
MegyegyűléS, keszthelyi kitüntetettekkel
Ünnepi közgyűlését tartotta
hét végén a Zala Megyei Köz- I

gyűlés, a rendezvényen díja
kat is átadtak.

Zalai Civil Társadalomért és jj
Nemzetiségekért díjat adomá ~i~)
nyozott a közgyűlés — Keszthely ‘ .

különböző generációi közötti
együttműködés és az idősko- ;

rú lakosság iránti felelősséggel - - -

végzett munkája elismerése-
ként — Keszthely Város Idős-
ügyi Tanácsának, a díjat Nagy
Bálint, Keszthely polgármeste- .

re vette át. Mint elhangzott, a
szervezet tagjai több nagy helyt
rendezvény szervezői, résztvevői. Legfontosabb eredményük az idősek száUítószolgálata, mely ingyenesen biztosítja az orvos
hoz, kórházba vagy gyógyszertárba eljutást a városon belül. Jó kapcsolatot ápolnak a megyei szervezetekkeL különösen Zala
Megye Idősügyi Tanácsával. Rövid idő alatt váltak Keszthely város meghatározó szervezetévé, és a továbbiakban még több
időskorú érdekeit szeretnék képviselni.
A közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért díját — több évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevé
kenysége elismeréseként — dr. Gárdos Sándor kapta, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplo
mát, és a keszthelyi kórház belgyógyászati osztályán kezdte meg orvosi tevékenységét. Tíz éven átlátta el a Keszthelyi Városi
Kórház igazgatói teendőit. Ez a tíz év meghatározó volt a kórház életében. Ezzel párhuzamosan a hévízi honvédszanatórium
főorvosa is volt, hogy a gyógyítás is része maradjon mindennapjainak. Három évig Keszthely város tiszti főorvosaként dolgo
zott, majd az Új háziorvosi rendszer kialakulásakor visszatért ahhoz a tevékenységhez, amely leginkább közel állt a szívéhez: a

i gyakorlati orvosláshoz. 1993-tól kezdve napjainkig háziorvosként dolgozik Keszthelyen.

Zalai trófeákát tekinthettek meg
Több mint száz, zalai erdőkből származó gím
szarvas-trófeát szemlélhettek meg az érdeklő- ‘

dők a Vadászati Múzeum parkjában szeptem
ber közepén. Kilencedik alkalommal szervezte
meg a Helikon KastélymÚzem a szemlét, ahol ‚

a vadászoknak nyílik lehetőségük bemutat
kozni. Az eseményen a Zala Megyei Vadász-
szövetség elnöke, a Helikon Kastél~ÚzeUm
igazgatója, Pálinkás Róbert elmondta, a prog
rammal további céljuk az, hogy’ a vadászat .‚

mellett a természetvédelem fontosságara is fel- “‘ .. .‘

‚ ‚ ahivjak a figyelmet. ‚ .
‘ 2’ ‚ —

. . ‘ ‘ . ; ‘ k ‚ A
A Vadaszati kuLtura unnepen Bors Ri- ‚ t~ 4 . .

chárd, az Egy a természettel Vadászati . . .

és Természeti Világkiállítás szakmai
azgatója ismertette a jelenlévőkkel a jövő évi Vadászati Világkiállitás programját. melynek kiemelt vidéki hely

zíne Lesz Keszthely.

z eseményen adták át a Festetics Kulturális Örökség díjat, mellyel azokat tüntetik i, ak~k sokat tettek a vadá
zati örökség ápolásáé t. Idén dr Faragó Sándor érdemelte ezt ki, akinek kezdeményezésére kapott szobrot idén
atatongyörökön gróf Széchenyi Zsigmond.
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