edia.hu
m
la
a
z
.
w
w
w

X. évf. 3. szám • 2016. március 22.

KESZTHELY KÖZÚTHÁLÓZATÁRÓL

Ráférne a modernizálás
Az elmúlt hónapok csapadékos, változékony idõjárása kedvezett a kátyúk képzõdésének. Az átlagos téli idõszakhoz képest
rendkívül nagy mennyiségû csapadék hullott esõ formájában. A
csapadékos idõjárás és a fagyási-olvadási ciklusok gyakori váltakozása miatt a burkolathibák száma is jelentõsen megnõtt a keszthelyi és a környékbeli közúthálózaton is. Ezen úthálózat melyik szakaszain vannak a legnagyobb útkárok? – kérdeztük Marczin Bencétõl, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetõjétõl.

– Nagyobb számban jellemzõen az öreg, makadám burkolatú útszakaszokon jelentkeznek a
kátyúk, például a Keszthely–Várvölgy, vagy a Keszthely–Zalaszántó összekötõ utakon. A téli hónapok csapadékmentes idõszakaiban egy vagy két brigádunk folyamatosan járja a megyei úthálózatot és a keletkezett balesetveszélyes úthibákat a lehetõ legrövidebb idõn belül megszüntetik.

– A keszthelyi és a kisrégiós
közúthálózat összekötõ, illetve
bekötõútjai közül melyek vannak
az átlagosnál jobb állapotban?
–Keszthely térségében a bekötõ- és összekötõ utak – összességében mellékutak – burkolata jellemzõen már bõven meghaladta a
tervezési idõtartamát. Az utóbbi
években nem volt olyan jellegû
felújítás, amely egy teljes bekötõvagy összekötõ utat magában

foglalt volna. A mellékúthálózat
jellemzõen elöregedett kopórétegû, korszerûtlen utántömörödõ
pályaszerkezetû, felújításra szoruló. Rövidebb szakaszokon viszont
fel tudtuk újítani a burkolatot,
például a Várvölgyi úton.
– Az ideiglenes javítási munkákat a közutakon telente hidegaszfalt felhasználásával végzik. Mikor, hol nyitnak újra a melegaszfalt-k
keverõ telepek, ahonnan beszerezhetõ az anyag, amivel a tartós javítási munkák elvégezhetõk?
– A télen végzett kátyúzásokra
sem lehet egyértelmûen azt
mondani, hogy ideiglenesek, bár
Nemcsak hölgyeknek szervezett egy derûs hangulatú tavaszváa beépítési körülmények nagyban ró nõnapi ünnepséget a cserszegtomaji önkormányzat március elbefolyásolják az eredményessé- sõ vasárnapján a Szabó István Általános Iskola tornacsarnokába.
get.
(Folytatás a 4. oldalon.)
A helyi hölgyeket a tisztelet és Beliczky Ágnes, Kiss Ferencné,
a nagyrabecsülés hangján Bartha Kormosné Takács Lívia, Kovács
Gábor polgármester köszöntötte. Imréné, Kozma Márta, Moosné
Meleg szavakkal üdvözölte azt a Glász Dóra, Penteliné Szabó Szilvia,
21 asszonyt is, akiknek köszönhe- Pollainé Birkás Ildikó, Rajkóné
tõen megnyílhatott a Cserszegto- Baracsi Tímea, Simon Katalin, Szi
maji Kézimunka-kiállítás.
Tamásné, Torma Zsuzsanna, Varga
A már elhunyt Györei György- Andrea, Vargáné Tóth Erzsébet.
nén és Bruzsa Józsefnén kívül a be(Folytatás a 4. oldalon.)
mutató míves darabjaiért emléklapot kapott Andor Renáta, Andor
Bettina, Andor Lászlóné, Borbélyné
Németh Zsuzsanna, Deák Imréné.
Elismerést kapott: Herczegné

Cserszegtomaji nõnap

Tavaszra
várva
Áradás, szürkeség, sár és
elhanyagoltság. Tél utáni állapotok a Balaton partján.
Tavaszra vár a természet,
napsütésre, melegre. Felvételünkön: távolban a keszthelyi strand. El lehet kezdeni
a környezetszépítést.
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Egy élet a Kis-Balatonért Ráférne a modernizálás
A Balatonberényért Egyesület
(BALABE) és a Balatoni Múzeum
február utolsó szombatján rendezte meg Futó Elemér: Egy élet
a Kis-Balatonért címû könyvének bemutatóját. A BALABE gondozásában megjelent könyv Futó Elemér kéziratainak, munkáinak válogatása. A Kis-Balaton
szakavatott ismerõje elõtt, a
természet- és környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó
szakember örökségét példaként
hozva tisztelegtek a könyvbemutatóval, amelyet nagyon sokan tiszteltek meg jelenlétükkel.

A 2010-ben elhunyt szerzõt, a
jelenlévõk zöme személyesen is
ismerte. Többen kollégái, barátai
és tisztelõi voltak. Mint elhangzott: a Kis-Balaton õrzõje, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyugalmazott vezetõ természetvédelmi õre 71 esztendõsen hagyta
itt a földi világot, de rengeteg értékes írás maradt utána. Jelentõs
munkát végzett az egykori KisBalaton Tájvédelmi Körzet területi bõvítésének és a régió nemzeti
parki védettségének megalapozásában. A rendezvényen dr. Szabó István, Pro Natura-díjas keszthelyi egyetemi tanár közeli barát-

ként
emlékezett
meg a szerzõ életének fontosabb állomásairól. Beszélt a
Somogy Polgáraiértdíjjal kitüntetett kisbalatoni õrkerületi
vezetõrõl, jellemérõl
és az általa képviselt
értékekrõl. A könyvbemutató szervezésében is segédkezet
nyújtó szakember,
említést tett arról,
hogy több kézirat vár
még kiadásra. Futó
Elemér özvegye, Irma asszony segítségével és a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatának támogatásával
nemrégiben
megjelenhetett
a
könyv, amelyik arról
is számot ad, hogy
miféle mintaszerû faj- és élõhelyvédelmi programokat bonyolított a szerzõ a tájegységben.
Könyvével a láp- és mocsárvilág
szakavatott ismerõje, a természeti értékek megõrzésének élharcosa, a hazai természetvédelem emblematikus alakja a természeti tudatformálás területén
evezett új vizekre.

ALSÓPÁHOKI ALÁZATTAL

Nõnapi köszöntõ
– Régi hagyomány Alsópáhokon, hogy a helyi önkormányzat a
nõnapon nem csupán saját dolgozóit becsüli meg, de ünnepséget
szervez a községben élõ hölgyeknek is. A mûvelõdési házban több
mint száz nõt köszöntött Czigány Sándor polgármester, aki a hála
hangján üdvözölte a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat – foglalta össze Szabó Zsolt Szilveszter, a
programok szervezéséért felelõs házigazda.

Az egész estés mûsor sztárvendégeként lépett színpadra
Berényi Andrea, a hévízi születésû, a fõvárosban élõ énekmûvész,
aki operett- és musicalslágerek
elõadásával okozott örömteli perceket. Fellépését zongorajátékkal
Farkas Berta, a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanára kísérte. Hangulatindítóként a rezi,
várvölgyi és zalaszántói tagokat
tömörítõ sikercsapat: a Rezidance
is bemutatott jó pár modern
tánckoreográfiát. Több mint há-

rom évtizede mûködik a kultúrházban a mintegy húsz tagot
számláló kézimunkaszakkör.
A Mûvelõdési Házban rendszeresen tartott összejöveteleiken
ötleteket, tapasztalatokat cserélnek és új kézimunkafortélyokat is
tanulnak. Õk az ország számos vidékére jellemzõ motívumokat
felhasználnak. A munkáikból nyílt
éves kiállítás már bemutatta a
húsvét jegyében alkotott csipkéket, terítõket és egyéb dekorációkat.

Cserszegtomaji nõnap

Ötéves a piac
A hévízi termelõi piac árusai nagy
becsben tartják azt a napot, amikor a
fürdõvárosban elsõ ízben megjelenhettek portékáikkal az arra kijelölt helyen.

A napokban immáron jubileumi születésnapot tartottak, 5 éves mûködést ünnepeltek annak rendje-módja szerint tortával, vendégséggel. A születésnapok
megtartása kezdettõl fogva hagyomány,
az évfordulók mérföldköveket is jeleznek
a fejlõdés mentén. Százával fordulnak
meg az õstermelõk, akik zöldségtõl, gyümölcstõl, fûszerektõl kezdve kézmûves
áruféleségekig különféle termékeket állítanak elõ. Mindemellett népmûvészeti
tárgyakkal is jelen vannak az árusok, hozzájárulva ahhoz, hogy a közönséget a
szuvenír kínálatnak is megfelelõ, mind
színesebb felhozatal várja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Speciális
kátyúzókeveréket
használunk ilyenkor, amely –10
fokig is bedolgozható, és viszonylag tartósan tölti be a funkcióját.
Ebbõl az anyagból az elmúlt téli
hónapokban keszthelyi mérnökségünk mindegy hatvan tonnát
használt fel kátyúzásra. A mérnökség – területi elhelyezkedése
miatt – több keverõteleprõl: Marcaliból, Jánosházáról, Bakról is
hozhat melegaszfaltot.
– Pillanatnyilag a zala megyei
fõhálózat mennyi elsõ- és másodrendû fõutat tartalmaz? Milyen a
fõutak általános állapota Keszthely körzetében?
– Elsõrendû zalai fõútnak
nincs keszthelyi érintettsége, a
másodrendû fõutak közül a 71-es
23,4 km; a 75-ös 17,6 km, a 76-os
33,4 km, a 760. számú fõút pedig
9 kilométer hosszúságban érinti
a keszthelyi üzemmérnökség területét. A helyi mérnökséghez
tartozó fõutak is az úgynevezett

Asbóth-napok
Az Asbóth-napok rendezvénysorozatát a keszthelyi Asbóth Sándor Szakképzõ Iskola hagyományosan a március tizenötödiki nemzeti ünnephez kapcsolódóan szervezi meg. Idén, a tananyaghoz
köthetõ és a sporthoz, valamint a kultúrához kapcsolt programok
mellett – vers- és prózamondó verseny, idegen nyelvi vetélkedõ,
rajzkiállítás, focikupa, tanár-diák mérkõzés, tornatermi vetélkedõ –
szoboravató ünnepséget is tartottak az iskola parkjában.

Török Tibor szépmíves felajánlásaként felavatták az iskola névadójának mellszobrát, melyhez a
posztamenst a diákok maguk készítették el. A szobrot Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum fõigazgatója, a mûvész
és Csótár András iskolaigazgató
leplezte le. Az iskola tanulói kulturális mûsorral színesítették a rendezvényt, ahol az intézmény igazgatója felidézte a névadó mérnök

alakját, az 1848–49. évi szabadságharcban bizonyító alezredes dicsõ
tetteit, az amerikai polgárháborúban az északiak dandártábornokaként véghezvitt cselekedeteit. Az
Amerikai Egyesült Államok argentínai és uruguayi nagyköveteként
is elévülhetetlen érdemeket szerzett keszthelyi születésû, magyar–
A Jobbik álláspontját ismertette az egészségügy vonatkozásáamerikai állampolgárságú diplo- ban Herold János önkormányzati képviselõ a legutóbbi sajtótájémata nevét 2001 nyara óta viseli koztatóján.
az iskola.

Jobbik: Az egészségügyrõl

Március elején, a Balatoni Múzeumban, a tavalyihoz hasonló
„Partner-party”-ra várta tagjait a mintegy száz fõt tömörítõ Keszthelyi Turisztikai Egyesület (KTE). A találkozón azok a szolgáltatók
mutatkoztak be, akiknek idegenforgalmi szolgáltatásai, kínálata
felkeltheti a várva várt, leendõ turisták érdeklõdését a 2016-os turisztikai idényben.
Lajosné külön-külön méltatásban kapott jutalmat. A virágoskert pompájához hasonlított
tárlatot Palkovics Zoltánné, a
kulturális bizottság elnöke nyitotta meg, méltatva a munkákat
a kötéstõl a horgolásig, a varrástól a gyöngyfûzésig, a hímes tojástól a gobelinig, a hímzéstõl a
dísztárgyig.

ram részeként Keszthely térségét
illetõen a 71-es számú fõút mintegy 1,8 km-es szakasza kerül felújításra a 94,5-ös és a 96,6-os kilométer szelvények, Balatongyörök és Vonyarcvashegy között. Ez
a beavatkozás a korábbi felújítás
folytatásaként egy újabb szakaszon oldja meg az útállapot problémáját. A Keszthely–Bak–Rédics
75-ös másodrendû fõút is több
szelvényét érintõen felújításra
kerül.
– Csaknem kétmilliárd forint
értékben szerezett be eszközöket a közelmúltban a Magyar Közút. A Keszthelyhez tartozó régióban milyen új eszköz- és gépbeszerzés van napirenden?
– A 2014–2015. évi gépbeszerzések között a keszthelyi mérnökség egy darab új John Deere
típusú nagyteljesítményû traktort kapott kiegészítõ kaszálóadapterekkel, valamint egy darab
új JCB típusú univerzális rakodógépet.

SZALAGAVATÓVAL

Partner-party
(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester köszöntött
olyan példaadó hölgyeket is,
akik a település életében fontos
szerepet töltenek be, miközben
komoly teljesítményt nyújtanak,
vagy éppen kerek születésnapjukat ünneplik. Kovács Imréné,
Bódisné Józsefné, Kiss Ferencné, Boros Lajosné és Rédei

OKA (Országos Közúti Adatbank)
úthálózati adatok alapján osztályozva vannak minden évben egy
1-tõl 5-ig terjedõ skálán (1 a legjobb, 5 a legrosszabb osztályzat).
Átlagban pontoztuk az érintett
fõúthálózat burkolati felületállapotát (3,1), az egyenetlenséget
(1,8), a nyomvályúmélységet
(2,1), a teherbírást (2,0) és a vízelvezetés állapotát (1,4). Elmondhatjuk, hogy Keszthely környékén az utóbbi években több
fõúti szakasz újonnan épült, vagy
fel lett újítva, ezért a megyei átlaghoz képest a fõutak állapota
itt jobb.
– Hatvankilencmilliárd forintos
hazai forrásból országszerte 444
kilométer fõúti és 119 kilométer
mellékúti szakasz újul meg – jelentette be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Kommunikációs Fõosztálya március elsején. Keszthely környékét érinti majd ez a
fejlesztés?
– A komplex útfelújítási prog-

A magánszálláshelyek értékesítésével foglalkozó tagok számára a régió turisztikai szolgáltatói
kaptak lehetõséget arra, hogy
bemutassák a nemsokára startoló
szezon kínálatát. A partnertalálkozón Pálinkás Róbert igazgató a
kastély újdonságait mutatta be,

Csengei Ágota pedig az áprilisban
újra megrendezésre kerülõ Helikoni Ünnepségekrõl, a Goldmark
Mûvelõdési Központ idei programjairól tájékoztatta a jelenlévõket. Újonnan csatlakozott szolgáltatóként bemutatkozott a zalacsányi Zala Springs Golfklub is.

Bejelentette: a Jobbik elfogadta a kihívást. Szemben az
egészségügyben tapasztalt kormányzati látszatintézkedésekkel, a nemzeti párt örömmel
vette a Független Egészségügyi
Szakszervezet (FESZ) felhívását,
és a képviselõik önkéntes, tevékeny munkára jelentkeznek a
FESZ-nél. Az egészségügy gondjai az alulfinanszírozásból erednek, de a kormányzat se látni,
sem hallani, sem érteni nem
akarja a problémákat – állította.
A keszthelyi rendelõintézet épületének állapota kívül-belül a
hetvenes évek hangulatát idézi.
A városi kórház épületei egyre
romosabbak, az erkélyek omla-

doznak, komoly felújításra remény sincs. A minden kórházra
jellemzõ szakdolgozói elvándorlások munkaerõgondokat generálnak, mégis megengedhetõ az
a luxus, hogy dolgozókat bocsássanak el.
Örvendetes a tavaly átadott
CT-berendezés, de a nem kevés
közpénzbõl kiépített napkollektoros beruházás rögzítéstechnikai
problémák miatt máig sem mûködik. A tessék-lássék módon
„felújított” mentõállomás is bõven hagy kívánnivalót maga után.
A járólap lecserélésére, a sanyarú
állapotú kapu modernizálására
nem jutott pénz – fogalmazott a
képviselõ.
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SEGÍTÉS ÉS TÁMOGATÁS KESZTHELYEN

Visszatértek a volt növendékek A családok és gyermekek jólétéért
A keszthelyi Festetics György
Zeneiskola és az intézmény baráti köré együttes szervezésében hosszú hagyománya van a
tanévi hangversenysorozatnak,
mely keretében évrõl évre vendégül látják a muzsikuspályára
készülve továbbtanuló volt növendékeket.

A tradícióra az ad lehetõséget,
hogy a város zenei alma materébõl „kinövõk” közt mindig vannak, akik a muzsikus hivatás felé
orientálódó közép- vagy már felsõszintû zenei képzésben részt
véve, a mûvészi hivatás irányába
folytatják tovább a tanulmányaikat. Nemrég került sor az idei
vendégkoncertre. A hangszerek a
fellépõ diákok és társaik, szülõk
és nagyszülõk közös örömére
szóltak. Felcsendült kamaramuzsika, szólójáték kísérettel és
anélkül. Hegedû, brácsa, cselló,
oboa, klarinét hangjai adtak mûélvezetet.
A fellépõk sorában szerepelt Alföldi Nelli (hegedû), Gradwohl

„Keszthely Város Önkormányzata fenntartásában, a Kisfaludy u.
2. szám alatti székhelyközponttal, 2016. január elsején alakult meg
a keszthelyi járás 30 településén élõ, mintegy 51 ezer fõnek támogatást nyújtó Család- és Gyermekjóléti Központ (CSGYK).

Márk (oboa), György Bence (klarinét), Molnár Marcell (zongora),
Szabó Sára (hegedû) és növendéktársaként Bettermann Rebeka
(cselló), Dauner Kinga (brácsa), valamint Várallyai Kinga (zongora),
továbbá Vass Benjámin (klarinét).
Valamennyien az ország különbözõ városainak mûvészeti iskoláiban, Budapesten, Pécsen, Veszprémben folytatják tanulmányaikat.
A keszthelyi múlt viszont továbbra
is összekötõ kapocs számukra.

Bánhidai Tamás, a zeneiskola
igazgatója elmondta, hogy az
oktatás célja nem több, mint
megkedveltetni a fiatalokkal a
muzsikát, de tagadhatatlan,
hogy az ilyen pályaválasztás a zenepedagógusok örömére szolgál. A képzés során a kiemelkedõ tehetségeket számos versenyeredmény igazolja vissza,
amire ugyancsak méltán büszkék
a zenepedagógusok és a szülõk
egyaránt.

MSZP: az oktatásról és az MNB-rõl
Mohácsi József, az MSZP keszthelyi szervezetének elnöke az ok- ratikus formáját választó demonsttatás és a Magyar Nemzeti Bank helyzetérõl tartott sajtótájékozta- rálókkal egyetértek és remélem,
tót a közelmúltban a párt közösségi házában.
elérjük, hogy a kormány nem biciklit tologat, hanem orvosolja a gondokat, mert az oktatás a nemzet
Szerinte a diákok az általános gyerekek életkori sajátosságaihoz, jövõjének záloga” – húzta alá.
iskola elsõ osztályától egészen az és veszélyes fölösleges ismereteA politikus úgy látta: az adófiérettségi megszerzéséig nagyon ket a gyerekekbe pumpálni. Ellen- zetõk pénzét meggondolatlanul,
túlterheltek. A leterheltség a pe- példaként a Bibó-gimnázium egyes felelõtlenül elszórva, eddig több
dagógusokat is érinti. A tanárok tanulócsoportjait említette, ahol mint 25 milliárd forintot költött el
képzettsége, végzettsége, min- az este már nem feltétlenül a ma- ingatlanvásárlásra, mûkincsek védennapi munkája nincs megbe- golásról szól. „A keszthelyi oktatás telére a Matolcsy György vezette
csülve sem anyagilag, sem erköl- helyzete szerencsére nem oly siral- Magyar Nemzeti Bank, amelyik
csileg. Ostobaság az óvodai hal- mas, körbejárva a helyi intézmé- mostantól 200 milliós törzstõkémazelmélet oktatása és a reláció- nyeket, nem találni gigantikus, vel, kétszázfõs õrzõ-védõ szolgáelmélet alsós bevezetése is, de a eget verõ problémákat, de a KLIK latot is finanszíroz. Az itteni tartatananyag szerkezetére sem a har- mint non-profit végrehajtó szerve- lékokból bõven lehetne forrást tamónia jellemzõ – emelte ki.
zet, nem áll a helyzet magaslatán” lálni az oktatás helyzetének javítáA tanrend nem alkalmazkodik a – mondta el. „A tiltakozás demok- sára.

VOLLEIN FERENC KÉPI VILÁGA

Festmények gyûjteménye „Tündérországról"
A keszthelyi Balaton Színház Kacsóh Termében mutatták be kaA Tündérország képes kötet
marakiállítás keretében Vollein Ferenc mûvészeti középiskolás vo- áprilisban Balatonfüreden, a Kisnyarcvashegyi diák újonnan megjelent, Tündérország címû fest- faludy Galériában egy nagyobb kiménykatalógusát.
állítás keretében lesz bemutatva,
szerepelni fog az alkotó késõbb
Vonyarcvashegyen, SzékesfehérAz ifjú alkotó immáron harma- tal Tehetsége cím viselésére. Az váron, valamint Pozsonyban és
dik albumát vehetik kézbe az ér- elismeréssel járó anyagi juttatás Lendván sorra kerülõ kiállításán, s
deklõdõk. Az új kiadvány Tündér- adott módot számára a
ország címmel, száz oldalon sze- harmadik képzõmûvéreplõ képekkel enged betekin- szeti kiadványának elkétést a diák képzõmûvész korához szítéséhez. Nemrég 5
képest rendkívül nagy gazdagsá- darab, 2010–2013 között
gú munkájába. Elsõ albuma két készített festménye beévvel ezelõtt jelent meg, a mos- válogatást nyert a minttani terjedelmében gazdagabb, egy 3000 alkotást tartalösszefoglalva a mûvészi útkere- mazó,
Völgyi–Skonda
séseket, azt a kivételes tehetség- Kortárs Gyûjteménybe.
gel induló pályát, aminek eddigi Ezen alkotások szerepelbejárásával életkorát tekintve ki- nek a mûgyûjtõ házaspár
magasló teljesítményt nyújt. A Kortárs magyar naiv fesképzõmûvészeti kiadványt Sze- tõk címû színes képzõmes Péter esztéta ajánlotta a kö- mûvészeti katalógusázönség figyelmébe. Vollein Fe- ban is, s csoportos kiállírenc képi világáról Oravecz Viktó- tásokon lesznek láthatók
ria beszélt.
az ország jelentõsebb fõA diák képzõmûvész idén „A városi és vidéki kiállítóNemzet Fiatal Tehetségeiért” ösz- helyein.
töndíjban részesült, az odaítélés
A keszthelyi mûsoros
az Emberi Erõforrás Támogatás- eseményen dr. Lángi Pékezelõ és az Emberi Erõforrások ter pedagógus a festméMinisztériuma szakmai kuratóriu- nyek által ihletett verseimának döntése alapján történt. bõl olvasott fel, gitárjáEz alkotói pályájának eddigi leg- tékkal közremûködött Petik Ákos, ott lesz majd Budapesten is, az
nagyobb hivatalos elismerését je- a keszthelyi Festetics György Ze- ünnepi könyvhét Vörösmarty téri
lenti, s feljogosítja a Nemzet Fia- neiskola tanára.
rendezvényén.

Jelenleg egy intézményvezetõ,
kettõ szakmai vezetõ, öt esetmenedzser, egy pszichopedagógus
tanácsadó, három családsegítõ,
együttmûködési megállapodással
jogász és családterapeuta végzi a
családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait. Létszámunk remélhetõleg bõvülni fog
még az idei évben" – nyilatkozta
dr. Varga Veronika megbízott intézményvezetõ, akit arra kértünk,
foglalja össze az ellátandó terület
és célcsoport jellemzõit.
– Míg Keszthely városában több
a gyermeket nevelõ család, addig
a kistelepüléseken döntõen idõsek
élnek. Keszthelyen és a környezõ
településeken a születésszám
csökken, a halandóság pedig nõ,
így a lakosság körében az elöregedés a jellemzõ. A munka nélkül
maradt aktívkorúak foglalkoztatása, a háztartások elszegényedése,
eladósodása mindenhol megoldásra vár. A látókörünkben lévõ
családok szociális problémái elsõsorban lakhatási és anyagi nehézségekbõl, az alacsony iskolai végzettségbõl, illetve a munkanélküliségbõl adódnak. Az egzisztenciális
bizonytalanság, a szociálisan hátrányos helyzet és egyéb nehézségek jellemzõen az egész családra
vonatkozóan okoznak kommunikációs és mûködési zavarokat,
mely így egyre komplexebb családgondozói tevékenységet kíván
a családsegítõktõl. A gyermekjóléti szolgáltatás esetén jellemzõ
problématípusok a magatartászavarok, beilleszkedési nehézségek,
iskolai hiányzások, családon belül
kialakult konfliktusok, szabálysértések és bûncselekmények elkövetése, illetve gyermekbántalmazás, elhanyagolás.
– Milyen konkrét feladatokat végeznek?
– Az intézmény szakemberei
elõzetesen tájékozódtak a településeken az igénybe vevõk körérõl, a
családokról és az ellátandó feladatokról. Elsõsorban a háziorvosoktól,
gyermekorvosoktól, a polgármesteri hivataloktól, valamint a korábban feladatot ellátó Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetétõl,
a Szociális Szolgáltató Központtól,
az Egyesített Szociális Intézménytõl, az oktatási intézményektõl, a
védõnõktõl kapunk információkat
az ellátottakkal kapcsolatban. A
CSGYK-központ szakmai egysége a

keszthelyi járás vonatkozásában a
hatósági intézkedéshez kapcsolódó
gyermekjóléti szolgáltatásokkal
foglalkozik, továbbá olyan speciális
szolgáltatási feladatai is vannak,
mint utcai szociális munka, kórházi
szociális munka, kapcsolattartási
ügyelet, készenléti szolgálat, iskolai
szociális munka. A CSGYK-szolgálat
szakmai egysége Keszthely város
tekintetében látja el családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Foglalkozunk még családterápiával, jogi-, pszichopedagógiai,
mentálhigiénés
tanácsadással.
Koordináljuk a járási szintû jelzõrendszert, és szakmai támogatást
nyújtunk a keszthelyi járás családés gyermekjóléti szolgálatainak,
akik az önkéntes igénybevételû
családsegítés és gyermekjóléti
alapellátás feladatait látják el, prevenciós tevékenységet végeznek.
A szociális segítõ munka, a szociális
ellátásokhoz való hozzájutás segítése és a tájékoztatás nyújtása mellett, feladatként jelentkezik a hivatalos ügyek intézésében való közremûködés, az életvezetési tanácsadás, a prevenciós programok szer-

vezése. Mûködtetünk egy veszélyeztetettséget és krízishelyzetet
észlelõ jelzõrendszert is. Új szolgáltatásként kapcsolattartási ügyeletet hoztunk létre, ingyenes jogi tanácsadást kínálunk, krízishelyzetek
esetén készenléti szolgálatot
adunk, és jó eredményekkel folytatunk családterápiát.
– A közelmúltban a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal dísztermében tartották az éves jelzõrendszeri szakmai tanácskozásukat. Milyen
témák kerültek itt napirendre?
– Áttekintettük az elmúlt év
szakmai tevékenységét. A tavalyelõtti adatokhoz viszonyítva nem
volt jelentõs változás sem az alapellátottak, sem a védelembe vettek,
sem a nevelésbe vettek, sem a családok, sem a hajléktalanok számában. A forgalmi adatok és a családlátogatások száma is lényegében
ugyanakkora volt az elmúlt esztendõkben. Megbeszéltük a jelzõrendszeri tapasztalatokat és összefoglaltuk a célkitûzéseinket. Gyorsabb
és kölcsönösebb információcserét
szorgalmazva a jövõben több közös
szakmai fórumot, szakmaközi megbeszélést szeretnénk tartani. A jelzõrendszer tagjaival közös családlátogatások lebonyolítását tervezzük, és esetkonferenciákon közösen keresünk megoldás a felmerült
problémákra.

A JÁTÉKMÚZEUMBAN

Húsvétoló
A húsvét jegyében várja
programokkal hamarosan a látogatókat a keszthelyi Vidor
Játékmúzeum.

Március 26-án ünnepi rendezvényre kerül sor, egyebek
közt vetélkedõkkel, tojáskereséssel. A nosztalgiajátékok körében felelevenítik az ugróiskolát,
az ’50-es évek végén volt divatos úgynevezett gumizós ugrálóst, az ügyességi fonaljátékot.
Mindezek páros, csoportos figyelemösszpontosító, testerõsítõ és szerepgyakorlatok, amik a
múltbéli érdekes, apró szórakozató idõtöltéssel ismertetik meg
a látogatókat. Április elején pedig Tûmesék címmel megnyílik
Gyurkó Beáta idõszakos egyedi
kézimunka-kiállítása. Az alkalmi

látnivalók a 18. századtól kezdõdõ díszítõmûvészeti eljárásokba
avatják be az érdeklõdõket, eleink motívumainak kézimunkáitól
egészen a mûhímzõgépek programjába kerüléséig.

KESZTHELYEN ÉS HÉVÍZEN

Háromnapos IPOSZ-ülés
„Hévízen a saját tulajdonlású CE QUELLE Hotelben és a Keszthelyi Ipartestület székházában is tárgyalt február legvégén az IPOSZ
országos elnöksége. Az Ipartestületek Országos Szövetségének vezetõsége a kihelyezett háromnapos ülését a Keszthelyi Ipartestület
meghívására tartotta az üdülõrégió kiemelt településein” – nyilatkozta lapunknak Nádler József, az Ipartestületek Zala Megyei
Szövetségének elnöke. Szerinte a közepes és mikrovállalkozások
fennmaradását szolgáló kormányzati intézkedések helyesek, de
korrekciókra szükség van, amirõl mindenképp érdemes tárgyalni.

Az IPOSZ-t 159 területi ipartestület, 14 megyei szövetség
és 24 országos szakmai ipartestület alkotja, kétszáz kézmûves
és kisipari szakmát képviselnek.
A tagság döntõ többsége öt fõ
alatti mikro-, családi és kisvállalkozás. Szerepük szinte minden
település – így Zala megye – életében, termelésében, foglalkoztatásában meghatározó. A kihe-

lyezett ülést azzal a céllal hívták
életre, hogy az országos elnökség (OE) és az ipartestületek között naprakész és szakszerû legyen az információáramlás,
hogy összegyûjtsék az itt mûködõ vállalkozások gyakorlati tapasztalatait, hogy az együttmûködés erõsítésének szellemében
feltárják az érdekeket, a lehetõségeket. Az ülésen tárgyaltak a

szakmunkásképzés lehetséges
irányairól is.
Németh László IPOSZ-elnök jelezte: készülnek a májusi 33.
programalkotó és tisztújító közgyûlésre. Az (OE) a közgyûlés elõkészítésével, lebonyolításával összefüggõ feladatokra, szervezeti
kérdésekre, az ipartestületek és a
mikro- és kisvállalkozások mûködését segítõ érdekegyeztetõ
munkára, a következõ év programjára, vagyis az IPOSZ érdekképviseleti, szervezetfejlesztési,
szakképzési, gazdasági, hazai és
nemzetközi kapcsolatépítõ feladatai meghatározására koncentrál. Az elnök úgy vélte, az IPOSZ
Zala megyei bázisain: Keszthelytõl
Zalaegerszegig, Lentitõl Letenyéig rendkívül tevékeny, aktív
élet folyik.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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SZALONAVATÁS KESZTHELYEN

Új Suzuki-kereskedés
Keszthelyen, a Balaton nyugati csücskében nyílt újabb Suzuki- ezzel jó szerencsét, bõséget hoz- arról is szólt, hogy a több mint
két évtizedes múltra visszatekinszalon, immár a hetvenhatodik az országban: a húszéves kereske- zon a tulajdonosoknak.
Köszöntõjében Gadácsi Tamás tõ, három telephelyen negyvendelmi és szerviztapasztalatokkal rendelkezõ Gadácsi Csoporthoz
tartozó Kor-Autó Kft. telephelyének új épületrészében Suzukimárkakereskedés várja az ügyfeleket. A bõvítési beruházáshoz a
Kor-Autó 19,86 millió forint uniós és állami támogatást nyert el a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program infrastrukturális és technológiafejlesztési pályázatán.

A hivatalos nyitóünnepen
Gadácsi Tamás, a Suzuki Keszthely ügyvezetõje, Fumito Sakai
és Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki operatív igazgatói, valamint
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, Zala megyei fejleszté-

sekért felelõs miniszteri biztos
közösen vágta át a szalagot. Ezt
követõen a kereskedés vezetõje
átvette a porcelán macskafigurát, amely a japán hagyomány
szerint bal mancsával integet,
hogy becsalogassa a vevõket, s

nél több munkatársat foglalkoztató cégcsoportot, a sikeres családi vállalkozást még agilis autószerelõ édesapja indította el.
Rengeteg új és visszatérõ ügyfelet szolgálhattak ki úgy, hogy képesek voltak megõrizni partnereik bizalmát. A keszthelyi telephely 2004 óta mûködik, és jelenleg négy márkakereskedelmi és
hat márkaszervizjoggal rendelkezik. „Egy komoly múlttal rendelkezõ, idõrõl idõre megújulni
tudó, sikeres mûködést és pozitív jövõképet biztosítani képes
innovatív márkát kerestünk,
amit a Suzukiban találtunk meg.
Örömmel kötöttük meg velük a
márkakereskedelmi együttmûködést” – erõsítette meg az ügyvezetõ.

BEMUTATÓK, ELÕADÁSOK

Krisztián Róbert arra emlékeztetett, hogy a magyarországi
megjelenésének 25 éves jubileumát ünneplõ Suzuki egy évvel
ezelõtt Szolnokon nyitott márkakereskedést, most pedig a balatoni régióban. A negyed évszázad gazdag volt változatos kihívásokban, és akadt esztendõ,
amikor 280 ezer gépkocsit gyártottak az esztergomi üzemben.
„Büszkék vagyunk arra, hogy
minden 2010 óta Esztergomban
gyártott autónk ötcsillagos törésteszttel rendelkezik – emelte
ki. – Az összes hazai gyártású típusunk sikeres, tavaly a magyar
piacon 7500 új Suzuki eladását
regisztrálták. Örvendetes, hogy
emelkedik a privát vevõk és a
flottaeladások száma, és több
kormányzati tendert is megnyertünk. A legkiterjedtebb
márkakereskedelmi hálózattal
rendelkezünk. Januárban 12 százalékosnál nagyobb piaci részesedést sikerült elérnünk, idén
pedig új modellt vezetünk be, a
Balenót, ami a családi autó szerepét is kitûnõen betölti majd” –
húzta alá a Suzuki operatív igazgatója.
Manninger Jenõ, az Interparlamentáris Unió Japán–Magyar
Baráti Tagozata tagjaként is gra-

tulált a beruházás kivitelezõinek.
Szerinte a helyiek ismerik a Suzuki Keszthely szakembereit, a cég
szakmai hátterét, méltányolják a
szakmai tudást és a hivatás tiszteletét. Örvendetesnek nevezte,
hogy a térség gazdasági fejlõdését elõmozdítva az ismert és
népszerû márka képes volt
elõbbre lépni.
Az elsõként értékesített Suzuki személygépkocsi, egy 1,6 literes GL+ felszereltségû Vitara kulcsát Gadácsi Tamás és Krisztián
Róbert emléklap kíséretében adta át egy gyenesdiási vásárlónak.
A Magyarországon forgalmazott márkák közül a Suzuki rendelkezik a legkiterjedtebb márkakereskedõi hálózattal. 2013
óta új Suzuki-autókereskedés
nyílt Tatabányán, Egerben, Budapesten, Fóton, Esztergomban és
Szolnokon, Törökbálinton pedig
motorszalon kezdte meg mûködését tavaly szeptemberben. A
Suzuki Keszthellyel a Suzuki-szalonok száma már 76-ra nõtt az
országban.
A Tapolcai úti márkakereskedésben a szalonnyitó alkalmából
február utolsó szombatján egész
napos ingyenes programokkal,
tesztvezetéssel várták a családokat.

NE LEGYEN ÁTLAGOS A MEGJELENÉS

Vitorlabontás Szõlõskertek védelme Egészség, szex, divat

Vízisport iránt érdeklõdõ
gyermekeket vár soraiba a
Keszthelyi Yacht Club. Az ifjúsági vitorlázócsapat a 9–11
éves korosztálybelieket hívja
utánpótlásként, a jelentkezõk a tavasszal már a sportközösség színeiben szerezhetik meg elsõ versenyeredményeiket.

A Keszthelyi Yacht Club az
1879-ben Keszthelyi Csónakázó és Korcsolyázó Egylet néven alakult sportegyesület
utódjaként folytatója a vitorlázó versenysport gyakorlásának és népszerûsítésének. A

nagy múltú sportegyesület
olimpikonokat, kontinens- és
világbajnokságokon sikerrel
szereplõ nemzeti bajnokokat
nevelt a hosszú fennállása
óta. A mai kor feltételei mellett is töretlen lelkesedéssel
végzik az utánpótlás-nevelést. Fiatal versenyzõik csapata egyedülállóként az élmezõnyben képviseli a keszthelyi
színeket a hazai serdülõ és ifjúsági versenyeken.
A klubhoz tartozás biztosítéka annak, hogy nem lehet unalmas a nyári iskolai szünet sem.

Metszési bemutatóval egybekötött hagyományos szõlészeti
szakmai napra várta a helyi és a régióban élõ szõlõs- és borosgazdákat a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara. A kertészeti
tanszék rendezvényének fórumhelyszíne a Georgikon Hotel volt, az
egyetemi kar cserszegtomaji szõlészeti telepén a gyártók, valamint a forgalmazók által kínált termék- és gépkiállítást lehetett
megszemlélni. Itt mutatták be az alkalmazását a BRB 150-es venyigefeldolgozó gépnek, a tanszék vezetõje pedig a mûvelésmódok
és a metszés témakörében tartott gyakorlati bemutatót.

A tudományos program köszöntõjében dr. Kocsis László
egyetemi tanár, a szakmai nap
vezetõ házigazdája utalt rá: a
Pannon Egyetem a szõlész-borász
képzés területén a Dunántúlon
kiemelkedõ képzõhellyé avanzsált. A professzor elmondta: a
tanszéken 28 szõlõfajta vizsgálatát végezték el a sárszemtõl a kilencedik rügyig. A rügytermékenységet a nyár végi aszályos
idõszak negatívan befolyásolta. A
fehér- és vörösbort adó fajták is
termékenynek bizonyultak. A Helikon fajta nagyon termékenynek
mutatkozik. A világfajtáknál lehet
rövid csapos metszést végezni, a
keszthelyi fajtáknál a hosszú csapos, a csemegeszõlõknél pedig
szálvesszõre érdemes metszeni.

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
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A hungarikumokról, az eredetvédelemrõl, valamint az egyes oltalmi formák rendszerének és a
vidékfejlesztés kapcsolódásának
érdekességeirõl dr. Kókai-Kunné
dr. Szabó Ágnes Katalin, a Földmûvelésügyi Minisztérium fõosztályvezetõje tartott félórás elõadást.
A biológiai szõlõtermesztés Somló
hegyi tapasztalatait, az ökológiai
gazdálkodás mikéntjét Molnár Dániel, a Kreinbacher-birtok tulajdonosa ismertette. A rendezvény fõvárosi, gyõri, székesfehérvári és
salgótarjáni támogatói a szõlõ növényvédelmérõl, a szõlõ tápanyagellátásának zavarait legyõzõ
megoldásairól, a kertészeti pályázatokról, a szõlészetben használatos gépekrõl, a tám- és kerítésrendszerekrõl beszéltek.

Gazdag programsorozattal
szólt a hölgyekhez Keszthelyen a
Balaton Színházban az immár
hagyományos Nõk hete.

A rendezvény nemez- és selyemalkotások kiállítással vette
kezdetét, lélekgyógyászati elõadás hangzott el „Nõiség vagy
nõiesség” címmel, volt gasztroest, Tisztító tavasz címmel a bükki füvesember, név szerint Szabó
Gyuri bácsiként ismert, Magyar
Örökség-díjjal és Fleischmann Rudolf-díjjal kitüntetett népi gyógyítóval is találkozhattak az érdeklõdõk. Sok mindent megtudhattak a résztvevõk a gyógyfüvekrõl, a méregtelenítésrõl. Hallhattak a látogatók a méhnyakrákszûrõvizsgálat fontosságáról, ismerkedhettek a nõi torna mozgásformáival, pszichológusi elõadás hangzott el a szexrõl.
Mindehhez a leglátványosabb
eseményként társulat a divatbemutatóval együtt megtartott
szépségdélután. Haj- és sminktrendek bemutatója várt az érdeklõdõkre, a ruhakollekcióval

Tóth Xénia helyi divattervezõ
munkái lettek felvonultatva. A kifutón zömmel extravagáns, alkalmi, s szinte jelmezszerû ruhadarabokat láthatott a közönség,
rendkívüli ötletgazdagsággal. A
különös öltözködési habitushoz
jól illeszkedõ smink- és hajviseletekkel jelentek meg a hölgyek,
Laposa Zsuzsanna Sziszi arcfestõ,
valamint Horváth Szabina és Rácz
Dóra fodrász munkáival. Tóth Xé-

nia rendszeres vendége a Keszthelyen hagyományos Nõk hete
öltözködésrõl szóló napjának. A
viseleti tervezést szinte gyermekkorától elkezdett fiatal mûvészetet applikál modelljeibe. Ez nem
véletlen: a ruhadarabok megalkotásához hasonlóan közel áll hozzá
a képzõmûvészet, s tanulmányait
is ez irányban folytatja tovább.
– Az érzéseimet fogalmazom
meg, amikor alkotok – mondta. –
Szabadon szeretek dolgozni, a divat lényege éppen az, hogy ne
átlagos legyen a megjelenésünk,
az öltözködéssel hordjuk a saját
énünket is. A fantázia és az igényesség motivál.
A tavaszi-nyári kollekció jól
tükrözte alkotói hitvallását, miszerint „A ruha nem megváltoztatja a viselõjét, hanem kiemeli,
vizionálja az egyéniséget, felkelti
a figyelmet az ember iránt.” A bemutató trendeket jelenített meg,
ami engedi, hogy az öltözködésnél mindenki a saját ízlését tudja
divatosan érvényesíteni.

