
Gerecs István, a Georgikon La-
kásszövetkezet elnökeként jelez-
te, hogy a Deák Ferenc utcában
lévõ önkormányzati úszótelken a
vízelvezetés több évtizede nem
megoldott. A probléma 54 csalá-
dot és 15 garázstulajdonost érint.
Rákérdezett, hogy mikor nyerhet
megoldást a fennálló gond. A fel-
szólaló ígéretet kapott, hogy a jö-
võ évi városi költségvetésében
szerepeltetni fogják majd a há-
rom lakótömb körüli vízelvezetési
probléma megoldására szolgáló
összeget. 

Rókus Elõd aggodalmát osz-
totta meg egy elhunyt idõs hölgy
hagyatékából elõkerült informá-
cióval kapcsolatban, miszerint a
Nyugat-Dunántúl nyírádi vízbázi-
sa veszélybe kerülhet a 4-es len-
csében, 1996-ban kamionnal kan-
nákban, hordókban odaszállított
ismeretlen, toxikus anyagok
miatt. Szerinte idõzített bomba
fölött ül a Nyugat-Balaton. A do-
kumentációt átadta a város veze-
tõjének.

Erdélyi István a hínárral és
iszappal teli helyi strandok állapo-
tát kritizálta, felvetve, hogy már
húsz éve nem volt iszapkotrás.
Szerencsére a vízminõséggel nem
volt probléma, de a fürdõzõk szá-
mára sok a kellemetlenség. A pol-
gármester arról számolt be, hogy
tûzoltásként 2003-ban volt utol-
jára strandi lepelkotrás. A kor-
mány tervezi a Keszthelyi-öböl
iszaptalanítását mintegy 30 mil-
liárd forint felhasználásával. Vizs-
gálat, kiemelés, elszállítás, ártal-
matlanítás is szerepel a projekt-
ben. A vízügyi hatóság jelenleg a
helyet keresi, ahová el lehet he-
lyezni az iszapot, illetve azt vizs-
gálják, hogy a nehézfémekkel
szennyezett anyag veszélyes-e a
környezetre.

Kalocsa József arról érdeklõ-
dött, hogy hol tart a város közle-
kedési koncepciója. Mint kiderült,
a Helikon-kastély számára biztosí-

tott kormányzati segítséggel je-
lentõsen átalakul a közlekedés
rendje. A „Czoma-szorost" lezárják
az összefüggõ kastélypark korhû
állapotában lesz látogatható. A
Szalasztó utca kétirányú lesz, az
ott lévõ parkolóhelyek megszûn-
nek és az utca alján, a 16. szám
mögött épül ki egy parkoló. A Rá-
kóczi téren és a Bécsi kapu utca
két végén is egy-egy körforgalom
épül, de a Stromfeld utcára nem
engedik rá a forgalmat.

Nagy László a Fejér György ut-
cában az autók által összetört
baleset- és életveszélyes utcabú-
torokat panaszolta be és azt,
hogy az autóforgalom elõl lezárt
utcákban folyamatosan 8–10
autó parkol. Kérte, hogy a piac-
felügyelõ mintájára nevezzenek
ki egy utca- vagy utcatömb-fel-
ügyelõt, aki a belváros közterüle-
ti rendjére, a randalírozók eltávo-
lítására, az atrocitások elkerülésé-

re ügyelne. A felszólaló szerint
nem csak az üzletek forgalma, de
a vendégek száma is folyamato-
san csökken. Javasolta a kertmo-
zi, mint rendezvényhelyszín meg-
nyitását, mert a városban nincs
mozi. Érdeklõdött, hogy lesz-e
pénz a leharcolt Balaton-parti
futballpálya, a sétálóutcai, lakó
nélküli ingatlanok és bérlõ nélküli
üzlethelyiségek felújítására. Az
ígéret szerint: a silány utcabúto-
rok cseréjérõl is döntést hoznak,
egyeztetve a Belvárosi Kereske-
dõk Egyesületével. A közterület-
felügyeletet és a rendõrséget is
felkérik, hogy megfelelõ szigorú-
sággal, akár büntetések kiszabá-
sával ellenõrizzék, hogy ki, mikor,
miért hajt be a „Behajtani tilos!”
jelzésû zónákba. Felmerült egy
hatósági és intézkedési jogkörrel
megbízott köztérfelügyelõ alkal-
mazása a Balaton-parton és a bel-
városban is. A Szent Erzsébet Ala-
pítvány helyszínének megváltoz-
tatása is megoldást jelenthetne a
renitensek centrumtól való távol-
tartására.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az intézmény ünneplõkkel
zsúfolásig megtelt színháztermé-
ben – melynek falán a Hadtörté-
neti Múzeum forradalmi fotómá-
solataiból álló sorozat díszelgett –
a helyi dr. Szántó Imre Általános
Iskola Takácsné Kovács Erzsébet
pedagógus által felkészített diák-
jai, a Farkas Berta által irányított
Allegrezza kamarakórus tagjaival,
és Sebestyén Rita szavalóval mu-
tattak be egy szívhez szóló, szép
mûsort. A Király Álmos György,
Zalaegerszegi Városi Fúvószene-
kar közremûködésével zajló ün-
nepélyen Alsópáhok polgármes-
tere kiemelte: 1956 soha el nem
évülõ felelõsséget rakott a sza-
bad Magyarország polgárainak
vállára. Nagy gonddal és tiszta lé-
lekkel kell õrködnünk a nemzet
méltósága fölött. Az emlékezés
az örökösök örök felelõssége és

kötelessége. A vérrel és veríték-
kel kivívott szabadságot, a tékoz-
ló bûneinktõl és a politikai árulás
után behívott szovjet csapatok-
tól, az idegen megszállóktól meg-
szabadulva, csak a forradalom
után három évtizeddel sikerült
újra visszaszerezni. A hazánkért
való bátor kiállásra, helytállásra,
összefogásra buzdító település
vezetõ hitet tett a virágzó, sza-
bad, erõs Magyarország mellett.
Védnökként Manninger Jenõ gra-
tulált az ünnepség szép megszer-
vezéséért, majd úgy fogalmazott:
1956-tal a magyarság a világtör-
ténelembe is beírta magát.

Az országgyûlési képviselõ Ka-
rácsony Gábor író visszaemléke-
zését idézve mutatta be a gyûlö-
letmentes, önfeláldozásból jeles-
re minõsíthetõ ünnep lényegét. A
kegyetlen megtorlás sokaknak
adott példaadó erkölcsi tartást,
hazafiúi példát. Sághegyi Attila, a

Zala Megyei Védelmi Bizottság
honvédelmi referense Simicskó
István honvédelmi miniszter fõ-
védnök képviseletében mondta
el ünnepi beszédét. Rávilágított:
egy rövid idõre megszakadt a dik-
tatúra és az idegen megszállás
szürke korszaka. Színes, fényes és
embert próbáló napok következ-
tek. A forradalom résztvevõi a
nemzeti függetlenségért, a több-
párti demokráciáért, alkotmá-
nyosságért, a termelõ- és alkotó-
munka értelméért, az emberhez
való életért küzdöttek.

A forradalom viharos napjai-
ban fontossá lett a gyakorlatias
katonai tudás, a honvédtisztek
csatlakozása. Bátorság és ügyes
szervezõképesség jellemezte a
felkelõkhöz csatlakozó katonákat,
akik fegyverforgatásra tanították
a pesti srácokat. November ne-
gyedikén a katonai áldozatok két-
harmada Budapesten hunyt el, de
Veszprémben és Székesfehérvá-
rott is kiugróan magas volt az
emberveszteség. A szovjet had-
sereg háborút viselt a hadszíntér-
ré változó Magyarország ellen,
ennek keretében a magyar had-
erõ tagjait is ellenségnek tekin-
tették. A színes, fényes napokat
elsöpörte a keleti szél, majd egy
három évtizedig tartó, látszóla-
gos vereség következett. 1956
elsõ szög volt a kommunista tár-
sadalmi kísérletkoporsójába.
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„1956 – A SZABADSÁG KAPUJA”

Emlékmûavatás Alsópáhokon
Ruzsics Ferenc polgármester válaszolta meg az október dere-

kán a városháza dísztermében tartott közmeghallgatáson elhang-
zott, összes közérdekû kérdést.

Az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére katonai tiszte-
letadással zajló ünnepi megemlékezésen Czigány Sándor polgármes-
ter, Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Sághegyi Attila alezre-
des avatta föl az „1956 – A szabadság kapuja" címû emlékmûvet a
mûvelõdési ház fõúti sarokrészén. Az új kompozícióra Kovács János
kanonok, Péntekné Vízkelety Márta református lelkipásztor és
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész kérte Isten áldását. Az emlékmû-
vet és alkotóját, Tóth Dávid szobrászmûvészt dr. Cséby Géza mûve-
lõdéstörténész méltatta. A 4 milliós pályázati segítséggel és egymil-
liós önerõ felhasználásával, helyi vállalkozók bevonásával állított
emlékmû '56 minden értékét méltó módon hirdeti.

A Múzeumok Õszi Fesztiválja
programsorozat keretében, a
mesterségek napjához kapcsoló-
dóan, október utolsó hétvégéjén
rendezték meg a Balatoni Múze-
umban a „Mesterek és alkotók”
címû programot, melyre gyere-
keket vártak a szüleikkel együtt. 

A múzeum régtõl fogva, lé-
nyegesnek érzi a tradíciók és a
múlt értékeinek ilyen módon tör-
ténõ ápolását, feltárását, és to-
vábbadását a jövõ nemzedékei-
nek. A számos érdekességet fel-
vonultató rendezvényt azzal a
céllal szervezték, hogy minél
több hagyományos mesterség
térségi képviselõi bemutathassák
készterméküket, illetve tevé-
kenységük folyamatát. Az érdek-
lõdõk idén is aktívan bekapcso-
lódhattak a termék-elõállítás me-

netébe. Találkozhatott a mester
és az alkotni vágyó gyermek, fel-
nõtt. Fafaragó, csipkeverõ, tojás-
karcoló, mézeskalács-készítõ, ko-

vács, hímzõ, gyöngyfûzõ, kerami-
kus, molnár, házitészta-készítõ,
méhész is eljött, hogy bemutassa
tudásának legjavát.

Mesterségek és alkotók

A református templomban
tartott ünnepségsorozat Ábra-
hám Brigitta énekével kezdõdött,
majd Zichy Emõke lelkész a biza-
kodást, a hittel történõ jövõbe
tekintést felemlegetve köszön-
tötte a gyülekezetet, majd a fõ-
városi Invocatio Musicalis zenekar
közremûködésével felcsendült a
42. zsoltár, a reformátusok egyik
legismertebb éneke. Kuti Géza
nyugalmazott egyházkerületi es-
peres arról elmélkedett, hogy a
Szentírásban mindenki találhat lé-
lekemelõ buzdításokat. Az espe-
res rövid emlékbeszéde után le-

leplezték az ünnepre állíttatott
táblát, amelyiken egy idézet sze-
repel a Zsidókhoz írt levélbõl.
Bereczky Csaba fafaragó népi
iparmûvész egy pályázatra készí-
tette el azt a díszes bibliatartót,
amelyen rajta van a szószék fölöt-
ti madár kicsinyített másolata. A
fafaragó a különféle kiállításokon
már bemutatott szentírástartót a
helyi gyülekezetnek ajándékozta.
A budapesti zenekedvelõkbõl ala-
kult együttes zárókoncertjén
egyházi énekeket, zsoltárokat
adott elõ modern hangszerelés-
ben.

500 éves a reformáció
Keszthelyen a helyi református gyülekezet táblaavatóval és

koncerttel emlékezett október legvégén arra, hogy 500 évvel ez-
elõtt: 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton 95 téte-
lét a wittenbergi egyetem kapujára. A reformáció ünnepe és az év-
forduló alkalmából ünnepi, hálaadó istentiszteletet tartottak. 

KÖZMEGHALLGATÁS KESZTHELYEN

Megoldást vártak a gondokra

A Hévíz, Keszthely és Vidéke újság
legutóbbi, október 17-i  számában
tévesen egy korábbi Árnyékolástechni-
ka-hirdetés jelent meg, amikor a jelen-
legi cégtulajdonos Fõzõ István neve
helyett még F.-né Varga Mária neve
szerepelt.  Helyesen a mostani hirde-
tésnek kellett volna megjelennie. A
tévedésért elnézést kérünk!



Az '56 hõsei és áldozatai tisztele-
tére bemutatott emlékmisén Tál
Zoltán kiemelte: a közös imádság
jelzi, hogy az eltiport évtizedek
után, a rendszerváltozás óta szólás-
és vallásszabadság van, és szabad
szívvel egy szabad országban lehet
emlékezni. Az egyetértés és az
igazságosság jegyében megfogal-
mazott plébánosi gondolatokból ki-
tûnt: kötelesség emlékezni mind-
azokról, akik életüket adták a ma-
gyar szabadságért. 1956 elõtt a
szabadságvágyó ember csak ter-
melési tárgy volt, és nemigen ré-
szesülhetett az igazságosság isteni
útján járó, kiegyensúlyozott embe-
ri élet kegyelmében. A mûvészet-
ben, irodalomban és zenében né-
ha, rejtetten kifejezésre jutott a
vágy a megtérésre, az értelmesebb
létformára. „– Az értelem és érze-
lem igazságtalansággal, jogfosz-
tottsággal, a szabadság hiányával
találkozott, ezért a ma emberének
azzal a felelõsséggel kell részt ven-
ni a társadalomban, a közéletben,
hogy Isten dicsõségére tudja építe-
ni hazánkat, a közjót, az igazságos-
ságot” – zárta gondolatait.

A Helikon Versmondókör mûso-
rával egybekötött rendezvényen
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ köszöntõjében emlékez-
tetett rá: '56 mártírt halt hõseinek
több mint fele 30 életév alatti
volt. Zala megye és Keszthely is
nagy emberi példákat és helytál-
lást mutatott, és örvendetes,
hogy a megye egyre több aprófal-
vában is rendeznek méltó meg-
emlékezést. A felemelõ és tiszta
forradalom emlékét egy visszaem-
lékezéssel idézte föl, majd utalt rá:
az '56-os események világtörté-
nelmi jelentõséggel bírnak.

Ruzsics Ferenc polgármester
külön köszöntötte azokat, akik ré-
szesei voltak az eseményeknek. „S
lõn sötétség, elnyomás, terror, ret-
tegés, sírás, kínzás és szenvedés,
börtön, s lõn halál” – idézte a kort,
amikor a szovjet hadsereg „felsza-
badította"” s egyben el is foglalta
hazánkat. Családi történetet felvil-
lantva beszélt arról, hogy a forra-
dalom elõtt nõtt a félelem, az elke-
seredés, a mindennapi erõszak, a
szovjet mintára történõ tsz-esítés,
de megjelent a változtatni akarás
igénye. Az elvtársak tettek róla,

hogy ne csak a vagyon, de a lélek
is sérüljön, majd a nép egyként,
felszabadultan kiáltotta: „– Elég
volt!”. Késõbb elszabadult a pokol,
és a budapesti utcák vérben áztak.
Az igazi forradalmárok, az apák és
fiúk, viszont nem adták fel, harcol-
tak az egész ország szabadságáért,
a jövõért, amiben hittek. Az árulás
után viszont újra jött a sötétség.

Prof. dr. Horváth József akadé-
mikus történelmi vissza- és elõre-
tekintésében aláhúzta: 1956-ban
a magyar emberek szabadságvá-
gya jutott kifejezésre, amely for-
radalomhoz vezetett. A népharag
– ahogy 1848-ban is – a belsõ
zsarnokság és külsõ nagyhatalmi
elnyomás gyûlöletébõl táplálko-
zott. Hazánk a világ érdeklõdésé-
nek középpontjába került, amikor
1956. október 23-án kitört a szov-
jet megszállási övezet legna-
gyobb felkelése, ami népfelkelés-
hez, forradalomhoz és a magyar
nép szabadságharcához vezetett.
1956-ban a hazafias önzetlenség,
a bajtársi segítségnyújtás és az
ösztönös együttérzés bontako-
zott ki. Az egyetemi docens sze-
rint: 1956 októbere a szolidaritás,
a tisztaság, az emelkedettség iga-
zi, nemes forradalma volt, amely
a világ legnagyobb erkölcsi meg-
tisztulását indította el: Prága,
Gdanszk, Varsó, Temesvár, Berlin,
Szófia városában is. A rövid, de
hõsi napok arra kényszerítették a
magyar kormányt, hogy politikai
rendszerváltást készítsen elõ, a
diktatúrából térjen át a parlamen-
ti demokráciába, majd tárgyaljon
a szovjet csapatok kivonásáról. Az
értelem és a szív optimizmusának

rövid életû 12 napja viszont ha-
mar bevégeztetett. A hadüzenet
nélküli intervencióban 17 hadosz-
tályt és 60 ezer katonát vetettek
be a szabadságharc leverésére.
Árvák, fizikailag és lelkileg meg-
sebzettek, rommá lõtt utak és
épületek országa lettünk. Csalód-

nunk kellett az ország vezetõiben,
és a demokratikus hatalmak cser-
benhagyása is súlyos traumaként
nehezedett ránk, majd a lakosság
mintegy két százaléka elhagyta az
országot. A magyar nép súlyos
véráldozatai, gazdasági vesztesé-
gei, lelki fájdalmai kövezték ki azt
a történelmi utat, amire több
mint három évtizedet kellett vár-
ni. 1989. azért is válhatott világ-
történelmi jelentõségûvé, mert
megelõzte a szovjetrendszer bel-
sõ lebontását, és megkezdõdhe-
tett egy új politikai rendszer és jö-
võkép kibontakoztatása.

Keszthely város díszpolgára
elõretekintésében rámutatott: a
28 éve függetlenné vált Magyar-
ország még mindig küszködik a
múlt rossz örökségével, társadal-
mi és erkölcsi krízis osztja meg. A
hazugságok idõszaka tovább foly-
tatódik. „Mint oldott kéve, szét-
hull a nemzet!” Az ünnep szónoka
úgy látta: csak az erények gyakor-
lásával, példamutatással, õszinte
igazmondással lehet talpra állítani
az országot. Legfontosabb: az er-
kölcs és egymás tisztelete, a tu-

dás megszerzésére való törekvés,
a nép mentális és fizikai egészsé-
gérõl való gondoskodás, az anya-
nyelv tisztelete, ápolása, mûvelé-
se. A megújulás záloga a jó iskola.
Szellemi és szakmai életünk kivá-
lóságainak itthon maradása, a
helyben tartást és a hazatérést tá-
mogató állami intézkedések nem-
zeti létünk alapját képezik. A tör-
vényhozás munkáját nem a politi-
kai hovatartozásnak kellene meg-
határozni, hanem a hozzáértés-
nek, az emberbaráti õszinteség-
nek és cselekedetnek, a tisztes-
ségnek és a becsületnek. A gyalá-
zásban, fenyegetésben, rágalma-
zásban és sértegetésben megnyil-
vánuló politikai retorika méltatlan
az értelmiséghez és a politikai
„elithez” is. A politikai közbeszéd
eldurvulása helyett a kompro-
misszumot keresõ, meggyõzni és
nem legyõzni akaró vezetõkre van
szükség. Befejezésül a szónok alá-
húzta: nemzeti ünnepünk tiszte-
lete azt parancsolja, hogy a mos-
tani széthúzásból a békés egyet-
értésbe és optimizmusba vetett
hit erejével vizsgáljuk meg lelkiis-
meretünket, hogy megtettünk-e
mindent hazánkért, vagy adósai
vagyunk a nemzetnek. Mondjuk
ki: egy szép és boldog Magyaror-
szágot akarunk, ahol a köteles-
ségtudat, a lelkiismeretesség, a
közösség iránti felelõsség és az
egyén szabadsága összhangban
van a társadalom érdekével. Ahol
a fiatalok ismerik és magukénak
érzik az országot és történelmét,
ahol a család védelme a nemzet
biztosítéka és jövõje. Olyan jog-
rendszert akarunk, amely nem el-
lentétes a tízparancsolattal, ahol a
polgárok vezérelve az összetartás
és nem a széthúzás, ahol politiku-
saink nem saját hatalmukért és
meggazdagodásukért, hanem a
magyar nép érdekeiért dolgoz-
nak. Ma is olyan szellemi-lelki
összetartó erõre volna szükség,
mint 1956-ban, ami Magyarorszá-
got a világesemények középpont-
jába emelte – zárta gondolatait.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Fõ téren a borgasztronómia-

kultúra jegyében látványosan
emelkedik a rendezvények száma.
A Sörház, mint ipari mûemlék
egészére, két egymilliárdnál na-
gyobb forrással kecsegtetõ pályá-
zatot adott be az önkormányzat.
A szabadtéri színpad helyén lévõ
parkoló kicsit átalakulva, de meg-
marad és kiszolgálja a sörházi egy-
ségeket, a közösséget. Évek óta
vannak, nagyon csekély érdeklõ-
dés mellett, ingyenesen látogat-
ható mozihetek a Balaton Szín-
házban. Hévízen és Tapolcán is
üzemelnek kitûnõ filmszínházak,
ezért Keszthely nem tervezi mozi
megnyitását. Egy focipályának
nem szükséges a parton lennie.
Az elkeserítõ állapotú futballpálya
helyére, beruházói érdeklõdés
esetén, kerülhetne szálloda, vagy

egyéb idegenforgalmi attrakció. A
Lovassy utcai pályán hamarosan
több mint 10 millió forint értékû
pályamodernizáció startol. A Si-
rályépületét pár év múlva egy vál-
lalkozó felújítja, a Goldmark-ház
tetõtere már megújult, és a régi
épületek homlokzata több helyen
is megszépül majd – hangzott az
ígéret. A városcentrum élhetõvé,
lakhatóvá, vonzóvá tétele is folya-
matos. A Zöld Város projekt egy
komplett, komplex, egymilliárdos
belváros-modernizációt takar.

Vas Bálint egyetemista a kerék-
páros infrastruktúra fejlesztését
felemlegetve érdeklõdött arról,
hogy a Georgikon diákszálló és a
Pethe Ferenc-kollégium épületei
között kiépülhet-e bicikliút, és mi
lesz a sorsa a Balaton-parti, le-
romlott állagú hoteleknek, Fenék-
pusztának és Újmajornak. A kert-

városi vízelvezetéssel és útálla-
pottal összefüggõ problémákat
szóba hozva tudakolta, kapnak-e
ingyenes építési telket az itt lete-
lepedni szándékozó fiatalok. Mint
elhangzott: A Sopron utca–Bástya
utca sarkától, a Csapás úton ke-
resztül, Gyenesdiás közigazgatási
határáig készül egy kerékpárút. A
nagyforgalmú Bercsényi utcán
nem lehet kerékpársávot kijelölni,
csak esetleg az árkok horribilis
összegû befedésével.

A Vaszary utcában sem sikerült
még olyan megoldást találni, ami
nem veszélyezteti a bringásokat.
Fenékpuszta elsõ szárnya meg-
újulhat a kastély elnyert pályáza-
tából, az ott lakók elhelyezését az
önkormányzat igyekszik segíteni.
Az újmajori állami tulajdon a Pan-
non Egyetem vagyonkezelésében
van. A Helikon Szálló 4 csillagos

lesz, a Balaton Szálló és a Hullám
Szálló felújítása is rövid idõn belül
elkezdõdik. A kertvárosi Mély út
környéke vízelvezetési gondjainak
orvoslására már van nyertes pá-
lyázat, az utak generáljavítására
egyelõre nincs keret. Az elörege-
dett eternitcsövek cseréjére a
DRV jogosult, de a kertvárosi ge-
rinchálózatok cseréje most nincs
napirenden. Az önkormányzatnak
nemigen áll rendelkezésére sza-
bad építési telek. A Vadászati Mú-
zeum mögött és egyéb beugró
hézagokon lehetne esetleg építé-
si telket találni. A Mosóházi-dûlõ
telkei a kárpótláskor nem átgon-
doltan, elaprózottan került kiosz-
tásra, így ott sincs üres építési te-
lek.

Lakatosné Fehér Zsuzsa társas-
házi közös képviselõ a belváros és
a déli passzázs, a centrum közte-
rületeinek alaposabb rendezését
kérte számon, majd az uszodával
szemközti szelektív hulladékgyûj-
tõ sziget áldatlan, patkányjárta
állapotait hozta szóba, jelezve, a
zöld területeket kutyafuttatásra
használók nem szedik föl az ürü-
léket. Farkas Attila szerint is a vá-
rosnak nincs gazdája, szemétben
úszik.
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KÖZMEGHALLGATÁS KESZTHELYEN

Megoldást vártak a gondokra

A jelentkezõ 12 gasztrocso-
port feladata annyi volt, hogy a
helyszínen átvett 5 kilogramm
kolbászhúsból ízletes sült kol-
bászt készítsenek. Fûszerezték,
gyúrták, töltötték, sütötték a kol-
bászhúst régi, jól kipróbált recep-
túrák alapján. A zsûrizésre vállal-
kozó helyi szakemberek értékel-
ték a kolbásztöltés folyamatát, a
nyerskolbász esztétikai megjele-
nését, a készre sütött kolbász
ízét, állagát. Az ítészek még az
asztaldekoráció minõségét is
pontozták. Újra bebizonyosodott,

hogy jó az öreg a háznál. A gyõ-
zelmet ugyanis idén az Aranyko-
rúak Nyugdíjasklub érte el. A má-
sodik helyet a Pipacs Óvoda sze-
rezte meg, a bronzérmes helyi
polgárõrök elõtt. A különdíjat a
Gyenesdiási Ízõrzõk vehették át a
község polgármesterétõl. A disz-
nótoros ebéd és a zsûrizés után a
jó Laci betyár ragadta magához a
mikrofont és derített jókedvre
minden jelenlévõt. A finom étkek
mellé kijáró jó hangulatról Markó
Krisztián, a Chili zenekar tagja is
gondoskodtak.

Cserszegtomaji
disznótoros

Egy jó hangulatú, kellemes napra, kolbásztöltésre és -kóstolás-
ra várták a falu lakóit és az érdeklõdõket november elején a helyi
iskola udvarán felállított rendezvénysátorba. A kitûnõ idõjárási kö-
rülmények között tartott IV. cserszegtomaji kolbásztöltõ versen-
gésre négyfõs, leginkább helyi és kistérségi közösségek, csapatok,
klubok, civil egyesületek, baráti társaságok jelentkeztek.

A TISZTASÁG ÉS SZOLIDARITÁS FORRADALMA VOLT

Ünnepi megemlékezés a Fõ téri templomban
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfor-

dulója alkalmából megrendezett keszthelyi ünnepség helyszíne – a
csapadékos idõjárás miatt – a Fõ téri templom lett, ahol elsõként
Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom vezetõje
mutatott be ökumenikus szentmisét Honthegyi Zsolt evangélikus
lelkész és Zichy Emõke református lelkész közremûködésével.Idén is rugalmas munkaszer-

vezésû, hatékony és költségta-
karékos, környezetkímélõ rend-
szert tervez továbbalkalmazni a
feladattal megbízott GESZ, ami a
kalcium-klorid 35%-os vizes olda-
tának használatát jelenti. A fel-
adatellátás egyes helyeken, pél-
dául a Fõ téren és egyes szabad-
vezetésû járdákon hagyományos
síkosságmentesítõ anyaggal, só
és bazaltzúzalékkal, vagy mész-
kõzúzalék-keverékkel történik. A
kloridhatás minimálisra csökken-
tésével kiemelt figyelmet fordí-
tanak a járdák mentén lévõ nö-
vényzet, fasorok, cserjék, bok-
rok védelmére. A gépi eszközök
felkészítése, adapterekkel és ki-
egészítõkkel való felkészítése
november közepéig megtörté-
nik. A hajnali õrjáratok is azt se-
gítik, hogy az elhárító beavatko-
zásra másfél-két óra múlva sor

kerülhessen. Az észleléstõl szá-
mítva a szórási munka megkez-
désének idõpontja – a közútke-
zelési szolgáltatási osztályba so-
rolástól függõen – fél órától az
öt óráig változhat. Nem terheli
kártérítési kötelezettség a GESZ-t
és a HUSZ-t, amikor a hóeke az
úttestrõl letakarított havat kapu-
vagy garázsbejárat elé fordítja.
Kizárt a kártérítési kötelezettség
akkor is, ha az érdesítõanyag ki-
szórása köz- vagy magánterület-
re kerül, majd ott káros hatást
fejt ki a növényzetre. Rendkívüli
hóhelyzet esetén bevonják majd
a HUSZ Kft.-t is a munkák mielõb-
bi elvégzéséhez. A képviselõk el-
fogadták a GESZ által készített,
az idei évre vonatkozó téli út-
üzemeltetési tervet és az annak
végrehajtását biztosító bruttó
11,2 millió forint összegû költ-
ségkalkulációt.

RUGALMASAN ÉS HATÉKONYAN

Hószolgálat Keszthelyen
A téli hószolgálati és síkosságmentesítési operatív tervet, mint

kötelezendõen ellátandó feladatát, október végén tartott ülésén
hagyta jóvá Keszthely önkormányzatának képviselõ-testülete.

Vajda Zoltán, az Együtt elnökségi tagja, a párt által uszítónak
tartott kormánypropaganda-plakátok eltávolítására akciósoroza-
tot szervezett Veszprém és Zala megyékben október derekán. Ta-
polcán, a 77-es fõút mellett, Keszthelyen pedig, a 71-es fõút elke-
rülõ szakaszánál lévõ Külsõ-Zsidi úti körforgalomnál, rendõrségi
bejelentést megtéve, aktivistáikkal távolították el a „sorosozó”
plakátokat. Molnár Tibor, a párt elnökségi tagja jelezte: a nemzeti
inzultációt nem hagyják szó nélkül, mert a szellemi környezet-
szennyezés egy súlyos formájáról van szó, ami ellen egy környezet-
tudatos pártnak fel kell lépnie. A demonstrálók a letépett plakát-
darabokat nemzeti konzultációs kukába hajították.

EGYÜTT-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Õszi plakáttakarítás



– Ilyesmire máskor is van pél-
da, ezekbe adunk betekintést a
szülõknek, s más érdeklõdõknek
is, akik ilyenkor ismereteket sze-
rezhetnek iskolánk életérõl, okta-
tási módszertanairól, a jellemzõ
légkörrõl – monda Babos Lajos, az
intézmény igazgatója. – Fontos
pedagógiai cél, hogy a világ dol-
gairól az összefüggések meglátá-
sában való gondolkodást alakít-
sunk ki, tanulóink tapasztalat-

szerzés útján szerezzék meg a
szükséges  ismereteket. 

A természet- és társadalomtu-
domány, a mûvészet, a néprajz és
a drámajáték köré szervezõdtek a
foglalkozások, ezekben egymást
váltva minden csoport részt vett.
Végeztek fizikai kísérleteket, gya-
koroltak néptáncelemeket, ké-
szültek halloween töklámpák, kü-
lönféle jelmezekben tartottak
színpadi mozgási próbákat, s ku-

takodtak közösen az okostele-
fonok mind többféle használati
lehetõségei között. Helye volt a
mókázásoknak is, majd a nyílt na-
pok keretei között tettek még

egy természetismereti kirándu-
lást a Kis-Balaton vízvédelmi
rendszeréhez tartozó Kányavári-
szigetre. 

Az Életfa-iskola képzéséhez
szorosan hozzá tartozó zene ven-
dég fellépõkkel kapott kiemelt
szerepet. Mint volt növendék tért
vissza Benes Szilárd, aki klarinét
hangszerrel hivatásául választot-
ta a mûvészetet, ugyancsak vir-
tuóz muzsikus társával, Nikolas
Lazic harmonikamûvésszel közös
koncertet adtak. 

Ha lúd, legyen kövér – tartja a
népi mondás. A kalendárium
többek közt erre utalóan is több
ismert történetet köt össze a je-
les Márton-nappal. Hozzá kap-
csolja a télkezdetet, amikorra
meghíznak a tavaszi libák, az ál-
latok szabadból való behajtásá-
nak idejét, az újbor kóstolóját.
Márton nevenapja arról is szól,
hogy a libák galibát is okozhat-
nak, hiszen anno elárulták gágo-
gásukkal a püspökké választása
elõl az ólba bújt szerény Már-
tont. Mindezek jegyében ünne-
peltek játékos programokkal két
napon át Hévízen. 

Szalmabálákból rakott falak
közt terelgették a ludakat a neve-

zõk, a futamokra népes közönség
volt kíváncsi. A fehér szárnyasok
vagy ötvenszer tették meg az
utat, hiszen félszáz gyermek pró-
bálta ki hajtói képességét, a ki-
sebbek olykor felnõtt segítség-
gel. Mindemellett népi játszótér,
bábszínházi elõadás, kézmûves-
mûhely várta a gyermekeket,
mûsort adott a Lufikutya zenekar.
A Szentlélek-templomban este
mise keretében misztériumjáték-
kal idézték meg Szent Márton
élettörténetét, majd borszente-
lésre is sor került. 

Esti lámpás felvonulás után
koncert és retro diszkó kínált szó-
rakozást, a program az Old Boys
koncertjével zárult. 
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NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN

Éltfa-napok, skorpió jegyben
A zene világnapja jegyében a

város fiataljaihoz szóltak 6 elõ-
adással. Mint Bánhidai Tamás, a
képzõintézmény igazgatója el-
mondta, ez már hagyomány. A
helyi általános és középiskolások
számára a Balaton Színházban
tartottak matiné-elõadásokat, a
mûsorral a népzenétõl a klasszi-

kusokig felölelve a mûfajokat, a
zene sokszínûségére irányították
a figyelmet. 

A képzést is a nyitottság jel-
lemzi, ennek az ugyancsak tradi-
cionális tanévi koncertsorozat a
fóruma. Ezt idén vendégmûvész
fellépése indította, Csáki András
gitárkoncertjével kezdõdött az is-
kola és baráti köre által szerve-
zett idei program. A tanév végéig
további 5 zenés estet tartanak,

amelyeken helyi tanárok, diákok,
társintézményi növendékek és
zenei pályán továbbtanuló, volt
keszthelyi zeneiskolások lépnek
majd fel. 

Januárban a muzsikuspályára
készülõk térnek vissza, megmu-
tatva a helyi alapokra épített tu-
dást. A hangversenyeknek a ze-

neiskola és a Helikon Kastélymú-
zeum felváltva ad otthont. A ta-
nárok februárban lépnek fel,
hangversenyükön közremûködik
Bognár Ferenc zongoramûvész.
Önálló koncertet ad a tavasszal a
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar, majd vendégeskednek a
budapesti Molnár Antal Zeneisko-
la növendékei. A program május-
ban zárul a Keszthelyi Jazz Mû-
hely elõadásával. 

Népzenétõl a klasszikusokig
A keszthelyi Festetics György Zeneiskola a képzés mellett a mu-

zsika megszerettetését is fontosnak tartja, s ennek nem szabnak
korlátot az intézmény falai. Az õszi szünetet követõ héten rendezett nyílt napon, a skorpió

jegyében álltak össze a feladatok, amiket az alkalomra szervezõ-
dött vegyes korosztályú csoportok kaptak megoldásra. 

Szerinte a jogok és kötelessé-
gek együtt kell, hogy járjanak, így
azok döntsenek hazánk sorsáról,
akik viselik a döntésük következ-
ményeit, akik itt élnek vagy az el-
múlt évtizedben tartósan itt él-
tek. A Fidesz nagy számban,
automatikusan adott állampol-
gárságot, majd szavazati jogot a
határon túli magyaroknak, hogy
20 évre bebetonozzák a párt ha-
talmát. Akik nem itt laknak, azo-
kat könnyen megtéveszti a kor-
mánypropaganda, s nehezen
hoznak felelõs döntést. A DK
megteremtené az elektronikus

vagy levélben történõ szavazás
lehetõségét a Nyugaton dolgozó
magyaroknak, és támogatást biz-
tosítana a határon túli magyarok-
nak is a kulturális önazonosságuk,
identitásuk megõrzéséhez, de aki
nem itt él, az nem itt fizet adót,
nem itt veszi igénybe az egész-
ségügyi ellátást, gyermekei nem
itt járnak iskolába. Tehát közvet-
lenül nem érinti mindaz, amirõl a
parlament dönt. Az igaz, hogy a
határon túli voksolók csak 2–3
parlamenti mandátum sorsát
döntik el, de egy szoros választá-
son bármi megtörténhet.

DK: Ki szavazhat?
A DK választókerületi elnöke, Kovács Viktória novemberi sajtó-

tájékoztatóján a párt által indított országos aláírásgyûjtési akcióról
beszélt.

A keszthelyi járásból érkezett
mintegy harminc bölcsõdei, óvo-
dai, iskolai pedagógusnak dr. Var-
ga László, a soproni egyetem Be-
nedek Elek Pedagógiai Kar docen-
se tette föl a kérdést: nevelés,
vagy nevetés? A dékán a vetített
képes elõadásában kiemelte: a jó-
kedv, az öröm, a hosszabb élõsza-
vas kommunikáció nincs jelen a
hazai oktatási-nevelési intézmé-
nyekben, ezért senki nem érzi jól
magát. A rohanó, teljesítmény-
kényszeres világban az intézmé-
nyek nem a vidámság házai, a
gyerekeknek nincs idejük megélni
a pillanatokat, állandóan frusztrál-
tan készülnek valamire. Nem él-

nek meg semmit békességben,
szeretetben, vidámságban, türe-
lemben. Elmarad az élmény, a hu-
mor, a bátorítás, az öröm. A 2005
után született alfa-gyerekek, a di-
gitális nemzedék tagjai már más-
képp gondolkodnak, másképp
éreznek, de az intézmények be-
zárkóznak az elefántcsonttor-
nyaikba, és nem veszik észre,
hogy a poroszos rendszer fölött
elszállt az idõ. Az intézmények vi-
lága nincs hozzáidomítva a gyer-
mekek világához. Hiányzik a biza-
lom, a bátorítás, az elfogadás, az
inspiráció. Az USA-ban és Észak-
Európában 3–4 év alatt tanulnak
meg a nebulók írni-olvasni, ha-

zánkban erre 3–4 hónap van. A
„mindenkit mindenre megtaníta-
ni” elv már nem mûködik. Az agy
nem számítógép. Az elõadó rákér-
dezett: hol van a fejlesztési fóku-
szú gondolkodás megtámogatása,

az érdeklõdés- és problémaalapú
tanulás, a társas tanulás, az adap-
tivitás, a személyes nevelés, az
ember fejlõdésébõl kiinduló tanu-
lástámogatás?

A pozitív érzelmek, a pedagó-
gusok személyes kisugárzása nö-

velik az intellektuális teljesítményt.
A boldogságkeresés nem a szeren-
cse vagy a véletlen folyománya. A
humor és a cinizmus közel állnak
egymáshoz. Közös humornyelvet
kell beszélni, és fontos a humor
kommunikációja is. A mosoly, a ne-
vetés, a humor tudatosan gyako-
rolható, fejleszthetõ, jellem- és
sorsfordító szokássá tehetõ. A mo-
soly a teljes idegrendszert meg-
mozgatja, jótékonyan hat a hor-
mon- és immunrendszerünkre. A
nevetés belsõ zsigeri kocogásként

feszültségoldó, lazító, hangulatja-
vító, fájdalomcsillapító, érzéstele-
nítõ, jobb alvást biztosító, kerin-
gésjavító. A mosolygó, de szegény
anya gyermeke boldogabb és
egészségesebb lehet, mint a gaz-
dag, de nem mosolygó anyáé.

KISGYERMEK-PEDAGÓGIA

Mosoly, nevetés, humor
A kisgyermeknevelés felelõsségteljes kihívás a szülõnek és a gyer-

mekkel foglalkozó pedagógusoknak, így a múzeumpedagógusnak is.
Ebben a korban olyan szellemi, lelki impulzusokat kap a gyermek,
amelyek meghatározóak egész életére. Ezért gondolt arra a Balatoni
Múzeum vezetése, hogy a Múzeumok Õszi Fesztiválja programsoro-
zat keretében október közepén megrendezett óvodapedagógusok
napján, unikális témaként a humor pedagógiai szerepét járják körül. 

A hitelkárosultak, a bankszö-
vetség, a politikai pártok, a civilek
részvételével nemrégiben ismét
összeült a Devizahiteles Kerek-
asztal, hogy segítsenek megolda-
ni az évek óta hömpölygõ szociá-
lis katasztrófát. Az Orbán-kor-
mány és a Bankszövetség, most
sem vett részt a fórumon, mert:
„nem mertek szembe nézni az ál-
dozatokkal”. A jelölt szerint: a de-
vizakárosultak konkrét megsegí-
tése helyett a kormánypárt pénz-
intézetsegítõ paktum keretében
egy bankmentõ kirakatpolitikai
terméket, egy bátortalan, napi
árfolyamon forintosító intézke-
déscsomagot állított elõ. Elkésett
lépés az is, hogy a Jobbik nyomá-
sára a jövõ évi választásokig érvé-
nyes lett egy sebtében meghir-
detett kilakoltatási moratórium
is. Ha jövõ tavasszal a Jobbik fel-

hatalmazást kap a kormányzásra,
az eddigi intézkedéscsomagok
szemétdombra kerülnek, megke-
resik a felelõsöket, a hiteleket a
felvételkori árfolyamon folyósít-
ják, és kártalanítási alapot is létre-
hoznak majd. Jelenleg több száz-
ezer végrehajtás van folyamat-
ban, minden 4. magyar család
érintett a devizaalapú hitelezés-
sel kapcsolatban. „Az a politikai
rendszer, amelyik nem hajlandó a
társadalom megszervezõdõ ere-
jével tárgyalni, az csak önmagá-
nak tehet szemrehányást, ha lõ-
nek.” Orbán Viktor 1988-ban tett
kijelentését citálta Herold János,
a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom keszthelyi önkormányzati
képviselõje arra utalva, hogy
mennyire kilátástalan és elkese-
redett helyzetben vannak a devi-
zahitelesek.

A Jobbik képviseletében dr. Weller-Jakus Tamás, Zala megye 02.
választókerület országgyûlési képviselõjelöltje november elején az
ellenzéki párt irodájában tartott sajtótájékoztatót a devizahitele-
sek melletti kiállás jegyében.

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A devizahitelesekrõl

Márton-napi fesztivál

Hévízen immáron hagyományosan a libakergetõ verseny volt a
Márton-napi ludasfesztivál egyik kiemelt eseménye.

Ezelõtt 245 évvel, 1772. no-
vember 12-én elsõ ízben csendült
fel Veni Sancte szentmise a gróf
Festetics III. Pál (1722–1782) által
megalapított gimnáziumban. A
tanítást a ferences szerzetesekre
bízta a gróf, s állta az iskola egy-
egy tanárnak havi 60 forint fize-
tésének költségét. 

A három osztályt „scholae
inferiores” névvel illették. Az I.
osztályos tanulókat principisták-
nak, a II. osztályosokat gramma-
tistáknak, a III. osztályosokat pe-
dig syntaxistáknak nevezték. A

falak között számos, a magyar
irodalom és történelem ismert ki-
válósága tanult: többek között
Deák Ferenc, Batsányi János, Fej-
ér György, Festetics III. György. 

A most bemutatott dokumen-
tum a gimnázium egyik fellelhe-
tõ legrégebbi nyomtatott darab-
ja. Benne az egyes osztályok ta-
nulói névsorát lehet olvasni, a
félévi, valamint az egész éves
elõmenetel alapján. A kötetet a
kastélymúzeum látogatói a
könyvtárhelyiségben tekinthetik
meg.

November könyve 
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára be-

mutatósorozatának novemberi darabja a város középfokú oktatá-
sa elindítására enged visszapillantást.



A Balatoni Múzeum szakembe-
re az õsz igazi kezdetétõl, Kis-
asszony napjától vette számba a
jeles, õszi, népi tradíciókat. Kis-
boldogasszony ünnepe, Szûz Má-
ria születésének napja, a kedvelt
szeptember 8-ai búcsúnap hajna-
lán illett a napfelkeltét várni.
Kiskanizsán Mária tiszteletére böl-
csõt készítettek, és egyes helye-
ken ekkor kezdték meg a gabona
vetését vagy a dióverést. Göcsej-
ben úgy tartották, hogy a Máté
névünnepéhez kapcsolt héten, a
pelvahéten vetett búza pelyvás
lesz. Szent Mihály arkangyal ün-
nepével kezdõdött meg a kisfar-

sang ideje, a lakodalmazások õszi
idõszaka, mely Katalin napjáig
tartott. E nap volt a gazdasági év
fordulója, ezután kezdték a kuko-
ricát törni, a legelõre hajtott álla-
tokat ilyenkor hajtották haza. E
naphoz kötött volt a pásztorok el-
számoltatása, szegõdtetése. A
szeptember 29-e
idõjósló nap is volt:
„Ha szent Mihály lova
deres, behozza a te-
let!” Ha Szent Mihály
éjszakáján a juhok,
vagy a disznók ösz-
szefeküdtek, akkor
hosszú erõs telet
vártak, ellenkezõ
esetben viszont
gyengét. Október
15., Teréz napja szüretkezdõ nap
volt a Balaton vidékén. A védõ-
szentként tisztelt Vendel napjá-
ról, október 20-áról, a jószágtartó
gazdák és pásztorok a Dunántú-
lon úgy emlékeztek meg, hogy e
napon nem fogták be a jószágot
és vásárra sem hajtották. „Ami-
lyen idõ van Orsolya napján, olyan
lesz a tél” – tartották több régió-
ban is. A Somló-vidéken hagyo-
mányosan e nap volt a szüretkez-
dés. A szüret, tájegységtõl füg-
gõen Terézia, Orsolya és Simon-
Júdás napján (október 28.) is el-
kezdõdhetett. A Balaton környé-
kén a hegyközségi elöljáróságok
határozták meg, mikor kezdõd-
het a szüretelés. Ennek idején
még a törvénykezést is szünetel-
tették. A szüret, mint viszonossá-
gi alapon végzett társasmunka,
kitûnõ alkalmat kínált a mulato-
zásra is. A szüretet szinte min-
denhol bõséges lakomával,
eszem-iszommal, dínom-dánom-
mal zárták. A szüreti bálok orszá-
gosan elterjedtek voltak.

A Balaton-felvidéken a két vi-
lágháború között a szüret is ide-
genforgalmi látványossággá vált,
ami a fõidény meghosszabbítását
segítette. A felvonulók menete
az északi parton a szüret jelképe-
ként még megszentelt, keretre
helyezett, fürtökbõl álló, perec-

cel, vagy nemzeti színû szalaggal
díszített szõlõharangot is vitt. A
szüreti felvonulásban gyakran
kaptak szerepet farsangi jellegû
zsánerfigurák. Kormozás és liszte-
zés is elõfordult. A Balaton-felvi-
déki szõlõhegyeken jellegzetes
szállítóeszköz volt a kétkerekû
szamárfogat. A termést szõlõérés
idején kereplõvel, vagy más zaj-
csapással próbálták megvédeni a
seregélyektõl és az egyéb rontó
erõktõl. A karóra tûzött lóko-
ponya szemmelverés ellen óvta a

szõlõszemeket. A 20. század ele-
jéig a kisparaszti gazdaságokban
csöbörbe szedték a szõlõfürtö-
ket, muszolófával összezúzták,
majd estig a kádban állni hagyták.
Miután az elõlét leeresztették, a
törkölyt jól kitiporták, majd nagy
regõs (gerendás, fõfás, bálvá-
nyos) préssel kipréselték. Az egy-
karú, emelõ elve szerint mûködõ,
hatalmas gerendás prések kör-
nyékünk jellegzetességei voltak.
A puttonyba szüretelés, a szõlõ-
daráló, a metszõolló használata a
19. század végétõl terjedt el a Ba-
laton környékén.

Mindenszentek napja, a meg-
dicsõült lelkek ünnepe, a göcse-
jiek ajkán mincién napja a 20. szá-
zadban a halottak napja elões-
téje, vigíliája lett. A halottak nap-
ja alkonyattól alkonyatig tart,
ezért már a hónap elsõ napjának
estéjén szokás volt felkeresni a sí-
rokat. Halottak hetén a sírokat
megtisztították, feldíszítették és
gyertyát is gyújtottak. E napon
megvendégelték a szegényeket,
a koldusokat. Tiltották a holtak
nyugalmát megzavaró munkát.
Nem mostak az általános dologtil-
tó napon, mert féltek, hogy a ha-
zajáró halott vízben állna. Göcsej-
ben a család otthonában éjszaká-
ra asztalt is terítettek az elhunyt
hozzátartozók számára.

A településkép védelmérõl
szóló törvény, valamint a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrende-
zési eszközökrõl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogin-
tézményekrõl szóló kormány-
rendelet alapján, november vé-
géig, Gyenesdiás is megalkotja
saját településképi arculati kézi-
könyvét (tak), illetve település-
képi rendeletet is alkot. Ennek
elõkészítésére tartottak tájé-
koztató lakossági fórumot no-
vember elsõ keddjén, a község-
házán.

A jövõ építkezéseit, beruházá-
sait is meghatározó egyeztetésen
Gál Lajos köszöntõjében kiemelte:
a nagyközség több mint negyed-
százada hitel felvétele nélkül gaz-
dálkodik, így jogosult volt több
konszolidációs pályázati forrás el-
nyerésére. E pénzekbõl az út, jár-
da, csapadékvíz valamint egyéb
alapinfrastruktúra-fejlesztések
mellett a településszerkezet és
települési arculat üdülõhelyhez
méltó kialakítására is gondot for-
dítottak. Két évvel ezelõtt, egy
már sikeresen bizonyító partner-
cégeket kértek fel a generál tele-
püléstervezésre, a településképi
rendelet megalkotásának segíté-
sére, a Helyi Építési Szabályzat új-
jáalkotására. A változtatásokra,
módosításokra egyébként 27
szakhatóságnak kell majd jóváha-
gyását adnia.

Tamás Anna, az A+ építészstú-
dió ügyvezetõje a tak megalkotá-
sának céljait, szempontjait vázol-
ta. Ismertette, hogy a sokrétû
szabályozórendszereknek való
megfelelés nem csak a laikusok-
nak jelent kihívást. Ezeket a mû-
szaki és egyéb szabályozórend-

szereket kell a tak-ban átlátható-
vá, értelmezhetõvé tenni a szisz-
témák felülvizsgálatával. A tak,
mint jól kezelhetõ kézikönyv, az
építési folyamatok minden részt-
vevõjét igyekszik segíteni: a ma-
gánember beruházót, az önkor-
mányzati szakembert, az épí-
tészt.

Dr. Kovács Péter, az 5T Építé-
szeti és Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetõje elmondta: az építészet-
tel kapcsolatos értékek és adott-
ságok rögzítése minden község
számára fontos, mert ez jelöli ki a
település jövõbeli karakterét. Az
önkormányzati rendeletek most
egységes szerkezetben lesznek
és ezután, aki építkezik, annak
nem kell külön-külön átnyálaznia
a különféle helyi rendeleteket,
hanem a tájékoztatást egy hely-
rõl is megkaphatja. A tak alapján
jön létre a „jó gyakorlatok” által
kitisztázott önkormányzati sza-
bályrendszer, ami alapján alakul
az épített környezet. A fõ szerke-
zeti tengelyek mentén, a vízpar-
ton olyan elõírások vannak terv-
ben, amelyekkel könnyû lesz
egyetérteni. „– Az elmúlt évtize-

dek rossz példái ugyanis megmu-
tatják, hogy mit nem szeretnénk,
és hol kell finomhangolás, újra-
gondolás" – mondta el.

A helyi irodalomtanár-szerzõ
nem elõször lép az olvasók elé,
több könyve látott már napvilá-
got. Gazdagította a helyben szü-
letõ mûvészetet versekkel, prózai
mûvekkel, sõt színpadi mû írásá-
val is. A kötetet maga a szerzõ
mutatta be, közremûködött az
esten Bereczky Szilárd, a népmû-
vészet mestere. A most kiadott
könyv születésérõl elmondta: a
tartalom 35 évi munka (1982-tõl)
termésébõl való válogatás, össze-
sen 77 költemény. 

A kiadvány címe megnevezi az
ihletõ környezetet, a rímek helyi
események, aktualitások, ünnepi
alkalmak, illetve azok emlékeinek
tükrei. A Pannon hangulatok át-
adása szándékával kirajzolódik
egy fizikailag bejárt, lelkileg meg-
élt utazás. Játékosan, gyermek-
kortól tartó barátság hangján be-
szél szülõfaluja, Vállus miliõjérõl,
szól némely strófa a Hévízi-tó

tündérrózsáinak atyjáról, Lovassy
Sándorról, a fürdõvárosi orvoslás-
történet jeles alakja, id. dr. Moll
Károly emlékérõl. Olvashatunk a
költõ ünnepek keltette érzései-
rõl, nagyjainkkal kapcsolatos gon-

dolatairól. Kardos Gy. József a sa-
ját maga írt elõszóval így készíti
fel a kötetének fellapozóit: „A
versek szerzõje mindig is csak
szárnypróbálgatásnak tartotta a
lírai mûnem területén történt kí-
sérleteit. Vegye így az Olvasó is!”
– írja.

A kötet a Keszthelyi Könyvtár-
pártoló Alapítvány kiadásában je-
lent meg.
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Mindennemû épületüvegezés, csiszolt

bútorüvegek, tükrök 
kedvezõ áron, rövid határidõvel,

széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

HELYI SZERZÕ AZ OLVASÓK ELÕTT

Pannon hangulatok
Író-olvasó találkozó keretében, Kardos Gy. József Pannon han-

gulatok címû újonnan megjelent verseskötetének bemutatójára
került sor a minap a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban. 

A klinikai szakpszichológus ki-
emelte: a közösséget egyének al-
kotják. Az egyén csak közösség-
ben képes fejlõdni, ezért mind az
egyénnek, mind a közösségnek
óriási a felelõssége.  Az egyetemi
docens referátumában arra vilá-
gított rá, hogy mi a közösség sze-
repe az egyén fejlõdésében, nem
csak individuum szinten, hanem a
társas kapcsolatok szintjén. A ma-

gatartás- és relaxációs terapeuta
szerint a mindennapok betegsé-
gei felkiáltójelek, hogy valamit
helytelenül teszünk. Jó, ha a kö-
zösség is képes odafigyelni, hogy
itt és most, ebben az élethelyzet-
ben kötelesség segítséget adni.

Az elõadás elsõ részében a men-
tálhigiénikus szakember a gyako-
ribb lelki eredetû betegségeket
vette számba. Szólt a depresszió,
a szorongás, a különféle fóbiák
eredetérõl és a legyõzés lehetsé-
ges irányairól.

Az interaktív beszélgetés má-
sodik része egy készségfejlesz-
tés, egy érdekes tréning volt,
amelyben a hallgatóság tagjainak

„érzékenyítése” történt meg em-
pátiagyakorlatokkal és olyan
megelõzési modulokkal, amelyek
azt segítik, hogy egy konfliktus
vagy problémakör fel se toluljon
az egyénben, vagy a közösség-
ben.

Mészáros Krisztina, a Hévízi Tu-
risztikai Desztinációs Menedzs-
ment egyesület irodavezetõje a
minõségfejlesztési pályázat rend-
szerét elemezte. A helyi Tourin-
form-iroda vezetõje kifejtette: a
hévízi önkormányzat immár har-
madízben, 2018-ban is meghir-
dette a TDM bonyolításában a he-
lyi szálláshelyek minõségi fejlesz-
tését célzó pályázatát. Emlékez-
tetett rá: aki e pályázaton már
két egymás utáni évben részt
vett, harmadjára már csak akkor
remélhet forrást, ha közben
megszerzi a koronás minõsítést. 

Dr. Mörk László, a Magánszál-
lásadók Országos Szövetségének
elnöke a koronás minõsítési rend-
szerrõl tartott elõadást. Egy kor-
mányrendelet valamennyi szállás-
hely számára egy szállásminõsíté-

si rendszert léptetett hatályba,
amely magánszállásoknál korona
formájában jelenik meg. Az önmi-
nõsítési rendszer helyébe, a csil-
lagos besorolást felváltandó, nem
kötelezõ jelleggel, hanem önkén-
tes alapon egy tanúsító védjegy
került, amely pályázat útján nyer-
hetõ el. Mint elhangzott: a ven-
dégszoba, vendégház, apartman
minõségét jelölõ koronafokoza-
tokra, mint remekbeszabott
kommunikációs eszközre az inter-
neten információt szerzõ turisták
már egyre jobban odafigyelnek,
mert tudják, hogy garanciát kap-
nak majd az elvárt szolgáltatási
színvonalra. Az ország bármely
pontján mindenhol ugyanaz a kri-
tériumrendszer vonatkozik a
2–3–4 koronás magánszálláshe-
lyekre.

Magánszállásadók
A Hévízi Szobakiadók Szövetsége tagjai fizetõ-vendéglátó enge-

déllyel rendelkezõ szálláskiadók és szobakiadók. A Lajkó Ferenc el-
nök irányításával mûködõ szövetség hatékonyan igyekszik képvi-
selni a magánszállásadók érdekeit. A fürdõváros teljes szálláskapa-
citásának mintegy negyedét, a helyi kurtaxa közel tíz százalékát fi-
zetõ szállás- és szobakiadói közösség folyamatosan erõsödik. Már
régtõl fogva nem ellenségként, hanem partnerként tekintenek a
szállodákra. Ennek bizonyítékaként november elején szakmai fóru-
mot tartottak, meghívott elõadókkal.

PSZICHO-ELÕADÁS ALSÓPÁHOKON

A világ és benne mi magunk
A közösség megtartó erejérõl tartott vetített képes elõadást az

alsópáhoki mûvelõdési ház emeletén, október legvégén, dr. Szili
Ilona pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem szakpszi-
choterapeutája, akinek kutatási és oktatási szakterületei között
megtalálhatóak az öngyilkosságok, a hangulat- és evészavarok.

GYENESDIÁSI LAKOSSÁGI FÓRUM

A település arculatáról
ÕSZI NÉPSZOKÁSOK

Szürettõl Márton-napig
A népmûvészet hete tematikus, több helyszínen zajló program-

sorozatba illesztve, november második péntekjén Gyanó Szilvia
néprajzkutató tartott vetített képes elõadást a Balaton Színházban
a különféle õszi néphagyományokról.

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található

összkomfortos apartmanház 2017-

tõl egész évben  KIADÓ. A házban

két kétszobás  illetve egy egy-

szobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve
a schbe.anita@gmail.com

e-mail-címen.


