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Hévíz figyel a környezetére Döntöttek a szavazók
Az eredményesnek nyilvánított keszthelyi polgármester választás jegyzõkönyvi eredménye szerint 17 akadálymentes szavazókörben 16.918 választópolgár szerepelt a névjegyzékben. Közülük
szavazóként hatezren járultak az urnákhoz, és összesen 5994 érvényes voksot számoltak össze.

„Saját életfeltételeinket javíthatjuk, vagy tönkre is tehetjük azáltal, hogy mennyire vagyunk képesek megóvni a környezetünket.
Mindemellett persze kiemelt figyelmet kell fordítani az utódaink
életterére is. Hévízen régtõl fogva nagyon tudatosan használjuk a
köztereinket, a lakókörnyezetet. A megfelelõ mûszaki infrastruktúrán túlmenõen az emberek rekreációját, kikapcsolódását szolgáló zöldterületre, a levegõben szálló por és pollen megkötésére alkalmas, oxigént termelõ üde területekre, a szélhatásokat lecsökkenteni képes, a kis légáramlatokat meleg nyarakon felerõsíteni
tudó, árnyékhatást is adó „zöldre” van szükség ahhoz, hogy élhetõ, barátságos és kellemes legyen az egyébként túlépített kisvárosunk." – foglalta össze Laczkó Mária, a GAMESZ vezetõje a helyi környezet- és természetvédelem fontosságát firtató kérdésünkre. A
szakember elöljáróban az itteni talaj adottságairól és a növénykiültetés lehetõségeirõl beszélt:

– Bárhol, ahol új zöldfelületet
akarunk létrehozni, kicseréljük a
talajt. Minden, a városban történt
mûszaki munkát követõen is rendbe kell tenni az alapokat. Az építési törmelékkel elszennyezett talajt
a lehetõ legnagyobb mélységig kitermeljük, és az elöregedett növények által betömörödött földet is
új földdel pótoljuk. Hévízen a növények a természettõl eredendõen rossz környezetet kaptak. A
település alsó részén szinte mindenhol a lápi földekhez hasonló elöregedett, rossz szerkezetû, tápanyaghiányos kotu-talajok vannak.
A tõzeg szétégett, alacsonyabb
szervesanyag-tartalmú és erõsen
átalakult formája önmagában nem
kedvez az erõs, ellenálló növények
nevelésének. A magasabban fekvõ
településrész lapos pannon homokköves talajszerkezete sem
ideális a növényeknek. A város
közterületeirõl elszállított lombot,
kaszálékot, ágnyesedéket több
évtizede fölaprítjuk és komposztáljuk. Minden földcserénk alapja a
komposzt. Ha kis mennyiségben
vásárolunk virág- vagy termõföldet, azt is komposzttal keverjük,
hogy egy jó szerkezetû, tápanyagokban gazdag termesztõközeget
alkossunk. A komposztnak a rengeteg elõnye mellett persze hátránya is akad, hisz a virágágyakból,
a fûbõl sok gyommag is belekerül
a rendszerbe.
– A környezet minõsége befolyásolható az elültetett növények
nívójával…
– Igen. Az élõhelypusztulás, a
kemizálás, a behurcolás és a klí-

maváltozás miatt egyre több kártevõ, új kórokozó és növényt károsító jelent meg Észak-Amerikából, a Távol-Keletrõl, a mediterrán országokból, illetve egyéb hazai élõhelyekrõl. Ezek ellen, a növények megóvása és életben tartása miatt általában vegyszeres
növényvédelmet kell folytatni.
Hévízen ezt kiküszöbölendõ,
olyan növényfajokat, -fajtákat választunk, amelyek ellenállóak, kevés kártevõjük, kórokozójuk van,
így óriási környezeti terheléstõl
óvjuk meg a lakókörnyezetünket.
Vannak például atkafertõzésre és
levéltetû-fertõzésre érzékeny,
nagylevelû hársfafajták, amelyek
évente akár 13 permetezést is
igényelnének. A permetezéssel
együtt járó költségnövekedés és
a vegyszeres környezetterhelés
ellensúlyozására mi, az atka- és
egyéb fertõzéseknek sokkal inkább ellenálló fajták kiválasztására törekszünk.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Változás
Selmeczy Zsuzsanna, a
Jobbik önkormányzati képviselõje lemondott mandátumáról, így a keszthelyi testületben a helyét a listán másodikként szereplõ Berki László
foglalja el.
A Jobbik listavezetõje,
Selmeczy Zsuzsanna a megyei
listáról bekerült a megyei közgyûlésbe is, ezért döntött
úgy, hogy Keszthelyen átadja
a helyét.
Jelezte: így mindkét testületben dolgozni tudnak a városért és képviselni Keszthely
érdekeit.

A Nemzeti Választási Iroda
(NVI) adatai szerint, a szavazatok
gyakorlatilag száz százalékának
összesítése alapján az alábbi
eredmények születtek: 1. Ruzsics
Ferenc (FIDESZ-KDNP) – 53,12%
(3.142 szavazat) 2. Selmeczy Zsuzsanna (JOBBIK) – 22,43% (1.327
szavazat) 3. Mohácsi József
(MSZP) – 15,67% (927 szavazat) 4.
Kovács Viktória (DK–EGYÜTT) –
8,77% (519 szavazat). Az egyéni
választókerületi önkormányzati
képviselõ-választás is zökkenõk
nélkül zajlott. A 11-fõs települési
képviselõ-testületbe az egyéni
választókerületben megválasztható jelöltek közül mindenki a
(FIDESZ-KDNP) jelölõszervezet támogatottjaként került be. Dr. Boldizsár Erzsébet 01. vk. 50,45%,
Csótár András 02. vk. 51,52%,
Raffai Róbert Zsoltné 03. vk.
58,08%, Vozár Péterné 04. vk.
49,62%, Nagy Sándor Bálint 05.
vk. 51,4%, Dósa Zsolt László 06.
vk. 53,59%, Nemes Klára 07. vk.
54,88%, dr. Ifi Ferenc 08. vk.
41,78%. A kompenzációs listáról
képviselõi mandátumhoz jutott
három jelölt: Selmeczy Zsuzsanna
(JOBBIK),
Kovács
Viktória
(DK–EGYÜTT) és Mohácsi József
(MSZP). Az NVI adatai szerint
Keszthelyen 35,47 százalékos volt
a részvétel, Hévízen pedig a voksolásra jogosultak 49,41 százaléka ment el szavazni. A gyógyüdülõhelyen 2042 érvényes szavazólap adatain összesítették a polgármester-választás eredményét.
A fürdõvárosban újabb öt esztendõre polgármesterként Papp

Gábor, a (FIDESZ-KDNP) jelöltje
kapott bizalmat. Õ az öt helyi szavazókörben 35 híján ezer voksot
gyûjtött, míg független kihívója
Naszádos Antal a második helyen
végzett 775 érvényes szavazattal. Németh Sándor 9,06 százalékot, Pálfiné Altinger Gyöngyi pedig 5,73 százalékot ért el a polgármesterjelöltek versenyében.
Egyéni listán 18-an szerettek volna képviselõként bizonyítani. A
hatfõs képviselõ-testület tagja
lett négy, FIDESZ-KDNP által delegált személy: Fisli István, dr. Gelencsér Anita, Gelencsér János és
Kepli József János. Függetlenként
került a testületbe Lázár László
Géza valamint Naszádos Antal.

A zalai Balaton-part településein nagy meglepetések nélkül
ért véget a szavazás. Megtartotta
településvezetõi pozícióját a függetlenként induló: Bíró Róbert
Balatongyörök 58,14%, Péter Károly Vonyarcvashegy 51,77% és Gál
Lajos Gyenesdiás 100% polgármestere is. Gyenesdiáson Góth Imre Árpád, Gyutai Barnabás, Hársfalvi György Béla, Horváth Sebestyén, Krasznai István és Krasznai
Tamásné került független jelöltként a testületbe. Balatongyörök
hatfõs testületét függetlenként
erõsíti: Ábrahám Tamás, Bánkiné
Király Zsuzsanna, Kiss Sándor,
Lekics Valéria Etelka, Tüske Tibor
János és Vajdáné Plótár Katalin.
Vonyarcvashegyen
független
férfiakból állt össze az önkormányzat. Biró Ferenc, Major Lajos, Molnár Ferenc Miklós, Pali
Róbert, Seffer József és Zsinkó
Lajos jutott képviselõi mandátumhoz.
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Parti sétány és játszótér Hévíz figyel a környezetére

Keszthelyen, a Libás strand mellett, a Fõnix kikötõ Balaton-parti sávjában mintegy 20 millió forint BFT-pályázati pénzbõl és közel
9 millió forint önkormányzati önerõ biztosításával, a VÜZ Kft. beruházásában, 300 méter hosszban elkészült a térkõburkolatos sétányszakasz. A szilárd burkolatú sétahely a strand északi kerítése
mellett magában foglal egy 70 méteres átkötõ szakaszt is, amely
mellett felnõttjátszóteret is kialakítottak. A városban és a környéken hamar népszerûvé lett seniorjátszótéri elemek mellett a korzó
több pontján olyan kényelmes ülõalkalmatosságokat is kihelyeztek, amelyek „félfekvõ ágypadként” csábítanak a relaxálásra – jelentették be az október közepén tartott „helyszínbejárásos” sajtótájékoztatón.

Mint azt Ruzsics Ferenc polgármester és Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ elmondta: Keszthelyen a Libás és a városi strand között már csupán egy
212
méteres
sétányszakasz
hiányzik ahhoz, hogy teljességgel
kiépüljön egy rég áhított, esztétikus parti promenád. A követke-

zõ szezonra még ezt a hiányzó
részt is szeretnék új burkolattal
ellátni.
A helyi GESZ munkatársai kialakítottak itt egy 190 m2 nagyságú növényszigetet, amelyek
mentén fém hulladéktárolókat is
kihelyeztek, és még a világítást is
modernizálták. Az új szakaszt al-

kalmassá tették a futásra, a babakocsis sétára, a kerekesszékes
közlekedésre, de még gördeszkával és rollerrel is lehet e helyen
sportolni. Az Egry József Általános Iskola udvarán pedig egy játszóteret avattak, amelyet a jövõben tovább szeretnének bõvíteni.
Ruzsics Ferenc kiemelte: a
város játszótereinek helyzetét
és állapotát áttekintve a folyamatos modernizáció mellett tették le voksukat. Az Egryiskolában 1,7 millió forint felhasználásával négy elembõl álló
játszóteret
építettek,
amit
örömmel vettek birtokba a diákok. Nemsokára a Gagarin utcai
óvodában is elkészítenek egy új,
biztonságos, a törvényi elõírásoknak maradéktalanul megfelelõ játszóteret.

NAPELEMEK

tásának visszaszorítása ugyanolyan fontos szempont volt a pályázat kidolgozásánál.
– A keszthelyi önkormányzat
elkötelezett a megújuló energiaforrások használata és a fenntartható fejlõdés, a városfejlesztés
Újabb három helyszínen épít letve a villamosenergia-igény és terén – hangsúlyozta Ruzsics Feki napelemes rendszert Keszt- az üvegházhatású gázok kibocsá- renc.
hely városa mintegy 47 millió forintos európai uniós támogatás
segítségével. A Csány–Szendrey
ÁMK, az Egry József Általános Iskola és a városi strand is jelentõs költségmegtakarítással számolhat jövõre.

Segítik az áramellátást

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hazánkban és a Kárpát-medencében õshonos krími hársfaj
például elõnyös választás. Ugyanilyen gondossággal és szempontrendszer alapján választjuk ki a
cserjéket, fákat, bokrokat, örökzöldeket és egynyári növényeket
és még a fûfajtákat is. Megnézzük, hogy mekkora környezeti
terhelést bírnak el, mennyire ellenállóak a fertõzésekkel szemben. A növény szépészeti értékénél fontosabb az ellenálló képessége. Az intenzív növényfelületek
gyors növekedéséhez, az egynyári virágágyak szép fejlõdéséhez
nagyobb mennyiségû tápanyagra
van szükség annál, ami a komposztból kinyerhetõ. A környezetkímélõ, mûanyaggal burkolt
szemcsén belüli hatóanyaggal
rendelkezõ mûtrágyát célzottan
és minimális mennyiségben juttatunk ki, hogy a növény gyökérzeténél hasznosuljon az adagolt
tápanyag.
– Mi a helyzet a növények védelmével kapcsolatban?
– Vegyszeres növényvédelmet
lehetõség szerint inkább nem
folytatunk. Vannak esetek, amikor ez persze elkerülhetetlen. Az

idõs vadgesztenye- és platánfasorokon olyan védekezési módot
választottunk, ami kicsi környezetterhelést jelent. A magas fákon például nagy nyomású ventillációs gépekkel, apró cseppmérettel, kis lémennyiséggel, a fertõzésre célzott speciális növényvédõ szerekkel permetezünk. Már
nem kontakt, az összes rovart kipusztító szereket, hanem speciális, egy-egy kártevõre kifejlesztett, célzott anyagokat használunk. Az idén tapasztalt erõsen
csapadékos idõjárásban nagyon
sok szúnyog rakta le a petéit. Mi,
a hatásosnak bizonyuló biológiai
irtás és a szinte gázképzõdéssel
járó szúnyogirtási forma mellett
döntöttünk.
– A fürdõváros környezettudatos a síkosságmentesítés terén
is?
– Környezetterhelést a környezetbarátnak tekinthetõ csúszásgátló anyagok kihelyezésével is okozhatunk. Komoly porterhelést okozunk, ha sok homokot vagy nagy mennyiségû
mészkõ zúzalékot szórunk ki. Mi
háromféle anyagot használunk.
A zeolit egy kifejezetten környezetbarát jégmentesítõ, üledékes

eredetû
alumínium-szilikátásvány, ami jól érdesít. A tört,
apró szemcsés, mosott bazaltzúzalék elõnye, hogy nincs porképzõdés és a járdák, utak és terek
felszórására kiváló. A mészkõzúzalékot is rendszeresen használjuk. A jégolvasztó anyagok közül
többet is használnunk kell, hogy
a balesetveszélyt elhárítsuk. A síkosságmentesítésre, jégolvasztásra legegyszerûbb, legolcsóbb,
mínusz 9 oC-ig hatékony konyhasó, a nátrium-klorid használatát
a törvény csak a védelemre javasolt fasorok mellett, kiemelt növénytelepítések mentén tiltja,
de mi jól ismerjük a veszélyeit,
ezért inkább kerüljük. A kalciumkloridból kevesebb kell, mínusz
25 oC-ig kiváló jégoldó, de a klór
korróziós hatásait ennek is ismerjük. Csúszás- és jégmentesítésre bevált a klorid- és halogénektõl mentes, gyors és alapos
hatású környezetbarát anyag: a
jégstop, ami védi a növényeket,
kíméli a háziállatok mancsait, jól
szórható és pormentesen úgy kijuttatható, hogy a maradékot
nem kell eltávolítani, mivel a növényeket nitrogéntrágyaként
táplálja.

SZEPTEMBERI TESTÜLETI ÜLÉSEN

A családokért, gyermekekért
A keszthelyi demográfiai helyzet javítására tett intézkedéseket tések is pozitív hatást gyakoroltekintették át a képviselõk a szeptemberi soros testületi ülésen hatnak a népességszám alakulására, hiszen az egészségügyi ellátás
Ruzsics Ferenc polgármester elõterjesztése alapján.
színvonalának növelése a családok
számára is nagyobb biztonságot
– Az anyag részletesen felso- vényt honosítottunk meg – so- jelent, és szempont lehet a letelerolja az eddig elért eredményeket rolta a polgármester.
pedésnél. Az ifjúságvédelemre
és megfogalmazza a legfontoAz elõterjesztés az eredmé- szintén nagy hangsúlyt fektet a
sabb jövõbeni terveket, feladato- nyek között említi a Csik Ferenc városvezetés: a kábítószerügyi
kat az önkormányzat számára – tanuszoda megépítését és üze- egyeztetõ fórum mellett létremondta el Ruzsics Ferenc. – Az el- meltetését is, mely ingyenes hozta és évekig sikeresen mûködmúlt években több olyan fejlesz- úszásoktatást biztosít a keszthelyi tette a Mentor ifjúsági irodát. A
tést hajtottunk végre, mely ki- óvodásoknak és iskolásoknak, va- munka és magánélet összehangomondottan a keszthelyi családok lamint a Mozgás Háza sportlétesít- lását segítõ programot is végreszámára jár elõnnyel: felújítot- mény kialakítását a volt mozi he- hajtott nemrégiben az önkortunk több nevelési-oktatási intéz- lyén, mely a helyi sportegyesüle- mányzat, ennek keretében családi
ményt, hét új játszótér épült, szá- tek számára is nyitva áll, ahol szin- szobák létesültek több intézmos városi épület vált akadály- tén sok gyermek edz. Hasonló- ményben, valamint képzések, elõmentessé, így babakocsival is el- képpen az elmúlt években a váro- adások és gyermekrendezvények
érhetõvé, és több családi rendez- si kórházban végrehajtott fejlesz- támogatták a projektet.

KESZTHELYEN ÉS HÉVÍZEN IS

Ruzsics Ferenc polgármester
elmondta: a projektek megvalósításával Keszthely újabb lépést
tesz a fenntartható város kialakítása felé. Egy korábbi nyertes pályázat által a Fejér György Városi
Könyvtár és a városi edzõterem
épületét szerelik fel napelemekkel. Egy biomasszaüzemû rendszer hamarosan kezdõdõ kialakítása, valamint a városi közvilágítás napokban zajló korszerûsítése
mellett – melyek megvalósítását
szintén uniós támogatás segíti –
fontos környezettudatos fejlesztés az újabb napelemes rendszerek kiépítése.
A pályázatokat az intézmények
energiaellátását biztosító, a városi energiaközpontot is mûködtetõ VÜZ Nonprofit Kft. dolgozta ki,
adta be és a szükséges önrészt is
biztosítja hozzá, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül. A
beruházás költségének intézményeknél 85, a strand esetében 60
százalékát fedezi az uniós támogatás, az önerõ a várható megtakarításból rövid idõ alatt megtérül. A költségcsökkentésen túl az
energiahatékonyság növelése, il-

Kórházi fejlesztések

A „Funkcionális integrációt támogató infrastruktúra-fejlesztés a
Keszthelyi Kórház és a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház együttmûködésében" elnevezéssel indított projekt ünnepélyes nyitórendezvényét tartották október derekán a keszthelyi kórház éttermében. A két intézmény konzorciális pályázatában összesen 953,45 millió forint támogatást nyert a funkcionális integráció
elmélyítésére a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt során megvalósul a
járóbeteg-ellátás profiltisztítása,
a radiológia, a központi sterilizáló
és a labordiagnosztika centralizációja és modernizálása, valamint
Keszthelyen korszerû CT-diagnosztika is létesül. Közel egymilliárd forintos pályázati forrás felhasználásával olyan fejlesztési
program indul a keszthelyi és a
hévízi kórházban, amelynek révén az intézmények szakmai
együttmûködését erõsítve, a
költséghatékonyságot szem elõtt
tartva, új eszközökkel, az informatikai rendszert modernizálva,
korszerûbb körülmények között,
a párhuzamosságokat megszüntetve, a nem központosított
gyógyszerek olcsóbb, közös be-

szerzésével, a sürgõsségi betegellátás diagnosztikai rendszerét
fejlesztve gyógyíthatják a több
mint 400 ezer lakosú ellátási körzet betegeit.
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet – mint fenntartó –képviseletében Limbach Viktor szakreferens köszöntõjében a projekt
elõkészítésében közremûködõk és
a támogatok munkáját megköszönve utalt rá: a projekt révén a
két városban és a térségben is erõsödhet a betegellátás színvonala.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ szerint felelõsségteljes
munkával sikerült olyan programot összeállítani, amely megfelelt a kormányzat céljainak, a kiíró

szakmai szándékainak és a két
kórháznak is. A százszázalékos
uniós támogatáshoz kapcsoltan
egyik önkormányzat költségvetését és az állami kiadásokat sem
terheli meg anyagilag a jelentõs
fejlesztés. Emlékeztetett rá: néhány évvel ezelõtt még a megszûnés veszélye fenyegette a
keszthelyi kórházat, ma viszont
már a betegellátás minél jobb feltételeinek megteremtése a cél.
Ruzsics Ferenc, Keszthely város
polgármestere fölidézte: korábban attól tartottak, hogy megmaradhat-e az intézmény, vagy csak
„elfekvõ” lesz, de a város támogatásának köszönhetõen a kórház az ágyszám-leépítés ellenére
is mûködõképes maradt, köszönhetõen a város- és kórházvezetés
kitartásának, hozzáállásának. A
CT-beszerzéssel a keszthelyiek régi vágyálma teljesül – mondta.
Papp Gábor, Hévíz város polgármestere örömtelinek nevezte,
hogy a két szomszédváros közös
fejlesztést valósíthat meg partneri együttmûködésben.

Kvarda Attila, a Keszthelyi Kórház, illetve a Hévízgyógyfürdõ és
Szent András Reumakórház fõigazgatója a beruházást bejelentõ
projektnyitó rendezvényen elmondta: Keszthelyen évente
több mint 213 ezer járó-, illetve
10 ezernél is több fekvõbeteget
látnak el, Hévízen pedig 128 ezer
járó- és közel nyolcezer fekvõbeteg gyógyulását biztosítják évente. A gyorsabb, komplexebb,
komfortosabb, hatékonyabb betegellátási színvonal emelése
ezért sem odázható el. A munkálatok kivitelezõi szerzõdését a sikeres közbeszerzési pályázat után
alá is írták, így a következõ hetekben párhuzamosan mindkét kórházban elindul az építkezés.
Keszthelyen jövõ év áprilisáig el-

sõsorban a diagnosztikai területet modernizálják, új CT-készülék
áll üzembe, digitális radiológiai
berendezéseket vásárolnak, tovább automatizálják a labordiagnosztikát, és teljesen felújítják a
központi sterilizálót, illetve modern ultrahangkészülékeket szereznek be. Hévízen pedig a fõ
profilnak számító rehabilitációs
terület körülményeit és eszközeit korszerûsítik. A fedett fürdõ
épületében hat új szakrendelõt
és egy 5 ágyas, komfortos biológiai terápiás kezelõt alakítanak ki.
Az épület elsõ emeletén, az intézmény fõ profilját szolgálva, 42
fizioterápiás kezelõhelyiséget alakítanak ki, csökkentve a várólistákat. Tervben van építészeti és orvostechnikai korszerûsítés is.
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

ÖTVENÉVES A VSZK

Ünnepségek az iskolában Vonyarci évtizedek
Borászatot idézõ kiállítás nyitásával kezdõdött a Keszthelyi tetett borásza emlékének, s idézi a
Vendéglátóipari Szakközépiskola 50 éves fennállását ünneplõ kiállítás dr. Bakonyi Károly szõlõneprogramsorozat.
mesítõ munkásságát, ami a számos kiváló fajta révén a vendéglátásban épp olyan ismert, mint a
A tárlat Dancs József szaktanár ban lévõ, örökségként õrzött, s szõlész-borász szakmai körökben.
ötletébõl valósult meg. Kezdemé- gyûjtõmunkájuk révén megmen- Az eseményhez borászati gyakornyezésével a kollégáinak tulajdoná- tett darabok kerültek közönség lati programot is kapcsoltak,
elé. Fisli István, az intézmény igaz- Pampetrics Milán, a VSZK volt diákgatója megnyitóbeszédében a tár- ja a keszthelyi családi borkereskegyakról szólva kiemelte, hogy azok dés képviseletében hozott kóstoszámos érdekességet mutatnak lót, s tartott elõadást a borminõsímeg a szakma múltjából: idézik a tésrõl. A vendéglátói szakmára kéma már szinte ereklyeértékû szó- szülõ diákok sok olyan tudnivalódásüveg-,
csatosüveg-kultuszt, val ismerkedhettek meg, amik
asztalra kerülésük nosztalgiát idézõ fontos borbírálati tényezõk, s kívákuriózum lehet. A látnivalók tallóz- nalmai a jó bor fogalmának.
nak abban, ahogy a palackok forAz iskola galériája a késõbbiekmája, mérete, a címkék megjelené- ben az intézményhez kötõdõ, a
se is minõségi jelzõk hordozója lett. szakma mellett mûvészeti tevéA kiállítási darabok közt a legrégeb- kenységet folytató alkotók munbi idõket egy 1871-es évszámmal kabemutatóinak is helyet ad. A juellátott palack idézi, Budafoki Bor- bileumi tanév során emlékkönyv,
üzem származási felirattal.
DVD készül, lesznek különféle veA tárlattal adózik az intézmény télkedõk, neves szakemberek
a nemrég elhunyt dr. Bussay Lász- meghívásával sor kerül gasztronóló orvos, Zala többszörösen kitün- miatörténeti, s mai konyhatrendi
témákat felölelõ eseményekre és
számos egyéb programra.

A vonyarcvashegyi kulturális közéletben mérföldkövet jelentõ
két jubileumi eseményt ünnepeltek.

Emlékeztek a mûvelõdési ház
felavatásának 60. évfordulójára,
a benne zajló élet kapcsán pedig
a Balaton Art képzõmûvészeti
közösség 15. születésnapját köszöntötték. A rendezvények
olyan miliõben zajlottak, ami tradicionális jellemzõje a település
kulturális programjainak. Az intézmény „szép korba” lépése alkalmával mûsort adott a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar,
amelynek mûvészeti tevékenysége a 60 év utóbbi harmadához
kötõdik. Péter Károly polgármester felolvasta azt a verset, ami diákköltõi tollból született, s hangzott el elsõ produkcióként a kultúrház falai közt. Az idézett szerzõ ma a község díszpolgári címét
viselõ dr. Müller Ferenc, aki levélben is üdvözölte a születésnapot.
Majd házigazdaként az intézményt 22 éve vezetõ Illésné Major Julianna igazgató tallózott az
emlékekben.

A Balaton Art alkotó közösség
kiállítással tekintett vissza fennállásának másfél évtizedére. Illésné
Major Julianna alkotóként is emlékezett arra, amint a civil közösségek alakulása sorában a mûvészetteremtés is megjelent. Majd a
mérföldkövek sorában Börner Ildikó elnök tallózott. Idézte, hogy
a mûfajbeli gazdagodást is egyre
szélesítette a gyarapodó tagsági
kör, ma már a festészet mellett a
fotózást és az iparmûvészetet is
felölelve. Elhangzott: rendszeres
alkotótábori összejövetelek teszik
mind szorosabbá a közös munkát,
immár tradicionális helyszíneken
rendezett találkozókkal. A bemutatkozási lehetõségek széles körét tartják számon, határokon
túlról kapott meghívásokkal
együtt. Péter Károly polgármester az elismerés és a köszönet
hangján szólt arról, hogy a közösség számos helyre vitte el a település jó hírét, erõsítette kapcso-

MÉG AZ IDÉN ÁTADHATJÁK

latait, a kulturális vonzerõt. A helyi mûvészetteremtés építõkõként került a turizmusba, a kiállítások, a nyári alkotótáborok
programul is szolgálnak.
A két ünnepségen a kultúrház
építõinek, fejlesztõinek, élettel
megtöltõinek széles köre, a Balaton Art tagsága oklevél, illetve jubileumi emléklap elismerésben
részesült.

ÖSSZEFOGÁSSAL

Balatongyöröki bringaút Szoboravató a Rákóczi téren

Mesés ünnepnap
Immár több éves hagyomány szerint rendezett gyermekprogrammal ünnepelték Vonyarcvashegyen a népmese napját.

A mûvelõdési házban tartott
rendezvényen a korábban lezajlott mesemondó verseny szereplõit köszöntötték, s kiosztották a
díjakat. Péter Károly polgármester személyes élményeit osztotta
meg a családbeli mesélésekkel
kapcsolatosan: szülõi és gyermeki

közös örömökrõl beszélt, amit a
meséken keresztül oly jó megélni. Majd a díjakat, okleveleket adta át a verseny résztvevõinek,
akik ezúttal ízelítõt nyújtottak a
szereplésükbõl.
– Nagyon szeretem a meséket,
örülök, hogy ennek is van ünnepnapja. Izgalommal készültem a
versenyre, sok biztatást kaptam
otthon – említette szereplése
kapcsán Bánfi-Fischer Antónia. –
Az iskolában Pálné Bozzai Ibolya
tanár néni segítette a felkészülésemet. A mesét nagyon jó hallgatni, és az elmondásuk is él-

mény nekem. Tavaly is részt vettem a mesemondó versenyen.
Benedek Elek meséit különösen
szeretem. Többet megtanultam
kívülrõl, de nem csak a verseny
kedvéért.
Illésné Major Julianna, a mûvelõdési intézmény igazgatója elmondta, hogy a népmese napjának ünneplésével igyekeznek elõsegíteni, hogy a gyermekek megismerjék a magyar nép kultúráját,
ami iránt az érdeklõdés a mesén
keresztül már korán felkelthetõ.
Elismeréssel szólt a gyermekek
teljesítményérõl, a nekik nyújtott
segítséget köszönte a felkészítõ
pedagógusoknak, a szülõknek, a
rendezvény támogatását az önkormányzatnak.
Az esemény vendége volt
Kóka Rozália, a népmûvészet
mestere, Magyar Örökség-díjas
mesemondó, akinek elõadása
minden korosztálynak szólt.
Emlékeztetett rá, hogy a magyar népmese napja százhalombattai kezdeményezéssel indult
el, Benedek Elek 147. születésnapján. Azóta ehhez igazodik a
magyar népmese napja, szeptember 30-i dátummal. Az ünneppel intézményesen folytatódik az a misszió, amit az író a
gyûjtõi munkával, fordításokkal,
a gyermekirodalom gazdagításáért, megismeréséért tett. A
magyar népmese napja Benedek Elek hitvallását élteti: fontosnak tartotta, hogy a nép örömét, bánatát, vágyait kifejezõ
történetekkel a gyermekek
megismerkedjenek.

A Szépkilátó alatti Ifjúsági tábortól indul és a golfpálya beköSzéles körû összefogásnak köszönhetõen állítottak szobrot
tõútjánál csatlakozik vissza a Balatoni Bringakörútba az 1150 mé- Keszthelyen II. Rákóczi Ferencnek, a róla elnevezett téren.
ter hosszú és 330 cm széles kerékpárútszakasz, amelyik sokkal biztonságosabbá teszi a bicajjal közlekedõ helybeliek és turisták életét Balatongyörökön.
A köztéri alkotás elhelyezésére András, a támogató önkormánytöbb civil szervezet, közösség zati szakbizottság elnöke, az
kezdeményezésének, s támogató Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola
Az új kerékpárút építése kivált meg, továbbá régészettel össze- munkájának köszönhetõen kerülegy a gépjármûforgalom által is függõ területen is keresztülhalad. hetett sor. A Rákóczi Szövetség
használt útszakaszt, és ha az idõ- Az útszakasz harmadára korlát ki- városi csoportja felkarolásával a
járás is kegyes lesz, akkor még építése is szükségessé vált, vala- szobrot a Keszthelyi Nemzeti Kör
ebben az esztendõben elkészül- mint a csapadékvíz elvezetését és állíttatta, a városi önkormányzat
het. A helyi önkormányzat 200 a közmûkiváltásokat is az átlagos- oktatási, kulturális és ifjúsági bimillió forintos pályázati támoga- nál nehézkesebben lehet csak zottsága, a Nagycsaládosok Egyetás felhasználásával valósítja meg megoldani. A bicajút mellé ké- sülete, a Balaton Fesztivál Alapíta sokak által régóta várt beruhá- sõbb természetesen fák, bokrok, vány segítségnyújtásával. A szozást. A balesetveszélyes útsza- cserjék is kerülnek. A település bor talapzata is jótékony közrekasz kiváltása már 2010 óta napi- bel- és külterületén végigfutó ke- mûködéssel készült, fiatalok részrenden volt, de most végre sike- rékpárutak karbantartását azzal a vételével: az építõipari szakmára
rült elhárítani minden, a beruhá- 21 millió forintba került, közel készülõk gyakorlati képzõhelyét
zást gátló körülményt. Az építési 100 lóerõs munkagéppel fogják jelentõ Tudor Kft. munkájával.
költségeket emeli az, hogy az in- végezni, amelyet ugyancsak páAz avatóünnepségen Ruzsics
vesztíció lankás terepen valósul lyázaton nyertek.
Ferenc, a város polgármestere igazgatója. Mûsort adott a Szent
mondott beszédet. Emlékezett II. István Dalárda és a Rákóczi SzöRákóczi Ferenc történelmi szere- vetség Asbóth-iskolai ifjúsági tagpére, majd a szobor alkotójának, szervezete. A szobrot Ruzsics FeTúri Török Tibornak mondott kö- renc és dr. Alföldi Zoltán, a Nemszönetet a mû elkészítéséért. Kö- zeti Kör elnöke leplezte le, majd
szöntötte az ünneplõket Csótár az ünnepség koszorúzással zárult.
sak. A kerti talaj vízellátását mulcsozással, talajtakarással könnyû
elvégezni, és még a gyomok sem
nõnek ki, sõt még kapálni sem
szükséges. Sok kerti fûszernövény szolgál kitûnõ kozmetikai és
háztartási alapanyagként. Ezek
szárítása, tartósítása nem vesz el
sok idõt, nem jelent sok fáradtságot. A nyáron megtermett természetes növényi anyagok a téli
kamra fõszereplõivé válnak, amiket felhasználhatunk mosásra,
tisztításra, kozmetikai célra is.
A vegyszermentes élet megvalósítása sokkal könnyebb és
egyszerûbb, mint gondolnánk. A
cipõápolástól kezdve a fogmosásig, a mosástól az éjszakai krémig
mindenre létezik a környezetet
kímélõ és nagyon hatásos szer.
Minden csak döntés kérdése.
Minden nagyon egyszerûen kivitelezhetõ. Jó marketinggel sok
felesleges szemetet megvásároltatnak velünk. Már megelõzési
céllal is gyógyszert szedetnek velünk, pedig egy kicsi kert is eleLippai Judit
gendõ az egészséget adó növénövényünk képes többszörösen nyek megtermeléséhez. A szirumeghálálni. A gyógynövények ki- pok, fõzetek pedig mellékhatásváló permetszerként is haszno- tól mentesen teszik a dolgukat.

LIPPAI JUDIT SZÍV-KERT-ÉSZ

Az egészségünk tõlünk függ
Alsópáhokon egy Szent Mihály-napi családi, hagyományõrzõ,
környezettudatos program meghívott elõadó vendégeként mutatkozott be az érdeklõdõ gyerekeknek és szüleiknek a Zalaegerszegen élõ Lippai Judit szív-kert-ész, aki a szintetikus tisztítószerek kiûzésével, a természetes anyagok és a gyógynövények használatával, a vegyszermentesített kerttel és famíliájának tudatformálásával elérte, hogy az egészség az otthonukban nem egy ritkán látott
vendég.

– Mindennek az alapja: a szeretet. Az életünket feleslegesen
túlbonyolítjuk. Keresni kell a boldogságos, örömteli pillanatokat,
amelyeket elraktározhatunk magunkban. A testi egészségünk
legelébb a tiszta gondolatainktól
függ, ami jó, ha tudatossággal
párosul. A személyes példamutatáson is rengeteg múlik, de a tiszta élelmiszerben is épség, fittség,
életerõ rejlik. A növényeket a

szívemmel-lelkemmel-szellememmel is növeszthetem. A legnagyobb munka a szüretelés. A
kert, ha akarjuk felüdülés és nem
pedig mindennapi robot. A kertészkedésre manapság már másképp illik gondolni, mint ahogy
azt nagyszüleinktõl megtanultuk.
Nem kell látástól vakulásig kint
maradni a földön, ráadásul a szeretetbõl gyökerezõ és vegyszermentes gondoskodást minden
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KITEKINTÕ

SZERETNI EGYMÁST ÉS A TERMÉSZETET

AKÁR SIKERTÖRTÉNET IS LEHETNE

„Zöld óvodák” Keszthelyen

A ZalaSport hét éve

„Egymás kezét fogva, szeretettel és pozitív érzelmekkel, értelemmel, tudománnyal, a mûvészet erejét és szépségét felhasználva fedezzük föl a köröttünk lévõ világot, s közben ismerjük meg
önmagunkat benne.” Ezt a mottónak is beillõ gondolatot ültette el
a picinyekben és a kolléganõiben még a ’90-es évtized elején
Krisztné Srágli Márta, a Keszthelyi Életfa Óvoda óvodapedagógusa.
A fa beérett, és mára gyümölcsöt terem. Keszthely összes óvodája viselheti ugyanis a környezeti nevelés szellemisége és a gyõztes
pályázat kritériumrendszere alapján a „Zöld óvoda” rangot, vállalva a gyermekintézmények, egyének és más közösségek környezettudatos szemléletének megalapozását és folyamatos fejlesztését.

A mindenkor lelkes és agilis
környezeti nevelõ több évtizedes
tapasztalatai szerint a természethez alapvetõen pozitív érzelmekkel kapcsolódnak a kicsinyek, a
természet gazdag és kifogyhatatlan eszköztára segíti bennük
az élõ iránti tisztelet kialakulását,
a kíváncsiság legyõzését, a holisztikus szemlélet észrevétlen
befogadását, a szeretet és tisztelet mindennapi megélését. A natúrára a készségfejlesztés legkiválóbb eszközeként lehet tekinteni. A tevékenységközpontú, a
természetet bölcsen használó,
élménypedagógiai módszerek a
képességfejlesztés legjobb eszközei lettek. A szemléletváltás

hosszú folyamat, de mostanra az
óvodák felnõtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az
egészséges életmód és közösségi
életvitel szokásainak megalapozására. – A természet bír vigaszt
és örömöt adni, illetve képes jótékony energiákkal feltölteni az
embert akkor is, ha jó kedve van,
és akkor is, ha szomorú – mondja
a közel húsz óvodapedagógust
tömörítõ környezeti munkaközösséget 12 éve irányító vezetõ.
A szakember iránymutatásával
állt össze a környezet- és természetvédelem érdekében megal-

kotott, átfogó Fürkész-program,
amely nem csupán a természet
szeretetére, az épített- és természeti környezet megismerésére, védelmére, szeretetére irányul, hanem a helyes belsõ lelki
értékrend kimunkálására is. Csak
egy békés, kiegyensúlyozott,
örömtõl ragyogó, a belsõ környezetét rendben tudó gyereklélek képes a köröttünk lévõ világ
és természet ezernyi boldogságát befogadni. A madarak és fák
napja alkalmából a Helikon parkban például a város mintegy 120
nagycsoportos óvodása minden
évben azért gyûlik össze, hogy a
park életközösségét komplex
módon megismerhesse. A fenntarthatóság jegyében szervezett,
terepi tapasztalást segítõ program három állomásán játékos
formában, élménytevékenységek széles tárházát kínálva jelen
van: a zene, a mûvészet, az irodalom és a tudomány is. Az állatok és növények birodalmában –
a tapasztalatok szerint – minden
gyermeknek sikerélménye van.
Ezt a sikert és ezt az élményt kell
és lehet tartóssá tenni azokkal a
módszerekkel, amelyek egyre
népszerûbbek a gyerekek és szülõk között is – vallja az óvodapedagógus.

Közel 8 ezer írás, 5 ezer kép, 350 felvétel a videotárban, 140-nél
több élõképes közvetítés sporteseményekrõl Eisenstadttól Nyíregyházáig – számokban kifejezve ez a ZalaSport online-nak, a megye egyetlen általános sportportáljának 7 éves mérlege.

Ez idõ alatt hányan látogatták
meg az oldalt, hányan nézték a
közvetítéseket Chilétõl Kínáig –
megbecsülni sem tudjuk. Mint
ahogy azt sem, hogy a portál
mennyire vitte jó hírét városunknak,
megyénknek
szerte a nagyvilágban. Az viszont biztos, nem egészen
hat éve több mint
négyezer nézõje volt
a ZTE–Debrecen futballmeccsnek (ekkor
szenvedte el az elsõ
hackertámadást is a
portál), s az elmúlt
szombaton – amikor
egy-egy nõi és férfi
kosármeccset közvetítettünk – több mint
kétezren jelentkeztek be a honlapra.
Több hónapos elõkészület után
7 éve, egészen pontosan 2007.
október 23-án került fel a világhálóra a www.zalasport.hu.
A ZalaSport a többek között a
Hévíz, Keszthely és Vidéke újságot
kiadó Zala-Lap Kft. anyagi forrásait ugyan nem kívánta terhelni,
viszont egyértelmûen támaszkodott annak szellemi hátterére,
kapcsolatrendszerére. Noha újságírót korlátozott mértékben tudott csak biztosítani az egyes
sporteseményekre, azok hátterének feldolgozására, vállalta, hogy
nemcsak Zalaegerszegen, hanem
az egész megyében minden szakosztály, sporttal foglalkozó szervezet számára biztosítja az ingyenes megjelenést a portálon, beleértve a szabadidõ-, a diák- és közösségi sportélet támogatását is.

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.
Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

Sok olyan sportág kap itt megjelenési lehetõséget, amely máshol
egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan.
A kezdeti útkeresés után figyelmünk az internetben rejtõzõ

lehetõségek szélesebb körû kihasználása felé fordult. Így kezdõdött el a jelentõsebb sportesemények élõképes közvetítése. A
4G/LTE hálózatnak is köszönhetõen jelenleg nagy sávszélességgel is képesek vagyunk a kép továbbítására a megye nagy részé-

rõl, illetve az ország számos pontjáról. Az adásokat nem csak számítógépen lehet nézni, azok viszonylag egyszerûen tv-n is megjeleníthetõk, sõt az idegenbeli
mérkõzéseket kivetítõn – akár
több százan is – megtekinthetnék.
Hévízen, a Gyõri Audi ETO KC kézilabdameccsét a horvát bajnokkal, vagy az egerszegi Októberfesten a román–magyar labdarúgó-mérkõzést sok százan kísérhették így figyelemmel.
A mérkõzések közvetítése sajnos nem a
ZalaSporton múlik. A
portál csak lehetõséget
tud kínálni – olyan csekély ellenszolgáltatás ellenében, amely a felmerülõ költségek kisebb
részét fedezi csak.
A zalai klubok a lehetõségek egy részét
kihasználják, egy részét
nem. Mit hoz a jövõ?
Nehéz erre biztos választ adni.
Mondják, a remény hal meg utoljára. Mindenesetre az elsõ próbatétel ideje közeleg, december elején
lesz esedékes jövõ évre a közvetítõvonalak, azt a mûködtetõ szerverpark bérletének megújítása...
–ld –

