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Mikulás
a Fõ téren
A keszthelyi Fõ tér közepére
kihelyezett és feldíszített óriás
fenyõfa közelébe; az alkalmilag
kitelepült lángost, kürtõskalácsot és forralt bort árusító büfék
faházai mellé, díszített hintóján,
a sétálóutcáról vonulva érkezett
meg a városi Mikulás. A keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ immár sokadik éve
gondol a legkisebbek megörvendeztetésére a télapóünnepen. Az idõjárási körülmények a
„Miku” szánkón való érkezését
nem tették lehetõvé, de advent
varázsa és a jóságos Mikulás derûs bölcsessége sok gyermeknek kínált lelki feltöltõdést. Nagyon sok szülõ sétált le a térre,
hogy örömöt szerezzen gyermekének. A nagyszakállú zsákjában persze akadt minden jó, így
meg is ajándékozott minden kicsi és nagyobbacska gyermeket.

ADÓKRÓL ÉS SZOCIÁLIS KÉRDÉSEKRÕL

Testületi döntések
A helyi adók emelése mellett ingatlanbérleti díjakról és hitelfelvételrõl is döntöttek a képviselõk a novemberi soros testületi ülésen.

Emelkednek bizonyos helyi adóhátralékot csökkenteni, ami
adók. Az önkormányzat január 1- jelentõs eredménynek számít.
jétõl 20 forinttal emeli az idegen(Folytatás a 4. oldalon.)
forgalmi adó mértékét, mely jövõ
évtõl így 410 forint lesz. A telekadót következõ évtõl övezetenként határozzák meg. A Balatonparti területek után kell többet fizetni, és a terület nagyságától
függõen az eddig 20 illetve 50 forintos négyzetméterenkénti árat
30%-kal növeli az önkormányzat.
A hivatal munkatársai nagy
erõvel dolgoznak az adóhátralékok behajtásán. A háromnegyed
éves zárást követõ egy hónapon
belül 53 millió forinttal sikerült az

Lapunk következõ száma
2014. január 28-án jelenik meg!
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Jövõ szezonra új kerékpárút épül

HORIZONT

ADÓKRÓL ÉS SZOCIÁLIS KÉRDÉSEKRÕL

Testületi döntések
(Folytatás az 1. oldalról.)
Továbbra sem emeli az önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanok bérleti díját, a szezonális
kedvezmények mellett ezzel is
támogatva a helyi vállalkozásokat.
Jövõre is folyószámlahitelt
vesz fel az önkormányzat az adóbevételek ütemezésébõl fakadó
likviditási problémák kezelésére.
A 140 millió forint keretösszeget
2014. december 20-i lejárattal az
OTP nyújtja a városnak.
Bõvül az Alapellátási Intézet
ügyeleti területe. Balatonberény, Vörs, Balatonszentgyörgy,
Hollád és Tikos települések önkormányzatai jelezték csatlakozási szándékukat. Az egészségbiztosítási pénztár finanszírozása mellett a csatlakozó önkormányzatok lakosságszám szerint
60 Ft/fõ/hónap összeggel járul-

nak majd hozzá a mûködtetéshez.
Keszthelyen is lehet kaszinó a
képviselõk döntése alapján. Az
önkormányzat hozzájárult ahhoz,
hogy az üzemeltetésre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koncessziós pályázatot írjon ki a városban. Egy játékkaszinó mûködése többlet-adóbevételt biztosítana a településnek.
A már többször módosított
helyi rendeletet felülvizsgálva, új
szabályozást alkotott a képviselõtestület a szociális ellátásokról és
azok igénybevételérõl. Ennek célja, hogy átláthatóbb legyen és a
törvényi változásokhoz igazodjon
az ellátások rendszere Keszthelyen.
A válsághelyzetek kezelését
szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – figye-

lemmel a törvényi szabályozásra
– önkormányzati segély néven
összevonásra került, mely módosítás azonban az állampolgárok
számára gyakorlati változást nem
eredményez.
Intézmények és különbözõ
szervezetek részére szavaztak
meg a képviselõk kisebb összegû
támogatásokat, többségében karácsonyi rendezvények lebonyolítására.
Az együttmûködési megállapodásnak eleget téve, véleményezte és javaslatokat tett a
Keszthelyi Környezetvédõ Egyesület a város környezeti állapotával kapcsolatban, így többek közt
értékelték a levegõ tisztaságát, a
hulladékkezelést és a természeti
környezetet.
Az önkormányzat sikeresen
pályázott a Nemzeti Kulturális
Alaphoz, melynek eredményeként 1 millió forint támogatást
nyert egy majdan elhelyezendõ
Bem-dombormûhöz. Az alkotás
felavatására várhatóan március
14-én este, a már hagyományos
fáklyás felvonulás alkalmával kerül sor.

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓN IS RÉSZT VESZNEK

Az EU és a magyar állam által nyújtott mintegy 280 millió forint
támogatási összegbõl a jövõ év õszéig 2751 méter új szakaszon és
közel egy kilométeres, városon belül kijelölt etapon kerékpárút-hálózatot építenek ki Keszthelyen. A Georgikon utca déli oldalán a jelenlegi járda mentén, a Pipacs utcától a Kossuth utcáig vezet egy
szakasz, majd a sétálóutcán keresztül a Fõ téren át vezetve haladna az egyik kijelölt nyomvonal az Erzsébet királyné utcát érintve, a
Helikon-park mellett, a Balaton-part elé.

A másik nyomvonal a Bástya
utca kastély felöli oldalán lett kijelölve, és a bringaút a Sopron utca–Lehel utca járdái, parkolói
mentén a Kastély utca végén
csatlakozna a sétálóutcához.
A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Nonprofit Kft.,
a program nyertese „Az északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása” címmel
elnyert projekt támogatási szerzõdésének ünnepélyes aláírására

várta az érdeklõdõket és a sajtó
képviselõit november végén a városháza dísztermébe. Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere a
rendezvényen elmondta: hosszú
ideje várt a város a 100 százalék
támogatás mellett elnyert pályázati sikerre. Az elõkészületek tavaly õsszel kezdõdtek. Hamarosan
elkészülnek a kivitelezési tervek,
és végre elindulhat a beruházás.
Köszöntõjében Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ, a Zala Me-

gyei Közgyûlés elnöke kiemelte:
az Új Széchényi-tervhez kapcsolódóan egy régi turisztikai attrakciós
terv valósul meg a Balaton kiemelt
üdülõövezetében, így Hévízrõl a
Festetics-kastélyon át a megújult
Fõ teret érintve egészen a Balaton-partig bringázhatnak a turisták. Egy hiányzó láncszem volt a
bringaút, ami jól illeszkedik mind a
város terveihez, mind a fõ turistatengelyhez. A tervezõk nehéz feladatot oldottak meg, de a szûk utcákon és a nehéz körülmények között is találtak optimális kivitelezési megoldásokat. Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõje és Göncz Attila, a VÜZ Kft.
ügyvezetõ igazgatója kézjegyükkel is ellátták a támogatási szerzõdést, amelynek befejezési határideje: 2014. november 30.

SZENT ERZSÉBET-SZOBOR

Tekintete biztató
A névadó szobrát avatták Erzsébet-nap alkalmával Keszthelyen, tamensen lett elhelyezve, amit a
Nemzeti Kör általi anyagköltség
a Szent Erzsébet téren.
vállalása mellet, ugyancsak a város
iránti jószolgálattal készített el a
„Az ember, kit az emlékezet kon égetett, gránit keménységû. helyi Tudor Kft. A szobrot az alkofenntart, a jövõnek is tud adni” – Felületét patinahatású réteggel tó és Csótár András, a városi önmondta avatóbeszédében Kardos „öregbítette" a mester. A mellszo- kormányzat kulturális és oktatási
Gy. József nyugalmazott pedagó- bor közel két méter magas posz- bizottságának elnöke leplezte le.
gus, író, idézve Szent Erzsébet
szegények segítésével, betegek istápolásával jellemzett életrajzát.
A köztéri alkotást a városban immár számos helyen megtalálható
munkáiról ismert szépmíves Túri
Török Tibor készítette, s adomá-

Adventi ünnepvárás énekekkel
A mûvészet teremtése és élvezete része az ünneplésnek. Advent idõszaka bõvelkedik azokban a programokban, melyek elmélyítik a karácsony eljövetelére való várakozást.

A keszthelyi Helikon Kórus
egyik legrégebbi letéteményese
a téli ünnepkör hangulatának
emeléséhez.
– Immár a 27. év következik,
hogy a vegyeskarunk részese a
város zenei életének. Az elsõ karácsonyi hangversenyt 1988-ban
tartottuk a Helikon Kastélymúzeumban – említette Kendeh
Gusztávné, az énekkar alapító
karnagya, mûvészeti vezetõje. –
A mi pályánkon december rengeteg munkát ad. Ez egyben
nagy örömmel tölt el bennünket, mert lehetõséget ad az ünnepköri szereplésre, s azt jelenti
számunkra, hogy van igény arra,
amit mi szívesen teszünk. Kórusunk életében a legszebb, a legbensõségesebb fellépéseket jelentik az advent idején adott
koncertek.
Idén 5 hangversenybõl álló sorozat indult el a december 7-én,
Hévízen kezdõdött elõadással. A
kórus az adventi imaházban énekelt, majd másnap Keszthelyen, a
karmelita bazilikában szerepeltek, a Kis Szent Teréz Plébánia
kórusával közös mûsort adva. Azt
követõen pedig távolabbról kapott meghívásoknak tettek eleget.

– Idén meghívást kaptunk a
zalaegerszegi zsinagógába, s immár 9. alkalommal invitáltak bennünket Bécsbe, a városháza tradicionális adventi rendezvénysorozatára, ami egy nemzetközi zenei
találkozó – tallózott a szereplések
között a karnagy asszony. – Az
osztrák fõváros ünnepi programjára a világ minden tájáról érkeznek kórusok, muzsikusok.
Az adventi mûsor széles alkalmi repertoárból áll, elõadásaik
változatosak attól függõen is,
hogy adott helyen milyen idõtartamú a fellépés. Kendeh Gusztávné elmondta, hogy a legtöbbet énekelt hagyományos karácsonyi mûvek mellett újonnan
vették mûsorra Mozart Alleluja
kánonját, egy Bach-kantátát,
Berkesi Sándor „Betlehem városa” címû népdalrondóját, J. F.
Reichardt „Heilige Nacht” címû
mûvét.
A kórus adventi fellépéseinek
célja az ünnepre hangolás, a közönség számára való magas zenei élmény nyújtása. Fellépéseiket nem kötik össze adománygyûjtésekkel, az ajándékot maguk adják, közvetlenül a mûsorral mindazoknak, akik kíváncsiak
rájuk. Az idén összesen 5 fellé-

A SEGÍTSÉGRE SZORULÓK KARÁCSONYÁÉRT

Adni öröm Keszthelyen

Segélyszervezetek és adakozó emberek nélkül sokhelyütt a karácsony is a hétköznapi szegénységben telne. Sok rászoruló rendszeresen rá van utalva a segítségre ahhoz, hogy jusson napi betevõ falat, télre legyen meleg holmija, fûteni tudjon, s az ünnepen
pedig megajándékozhassa gyermekét…

nyozta ingyen, a közjót szolgálva.
Ahogy az alkotó fogalmazott: „Erzsébet arca, mint Árpád-házi, fenséges, s mint szent, alázatos. Tekintete barátságos és biztató.”
A megjelenésében is egyedi
mû speciális eljárással készült kültéri kerámia, anyaga magas hõfo-

Ilyen alkalomra adni és kapni is
többet jelent, mint a szükség
enyhítése. Ilyenkor a jószolgálat
nem csak támogatás, hanem lehetõségnyújtás ahhoz, hogy az
ünnepet érezni lehessen.
A Keszthelyen mûködõ segélyszervezetek egyike a Máltai Szeretetszolgálat városi és térségi
csoportja, mely több településen
is hozzájárul, hogy karácsonykor
a szegénysorsban élõknél is le-

hessen ünnepi asztal, az adakozni
tudók adományai oda kerüljenek,
ahol azokra a legnagyobb a szükség.
– November végén indult nálunk a karácsonnyal összefüggõ
munka – mondta Csontár Péter, a
segélyközösség helyi vezetõje. –
Széles körû kapcsolatrendszerünk
révén számos program, jótékony
célú rendezvény és gyûjtõakció
zajlik. A jó szándékú, másokon

önzetlenül segítõ emberek teszik
lehetõvé, hogy legyen mibõl adni, a társszervezetekkel: családsegítõkkel,
vöröskeresztesekkel
együtt pedig igyekszünk mind
jobban feltárni azt a kört, ahol a
leginkább elkél a támogatás.
A Máltai Szeretetszolgálat segélyezõ tevékenységének javára két
koncertet szervezett a Festetics
György Zeneiskola, két óvoda készült gyermekmûsorral a szolgálat
kórházbeli rendezvényére, ahol az
ápolási osztályon lévõ betegeket
örvendeztették meg. A Ranolderiskola tartósélelmiszer-gyûjtést indított a máltaiak munkáját támogatva.
– A több éves hagyomány

Csontár Péter
szerinti „Adni öröm” akciót december 16–21. között tartjuk –
folytatta a csoportvezetõ. – Ebben a Vendéglátóipari Szakközépiskola diákjai segítenek önkéntes munkával. A keszthelyi
Interspárban adománykérõ lapokkal szólítjuk meg a vásárlókat,

Kendeh Gusztávné
pésbõl álló adventi koncertsorozatuk december 22-én zárul
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum tükörtermében tartandó elõadásukkal.
– A közvetlen karácsony elõtti
szereplés a kórustagok körében
egy közös ünneplést is jelent – jegyezte meg a dirigens. – Ott vannak velünk az énekesek gyermekei, s most már az unokák is, a
mûsor így egy családi énekléssel
egészül ki.
Ezen a koncerten elhangzik a
Csendes éj, a Pásztorok, a Mennybõl az angyal, a Dicsõség és az
Áldjon meg téged az úr kánon,
amiket idén is a közönséggel
együtt szándékoznak elénekelni.

hogy aki teheti, járuljon hozzá a
karácsonyi csomagok összeállításához. Máltai zászlóval megjelölt
asztalnál, kitûzõt viselõ aktivisták
vesznek részt ebben a munkában.
A rászorulók kiértesítés szerint, a karácsonyt megelõzõ két
napon vehetik majd át a csomagokat, melyek a térség 12 településén élõ segélyezettjei körében
jelentenek karácsonyi ajándékot.
A természetbeni adomány, a rendezvények bevételébõl vásárolt
élelmiszer eljut Keszthely, Hévíz,
Cserszegtomaj, Várvölgy, Karmacs, Rezi, Zalaszentlászló, Alsópáhok, Felsõpáhok, Sármellék,
Zalavár, Zalakomár helységekbe.
– A segítõ emberek adományával, az adakozók nevében kívánunk boldog karácsonyt – üzen
a máltai képviselõ.
Irodájuk az ünnep két napján
zárva lesz, azt követõen a szokásos nyitva tartással biztosítják a
gondoskodást a hétköznapi munkájuk szerint, a szükség szerint.
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Mesterek míves munkái Javuló közbiztonság

lépést tudtak tenni. Beke Tamás
fõtörzsõrmester, körzeti megbízott így kommentálta az új székhelyiroda adta jobb lehetõségeket:
– A Reziben szolgálatot teljesítõ Bujtor András fõtörzsõrmester
kollégámmal szoros együttmûködésben dolgozom, ehhez a közös
munkához is sokkal jobb körül-

páhoki területen. Ebben a munkában nagyon fontos a közvetlen
kapcsolat a lakossággal, a települési vezetõkkel.
Cserszegtomajon Bartha Gábor, a község polgármestere
büszkeségrõl és megnyugvásról
beszélt, ami a település vezetését
most eltölti, hogy a bûnözés távoltartásának segítéséért újabb

ményeket nyújt az újonnan kapott KMB-s iroda. A polgárõrökkel
való kapcsolattartás feltételei
ugyancsak kedvezõbbek lettek.
Jólesõ érzés tapasztalni, hogy az
önkormányzat áldoz arra, ami segíti a rendõri feladatok ellátását,
eredményességét. Ez igényességet, elvárást és elismerést is jelent.

NÉPMÛVÉSZET HETE KESZTHELYEN

KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODÁT AVATTAK

Molnárné Riskó Erzsébet nyugalmazott keszthelyi rajzpedagóÖnkormányzati segítséggel javultak a közbiztonsági munkakögus népviseletes babáiból és Bereczky Csabáné Péntek Teréz csipkeverõ munkáiból rendezett Katalin-napi önálló tárlattal nyitották rülmények Alsópáhokon és Cserszegtomajon, ahol újonnan kialakímeg november végén a Balaton Színház Básti-termében a Nemze- tott irodát kaptak a körzeti megbízottak.
ti Kulturális Alap pályázata révén megálmodott „Népmûvészet Hete" elnevezésû programsorozatot.
Az ünnepélyes átadás mind- körzeti megbízotti mûködési tekét helyszínén jelen volt dr. Fü- rületen a gyarapodások révén
Kukoricafosztó óvodai játszó- csipkéket egyes népviseleti dara- löp Valter rendõr ezredes, Zala van mit õrizni. Fontos, hogy a
ház, nyitott mûhelyfoglalkozás bok, tárgyak díszítésére használ- megye fõkapitánya. Beszélt ar- közbiztonság elvárható szintû
gimnazistáknak, táncház a Bo- ták, és a míves darabok korán ról, hogy a közbiztonságért hiva- fenntartásához szükséges feltéroszlán zenekarral, a CimbaliBand dísztárggyá is lettek. Ingbetét- tásszerûen dolgozók társadalmi telek meglegyenek. Mindennek
népzenekari koncertje, a Re-folk ként mutatták meg magukat, segítséggel tudják eredménye- kapcsán, a folytatódó munkákat
zenekar adventi hangversenye, vagy kötényeknek, halotti lepe- sen teljesíteni a követelménye- illetõen szólt a közterületi kameket. A köszönet hangján mondta rarendszer további fejlesztésérõl,
el, hogy ebben az együttmûkö- ami a fõutak keszthelyi és hévízi
désben a munkakörülmények ja- irányú forgalma tekintetében is
vítása terén most újabb lépést kiemelt jelentõségû.
tettek
az
önkormányzatok.
– Az önkormányzati segítség
Alsópáhokon az iroda avatásával elismerés és elvárás is – fogalmaegyütt a helyi polgárõrség a zott Györei Zsolt rendõr zászlós,
szolgálat ellátását segítõ gépko- körzeti megbízott. – Az újonnan
csit vehetett át, amit az orszá- kialakított székhelyiroda most
gos szövetség adományozott. A Felsõpáhokról Alsópáhokra való
gépjármûvet a megyei szervezet áttelepítéssel a mûködési terüleképviseletében Horváth Róbert tem központjába került, ez is száelnök adta át.
mottevõ elõnyt jelent a szolgálat
Czigány Sándor, Alsópáhok ellátásában. Öt éve látom el a körpolgármestere hangsúlyozta: a zeti megbízotti feladatokat a

Kustár Zsuzsa életmû-kiállítása,
valamint a gébárti mûvésztelep
alkotóinak bemutatkozása is része volt a Goldmark Mûvelõdési
Ház által szervezett ünnepi programcsokornak. A vert csipkékrõl
és a népviseletbe öltöztetett babákról, a népszokásokban bõvelkedõ idõszakról Gyanó Szilvia, a
Balatoni Múzeum néprajzkutatója
mesélt a tárlatnyitó ünnepség közönségének. A néphagyomány
szerint az idõ- és házasságjóslásra
alkalmasnak mondott Katalin-nap
után, az adventi idõszakban már
nem tartottak lakodalmat vagy
táncmulatságot, legfeljebb disznóvágást. A népviseletes és díszítõmûvészeti munkák méltatására
felkért szakember elmondta: a

dõknek voltak díszítõelemei. A
csipkemunkák Zala megyében ingeken, kötényeken, lepedõkön is
elõfordultak. Péntek Teréz népi
iparmûvész rendszeresen zsûriztetett vert csipkéi az idõtálló
technika miatt nagyon tartósak.
A sárközi, matyó, sváb népviseletbe öltöztetett játékbabák ruhadarabjain túl láthatók a fehér
hímzés remekei. E technika a 19.
század végén, a 20. század elején
volt elterjedt. A zalavári, sármelléki népviseletes babákhoz pedig
még alsószoknya is tartozik, ezért
a szépségükön túl hitelesnek is
tekinthetõk. A zalai népmûvészet
különlegessége: a gyöngyös
konty pedig több darabon feltalálható.

A TERMÉSZET MINDENKORI ÉLVEZETÉT NYÚJTJA

Új sétány

BAKÓ LÁSZLÓ ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ELÕADÁSÁRÓL

Hogyan õrizhetjük meg szellemi frissességünket?
A címben szereplõ kérdésre kereste a választ, és a csodálatos
agy mûködésérõl értekezett Bakó
László életmód-tanácsadó, aki Balázs Józsefnek, a Keszthelyi Természetgyógyász Klub vezetõjének
meghívására volt vendégelõadója
a december elején a Balaton Színházban rendezett programnak.

dig a gondolkozás, a tervezés, a beszéd, a csontvázizmok akaratlagos
mozgatása, az érzelem, a problémamegoldás, a személyiség, az akaraterõ, a magasabb rendû gondolkozás fõ felelõse.
Az agyunk mûködését nagymértékben befolyásolhatjuk mind az
életmódunkkal, mind az étkezésünkkel – hangsúlyozta a szakértõ.
A legfontosabb „agyrontók": az alA Simándy-terem zsúfolásig kohol, a nikotin, a drog, a feketekámegtelt, a meghívott szakember
körüljárta a homloklebeny élettani
szerepét, jelentõségét. Az agy az
idegrendszerünk irányító központja, a benne lévõ homloklebeny pe-

vé, de ezenkívül más tényezõk is
akadnak. Lényeges a testmozgás,
és a magunkhoz vett tápanyagok
minõségén is sok múlik. Az omega-3
zsírsavak jelentõsége az agymûködés pozitív befolyásolásában mostanában felértékelõdött, köszönhetõen az agykutatásoknak. A jó kedélyállapotért felelõs szerotonintermeléshez hozzájáruló anyagok
bevitelére is hangsúlyt kell fektetni,
de még a vízivás gyakorisága is szá-

GYENESDIÁS

Idõsköszöntõ
Gyenesdiás 160-nál több
nyugdíjasát disznótoros vacsorával és kultúrmûsorral is vendégül látták december elején a
községháza nagytermében. Az
András napján tartott tradíciós
rendezvényen, a szépkorúak
napján, a helyi önkormányzat fejezte ki köszönetét, elismerését
és tiszteletét mindazon, többnyire máig aktív nyugdíjasnak,
akik munkájukkal biztosították,
hogy a nagyközség mindvégig
A keszthelyi Balaton-parton nemrég újabb beruházás készült el, sikeres maradhasson.
mely nem a szezonidõtõl, csupán a mindenkori idõjárástól függõen
nyújtja a természet élvezetét.
„A hosszú élet tapasztalatával,
példamutatásával, tudásával az
A Helikon strand melletti part- lyeztek el, s kialakítottak egy sze- idõsek alapozták meg a település
jó hírnevét és az elvitathatatlan
szakaszon, valamint a városi nior-játszóteret is.
strand területén épült közel fél
A város polgármestere az át- eredményeket, ráadásul a családkilométeres sétányt adtak át ren- adás kapcsán beszélt arról, hogy barát önkormányzat részére e tadeltetésének. Az új létesítmény a sétány a lakókörzetben mûködõ pasztalatokat át is adták” – ezt
november közepén készült el. A Helikon Liget Egyesület számos, már Gál Lajos polgármester
munkáról Ruzsics Ferenc polgár- közjót szolgáló önkéntes terület- mondta el ünnepi beszédében.
mester és Manninger Jenõ or- rendezõ munkáját is kiemeli, s Késõbb a „legidõsebbnek kijáró
szággyûlési képviselõ tartott saj- még élvezhetõbbé teszi. Elhang- tisztelettel és nagyrabecsüléssel"
tótájékoztatót: a város a Balaton zott továbbá, hogy a tervben sze- köszöntötte az egyedül élõ, méFejlesztési Tanács pályázatán el- repel az építkezés folytatása, a lyen vallásos Hetesi Gézánét, a 94
nyert 15 millió forinttal és az ön- városi strandon vár még elvég- éves Annus nénit, aki korát megrésszel együtt összesen 21,6 mil- zésre nagyobb munka. A BFT hazudtoló jó testi és lelki egészliós költséggel valósította meg a újabb pályázatában s az azon való ségnek örvend. A derûs hangulaberuházást. A színes, dekoratív sikeres szereplésben bíznak, ked- tú délután ünnepeltjeinek fiataburkolatú sétány mellett pado- vezõ esetben a fejlesztés már a labb korát operett-betétdalok
idézték vissza.
kat, szemétgyûjtõ edényeket he- tavasszal tovább folytatódhat.

mít. A vérünk nem sûrûsödik be, és
az agyi keringésünk is tovább marad ép, a hajszálerek állapota nem
károsodik, ha elegendõ vizet fogyasztunk. Az állati eredetû telített
zsírok káros befolyással lehetnek az
agy mûködésére. A koleszterinplakkok lerakódásáért felelõssé tehetõk, ami agyvérzéshez vezethet,
hozzájárulva a szellemi leépüléshez.
Az agyunk egy olyan csodálatos
szerv, hogy minél többet használjuk, annál jobban mûködik. Ha kihasználatlanul hagyjuk, akkor évente 18 millió agysejtet is elveszíthetünk, az összes kapcsolataival
együtt. Az agyunk esetleg le is épülhet. A gondolkodást serkentõ dolgokkal való foglalatosság viszont
csodákra képes az agyat illetõen. A
keresztrejtvény-fejtés, a memóriagyakorlatok kiváló edzést jelentenek, de a Biblia is hasznos eszköz,
mert kutatások is igazolják, hogy a
homloklebeny az erkölcsi központunk is egyben. A Bibliát forgató
egyetemisták eredményei hamar
megnõnek, ezt is tudományos kutatások igazolták vissza – mondta el
az életmód-tanácsadó.

ÚJ, BÕVÍTETT KIADÁSBAN

Megjelent a Balaton Könyve
Csepegtessük a lelkekbe a Balaton szeretetét. Ez a vezérgondolat élteti a jelenleg 17 csoportban, több mint 600 aktivistával mûködõ Nõk a Balatonért Közhasznú Egyesület (NABE) tagságát. November végén azzal vonták magukra a figyelmet, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán nyert összegbõl, immár harmadik kiadásban, megjelentették az eddig 14 ezer példányban elfogyott,
egyedülálló, átfogó balatoni olvasókönyvet, amit elsõsorban a felsõ tagozatos diákoknak, illetve a középiskolásoknak ajánlanak, de
minden korosztály haszonnal forgathatja.

A kötetre épülhet akár önálló
„Balaton tantárgy” vagy szakkör
is. A balatoni népdalcsokorral és
vers elõadásával ünnepélyessé
tett rendezvényen Szauer Rózsa
NABE-elnök szólt a kiadvány sikeres elõéletérõl, a színes fotókkal
bõven illusztrált olvasmányos ismeretanyag erényeirõl. Az elnök
szerint a tó szeretete és a vele

kapcsolatos ismeretanyag teszik
az embert igazi balatoni polgárrá.
A természeti, környezeti, építészeti, kulturális és mûvészeti értékek könyvbéli bemutatása várhatóan kiegészül egy régészeti összefoglalóval, amit a Balatoni Múzeum szakemberei állítanak össze.
A NABE keszthelyi csoportja
Vetõné Zeke Erzsébet vezetésével

szervezte meg a sajtótájékoztatóval egybekötött könyvbemutatót,
amelyen szó esett mindarról, amit
egy lokálpatriótának a Balatonról
tudni érdemes. A most 1000 példányban megjelent kötetben szó
esik a Balaton természeti, gazdasági értékeirõl, a nevezetességekrõl, a tó ihlette képzõmûvészeti,
irodalmi alkotásokról is, és egy új
fejezet foglalkozik a vízháztartás
szélsõségeivel, a klímaváltozás hatásaival, az éghajlatváltozás aktuális összefüggéseivel. A keszthelyi iskolák képviselõinek és a régió könyvtárainak átadott olvasókönyv tudásbázisa szolgált alapjaként a Balatonalmádiban és
Balatonberényben a civil szervezet által rendezett többfordulós
vetélkedõknek.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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HIRDETÉS

Kapernaum Szeretetszolgálat Alapítvány
2012. évi közhasznúsági jelentése
Az Alapítvány tevékenységét az Alapító Okiratban
meghatározottak alapján végzi.
Bevételek:
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
2.969.000 Ft
Egyéb bevétel
5.130 Ft
SZJA 1%
78.067 Ft
2012. évi összes bevétel:
3.052.197 Ft
Kiadások:
Fejlesztésre nyújtott támogatás
900.000 Ft
Anyagjellegû ráford.
234.960 Ft
Egyéb ráfordítások
114.484 Ft
Bankktg.
73.285Ft
2012. évi összes kiadás:
1.322.729 Ft

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

www.zalasport.hu

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

Az alapítvány 2012. évben nem nyújtott pénzbeli juttatást vezetõ tisztségviselõknek.
Az alapítványnak vállalkozási tevékenysége 2012.
évben nem volt.
A NAV által folyósított SZJA 1%
78.067 Ft
2012. év gazdálkodásáról szóló közhasznúsági
jelentést a Kuratórium 2013. 05. 28-i ülésén
megtárgyalta és jóváhagyta.
Köszönjük a támogatásokat!

