
Az ülésen a Belvárosi Kereske-
dõk Egyesületének vezetõi java-
solták, hogy kísérleti jelleggel, ne
csak az adventi idõszakban, ha-
nem õsztõl tavaszig sem kelljen
parkolási díjat fizetni. Szerintük
érdemes lenne számba venni a
belvárosi önkormányzati tulaj-
donlású üres üzlethelyiségeket
és lakásokat, hogy azok hasznosí-
tása, funkcióval megtöltése mi-
elõbb elindulhasson. A belvárosi
szociális lakások megszüntetését
javasolták és azt, hogy a külföld-
rõl hazatérõ fiatalok kapjanak se-
gítséget lakáshelyzetük megol-
dására. A turisztikai városszemlék
visszaállítása mellett ismét indít-
ványozták a piacfelügyelõ mintá-
jára, a belvárosi rend megterem-
téséért felelõs „gazda” kinevezé-
sét. Az apróbb hiányosságok pót-
lására társadalmi munkájukat is
felajánlották. Városvezetõi rea-
gálásában a polgármester hosz-
szú távra szóló, átfogó, a belvá-
rost is érintõ nagy projektek elin-
dításáról szólt. Új lakáskoncepció
kidolgozását, az idõsszállító szol-
gálat szolgáltatásbõvítését, a
Keszthely Hazavár projekt élesí-

tését, az Ifjúsági Tanács elindítá-
sát, tiszta, átlátható, egyszemélyi
felelõsöket feltételezõ döntési
rendszer bevezetését ígérte.
Pártpolitikától független közös-
ségszervezés mellett tette le
voksát. A valódi közösségi élet
megteremtését szóba hozva, az
alulról jövõ egyesületi kezdemé-
nyezések segítésérõl is beszélt,
jelezve: városszerte több sport-
és fitneszpark, felnõtt- és gyer-
mekjátszótér létesítése van fo-
lyamatban.

A Magyar utcában élõ egyik
felszólaló a kerékpárutak egyér-
telmû feljelölését, a kopott, ol-
vashatatlan emléktáblák feliratai-
nak javítását tanácsolta. Sérel-
mezte, hogy az utcájában az út-
test ugyan felújításra került, de
járda csak a „fontos emberek”
háza elõtt készült el. Bepanaszol-
ta a régi Popovics-cukrászda si-
ralmas állapotát, és arról érdek-
lõdött, hogy mikortól mûködnek
majd Keszthely bezárt szállodái.
A felvetéseire reagáló polgár-
mester említést tett a kertvárosi
kerékpárút kivitelezésérõl, a P+R
parkoló megépítésérõl, a kerék-

páros infrastruktúra folyamatos
javításáról. Jelezte: az önkor-
mányzat önerõbõl évi 100 millió
forintot tud fordítani átlag 5–8
utca modernizálására, így tíz év
alatt, akár 90–100 utca burkolata
is megújulhat. A hotelmodernizá-
ciót mindenki közös érdekének
nevezve azt mondta, hogy vár-
hatóan 2022-re a város régi ho-
teljei újból alkalmasak lesznek
vendégfogadásra. A Balaton Szál-
ló ügyét a piac az elmúlt húsz év-
ben sem tudta megoldani, ha fej-
lemény lesz ez ügyben, akkor er-
rõl azonnal tájékoztatják a közvé-
leményt. 

A Kisvárosunkért Érdekvédel-
mi Egyesület (KÉVE) Zámor tér-
ségében élõ elnöke a városrész
csapadékvíz-elvezetési, közleke-
dési gondjaira kért orvoslást.
Felpanaszolta a belvárosi, egykor
fiatal fák köré épített hirdetõ-
táblák rossz állapotát. Pártpoliti-
kát mellõzõ közösségépítést in-
dítványozott, a képviselõi tiszte-
letdíjak emelését sérelmezve pe-
dig azt tudakolta, hogy miként
képzelik a jövõ évi városi költ-
ségvetés összeállítását, amikor
évi akár 170 millió forintos ki-
eséssel a város alapszintû mûkö-
dése is veszélybe kerülhet. A
kérdezõt nyugalomra intette a
választ adó polgármester, aki
aláhúzta: a városi büdzsé határ-
idõre elkészül úgy, hogy az min-
den alapszolgáltatás teljesítését
magában foglalja. 

(Folytatás a 4. olalon.)

KEDVES  OLVASÓK!
A Zala-Lap Kiadói Kft. kiadásában megjelenõ

Hévíz, Keszthely és Vidéke utolsó önálló számát
tartja a kezében. 25 év után elbúcsúzunk. Ki-
adónk úgy döntött, hogy gazdasági okok miatt
nem tudja már fenntartani saját erõbõl az újsá-
got.

A lap története a rendszerváltozást követõ
években kezdõdött, még dr. Szelestey Tamás pol-
gármestersége idején. Elsõ számunk 1994. már-
cius 3-án jelent meg, a kiadó akkor a Castellum
Press Kft. volt, melynek 60 százaléka városi tulaj-
donban volt, a másik két tulajdonos a lap ügyve-
zetõje és felelõs szerkesztõje volt. Céljaink között
az szerepelt, hogy egy színes, sok témát feldol-
gozó helyi újságot kapjanak kézhez a városlakók
Keszthelyen, Hévízen és a környezõ települése-
ken. A pártpolitikán felülemelkedve. Vagyis nem
párt-, hanem várospolitikával kívántunk foglal-
kozni.

A Hévíz, Keszthely és Vidéke szerkesztõsége öt
keszthelyi polgármester mûködése alatt dolgo-
zott. Dr. Szelestey Tamás után dr. Kulcsár Péterrel
(1994–98), dr. Szabó Imrével (1998–2002), Mo-

hácsi Józseffel (2002–2006) és végül három ciklu-
son át megjelentünk Ruzsis Ferenc (2006–2019)
polgármestersége idején. 

A lapot kiadó Castellum Press Mohácsi József
polgármestersége idején megszûnt, ugyanúgy az
önkormányzati támogatás is. Ekkor döntött úgy a
Zala-Lap Kiadói Kft., hogy ha nem is kéthetente,
de megjelenteti önálló arculattal a HKV-t, a Zalai
Napló megyei újság párjaként. Az elmúlt több
mint tíz évben, önkormányzati támogatás, köz-
pénz felhasználása nélkül készítettük a lapot. A
keszthelyiek visszajelzése pozitív volt, várták a
megjelenést, megköszönték a munkánkat. Mind-
ez jól esett a szerkesztõség minden tagjának. Kö-
szönet érte!

A jövõben a térségben a Zalai Napló hasábjain
találkozhatnak keszthelyi és hévízi témákkal. Aki-
ket pedig érdekel a térség eseményeinek feldol-
gozása, a www.zalamedia.hu hírportálon az ar-
chívumban megtalálja 2000. január 1-tõl a meg-
jelent Hévíz, Keszthely és Vidékét.

Vadas Zsuzsa felelõs szerkesztõ 
Lukácsffy Dénes felelõs kiadó

A szervezõk egyben lehetõsé-
get kívántak nyújtani a borbará-
toknak, a „hungarikumnak” számí-

tó borok megismeréséhez és kós-
tolásához is. A sétáló kóstoló mel-
lett, a szakmai délutánon több bo-
rász és szakember tartott rövid
elõadást szõlészeti, borászati és
egyéb témákban. Az elõadások té-
mája érintette az új magyar szõlõ-
fajták világát, a jó minõségben be-
szerezhetõ palackokat, dekan-
tálókat, poharakat. Téma volt a

terroir jelleg megjelenése a borok-
ban csakúgy, mint a Da Bibere Zalai
Borlovagrend 20 éves születésnap-

ja. A rendezvény igazi különleges-
sége persze maga a bormustra
volt, melyen ezúttal fõ attrakció-
ként a Pampetrics Borház mutat-
kozott be. Általuk több mint hat-
van különbözõ, jellegzetes magyar
szõlõfajtából készített bor, több
mint 180 tételének korlátlan kós-
tolási lehetõsége csábította a bor-
barátokat. A vendég borászatok –

Bezerics Borászat (Zala), Holdvölgy
Pincészet (Tokaj), Petrény Borászat
(Eger), Da Bibere Zalai Borlovag-
rend – borválogatás (Zala) – saját
kínálattal rukkoltak elõ. A bormust-
rán és az elõadásokon kívül gaszt-
ronómiai kiállítók finomságait is
megkóstolhatták az érdeklõdõk. A
rendezvény záróprogramjaként a
Re-folk zenekar bordalkoncertjén
szórakozhattak a sajtkülönlegessé-
geket és borkorcsolyákat is kósto-
ló vendégek. A szervezõk e ren-
dezvénnyel ismét már a nyitóün-
nepség alkalmával tisztelegtek
Keszthely város díszpolgára, a ki-
emelkedõ szõlõnemesítõ, dr. Bako-
nyi Károly emléke elõtt is. 
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KESZTHELYI KÖZMEGHALLGATÁS

Sok felszólaló kért és kapott
HÉVÍZ, KESZTHELY ÉS VIDÉKE (1994–2019)

Búcsúzunk

MAGYAR BOROK KESZTHELYI MUSTRÁJA

Finom nedûkkel koccintottak
A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ immár kilencedik alka-

lommal szervezte meg hagyományos borkóstoló rendezvényét, a
Magyar Borok Mustráját a keszthelyi Balaton Színházban, melynek
a kezdetek óta a legfõbb célja, hogy fórumot biztosítson a tradi-
cionális magyar és hazai nemesítésû szõlõfajtáknak, valamint a be-
lõlük készített ízletes és különleges, gyakran a nagyközönség szá-
mára ismeretlen boroknak. 

A kastély a tervezéstõl a meg-
valósításig végigkíséri a ceremó-
nia és a fogadás menetét azzal a
céllal, hogy megpróbálja az ifjú
párok elvárásait magas színvona-
lon, folyamatos személyes kap-
csolattartással megszervezni. Az
ódon falak, a helyszín finom vilá-
ga garancia arra, hogy a vendé-
gek, és legfõképpen az ifjú pár
hercegnek és hercegnõnek érez-
ze magát. Ezúttal az esküvõi ru-
hától a karikagyûrûig, a csoki szö-

kõkúttól az emeletes tortáig min-
den elõrendelhetõ volt.

Rengeteg szín- és formagaz-
dag virág és dekoráció került be-
mutatásra, de a sminkes, a fény-
képész, a dj is lefoglalható volt.
Az egész napos, térítésmentesen
látogatható kiállításon rendez-
vényszervezõk, ceremóniames-
terek, cukrászok, virágkötõk és
természetesen varázslatos ruha-
költemények is várták a házasu-
landókat.

A HELIKON KASTÉLYBAN

Álomesküvõi kellékek
A Festetics-kastélyban elképzelt álomesküvõ kellékeit, szolgál-

tatásait vonultatták fel a múzeum északi szárnyának reprezentatív
termeiben, november középsõ hétvégéjén, azok a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások, amelyek ezen alkalomból extra kedvez-
ményt is nyújtottak az esküvõ és a lakodalmi helyszín díjából. 

Majdnem három órán keresztül tartott a keszthelyi közmeghall-
gatás, ezért az egyik felszólaló azt indítványozta, hogy évente le-
hetne akár négyszer is, a polgármester viszont azt javasolta, hogy
a problémákat jelzõ polgárok forduljanak közvetlenül a választóke-
rületi képviselõjükhöz, vagy keressék föl többször is az egyes tele-
pülésrészi fórummegbeszéléseket. Nagy Bálint polgármester majd
mindegyik felszólalónak, segédkezet nyújtott abban, hogy felveté-
se, gondja mielõbb megoldást nyerjen.

ELADÓ lakás Zalaegerszegen
Zalaegerszegen, kertvárosi,

54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmeg-
álló, orvosi rendelõ, gyógy-
szertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.
Érdeklõdni: 30/975-1500



Az MV országos, megyei,
keszthelyi és térségi vezetõinek
közremûködésével valamint az
aktivisták és véradók jelenlé-
tében tartott jubileumi alkalmon

díjakat, elismeréseket, jutalmakat
is átadtak, de mûsoros vacsorával
is megvendégeltek minden meg-
hívottat.

Czigány Sándor polgármester

köszöntõjében elõször gratulált a
helyi képviselõ-testület újonnan
megválasztott tagjainak, majd
egy négy évvel ezelõtti, az MV vi-
lágnapi rendezvényén mondott
saját köszöntõjébõl olvasott fel
néhány sort. „Boldog vagyok,
mert mosolygós, kedves, nyitott,
az embertársak felé barátsággal
közelítõ emberek között lehetek,
akik emberségbõl mindig tudnak
megbecsülést, jó szót, segítsé-
get, támogatást adni.” Szerinte
ezek a szavak most is érvényesek.
A világban 156 éves, hazánkban
138 esztendõs szervezetnek fél
évszázaddal ezelõtt a tettrekész
és segítõkész emberek jóvoltából
Alsópáhokon is létrejött egy kivá-
ló alapszervezete. Általuk a köz-
ség nagy hírnévre tett szert or-
szágos és megyei szinteken is. Az
önzetlenségbõl jelesre vizsgázók
jóvoltából négy éve megkaptuk a
Humanitárius település címet is.
Az alapszervezetben jelenleg is
rengeteg „névtelen embermentõ
hõs” tevékenykedik, akik sokakat
gyógyítottak meg saját vérükkel.
Idén az országban elsõként átve-
hettük az MV Csillagrend kitünte-

tését, de vöröskeresztes tevé-
kenységéért gyémánt fokozatú
kitüntetésben részesítették Kiss
Józsefnét, az Alsópáhoki Vöröske-
reszt Alapszervezeti titkárát. Teri-
ke vezetésével becsületes, jó
szándékú közösséget alkotnak,
ezért a jövõben is megkapnak
minden lehetséges támogatást
az önkormányzattól a sikeres
folytatáshoz – ígérte a polgár-
mester.

Kardos István, az MV fõigazga-
tója levélben köszöntötte az ün-
neplõket, majd a „Kis Példaké-
pünk” ösztöndíjpályázat nyerte-
seit köszöntötték. A 25-, 30-, 40-,
50-, 60-, 70-, 90- és százszoros
véradókat is kitüntették, de jutal-
mazták a véradó családokat és az
örökös véradókat is.  

A méhek darazsak, futrinka-
félék, a fátyolkák és a szarvas-
bogarak számára több udvari
rovargarázst, több madárete-
tõt, madárodút, madárkamerát
kértek klímakövetként azok a
gyenesdiási ökoiskola Kadlicskó
Krisztián pedagógus által veze-
tett természettudományos
szakkörébe járó klímakövetek,
akik a helyi községháza képvise-
lõ-testületi termében találkoz-
tak Gál Lajos polgármesterrel,
Buzás Belenta Réka klímakoordi-
nátorral, valamint Volner Lajos-
sal és Kötvélyesi Ibolyával, a he-
lyi Kertbarát Kör elnökével és
titkárával.

A második klímaköveti gyûlé-
sen a polgármester összefoglalta a
fõvárosi környezetvédelmi Víz vi-

lágtalálkozó történéseit, jelezve,
hogy a nagyközség régtõl fogva
élen jár a környezettudatos élet-
szemlélet népszerûsítésében. A
Balaton-parton denevérodúkat

helyeztek ki és eleséget is kioszta-
nak a téli etetéshez. A diákokat in-
novatív bemutatókra és tanulmá-
nyi kirándulásra viszik, de informa-
tikai háttértámogatást is vállalnak.

Az elmúlt három évben ötezer tõ
palántát osztottak ki a kiskert tu-
lajdonosoknak. A szakkörvezetõ
jelezte, az éles szemû, konstruktív
ötleteket adó iskolások hajlandók
elkészíteni a település madártér-
képét, rögzítve a madármegfigye-
léseket. A Kertbarát Körrel együtt-
mûködve még a szülõk szemlélet-
formálását is segíthetik. A diákok
egy csoportjának vállalása az erdei
szemétszedés és a PET-palack
mentes péntek iskolai program
bevezetése. A Kertbarát Kör elnö-
ke beszámolt arról, hogy Szent-
miklósi Ferenc, a Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetségé-
nek elnöke a község civil szerveze-
tét abban a kitüntetésben részesí-
tette, hogy Zalaegerszeg mellett,
második településként csatlakoz-
hatnak az országos szövetség
munkájához. Folytatják az egyre
sikeresebb „Egy ház – palántázz”
akciót, melyben az önkormányzat
támogatásával kiskerti haszon-és
gyógynövények palántáit osztják
ki. A titkár az egyesület segítségét
ajánlotta fel az iskolai konyha- és
fûszerkert növényeinek bõvítésé-
ben és ápolásában.
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KONGASSATOK VÉSZHARANGOT!

Klímakövetek találkozója

ÖTVENÉVES A HELYI VÖRÖSKERESZT

Kerek jubileum Alsópáhokon

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Schwarz-lakótelepen élõ

egyik polgár forgalomcsillapítás-
ra, forgalmirend-átalakításra és
intenzívebb ároktakarításra tett
javaslatot. Szigligeti Aladár osz-
tályvezetõ arról beszélt, hogy a
jelenlegi forgalmi rend kialakítása
a lakók beadványára készült el.
Ha a közös képviselõk konszen-
zust hozva ismét jeleznek a hiva-
tal felé, akkor újabb helyszíni
szemlén kiderülhet, melyik for-
galmi rend lesz optimálisabb az
ott élõk számára.

Egy Helikon utcában élõ hölgy
az OTP körüli áldatlan állapotokról
tett panaszt, kérte a Balaton-par-
ti bazársor biciklitárolójának áthe-
lyezését.

A Zeppelin téren élõ egyik asz-
szony örömmel vette több új
köztéri pihenõpad letelepítését,
de hiányolta a hozzájuk tartozó
kézi hulladékgyûjtõ szigetek kihe-
lyezését.

Az Esze Tamás utcai csapadék-
víz-elvezetés anomáliái, az árok-
tisztítás hiányosságai, a rácsok
hiányai is szóba kerültek egy be-
jelentés kapcsán.

Egy Erzsébet királyné úton élõ
hölgy az utcasarkokról hiányzó
utcanévtáblákat hiányolva azt ne-
hezményezte, hogy sokan ver-
senypályának nézik az útszakaszt
továbbá jelezte, hogy a Petõ-
fi–Rákóczi utcák keresztezõdésé-
ben heti rendszerességgel van
karambol.

Az Apetito étterem tulajdono-
sa a Kastély utca gyenge közvilá-
gításának megoldását kérte, illet-
ve azt, hogy a város mûködjék
jobban együtt a kastélymúzeum-
mal, hogy adventi idõben is minél
több autóbusszal érkezõ turista

keresse föl a várost a vonzó att-
rakciók, rendezvények és progra-
mok miatt is. A felszólaló – aki
szerint a Balaton-parti focipálya
helyén akár szálloda, vagy ven-
déglátó-komplexum is mûköd-
hetne – érdeklõdött a Zöld Város
Projekt (ZVP) alakulásáról, de ki-
derült, hogy a jövõre startoló
program valószínûleg nem érinti
majd a Kastély utcát. 

A Gagarin utcából az egyik fel-
szólaló lakos támogatható kíná-
latbõvítésnek nevezte az adventi
óriáskerék felépítését arról fag-
gatózva, hogy az magán- vagy
közpénzbõl épült-e ki. A válasz-
adó polgármester elmondta,
hogy hárommillió forint köz-
pénzbõl állították fel a Fõ téri, 21
méter magas óriáskereket, amit
a helybeliek kedvezményesen
vehetnek igénybe. Ha a visszajel-
zések pozitívak lesznek, akkor a
turistavonzó attrakció akár nyá-
ron is szolgálatba állhat a Bala-
ton-parton. A minõségi téli vásár
kézmûves kitelepülõitõl sem kér-
nek helyfoglalási pénzt. A fiatal
felszólaló a szociálisan rászoruló
helyiek támogatásáról, a ZVP és
az Ifjúsági Tanács konkrétumairól
és a 2-es választókörzet fejlesz-
tési terveirõl is érdeklõdött.

A Kertváros közvilágítási, csa-
padékvíz-elvezetési problémáit is
szóba hozta egy ott élõ kérdezõ,
aki szerint sem a gyerekek, sem
az idõsek számára nem biztonsá-
gos a Hévízi út déli oldalán lévõ
három autóbusz-megálló megkö-
zelítése. A válaszadó osztályveze-
tõ megemlítette, hogy a közútke-
zelõnek már több esetben szóltak
a gyalogosátkelést segítõ megol-
dások kivitelezését sürgetve, de
próbálkozásuk eddig nem hozott

eredményt. A polgármester sze-
rint az elkövetkezõ években jó
eséllyel megépülhet a kérdezõ ál-
tal is sürgetett körforgalom a
cserszegi „halálkeresztezõdés-
ben”.

A kórház fõ épületérõl
potyadozó üvegtéglákat, a Rákó-
czi téri önkormányzati tulajdonlá-
sú kis-kastély áldatlan állapotát,
és a szerencsétlenül kivitelezett,
nem a 21. századot idézõ, kórház
melletti buszmegálló áthelyezé-
sét, a járdán való kerékpáros köz-
lekedés szabályosságát hozta
szóba a Meggyfa utcában élõ
egyik polgár.

A Vak Bottyán utcában élõ
egyik hölgy a Fõ téri fásítást sür-
getve, a halvány fényt adó közvi-
lágítást panaszolta be a rendõr-
ség elõtt, a Csány-iskola sportpá-
lyája mellett és végig a Vaszary
Kolos utcában. A ZVP keretében a
fõ térre impozáns, erõs faegye-
deket ígért a polgármester, aki,
ha a költségvetés engedi, a közvi-
lágítás fényerejének erõsítésére
is javaslatot fog tenni.

Keszthely képviselõ-testülete
tulajdonosi hozzájárulásokkal is
segíti a Helikon Kastélymúzeu-
mot abban, hogy a Vadászati Mú-
zeum mögötti agárpálya meg-
épülhessen a kastélymúzeum sa-
ját költségvetésébõl. „A Feste-
tics-örökséget és azon belül a
Festetics-kastélyhoz tartozó fej-
lesztéseket, a szálláshely-moder-
nizációt azért is kell kiemelten
kezelni, hogy a minõségi turiz-
mus feltételei is erõsödjenek a
fõszezonon túl is” – foglalta
össze a polgármester arra a kér-
désre, ami az úri sportot képvise-
lõ agárpálya megépítésérõl kért
háttérinformációt.

KESZTHELYI KÖZMEGHALLGATÁS

Sok felszólaló kért és kapott

Budapestrõl, Sopronból, Nagy-
kanizsáról, Tapolcáról, Gyenes-
diásról, Vonyarcvashegyrõl, Ga-
lambokról, Cserszegtomajról, Ba-
latonszentgyörgyrõl, Sümegcse-
hibõl és Keszthelyrõl félszáznál is
több jókedvû és nyitott érdeklõdõ
tette tiszteletét a rendezvényen,
ahol minõségi itókákat kóstoltat-
tak, és a tüzes nedûiket zsûriztet-
ték is. A hasznos információk át-
adásáról és a bírálatról: Tóth Ist-

ván, Szabadics Attila és György
László pálinkabírálók gondoskod-
tak. Õk a húszpontos értéke-
lõrendszert használva vizsgálták
az illat tisztaságát és karakterét,
az íz tisztaságát és jellegét, a har-
monikus összhatást az Országos
pálinka- és törkölypálinka-verseny
szabályzata alapján. Megnézték az
almatermésûek, a csonthéjasok, a

bogyósgyümölcsûek átlátszó al-
koholtermékét, a szõlõbõl készült
snapszokat, de ízleltek törköly-,
ágyas-, vadgyümölcsbõl készült,
valamint vegyes pálinkákat is. A
hibátlan termékek bronz, ezüst és
arany tanúsítványt, az 5–13 hiba-
pontot begyûjtõ itókák pedig ok-
levelet kaptak. A mustra szerve-
zéséért felelõs Komoróczy Lajos
fõpálinkász elmesélte, hogy miért
rendeztek olyan versengést, ahol

az Amerikai Egyesült Államok te-
rületén lezajlott polgárháborút
idézték meg. Persze Mogyorósi
Gyõzõ, az északi csapat kapitánya
és Lipták András, a déliek vezetõ-
je nem az államok közötti fegyve-
res konfliktust szította, hanem õk
is a csapatok ügyességét tesztel-
ték a játékos visszajelzésekre fi-
gyelve.

SZENT MIKLÓS NAPJÁN

Házipálinka-ünnep
...rendes, józanéletû parasztember sem vet meg télidõben

éhomra egy kis pálinkát – ezt a gyûjtését is közkinccsé tette Gyanó
Szilvia néprajzkutató azon a nyolcadik alkalommal, a Balatoni Mú-
zeumban tartott Szent Miklós-napi házipálinka-ünnepen, melyet
idén is a magyar pálinka napján tartottak.

A Magyar Vöröskereszt (MV) alsópáhoki alapszervezetének öt-
venéves születésnapi ünnepségére, amelyet a véradók napja alkal-
mából szerveztek, közel kétszáz vendég érkezett a község kultúr-
házába, november közepén. 

A míves, hántolatlan vesszõ-
darabokból font kosarak tárlat-
nyitó ünnepségén – melyen Ga-
luska Réka gimnazista népdal-
énekléssel, Bognár István pedig
versmondással szerepelt – Csen-
gei Ágota, a GKMK igazgatónõje,
elismerését tolmácsolva mon-
dott köszöntõt. Mint kiemelte:
Keszthelyen több évtizedes
múltra tekintenek vissza a nép-
mûvészettel foglalkozó szakkö-
rök. Az 1999-ben Csermák Anna
vezetésével alakult alkotókör
munkájába Bognárné Gumhert
Piroska szakkörvezetõ irányításá-
val már férfiak és egyetemisták is
jelen vannak. Igaz, hogy a heti
rendszerességgel, egymással ta-
lálkozó szakkörben nagy a lemor-
zsolódás, de a 19-fõs létszám

már stabilnak mondható. Az
ügyes kezekkel megáldott férfiak

és nõk a Sopron utcai alkotóház-
ban beáztatott, hántolt amerikai
fûzbõl fonnak olyan dekoratív
használati és dísztárgyakat, me-
lyek túl azon, hogy praktikusak,
könnyûek, de a szemnek és a lé-
leknek is kedvesek. A jobbára
hatvan éven felüli baráti közös-
ség jó példája a lelki egészség
megõrzésének is. 

20 ÉVES A KOSÁRFONÓ SZAKKÖR

Kiállítás a Básti-teremben
A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ (GKMK) húszéves szüle-

tésnapját ünneplõ kosárfonó szakkörének január közepéig a Básti-
teremben látogatható kiállításával nyílt meg a „Népmûvészet he-
te” programsorozat a Balaton Színházban november derekán. Az
érdeklõdõk a 46. héten a magyar és a török népi motívumokról,
valamint az õszi népszokásokról is hallhattak elõadást.



Ötödik alkalommal jelent meg
idén a Nyugat-balatoni Kalendá-
rium, a régió 2020. évi naptárkö-
tete, amit a napokban mutattak
be Keszthelyen a Fejér György
Városi Könyvtárban. 

A színes tartalmat az ötletgazda
Papp Péter és Pelcz István szer-
kesztõi munkája jegyzi, számos fel-
kért szerzõ térségrõl szóló érdekes
írásával együtt. Az ajánló elõszót a
keszthelyi származású dr. Réthelyi
Miklós orvosprofesszor, volt mi-
niszter, a Vajda János Gimnázium
1957-ben érettségizett dákja írta.
Rávilágít arra, amint a történetek
érzékeltetik Keszthely széles kör-
nyékre való kisugárzását, s azt is,
amint a város gazdagodik a válto-
zatos környékének kulturális érté-
keivel. Teljesíti az igényes elváráso-
kat: öröm kézbe venni a külsõje, a
mérete, a papír minõsége, a címol-

dal díszítése miatt. Olyan, mint a
tavalyi volt, de mégis más. Az ol-
vasmányok nagy értéke a helyi sa-
játosság. Településekre, emberek-
re, létesítményekre, programokra,

természeti értékekre fókuszálnak
sokoldalúan az írások. 

Évfordulók címmel a hónapok
mellett találni a térség ismert em-
bereire, nagyjaira való emlékezé-
seket. Olvashatunk jeles személyi-
ségek kiemelkedõ munkásságáról,
fiatal, ígéretes tehetségekrõl, civil
szervezetek példa értékû tevé-
kenységérõl, intézmények elis-
mert munkájáról. Figyelmet szen-
tel a kalendárium a tradicionális je-
les eseményeknek, a kulturális és
sportéletnek, mozitörténelemnek.
A kalendáriummal való utazás

Somogytúrig is elvisz, a Nyugat-
Balaton lakóinak, vendégeinek fi-
gyelmébe ajánlva Kunffy Lajos
(1869–1962) festõmûvész emlék-
múzeumát, a mester képeivel. A

páratlan értékû hagyaték bemuta-
tása egyben segélykiáltással szól
az épületegyüttes és parkja idõ ál-
tal erõsen meggyötört állapotából
való mentéséért. 

Nemzetközi kapcsolatokról
szólva olvashatjuk, hogy két or-
szág tiszteletbeli konzulja is él
Keszthelyen: dr. Cséby Géza író-
költõ, mûfordító lengyelországi,
dr. Koósz Attila állatorvos horvát-
országi képviseleti munkáját is-
merhetjük meg. Továbbá elmarad-
hatatlan része a kalendáriumnak a
gasztronómia, receptajánlatokkal. 

Az ötéves mandátum lejártá-
val tartotta meg Gyenesdiáson
tisztújító közgyûlését a Balatoni
Szövetség. 

Az alapszabály szerint a soros
elnököt ezúttal Somogy megye
delegálhatja, a tisztséget a jelölés
alapján nyílt szavazással Lombár
Gábor, Balatonfenyves polgár-
mestere nyerte el, váltva Balassa
Balázs szigligeti polgármestert,
aki a jövõben alelnöki tisztséget
tölt be Nagy Bálint keszthelyi pol-
gármesterrel együtt. Az elnök-
ségbe 6 településvezetõt válasz-
tott a közgyûlés, a keszthelyi tér-
ség képviseletében Gál Lajos,
Gyenesdiás és Papp Gábor, Hévíz
polgármestere került a testület-
be. 

Gál Lajos az ülésen házigazda-
ként mondott köszöntõjében ki-
emelte, hogy a Balatoni Szövet-
ség fontos kommunikációs szint a
vízminõség ügyétõl kezdve a he-
lyi értékek kamatoztatásán ke-
resztül a fejlett turizmus újabb ki-
törési pontjainak érvényesülé-
séig. A napirendek tárgyalása so-
rán elhangzott, hogy a szövetség
idén is nyert támogatást az Év
balatoni háza pályázat lebonyolí-
tására, így azt novemberben kiír-
ták. Cél a jó példák kiemelése,
ami befolyásolhatja a közízlést,

irányt mutathat az építtetõknek,
tervezõknek. A bírálatnál kiemelt
szempont az építészeti minõség,
a tájba, az épített környezetbe
való illeszkedés. Az értékelõ ered-
ményhirdetésre várhatóan 2020
márciusában kerül sor. 

A szövetség korábban állást
foglalt abban, hogy a víz  algá-
sodásának ügyét minden ülésen
napirendre veszik, ezt az idei nyár
végén tapasztalt, 3 hétig tartó in-
vázió miatt ítélték szükségesnek.
Szakemberek szerint a jelenség-
nek számos kiváltója lehetséges.
Az okok egyértelmûen nem tisz-
tázottak, az idei eset kapcsán fel-
tételezhetõ a Kis-Balaton tározó-
nál történt zsilipnyitással való

összefüggés. Az újbóli elõfordulás
megakadályozása érdekében a
fürdõszezontól kezdõdõen az ed-
diginél gyakoribban kell végezni
vízminõségi vizsgálatokat, s ellen-
õrizni kell a szûrõberendezések
mûszaki alkalmasságát. 

Az idei szúnyoggyérítésrõl szó-
ló tájékoztatóban elhangzott,
hogy a Balatoni Szövetség koor-
dinálásával történik a régióban
országosan a legnagyobb terüle-
ten és szakértelemmel, évtize-
dekre visszanyúló tapasztalatok-
kal modern, biológiai kezelésekre
alapozott gyérítõ munka. A szak-
értõi csoport mérései szerint az
eredményesség 80 százalék felet-
ti volt. 
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TISZTÚJÍTÁS A BALATONI SZÖVETSÉGBEN

Algásodás, szúnyoggyérítés
A NYUGAT-BALATON KALENDÁRIUMA

Színes tartalommal, receptekkel

A kitüntetõ címet a zalai Bala-
ton-part térségében végzett
munkáért dr. Horváth István, a
keszthelyi rendõrkapitányság ve-
zetõje kapta. A turisztikailag frek-
ventált illetékességi területen a
nyári szezonban megsokszorozó-
dik az ott tartózkodók létszáma,
ami növekvõ közbiztonsági kihívá-
sokat jelent. A megfeleléshez fo-
lyamatos szervezõ-elemzõ mun-
ka, a felmerülõ problémákra való
gyors reagálás szükséges, amit a

kapitány nagy szakértelemmel
teljesít 2012-tõl tartó vezetõi te-
vékenységével. A méltatásban el-
hangzott: gyakran személyesen
vesz részt konkrét feladatok vég-
rehajtásában, példamutató veze-
tõi munkája jól érvényesül abban,
hogy a kapitányság dolgozóival
biztosított a közrend, a közbizton-
ság elvárható szintû fenntartása. 

A díjakat idén 17. alkalommal
adták át, eddig 53 személy része-
sült az elismerésben. 

A közbiztonságért
A napokban került átadásra a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiz-

tonsági Testülete által alapított „A Balaton régió közbiztonságáért”
díj. 

A bemutatósorozattal idén a
Festetics I. György-emlékév je-
gyében a fõúri család legkiemel-
kedõbb tagja halálának bicen-
tenáriuma tiszteletére tallózott
az intézmény korabeli kiadványok
közt. A kötetekkel olyan tudomá-
nyos értékû olvasmányos doku-
mentumok kerültek a látogatók
elé, amelyek a gróf gazdag éle-
tét, máig ható szellemiségét mu-
tatják be példaként. Az év utolsó
havában a modern kor termésé-
nek 3 kötetére irányul a figyelem
az emlékév zárásaként. Az egyik
darab Kurucz György neves törté-
nész hiánypótló életrajzi monog-
ráfiai munkája, a szerzõ közel 20
évnyi kutatómunka után dolgozta
fel a magyar gazdaság- és mûve-
lõdéstörténetben egyaránt nyo-
mot hagyó gróf életpályáját. Na-
gyon gazdag képanyag is segíti
még jobban megismertetni a
gróf életútját. A másik friss kötet
dr. Cséby Géza keszthelyi író-köl-
tõ, mûfordító munkája, melyben
a mecénás gróf mûvelõdéstörté-
neti szerepét elemzi behatóbban.
A grófi életpálya áttekintése után
alaposan vizsgálja a magyar kul-
túrában és irodalomban betöltött

szerepét. Foglalkozik az akkori
idõk jeles költõivel és íróival kiala-
kult bensõséges kapcsolataikkal.
A gazdagon illusztrált mû szintén
igen alapos könyvtári és levéltári
kutatómunka eredménye. 

A harmadik darab a „Helikon
200” címû tanulmánykötet az
1817-ben életre hívott irodalmi
ünnepségek történetérõl szólva.
A keszthelyi régió neves lokálpat-
rióta kutatói: dr. Cséby Géza és
Tar Ferenc munkája a helikoni ün-
nepségek históriáját foglalja
össze. 

Hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárának

decemberi Hónap könyve kiállítása a mai irodalomnak szentel fi-
gyelmet. 

Hazánkban és megyénkben is
a karácsony többnyire elképzel-
hetetlen mézeskalács nélkül. Az
Egerváron élõ Béresné Dormán
Ibolya húsvétra, ünnepi alkal-
makra, évfordulókra, gyerme-
keknek, magyaros és népmûvé-
szeti motívumokkal díszített
mézeskalácsaiból nyitottak ja-
nuár közepéig látogatható tárla-
tot a Balaton Színház Básti-ter-
mében.

A fûszeres illatú sütemény ké-
szítõjét elsõ kiállítása alkalmával
Balázsy Mária Éva újságíró-mûve-
lõdésszervezõként és gyermek-
kori barátnõként is méltatta. Me-
sélt a legõsibb édesítõszerrel ké-
szült finomság históriájáról, je-
lezve, hogy már az ókori görögök

is készítettek mézeskalácsot.
Utalt arra, hogy volt idõ, amikor

hazánkban a templom elõtti mé-
zeskalács átadása felért egy lány-

kéréssel. A meseirodalomban is
szerepet kapó édességet ma már
nem körtefából faragott ütõfával
készítik. A vikingek felfedezõ ha-
jóútjaikra is vittek belõle. A ko-
rábban a közszférában dolgozó,
mûvészi szinten munkálkodó
mester a Zala Megyei Vendéglá-
tók Egyesületének programján
szeretett bele a mézeskalács
gyártásába, de édesanyjától is el-
lesett fortélyokat. Zalaegersze-
gen, Martfûn, Dunaújvárosban és
Cserszegtomajon is tanult díszítõ
és glazúrozó trükköket. A kis-
mester – aki tudását szívesen
megosztja másokkal – hazánk
gasztronagyköveteként Peking-
ben is járt két alkalommal.  A lel-
kesen, szeretettel, ámulatba ejtõ
talentummal csodákat alkotó
asszonyt ajándékok átadásával
köszöntötte Kapcsándy Mária,
Vértesaljai Antalné, Csengei Ágo-
ta, Dávoti Józsefné is. A progra-
mot karácsonyi és adventi dalok
éneklésével színesítette a Lakhe-
gyi Daloskör és a Gyenesi Né-
gyek.

BÁMULATOS MÉZESKALÁCS CSODÁK

Hittel, reménnyel, szeretettel

A helyi mûvelõdési központ
„Nyitott szemmel” címû sorozatá-
nak telt házas programján bemu-
tatkozó professzor elárulta, hogy
fõ kutatási területe az agykéreg
szerkezetének és mûködésének ta-
nulmányozása, a tanulási és memó-
riafolyamatok alapjául szolgáló agyi
aktivitásmintázatok keletkezési
módjának vizsgálata, a szorongás,
az epilepszia, az Alzheimer-kór ki-
fejlõdésének megismerése. Jelez-
te: az anyag evolúciójának csúcsát
jelképezõ agy megismerése az em-
beriség és a tudomány legnagyobb
kihívása. Az agy betegségei jelentik
a legnagyobb szociális és egészség-
gazdasági terhet a társadalom szá-
mára. Ez a kolonc évente 800 mil-
liárd eurót von el más tudományte-
rületektõl Európában. Az emberi

agykéreg, amely kiterítve körülbe-
lül másfél négyzetméteres felüle-
tet adna, a legmagasabb rendû
idegmûködések központja. Funk-
cióit közel százmilliárd idegsejtjé-
nek bonyolult hálózatain keresztül
valósítja meg. A magasabb rendû
idegmûködések – például a tanulás,
a memória, eredeti gondolat kelet-
kezése, kreativitás, érzelmek – itt
társulnak az érzékszervi informá-
ciókkal. Freund Tamás illusztrációk-
kal mutatta be, miként képes az
agyban található százmilliárd ideg-
sejt hálózatot alkotva ezeket a
funkciókat ellátni, agyhullámokat
keltve. Az agyunk a szelektálatlan
információhabzsolás világában erõs
adaptációs nyomás alatt van. Egyre
több önpusztító, depressziós em-
ber menekül a dohányzás, a drog

világába, miközben a kulturális
örökség továbbadása egyre rosz-
szabb hatásfokú. A társadalmi fejlõ-
dés torzszülötteket produkál.

A személyes kapcsolat hiánya,
az elmagányosodás lelki elsivároso-
dásban ölt testet. Egyre keveseb-
ben élik meg az öröm és a kielé-
gültség érzését, mert az önzés vilá-
gában a kulturális hagyományok
rosszul öröklõdnek át, hiányoznak a
lélekemelõ, értékteremtõ kisközös-
ségek, az egyéni önmegvalósítás
pedig inkább a közösség kárára tör-
ténik. Amikor majd megfér egymás
mellett a közösségi és az egyéni ér-
dek, a hazaszeretet és az önmeg-
valósítás, akkor mindezek egymás-
ra pozitívan visszacsatolva válnak a
legnagyobb erõvé. Léteznek
ugyanis kiutak az információrobba-
nás biológiailag determinált nega-
tív következményeibõl is. Lakóhe-
lyi, szakmai, kulturális, vallási, politi-
kai kisközösségeink újjáalakítása
mellett be kell vonnunk belsõ vilá-
gunkat az agyunk tudattartalmá-
nak pozitív kialakításába. 

SZELEKTÁLATLAN INFORMÁCIÓHABZSOLÁS

Belsõ világunk átírható
Az agyhullámok, a memória, a kreativitás szerepérõl, belsõ vi-

lágunkról és az információrobbanás hatásairól tartott vetített ké-
pes elõadást a közelmúltban, a Balaton Színházban dr. Freund Ta-
más, Széchenyi-díjas neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöki székének várományosa. 

Egészséges
életteret

Aki hallotta már dr. Géczy Gá-
bor elõadását, az egy percig
nem unatkozott Keszthelyen a
Nyitott szemmel címet kapott
program elõadásán sem. 

A referátum elvben a gyü-
mölcshozó kert, a kiskert létreho-
zásának, megalkotásának fontos-
ságáról szólt. Valójában viszont
arról kapott tükörképet minden-
ki, hogy a természettõl mennyire
elrugaszkodva tengetjük a min-
dennapjainkat, ahelyett, hogy a
„létközpontú lényegre” koncent-
rálnánk. A Természetes Gyógy-
módok Egyetemének tanszékve-
zetõje egyedi szabadosságú stílu-
sával Keszthelyen is provokálta,
elgondolkodtatta a hallgatóságát.
Pulzáló, vibráló, gondolat- és tar-
talomgazdag elõadói stílusával,
nyughatatlanságával, találóan va-
rázsolta az érdeklõdõk elé a mai
életünk fonákságait. Az ELTE Ter-
mészetföldrajz Tanszékének egy-
kori tanára a Balaton Színházban
is azért munkálkodott, hogy a vé-
gét járó fogyasztói társadalom
helyett az életközpontú, hagyo-
mányos, magyar kultúrára tá-
maszkodó élettér kialakulását se-
gítse azzal is, hogy eltávolítja az
embereket az „élelmiszerszemét-
tõl” felajánlva az önállóan, a
kiskertrben termelt egészségadó
növények szüretelésének lehetõ-
ségét.



A kötet személyes bemutatko-
zással kezdõdik: a szerzõ 1967-
ben, pályakezdõként került a me-
zõgazdasági szakképzésre 1945-
ben létrejött iskolába, majd 38 évi
munka után, 2005-ben köszönt el,
amikor az iskola a tagintézményi
státuszba került. A Nagyváthynak
ma már csak történelmi emléke
van, 2012-ben teljesen beolvadt
az Asbóth Sándor Szakközépisko-
lába. 

„Az a szerencsés voltam, aki a
leghosszabb ideig oktathattam
ebben az intézményben. Két ke-
rek: 50. és 60. évforduló kapcsán

foglalkoztam az iskola történeté-
vel, s úgy éreztem, rám vár a fel-
adat, hogy megírjam a 60 évet élt
iskola történetét is” – írja a beve-
zetõben dr. Lángi Péter, majd az
indíttatás okaira is rávilágít: „Oly
sok minden történt benne mûkö-
dése során, oly sok pozitív energia
áradt szét jelképes falai közül, oly
sok tanulságos fordulat történt
vele, hogy kár lenne mindezt nem
megörökíteni.”

Errõl a múltról szerezhetnek is-
mereteket az olvasók, eleveníthe-
tik fel emlékeiket, akik kötõdtek
hozzá. Szól a kötet a kollégiumi

életrõl, a felnõttképzésrõl, a gya-
korlati oktatásról, versenyered-
ményekrõl, ifjúsági munkáról, kul-
turális tevékenységrõl, sportolás-
ról, kapcsolattartásokról. Az olvas-
mány második fele mellékletete-
ket tartalmaz a képzési szakirá-
nyokról, felsorolja a tanári kart,
tanévenként a végzett diákok ne-
veit. Külön fejezet tartalmazza az
iskolában 1969-ben megalakult
Nagyváthy Néptáncegyüttes mû-
ködését, mely ma is élõ hordozó-
ja az iskola nevének, e visszatekin-
tõ írás szerzõje dr. Bertalan Zol-
tán, a táncegyüttes alapítója. 

A kötetet a minap a Fejér
György Városi Könyvtárban mu-
tatták be.
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Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

A számtalan nyelven napvilá-
got látott „A jóságos fa”, címû
kötet, „minden idõk legjobb
gyermekkönyvei” kategóriában
lett gyõztes több országban. Ez
a feltétel nélküli szeretet eszmé-
jét hirdetõ tanmese szolgált ap-
ropójaként a gyönyörû világról
szóló beszélgetéseinkhez. Egy
játékos keresztrejtvény megfej-
tése után arra is rádöbbentettük
a gyerekeket, hogy egyre na-
gyobb felelõsség embernek len-
ni. Mi is csatlakoztunk a „Nyisd ki
a szemedet és csökkentsd a sze-
meted” elnevezéssel megjelent
hulladékcsökkentési hét környe-
zettudatos szemléletét hirdetõ
felhívásához. A programot segí-
tette a Nõk a Balatonért egyesü-
lettõl kapott társasjáték, ami
már a látványával is jókora lendí-
tést adott a célok megvalósításá-
hoz. Sikerrel rendeztük meg a
helyi óvodák összes csoportját
mozgósító városi vers- és mese-
mondó délelõttöt. Egy pályázat-

hoz kapcsoltan minden résztve-
võt egy ajándékkönyvvel jutal-
maztunk. A kézmûves-foglalko-

záson résztvevõ ügyeskezûek
hulladék papír, olló, ragasztó és a
szabadjára engedett fantázia se-
gédletével alkottak jópofa, krea-
tív dolgokat. Készült Mikulás, ba-

goly, malac és unikornis is. A
Könyvmoly Klub összejövetelén
a legújabb, általunk rendelt kö-
teteket mutattuk meg a kis tár-
saság tagjainak. Õk segítettek a
könyvek téma szerinti színcsíko-
zásában. Nagy örömünkre,
Rezibõl is ellátogatott hozzánk
mindkét óvodáscsoport, akik
részt vettek egy játékos könyv-
tárbemutatón, birtokba véve a

mese- és játékkuckót. December
elejétõl délutánonként a gyere-
kek a könyvtár adventi, karácso-
nyi és téli feldíszítésében se-
rénykedtek.

A KÖRNYEZETTUDATOS HULLADÉKCSÖKKENTÉSÉRT

Zalai Gyermekkönyvhetek
– A Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (FGYVKGYK)

már 1993 óta aktív résztvevõje a zalai gyermekkönyvhetek színes
és változatos rendezvénysorozatának. November derekától a Mi-
kulás-ünnepig ezúttal a környezettudatosság, a hulladékcsökken-
tés került a rendezvények célkeresztjébe – tájékoztatott Magyar
Szilvia, a FGYVKGYK könyvtárosa.

Az évenként megrendezésre
kerülõ dalos vetélkedõre a
Csány–Szendrey Általános Iskolá-
ban került sor a népzenei hagyo-
mányok õrzése, továbbadása cél-
jával, a szereplõi körben a tehet-
séggondozás jegyében. A ver-

seny ezzel együtt immáron rend-
szeresen méltó tisztelgés id. Hor-
váth Károly és Vajda József zalai
népdalkutatók munkássága elõtt
is, akik gazdag termést tártak fel.
Tevékenységük felbecsülhetetlen
értéket képvisel, hiszen az általuk
jegyzett dallamok száma megha-
ladja a húszezret. 

Az általános és középiskolás

korosztály számára rendezett te-
rületi versenyen 9 település:
Keszthely, Nagykanizsa, Vonyarc-
vashegy, Rezi, Zalakaros, Hévíz,
Alsópáhok, Zalakomár, Gyenesdiás
képviseletében 12 intézménybõl
érkeztek a dalosok, akik szóló-

ének, kisegyüttes, énekegyüttes
kategóriákban szerepeltek. Ösz-
szesen több mint 300 diák csak-
nem 150 produkciót adott elõ. A
felkészítésében 26 zenepedagó-
gus vett részt. 

A szereplõk minõsítõ oklevelet
vihetnek haza, az arany fokozatot
elnyerõk a megyei döntõn foly-
tathatják majd a versenyt.

Gyermekek ajkán
szép Zala dalai 

Keszthely adott otthont a napokban a már hagyományos Szép
Zalában születtem népdalverseny területi fordulójának. 

Keszthely iskolavárosi jellegéhez méltón állított emléket az egy-
kori, Nagyváthy Jánosról elnevezett középiskolának dr. Lángi Péter,
aki egész pedagógusi pályáját az intézményben töltötte. 

A szerzõ a keszthelyi Balatoni
Múzeum dolgozójaként fogott a
gyûjtõmunkához, beszélgetésre
felkeresve a fõúri családnál haj-
dan szolgálókat. Az interjúk az
1980-as évek közepétõl készültek
a hercegi család alkalmazottaival
és a Bécsben élõ Festetics György-
gyel is. Tar Ferenc a velünk élõ
történelmet írta meg. Nem keve-
sebb köszönhetõ neki mint az,
hogy a Festeticsek keszthelyi ko-
rabeli életének szemtanúi az

elbeszélésékkel élõvé teszik a
múltat. 

Több mint harminc interjú ol-
vasható, melyekbõl a hercegi csa-
lád mindennapjai mellett a vissza-
emlékezõk sorsát, életét is meg-
ismerhetjük. Azokét, akik pár éve
még köztünk éltek, nagyszülei,
dédszülei a mai generációknak.
Mindenki a saját szemszögébõl
látja a hercegi kastély életét, ter-
mészetes hát, hogy a kép sokszí-
nû. Mást és másként beszél az

életérõl és az „uraság” életérõl a
fõvadász és a béres, az udvar-
mester lánya és a szobalány. A
történetek személyessé válnak,
érzelmekkel, magánélettel, indu-
latokkal telivé. A riportok az alkal-
mazottaktól és múzeumokból
származó képekkel, levéltári do-
kumentumokkal és újságcikkek-
kel egészülnek ki. A színes olvas-
mány bemutatja, hogy a Feste-
tics család nem csak alkotásaiban
és a történelmi feljegyzésekben
él tovább Keszthelyen, hanem a
helyiek emlékezetében is. 

Az Egy arisztokrata család min-
dennapjai címmel készült kötet a
Pannon Írók Társasága és a Nem-

zeti Kulturális Alap támogatásával
látott napvilágot. Bemutatására
december elején a Balaton Szín-
ház Simándy-termében tartott
író-olvasó találkozón került sor,
Hévíz és Keszthely könyvesbolt-
jaiban kapható.

A FESTETICS CSALÁD ALKALMAZOTTAINAK EMLÉKEI

30 interjú a mindennapokról
A napokban jelent meg Tar Ferenc történész, a hévízi Bibó-gim-

názium nyugalmazott tanárának riportkötete, melyben a Festetics
családnál egykor dolgozó emberek szólalnak meg. 

A vegyésztechnikus végzett-
ségû szakember elmesélte, hogy
három évtizede foglalkozik kü-
lönbözõ natúrterápiákkal. A lelki
gondozó és reflexológus az évek
során szinte az összes mozgás- és
masszõrterápia tudora lett, a me-
gyében örömtánc- és jógaoktató-
ként is hírnevet szerzett. Szerinte
a múlton és a jövõn kesergés he-
lyett a nagyszülõi életkorban is
élhetünk könnyedebben, boldo-
gabban és nagyobb örömben is.
Szeretjük túlvállalni magunkat
ahelyett, hogy nemet monda-
nánk egy számunkra terhes felké-
résre. Nem fordítunk magunkra
elég intim idõt, nem hagyjuk,
hogy az agyunk regenerálódva
megpihenjen a csendességben.
Inkább azt engedjük, hogy a
stressz felõrölje az életerõnket.
Új életvitelre és új napirendre van

szükségünk, hogy a rövid távú
emlékezõképességünk se kopjon
el. Olyan korban élünk, ahol job-
bára a nõknek kell felvenni a har-
cot a világgal. Ehhez egy új élet-
ritmus kínálhat erõt, energiát és
egészséget. A fizikai testünket
önállóan, mindennap, otthoni
láb-, kéz-, szem- és agytornával
érdemes karban tartani, töreked-
ve arra, hogy mindkét agyfélteke
egyensúlyát fenntartsuk, az iz-
mok letapadását kioldjuk.

A megfelelõ talajtorna elvég-
zésével és a többirányú nyújtó
gyakorlatokkal hatással lehetünk
a 360 izmunkra és a 206 darab
csontunkra valamint az ízüle-
teinkre is. Jó, ha ébredéskor, éh-
gyomorra megiszunk három deci-
liter csapvizet, vagy bevizsgált
forrásvizet, és napközben is fel-
hörpintünk még legalább két liter

folyadékot. Mértékkel, a komló-
tartalmú sör és az este elfogyasz-
tott száraz vörösbor is javallt, ám
a dobozos, olcsó UHT-tejeket jobb
elkerülni. A most élõ idõsek már
nemigen használják a kezüket és
az ujjaikat, nem faragnak, nem
bütykölnek, nem gyúrnak rétest,
nem kötnek, nem horgolnak,
nem subáznak.

Az orvosok pedig, a prevenció
helyett, sokszor a szervezetre ká-
ros gyógyszereket írnak fel re-
ceptre, ezért egyre többen bete-
gen élik meg a környezetnek való
kiszolgáltatottságot. Egészséges
akkor leszek, ha másoknak és ön-
magamnak megbocsájtva elenge-
dem a mérgemet, haragomat,
dühömet.

Ha gyakori szófordulat nálam a
szíven ütött, az eldobom az agya-
mat, a most agyvérzést kapok,
akkor minden kimondott terem-
tésem elõbb-utóbb megtörténik,
mert a számítógépszerû agyamat
én programozom. Az ember egy
energetikai rendszer. Érdemes
tudatosítani, hogy az engem

megbetegítõ környezet nem fog
változni. A gondolkodás átalakí-
tását, a magam testi-lelki-szelle-
mi erõsítését bármikor elkezdhe-
tem. A négy elem: a tûz, a víz, a
föld és a levegõ is a fittségemet,
tettrekészségemet, az életerõ-
met dinamizálja. Mindegyik ele-
met le kell gyõznöm a saját szol-
gálatomba állítva. Erõs önbizal-
mat kiépítve, a félelmet legyõz-
ve, az aggodalmat félretéve le-
gyõzhetem önmagam. A jövõmet
itt és most építem. Most kell erõt
gyûjtenem, ha azt akarom, hogy
nagyon idõsen ne szoruljak má-
sok ápolására mondta el a termé-
szetgyógyász.

ÖTVENÉVES ÉLETKOR UTÁN IS

Fittség, életerõ, egészség
A Keszthelyi Természetgyógyász Klub elõadó vendége volt no-

vember közepén a Balaton Színházban Jakabfy Sándorné,
Zalakaroson élõ természetgyógyász, aki az életerõ, a fittség, az
egészség meg- és visszaszerzéséhez adott hasznos tanácsokat.

TÖRTÉNELEMKÖNYV EGY VOLT ISKOLÁRÓL

Merengés az emlékek között


