
Gyenesdiáson a Bakonyerdõ
által mûködtetett Természet Há-
zában április legvégén a KTSZ
szervezésében olyan regionális
rendezvényt tartottak, melyen a
régió települési és megyei önkor-
mányzati döntéshozói, civil és
szakmai szervezetei, vállalkozá-
sai, valamint kutatómûhelyei a
klímaváltozás hatásainak mérsék-
lésérõl és a klímaadaptáció lehe-
tõségeirõl tanácskoztak, lehetõ-
séget biztosítva a szélesebb szak-
maközi kapcsolatok kiépítésére. 

Gál Lajos, az öko- és környe-
zettudatosságáról már nevet
szerzett, zöld óvodát és öko-
iskolát indító nagyközség polgár-
mestere büszkén sorolta azon
önkormányzati, szemléletformáló
intézkedéseket, jó gyakorlatokat,
amelyek hozzásegítették az egy-
kori hegyközséget, hogy a civil
szférával összefogva, az értékõr-
zés jegyében, mostanra a klíma-
projekt hazai mintaadó települé-
se lett. Bizonyított tény, hogy a
közkedvelt üdülõtelepülésen az
innovatív gondolkodást befogad-
va intézményi és települési szin-
ten is mára sikerült csökkenteni a
szén-dioxid-kibocsátási értéke-
ket. Megtudtuk: Gyenesdiás kel-
lemes, „riviéra” jellegû mezok-
límája rendkívül kedvezõ mind a
még nyomokban megmaradt
szõlõmûvelésnek, mind a turiz-
musnak.

Musits Róbert a megye gazda-
ságának, idegenforgalmának fej-
lesztéséért, a fenntartható fejlõ-
dés és a klímavédelem elõsegíté-
séért tavaly a megyei önkor-

mányzat díjával jutalmazott szak-
értõ Zala megye 2030-ig érvé-
nyes klímastratégiájáról adott át-
tekintést vetített képes elõadá-
sában. Jelezte, mintegy félszáz
önkormányzat és rengeteg civil
szervezet valamint cég vissza-
küldte az adatgyûjtõ íveket, így
széles társadalmi bázisú lesz a
megyei stratégia, ami a globális
klímaváltozás folyamatának
nagyrégiós mérséklésére tesz kí-
sérletet. Zala megye, hazánk má-
sodik legerdõsültebb megyéje in-
kább elszenvedõje, mint okozója

a klímaváltozásnak. Mindazonál-
tal mind a természeti, mind az
épített környezet ki van téve a
klímaváltozás veszélyeinek. Ör-
vendetes, hogy az itt élõk tudása
e tárgykörben folyamatosan nö-
vekszik, de a régi szokások meg-
változtatására sokszor csak kevés
hajlandóság mutatkozik. Miha-
marabb zöld utat kell biztosítani
a klímabarát megoldásoknak, és
össze kell hangolni a klímavédel-
mi intézkedéseket, hogy a 18 fel-
vázolt ambiciózus célt teljesíteni
lehessen. A megye fõbb turiszti-
kai kínálati elemeire jellemzõ sé-
rülékenység mérséklése valamint
a vízkáresemények bekövetkezé-
si valószínûségének csökkentése
is a kiemelt feladatok között sze-
repel. A stratégia megvalósítását
szakmailag támogatja a Zala me-
gyei éghajlatváltozási platform

A majálisról most sem hiá-
nyoztak a borházak, a kézmûve-
sek, a gyermekjátékok, a kirako-
dóvásári portékák. A Helikon kó-
rus, a 379. számú Feltámadás
cserkészcsapat és a Balatoni Bor-
barát Hölgyek Egyesülete is köz-
remûködõje volt a balatoni sze-
zont megkezdõ ünnepségnek,
melyet a város polgármestere
nyitott meg. Ruzsics Ferenc kö-
szöntötte Boppard japán testvér-
településének vendégeit is. Je-
lezte, öröm jelen lenni az elmúlt
évtizedben szebbé tett parton. A
megoldandó tervekkel, felada-
tokkal kapcsolatban bejelentet-
te: a városi strand õsztõl újabb
attrakciókkal lesz gazdagabb. A
Sörház ipari mûemléket több
mint egymilliárd forintból kezdik

megújítani még idén. A Zöld vá-
ros projektelemeire – a sétálóut-
ca részleges megújítására, a Zep-
pelin tér teljes átalakítására, a Fõ
tér további zöldítésére, a Helikon
park újabb attrakciókkal való ellá-
tására –is jut majd közel egymil-
liárd forint. Kormányhatározat
született 367 milliárd forint el-
költésérõl, amit ugyancsak a
„magyar tenger” modernizálásá-
ra lehet fordítani. Az ésszerû fej-
lesztéseknek gátat nem emelve
együtt kell megõrizni természeti
kincsünket – húzta alá. A közös
munkához mindenkinek erõt,
egészséget és tisztességet kí-
vánt.

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ azt
emelte ki, hogy az önkormányzat

és a kormány az elmúlt idõszak-
ban sokat tett azért, hogy minél
több turista érkezzen, valamint
jó és rossz idõben is vonzóbb le-
gyen Keszthely, a Balaton-part és
a térség. Ahhoz, hogy Keszthely
még kívánatosabb idegenforgal-
mi célpont legyen, további mér-
téktartó, a városhoz illõ, határo-
zott irányba mutató fejlesztések
szükségesek. Küszöbön állnak a
parti sétányfejlesztések, és fon-
tos az új szállodák építése is.
Utalt rá: idén és jövõre már lé-
nyeges elõrelépések tanúi lehe-
tünk.

Közölte: õsztõl norvég pilóta-
képzõ központot hoznak létre
Hévízen a sármelléki repülõtérhez
kapcsolódva, ami a térségre is
pozitív hatással lesz. Szerinte a
költészettel teli balatoni nyár az
érzelmekrõl, a szépségrõl, a jó
idõrõl is szól; arról, hogy minden-
ki jól érezze magát itt.
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ÉVADNYITÓ, MAJÁLIS, MUZSIKA

Elindult a szezon Keszthelyen

Keszthely város turisztikai szezonnyitó ünnepségét már hosszú
ideje május 1-én, a munka ünnepével és az európai uniós csatlako-
zás évfordulójával együtt rendezik meg. A keszthelyi évadnyitó és
majális helyszíneként ezúttal is a Balaton-partot jelölték ki, ahol
koncertek, táncbemutatók, gyermekmûsorok, utcabál is szórakoz-
tatta a vendégeket. A Helka sétahajó fedélzetérõl pedig idén is
megkoszorúzták a Balatont.

BALATON RÉGIÓBELI KLÍMABARÁT RENDEZVÉNY

Az éghajlatváltozásról Gyenesdiáson

A Balaton magas vízállása és a viharos szél miatt április derekán kicsapódtak a hullámok a
keszthelyi móló közvetlen közelében. A „magyar tenger” Keszthelynél régen mutatott fel ilyen
erejû kiöntést. A tó ugyan kiöntött a medrébõl, de ezen a helyen ez a fajta belvízjelenlét nem szá-
mít szokatlannak. Ezúttal a játszótér közelségébe is sodort hullámokat az orkán erejû szél. A vi-
haros erejû orkán a keleti medencébõl a vizet hirtelen nyomta át a partra, amit amolyan ideigle-
nes Kis-Balatont elkészítve, jócskán eláztatott. A keszthelyi parton belvíz alakult ki, a környék
padjai is vízben úsznak. Efféle kiöntésre azokban az esztendõkben egyáltalán nem került sor,
amikor a tó vízállása nem volt ilyen magasan tartva. Sokan tartanak attól, hogy a vízszint továb-
bi emelése hasonló gondok okozója lehet a jövõben.

A globális klímaváltozás mára mindenki számára érzékelhetõ va-
lósággá vált. Az elkövetkezõ évtizedek legnagyobb kihívását az fog-
ja jelenteni, hogy a mérséklés és az alkalmazkodás terén az emberi
közösségek mennyire lesznek hatékonyak. A Klímabarát Települések
Szövetsége (KTSZ) megalakulásától kezdve küldetésének tekinti,
hogy e kérdésekben a helyi közösségek felelõsségvállalását erõsítse. 

Megtudtuk: a kezdetben ne-
hezen felismerhetõ, egyénen-
ként különbözõ tünetegyüttest
létrehozó, gyógyíthatatlan Alz-
heimer-kór a leggyakrabban elõ-
forduló demenciabetegség. A
betegség lefolyása lassítható,
melyben fontos szerep jut a
gyógyszeres kezelés mellett a
környezetnek és az otthoni gon-
dozásnak. A szakkonferencián

bemutatkozott a TÉT – Életko-
runk Alapítvány és a Memória-
centrum Kft., akik szoros együtt-
mûködésben az egészségügyi és
szociális ellátókkal közösen, im-
már a régióban élõ demens sze-
mélyeknek és a hozzátartozóik
számára is tartanak majd képzé-
seket, tanácsadásokat, tájékozta-
tókat, bemutatókat.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az Alzheimer Café a demenciával élõ személyek és hozzátarto-
zóik részére és segítése céljából szervezett, oldott környezetben,
rendszeres idõközökben tartott találkozó, melyen szakember is
megjelenik, a részvétel pedig önkéntes és kötöttségektõl mentes.
A Hollandiában 22 évvel ezelõtt megtartott elsõ ilyen találkozó óta
több országban már egész hálózattá alakult, fél évtizede hazánk-
ban is elterjedõben van, és mostantól Keszthelyen is elérhetõ lesz. 

ALZHEIMER CAFÉ KESZTHELYEN
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Kiderült: a becsületes megta-
láló által a Balatoni Múzeumba
megõrzésre átadott 2776 db-os
éremgyûjtemény legko-
rábbi darabjai az ókori
görög, illetve köztársa-
ság kori Róma pénzei
közül valók. A páratlan
gyûjtemény több mint
két évezred numizmati-
kai anyagát szemlélteti.
A kincslelet az érmeken
kívül ékszereket és em-
léktárgyakat is tartal-
maz, melyek vizsgálata
alapján nagy valószínû-
séggel kijelenthetõ,
hogy a gyûjteményt
1944. június 20-a elõtt, a
keszthelyi zsidó lakosság
deportálását megelõzõ
hetekben rejtették el.

Az érmegyûjtemény-
re, az ékszerekre és em-
léktárgyakra még feb-
ruárban egy keszthelyi belvárosi
ház pincéjében bukkantak, ami-
kor a felgyülemlett talajvizet ki
akarták onnan szivattyúzni. A
megbecsülhetetlen értékû tár-
gyakat a néhai tulajdonosok be-
fõttesüvegekben ásták el, majd
februárban véletlenül bukkantak
rá a névtelenségüket fenntartani
kívánó megtalálók. Az ásás és a
fémkeresõvel végzett kutatás
nyomán összesen hat, lezárt be-
fõttesüveg került elõ. A becsüle-
tes megtalálók azonnal értesítet-

tek a város jegyzõjét, aki rögvest
felvette a kapcsolatot a Balatoni
Múzeum vezetõségével. Az ék-

szerek felületén talált vésetekbõl
a szakértõk kiderítették, hogy a
lelet tulajdonosai minden bi-
zonnyal a keszthelyi Pollák és
Rosenberg famíliákhoz köthetõk.
Egyelõre nincs hiteles információ
arról, hogy élnek-e még egye-
nesági leszármazottak, örökösök.
Az egykori tulajdonosaik valószí-
nûleg a deportálásukat megelõ-
zõen áshatták el a kincseket.  

Redõ Ferenc numizmata szak-
értõ megjegyezte: az idõszámítá-
sunk elõtti 2–3. évszázadból valók

az elsõ érmedarabok, a legutol-
sók pedig már az 1940-es évekbõl
származnak. A több mint kétezer
év érméinek negyven százaléka a
római császárság korából való, de
van egy nagyobb, a 17–19. szá-
zadból származó pénzveretgyûj-
temény is. A tudatos gyûjtõmun-
ka eredményét hét üvegtárlóban
sikerült kiállítani. A Kárpát-me-
dencei térségben felbukkant
pénzek között van német, olasz,
spanyol, portugál, angol, szovjet,
japán, arab, kínai érme is.  

Rejtõ Gábor arról szólt, hogy a
második világháborúban Keszt-
helyrõl 829 zsidót deportáltak, de
közülük csak 64-en élték túl a vi-
lágégést. A városba a túlélõk kö-
zül is csak minden második em-
ber térhetett vissza.    

Ruzsics Ferenc, Keszthely pol-
gármestere azt jelentette be,
hogy az önkormányzat a tulaj-
donviszonyok tisztázása érdeké-
ben az államnak is bejelentette a
mesébe illõ, féltve elrejtett
kincsleletet. Az értékes gyûjte-
ményt a nagyközönség számára
is szeretnék bemutathatóvá ten-
ni június elsõ hétvégéjén, a város
napján. 

A mindenre kiterjedõ magyar
hagyomány életfelfogását hitele-
sen és sikeresen közvetítõ népsze-
rû elõadó a szkíta–hun–avar–ma-
gyar etnokulturális kutatás jeles
alakjaként beszélt arról, hogy mi,
magyarok emberileg sokkal köze-
lebb vagyunk a méltóságteljes tar-
táshoz, mint a többi európai nem-
zet. Mindez nem egy indokolatlan
büszkeség, hanem annak tudata,
hogy kik vagyunk, honnan jöttünk
és hova tartunk. Ez a tudás mára
elbizonytalanodott ugyan, de újra
életre kelthetõ. A kérdést az
1930-as években is feltették és a
Tudós Társaság feleletet is adott
rá. Kodály Zoltán viharos politikai
és társadalmi körülmények köze-
pette is pontosan látta a magyar-
ság helyzetét és a Magyar zene,
magyar nyelv, magyar vers címû
mûvében meg is örökítette, hogy
mi fontos és mi lényegtelen. A Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia Életmû-
díjával elismert író, tanulmánykö-
tet-szerzõ szerint a médiában

nemzetbutító csatornalé folyik, a
nemzet megtartó erejét tudato-
san igyekeznek aláásni. Csúcsra
járnak az EU-ban a magyarellenes
tendenciák, nem veszik le rólunk a
„bûnös nemzet” címkét. A hírrel
akarják pótolni a tényeket. Pedig a
magyar népdalnak és népmesé-
nek is szakrális küldetése van, de
ezt is ki akarják szorítani. A magyar
irodalomnak csúcsteljesítményt
adó szerzõi vannak, akik a világiro-
dalom sztárolt szerzõit is lekörö-
zik. A nyugat-európai irodalom a
reneszánsz óta a jövedelmezõség-
nek vettetik alá. Szerinte, mi ma-
gyarok jól tesszük, ha a minden-
séggel mérjük magunkat.

A magyar nemzet nyelvi, mû-
veltségi és kulturális ajándékot is
kapott, csak saját értékeinket sem
tiszteljük eléggé. A csillagmítoszi

keretrendszer összefüggései és
üdvtörténeti kapcsolódásai meg-
találhatók Bornemissza Péter: Ma-
gyar Elektra; Ilosvay Selymes Pé-
ter: Toldi; Gyergyai Albert: Árgyilus
királyfi és Tündér Ilona; Fazekas Mi-
hály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: A
láthatatlan ember; Jókai Mór: A kõ-
szívû ember fiai címû mûvekben.

A magát a korrupcióellenes
küzdelem élharcosaként bemuta-

tó politikus ígérte: megválasztása
esetén az uniós pénzek teljes
egészében azok érdekét szolgál-
ják, akiknek címezve lettek.

Kiemelte: „Álláspontunk hatá-
rozott és egyértelmû. Fizessenek
a bûnösök! E jelszóval gyûjtjük az
aláírásokat a korrupcióellenes
kezdeményezéshez, amit nem-
csak hazánkban támogatnak, ha-
nem más uniós tagországokban
is.” Mint jelezte, el kívánják érni,
hogy az uniós pénzeket Keszthe-
lyen és környékén is valóban az
iskolákra, óvodákra, egészség-
ügyi intézményekre lehessen köl-
teni. A párt EP-választási prog-
ramja: a „Biztonságos Európát,
szabad Magyarországot!” címet
viseli. Visszaállítanák a határõrsé-
get a migráció kivédésére, fellép-
ve az illegális bevándorlás ellen.
Támogatják az egyenlõ munkáért
egyenlõ bért elvet és a nyugdíj-
unióra vonatkozó kezdeménye-
zést is. A Jobbik közel félmillió
voksot begyûjtve indította el a
béruniós kezdeményezést, hogy
a hazai bérek és nyugdíjak végre
közelítsenek a nyugat-európai-
hoz. Határozottan fel kívánnak
lépni a lopás, a korrupció, az álhí-
rek ellen.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az éveken át, akár egy évtize-

dig tartó otthoni gondozás-ápolás
nagy anyagi és lelki terheket ró a
családra, bezárkózáshoz és elszi-
getelõdéshez vezet, és gyakran
kikezdi a hozzátartozók egészsé-
gét is. A demencia világszerte ter-
jed, ezért az érintett családok tár-
sadalmi méretû segítésére van
szükség – hangzott el. A betegek
és a hozzátartozóik már szakem-
ber jelenlétében tájékozódhatnak
a kórról, kötetlen beszélgetésen
és más társas tevékenységben ve-
hetnek részt, megismerhetik a

hasonló helyzetû családok életét.
A korábban Franciaországban
praktizáló dr. Menyhárt Miklós bõ-
nyi háziorvos kezdeményezésére,
Dallos Rita szakmai vezetõ, szo-
ciálgerontológus-szociálpolitikus
iránymutatásával immár Keszt-
hely is feliratkozott a café-össze-
jöveteli listájára, így a térségben
sem marad el a folyamatos segít-
ségnyújtás a betegség megisme-
résében és elfogadásában, a tá-
mogatás az otthoni elszigetelõdés
leküzdésében, a közbenjárás a
családtagok lelki egészségének
megóvásában. A Balaton Színház-

ban két szekcióban tartott szak-
mai megbeszélésen Ruzsics Fe-
renc polgármester köszöntõjében
arra utalt, hogy a betegség Ma-
gyarországon mintegy egymillió
embert érint. A nemzetközi háló-
zat alapelveit követõ, alulról jövõ
kezdeményezésrõl és a segítség-
adás fontosságáról is szólt dr.
Szutrély Péter fõorvos, a Turul
orvosklub elnöke, aki korábban
demens betegeket is gondozott
Németországban. Dr. Rajna Péter
professzor pedig vetített képes
elõadásában az öregedés társadal-
mi vonatkozásait foglalta össze.

AZ ALZHEIMER CAFÉ KESZTHELYEN

Idõben felismerni

A projekt szakmai tartalmát és
idõbeli ütemezését valamint a
fejlesztést megvalósító menedzs-
menttagokat, illetve a szakmai
csapatot Princzinger Péter, a Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség
(MKSZ) elnöke egy interaktív ápri-
lis végi workshopon mutatta be.
Kiderült: a BalatonBike 365 fantá-
zianevû átfogó fejlesztéssorozat
célja, hogy a térséget az eszten-
dõ minden napján vonzóvá tegye
a túrakerékpározók számára, aki-
ket 2020 õszére már telefonos
applikáció is segít a tó körüli él-
mények felkutatásában. A legfon-
tosabb, hogy a projekt teljes egy-
ségként tekint a Balatonra, és
önálló desztinációként kívánja be-
mutatni azt a kerékpárosok szá-
mára, beleértve a természeti
szépségeket és az épített öröksé-
get, a települések turisztikai att-
rakcióit és vendéglátását. Látha-
tó, vonzó, elérhetõ, minõségi és
könnyen megosztható élménye-
ket szeretnének kínálni. Február-
ban 13 országos szakmai szerve-
zet rögzítette az együttmûködési
szándékát. Jelenleg is folyik a be-
szerzések elõkészítése, a bejárás,
a kutatások bonyolítása és kiérté-
kelése, hogy sikerüljön a legopti-
málisabb módon hozzákezdeni az
infrastruktúra kialakításának. Ha-
marosan megkezdõdhet a túraút-

vonalak kijelölése, ezek kitáblázá-
sa, bringás pihenõhelyek építése. 

Három kiemelt szolgáltató-
pont (Balatonfüred, Balatonföld-
vár és Keszthely) létrehozásával
legalább száz pihenõpont meg-
alakításával és külön mobiltelefo-
nos applikáció segítségével kíván-
ják felszögezni a Balatont a hazai
és a külföldi kerékpáros turisták
térképére jövõ év végéig. Feltér-
képezik és kijelölik a Balaton régi-
óban a meglévõ 206 kilométeres
bringakörúton kívül található
mintegy 600 kilométernyi kerék-
pározható útvonalat. Mindezek
hálózatba kapcsolásával kialakíta-
nak egy 350 kilométeres hosszú-
ságú Nagy-Balaton körutat. A két

keréken közlekedõ turisták szá-
mára hatnyelvû tájékoztatóanya-
gokat valamint webes alkalma-
zást is készítenek. A rendezvé-
nyen Ruzsics Ferenc polgármes-
ter és Princzinger Péter is kiemel-
te: példaértékû és kiemelésre ér-
demes Tar László helyi turisztikai

szakember áldozatvállalása. Õ a
„bringások pápájaként” járult hoz-
zá, hogy a Balaton egész évben iz-
galmas desztináció legyen. A
„nyugat-balatoni kerékpárosok
fejedelmének”, a program motor-
jának a lelkiismeretes, fáradhatat-
lan elszántsága is kellett ahhoz,
hogy az aktív turisztikai kínálat
teljes értékû, minél szélesebb és
minél magasabb színvonalú lehes-
sen. A célok és elvárt eredmények
mielõbbi eléréséhez tovább kell
erõsíteni a hazai és a külföldi mar-
ketingtevékenységet, érdemes
egy háromnapos bringás feszti-
vált is életre hívni és még az erdei
útvonalak stabilizálására is gondot
kell fordítani – hangzott el.

ÉRDEMI MUNKA KEZDÕDÖTT

Bringás balatoni fejlesztések
Keszthelyen az Amazon Ház Látogatóközpontban sajtótájékozta-

tón jelentették be, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ), a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fej-
lesztõ Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány alkotta kon-
zorcium valósíthatja meg a balatoni kerékpáros turisztikai szolgál-
tatások fejlesztését szolgáló 1,2 milliárd forint összegû projektet.

Jobbik: EP-választás
Bana Tibor, a Jobbik EP-listán szereplõ politikus keszthelyi sajtó-

tájékoztatóján a május 26-ai európai parlamenti választáson való
aktív részvételre buzdította a választópolgárokat, valamint arra,
hogy támogassák a párt listáját a szavazólapon. 

Megtudtuk: ezúttal az öt
keszthelyi általános iskola mind-
egyikébõl érkeztek a döntõre
olyan diákok, akik a legjobban tel-
jesítettek az elsõ, írásbeli forduló-
ban. A húszfõs mezõny legelébb a
város természeti értékeinek is-
meretébõl vizsgázott. Ezúttal is
volt írásbeli és szóbeli megméret-
tetés. A tanulók találkoztak térké-
pes és képfelismerõ feladattal és
totó-játékkal is. Leginkább a
Keszthelyi-hegység értékei kerül-
tek célkeresztbe. A háromfõs zsû-
riben helyet foglalt Sáringer-
Kenyeres Tamás, az MNVH elnöke;
Tóth Péter, a Bakonyerdõ Zrt. ke-

rületvezetõ erdésze és Vetõné
Zeke Erzsébet, a Nõk a Balatonért
Egyesület Keszthely és Vidéke
csoportjának elnöke. Elõzetesen
a Keszthelyi-hegységgel kapcso-
latos rajz elkészítése is része volt
a megmérettetésnek. A legsike-
rültebb alkotásokat a könyvtár-
ban egy kamarakiállítás kereté-
ben ki is helyezték. Minden részt-
vevõnek jutott ajándék a
Bakonyerdõ és a helyi önkor-
mányzat jóvoltából. A díjakért és
a pluszajándékokért ebben az év-
ben: a Cápa csali, az Életfások, a
Jézu Som, a Medvehagymák és a
Mohák csapatai versengtek.

Zöld Zala vetélkedõ

– A 2009-es elsõ találkozást is beleértve immár kilencedik alka-
lommal szerveztük meg Keszthelyen, a Fejér György Városi Könyv-
tárban pályázati források felhasználásával a Zöld Zala címet viselõ,
természet- és környezetismereti, helytörténeti, helyismereti, a
földrajzi környezetünkre fókuszáló vetélkedõt általános iskolások
számára – tudatta lapunkkal a szervezõk nevében Verebélyi Judit
könyvtáros.

MÛVÉSZETTÖRTÉNETI ELÕADÁS

Mit ér az ember, ha magyar?
Pap Gábor Magyar Örökség-díjas mûvészettörténész, irodalom-

történész tartott elõadást arról, hogy mit jelent magyarnak lenni
itthon és a világban.

FELBECSÜLHETETLEN KINCSEK KESZTHELYEN

Éremgyûjtemény érkezett
A közelmúltban Keszthelyen megtalált felbecsülhetetlen értékû

kincsleletet mutatta be közös sajtótájékoztatón Ruzsics Ferenc
keszthelyi polgármester, Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazga-
tója, Redõ Ferenc régész és Rejtõ Gábor, az Egységes Magyarorszá-
gi Izraelita Hitközség keszthelyi elnöke.



A „Keszthely hazavár” címû if-
júságsegítõ programhoz kap-
csolódva, egy életpálya-terve-
zést elõsegítõ elõadás-sorozat
részeként dr. Lukács Gábor
egyetemi docens, emberi erõ-
forrás-tanácsadó a Balaton Szín-
ház Kacsoh Pongrác-termében
beszélt arról, hogy milyen vele-
járói vannak az álláskeresésnek
a munkaadói oldalról.

A legfrissebb kutatási eredmé-
nyeket tartalmazó vetített képes
prezentáció már tartalmazta a
KSH 2018-as munkaerõpiaci elem-
zéseit. Az érdeklõdõ fiatalok meg-
tudhatták, hogy, jelenleg hazánk-
ban mintegy 4,3 millió munkavál-
lalót tartanak nyilván és az üres
álláshelyek száma a versenyszfé-
rában körülbelül 45 ezerre tehe-
tõ. A foglalkoztatottak létszám-
aránya örvendetesen növekszik.
Magyarország munkaerõpiacán

háromosztatú folyamatok zajla-
nak. A központi régióban nagyon
jó foglalkoztatási arányokat mu-
tatnak ki. A közfoglalkoztatottak
száma elenyészõ a fõvárosban és
Gyõr-Moson-Sopron megyében is.
A Dunántúl északi részén is jó ada-
tok vannak. A magyarok külföldi
munkavállalásának aránya kis
mértékben csökkent. Az elsõdle-
ges munkaerõpiac erõsen bõvült.

A munkaerõpiaci sikerességhez
kulcskompetenciák megléte szük-
séges. A munkaerõpiac helyzetét
átfogó elõadás során elhangzott,
hogy léteznek szakmai, szemé-
lyes, társas és módszerkompeten-
ciák is. Az álláshirdetések mostan-
ság az online világ irányába tolód-
tak el. Minden munkavállalón szá-
monkérik a konszenzuskészséget,
a lelkiismeretességet, a kiegyen-
súlyozottságot, a nyitottságot, az
extroveltáltságot. A munkaerõ-
szükséglet tervezésének minden
cégnél, vállalatnál van egy kiala-
kult gyakorlata, módszere. A to-
borzás folyamata mindenhol más
és más lehet, de vannak olyan
alap munkavállalói tulajdonságok,
amelyek nem hiányozhatnak
egyetlen emberbõl sem, ha állás-
hoz akar jutni. 

A Biztonságosan, egészsége-
sen Gyenesdiáson (BEGY) prog-
ram a Föld napja alkalmából kínált
érdekességeket a gyermekeknek,
az iskolásoknak. A programok ka-
valkádja szombaton startolt. A
Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let szervezésében zajló rendez-
vény a III. Szegedi Honvédzászló-
alj és a Gyenesdiási Huszárbandé-
rium közös honvédfelvonulásával
kezdõdött, amire a honvéd- és lo-

vasbemutató tette föl a koronát.
A környezetvédelem és a Föld
napja alkalmából a felnõtteket is
megcélozták, egyebek mellett
botanikai sétával és e-autók be-
mutatójával. A vasárnapi záróna-
pon erdei fõzõversenyt tartottak,
majd újra szerepet kaptak a hu-
szárok és honvédek egy fegyver-
zeti parádén. Környezetvédelmi
program, népi ételek készítése, a
gyerekeknek a Brumi Bandi Band

fellépése, sodrófahajító verseny,
táncház, zenés tábortûz, körtánc,
közös ének is a kirándulók és a
vendégek kedvét kereste. A
Nagymezõn tartott vasárnapi kö-
zös pikniken reggeltõl estig érde-
kes mûsorokkal, finom ételekkel
töltekezett mindenki. A baráti
örömünnep délutánján a helyi ci-
vil élet képviselõi tortával köszön-
tötték a program szervezõit. 
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Elõadás a munkavállalásról

A Zsolnay lányok néprajzi
gyûjteményébõl rendeztek kiál-
lítást Hévízen a belvárosi mú-
zeumban. A tárlatnyitó ünnep-
ség alaphangulatát a háromtagú
Szigeti Banda zenekar vonósai
népzenei show-val, a Nagyváthy
Néptáncegyüttes vezetõi pedig
fergeteges kalocsai táncok be-
mutatásával, illetve egy táncház
keretében somogyi ugrós tán-
cok gyakoroltatásával adták
meg.

A „Mindig nyíló virágok” fõcí-
met kapott, június 10-éig láto-
gatható tárlatot Burján István, a
pécsi Janus Pannonius Múzeum
osztályvezetõje, fõmuzeológus
etnográfusa nyitotta meg. Ki-
emelte: a Zsolnay Teréz által
összegyûjtött páratlan minõségû

és tekintélyes méretû anyag an-
nak ellenére felbecsülhetetlen
értékû gyûjtemény, hogy sok
esetben nem derül ki a tárgyak

készítõjének, viselõjének, hasz-
nálójának kiléte, sõt a tárgyak
pontos készítési helye sem. Az
ország második legnagyobb tex-

tilgyûjteménye hatalmas néprajzi
értéket és óriási iparmûvészeti
értéket képvisel, és a közeljövõ-
ben Szerbiába és Horvátországba
is eljut. A kultúrtörténet Zsolnay
Teréz gyûjtését a legkorábbi nép-
rajzi gyûjtések között tartja szá-
mon. A hagyaték jelentõs részét
teszik ki a hímzett viseletdara-
bok, amelynek jelentõs hányada
baranyai horvátokhoz, sokácok-
hoz, bosnyákokhoz köthetõ. A dí-
szes fõkötõ egykor a férjes as-
szonyok viseletének elmaradha-
tatlan darabja volt és a lakoda-
lom során került a friss menyecs-
kék fejére. A fõkötõk színe és
mintája jelezte a viselõje hova-
tartozását, korát, helyzetét.

Hermann Katalin, a kiállítás
iparmûvész rendezõje, a hévízi
mûvelõdési intézmény vezetõje
azt emelte ki, hogy a pazar min-
takincsû viseletdarabok készíté-
sekor még nem tanítottak tuda-
tos tervezõi elgondolásokat, de a
tárgyakon hagyott motívumkin-
csek méretükben, formájukban
lenyûgözõk akkor is, ha a termé-
szetes textilfestékek az idõk fo-
lyamán kissé kifakultak. 

A HÉVÍZI BELVÁROSI MÚZEUMBAN

Különleges Zsolnay-fõkötõk

A szállodák közt tavaly meg-
hirdetett minõsítõ verseny nem-
rég Budapesten tartott díjkiosztó
ünnepséggel zárult. Az elismerést
a Lotus Therme Hotel & Spa, a
NaturMed Hotel Carbona és a két
Danubius-szálloda, a Health Spa
Resort Aqua valamint a Health
Spa Resort Hévíz kapta. A tanúsí-
tó védjegy magas színvonalú,
európai minõségirányítási elvek
alapján mûködõ minõsítési rend-
szerben való önkéntes részvétel-
lel nyerhetõ el. Nemzetközi elis-
merést jelent, hogy a Szállodák és
Vendéglátóhelyek Európai Szö-
vetsége (HOTREC) is akkreditálta.
A díj 3 évre szól, viselõi ez idõ

alatt jogosultak a Q logó és a véd-
jegy használatára. Mindez hozzá
méltó kötelezettséget jelent,
aminek tartása szakmailag ellen-
õrzött. 

A magánszálláshelyek körében
eddig 61 ház nyert koronás fémje-
let országos minõsítési eljáráson,
többségében a legmagasabb fo-
kozatú kategóriákat megszerezve.
Ennek hátteréhez tartozik, hogy
Hévízen reneszánszát éli a vendé-
gek magánszálláshelyek iránti ér-
deklõdése, kül- és belföldi körben
egyre élénkülõ kereslet mutatko-
zik az önálló apartman vagy ven-
dégház bérlésére. Az igények
ugyan a '90-es évek nagy hulláma

óta sokat változtak, ám erre igen
eredményesen reagálnak a kvár-
télyt kínálók. A megfeleléshez az
önkormányzat immáron évek óta
segítséget nyújt, a minõségi fej-
lesztését Hévízen pályázati rend-
szer támogatja. Az idén benyújtott
116 pályázatból 113 került pozitív
elbírálásra, összesen 15.297.235
forint értékkel.  Az anyagi segítség
ösztönzõ a minõsítõ tanúsítvány
megszerzésére, annak költségei is
elszámolhatók a pályázat kereté-
ben. Az idei támogatási szerzõdé-
sek megkötésére április végéig sor
került. 

A fejlõdés hatékonysága jól
mutatkozik a vendégforgalmi
adatokban, az utóbbi 4 évet átte-
kintve a 2015-ben regisztrált
99.704 vendégéjszakával szem-
ben 2018-ban már 140.581 ven-
dégéjszakát értek el a magánszál-
láshelyek.

HÉVÍZ SZÁLLÁSHELYEIN

A minõség fémjelei 

RÜGYFAKADÁS – TAVASZÜNNEP

Gyenesdiás örömünnepe

Idén országosan 28 szálloda, köztük 4 hévízi nyerte el a Magyar
Turizmus Minõség díjat, de élenjárók a fürdõvárosban a magán-
szálláshelyek is, az országban itt található a legtöbb koronás minõ-
sítéssel ellátott vendégház és apartman. 

Kossuth-kör
alakult

A közösségi és társadalmi te-
vékenységet folytató Kisváro-
sunkért Érdekvédelmi Egyesü-
let, rövidített nevén KÉVE veze-
tõi tartottak sajtótájékoztatót
április derekán.

Bejelentették: dr. Hadházy
Ákos független országgyûlési
képviselõ, a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom alelnöke részvé-
telével Keszthelyen is megalakult
a Kossuth-kör, amelyik hatékony
önszervezõdõ hálózatként igyek-
szik segíteni, hogy a Balaton fõ-
városában is az õszi önkormány-
zati választásokra hiteles polgár-
mesterjelöltet és képviselõjelöl-
teket találjanak. A Kossuth-kör
megalakulásával egyidejûleg a
városban mûködõ ellenzéki erõk
és civil szereplõk az együttmûkö-
dés részleteirõl is határozatot
hoztak. A közös jelöltállításról je-
lölõ szervezetként a KÉVE fog
majd döntést hozni. A keszthelyi
Kossuth-kör elnökévé Molnár Ti-
bort választották. Az összefogás
elsõ lépése a Balaton-part fej-
lesztésével kapcsolatos helyi
népszavazási kezdeményezés el-
indítása, az aláírásgyûjtés meg-
kezdése lesz május elsõ hetében.
Az általuk javasolt fejlesztési el-
gondolások ismertetésére egy
vetített képes elõadást és fóru-
mot is tartottak.  

A Nyugat-Balaton aktív és családbarát üdülõfalujában a balato-
ni elõszezon elsõ nagyrendezvény a tavaszköszöntõ szabadtéri
családi ünnep volt a húsvét utáni elsõ hétvégén,  amelyen szabad-
tûzi fõzõverseny, régi korok konyhája, játékos programok, kirándu-
lás, lovas- és íjászbemutató, sodrófahajító és malomkõdobó ver-
seny, zene is kínált kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak.

A keszthelyi Helikon Kastély-
múzeum történelmi könyvtárá-
nak május havi kiállítási darabja
a Festetics György gróf által el-
indított Helikoni ünnepségekhez
kapcsolódik, az 1818-ban ki-
adott Helikon I. címû kötet be-
mutatásával. 

Az ünnepségek megtartására
anno összesen 5 alkalommal ke-
rült sor 1817–1819 között február
hónapokban, 1818-ban májusban
is megrendezték. A diákok mel-
lett az akkori idõk jelentõs tudó-
sai, írói, költõi vettek részt. Töb-
bek között Berzsenyi Dániel,
Dukai Takács Judit, Pálóczi Hor-
váth Ádám, Nagyváthy János,
Ruszek József és még sokan má-
sok. Nagyon fontos momentum-
nak számított, hogy velük szemé-
lyesen találkozhattak a fiatalok,
tõlük hallhatták mûveiket. A Heli-
kon I. kötet születésének törté-
nelmi hátteréhez tartozik, hogy
Festetics I. György pedig gondos-
kodott e mûvek nyomtatásban
való megjelentetésérõl. Keszt-
helyre hívta Perger Ferenc nyom-
dászt, aki a gróf meghívását elfo-
gadva lett Zala vármegyében az
elsõ nyomdász. A Helikoni ünne-
pet 1818-ban József nádor el-
hunyt felesége, Hermina Mária
Amália magyar királyi hercegné
emlékének szentelték, ebbõl az
alkalomból Perger kitett magáért:
egy ízléses, díszes kötetként je-
lent meg Helikon I. címmel a ren-

dezvény irodalma. A mû elõszavát
Ruszek József keszthelyi plébá-
nos, Petróczy János és Asbóth Já-
nos georgikoni tanárok írták.
Összesen 25 irodalmi munkát le-
het fellapozni. Köztük találni Ber-
zsenyi Dániel Keszthely Isteneihez
írt himnuszát, Dukai Takács Judit
öt költeményét, Döbrentei Gábor
egy írását, Keszthely szülötte,
Nagy Ignácz lelkes dicséretét
Keszthely városáról. 

A mecénás grófnak állandóan
foglalkoztatott könyvkötõmeste-
re is volt Földesi István keszthelyi
polgár személyében, minden bi-
zonnyal e mûvet is vele köttették
be. Nagyon jó állapotban maradt
fenn félbõr kötésben, aranyozott
gerinccel. Az antológiából ez az
egyetlen kiadás, méltán nevezhe-
tõ Keszthely egyik szellemi hun-
garikumának.

A hónap könyve

Dr. Horváth István, a kapitány-
ság vezetõje képviselõ-testületi
ülés keretében országos tenden-
ciákkal összefüggésben Hévízre
vonatkozóan megnyugtató hely-
zetet vázolt. Elmondta, hogy az
országban jellemzõen az indulati
bûncselekmények és a közlekedés
körében elkövetett jogsértések
elleni fellépés igényel nagyobb
erõket, a keszthelyi kapitányság
illetékességi területen a vissza-
szorítás jól kezelhetõ. Kiemelte,
hogy ebben a rendõri munka mel-
lett jelentõs szerepe van a hévízi
önkormányzat által nyújtott se-
gítségnek. Amint a kapitány fo-

galmazott, a bûnmegelõzési in-
tézkedések terén a város jelentõs
minõségi elõrelépést tett a közel-
múltban történt közterületi ka-
merarendszerének fejlesztésével.
Köszönetet mondott azért, hogy
a városvezetés a rendõrség mun-
kájának így anyagi, de erkölcsi tá-
mogatásában is élen jár.

Papp Gábor polgármester elis-
meréssel szólt a rendõrség mun-
kájáról, hangsúlyozva, hogy a pol-
gárbarát fellépés nagyon fontos,
de a rendet a nulla tolerancia al-
kalmazásával lehet fenntartani,
idetartozik egyes közlekedési sza-
bálysértések kezelése is.

KÖZÖS MUNKA

A közbiztonságért 
A keszthelyi rendõrkapitányság és Hévíz város önkormányzata

együtt tekintette át és értékelte a minap a fürdõváros közbizton-
sági helyzetét. 



Bankó Zsolt múzeumpedagó-
giai menedzser, aki fotós múzeu-
mi szakkörvezetõ is, a nyitóün-
nepségen elárulta: a több száz
darabos analóg fényképezõgép-
kollekciót – amelynek nyolcvan
százaléka máig mûködõképes – a
néhai gyûjtõ felesége bocsátotta
a múzeum rendelkezésére. A

Szmena, Zorkij, Ljubitel szovjet-
orosz modellek mellett, japán,
német, amerikai és francia gépek
is megcsodálhatók a mûszaki le-
írásukkal, a technikai paraméte-
rekkel együtt. A mintegy húsz
ikonikus márka között bemutat-
nak egy Lumiere-gépet is, amely-
nek 1880 a gyártási éve. Egyes

darabokat a gyûjtõ a bolhapiacon
vásárolt, de akad olyan kamera,
amit az internet segítségével
szerzett meg. A médiamûvész
nem a mára avittnak mondott
masinákról szólt, hanem korképet
vázolt föl.  Szerinte, a digitális
technika térnyerésével az analóg
gép értéke nem tûnt el, hanem
mostanra megbecsült mûvészet-
té vált. Az automatizmus világá-
ban nagy értéket képvisel ugyan-
is minden, ami kézmûves, amiben
az ember rezgése is benne van –
mondta el.
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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

ÉVSZÁZADOS FOTOGRÁFIA

Az analóg korszak csodái
A Helikon Kastélymúzeum márványtermében dr. Gyenes Zsolt

médiamûvész nyitotta meg az „Évszázados fotográfia – Az analóg
korszak csodái” címû impozáns kiállítást, amelyen a hat éve el-
hunyt Rigó Lajos keszthelyi aranygyûrûs kisiparos sok évtizedig
óvott gyûjteményét láthatja a közönség egy éven át.

Kiderült: 1879. június 29-én
alakult meg a Keszthelyi Csónaká-
zó és Korcsolyázó Egylet (KCSKE)
105 taggal. Alapszabályban rögzí-
tették a tagság kötelességét, mint
a csónakázás és a korcsolyázás
népszerûsítését, a Balaton-kultusz
fejlesztését Keszthely érdekében.
Elsõ elnökként: dr. Csanády Gusz-
táv, a Keszthelyi Gazdasági Tanin-
tézet tanára, igazgatója érdemelt
ki tiszteletet. A KCSKE csónakházát
1900-ban avatták. A területet a
Festetics család biztosította a Ba-
laton Szálló és a mai Helikon Szál-
loda közötti partszakaszon. 1930.
június 3-án az egyesület felvette a
Keszthelyi Yacht Club nevet. 1934
július végén volt az elsõ Kékszalag
verseny a Balatonon, a rendezõbi-
zottságban pedig a KYC akkori el-
nöke, Svastits Géza is benne volt.
Tompos Kálmán elnök szerint az
egyesület fennállása óta tagjai ré-
vén számos sportágban, sport- és
egyéb közösségi rendezvények
szervezõjeként, sportolásra alkal-
mas helyszínek megvalósítójaként
járult hozzá Keszthely és a térség
polgárságának szórakozásához,
közösségi életének fejlõdéséhez,
ezáltal életminõségének javulásá-
hoz. A KYC tagsága az elsõ evezõs-
és korcsolyaversenyek mellett, a
helyi úszó, jégkorong és tenisz

sportágak, valamint a természet-
járás meghonosításában és fej-
lesztésében is a kezdetektõl szere-
pet vállalt. Az egyesületnek több-
ször is költöznie kellett, míg vitor-
láskikötõje mai helyére, a volt lá-

dagyár területére került Keszthely
keleti felében, csekély számú ha-
jóhellyel. A telepet közösen hasz-
nálják a túravitorlások és az evezõ-
sök, és itt mûködik az ország
egyetlen vitorláshajó-építõ iskolá-
ja, a keszthelyi Asbóth Sándor
Szakközépiskola és Kollégium
egyik tagozataként. Az egyesület
jelenleg is nonprofit szervezet-
ként, a szabadidõsport szervezett
keretei között foglalkozik vitorlás
ifjúsági és felnõttoktatással, nyári

gyerektáborok szervezésével. A
Magyar Vitorlás Szövetség ver-
senyrendszerében számos olimpi-
kont és világbajnokot, valamint
nemzeti bajnokok sorát nevelte
már ki, a jelenlegi létszáma több
mint nyolcvan fõ.

Megtudtuk: június hetedikén
egész napos vitorlásprogramokat
állítanak össze a gyermekek és
családok részére. A kerek évfordu-
ló alkalmából ingyenes, június 24-
és 28. között rendezett vitorlástá-

borba invitálják a keszthelyi és
környékbeli 9–12 éves gyerekeket
a Csárda utca 13. szám alatti bázis-
ra. A feltételek között szerepel az
úszástudás, valamint a májusi
szombatokon 09.30–12.30 közötti
elõkészítõ foglalkozásokon való
aktív részvétel. További informá-
ciót a www.kyc1879.hu oldalon ta-
lálnak az érdeklõdök. A Keszthelyi-
öbölben KYC 140 Kupa néven kis-
és nagyhajós vitorlásverseny lesz
június 29-én. 

140 ÉVES LETT A KYC

Vitorlásrendezvények
A Balaton második legidõsebb sportegyesülete, a Keszthelyi

Yacht Club (KYC) idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját.  A
kerek évforduló alkalmából júniusban nyílt napot, gyermektábort
és versenyt is szerveznek – tudatta lapunkkal Buzás Attila, a KYC
edzõje és rendezvényszervezõje.

E kincsek fenntartása, az önál-
ló elõadásmód fejlesztése céljával
évente kerül sor az éneklõk vetél-
kedõjére, mely a „Tiszán innen,
Dunán túl” országos népdalének-
lési verseny megyei fordulója, im-
máron 17 éve gyenesdiási hely-
színnel.  A találkozó jól mutatja,
hogy az éneklõk lelkesen élik meg
a népzenei hagyományokat, ezen
belül Zala megye népdalkincsét.
Ezzel tisztelegnek Vajda József és
id. Horváth Károly Zala megyei
népdalkutatók munkássága elõtt
is.  

Évek óta több mint ezer általá-
nos és középiskolás énekel a me-
gyében a területi versenyeken.
Legjobbjaik idén 41 település 59
intézményébõl érkeztek, több
mint 600 diák szerepelt 271 pro-
dukcióval szólóének, kisegyüttes,
énekegyüttes kategóriában, a fel-
készítésben 76 pedagógus vett

részt. A versenyfeladat két ma-
gyar gyermekdal, illetve népdal
elõadása volt hangszerkíséret nél-
kül. A zsûriben Maczkó Mária
eMeRTon-, Magyar Örökség-díjas
népdalénekes, Horváth Károly és
Széles András népzenész, zenepe-
dagógus foglalt helyet. 

A verseny a nagy létszám miatt
már 7 éve kétnapos, az évek során
nemcsak a dalosok létszáma nõtt,
egyre nagyobb igényesség is jel-

lemzi az énekesek dalválasztását,
elõadásmódját, népviseletét. Az
5–8. osztályos és a középiskolás
szólisták, a kisegyüttesek és ének-
együttesek közül a kiemelt arany
minõsítést elért versenyzõk vesz-
nek részt a „Tiszán innen, Dunán
túl” címû országos döntõn.

KÉTNAPOS RENDEZVÉNYEN

Szép Zaláról énekeltek
A „Szép Zalában születtem” népdalverseny élteti a megyében

Kodály és Bartók zenei hagyományait. 

Bordácsné Kishonti Erika nyu-
galmazott tanár, a népmûvészet
mestere a nyitóünnepség alkal-
mával mondott köszöntõjében
azt emelte ki, hogy a fõvárosi kor-
mányhivatalban hatósági munkát
végzõ Zsóka nem értelmiségi, ha-
nem érzelmiségi ember. A szobrá-
szattal csak felnõttként esett iga-
zi szerelembe, mert sok mûfaj ki-
próbálása után döntött arról: ez a
technika elég kifejezõ és széles al-
kotói szabadságot nyújt. Már har-
madik éve rákbetegeknek is tart
mûvészetterápiás foglalkozáso-
kat, mert a mûvészet – szerinte –
testet-lelket gyógyító csoda. A
mûvek segítik a gyógyulási folya-
matot, mert sok feszültséget, fé-
lelmet szabadítanak fel. Tehetsé-
ge nem érdem, hanem küldetés.
Számára a munka, a küzdés elen-
gedhetetlen. Tudja, hogy igazi tel-

jesítmény csakis szorgalommal,
türelemmel, kitartással, akarattal
és erõfeszítéssel nyerhetõ. Szob-
rai a nõi élet szépségeirõl, öröme-
irõl, a mindennapi életrõl beszél-

nek. Elõször a megtervezett mû
vázrészét készíti el, majd ezt tex-
tillel bevonja, festi, késõbb lekeni
keményítõ, konzerváló anyaggal.
Zsóka számára a munka a látható-
vá tett. örömöt adó szeretet. Pe-
tik Ákos gitármûvész a klasszikus

gitármuzsika élményt adó nagy-
mestereként, zenepedagógus
professzorként és éltetõ dallamok
elõadójaként  is bemutatkozott a
rendezvényen.

„NYOLC ÁGYÚVAL S TIZENHÉT VITORLÁVAL”

Bemutatkozott a textilszobrász
Gyöngyhajú lány, léggömböt tartó fiú, kánkánt járó fiatalasz-

szony, sárkányt eregetõ gyermek és manógyûjtemény is bemuta-
tást nyert azon a Fejér György-könyvtárban rendezett tárlaton,
amelyen Kuti Erzsébet textilszobrász mutatta be harminc, különle-
ges technikával készült alkotását.

A kézhigiéné világnapja alkal-
mából tartottak figyelemfelkel-
tõ rendezvényt a Hévízgyógy-
fürdõ és Szent András Reuma-
kórház fedett fürdõjének föld-
szinti aulájában.

Köszöntõjében Csörnyei Mária
ápolási igazgató kiemelte: a fertõ-
zõ betegségek 80 százaléka köz-
vetlen érintkezés útján terjed.
Piszkos kéz által terjednek a légúti
fertõzések, az enterális megbete-
gedések és egyes májgyulladások.
Kézmosással a hasmenéses be-
tegségek közel fele, a légúti fer-
tõzések majdnem negyede meg-
elõzhetõ lenne. A prevenciót szol-
gálja a tudatos és napi rutinná vá-
ló, hatékony kézfertõtlenítés al-
kalmazása.

Kondorné Horváth Erzsébet hi-
giénikus bemutatta a tavaly a gyó-
gyító intézménybe oktatási céllal
került Semmelweis-scannert,

amellyel a kórház egyes osztályain
ellenõrzik a fertõtlenítés technikai
végrehajtását. A legkorszerûbb
szoftveres technológiákat alkal-
mazva mérhetõ és valós idejû
visszajelzést kapnak arról, hogy az
egészségügyi szakszemélyzet he-
lyesen begyakorolta-e a kézfertõt-
lenítés ötmomentumos techniká-
ját, illetve milyen volt a kézmosás
minõsége. A berendezés teljes

pontossággal el tudja különíteni a
kéz fertõtlenített területeit a nem
fertõtlenített részektõl. A szerke-
zet alkoholos kézfertõtlenítõszer
használata után megméri a kéz-
mosás hatékonyságát és azonnali,
elfogulatlan visszajelzést ad. Meg-
tudtuk: a rendszer bevezetésével
az egyes kórházi osztályon dolgo-
zók már a 99% körüli eredménnyel
is büszkélkednek.

A HÉVÍZI REUMAKÓRHÁZBAN

Kézhigiéné világnapja


