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ELEKTROMOS AUTÓK BARÁTI TALÁLKOZÓJA FESTETICS-VÁROSOK HÉVÍZI TALÁLKOZÓJA

Környezettudatos nevelést! Három város közös ünnepe
Immáron 20 esztendõs hagyomány szerint emlékezik
évente együtt közös mecénására 3 város: Hévíz, Keszthely és
Csurgó. Gróf I. Festetics György
munkássága nyomán ápolnak
történelmi kapcsolatot.

A megye területén elsõként Keszthelyen, a Festetics-kastély
parkjában rendezték meg a közelmúltban, mintegy tízféle típust
felvonultatva, az Elektromos autók baráti találkozóját. A cégautóés gépjármûadó-mentességet élvezõ környezetkímélõ autók mustráját a helyben élõ Szabó András szervezte meg.

A szervezõ elmondta: már
több éves hagyománya van annak, hogy országszerte minden
hónap utolsó péntekjén találkoznak az elektromos autók tulajdonosai, de Budapesten is több
ilyen rendezvényt szerveznek,
idõrõl idõre. Mivel Somogy, Vas és
Veszprém megyékben, de Zalában sem volt még efféle bemutatkozás, ezért határoztam el,
hogy a tradícióteremtés szándékával, a közönség számára az elõnyöket-hátrányokat felvázolva,

zöldrendszámos
partnereket,
gépjármû-tulajdonosokat keresek
egy közös eszmecserére, egy különleges bemutatkozási lehetõséget kínálva.
Lobbizunk azért, hogy Keszthelyen is ingyenes parkolási lehetõséget kapjanak a zöld rendszámmal közlekedõk. A helyi önkormányzat parkolási rendeletének ez irányú módosítására javaslatot fogunk tenni. Egyre többen vásárolnak környezetkímélõ
autót hazánkban is. Az idegen-

forgalomból élõ régióknak, a környezõ településeknek sokkal
több gyorstöltésre alkalmas pont
kialakítását kellene kezdeményezniük.
A jelenlegi három keszthelyi
töltõpont szezonban különösen
kevésnek bizonyult. A töltõk egy
részénél 3–6 óra a várakozási idõ,
a villámtöltõk esetében pedig fél
óra és háromnegyed óra között
kész a töltés. Akadnak olyan
autótípusok, amelyekkel akár 300
kilométert is meg lehet tenni a
következõ töltõállomásig. A környezettudatos gondolkodás szerencsére egyre többeknél megjelenik, ezért lenne érdemes központilag is minél nagyobb hangsúllyal kezelni ezt a kérdést – tudtuk meg.

A Festetics-városok ezúttal jubileumi találkozójára a minap Hévízen került sor. A program keretében a települések fiataljai vetélkedõkön vettek részt a Bibó
István Gimnáziumban, majd a házigazdák és a delegációk részvételével a Festetics téren tartottak megemlékezést. Az ünnepségen Kepli József János, a fürdõváros alpolgármestere Festetics
Györgyrõl a közügyekért való
munkálkodás példaadójaként beszélt. Hangsúlyozta, hogy a gróf
a tevékenységével kiemelkedett
a nemes családok közül. Mint
mondta: a három város közös
ünnepe szövetség arra, hogy a
fiatalok ezt a példát megismerjék, ennek továbbadása az utókor feladata, felelõssége. Keszthely részérõl Csótár András önkormányzati képviselõ arra utalt,
hogy olyan javak gyökereznek a
Festetics-korban, amik méltóak a
közös tisztelgésre. Füstös János,
Csurgó polgármestere pedig azt
emelte ki, hogy nagyjai minden

Kórházi fejlesztések
A
két
kórházban
mindezek mellett korszerû betegazonosító
rendszert vezettek be,
mely a regisztrációval
kezdõdõen végigkíséri a
beteget az intézményben való tartózkodása
alatt. A páciensek QRA fejlesztésekre a keszthelyi
kóddal ellátott karszalaintézmény 195,35 millió forint, a
got kapnak, mely a kezehévízi Szent András Reumakórlés során mindvégig bizház 186,28 millió forint EU-s tátosítja a pontos betegmogatást nyert az Emberi Erõazonosítást. Ennek réforrás-fejlesztési Operatív Progvén javul az ellátás bizram pályázatán. A levegõfertõttonsága, könnyebb lesz
lenítés érdekében mindkét hea rosszul lett betegek
lyen költséghatékony mûködésû
gyors azonosítása, s így
plazmatechnológiás berendezést
az azonnali beavatkozás.
telepítettek. Ezáltal mérséklõdik
A kórlapon szereplõ
a légúti eredetû fertõzés, a felüszemélyes adatok a karletek újrafertõzõdése is jelentõszalagon kódolt formásen csökken, biztonságos és kelban szerepelnek majd. A
lemes környezetet teremtve a
dolgozók a napokban isbetegek és a dolgozók számára
merkedtek meg az új
egyaránt. A kézhigiénét érintés- házások kiterjedtek a hálózati rendszerrel, mellyel az elkövetkementes szappan- és fertõtlenítõ- vízellátó rendszer fejlesztésére zõ hónapban találkozhatnak a beszer-adagolók biztosítják. A beru- is.
tegek.

A tizenhárom aradi vértanú
kivégzésérõl emlékeztek meg
október hatodikán, Keszthelyen,
a Szent Miklós temetõben. Az
ünnepi beszédet idén Doma
László történész mondta.

Az önkormányzat, a város politikai és egyházi szervezetei, egyházközösségei, az intézmények

keszthelyi Vajda János Gimnázium és a Festetics György Zeneiskola tanulói, valamint Csurgó ifjúságának küldöttei.

KESZTHELY
HAZAVÁR
TÉGED IS
(4. OLDAL)

A szónok megemlékezésében
rávilágított arra, hogy van egy ország a Kárpát-medencében,
melynek lakói az elmúlt 1100 esztendõ során bizony igen gyakran
kényszerültek arra, hogy fegyvert ragadjanak, megvédjék önmagukat és hazájukat. Ugyanakkor csak a legritkább esetben fordult elõ, hogy a Kárpát-medencén kívül esõ területet országukhoz csatoltak volna. Ha ez mégis
megtörtént, az sohasem más népek elnyomásának szándékával
volt. Nagyszerû, hõsies múltunkra akár büszkénk is lehetnénk, ha
el nem vették volna tõlünk azt is.
Magyarnak lenni már 170 évvel
ezelõtt sem származás kérdése
volt, sokkal inkább egy életfilozófia. Hazánk legnagyobb hõseiként
tiszteljük a nem magyar származású történelmi alakokat. Az aradi
13-ból négyen voltak magyarok,
és egyesületek képviselõi pedig négyen németek, két örmény,
elhelyezték a megemlékezés ko- egy osztrák, egy horvát és egy
szorúit az 1848-as emlékmû ta- szerb felmenõktõl származó vérlapzatán.
tanú.

Megemlékezés

FONTOS A BETEGBIZTONSÁG

A közös irányítással mûködõ
keszthelyi és a hévízi kórházban
a napokban szerelték fel azokat
a korszerû eszközöket, amelyek
a fertõzések megelõzését és a
modern betegazonosító rendszer kialakítását szolgálják.

településnek vannak, ám olyan
személyiség, aki három helyen is
annyit dolgozott a közjóért, mint
Festetics György, szinte páratlan.
Rámutatott, hogy nem csak a
maga korának szólóan teremtett
javakat, hanem olyan alapokat
rakott le, amik máig meghatározóak mindhárom város életében,
fejlõdésében.
A szónokok a kísérõikkel koszorút helyeztek el a Festeticsszobornál, majd a városok kultúrcsoportjai adtak gálamûsort. Fellépett a helyi Happy Dixieland
Band, Kádár Viktória diák, a
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ÉPÍTSD ITT A JÖVÕD!

Könyvtári napok Keszthely hazavár téged is

Az irodalom ágait széles körben felölelõ programokkal telt az
Országos könyvtári napok programja Hévízen és Keszthelyen.

A
fürdõváros
könyvtárában az országos témakörrel
egyezõen a rendezvény idén a családok
éve és a kulturális
örökség európai éve
jegyében
zajlott,
minden generációhoz szólva. Elõadást
tartott
Irodalmi
örökség és emlékezet címmel dr. Fûzfa
Balázs irodalomtörténész, zenés és interaktív író-olvasó találkozókra került sor. A
Helka trilógia – A Balaton legendája újjá éled címmel közönségtalálkozón vett részt Nyulász Péter
író, majd A kisemmizett angyal címû könyvét mutatta be Szurovecz Kitti.
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban az intézmény a
Nõk a Balatonért Egyesülettel
karöltve ismertette meg az érdeklõdõket Lóczy Lajos, A Balaton
földrajzi és társadalmi állapotának
leírása címû nemrég újólag megjelent kötettel, mely az eredeti
1920-as kiadás nyomán látott
napvilágot. A könyvet a tudós leszármazottja, Lóczy István, az
Imedias Kiadó vezetõje, a Lóczy
Lajos Egyesület elnöke mutatta
be. Közönségtalálkozón szerepelt
továbbá Kucsera János, Tíz évszá-

zad magyar emlékei
Bajorországban címû kötete, a szerzõvel és munkájával
Tolnay-Knefely Rita,
az Andrassy Künstler
Agentur München
vezetõje ismertette
meg az érdeklõdõket. Színes programokat kínált látogatóinak a gyermekkönyvtár is.
Az eseményeket
mindkét helyen a könyves vasárnap zárta. A keszthelyi könyvtár
olvasótermében október 16-tól
Szabó Zoltán festménykiállítása
látható, 26-án 17 órakor az intézmény a Kõrösi Csoma Sándor
Klubbal együtt tart könyvbemutatót: a Csány László és kortársai
címû kötetet Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója ajánlja
az érdeklõdõk figyelmébe. Október 27-én 14 órakor „In memoriam Szabó Ilona” címmel az egykori munkatárs emlékére rendeznek
zenés irodalmi mûsort. Verset
mond Villányi Eszter, fellép a Helikon Kórus, hangszeres játékkal
közremûködik Bánhidai Tamás, a
Festetics György Zeneiskola igazgatója, továbbá Pekár Zsuzsanna,
dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna,
Farkas Berta és Kendeh Gusztáv.

A keszthelyi önkormányzat elkötelezett a város demográfiai
helyzetének javítása és az elöregedési folyamatok lassítása mellett, ezért is indította útjára a „Keszthely hazavár!” elnevezésû
programot, melynek megvalósítására 199,7 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert az EFOP pályázatán. Ennek keretében a keszthelyi letelepedést támogató kedvezményes lakásbérleti lehetõséggel, ösztöndíjakkal és széles körû segítségnyújtással
igyekeznek megszólítani a fiatalokat.

A program céljáról Ruzsics Ferenc polgármester egy sajtónyilvános októberi projektindító bemutatón kiemelte: egy 2006-os
szaktanulmány arról értekezett,
hogy 2060-ra a város lakosságának hatvan százaléka hatvan életév felett lesz. A program célja
ezért a Keszthelyen élõ, innen elszármazott, illetve itt letelepülni
szándékozó fiatalok lakhatási körülményeinek javítása, számukra
kedvezõ lehetõségek biztosítása
annak érdekében, hogy mind
többen döntsenek úgy: érdemes
Keszthelyen letelepedni, családot
alapítani, jövõt tervezni.
A fiatalok igényeihez illeszkedõ
ösztönzési rendszer részleteit, az
egyes programelemeket a projekt
keretében elkészülõ ifjúsági cselekvési terv tartalmazza majd. A
programot az Asbóth-iskola és a
Georgikon karral szoros együttmûködésben hajtják végre. Az önkormányzatnak a saját lakásalapjából minimum 70 millió forint
pótlást kell nyújtania a sikerhez.
Remete Zsuzsa szakmai vezetõ

HELYI TERMÉKEK NAPJA

Gasztrorandi a termelõkkel
Gyenesdiáson, a Kárpáti János
Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola aulájában október elején
az iskolába járók gasztrorandin
találkozhattak több helyi termelõvel. A rendezvény mottója: „Helyit eszem, helyinél veszem, mert
helyin az eszem!” jelmondat arra
irányította a figyelmet: mindenkinek, tudatosan kell arra törekednie, hogy minél közelebbrõl
szerezzük be az egészséges élelmiszert, mert „az vagy, amit
megeszel”. Az intézmény aulájában helyi termékek kóstolóját és
vásárát is megrendezték.

A nagyközség sikerrel csatlakozott a „Menõ menza a Te egészségedért” címmel az egészséges étkezést és életstílust népszerûsítõ
pályázati programokhoz, melynek
célja a köznevelésben részt vevõ

gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülõk és partnerek bevonásával. A felsõpáhoki Pusztai család

Jobbik-sajtótájékoztató
Herold János önkormányzati képviselõ a helyi közigazgatás és a
kormányhivatal lassú, egy munkáltatói járulékfizetési kedvezmény
igényléséhez kapcsolódó beadvány bürokratikus kezelését emlegette föl a Jobbik minapi sajtótájékoztatóján.

Szerinte: A helyi önkormányzat a rogyadozó pályázati rendszer és az illogikus közbeszerzési
rendszer nyomására többször került kényszer döntési helyzetbe.
Az államháztartási törvény az
uniós források kifizetését úgy
korlátozta, hogy Keszthelynek
1 milliárd 210 millió forint még
fel nem használt EU-s pályázati
elõleget kell visszafizetnie. Sérelmes, hogy a közterületen életvitelszerûen tartózkodó hajléktalanok, a kormány- és a helyi rendeletmódosítás ellenére ugyanúgy,
ugyanott vernek majd tanyát,
ahol eddig.
Weller Jakus Tamás úgy véli: az

állampárt arrogáns politikájának
elszenvedõi gyökeres változást
várnak a nemzet szolgálatára és
javára felesküdött országgyûlési
képviselõktõl. A „Családok éve”
szlogen helyett találóbb a
„Csalárdok éve” kifejezés, mert
hetente tíz devizaalapú hitelkárosult famíliát tesznek ki az utcára.
Az igazságosságért, a szabadságért, a biztonságért küzdõ Jobbik a nemzeti ellenállás részeként
egy kiáltványt adott ki, hogy ne
történhessen meg a magyarság
jövõjének felélése, a nominális
magyar államadósság túlárasztása, a magyar emberek tartozásának emelkedése.

almáskertjébõl nyári, õsz eleji és
téli almák érkeztek kóstolásra. A
cserszegtomaji Dancs házaspár,
mint fiatal gazdálkodók és fóliás
zöldségtermelõk mutatkoztak be
csiperkegombákat és vastaghúsú
zöldpaprikákat kóstoltatva. A felsõpáhoki Páhy László mandulatermesztõ a csonthéjas szívgyógyszer idénygyümölcsöt kínálta.
Barbalics Péter zalacsányi õstermelõ füstölt házisertés-sonkát,
-kolbászt, -szalonnát nyújtott át
fogyasztásra. Plótár László cserszegtomaji méhész pedig többféle mézet csurgatott a felszelt kiflidarabokra. A diákok megkóstolhatták a grillázst és a rezi szörpöket is.
Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei elnöke egy vetített képes elõadásban mutatta be a helyi termékek
szerepét az életünkben. Az elõadó úgy látta, hogy a helyi
ökoiskolaként már eddig is jól bizonyított az egészséges életmód
népszerûsítésben. A pedagógusok tanrendbe építetten foglalkoznak ugyanis az egészség megõrzésének fontosságával. Az önkormányzat pedig kiemelten odafigyel arra, hogy az itt élõk megismerjék és megszeressék a helyi
és környékbeli termékeket.

és Molnár Mihály projektmenedzser arról tájékoztattak, hogy a
nyertes pályázat révén 14 önkormányzati tulajdonú Kossuth utcai
és egy Untenberger utcai lakást
újít fel teljes körûen a város
egyedülálló fiatalok és fiatal párok számára, mely kedvezõ rezsidíj ellenében igénybe vehetõ lakhatási megoldást biztosít összesen 22 fõ részére. A lakhatási támogatás mellett a pályázat keretében az önkormányzat további,
a letelepedést elõsegítõ pénzügyi
ösztönzõ és képzési támogatásokat kínál a 18–35 éves fiatalok
számára összesen több mint 44
millió forint keretösszegben.
Tanulmányi és bérkiegészítõ
ösztöndíj, képzési és továbbkép-

zési támogatás, rezsiköltség-támogatás, albérleti hozzájárulás is
igényelhetõ lesz. A megvalósítás
három éve alatt a program számos életpálya-tervezést segítõ
szolgáltatást is nyújt a pályakezdõ
fiatalok számára. Ennek középpontjában olyan elemek szerepelnek, mint a munkaerõpiaci boldogulás elõsegítése, a pályaválasztás
támogatása és munkaerõpiaci ismeretek bõvítése. Az életpályatervezést elõadás-sorozat is segíti
a legkülönbözõbb – például vállalkozási és álláskeresési ismeretek,

a hazatérés személyes tapasztalatai, civil aktivitás – témákban.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, 2021 õszén
záruló projekt keretében több
mint ötszáz fiatalt tervez megszólítani a helyi önkormányzat.
Lakhatási támogatással 22 fõt,
életpálya-tervezést segítõ szolgáltatásokkal 165 fõt, ismeretátadással 300 fõt, ösztönzõ támogatással 49 fõt fog segíteni a referensekbõl és asszisztensekbõl
álló projektcsapat valamint az ifjúságsegítõ iroda.

„AZ ÖREG EMBER NEM TEHER, HANEM ÉRTÉK”

Idõsköszöntõ Alsópáhokon
Az Alsópáhoki Aranykorúak
köszöntõjére meghívott nyugdíjasokat Kiss Józsefné, a Vöröskereszt közel ötvenéves alsópáhoki szervezetének vezetõje üdvözölte elsõként.

Az önkormányzati támogatással megtartott rendezvényen
Czigány Sándor polgármester köszöntötte a község legidõsebb,
1920-ban született polgárát, a 98
esztendõs Horváth Lajosné, Rózsa
asszonyt. A meghívottak egyperces néma tiszteletadással emlékeztek a közelmúltban elhunyt
Németh Józsefre, a mûvelõdési
ház nyugalmazott vezetõjére. Köszöntõjében a falu vezetõje kiemelte: két hete szüreti fesztiválon jöttek össze az idõsek, most
pedig egy mûsoros délután kínál
számukra örömperceket. Az idõsek világnapja a fiatalabb korosztály és a társadalom lelkiismeretének napja is. A fiatalabb nemzedék sokszor nehezen szerez tudomást arról, hogy a világ nem
vele kezdõdött. A most nyugdíjasok teremtették meg azokat a kiváló feltételeket, amelyekre alapozva a jövõnket építhettük. Az
ünnepnap minden évben arra fi-

gyelmeztet bennünket, hogy az
elõttünk járók már megtették azt,
amit a család, a szûkebb hazájuk,
a községük, illetve az országuk
várt tõlük. A polgármester megköszönte mindenki becsületes,
lelkiismeretes, szorgalmas és áldozatkész feladatellátását, a sok
lemondást és a rengeteg munkát.
„Az õsi kultúrákban az öregember
nem teher volt múlandó testtel,
hanem felbecsülhetetlen érték.
Nekünk is ezt kell megtanulnunk:
hogy mindenkiben meglássuk a
lelket és az értéket; hogy becsülni
tudjuk mindazt, amit a másik az
élete során tett” – foglalta össze.
Dr. Baracskai Józsefné, a megyei Vöröskereszt vezetõje úgy

Õszi magyar filmnapok
A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és a Távcsõ-Mozipótló
Filmklub október második hetének szinte minden estéjét az Õszi
magyar filmnapok megrendezésének szentelte a Balaton Színházban. Idei, tavalyi és tavalyelõtt készített magyar filmalkotásokat
vetítettek a mozikedvelõk örömére. A vetítésekre díjtalan belépéssel várták a filmek szerelmeseit.

A nyitónapon Szládovics Levente és Hannos Gábor klubvezetõk találkoztak a filmklubba
járókkal és az animációs rövidfilm szekció mûködésérõl, terveirõl beszélgettek. Kedden
Sopsits Árpád: A martfûi rém címû kétórás magyar thrillert vetítették. Szerdán Mundruczó
Kornél drámája, a Jupiter holdja
pergett. Sándor Pál rendezõ idei
romantikus vígjátéka: a Vándorszínészek csütörtökön hozott
örömperceket. A Budapest Noir

krimi-dráma, Gárdos Éva filmje
pénteken került terítékre. Az
Antal Nimród: A Viszkis címû akciófilmjét megtekintõk pedig
azon ötletelhettek, hogy: hõst,
mártírt vagy gengsztert csinál
Ambrus Attilából a rendezõ több
mint kétórás alkotása? Ki-ki vérmérséklete szerint eldönthette,
hogy a modern Rózsa Sándorként emlegetett Viszkis egy nagyon érdekes jelenség, egy új
ikon, vagy csak túlzott reflektorfényt kapott rabló?

látta: Alsópáhokon az átlagosnál
erõsebb odafigyelésben, gondoskodásban és segítõ szeretetben
van részük az idõseknek. A lelki
békéjét itt mindenki hamarabb
megtalálja, mert gyorsan gondoskodó kezek nyúlnak feléje. Az
itt élõ nyugdíjasok sokkal aktívabbak, boldogabbak és lelkesebbek
húzta alá.

Madaras
kezdeményezés
Egy óriási szirti sas képe rajzolódik ki a fenékpusztai vonatállomás épületének oszlopsorán az
utazóközönség számára, mindazoknak, akik Balatonszentgyörgyrõl Keszthely felé utazva a vonat
ablakából kitekintenek. A madárgyûrûzõ állomás által bérbe vett
és nemrég az állami vasúttársaság által lealapozott MÁVépületet az októberi madármegfigyelõ napok keretében kívülrõl
is látványosan megújították.

A madarakat és a természetet
kedvelõ Õri Kristóf graffitimûvész, dekorfestõ és barátja önkéntes munkavégzéssel, szimbolikus szirti sast, jégmadarat és cinegéket is pingált a világos falfelületekre azokkal a festékekkel,
amelyeket a részvénytársaság vásárolt meg a közelmúltban a dekorációs célra. A Magyar Madártani Egyesület Zalai Helyi Csoportja
örömmel vette a „madaras kezdeményezést”, ami felhívja a figyelmet a madárbarátság és
szemléletformálás fontosságára.
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PANORÁMA

A KÖNNYEBB, GYORSABB ÜGYINTÉZÉSÉRT

Mobilizált KAB-ügyfélszolgálatok
– Páros hetek keddjén a
keszthelyi járásban: Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Zalacsány, Zalaapáti, Sármellék, Cserszegtomaj, Várvölgy, Zalaszántó, Karmacs településeken is elindultak a mobilizált ügyfélszolgálatot megvalósító KAB-buszok. Mi indokolta a
kormányablak-kisbusz üzembe
állítását? – kérdeztük dr. Sifter
Rózsát, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetõjét:

– Zala megye településhálózata aprófalvas jellegû – a megye
258 településébõl 41 településen
100 fõnél kevesebb, míg további
118 településen is maximum ötszáz lakos él. A megyében 2014tõl napjainkig kilenc járási kormányablakot alakítottunk ki. Az
eddigi tapasztalatok, valamint a
statisztikai adatok alapján az ügyfelek pozitívan értékelik a kormányablakok mûködését. A mobil
ügyfélszolgálat segítségével a
kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz,
elõsegítve, hogy magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket, akár nehezen
megközelíthetõ helyszíneken is.
A kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált ügyfélszolgálat a változó körülményekhez történõ gyors és eredményes
alkalmazkodásra is lehetõséget
ad. Megvalósulhat általa például:
cégek és állami intézmények telephelyein, kórházaknál, rendezvényeken, fesztiválokon való
megjelenés és ügyintézés.
– Milyen a kisbusz technikai
felszereltsége?

– A buszban két ügyintézésre
alkalmas munkaállomás került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt, valamint egy laptop biztosítja az egyéb kormányablakos programok elérhetõségét. A kiépített rendszer magában foglal többek között egy beépített fényképezõt, valamint okmánynyomtatót és szkennert is.
Az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére a helyszínen bankkártyás fizetési lehetõség áll rendelkezésre, valamint
a postai befizetéshez készpénzátutalási megbízást (csekket) is
biztosítunk. A teljes mobil ügyfélszolgálat szünetmentes tápegységrõl, aggregátorról üzemeltethetõ azokon a helyszíneken, ahol
nincs villamos hálózati csatlakozási lehetõség. A kormányablakbusz akadálymentes, a mozgásukban korlátozott személyek
közlekedését rámpa biztosítja.
– Mik a legfontosabb ügytípusok, amit a KAB-b
buszon el lehet
intézni?
– A mobil kormányablakban
minden – kormányablak által
nyújtott – szolgáltatás intézhetõ,
többek között személyazonosító
okmánnyal, vezetõi engedéllyel,
útlevéllel és lakcímigazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézésre nyílik
lehetõség, továbbá diákigazolványhoz szükséges NEK-adatlap
kiállítását, ügyfélkapu létrehozását, illetve gépjármû átírását is
kérhetik ügyfeleink a kihelyezett
ügyintézõktõl.
– Milyen órarend alapján, mikor, melyik településen, községen
belül hol kereshetõ föl?
A KAB-busszal ügyfélszolgálatot ellátó munkatársaink – heti

A Hónap könyve

A keszthelyi Helikon KastélyA mûvét Molnár János
múzeum történelmi könyvtárá- 1759–1760-ban Grazban írta, kiban a Hónap könyve bemutató- nyomtatására már Nagyszomsorozat októberi kincse a mû- batban került sor. Munkálkodávészetek világába, s azon belül
is az antik építészetbe kalauzol.

Az alkalmi kiállítás darabja:
Molnár Jánosnak, Jesus Társasága
szerzetes papjának „A' régi jeles
épületekrõl kilentz könyvei” címet viseli, a részeket egy kötetbe
foglalva. Felbecsülhetetlen értéke abban áll, hogy ez az elsõ magyar nyelvû mûvészettörténeti
munka. Molnár János jezsuita
szerzetes a nagyszombati akadémia tanáraként nagy hangsúlyt
fektetett anyanyelvünk ápolására, az ismeretszerzés minél szélesebb körben való terjesztésére,
valamint az egyetemes tudományok magyar nyelven történõ bemutatására.
Festetics Kristóf fiához, Festetics III. Pálhoz intézett több oldalas ajánlásában olvasható: „Azt …
tanúltam; hogy ha Hazám ékességét szeretem; nyelvét szeressem
leg-elõszer”. Úgy gondolta, hogy
mûvével hazájának is szolgálatot
tehet, hiszen „A’ ki a' szép Magyarságot gyarapítani kévánnya,
lehetetlen, hogy illy munkához
látván, nagy hasznát ne vegye”.

háromnapos járattal – kéthetenként egy-egy alkalommal valamennyi zalai járásban, a következõ településeken tartanak ügyfélfogadást, páratlan hetek hétfõjén
a zalaegerszegi járásban: Zalaszentmihály, Pölöske, Nagykapornak településeken, páratlan heteken keddenként a zalaszentgróti
járásban: Sümegcsehi, Döbröce,
Nagygörbõ, Kisgörbõ, Kehidakustány, Zalaszentlászló településeken, páratlan heteken szerdánként nagykanizsai járásban: Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, Hahót, Pötréte, Felsõrajk, Alsórajk településeken várják munkatársaink az
ügyfeleket. Páros hetek keddjén
a keszthelyi járásban: Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Zalacsány, Zalaapáti, Sármellék, Cserszegtomaj, Várvölgy, Zalaszántó, Karmacs településeken,
páros heteken szerdánként a lenti járásban – Zalabaksa, Csesztreg,

Szentgyörgyvölgy, Rédics, Lovászi, Páka, Csömödér, Nova településeken. Páros heteken csütörtökönként a letenyei járásban:
Borsfa, Bánokszentgyörgy, Szentliszló, Oltárc, Pusztamagyaród településeken tartanak ügyfélfogadást a járási munkatársaink. A

KAB-busz ügyfélfogadási rendje
naponta 8 és 16 óra között, településenként egy munkaórát biztosít ügyintézésre az érintett zalai falvak lakosainak.
– Tervben van további buszbeszerzés a járás területén?
– A KAB-busz átadására nemrégiben, szeptember utolsó
keddjén került sor, a valós üzembe helyezés október másodikán
valósult meg. A mobilizált kormányablak mûködési tapasztalatairól napi kimutatás készül, a beérkezett információk függvénye,
hogy lesz-e szükség további
buszbeszerzésre.
– Megmarad az ügysegédi szolgálat, vagy ehelyett startol a buszos ügyintézés?
– A mobilizált ügyfélszolgálat
ügyfélfogadási ideje alatt az ügysegédi feladatellátás is a kormányablakbuszban valósul majd meg.
Mindemellett az ügysegédek jelenlegi rendszerének felülvizsgálata a jövõben indokolt lehet.
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Festõi világok
a Balatoni Múzeumban
Életmû-kiállítással enged tallózni mûvészetében a Cserszegtomajon élõ Vallon Basilides Marcelle svájci származású festõmûvésznõ, a Balatoni Múzeumban nyílt tárlatán.

A bemutató fejezetekben idézi
meg az ihletõ környezetet. Jelen
van a Gondolatvilág, a Fantáziavilág, – s talán ezeken keresztül – a
Természet világa, a Vízi világ, az
Élet kezdete, a Világûr, a Család. A

berek, ha nem vagyunk szabadok?”
A mûvésznõ tagja a Mednyánszky Társaságnak, mestereként tiszteli Pierre Beck neves svájci akvarellistát. Közel 20 éve él Ma-

kiállításon a festõ-keramikus szakon diplomát szerzett alkotó néhány cserépmunkája is látható, a
pályája korai szakaszából. Hitvallása a szabad mûvészet, az így festett képeivel a szabad mûélvezetet igyekszik nyújtani a nézõknek.
Az alkotások mellett nem olvashatók címek, ars poeticája szerint
nem akarja egyszerû elnevezéssel
irányítani a közönségét, s ezzel
beszûkíteni a látást. Így ad lehetõséget a szabad asszociálásra, hogy
a nézõ fantáziája is szárnyalhasson. A mûélvezõ „titkok” felfedezõ
útjára indulhat, keresve, hogy mi
lehetett az alkotás megszületésének az indítéka. A mûvészi munka
szabadon értelmezhetõ. Vallon
Basilides Marcelle tükörként értelmezi a szabadságot, kérésként teszi fel: „De lehetünk-e igazán em-

gyarországon, az ugyancsak festõmûvész férjével, Basilides Bálint Gézával együtt 1999-ben találtak új
otthonukra Cserszegtomajon. Múzeumi tárlatát Svájc magyarországi
nagykövete, Peter Burgard nyitotta
meg. A látnivalókkal a társmûvészetek találkozása jegyében ismerkedhetett megnyitóünnepség közönsége, a mûsorban Banai Sára operaénekes elõadását Katona Anikó, a
Magyar Állami Operaház korrepetitora kísérte zongorán. A látnivalók
december 10-ig várják a látogatókat. Mindemellett október 18-án,
18 órakor nyílik a Mûvészek Szabad
Alkotó Közössége idén nyolcadik
cserszegtomaji nyári táborában készült munkák kiállítása. Az alkotások
a 120 éves Balatoni Múzeum tiszteltére készültek, a látnivalók december 15-ig lesznek megtekinthetõk.

sának nagyszerû eredménye tárul most a könyvtárlátogatók
szeme elé néhány mozzanat
erejéig. Nem csupán építészeti,
egyben
mûvelõdéstörténeti
összefoglalást kapunk a világkezdettõl egészen a római kor
végéig. A tudós pap a Biblia és
az ókori szerzõk leírásainak felhasználásával mutatja be a régi,
nevezetes építészeti alkotásokat: Noé bárkáját, Bábel tornyát,
az egyiptomi piramisokat, a
Circus
Maximust
vagy
a
Rhodoszi kolosszust. A kor és az
akkori népek általános kultúrájáról is képet ad, ismerteti a nyelveket és a szokásokat is.
A könyv több mint 250 éves
kora ellenére nagyon jó állapotban van. Díszesen aranyozott, barokk bõr kötésében jól mutatja a
kor könyvkötészetének jellegzetes vonásait.

CSOKONAI IRODALMI NAPOK

Október 12–14-e között tartotta a hagyományos Hévízi Tanulmányi Napok programját a
helyi Csokonai Vitéz Mihály Mûvészeti Társaság.

Az empátia alkonya címmel
sorra került rendezvény résztvevõit a Szent András Reumakórház
kultúrtermében nyílt meg, majd
több elõadás hangzott el a megjelölt fõ témakörben, körüljárva az
empátia fogalmát, annak az irodalommal való kapcsolatát, az érzelmekhez való fûzõdését. Bemutatkozott továbbá több folyóirat: így
a gyõri Mûhely, a Prágai Tükör, a
kolozsvári Helikon, s a helyi Hévíz.
Megismerkedhettek a résztvevõk
továbbá Zóka Gyula, A Balaton-felvidék valamint Ambrus Lajos, A
somlói bor címû kötetével.
Ezúttal is megrendezték a költõi versenyt Zalán Tibor vezetésével. A találkozó keretében tartot-

ta meg a társaság a közgyûlését
az aktuális tisztújítással együtt. A
kórházparkban Csokonai Vitéz Mihály szobránál helyeztek el koszorút, majd megemlékeznek az alapító Major-Zala Lajosról a Szentlélek-templomban. Zárónapi szabadprogramként alföldi kirándulásra került sor.

Halaink nagy része
a Zalacsány melletti
haltelepünkrõl
származik, melyeket
saját üzemünkben
dolgozunk fel.
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VITAMINOK A TERMÉSZET KATALIZÁTORAI

KITEKINTÕ

A SPORTSIKEREK ELÉRÉSÉÉRT

Mesterségeset vagy természeteset? Futó- és távolugrópálya
– A vitaminok a szervezet számára nélkülözhetetlen, biológiailag aktív, szerves vegyületek, az egészséges étrend életfontosságú részei. A vitaminokat az ember általában nem képes szintetizálni, így azokat a legcélszerûbb a táplálékokkal bevinni. A szervezetben egyes vitaminok a kémiailag hasonló szerkezetû anyagokból,
az elõvitaminokból, a provitaminokból képzõdnek.

Kétségtelen, hogy aki rendszeresen fogyaszt friss, nyers zöldségféléket és gyümölcsöket, az
kellõ minõségû vitaminhoz, ásványi anyaghoz és nyomelemekhez
juttatja a szervezetét. Táplálékainkban minden egyes vitaminnak és ásványi anyagnak a megfelelõ mennyiségben kell elõfordulni. Ha ezek közül egybõl is a kelleténél kevesebb van szervezetünkben, akkor hiányállapot alakul ki.
A vitaminok túlzott szedése is káros, mert ilyenkor súlyos toxikus
tünetek léphetnek föl – fejtette ki
Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász, fitoterapeuta.
– Hiányállapot léphet föl a
helytelen táplálkozás következtében, egyes betegségek vagy
gyógyszerek hatására. Bizonyos
esetben a szervezetnek több ásványi anyagra és vitaminra van
szüksége, mint amit átlagosan
fölveszünk. Áldott állapotban, a
szoptatás idõszaka alatt és alkoholbetegségben is magasabb
mennyiségû vitaminra van szükség. A hiányos vitaminellátás elsõ
jele: fáradtság, lehangoltság,
koncentrációzavar. A vitaminok
nélkülözhetetlen
mikrotápanyagok, melyekre a szervezetnek kis mennyiségben van szüksége. A vitaminokat két csoportba osztjuk: zsíroldékonyak és
vízoldékonyak. Utóbbiakhoz tartozik az A-,D-, E- és K-vitamin.
– Mindenáron törekedni kell a
vitaminpótlásra?

– Nem a vitaminpótlás a jó
egészség záloga. A média azt
mondja, amit az emberek hallani
szeretnének. A vásárlók zöme abban a tévhitben él, hogy egészséget vesz a pénzéért, pedig a béta-karotint tartalmazó étrendkiegészítõk szedését egyenesen
károsnak minõsítette több nemzetközi szakvizsgálat is. Ezek a

tápanyagok nagy fontossággal
bírnak, igen lényegesek, de csak
akkor, ha teljes táplálékokként
vesszük magunkhoz, nem pedig
táplálékkiegészítõkként. Különbség van a mesterségesen bejuttatott és a természetes táplálékkal
bevitt béta-karotin között. Változatos táplálkozással, nyers zöldségekkel hozzájutunk mindazon
tápanyagokhoz, amelyek a daganatképzõdést is megakadályozhatják. Nem éri meg nyakló nélkül befalni a sok vitamintablettát
és táplálékkiegészítõt. Már Hippokratész is kiemelte: a táplálékod a Te legfontosabb orvosságod.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918
– A szegénység, a társadalmi
és a munkaerõpiaci hátrányok
újratermelõdésének megállítása
szerepel célkitûzésként abban a
2020 júniusáig tartó összetett
projektben, melynek megvalósítására a keszthelyi önkormányzat mintegy 120 millió forint
vissza nem térítendõ uniós támogatást nyert a TOP-projekt
keretében – fogalmazott a közelmúltban Ruzsics Ferenc polgármester.

A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportfejlesztési elképzeléseinek mintegy tízmilliós támogatásából és az
önkormányzat 15 milliós önerejébõl futó- és távolugrópályát avattak október elején a Pannon Egyetem állami kezelésben lévõ Georgikon sportpályáján.

A huszonötmillió forintos beruházásból megépítettek egy
százhúsz méteres, különleges rugalmasságot biztosító, mûanyag
borítású, egyenletes felületelosztású futópályát, hogy az eddig salakos pályán edzõ keszthelyi atléták már a versenyeken általánosan megszokott talajt használhassák. A helyi sikeres trénereknek
és a sportszeretõ fiatalok lelkesedésének volt köszönhetõ, hogy
az ideálisnak nem nevezhetõ körülmények ellenére rengeteg
szép eredményt, gyõzelmet és
„éremesõt” tudtak felmutatni az
atlétika sportág itt buzgólkodó
képviselõi. A jövõben nem jelent
majd gondot a felkészülés sem a
sprintereknek, sem a gátasoknak
az országos korosztályos bajnokságokra. A projekt megszervezésébe és megvalósításába bevonták a helyi atlétika vezetõit. Az at-

létikai szövetség támogatásával a
város vezetõi, a sportág irányítói,
a sportolókkal együtt tervezték
meg a sportlétesítmény kialakítását, helyét és valamennyi elemét.

LEKÜZDENI A TÁRSADALMI HÁTRÁNYOKAT

Vidám családi nap Keszthelyen

ban tartott családi napot az önkormányzat, mely a projekt keretében nyitja majd meg kapuit a
környékbeli hátrányos helyzetû
lakosok elõtt a Külsõ-Zsidi utca 2.
szám alatt. A szórakoztató és közösségépítõ célú rendezvényen a
Abban az új kisközösségi ház- sokrétû támogatási programot

Vadlán ultrafutóverseny
A rajt reggel 6.00 órakor volt a
cserszegtomaji polgármesteri hivatal elõl. Az egyik idei újdonság,
hogy a szervezõk megfordították a
verseny irányát, így Rezi volt az elsõ elérendõ cél. A terep mindkét
távja szerepelt a terepfutó nemzeti bajnokságban. Az indulók létszáma meghaladta a háromszáz
fõt. A verseny szervezésébe mintegy kétszázan: polgárõrök, önkéntes futók, ultrafutók is belekapcsolódtak. A versenyzõk idén is profi
szervezéssel és családias hangulattal találkoztak. Az önkormányzatok
mellett több cég és magánszemély
is hozzájárult a kiadásokhoz, a versenyzõk díjazásához.
A nagyközség adott otthont
és biztosította a versenyközpon-

Üveg Trend Plusz Kft.

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

tot október elsõ szombatján a
VADLÁN ULTRA TEREP – terepfutó
versenynek. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park és 12 település fogott össze a sportrendezvény
megszervezéséhez. Ezúttal Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics, Vállus,
Várvölgy, Nagygörbõ, Vindornyaszõlõs, Vindornyalak, Zalaszántó
és Rezi nyújtott segédkezet a terepfutó versenyhez. Az útvonal
érintette a Keszthelyi-hegység
minden kilátóját, a Rezi és Tátika
várakat, valamint a sztúpát és a

Bazalt-szikla folyosót továbbá a 4
vadlánbarlangot, a Pannon Egyetem Georgikon pincészetét, a vonyarcvashegyi Fénykeresztet és
még további, érdekes látnivalókat. A versenyzõk két távon, az
ötven és a 108 kilométeres útvonalakon tehették próbára magukat egyéniben és csapatban.
A verseny célkitûzése idén is
az volt, hogy a Keszthelyi-hegységben található nevezetes pontokat, természeti képzõdményeket, a nemrégiben felújított kilátókat, a Kéktúra útvonal több
szakaszát és az érintett településeket minél többen megismerjék.
A települések az egységes arculattal megjelenõ váltó-frissítõ
pontokon a rendezvényt egyéni
kiegészítõ programokkal színesítették.

rûsítésérõl sem mondanak le,
várják azon pályázati lehetõségeket, amelyekkel a modernizálás –
akár több ütemben is – folytatódhat.

Veretlenül
az élen
A Hévíz SK 24 pontjával, 3
pont elõnnyel biztosan vezet a
labdarúgó megyei I. osztályban, annak ellenére, hogy egy
mérkõzéssel kevesebbet játszott, mint az élmezõny többi
csapata.

AZ ÉLMEZÕNY:
1. Hévíz SK
8 mérkõzés 24 pont,
2. Szepetnek SE
9 mérkõzés 21 pont,
3. Semjénháza SE
9 mérkõzés 21 pont.

TEREPFUTÓ NEMZETI BAJNOKSÁG

A Keszthelyi-hegységet egyedülálló módon bemutató futóverseny szervezését vállalta Cserszegtomaj, összesen 12 település
összefogásával, amelyet immár második alkalommal rendeztek
meg október elsõ szombatján a Cserszegtomajfutás Sport Egyesület szervezésében.

A szép természeti környezetben
lévõ egyetemi körpálya mellett
alakították ki a négysávos futópályát és a negyven méter hosszú,
az ugrások ritmusát szabályozottan vezetõ távolugró-nekifutó
pályát. is. A pálya további korsze-

mutatták be az érintetteknek. különféle környezeti, egészségnevelési, mediációs, mûvészterápiás, mentálhigiénés programokat és képzéseket szerveznek. A
projekt megvalósítása során a város rendez helyi, közösségi, kulturális, sport-, szórakoztató, bûnmegelõzési és szemléletformáló
rendezvényeket. Szociális információs pont létesül, és az érintettek jogi tanácsadást is igénybe
vehetnek a mindennapi problémáik kezelése, érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében.
A munkavállalás megkönnyítésére különbözõ tréningeket kínál az
önkormányzat: motorfûrész-kezelési, gépész, gombaszakértõi,
gyógy- és fûszernövény-termesztési ismereteket sajátíthatnak el

az érintettek. Az egészségfejlesztést különbözõ prevenciós programok, szervezett szûrõvizsgálatok segítik majd. E programokat a
városi kórház egészségfejlesztési
irodája hangolja össze. A családi
napot a polgármester nyitotta
meg, aki hasznos ajándékokat
tartalmazó csomagokkal is kedveskedett a jelenlévõknek. A tevékenységek eredményeként a
hátrányos helyzetû emberek
életlehetõségei várhatóan javulnak, hiszen a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást és életvezetési tanácsadást biztosító programok
széles skálája válik számukra elérhetõvé.

A Hévíz SK eddig lejátszott
mérkõzései:
1. ford. Hévíz
SK–Flexibil-Top
Zalakomár 4-0,
2. ford. Csács-SE–Hévíz SK 0-2,
3. ford. Hévíz SK–Kinizsi SK
Gyenesdiás 4-0,
4. ford. Horváth-MÉH Kiskanizsa–Hévíz SK 1-3,
5. ford. Hévíz SK–Semjénáza SE
1-0,
7. ford. Hévíz SK–ZVFC 2-1,
8. ford. Technoroll
Teskánd
KSE–Hévíz SK 0-2,
9. ford. Hévíz SK–Szepetnek SE
5-1.
A 6. fordulóból elmaradt
Femat Csesztreg–Hévíz SK mérkõzésre lapzártánk után 2018.
október 17-én, szerdán kerül sor.

Zalaegerszeg belvárosában
1+2 félszobás,
1. emeleti lakás
16,4 M Ft-ért eladó.
Érdeklõdni: 06-70/967-5917

