsang maskarába öltözött menetoszlopát.
Ezúttal az idõjárás is kegyesnek mutatkozott, hisz mire a Sétálóut-
cán keresztül a Fõ térre, a fõ bemutatkozási helyszínre értek, a hõ-
mérõ higanyszála 10 fok fölé kúszott.



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

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

Nagy Bálint alpolgármester is.
Kossuth Zsuzsanna emlékét és
munkásságát dr. Mishl Olga fõor-
vos idézte vissza, azon kollégáiról
is szót ejtve, akik az ünnepség pil-
lanatában is a betegek szolgálatá-
ban vannak. A Magyar Egészség-

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

Zoltánné. A Magyarországi Mun-
kavállalók Szociális és Egészség-
ügyi Ágazatban Dolgozók Demok-
ratikus Szakszervezete által alapí-
tott EDDSZ-jutalmat Belényesi
Ferencné, Bianchini Nóra és Bor-
da 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 Richárd-

né, Nagy-Gál Mária,
Petõné Burda Tímea,
Sajczné Pálfi Melinda,
Szi-Márton Józsefné,
Vargáné Nyírõ Melinda.

A hévízi reumakórház
dísztermében Csörnyei
Mária ápolási igazgató
köszöntõjében kiemel-
te: Kossuth Zsuzsanna
életfilozófiája üzenet
minden ápolónak, hogy
mindenkor, mindenhol a
segíteni akarás ember-
szeretetét, tiszteletét
kell visszatükrözniük.

A betegedukáció je-
lentõségérõl a gyulladá-
sos ízületi betegségben
szenvedõ betegeknél
Baráth Józsefné osz-
tályvezetõ ápoló be-
szélt. Az egészségügy

egészségérõl, ápolók egészség-
magatartásának lehetõségeirõl
Tóthné Németh Melinda ápoló
mondta el gondolatait. Juhász
Andrásné csoportvezetõ-asszisz-
tens pedig a fizikai aktivitás és
depresszió betegek körében tör-
ténõ felmérési eredményeit osz-
totta meg a hallgatósággal. Ki-
emelkedõ ápolásszakmai munká-
jáért fõigazgatói elismerésben ré-
szesült: Baráth Józsefné és
Zerényi Attiláné. Tomcsik Marcell
konzervatóriumot végzett
gyógymasszõr zongorajátékával
köszöntötte az ünnepelt munka-
társait.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

A táplálkozás és gasztronómia
régiós szakemberét a bölcsõdétõl
a szállodákig gyakran hívják elõ-
adásokat tartani. Legutóbb a
keszthelyi Természetgyógyász
Klub vendége volt, ahol arról me-
sélt, hogyan találjuk meg a nekünk
leginkább megfelelõ étkezési
irányzatot. Az egyre közismertebb
gasztroblogot is jegyzõ vegetáriá-
nus asszony szakember férjével,
Oleg Shepitko mesterrel sokak hi-
tét adta vissza az elmúlt évtizedek-
ben. A témáról vele váltottunk
szót.

– Mostanság rengeteg hasznos
és átkos információdömping
áraszt el minket az interneten a
különféle, sikeresnek kikiáltott
diétákról, étrendekrõl, és mos-
tanra már a könyvkiadás sem esik
komoly kontroll alá. Rengeteg a
félreértés a gyógynövények ha-
tásairól, az egyes diéták jelentõ-
ségérõl, szerepérõl. Nem is érde-
mes hát olyan, alig kipróbált,
„csodaétrendnek” titulált kezde-
ményezésnek hitelt adni, amelyik

hamar eltûnik a porondról. Érde-
mesebb 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. Érde-
kes, hogy a csecsemõjét tápláló
édesanya csak ritkán téved, ha a
kisbaba táplálásáról van szó. Ké-
sõbb viszont már hibát hibára
halmoz az etetésnél. Mára már
jobbára elveszett az õsszülõktõl
örökölt tudás, és a bõséges infor-
mációáradatban nehéz rálelni a
valóban tiszta, forrásra. A régi,
tiszteletre méltó kisközösségek
éltes korú hangadóinak szavára
még lehetett adni. A materialista
világban szerzett intuíciónk vi-
szont már becsaphat.  

– Milyen a jó étrend?
– Az étkezés maga örömforrás.

Mennyire van örömöm benne?
Ha számomra kellemetlen, test-
idegen ételeket kínálnak, hogy ez
majd segít, akkor okkal gyana-

kodhatok: zsákutcába jutottam. A
lehetõ legtisztább forrásból be-
szerzett ételekben biztosan nem
fogunk csalódni. Figyeljünk a tö-
kéletes emésztés kialakítására és
az elsavasodás meggátolására. A
testsúlycsökkentõ diéták elõtt ér-
demes elõször átformálni a gon-
dolatainkat, érzéseinket, cseleke-
deteinket. Csak nyugodt lelkület-
tel érdemes nekiállni a fogyásnak.
Hebehurgya kapkodással lehetet-
lenség lefogyni. Az elhízás alap-
vetõen lelki probléma. A saját éle-
temet kell jól átalakítani ahhoz,
hogy segítségére lehessek a
szomszédomnak, barátomnak.
Férjemmel a hosszú évtizedek

alatt sokféle étrendet tesztel-
tünk, mindenféle szempontból. A
rostán a kínai gyógyító táplálko-
zás, illetve az ajurvédikus táplál-
kozás maradt fönn. Az utóbbi,
egy kipróbált elvek szerinti, ve-
gyes és egészséges táplálkozás,
ami szembe megy mindenféle, a
vonzás és taszítás elvén mûködõ
táplálék kiválasztásával. 

– Milyen legyen a betegek ét-
rendje?

– Olyan, az alkatunknak, az élet-
korunknak, a mindennapi tevé-
kenységünknek, a habitusunknak,
az egészégi állapotunknak megfe-
lelõ étrend lesz hasznos számunk-
ra, 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 se-
gíthetnek, de meggyógyulni ne-
künk kell. Az mondhatni sorsszerû,
hogy melyik étrendet fogadom el.
Ha nem helyes életelvek mentén
élek, akkor az betegség formájá-
ban, elõször kis, majd nagy figyel-
meztetésként megjelenik a fizikai
testemben. A betegség kiváltó
okára célszerû koncentrálni, nem
elég a tüneti kezelés. Ha van ben-
nem elég kitartás és akaraterõ, ak-
kor minden bajomból meggyó-
gyulhatok. Az emberek az anyag-
hoz kötõdnek és tõle akarnak
gyógyulni is. A természeti tör-
vényszerûségekre figyelõ, jól
megválasztott étrend lelki válto-
zást, lelkületbéli fejlõdést is hoz-
hat. Vágyainkat mértékletesen
elégítsük ki. A pánikba esés he-
lyett legyünk tudatosak.

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 visszasze-
rezni testi egészségüket.

Meiszner Katalin

Az iskola történetének utána-
járva kiderült: a gimi 1808-ban,
azaz közel 210 éve került a Csor-
nai Premontrei Rend vezetése
alá. 1924–35-ig az iskola reálgim-
náziumként mûködött, majd egy
1934. évi törvénycikk értelmében
fokozatosan újból gimnáziummá
alakult át. A premontreiek 140
éven keresztül történõ vezetése
alatt a diákok teljes vallásszabad-
ságot élveztek, de arra nagyon
ügyeltek, hogy minden tanuló
eleget tegyen a saját vallása által
elõírt kötelezettségeknek. 1948-
ban az intézményt államosítot-
ták, és fokozatosan négyosztá-
lyossá szervezték át. 

Egy neve mellõzését kérõ egy-
kori premontrei öregdiák is meg-
erõsítette: életre szóló, tartós,

erõs alapokat kaptak a paptaná-
roktól, akikre követendõ példa-
ként tekintettek, mert úgy éltek,
gondolkodtak, éreztek, cseleked-
tek, ahogy arról tanítást is adtak.
Az éltes korú nyilatkozó nem érti a
most kialakult félelmek lényegét.
A jézusi útmutatás, a szilárd erköl-
csi tartás, szerinte, nem lehet ke-

rülendõ. Senkit nem akarnak kor-
báccsal behajtani a templomokba.
A világnézetileg semleges oktatás
pedig semmiképp sem csorbulna.
A lelki életet, a lelkiséget lehetet-
len bárkire rákényszeríteni. A pe-
dagógusi elõmeneteli rendszer-
ben sem történik érdemi változás.

Fazakas Z. Márton apát a fó-
rum után lapunknak telefonon,
óvatosan úgy nyilatkozott: ve-
gyes a kép, vegyesek a tapasztala-
tok. Az átadás-átvételi szándék-
nyilatkozat leadását nem siette-
tik. Az oktatás résztvevõinek hoz-
záállása a kérdéshez még nem
egyértelmû február közepén. Kel-
lõ alapossággal és alázattal, folya-
matos tájékozódással további
egyeztetéseket szükséges lefoly-
tatni. Megígérte: értelmes, bölcs,

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

Az igényfelmérés pedig javá-
ban zajlik. Szörényi Zoltán, a gim-
názium igazgatója csak a végsõ
döntést követõen ígért nyilatko-
zatot. A direktor február közepén
összehívott egy nem sajtónyil-
vános szülõi fórumot, hogy min-
denki választ kaphasson az õt
érintõ kérdésekre. Ezen az össze-
jövetelen megjelent a premontrei
apát és a KLIK nagykanizsai tanke-
rületének 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 konkré-
tum. Mások az apát tisztességé-
rõl, jóakaratáról, a jó ügy szolgála-
tába vetett alapállásáról szóltak. A
fenntartóváltást ellenzõk nemtet-
szésüknek hangot adva, az érvei-
ket összegyûjtõ plakátokat még a
Fõ téri templom ajtajára is kihe-
lyezték. A közösségi oldalakat is
elöntötték a különféle vélemé-
nyek. A fenntartóváltásról az in-
tézmény pedagógusi kara egy
február eleji szavazás alkalmával
már egyértelmû véleményt mon-
dott. A 43 szavazat közül mindös-
sze 8 olyan akadt, amelyik igent
mondott az új fenntartóra. A ta-
nári kar zöme, bár nyûgnek érzi a
KLIK által rájuk kényszerített ad-
minisztrációs elvárásokat, bürok-
ratikus terheket, mégis inkább a
régi fenntartóra adta áldását. A
szülõi szervezet is egységesen el-
lenzi az egyházi köznevelési intéz-
mény életre hívását, a világi isko-
la lefejezését, a függetlenség el-
vételét, az idejétmúlt regulák
esetleges bevezetését.

Nem kerül egyházi fenntartás-
ba a keszthelyi Vajda János Gim-
názium – tudtuk meg lapzártánk
után a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) helyi szervezeté-
tõl. Kiderült: a prépostság nem
látta biztosítottnak azt, hogy a
szerzetesrendi küldetés szerinti
pedagógiai céloknak megfelelõen
mûködtessék a gimnáziumot. Vi-
lágnézetileg tehát semleges ma-
rad a város egyetlen gimnáziuma.

VAJDA-GIMNÁZIUM

Fenntartóváltás elõtt
Lapunk megjelenésekor már biztosat lehet tudni arról, hogy át-

került-e a Vajda-gimnázium a Csornai Premontrei Apátság fenntar-
tásába. Ha a nagykorúvá lett diákok és a még kiskorú tanulók szü-
leinek több mint fele egy voksoláson igent mond a fenntartóvál-
tásra, akkor a KLIK számára jelezni kell a közös akarat tényét. Ám
az, hogy mi a közös akarat, az erõsen megosztja a gimnázium pe-
dagógusait, a szülõket és a diákokat is.

A szakok az elsõ emeleti stan-
doknál, a konferenciaterem elõtt
mutatták be képzési kínálatukat.
Az alapképzési szakok: turizmus-
vendéglátás, kertészmérnöki,
mezõgazdasági mérnöki, szõlész-
borász mérnök, természetvédel-
mi mérnöki, vidékfejlesztési ag-
rármérnöki iránt tovább nõtt a
kereslet. Népszerûek maradtak a

felsõoktatási szakképzések: mé-
nesgazda, mezõgazdasági, szõ-
lész-borász, turizmus-vendéglá-
tás is. Megõrizték népszerûségü-
ket a mesterképzések: állatte-
nyésztõ mérnök, kertészmérnök,
környezetgazdálkodási agrármér-
nök, mezõgazdasági biotechnoló-
gus, növényorvos, takarmányo-
zási 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 részlete-
sen ismertette azon szolgáltatá-
sokat, lehetõségeket is, amelye-
ket az egyetem, Keszthely város
és környéke – a Balatont is bele-

értve – kínál a tanulmányok szín-
vonalas folytatásához, a szabad-
idõ tartalmas eltöltéséhez. Az
egyetemi docens vázolta az or-
szágos vonzerejû keszthelyi sza-
kok lényegét, az emelt szintû
egyetemi struktúra elõnyeit. A
képzési és tudományos portfólió
lényegét Tóth Zoltán dékánhe-
lyettes ismertette.

MEGERÕSÍTETT KÉPZÉSEKKEL

Nyílt nap a Georgikonon
A Pannon Egyetem „D” épületében február elsõ szombatján ren-

dezték a hagyományos nyílt napot, ahol szervezett tájékoztató
elõadások keretében, valamint a különbözõ szakok standjainál sze-
rezhettek információt a Georgikon Kar képzési kínálatáról a szép
számban megjelent érdeklõdõk.

KESZTHELYEN ÉS HÉVÍZEN

Ápolókat köszöntöttek
A betegágyak mellett hivatástudattal dolgozó ápolókat köszön-

tötték és jutalmazták a keszthelyi és hévízi kórházakban tartott
mûsoros ünnepségek alkalmával. Az ápolók napjának különlegessé-
ge volt, hogy éppen kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, a tá-
bori kórházak nagyra becsült fõápolója, aki elsõnek hívta fel a se-
besült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét.



A több mint húsz éve alakult
szövetség mintegy félszáz tagte-
lepülése megyehatárokat átível-
ve, tájegységi együttmûködés
keretében, széles spektrumban
képviseli Észak-Magyarország e
különleges és sokszínû régióját. A

hévízi városházán tartott tanács-
kozás alkalmával egyeztették az
ÖMÁSZ idei programját, áttekin-
tették az új, önkormányzati gaz-
dálkodási és adószakrendszer

használatát és gyakorlati tapasz-
talatát valamint a nemzetközi
kapcsolatok elõsegítését szolgáló
pályázati lehetõségeket. Napi-
rendre vették az innovatív közle-
kedésbiztonsági megoldásokat,
az okos zebrát, az úttest bizton-
sági rendszerét. A fórumon az
együttmûködési lehetõségek ki-
szélesítésének céljával bemutat-
kozott a Balatoni Szövetség, illet-
ve a Hévízi TDM Egyesület is. Új
taggá fogadták: Csécse, Buják,
Héhalom és Szarvasgede telepü-
léseket, és meghallgatták egy
magyar pénzintézet által kínált
nemzetközi, uniós és hazai pro-

jektfinanszírozás számszerûsített
lehetõségeit.

Dr. Lénártné Benei Anikó
ÖMÁSZ-elnök a polgármesterek
elõtt mondott köszöntõjében ki-
emelte: példaértékû a balatoni
tájegység elõretörése a turizmus
piacán, az idegenforgalom, mint
prioritás sok együttmûködési le-
hetõséget rejt, ezért a partneri
együttmûködést célszerû kiszéle-

síteni a balatoni régióval. Érde-
mes megismerni és átvenni a ba-
latoni és hévízi jó gyakorlatokat.
Lényeges keresni a partneri kap-
csolódási pontokat a kis- és kö-
zépvállalkozásokkal, a civil szer-
vezetekkel, a határokon inneni és
túli testvértelepülésekkel, mert a
példaértékû vezetõi együttmûkö-
dés révén a Mátra-hegység kör-
zetének teljes felvirágoztatása,
és élhetõvé tétele is mihamarabb
megvalósulhat.

A résztvevõ polgármestereket
a fürdõvárost bemutatva házi-
gazdaként Papp Gábor polgár-
mester köszöntötte.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

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

körülményeire. A rendezvény ele-
jén Havasi Bálint igazgató megkö-
szönte Iván Mártának, a tárlat ku-
rátorának azt a lelkes és kitartó
munkáját, melynek révén a mú-
zeum úttörõ vállalkozásként be-
mutathatott egy remekbecsû kul-
túraantropológiai, néprajzi kiállí-
tást, és ráadásként tíz versmondó
is elszavalt húsz olyan lélekemelõ

költeményt, amely ugyancsak ko-
moly értéket közvetít. Az igazgató
bejelentette: a magyarságukat
megõrizni képes honfitársak tisz-
teletére összeállított tárlat ország-
járó körútra indul: Keszthelyrõl Sü-
megre viszik majd az anyagot.

Gyanó Szilvia, a kiállítás rende-
zõje a verses délután házigazdá-
jaként konferálta föl a börtön-
évek alatt, az emigrációban szüle-
tett, a lelkükben megnyomorítot-
tak emlékére írt, a honfitársak
életének egy-egy mozzanatát fel-
villantó, a honvágy és hazaszere-
tet lényegét sóvárgó verseket s
azok szerzõit.

„DE MI MAGYAROK MARADUNK...”

Verses múzeumi délután

Verses délutánt tartottak a Balatoni Múzeumban amatõr keszt-
helyi 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. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Herold János, a Jobbik Magyar-

országért Mozgalom keszthelyi
önkormányzati képviselõje sajtó-
tájékoztatóján úgy látta: a köz-
pénzek elosztását, a költségvetés
megalkotását nem irányíthatja
politikai elkötelezettség, hiszen
sem a polgármesternek, sem a Fi-
desz-frakciónak, de még a kor-
mánynak sincs pénze! Pénze csak
a magyar adófizetõknek van!
"Nem tudjuk elfogadni Keszthely
2017. évi költségvetését, mivel az
láthatóan rosszul elõkészített, la-
bilis, gyenge lábakon, ingoványos
talajon áll, és leginkább pártpoliti-
kai érdekeket szolgál, így kam-
pányköltségvetésnek tekinthetõ”
– szólt az összegzése. Nem lakos-
sági és nem szakmai elvárások
szülték meg a büdzsét, hanem ar-

rogáns politikai akarat. Valószínû-
síthetõ, hogy hitel felvételére is
szükség lesz. A sportfejlesztés tá-
mogatása költségvetési soron
nincs megnevezve, részletezve,
hogy mire fordítódik majd 90 mil-
lió forint. A költségvetés nem ad
választ arra, hogy mi lesz a Bala-
ton Szállóval, a Hullám Szállóval, a
Szalasztó utca kétirányúsításával,
a Lehel utca egyirányúsításával, a
kerékpárút-fejlesztésekkel, a Vá-
rosház u. 1. szám alatti romhal-
mazzal, az elnéptelenedõ belvá-
rossal, az illegálishulladék-keze-
léssel, a csõd közeli HUSZ Kft.-vel,
a város saját tulajdonlású cégeivel
és a kéménysöprés jövõjével. Mél-
tatlan, hogy a polgármesteri hiva-
tal dolgozói nem kaphatták meg a
20 százalékos béremelést, és csak
a felével kell, beérjék. A szerény-

ség, igazságosság, tisztesség lát-
szatára sem adtak, amikor az al-
polgármester bérét a polgármes-
teri illetményemeléshez kapcsol-
tan, majdnem a törvényi maxi-
mum értéken: 84 százalékos
arányban emelték meg.

Kovács Viktória, a Demokrati-
kus Koalíció önkormányzati képvi-
selõje sajtótájékoztatóján bejelen-
tette: nemet mondott az olim-
piásra sikeredett keszthelyi költ-
ségvetésre, mert a források, a le-
hetõségek szûkülnek, és nem jut
elegendõ forrás a kötelezõen ellá-
tandó feladatokra, a munkahely-
teremtésre, a munkavállalók
megtartására, a turizmus moder-
nizálására. Érthetetlen és inkor-
rekt a 90 millió forint összegû, is-
meretlen célra elkülönített „szent
tehén” jellegû sportfejlesztés.

Visszás, hogy a turizmus preferá-
lása helyett a sport kapott priori-
tást. Két önkormányzati bizottság
összes felosztási támogatási kere-
tét 29 millióról 35,6 millióra emel-
ték, a kultúrára és a nyári turiszti-
kai programokra a betervezetthez
képest 36,5 millióval kevesebb
jut.  Keszthely lakosságszáma egy
év alatt 144 fõvel csökkent, de
250 millióval apadt a mérleg fõ-
összege is. Sok a fekete folt. A
szemétszállítás életben tartására
betervezett 27 millió akár 80 mil-
lióra is ugorhat. Új, betervezetlen
költség lehet az ASP-rendszer or-
szágos kiterjesztése. Õsszel a
Bahart Zrt. 180 milliós önkor-
mányzati törzstõkeemelése sincs
betervezve. Nyugtalanító, hogy
az ESZI-ben díjmentes étkezésben
részesülõ idõs ember támogatá-
sát elvesszük, luxustámogatásra
viszont jut pénz. Fájó és diszkrimi-
natív, 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 ké-
pest.

PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS

A turizmusra építkezve
Gyöngyösrõl február közepén közel félszáz településvezetõvel

indult Hévízre az autóbusz, amelyik az Önkormányzatok Mátrai
Szövetségének (ÖMÁSZ) delegációját szállította a fürdõvárosban
tartott kétnapos konferenciára.

Vastapssal köszönte meg a
mintegy százfõs érdeklõdõ kö-
zönség dr. Müller Róbert nyugal-
mazott múzeumigazgató elõ-
adását a Fejér György Könyvtár-
ban. A Balatoni Múzeum nyugál-
lományba vonult direktora a
keszthelyi Georgikon alapítójá-
ról, a neves mezõgazdászról és
mecénásról tartott egyórás elõ-
adásban gróf Festetics György
érdekesen változó, ellentmon-
dásos személyiségét helyezte
elõtérbe, de beszélt a város és a
fõúr gyakran ellenséges kapcso-
latáról is.

Jelezte: a gróf halálának jövõ-
re lesz a 200 éves évfordulója,
most pedig a Helikoni Ünnepsé-
gek 200. évfordulójáról emlékez-
tünk meg. A kitûnõ képességek-
kel rendelkezõ, mûvelt földesúr
latinul, olaszul, angolul, fran-
ciául, németül is írt és beszélt.
Ugyanakkor minden apró rész-
letbe beleszólt, gazdatisztjeitõl
apróságokat is megkövetelt és
visszaellenõrzött.

A munkatársai is nehezen jöt-
tek ki vele. Festetics Kristóf a 13
éves unokáját hipochondernek
és mamlasznak tartotta.
Nagyváthy Kálmán kibírhatatlan
természetûnek nevezte. Pethe
Ferenc úgy írt róla, mint egy za-
varos szisztémájú tudálékos
cenzor. Mások egy jó humorú,

kellemes társalkodónak látták.
Egyszerre volt nagylelkû és ret-
tentõen fukar. Nagyon kedvelte
a külsõségeket és az álszerény-
ség is jellemzõ volt rá. Nézeteit,
meggyõzõdését idõnként ma-
gyarázat 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 tiszteletdí-
jakkal örvendeztette meg. A ha-
zai tudományos életnek is egyik
fõ pártolója és elõmozdítója
volt.

FESTETICS GYÖRGYRÕL MÁSKÉPP 

Érdekességek az életrajzból

Munkájáról így vall a szerzõ:
„Aranykorúként kezdtem versel-
getni. Költeményeim hûen tükrö-
zik azt, amit érzek, látok és tapasz-
talok. Szívesen írok a szépséges
Balatonunkról, általában a termé-
szet határtalan csodáiról, az embe-
ri jellemekrõl, jó és kevésbé jó tu-
lajdonságokról.”

Bajzik Lajosné Panni tagja a Nõk a

Balatonért Egyesület zalai csoportjá-
nak, ebbéli elkötelezettsége is kife-
jezésre jut a kötet címében, noha a
benne olvasható versek nem csak a
Balatonnal kapcsolatosak. Költemé-
nyeit eddig hat kötetbe rendezte, a
mostani tartalma már megjelent
versekbõl való válogatás.

Dr. Cséby Géza irodalomtörté-
nész, író-költõ, mûfordító „nagyon
is nõi lélekkel megírt opuszok” jel-
lemzéssel illette ajánlójában a köl-
teményeket, 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 elõ-
adó is hozzájárult, a költemé-
nyekbõl Takács Katalin Jászai Ma-
ri-díjas és érdemes mûvész, vala-
mint Kalapos István rádiós-televí-
ziós szerkesztõ, mûsorvezetõ
adott ízelítõt felolvasással. 

A vetélkedõre az általános is-
kolák felsõ tagozatos diákjainak
körébõl, 3-fõs csapatok jelentke-
zését várják az intézményben,
március 6-ig. A verseny célja,
hogy a természet iránt érdeklõdõ
korosztálybeliek egymás közt
összemérhessék a tanórákon, er-
dei iskolában, madármegfigyelõ
táborban, természetjárások során
szerzett ismereteiket. A tudás-
próbák az 5–7. osztályos tan-
anyaghoz kapcsolódó természeti,
környezetvédelmi, biológiai, nö-
vény- és állatfaji, általános élõ-
helyvédelmi feladatokból állnak.
A vetélkedõ gyakorlati része az
erdõgazdálkodás növényi és tere-
pi munkáihoz szükséges eszközök

ismerete és azok használata, to-
vábbá madárhang-felismerési
próba. Iskolák, szakkörök, mada-
rászsulik csoportjainak jelentke-
zését várják, közösségenként ma-
ximum két csapattal lehet nevez-
ni. A mind biztosabb sikerélmény
eléréséért javasolják a szervezõk,
hogy célszerû, ha a csapatokban
legalább két diák a 6–8. osztályo-
sok 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.

Madarak és fák napjára
A keszthelyi Balatoni Múzeum lesz a zalai helyszíne a Pro Vértes

Közalapítvány immáron hagyományosan, a madarak és fák napjá-
hoz kapcsolódó versenyének.

Balatoni szívvel 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban rendezett irodal-

mi délutánon mutatták be a helybeli Bajzikné Panni újonnan meg-
jelent, A Balaton dicsérete címû verseskötetét.

KÖLTSÉGVETÉS PRO ÉS KONTRA

Nem jut mindenre pénz



A fõvárosban élõ szakember a
„házasság hete” programsorozat
keszthelyi helyszínén: a Balaton
Színházban tartott elõadásán
igyekezett útmutatást adni az ér-
deklõdõknek életvezetési, pár-
kapcsolati témákban. A siker-
könyveket, tréningvideókat is
jegyzõ szakértõvel – aki nemrégi-
ben önálló rádió- és tévémûsorral
is a nagyközönség elé lépett – a
rendezvény elõtt sikerült szót
váltani.

– Mennyire törekszik egy át-
lagember a minõségi élet meg-
élésére?

– Egy Tibetben élõ idõs orvos
egyszer azt mondta pályaválasz-
tás elõtt álló gyermekének: „–
Édes fiam, rendezõ legyél és ne
színész, mert az utóbbi belülrõl
látja a jelenetet, az elõbbi meg kí-
vülrõl az egészet is képes látni.” A
saját életünket, párkapcsolatun-
kat a megszokott cselekvésein-
ket, a megrögzött mechanizmu-
sainkat el nem engedve annyira
belülrõl vizslatjuk, hogy észre
sem vesszük, hogy mit lehetne
jobban csinálni, mit tudnánk ten-
ni egy minõségibb lét megélése
érdekében. Sokszor az erre való
igény is kiveszik az emberbõl. Aki
nem hajlandó változtatni az éle-
tén, az hamar beledõlhet a saját
valóságába, ami nem feltétlenül
örömök forrása. Ha egy férfi vagy
egy nõ nagyon meghízik, az ele-
jén még erõsen dolgozik azért,
hogy lefogyjon, ám egy idõ után
feladja. Az új, túlsúlyából adódó
helyzethez alkalmazkodik, elfe-
lejtve az eredeti, jobb életet
eredményezõ célját. „Kampány-
idõszakban” a férfi illedelmesen
kinyitja a nõ elõtt az autó ajtaját,
a nõ pedig kedvesen vacsorával
várja haza kedvesét. Ezek a szere-
tet-mozzanatok késõbb elfelej-
tõdnek, mindkét fél lemond a mi-
nõségi életrõl, és a szokások rab-
jaként beletesped az egészbe.

– Mi az oka annak, hogy ha-
zánkban minden második házas-
ságkötésnek válás lesz a vége?

– Mostanra bebizonyosodott: a
házasság intézménye tényleg
csõdben van. Akik benne marad-
nak a házasság kötelékében,
azoknak is csak kicsi részük él
idõtálló örömben, tartós boldog-
ságban. Nagyon rossz arány, ha
száz házasságból csak ötben, tíz-
ben van huzamos életöröm. Pe-
dig nem a házasság intézményé-
vel van baj, hanem azzal, hogy a
párkapcsolat résztvevõi képzelet-
ben odatesznek egy pipát a há-
zasságkötésük mögé, és úgy gon-
dolják, hogy e jel, életük végéig
jól kifut majd. Elfelejtenek terem-
teni. Pedig minden kapcsolat ál-
landó, folyamatos teremtés: sze-
retetteremtés. Egy afrikai ország-
ban – általam pártolt módon –
mindössze hét évre szól a házas-
ság intézménye, utána az auto-
matikusan megszûnik, de a felek
által kezdeményezve, tetszõleges
számban újraköthetõ. A házasság
szépségéért, megtartásáért ál-
landóan dolgozni kell. Egy házas-
ságnak nem hétévente, hanem
minden egyes nap meg kellene
újulnia, újra kellene születnie sze-
retetben, jót akarásban.

– Milyen pillérei vannak a pár-
kapcsolat újjáélesztésének?

– A szeretet nélkül még a sze-
relem is gonosz. Szeretet nélkül
még az élet is gonosz. A szeretet
mellett persze a kommunikáció
is lényeges. Figyelni kell arra,
amit megteremtettünk. Ha eh-
hez nincsen kedvünk, akkor bé-
kében el kell engednünk. Elõfor-
dulhat olyan élethelyzet, hogy
két embernek nem együtt megy
tovább az útja. Van olyan, hogy
idõközben megváltoznak a cé-
lok, és már nem egy irányba
akarnak menni. Kár benne ma-
radni egy olyan kapcsolatban,
amelyikben nem lehet kitelje-

sedni. Nem jó a gúzsba kötött,
visszatartásokkal, elfojtásokkal
teli lét. Az orvostudomány már
elismeri, hogy szinte minden be-
tegségünk pszichoszomatikus
eredetû, így a fizikai test valami-
lyen betegsége hamar megjelen-
het. Mottóm: Kezeld, vagy sza-
kíts! Nem kényszeresen, hanem
bölcs tudatossággal kell olyan
döntést hozni, ami egyértelmû
elõrelépésnek tekinthetõ. 

– Mire elég a szerelem?
– A szerelem önmagában na-

gyon kevés dologra elegendõ.
Szükséges, de nem elégséges fel-
tétel ahhoz, hogy jól induljon egy
kapcsolat. Sokszor kimondjuk a
harmonikus szívbékét hordozó
házaspárokra: „Az Isten is egy-
másnak teremtette Õket”. A lila
köd ugyan megvan, de bombák is
el vannak rejtve. Késõbb, néhány
év múlva már veszekedés, egyet
nem értés vagy különválás követ-
kezhet be. A szerelemnek páro-
sulnia kell tudatossággal, õszinte-
séggel, etikus hozzáállással, szó-
kimondással. A szerelem a világ
legnagyobb, legális tudatmódosí-
tó szere. A megélt csoda élmén-
nyel persze semmi baj sincs. A
szerelem viszont hajlandó elfedni
bizonyos problémákat, nem
összeegyezéseket két ember kö-
zött, amik késõbb élhetetlenné
teszik a házasságot. Friss házas-
ságban, új párkapcsolatban buk-
tatóként benne rejteznek mind-
két fél részérõl önbecsapó kije-
lentések. „Nem baj, hogy a tár-
sam játékfüggõ! Nem baj, hogy a
párom alkoholista, hogy dohány-
zik, vagy mondjuk, hogy nincsen
munkája!” Az alapvetõ emberi
„én” hozzáállását viszont csak rit-
kán változtathatja meg tartamo-
san a szerelem. A lila köd gyengí-
ti a látásunkat. Igaz a mondás: Ne
házasodj szerelembõl és ne válj el
dühbõl, haragból. A szerelem ide-
ig-óráig képes elfedni a másik
ember rossz tulajdonságait. Az
„örök szerelem” is átlagosan egy-
két évig szokott kitartani. Képes-
nek kell lennem arra, hogy a sze-
relmet, eredményes kommuniká-
cióval, stabil alapokon szeretetté
formáljam tovább. Ilyenkor bizo-
nyosan célt érek.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma pályáztán Minõsí-
tett Könyvtár kitüntetõ címet
nyert el a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár.

Az  elismerést a magyar kultú-
ra napján  Budapesten, a Vigadó-
ban rendezett ünnepségen ada át
dr. Hoppál Péter kultúráért fele-
lõs államtitkár Pappné Beke Judit
igazgatónak. Az intézmény Zala
megyében elsõként kapta a mi-
nõsítést. Az igazgatónõ elmond-
ta, hogy az oklevéllel több éve
tartó, céltudatos minõségfejlesz-
tõ munkát ismert el a tárca.
Mindehhez tartozik az olvasók, lá-
togatók minél magasabb szintû
kiszolgálására való folyamatos tö-
rekvés, a helyi és környékbeli ok-
tatási, kulturális intézményekkel,
civil szervezetekkel, partnerekkel
való kapcsolattartás. A Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer ke-
retében a zalaegerszegi Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár
megbízásából a térségben 41 te-
lepülés könyvtárának nyújtanak
szakmai segítséget dokumentu-
mok és eszközök beszerzéséhez,
részt vesznek programok, tanfo-
lyamok szervezésében. Vonyarc-

vashegy nyilvános könyvtárának
számítógépes kölcsönzésre való
átállását és annak folyamatos
mûködtetését is segítik. Tíz éven
belül a második szakmai elisme-
résben részesültek, ami a kollek-
tíva erkölcsi megbecsülését jelen-
ti. Az Év könyvtára címet 2006-
ban kapták, a most elnyert Minõ-
sített Könyvár cím viselésére 5
évig jogosultak.        

A Zeppelin téri épület az olva-
sók számára teljes körûen aka-

dálymentesített, a hallássérül-
teknek indukciós hurok áll ren-
delkezésre az elõadások meghall-
gatásához. A látássérültek eliga-
zodását táblák segítik, s rendel-
kezik a könyvtár felolvasógéppel
is. Mintegy 130 ezer dokumen-
tum található a könyvtárban,
több mint 5 ezer regisztrált olva-
sójuk van, a gyermekkönyvtári
rendezvényekkel együtt évente
közel 300 program várja az ér-
deklõdõket.
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ELKERÜLNI A VÉGZETES BUKTATÓKAT

Tabuk nélkül a párkapcsolatról
ZALÁBAN ELSÕKÉNT

Minõsítõ elismerés a könyvtárnak

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

Pilát Gábor tréner, párkapcsolati és életviteli tanácsadó az el-
múlt 22 évben szakmája szerint több száz kis-, közepes és multi-
nacionális vállalat több mint húszezer munkatársát képezte érté-
kesítési, vezetõi és kommunikációs tréningeken. Több ezer pár éle-
tét is segítette személyes, támogató beszélgetésekkel, konzultáci-
ók alkalmával.

A „szõrös és tollas kisállattár-
latra” óriás és törpe változatban
is elhozták kedvenc „neveltjeiket”
a keszthelyi és környékbeli te-
nyésztõkön kívül zalaegerszegi,
zalalövõi, vindornyaszõlõsi, mo-
nostorapáti, sárhidai, sümegi,
csabrendeki, ajkai, balatonma-
gyaródi, balatonszentgyörgyi,
zalahalápi, tapolcai és lesen-
ceistvándi állatbarátok. 

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

alapjaiba. A tenyésztési kedv föl-
lendítésében érdekelt szervezõk
ismét örömmel vették a nagy ér-
deklõdést. Az állategészségügyi
hatóságoknál is nyilvántartásba
vett fajtabemutatóra nem csu-
pán a tenyésztõk jöttek el, de
szép számban érkeztek unokás

nagyszülõk is, nyuszisimogatás-
ra, nézelõdésre. Az állatokat te-
rápiás, sõt nevelési célokra is
eredményesen használni lehet,
ezért egyre több városi szülõ is
úgy dönt: egy kisállat nevelése,
gondozása hasznos a csemeté-
jének.

CSERSZEGTOMAJ

Fajtabemutató
A Keszthelyi Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesülete

(KEGAKE), kisállat fajtabemutató kiállítást rendezett február elsõ
hétvégéjén, Cserszegtomajon, a Vadász utcai kultúrházban. A tava-
szias 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, galambo-
kat, nyuszikat, díszbaromfikat, hörcsögöket is. 

A Fejér György Városi Könyv-
tárban rendezett programon dr.
Ágh Pál elnök tallózott az évtized
eseményi közt, majd megemlé-
keztek a közelmúltban elhuny két
alapító tagtársukról, Csik Katalinról
és Vörös Béla György Jeszkáról. Dr.
Iglódi Endre egyesületi alelnök be-
szélgetett a világ- és Európa-baj-

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

Major Veronika felnõtt me-
zõnyben, a Százhalombattán ren-
dezett sportlövõ versenyen or-
szágos bajnoki címet szerzett. A
sikert ezúttal olimpiai verseny-
számban légpisztollyal érte el,
megelõzve több olyan sporttár-
sát, akik Rióban az olimpián indul-
hattak. A Befag Lövész Klub ver-
senyzõje legközelebb Mariborban,
az Európa-bajnokságon áll lõállás-
ba. Az egyesület fõtitkára, Góth
Imre bejelentette, hogy a sporto-
ló olimpiai felkészülését a jövõben
Gyenesdiás – ahol a lõtér található
– folyamatosan támogatni kíván-
ja. Keszthelyi sportoló utoljára
2000-ben indult ötkarikás játéko-
kon Ángyán József személyében,
aki 12. helyezést ért el. 

Jubileumot ünnepeltek 
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a minap a keszthelyi

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület.  A jubileumi közgyûlésen
élsportolókat láttak vendégül. 

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

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! 

bármilyen családi, közösségi

eseményrõl,  sportrendezvé-

nyekrõl, érdeklõdésre számot-

tartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI:

info@zalasport.hu vagy

zalasport.hu@gmail.com.

Tel.: 20/480-5968

Referencia:

keresse a youtube.com

oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

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

ELADÓ!

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ
ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

Zalaegerszeg belvárosában

56 nm-es felújított, gázos,

tégla-, nagy erkélyes, teher-

mentes lakás, akár azonnali

beköltözéssel eladó. Csak

magánszemélyek részére. 

Érdeklõdni 17 óra után 06-

30/719-0088-as telefonszá-

mon lehet. 

Irányár: 12.500.000 Ft

ELADÓ LAKÁS


