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ZAJLANAK A MEGÚJÍTÁST CÉLZÓ MUNKÁLATOK

A Festetics-kastély várja a turistákat

Az elnyert európai uniós támogatásnak köszönhetõen, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jelentõsen
megújul a Festetics-kastély. Nemcsak az épületek állapotjavítása,
hanem új kiállítások, berendezések is szolgálják a látogatók még
teljesebb élményszerzését.

Ahogy Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója
elmondta, a munkálatok három
fõ helyszínen zajlanak: a kastélyépületben, az egykori Amazon
Szállóban, illetve a Pálmaházban. A munkálatok magukban
foglalják a fõépület beléptetési
rendszerének és fõbejáratának,
az egykori Amazon Szállónak, illetve a Pálmaháznak a megújítását.
A fõépületben létrejövõ fej-

lesztések közé sorolandó a Bormúzeum, ahol emlékszoba kerül
kialakításra. Ezen túl az irodák új
irodaszárnyba költöznek. Helyükön új kiállítást rendeznek be, a
Festetics Arcképcsarnokot. Ehhez
csatlakozik egy külön terem,
amely a hercegi családokról szolgál érdekes információkkal.
„A beruházás talán legjelentõsebb eleme a volt Amazon Szállónak a megújítása” – mondta Pálinkás Róbert, a Helikon Kastély-

ÚJ IGAZGATÓ A RANOLDER ÉLÉN

Hittel, reménnyel
A Veszprémi Érsekség fenntartásában hét általános iskola mûködik: Ajkán, Pápán, Veszprémben, Várpalotán, Tapolcán, Tótvázsonyban és Keszthelyen. Utóbbi helyen, augusztustól Õry Gábor
lett a Ranolder János Általános Iskola új vezetõje, akit rövid bemutatkozásra kértünk.

– Történelem szakos középiskolai tanárként léptem a pedagógiai pályára, tizenöt évig tanítottam, majd rövid ideig pedagógiai-módszertani fejlesztésben mûködtem közre egy projekt keretében. Ezt követõen
négy évig dolgoztam a Zala Megyei Kormányhivatalban, az
érettségi szervezése volt a fõ
feladatom. Hiszek abban, hogy
folyamatos tanulás szükséges
ahhoz, hogy az ember naprakészen megállja helyét a hivatásában, ezért munka mellett folyamatosan képeztem magam.
2010-ben
közoktatás-vezetõi
végzettséget, az idei év nyarán
pedig a tankerület-igazgatási
végzettséget szereztem.

– Az iskola pedagógiai programja öt alapértékre épül: a
szentre, igazra, tudásra, szépre
és jóra. Az értékvesztett, értékzavaros világban ezen alapok
valóban visszacsempészhetõk a
diákok lelkébe?
– Számunkra ez legfeljebb csak
költõi kérdés lehet, hiszen célkitûzésünk pontosan az, hogy ezeket az értékeket ültessük el, és
erõsítsük a gyermekeinkben. A
kérdés inkább az lehet, hogyan
tudjuk mindezt megvalósítani
ennyi zûrzavar közepette? Hát
akkor vegyük elõ az alapokat: hittel, reménnyel, szeretettel.
– Milyen területeken érezte
fontosságát a változtatásnak?
(Folytatás a 4. oldalon.)

múzeum ügyvezetõ igazgatója.
Itt kap helyet ugyanis egy újszerû, interaktív kiállítás Fõúri utazások kiállítás és veteránautó látogatóközpont címmel.
A harmadik fõ helyszín a szintén megújuló Pálmaház. Mind a
látogatói útvonal, mind a kiállítás
jelentõs fejlesztésen esik át, továbbá Lepkeház kerül kialakításra.
Pálinkás Róbert ügyvezetõ
igazgató szerint minden fejlesztés igen vonzó a látogatók körében, azonban a legkiemelkedõbbnek közülük a Festetics Arcképcsarnokot tartja. Itt ugyanis egy
idõvonal mentén végigkövethetõ
a Festetics család keszthelyi ága,
egészen a XVII. század elejétõl
kezdõdõen.

KRITIKUS HANGON BESZÉLTEK
A KÖZMEGHALLGATÁS FELSZÓLALÓI

Közlekedés, útfelújítás – válaszok
A polgármester úgy látta: szaA helyi közérdekû problémák, észrevételek számbavételére tarbad tetõfelújítási mesteremberetottak közmeghallgatást a közelmúltban.
ket mostanság nemigen találni, a
közcélú foglalkoztatottak a takaríRajnai István sérelmezte a A kerékpárúti feljelölések hiányát tást nem végzik elhivatottan. A váBercsényi–Georgikon és Pál utcák igyekeznek orvosolni. A Balog Fe- rosszemléket újra indítják, a kézlámpás keresztezõdésében a belvá- renc utca és a Fenyves allé menti mûves vásározók a faházakat nagy
ros irányába vezetõ út egy sávra zártkerti területek tulajdonosaival kedvezményekkel vehetik igénybe.
szûkítése miatt kialakult torlódáso- az önkormányzat többször próbált
Németh Árpád a református iskat, az itt átadott új kerékpárúti sá- megállapodni arról, hogy az érin- tentiszteletre és a Család iskolába
vok nem egyértelmû felfestését, a tettek adják le területük 8–10 szá- érkezõk képviseletében kérte, hogy
Keszthely és Cserszegtomaj határá- zalékát közterületnek, ám a tárgya- a nem fizetõs Hunyady utcában újban lévõ keresztezõdés körforga- lások nem vezettek eredményre, ból tegyék lehetõvé a parkolást a
lommá alakításának lassúságát, a így lakótelkek kialakítására egyelõ- park irányában, de a városvezetõ
külsõ Zsidi út közvilágítási rendsze- re ott nincs mód.
válaszából kitûnt: kompromisszurének és a helyi építési telkek hiáA Sétáló utcai kereskedõk nevé- mok mentén akarják élhetõbbé
nyát, a Javse kikötõ melletti, sze- ben felszólaló Nagy László a belvá- tenni a várost, de a balesetveszélymet szúró „tankátjáró beton- rosi önkormányzati bérlemények re tekintettel kell lenni, ezért a jeszarkofág” meglétét.
téli díjcsökkentését köszönettel lenlegi rend érvényben marad.
Ruzsics Ferenc válaszában ki- véve szólt a Básti-ház beázásáról, a
A KRESZ-park alatti terület és a
emelte: az egy sávval leszûkített Kossuth utcai takarítás anomáliái- Keszthely-kártya jövõjével, a Balakeresztezõdés forgalomáteresztõ ról, a piacfelügyelõi jogosítvánnyal ton-medence
üzemeltetésével
képessége a csúcsforgalomban rendelkezõ utcafelelõs kinevezésé- összefüggõ
érdeklõdés
után
elõforduló torlódásokat leszámítva, nek szükségességérõl, a hajléktala- Székesi Péter indítványozta, hogy
a szakemberek szerint megfelelõ, nok megjelenésérõl, a turisztikai a Vak Bottyán utcában, a Kócsag és
ezért nem terveznek változást. A városbejárás újraindításának fon- a Vaszary utcák közötti egyirányú,
Rezi úti körforgalom helyszíne nem tosságáról, belvárosi szálláshelyek szûk szakaszon, legalább az egyik
városi, hanem állami tulajdon. A létesítésének lehetõségérõl, a Fõ oldalon helyezzék ki a „Megállni tiKözútkezelõ figyelmét az élõ prob- tér rendezvényekkel, fesztiválok- los!” táblát.
lémára sokszor felhívták, de érde- kal való megtöltésérõl.
(Folytatás a 4. oldalon.)
mi elõrelépés nem történt. A parti
sétány zártszelvényének eltüntetésére, a fejlesztési terület további
csinosítására és új közvilágítási hálózatok kiépítésére is törekszenek.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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MSZP:

Közösségi kiállítás

Fizetésemelést!
„A keszthelyi fogadóórám tapasztalataiból is kiderült, hogy a
kormány cserbenhagyta a szegényeket, elárulta a szociálisan rászorulókat, az elesetteket, a
nyugdíjasokat, a szegény sorban
tengõdõket, de a munkavállalók
sem képesek tisztességben
megélni a fizetésükbõl” – állította október végén tartott sajtótájékoztatóján Teleki László, az
MSZP országgyûlési képviselõje.

Jelezte: a Mohácsi József által
Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepli idén a Zala Megye kezdeményezett fogadóórán töbNépmûvészetéért Alapítvány. A születésnapot a keszthelyi alkotó- ben bepanaszolták a jelentõsen
megemelt szemétdíjakat, az iskolázházban a közösség kiállításának megnyitójával tartották meg.
tatás magas költségeit, az egészségügy problémáit, az oktatási rendszer
Gazdag múltat idézett fel nek díszítõ- és pihenõalkalmatos- hiányosságait. Az MSZP vezetõsége
úgy látja: nem életpályamodellek
Molnárné Riskó Erzsébet alapítvá- ságai lesznek.
nyi elnök attól kezdve, hogy a mûA 25 éves tevékenységet mél- kellenek, hanem haladéktalan, öthelyül szolgáló mûemléki épületet tatta Skrabut Éva megyei népmû- venszázalékos fizetésemelés. Hatal25 évvel ezelõtt tulajdonba kapták vészeti egyesületi elnök. Országos mas igény van az azonnali bérrendea várostól. A házon és berendezé- példa értékként emelte ki, hogy az zésre, amit az MSZP kormányra kesein egyaránt rajta van a tagság alkotóközösség elnyerve a munká- rülésekor elsõ, legfontosabb intézkeze nyoma, így az a küllemében jukat becsülõ környezet segítsé- kedésként meg is tesz majd. A párt
és funkcióiban is tükrözi a népi tár- gét, a lehetõségekkel élve megte- elnöksége meghirdette a dolgozói
gyi kultúra hagyományainak õrzé- remtette és önerõvel fejlesztette a szegénység elleni programját. E cését. A rendszeres szakköri munkák mûvészetteremtés otthonát. A kö- lokra a jelenlegi kormány is talált volmellett alkalomszerûen tartanak zösség a tárgyi és személyi adott- na kellõ forrást, például a magánnyitott mûhely napokat, nyaranta ságokat maximálisan kamatoztatva nyugdíjpénztáraktól elvett 3000 miltáborokat szerveznek felnõttek és teljesíti küldetését. A város képvi- liárd forintból. Nem stadionok, hagyermekek körében egyaránt.
seletében Nagy Bálint alpolgár- nem egészségügyi centrumok, oktaIdén tematikus képzést is szer- mester köszöntötte a jubilálókat. tási központok, színvonalas óvodák
veztek, a kurzuson zömmel a szak- Hangsúlyozta: az alkotóközösség kellenek. Az MSZP a nélkülözés megköri tagok vettek részt. Munkájuk- sokat tesz hozzá a helyi kulturális állításán túl, a felsõoktatás átszervekal továbbá gyarapították az alko- élethez, fontos szerepe van a vá- zése helyett esélyt kíván adni a diplomásoknak. A tönkretett szakképtóház berendezési tárgyait, s az ros jó hírének öregbítésében.
idén ugyancsak 25 esztendõs
A negyedszázados múltra való zési rendszer is újjáépítésre vár, mert
keszthelyi Szent Család templom emlékezés az alapítvány egész idei nemigen van igény az OKJ-s képzést
számára készítettek ajándékként évét áthatja. A tagok egyéni mun- elvégzettekre, inkább a valódi szakkét padot. A népi iparmûvészeti kabemutatóival kiállítássorozatot mai gyakorlatot szerzett munkaerõre mutatkozik kereslet.
darabok a templom tündérkertjé- indítottak el.

FISE DESIGN 2015

Ifjú alkotók Hévízen
Új alkotógeneráció lépett a hévízi közönség elé, a Fiatal Iparmû- is megtarthatják tagságukat, a
vészek Stúdiója Egyesület (FISE) tagjainak munkáiból rendezett ki- FISE így immár félezerhez közelítõ létszámmal elismert szakmai
állítással.
szervezetté nõtte ki magát. A hatékony munkát a budapesti galéA Festetics György Mûvelõdési pályakezdõ alkotók bemutatkozá- ria vezetõjeként Kránitz Tibor
Központban nyílt tárlat sokolda- sát segíti elõ. A diploma megszer- grafikusmûvész és Cseh Borbála
lúan tallóz az ifjú tehetségek al- zése után sok fiatal alkotó érzi kurátor segíti.
A hévízi kiállítás december 8-ig
kotásai közt. Digitális nyomat, di- úgy, hogy magára marad az iparvatkép, herendi porcelán parfüm- mûvészet, a design világában: tekinthetõ meg.
készlet, pliszéruha, textil nyakék, munkáik nehezen találnak utat a
s még folytathatnánk a sort, a be- közönséghez. Tartanak az elhalmutatott darabokról szólva. Di- ványulástól, s attól, hogy megvat, fantázia, a dekorációs elemek szakadnak a szakmai kapcsolataik.

HORIZONT

Közlekedés, útfelújítás – válaszok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Érdeklõdött: lezárják-e a „Czoma-szorost”, átterelve a forgalmat
a Bécsi kapu utcára. Sérelmezte,
hogy a Festetics-kastély aszfaltjárdái helyett kiépült gyalogutak vízelvezetése nem jó, ezért olykor bokáig érõ vízben kell tocsogni.
A válaszból kiviláglott: a burkolóanyag tömörödését követõen várhatóan változik a kertépítõ szakemberek által megálmodott gyalogutak minõsége. A Pál utca lezárása
helyett a tervezõk a horribilis
összegbõl megvalósítható útpálya
lesüllyesztése, vagy az olcsóbb gyalogos felüljáró ötletének kivitelezésén gondolkodnak, mert elégedetlenséget keltene, és életszerûtlen is
a forgalom Bécsi kapu utcára történõ átirányítása.
Hosszú problémacsomagot hozott magával Farkas Attila, aki sérelmezte, hogy majd egy évnek kellett
eltelnie, hogy a rendõrség elõtt lebetonozzák a vízaknát. A bicikliút
Erzsébet királyné utcai szakaszát
balesetveszélyesnek mondta, mert
a kivitelezõk megfeledkeztek a telibe öntésrõl. Kezdeményezte a fák
gallyazását a kórház melletti felfestett gyalogátkelõhelynél. A közvilágítás új lámpatestei – állítása szerint
– nem megfelelõ fényerõvel világítanak. Több rendezvényt kérve hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyilvános illemhely kitáblázása nem
megoldott. Szerinte drágán akarják
bérbe adni a régóta üresen álló önkormányzati ingatlanokat. A belváros szégyenfoltjának nevezte a
Deák és a Sörház utca sarkán lévõ
omladozó épületet, és a szabadtéri
mozi helyén emelt parkoló vízelvezetési problémáira is megoldást
kért. Számon kérte a Petõ utca
egyirányúsítását, ami az áruszállítókat is lehetetlen helyzet elé állítja.
Új közlekedési koncepció kidolgozását javasolva kezdeményezte a városlakók régi óhaját, a Szalasztó utca újbóli kétirányúvá tételét. Választ várt arra, hogy a Balaton-parti
Energia téren miért nem mûködnek a köztérfigyelõ kamerák és a
pelenkázó. Indítványozta az Ipartestületi székház elõtti önkormányzati
terület aszfaltozását, és a piac régi
bejáratának megnyitását is felemlegette, miközben úgy vélekedett: a
piacnak nincs gazdája.
A polgármester a kerékpárút
használatbavételi engedélyének
megszerzése elõtt egyeztetést kezdeményezett a felmerülõ problémákról. Úgy látta, a köztéri lámpák
fényereje nem csökkent, sõt a csomópontokban jobbak lettek a látha-

tósági viszonyok. A csatornafedél
és WC-táblák ügyében a felszólalónak igazat adó Ruzsics Ferenc a hiányosságai miatt sárga övezetbe sorolt, a lakosság által kedvelt centrumparkoló gödreinek kavicszúzalékos borítását is megígérte. A Fõ
téri ingatlanok bérbe adására reagálva kiemelte: az elsõ két évben
semmit sem kell fizetnie a bérlõnek,
de a harmadik évben is csak az eredeti bérleti díj 75 százalékát szednék be. Az önkormányzat érdeke a
hasznosítás, de bérbevételi szándékot a jelentõs díjmérséklés után
sem tapasztalnak. A Deák utcai épület lebontásra kerül, Keszthely saját
tulajdonú földterülethez jut, ahol a
jövõ szezonra autóparkolót terveznek. A Petõ utca forgalmi rendjét az
ellenkezõ irányba való egyirányúsítás mellett kezdeményezték. A
Szalasztó utca szelvénymérete nem
teszi lehetõvé a kétirányúsítást – jelentette ki. Az ráadásul azért is nehézkes, mert az aktív gyalogosfor-

ÚJ IGAZGATÓ A RANOLDER ÉLÉN

Hittel, reménnyel
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Errõl még nem beszélhetünk
múlt idõben, hiszen ahhoz, hogy az
igazgató nagyobb horderejû változásokat vigyen véghez, némi idõre
van szükség. Nagyon fontosnak látom, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott elvek
összhangban legyenek munkánkkal, cselekedeteinkkel. Ezt érezni
kell a gyerekeknek, a szülõknek és
a pedagógus kollégáknak is a mindennapokban is. Fontosnak tartom
még, hogy értékelveink mellett az
iskola tartsa a lépést az oktatásfejlesztés legújabb eredményeivel,
különösen úgy, hogy kollégáim jó
része eddig is nyitott volt az újdonságokra. Szeretném a hitéletet is
erõsíteni, mélyíteni a közösségben,
hiszen úgy tûnik, egyre fontosabb,
hogy hazánk a keresztény hitben
erõs fiatalokat neveljen.
– Egy egyházi iskola sikere
másképp mérhetõ, mint egy hagyományos, világnézetileg semleges oktatási intézményé?
– Bár nem pontosan értem, mit
jelent a világnézeti semlegesség,
hacsak azt nem, hogy nem teszünk
semmit sem ballagó diákjaink tarisznyájába. A mi sikerünk azonban
nemcsak az, hogy világos útmutatást, tiszta elveket, emberi méltó-

110 ÉVE SZÜLETETT MIKUS GYULA

Emlékkiállítás a Balatoni Múzeumban

forma- és színvilága ezernyi módon tárul fel, s érinti meg a közönséget azzal a nagy változatossággal, ami az emberi ízlésvilág
különbözõségére jellemzõ.
A FISE Design 2015 címû kiállítással a fürdõváros intézménye
kettõs küldetést teljesít: azzal
együtt, hogy igényes látnivalókat
mutat meg, a mûvészetteremtõket széles nemzetközi vendégkörben való megismeréshez juttatja. Mindez találkozik a fiatalokat tömörítõ FISE szándékával. A
már 30 éve mûködõ közösség a

Ezen gondok megoldására jött
létre a FISE, amint arról Mascher
Róbert egyesületi elnök beszélt a
megnyitón, az érdeklõdõk figyelmébe ajánlva a látnivalókat. A
budapesti galériájuk adta bemutatkozási lehetõség mellett
évente más hazai és külföldi kiállítóhelyeken rendeznek csoportos tárlatokat, ezek közt került
sor a hévízi vendégeskedésre, 42
alkotás szerepeltetésével. A stúdió elsõsorban a pályakezdõk
ügyeit képviseli, de a szakma
meghatározó tekintélyévé válók

A 110 éve született Mikus
Gyula emlékkiállításának a Balatoni Múzeum díszterme, a MÛSZAK Mikus Gyula tiszteletére
rendezett V. Cserszegtomaji
Nemzetközi Mûvésztelepének
alkotásaiból rendezett tárlatnak
pedig az intézmény aulája biztosít helyszínt november végéig.
A múzeum kollekciójából, a hagyatékból, a Pozsgai, a Balogh
és a Mikus magángyûjteményekbõl összeválogatott tárlat
nyitóünnepségén – melyet ifj.
Merics Ferenc kísért gitárjátékával – felavatták a Tirnovák Tamás szobrászmûvész által gipszbõl készített, a család tetszését
is elnyert szoborportrét, mely
vár a bronzból kiöntésre.

Havasi Bálint, a Balatoni
Múzeum igazgatója köszöntõjében arra emlékeztetett, hogy
a festészet napján, Szent Lukácshoz kapcsolódva, az intéz-

mény idén Mikus Gyulára emlékezik úgy, hogy egyúttal bemutatkozási lehetõséget kínál kortárs
helyi és környékbeli alkotók
számára is.
Ruzsics Ferenc, Keszthely
polgármestere azt emelte ki,
hogy a város emblematikus figu-

galom miatt az autósokat állandó
mérlegállás pozíciótartásra köteleznék a Sétálóutcánál. A szezon közepén átvett Energia tér objektumai,
berendezései a következõ szezonban már teljes kapacitással mûködni fognak. A Rózsa utca melletti
székház nagyobb gödreit kikátyúzzák, de egyelõre nincs 10 millió forint a beépített olajfogókkal kivitelezni kért parkoló aszfaltozására. A
volt sajtüzem helyén barnamezõs
beruházásban egy közösségi központot terveznek, sörgyártó bemutatóhellyel, sajtérlelõvel, pálinkapárolóval.
Kenyér Gyula egy lakásbérlettel
összefüggõ problémára kért és kapott választ.
Rajnai Zoltán ígéretet kapott arra, hogy az ott élõkön kívül a város
is kezdeményezni fogja a Goldmark
utca elavult vízvezetékrendszerének mielõbbi cseréjét, és az utca lekopott útjelzéseinek felfestését is
megígérték neki.

rája minden itt élõ embernek elsõre beugrik, ha egy helyi festõmûvészt kell megneveznie. A segítõkész, gyermekszeretõ festõ
emlékére Keszthely és a mûvész
családja 17 évvel ezelõtt egy emlékkiállítást hozott létre abban a
házban, amelyben élt és alkotott

ságot adunk, hanem az is, hogy tanulmányi eredményeinkben, pedagógiai, szakmai munkánkban is fejlõdni tudunk. Az egyházi intézmények valaha élén jártak a fejlõdésnek, és bár huszonöt évvel ezelõtt
a semmibõl kellett újrakezdeni
mindent, mára jó esélyét látom annak, hogy a felekezeti iskolák ismét
zászlóshajói legyenek a nevelésnek.
– Mire lehet büszke másfél hónap elteltével?
– Ennyi idõ eltelte után nem lenne elegáns, ha eredményekrõl
akarnék beszámolni. Azt azonban
érzem, és az iskola jövõje szempontjából biztatónak látom, hogy a
szülõk, a város és a kollégák a megújulás reményével kezdték el az új
tanévet. Ami nekem nagy ajándék,
hogy szeretettel és bizalommal fogadott a Ranolder-iskola közössége.
– Milyen eredményeket szeretne felmutatni egy, három és
mondjuk öt év múlva?
– Csak olyanokat, amilyeneket
minden igazgató szeretne: pedagógiai céljait megvalósító nevelõtestületet, szakmailag fejlõdõ, önmagukat a munkában megtaláló
kollégákat, elégedett szülõket, boldog gyerekeket, összetartó közösséget, megszépült iskolát.
több mint ötven évig, de az emlékház mûködését a város nehéz
anyagi helyzetére való hivatkozással nyolc éve ideiglenesen
felfüggesztették. „Én most belátom, hogy ez nem volt jó döntés, megkövetem a családot a
magam nevében, és igyekszünk
egy megérdemelt helyet találni,
ami méltó ennek a nagy embernek az emlékéhez” – mondta végezetül.
A kiállításokat dr. Kostyál
László mûvészettörténész ajánlotta az aulát csordultig megtöltõ
vendégek
figyelmébe.
Mint
mondta, az autodidakta módon,
Zalaszántón festõvé érett, magát
folyamatosan
képzõ
Mikus
mûvészete valódi, emblematikus
értéke a városnak. Itt vált igazán
a Balaton festõjévé, a Szigligetiöböl, a Bece-hegy szerelmesévé.
Úgy tartotta, nincs két olyan nap,
amelyen a Balaton ugyanazt az
arcát mutatná. Örömet, bánatot,
egyedüllétet, jókedvet és ezernyi
emóciót föl lehet fedezni a
Balatont nyitottsággal megragadó festményein. Az idei
mûvésztelep alkotásai is Mikus
szellemiségét, természetfelfogását, színvilágát, derûsségét, precizitását és kedvességét idézik
meg.
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Napelemeket szereltek fel Mesterlevél-átadó ünnep
Az Európai Unió és a magyar állam „Dolgozva tanulj” címû projektjében részt vett szakemberek, a szakmájukat magas színvonalon elsajátítók voltak hivatalosak arra a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (ZMKI) által szervezett, a Balaton Színházban a közelmúltban tartott fogadalomtételi és mesterlevél-átvételi ünnepségre, amelyen az egyéves képzés után sikeres elméleti és gyakorlati mestervizsgát tett „szakikat” köszöntötték.

A sikeres vizsgát letettek között volt 24 éves karosszérialakatos, de majd hetvenesztendõs
gépi forgácsoló is. A projekt elsõsorban a szakképzésben részt vevõ gyakorlati oktatók továbbképzésére irányult azzal a kiemelt
céllal, hogy növekedjen a gyakorlati képzés színvonala, ezzel is
elõsegítve a végzett tanulók el-

helyezkedését. A mesteravató
ünnepségen Mazzag Ferenc, a
ZMKI elnöke, köszöntötte a szakmák új mestereit arra utalva,
hogy Zala megyében még soha
nem adtak át egyszerre ennyi
mesteroklevelet. Mint kiemelte: a
megye szolgáltató-, gép-, fa-, jármû-, építõ-, vendéglátóiparát sikerült teljesen lefedni jó szakem-

berekkel. Dr. Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy látta: a képzésnek, a megszerzett tudásnak, a
hozzáadott értéknek nagy társadalmi és gazdasági jelentõsége
van. A kamara teljesítette a vállalását, miszerint, egy év alatt Magyarországon háromezer olyan
mestert képeznek ki, akik képesek saját tudásuk továbbadására,
megerõsítve ezzel a honi szakképzést. Nagy Róbert, a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal Szakképzési Fõosztályának
vezetõje a különféle szakmák
presztízsnövelésének fontosságáról, a piacképesség megvalósulásáról beszélt.

A KERTÉSZETI TANSZÉKEN
Keszthely újabb lépést tett a fenntartható város kialakítása felé. A Széchenyi 2020 program keretében 20,65 millió forint európai
uniós támogatás segítségével megvalósult újabb pályázati projekt
is sikeresen lezárult – tudatta lapunkkal Molnár Mihály, a VÜZ
Nonprofit Kft. városfejlesztési csoportvezetõje.

A fejlesztés eredményeként a
keszthelyi önkormányzat tulajdonában álló Gagarin Utcai Óvoda és
Bölcsõde épületeinek, valamint a
Keszthely, Kísérleti utca 10/A
szám alatt található, a Gazdasági

Ellátó Szervezet kezelésében lévõ
épületnek az energetikai korszerûsítése valósult meg azzal, hogy
az intézmények tetejére napelemeket szereltek fel. A korszerûsítés célja az volt, hogy az intézmé-

Jobbik: Gyermekétkeztetés
A közétkeztetés minõségének javítása nagyon fontos egy
egészségesen táplálkozó, korszerû étkezési kultúrával rendelkezõ
generáció felnövekedéséhez – állította Herold János önkormányzati képviselõ, aki helyi oktatási-nevelési intézményeket és fõzõkonyhákat meglátogatva, negatív tapasztalatokat gyûjtve szerzett információkat a téma kapcsán pedagógusoktól, óvónõktõl, élelmezésvezetõktõl, konyhai dolgozóktól, szülõktõl.

Úgy vélekedett: a keszthelyi
diákoknak is egészséges, jó minõségû ételekhez kellene hozzájutniuk, de a közétkeztetésben tálalt
ételek többsége ehetetlen, silány
minõségû alapanyagból készült,
ízetlen, élettani szempontból
egészségtelen, a korábbinál
rosszabb választékú, ezért az étkek 70 százaléka rendszeresen
moslékba is kerül.
A beszámolókból kitûnt: az
élelmiszerek zömét Budapestrõl
Kaposvárról, Balatonfüredrõl és
Zalaegerszegrõl szerzik be, és helyi termékek szinte nincsenek. A
hústermékek rendszerint aprítva,

darálva, felcsíkozva kerülnek a
menübe (virsli, pörkölt, marhahúscsíkos szilvamártás), de a halkrémtõl is menekülnek a gyerekek.
Nincs barna kenyér, rozscipó,
magvas pékáru és kevés a friss
zöldség, gyümölcs és a tejtermék.
A porlevesek tartósítószerekkel
telítettek, a mirelit zöldségeket is
ízfokozó anyagokkal javították fel.
A mogyorókrém csak nyomokban
tartalmaz mogyorót, de az ivólé is
csak egy százalék gyümölcsöt látott. Szomorú, hogy gyakorlatilag
megoldatlan az ételallergiás, a tejvagy lisztérzékeny gyerekek biztonságos élelmezése is.

DK: Aggasztó

nyek viszonylag magas villamosenergia-költségét csökkentsék
egy gazdaságosabb, megújuló
napenergiát használó rendszer kiépítésével. A fejlesztésnek köszönhetõen az intézmények
31.381 kWh átlagos éves fogyasztásából a napelemek 31.075 kWh
villanyáram megtermelésére képesek, ezzel jelentõs mértékben
hozzájárulva az intézmények
zöldenergiára való átállásához. A
környezetbarát technológia révén 29,049 tonnával csökken az
épületekre esõ üvegházhatású
gázok kibocsátása.

Világszínvonalú eredmény

A közelmúltban humán gyógyászatban felhasználható, fontos rült kimutatni. Németh Gyöngyi
szerves anyagot találtak a szõlõ gyökerében a Pannon Egyetem az analitikai mellett, irodalmi kuGeorgikon Kar Kertészeti Tanszékének kutatói.
tatásokat is végzett és közel jutottak ahhoz, hogy melyik molekulát érdemes kutatni. Hegyi OrDr. Polgár J. Péter dékán úgy gon elõször sikerült a szõlõala- solya mellett Wágner László, a tatájékoztatott: a tanszék munka- nyok
gyökerébõl
kimutatni karmányanalitikai laboratórium
társai a szõlõ szerveinek stilbén epszilon-viniferint.
Ennek
a vezetõje is segítõje volt az eredanyagokat tartalmazó vizsgálata rezveratrol dimernek különösen mény kidolgozásának. Jelenleg a
során nemzetközi figyelemre fontos gyógyászati felhasználási humánbiológiai, az orvosbiológiai
méltó eredményt értek el. A vilá- területei lehetnek az antide- in-vitro vizsgálatok a kezdet kezpresszáns gyógyszerek készítésé- detén járnak, a gyógyszer kifejben, daganatos májbetegségek lesztésig még akár 15–20 esztenkezelésében, de a bõr UV-su- dõ is eltelhet. A molekulát várhagárzás okozta károsodástól való tóan a kozmetikai ipar fogja havédelmében is. Németh Gyöngyi, marabb hasznosítani, mert az UVHegyi Orsolya és Kocsis László a fényvédõ hatás, az öregségi folkutatások során feltérképezte az tok eltüntetésének ereje már beültetvényben található szõlõnö- igazolódott.
vény szerveinek stilbéntartalmát. Így sikerült kiA Szolnoki Szimfonikus Zenekar vendégjátékával indult útjára a mutatniuk, hogy a Teleki
keszthelyi Balaton Színházban a Filharmónia Magyarország ko- Kober 5BB szõlõalany gyömolyzenei koncertsorozata.
kerében – más természetes forrásokhoz képest –
jelentõs mennyiségû epIgényes válogatással további 3 jának állomáshelye lesz Keszthely, szilon-viniferin található. A
hangversenyre kerül még sor. De- Magyarország elsõ komolyzenei kutatási eredmény nemcemberben adventi muzsikát tehetségkutatóján felfedezett if- zetközi publikációja folyahallhat a közönség: Sebestyén jú zenészek adnak kamarakoncer- matban van. Prof. dr. KoMárta és muzsikus barátai segítik tet. Majd a sorozat tavaszi csis László tanszékvezetõ
a karácsonyra hangolódást. A záróelõadásán a szombathelyi lapunk kérdésére megerõvendégszereplés kivételes él- Savaria Szimfonikus Zenekar ad sítette: szõlõalany-nemes
ményt ígér Andrejszki Judit Haydn, Mozart és Beethoven mû- kölcsönhatással a tanszék
csembalómûvész közremûködé- veibõl felépített mûsort, Alexan- már két évtizednél régebsével, valamint ifjabb és idõsebb der Rudin Gnessin vendég kar- ben foglalkozik. A mostani
Szerényi Béla fellépésével. Apa és mester vezényletével.
siker három éve kezdõdött
fia, ritkán hallható régi magyar
Az összeállítással széles közön- egy doktoranduszoknak
hangszereket szólaltat meg, te- ségréteget céloznak meg, min- szánt kiírással. Az egyes
kerõn és tárogatón játszanak ka- den korosztály szívéhez közel ál- szõlõszervekben található
rácsonyi mûveket.
ló, nem csak a klasszikus értelem- hasznos vegyületeket anaJanuárban a Virtuózok turné- ben vett komolyzenét közvetítve. litikai vizsgálatokkal sike-
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Filharmóniai koncertek

NOVEMBER NEGYEDIKE

Remény és árulás

„A nemrég létrehozott propagandaminisztériumnak a fõ feladata, hogy elhitesse az emberekkel, hogy minden rendben van, a dolgok jól mennek. A kormányzati munka viszont olyan, mint a király
új ruhája” – mondta el sajtótájékoztatóján Kovács Viktória, keszthelyi DK-s önkormányzati képviselõ, aki Nagy Zoltánnal, a megyei
közgyûlés DK-s tagjával, a további „szellemi kútmérgezés” veszéNovember 4. történelmünk egyik legszomorúbb napja. 1956.
lyeire hívta fel a figyelmet.
november 4-én szovjet csapatok özönlötték el Magyarországot és
vérbe fojtották a forradalmat. Ezen a napon alakult meg Kádár János „forradalmi munkás-paraszt kormánya” is. Ez a kormány hívta
A párt választókerületi elnöke nyékában elkövetett kormányzati be formailag az inváziós csapatokat Magyarország területére, a
elmondta, a közmédia idén 114,3 disznóságokat láttatják: a fõisko- törvényes kormány megdöntésére – ezt is említette az '56-os formilliárdjába kerül a választópol- lai és egyetemi tandíjak emelé- radalom leverésének 59. évfordulója alkalmából rendezett meggároknak, és újabb 381 millió fo- sét, 400 ezer hektár állami föld emlékezésen mondott ünnepi beszédében Tamáska Péter törtérintért haszontalan propaganda- haveroknak juttatását, az állami nész, újságíró.
kiadványok kerültek a postalá- cégek vezetõi fizetésének 2 mildákba azt hirdetve, hogy a refor- lióról 5 millió forintra történõ
mok jól mûködnek. Ezen kiad- emelését. A valóság Keszthelyen
A Szent Miklós-temetõben ta- hogy forradalom van, az emberek
ványok visszagyûjtését kezdemé- is kijózanító. Nemrég bezárt egy lálható ’56-os kopjafa mellett tar- elõször érzik, hogy szabadok, de
nyezték, hogy a brosúrák a párt bankfiók, és egy másik is becsuk- tott városi ünnepségen Kiss Gá- megjelennek a tankok. A novemfõtéri irodájába jutva, papírhulla- ja majd fiókját. Tele a város bezárt bor és Kulcsárné Fullár Melinda, a ber negyedikén beözönlõ szovjet
dékként pénzt termeljenek, amit vagy kiadó üzletekkel. Aggasztó a Helikon Versmondókör tagjai em- inváziós haderõvel felvett küzdegyermekétkeztetési célokra for- munkahelyek megszûnése, a lékeztek. A gyásznapon Tamáska lem hõsies, de eleve reménytelen
díthatnak. A tagjaik segítenek munkavállalók külföldre vándor- Péter a boldogságról és három harc volt. Hruscsov a magyarorszétosztani azon szórólapokat, lása, az apadó lakosságszám, a jö- csodáról is szót ejtett. 1956. ok- szági hadmûvelet katonai koorditóber 28-án Nagy Imre kijelenti, nálásával Konyevet, a Szovjetunió
amelyeken a menekültválság ár- võkép-nélküliség.

marsallját bízta meg, aki 200 ezer
katonával tört rá Magyarországra, egy második világháborút idézõ támadással. Az elsõ csoda október 23. A második csoda, amikor a november 11-éig tartó harcokban a felkelõk a stratégiai
pontokat kiválóan megválasztva,
véres csatákban küzdenek a világ
akkori legerõsebb hadseregével
szemben. A harmadik csoda,

hogy az ország nem tört meg, elkezdõdik egy passzív, egy hónapon át tartó ellenállás, ami érinti
a társadalom alapjait. Késõbb pufajkások, kegyetlenség, sortûz, a
magyar társadalomra nehezedõ
„ellenforradalom” következik. Kádár a legrosszabb marxista skolasztikával él, és 33 éven át a tankönyveinkben is „ellenforradalomról” kellett tanulnunk.
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VEGYÜK KEZÜNKBE A SORSUNKAT!

KITEKINTÕ

ÕSZI PROGRAMOK A MÚZEUMBAN

Testszerviz, harmónia Régi mesterségek új élete
A Keszthelyi Természetgyógyász Klub október végén Kiss ErzséA keszthelyi Balatoni Múzeum változatos eseményekkel népszebet Debrecenben élõ tanárt, sportújságírót látta vendégül, aki ve- rûsíti funkcióit. Õszi programjaik keretében a napokban régi mestített képes elõadásban mutatta be az „Öngyógyító emberek” cím- terségek ûzõi keltették életre a múltat.
mel megjelent, hitvallásokat tartalmazó könyvét, majd a résztvevõket egy különleges mozgásmódszerrel is megtornáztatta.

A tehetséggondozást és a
mozgás megszerettetését különösen szívén viselõ nyugdíjas
hölgy személyes példamutatásra,
a pozitív példák megragadására

törekedve félszáznál több sportágban kipróbálta magát, és egyik
kezdeményezõje volt a mindennapos testnevelés honi bevezetésének.
A világversenyeken vezetõ versenybíróként is helytálló asszony
egy olyan, rendkívüli gyógyító
erõvel rendelkezõ testszerviz
programot állított össze, amelyik
egyszerre hat a testre, a szellemre és a lélekre. A MÚOSZ életmódszakosztályának vezetõ szakembere a sport misszionáriusaként
tavaly egyszer már tartott sikeres
bemutatót Keszthelyen, és a tagság most „visszatapsolta”. Új kötetében 27 mozgásfajtát bemutatva, 19 féle betegségtípust elemezve, ötven olyan ember példáját írja meg, akik merészen szembeszálltak a betegséggel, és akik,
a sportnak és a mozgásnak hála,
gyõztesen kerültek ki vert helyzetükbõl.
A közösség és család ereje, az
alternatív terápiák eredményessége a mozgásban kiteljesedve
csodákra képes – állítja a szépko-

rú bajnok. Vallja: a mozgás jó a
betegségek megelõzésére, segíti
a felépülést és támogatja testilelki harmónia visszaszerzését.
Manapság az embert leginkább a

stressz rombolja, de az energetizáló mozgással ezt is hatékonyan le lehet vezetni.
A mozgás ráadásul örömhormonokat termel, ezért a lelki
krízisek átvészelésénél is kiváló.
Jobb kondícióval a lélek is erõsebb. Az általa irányított, Kínából érkezett, 3-1-2 meridiántorna világkongresszusán is részt
vett sportszakember úgy látja,
hogy elõképzettségünktõl, érdeklõdési körünktõl és a trénertõl függ, hogy milyen életszakaszban milyen mozgásformát
választunk.
A Kiss Erzsébet által összeállított komplex gyakorlatsorban vidám verseket skandálva, inspiratív jelleggel, az akupresszúrás
pontokat aktivizálva tudatosul,
hogy miért is hasznos, milyen
szervre hat az aktuálisan végzett
mozgásforma. Fontos, hogy vegyük kezünkbe sorsunkat, a test
és a szellem gyakorlatai szolgáljanak pihenésül egymásnak, mert
„Az Úr adja a szelet, de a vitorlát
nekünk kell kifeszíteni”.

– Sok olyan tárgyi emléket õrzünk, amik kötõdnek mindahhoz, ami itt most élõ munkában
megjelenik – mondta Németh
Péter, a múzeum munkatársa
azon az eseményen, ahol a konyhamunka, az élelmiszeripar, a díszítõmûvészet egykori gyakorlata éledt újra. – Az a célunk, hogy
a valamikor általános, s ma kuriózumot jelentõ mívességeket
közelebb hozzuk a látogatóinkhoz.
Több mint tucatnyi régi szakma hagyományát õrzõk érkeztek
vendégségbe: megjelentek népi
iparmûvészek, akik munkáját ki is
próbálhatták az érdeklõdõk. Képviselve volt többek közt a fafaragó, nemezelõ, agyagozó, bõrmûves, lószõrszövõ, mézeskalács-,
csuhékészítõ, kötélgyártó, tûzi
kovácsoló tevékenység. Idézték a
régi háztartási munka miliõjét is,
lehetett kóstolni mézbort, helyben gyúrták-szelték a kifõzni való
tésztát. Salamonné Zsófi néni és
Tánczosné Marika konyhájának
darásmácsikja az igazi házi ízt varázsolta elõ, kuriózumot jelentõ
látvány volt, amint Fehér Csaba
lisztet készített kisüzemi malmával.
A családos programkínálat
mellett a gyermekközönséget célozva harmadik alkalommal rendeztek tábori jellegû bemutatót,
amelyen óvodások vettek részt
csoportosan. A múzeum solymászokat látott vendégül, akik a vadászmadarakkal ismertették meg
a gyermekeket. Ezzel kapcsolato-

san Németh Péter elmondta: a
foglalkozást azzal a céllal szervezték, hogy a múzeum kiállításai
látható preparált állatok némelyikét élõben is közel hozzák. Így

vált a nap látványos fõszereplõjévé ezúttal a madárvilágbeli vadászat képviselõjeként számon tartott sólyom. A nappali ragadozókról, tulajdonságaikról, ösztöneikrõl, az emberrel való kapcsolatukról, tanulékonyságukról sok érdekességet hallhattak és láthattak a
gyermekek a sólyomszárnyak
nyomán.

GÉPJÁRMÛVEKKEL GAZDAGODTAK

Gyenesdiási gyarapodás
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése címén, a bûnmegelõzési, szociális és közrendvédelmi feladatok segítése céljával még tavasszal kiírt EMVA-pályázaton Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiás Polgárõr Egyesület (GYPE) és a Balatoni Vízi Polgárõr Egyesület (BVPE)
sikeresen szerepelt. A részükre beszerzett három gépjármûvet egy
sajtónyilvános ünnepség keretében adták át a közelmúltban.

Gál Lajos polgármester kiemelte: az 1,2 milliós önrész felmutatásával megszerzett bruttó 6,2
milliós autóval a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást, az
idõsbarát szolgáltatásokat és a
közcélú feladatokat is hatékonyabban, költségtakarékosabban
tudják ellátni. A kocsihoz téligumiszet, egyéves CASCO-biztosítás
és kilencvenezer forint értékû
tankolókártya is járt. A település
vezetõje dicsérte az MVH szolgálatkész, ügyfélbarát munkavégzését és segítségnyújtását.
Manninger Jenõ miniszteri biztos arra emlékeztetett: az egyszer-

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.
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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

re elnyert három autó beszerzése
a település vezetésének hatékony
lobbitevékenységét mutatja. Jelezte, a következõ uniós ciklusban
is megjelennek majd olyan eszközbeszerzésekre kiírt pályázatok,
amelyen a civilek támogatásában
nagyon sikeres nagyközség újra
eredményes lehet.
Fatér Szabolcs, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) vidékfejlesztési osztályvezetõje azt emelte ki, hogy további megújult ügyfélbarát szolgáltatásokkal, az ügyfélszolgálatok átalakításával segítik az EU-s források hatékonyabb lehívását.

Szabó Sándor, a GYPE vezetõjeként bejelentette: a gépjármûvet bûnmegelõzési feladatok ellátására használják. Felvállalják a
járõrszolgálatot, az idõskorúak
védelmének biztosítását, a fiatalkorúak helyes magatartásának figyelemmel követését. Az új gépkocsival részben kiválthatóvá vált
a korábban a rendõrségnél leselejtezett autó használata. Sikeresen elszámoltak, és mintegy 300
munkaórát fordítottak a pályázat
elkészítésére.
Bozsóky Ferenc, a BVPE elnöke is arról szólt, hogy a 6,3 millió
forint támogatásból beszerzett
autót õk is bûnmegelõzési célra
használják, elsõsorban a zalai és
Somogy megyei vízfelületen és
annak közvetlen környezetében.
Ellátnak olyan környezetvédelmi,
orvhalászat megelõzési, katasztrófavédelmi, partrendezési feladatokat is, amelyhez nagy segítség az új kocsi.

