
Weller Jakus Tamás öt közér-
dekû kérdéskör megoldására kért
intézkedést. Felvetette a Zámor
térségének csapadékvíz-elveze-
tési problémáinak halogatását, a
Zámor és a Semmelweis utcák
közvilágítási gondjainak megol-
datlanságát, egyes tragikus álla-
potban lévõ, önkormányzati tu-
lajdonlású épületek elhanyagolá-
sát. Szerinte a város egyes cégei
egyre növekvõ kintlévõséget hal-

moztak föl, illetve nem felnõttek-
hez méltó viselkedéssel tolták ké-
sõbbre a képviselõ-testület ülé-
sét.

Válaszában Nagy Bálint alpol-
gármester a szakemberekkel
többször egyeztetett probléma
hátterét igyekezett megvilágíta-
ni. Elmondta: kistérségi beruhá-
zás kivitelezésével tervezik a
rezi–cserszegtomaji záportározó-
ból elfolyó víz lassítását. A vízel-

vezetõ árkok kitisztítására és kot-
rására figyelve kezdeményezik a
záportározó kimélyítését, de a
nemrégiben lezúdult, bõdületes
mennyiségû esõ gond nélküli el-
vezetése továbbra is nehézség
marad a város legmélyebb pont-
ján. Elhangzott: a településrészen
a szabadvezetésû, szigeteletlen
vezetékek rendszerének felül-
vizsgálatát az áramszolgáltatótól
fogják kérni. Az összes, egykor
szállodaként üzemelt ingatlan új
tulajdonosi köre jövõre elkezdi a
jelenleg leromlott épületek re-
konstrukcióját, és ahogy a pályá-
zati lehetõségek és a saját erõ en-
gedi, az önkormányzat is felújítja
majd a saját tulajdonú épületeit.
A sétálóutcában például hamaro-
san több ingatlan egészében
megújul. A kintlévõségekre rátér-
ve arról szólt, hogy a jelenlegi
törvények értelmében akad olyan
helyzet, amikor egy lakás bérlõjé-
nek több jogosultsága van, mint
magának a tulajdonosnak, még
akkor is, ha az késve, vagy egyál-
talán nem fizet. Komoly dilemma-
helyzet, hogy a tartozást az ön-
kormányzat elengedje-e, vagy a
kilakoltatást kezdeményezze.
Mindazonáltal minden önkor-
mányzati cég mûködõképességé-
nek megõrzésére nagy gondot
fordítanak – húzta alá.

Flaskár Judit számos közleke-
déssel, épületfelújítással, szemét-
elhelyezéssel, mobil illemhely hiá-
nyával összefüggõ kritikát meg-
fogalmazott, de elégedett volt a
Gagarin utcai faültetésekkel.

Dr. Puposné Szálteleki Éva a
Munkácsy Mihály utcában élõk
nevében kérte a közlekedés ész-
szerûsítését. A probléma orvos-
lására a rendõrkapitányság és a
hivatal szakembereinek bevoná-
sával a polgármester tett ígére-
tet. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az adjunktus egy gondolatéb-
resztõ, katartikus erejû vetített
képes elõadás keretében bírta rá
hallgatóságát, hogy megálljon
egy pillanatra és gondolkodjon el
arról, hogy kicsoda is õ valójá-
ban, honnan jött és hová tart. A
születéstõl a halálig tartó életben
milyen feladatot kell bevégeznie.
A referátum részletesen felvázol-
ta azokat a buktató élethelyzete-
ket, nehezebben megoldható
életszakaszokat, amelyeken szin-
te minden ember keresztüljut. A
babakor, a kisgyermekkor, a gye-
rekkor, a kamaszkor, a felnõttkor,
majd az idõskor problémás hely-
zeteire adott válaszok, az élet
buktatói döntenek arról, hogy
milyenek is vagyunk, hova is ju-
tunk. Az élet utolsó szakaszában,
az alkony korában visszanézünk
önmagunkra és felmérhetjük,

hogy mit értünk el az életben ab-
ból, amit korábban elterveztünk.
Ilyenkor már nem az anyagi lét-
hez, a fizikai világhoz való kötõ-
désünk lesz markáns, hanem
inkább az örömöt, a boldogságot
akarjuk „tartósítani”. Az elmúlás-
ra való felkészülés sokszor nehe-
zen megy, pedig az élet minden
napján az elmúlásra kell készül-
nünk. Ha így teszünk, akkor sem-
miféle tragédiával nem kell
szembesülnünk. A halál elfogadá-
sa, a gyász feldolgozása nem le-
het tragikus, mert a föld nem
mennyország, itt minden ember
életének egyszer vége van. Szü-
letéskor egy kapun jövünk az
életbe, a fizikai testünk halálakor
pedig egy kapun távozunk. Az
élet nem akkor kezdõdik, amikor
az újszülött csecsemõ felsír, ha-
nem már a fogantatással az
édesanya méhében. Õ már a
méhben egy élõ szervezet, aki-
nek jogai vannak, akinek dobog a
szíve, aki gondolkodik is. Érzel-
mek kifejezésére képes. A baba
mosolyog, olykor a köldökzsinór-
ral játszik, reagál az anyukája
hangjára, zenét hallgat és ijedt-
ségre is képes.
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A Zala megyében élõ utazókö-
zönség legelébb a Zalaegerszeg–
Budapest, a Nagykanizsa–Buda-
pest, a Nagykanizsa–Sopron, a
Nagykanizsa–Pécs, a Keszthely–
Székesfehérvár és a Keszthely–
Budapest viszonylatokon találkoz-
hat az ízléses kialakítású, fekete-
arany színvilágú, klimatizált bu-
szokkal, melynek belsõ terében
számos kényelmi extra növeli az
utazási élményt. A megyében for-

galomba álló három „szépség” is
minden igényt kielégít. Az alapki-
vitelnél kényelmesebb, dönthetõ
és oldalra is kihúzható, kényelmes
pozíciót biztosító ülések mellett,
dizájnos audio-video rendszer,
utastéri LCD-monitorok, vezeték
nélküli internetkapcsolat, mobil-
eszközök töltésére alkalmas USB-
csatlakozók és minden ülésnél fel-
szerelt 220 V hálózati csatlakozó
is a menetkomfortot szolgálja. A

jármûvön toalett is mûködik. Az
utastér egy síkban van, a közleke-
dõfolyosó nem besüllyesztett, a

jármû fedélzete mindenhol biz-
tonságosan járható. A buszveze-
tõket segíti a 12 sebességes auto-
mata sebességváltó, az adaptív
sebességtartó automatika, a sáv-
elhagyásra figyelmeztetõ rend-
szer és az automatikus vészfék-
rendszer is. A több buszvezetõt is

igénylõ utakon a váltósofõr szá-
mára még külön hálófülke is ren-
delkezésre áll. 

MODERN MEGYEI JÁRMÛVEK

Három új busz állt üzembe
A tavalyi Busexpon mutatták be a háromtengelyes, prémium ka-

tegóriába sorolt MAN Tourliner autóbuszt, amellyel mostantól a
megyénkben és a régióban is találkozhatnak a közösségi közleke-
dést igénybe vevõk. Az ÉNYKK Zrt. októberben hat darab új, egyen-
ként 56 fõ utast szállítani képes Neoplan Tourliner típusú autó-
buszt vett át egy dunaharaszti telephelyen. A buszok a Volán Busz-
park Kft. tulajdonában és az ÉNYKK Zrt. üzemeltetésében állnak, a
társaság bérli a modern jármûveket.

A Fõ téri templomban bemu-
tatott ökumenikus istentisztelet
alkalmával Honthegyi Zsolt evan-
gélikus lelkész azt fejtegette,
hogy csak emlékezni, az kevés.
Ott és akkor a mi szabadságun-
kért is harcba szállók, a halálba
menõk nem magukkal voltak el-
foglalva, hanem azt akarták elér-
ni, hogy jobb legyen gyermekeik-
nek, unokáiknak. Nekünk sem a
szabadság mámorát, a gyûjtést, a
harácsolást kell továbbadni, ha-
nem a szabadság isteni törvényé-
re kell figyelni.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ köszöntõjében azt járta
körül, hogy mit is jelentett '56 a
saját generációjának, a forrada-
lom után születetteknek. Jelezte:
legelébb igazodási pontot és er-
kölcsi mércét. A kádárista hata-
lom még a nyolcvanas évtized-
ben is rettegett '56 szellemétõl.
Tabutémaként kezelte a szovjet

csapatok jelenlétét is. Börtön, ha-
lál, internálótábor, a tanulástól,
egyes munkaköröktõl való évtize-
des eltiltás volt a büntetés, de a
menekülés is annak számított,
hisz 210 ezer ember hagyta el
családját. A szónok idézte 1956
keszthelyi dicsõ történéseit is, va-
lamint az akadémisták szerepvál-
lalását, az igaz keszthelyiek helyt-
állását, ami az '56-os fehér ember
szobor megalkotásában is testet
öltött.

Ruzsics Ferenc polgármester a
forradalom elõzményeinek ecse-
telése után kiemelte: a nép meg-
elégelte az elnyomást, a szenve-
dést és egy békésnek induló, a
Bem-szoborhoz tartó séta volt a
gyõzedelmes út elsõ lépése. „Arra
a tiszta, 12 napra mindannyian
büszkék lehetünk” – hangoztatta.
Köszöntõjében a polgármester
felemlegette édesapjának beszá-
molóját a fõvárosi eseményekrõl.

Beszélt arról, az áldozatok számá-
ra történõ, jó szándékú, dobozos
pénzgyûjtésrõl is, ami manapság
már elképzelhetetlen lenne. Emlí-
tést tett arról, hogy szörnyû
megtorlások érték azon magya-
rokat, akik személyesen vagy a
családtagjuk révén kötõdtek a
forradalomhoz. „A fiatalok na-
gyon keveset tudnak '56-ról,
ezért az idõsek felelõssége, hogy
ne csak emlékezzünk, hanem em-
lékeztessünk is, hogy kik, mit és
miért tettek, hogy soha ne jöhes-
sen vissza az a kor” – húzta alá.

Takaró Mihály irodalomtörté-
nész, az ünnepség szónoka a ma-
gyar nép utolsó dicsõséges és he-
roikus küzdelmének ünneplése
alkalmából azt ecsetelte: Európa
és a világ nemzetünk nevét min-
dig összefoglalta a vitéz és a sza-
badságszeretõ fogalmakkal. A
csatlós nép bélyegét a forrada-
lom lemosta rólunk. Az egész föl-
dön szimpátiatüntetések jelez-
ték: a világ szolidáris nemzetünk-
kel. A világon mindenki pontosan
tudta, kik azok, akik a szabadsá-
gért harcolnak és kik a nemzet el-
árulói. Az egész világ pedig nem
tévedhet.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfor-
dulója alkalmából rendezett, koszorúzással egybekötött városi ün-
nepségen a több mint hat évtizeddel ezelõtti történések valódi lé-
nyegét a Törzsök Endréné által összeállított, a Helikon
Versmondókör tagjai közremûködésével bemutatott verses-zenés
irodalmi összeállítás ragadta meg leginkább.

ELÕADÁS ALSÓPÁHOKON

A születéstõl a halálig
Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász, gasztroenterológus fõorvos

ismét vendége volt az alsópáhoki mûvelõdési ház õszi egészség-
ügyi ismeretterjesztõ elõadás-sorozatának. A szakember ezúttal is
egy zenés interaktív elõadással készült, amelynek keretében az
élet fontosabb mozzanatait elemezte ki a születéstõl a halálig. 
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Sok gondot vetettek fel
A város egészét érintõ gondokról, illetve a lakosság egy cso-

portját érintõ problémákról szólhattak a polgárok a keszthelyi köz-
meghallgatáson, ahol a segítõ szándékú javaslatoktól a felelõsök
megnevezését firtató kemény számonkérésig többféle lelkülettel
elõadott hozzászólás is elhangzott.



A Keszthelyi Életfa Óvoda
Sopron Utcai Tagóvodájának va-
lamint a Zöldmezõ Utcai Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény
energetikai korszerûsítésérõl
tartott sajtónyilvános projektzá-
ró programján Ruzsics Ferenc
polgármester adott tájékozta-
tást a 231 milliós beruházás
részleteirõl.

A július második hetében star-
toló beruházás részeként, az ovi-
ban 67,58 millió forint EU-s támo-
gatás és 19 milliós önerõ felhasz-
nálásával, a homlokzati és gépé-
szeti felújítások eredményeként
javult az épületegyüttes energia-
hatékonysága. A falak utólagos
külsõ oldali hõszigetelést kaptak
és biztosították a padlás hõ- és
vízszigetelését is. A régi nyílászá-
rókat újakra cserélték. A teljes fû-
tési rendszert modernizálták, a
radiátorokat átcserélték intelli-
gens hõfokszabályzási rendszerû-
re. Új kazánt szereltek be, volt te-
tõfelújítás és mozgássérült illem-
helyet is kialakítottak. Vasas
Józsefné tagóvoda-vezetõ legin-
kább a szabályozott fûtési rend-
szer üzembe állításának örült, to-
vábbá annak, hogy a rolók és a
szúnyoghálók felszerelésével az
apróságok komfortja minden idõ-
szakban biztosított lett. Az épí-
tésvezetõvel megbeszéltek alap-
ján a rekonstrukció nem okozott
jelentõs fennakadást az óvoda
életében – tudtuk meg.

Az iskolában 116,31 millió forint
uniós támogatásból és 28 milliós
önerõbõl korszerûsítették az épü-
let külsõ határoló szerkezeteit, a
falak itt is utólagos külsõ oldali hõ-
szigetelést kaptak, de a lapostetõt
is hõszigetelték. A régi nyílászáró-
kat újakra cserélték, a tetõre nap-
elemeket tettek, ami az intézmény
saját villamosenergia-igényének
egy részét biztosítja majd. Besze-
reltek új, hõleadást szabályozó ra-
diátorokat, hogy kisebb rezsikölt-

séggel és gazdaságosabban mû-
ködjék ez az intézmény is.

A polgármester jelezte, hogy a
pályázattal megtámogatott, kom-
plex energetikai felújítások folyta-

tódnak az önkormányzati tulajdo-
nú épületekben. Napelemrendsze-
rek kerülnek a tanuszoda, a zeneis-
kola és mindkét GESZ-konyha tetõ-
zetére.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fegyvert ragadók zöme egy-

szerû ember volt, akik nem gon-
dolták, hogy hõsökké vagy mártí-
rokká válnak. Szívükben rendíthe-
tetlenül biztos ítélet élt a szabad-
ságról és az igazságról. A mai
érték-anarhizált, orwelli fordított
világunkban érdemes visszatekin-
teni saját múltunkra. Ez az ország
csak akkor épül, ha lesz, aki épít-
se. A haza: hely és idõ; múlt, jelen
és jövõ. A szabadság egyenlõ a tu-
datos cselekvéssel, a rendíthetet-
lenséggel, az értékek védelmével.
Európában végveszélybe került a
két legfontosabb érték: az igaz-

ság és a szabadság. Európában
notórius hazugok tanítanak az
igazságról. Itt kell felépítenünk a
valódi szabadság, a valódi demok-
rácia, a valódi igazság új hazáját.
Ha lemondunk az igazságról, ak-
kor az rabságot, diktatúrát, „legvi-
dámabb barakkot”, majd pusztu-
lást eredményez. 1956. október
23. az igazsággal való szembené-
zés napja volt. E szembenézés
azért eredményezett szabadsá-
got, mert, akik meglátták az igaz-
ságot, tudták, hogy mit veszítet-
tek el és mit kell tenniük. A néptö-
megek egyetlen szempillantás
alatt felismerték az igazságot.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Wéber Éva nem kért azonnali

válaszadást, de olyan megfonto-
landó felvetésekkel élt, amelyek
segítségével sokkal élhetõbb le-
hetne a Balaton fõvárosa.

Horváth Judit egy Zeppelin té-
ri magántulajdonú épület toldalé-
kának szemetes és illemhelynek
használt környezetét kritizálta. 

Vas Bálint a kertvárosi vízelve-
zetés hibáiról, a buszmegállóként
kijelölt helyek gondozatlanságá-
ról is bejelentéssel élt.

Papp Levente a B my Lake öt-
napos fesztivál zavaró zajhatásá-
ról szólt, kérve zajvédõ fal vagy
idõkorlát felállítását, mert az
üdülõtelepen élõk a „zenezaj” mi-
att nem tudtak pihenni. A beje-
lentõ szerint a fesztivál még a Ba-
laton ökológiája szempontjából is
káros. A Napsugár utcai vadkem-
pingezõk pedig áldatlan állapoto-
kat hagytak maguk után. A pol-

gármester szerint a polgárok sok-
kal jobban féltek a fiataloknak
szóló rendezvény megtartása
miatt, mint amekkora rendetlen-
séget okozott. A kéréseket, felve-
téseket továbbítják majd a szer-
vezõknek, hogy még kevesebb
kellemetlenség terhelje az ott
élõket és az ott üdülõket. 

Dr. Járási Vince közlekedési ja-
vaslatok felvetése után azzal a
felvetéssel élt, hogy Keszthely
szabaduljon meg a kényszermeg-
oldást jelentõ vízmû társaságtól.
Ruzsics Ferenc jelezte, közleke-
dési kompromisszumok köthe-
tõk, de a szerzõdés felmondására
nincs lehetõség. 

Nagy László ismét felvetette a
belvárosi közterület-felügyelõi
munkakör létjogosultságát. Kérte
a kerékpáros és gyalogosforga-
lom ésszerûbb elkülönítését a sé-
tálóutcán, mert szerinte ijesztõ
volt a nyári rendezvények idõsza-

kában a bringával közlekedõk vo-
nulása a fesztiválozó tömegben.
Tapasztalata szerint, visszatet-
szést keltettek a fesztiváli prog-
ramokon randalírozó hajléktala-
nok is, akiket nem mindig sikerült
határozott fellépést mutatva el-
távolítani a rendõröknek. A rend-
õrkapitányi válaszból kitûnt, hogy
a pályakezdõ rendõrök még nem
mindenkor képesek kellõ hatállyal
érvényt szerezni a törvény betû-
jének, ha részeg hajléktalanokkal
kapcsolatban kell intézkedniük,
de õket is minden helyzetre fel-
készítve igyekeznek szolgálatba
indítani. Dr. Horváth István arról is
szólt, hogy a hajléktalanság vég-
leges megoldására a rendõrség
önmagában nem képes. A jelenle-
gi rendészeti segédlettel életre
hívott végrehajtás is csak átme-
neti, de még a fogda is mele-
gebb, mint a mínusz húsz fokos
utca.
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– A kreatív munkára mindig
szükség van – szögezi le Bankó
Zsolt. – Az itt folyó munka célja a
tehetséggondozás, a készségfej-
lesztés, segítségnyújtás a fiata-
loknak ahhoz, hogy akár hivatásul
is választva erõsíthessék a mûvé-
szetteremtést. A kurzus növen-
dékei a klasszikus és a kortárs fes-
tészet, valamint fotózás techni-
káival ismerkedhetnek. 

Mint a továbbiakban a mû-
vésztanár elmondta, technikai
sokféleséget, alkotási darabszá-
mot és mûvészi értéket tekintve
is egyaránt az eddigi legszínvona-
lasabb bemutatóval találkozhat a
közönség. Ez köszönhetõ a mû-
ködés stabilitásának, annak, hogy
többen már az elsõ évtõl kezdve
rendszeres visszatérõ résztvevõi
a tanfolyamoknak, s évrõl évre
igen tehetséges új résztvevõk je-
lentkeznek. Gazdagítják továbbá
a látnivalókat a nyáron szervezett
alkotótáborban készült munkák
is. 

– Cél, az alkotói technikák sok-
féleségének kipróbálásán keresz-
tül az erõsségek felfedezése és

azok erõsítése – folytatta Bankó
Zsolt. – A visszatérõk immáron
baráti közösséget alkotnak, ami-
be az új résztvevõknek is könnyû
a beilleszkedés. Kellemes miliõ te-
remt jó hangulatot, ebben tud
fejlõdni az ötletgazdagság, a kife-
jezõkészség. 

Festmények, grafikák, linó-

metszetek, fotók láthatók a kiállí-
táson számos témában, alkotói
sajátosságokkal. A mûhelyben a
szakmai irányítással biztosított
fejlõdés akár a hivatásul választá-
sig erõsítheti a mûvészi munká-
hoz való kötõdést, az alkotások a

pályára kerüléshez referencia-
munkák lehetnek. Miközben
szeptembertõl már az 5. tanév
zajlik, a tavaszig tartó kiállítást
hétfõtõl péntekig, naponta 9–16
óra között tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

Kitekintésében a szociológus
rávilágított: megyénk népessége
a Fidesz nyolcéves kormányzása
alatt 11.118 fõvel csökkent. Zalá-
ban kétszer annyian meghaltak,
mint ahányan születtek, és az el-
vándorlás mutatói is óriásiak. Az
elsõ félévben az egész megyében
csak 81 lakás épült. Az összes la-
kás 70 százaléka több mint 4 szo-

bás, ezért tényleg csak a gazda-
gok építkezhetnek. Nemcsak az
ÁSZ elnöke szerint van fejetlen-
ség, káosz és korrupció az egész-
ségügyben. A megyében az e te-
rületen foglalkoztatottak rosszul
keresnek, hisz az átlagkereset
még a 150 ezer forintot sem éri
el. A legtöbben még a nettó mini-
málbért sem kapják meg. A tartó-

san betöltetlen háziorvosi praxi-
sok száma sem csökkent.
Garabonc, Gelse, Dióskál, Lenti
háziorvost; Zalalövõ, Keszthely,
Páka, Türje, Nagykanizsa és Söjtör
pedig régóta fogorvost keres. A
várólisták sem rövidültek: a ré-
gióban csípõprotézis-mûtétre
7–800 napot is várni kell. A króni-
kus szakember- és alapellátási
hiányon túl sok szervezési problé-
ma is tetten érhetõ az egészség-
ügyben, az idõsellátásban. A zalai
aprófalvak többségében nincs
mindennap rendelés. Ha a forrá-
sok oda érkeznének, ahova szán-
ják õket, akkor lényegesen maga-
sabb színvonalú ellátásra lenne
lehetõség – mondta el a képvi-
selõ.

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUMBAN

Kortárs mûvészet 
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban a jövõ év március vé-

géig látogatható a kortárs mûvészeti mûhely elõzõ tanévében és
az idei nyári kurzusán készült munkák kiállítása. Szeptemberben
ismét elindult a képzés Bankó Zsolt mûvésztanár vezetésével. A
részvevõi kör 10–19 éves korosztályt ölel föl, mintegy 20 fõvel, a
festészet és a fotózás mûfajában. 

MSZP: egészségügy!
Az MSZP Népjóléti Bizottságának elnöke, Korózs Lajos tartott

sajtótájékoztatót Keszthelyen a baloldali párt közösségi házában,
ahol egy nyugdíjügyi fórumot megelõzõen beszélt a honi és a zalai
egészségügy helyzetérõl.

A kialakult helyzetet éles kriti-
kával illette a Jobbik, az épület
elõtt tartott sajtótájékoztatóján.
Dr. Weller-Jakus Tamás választóke-
rületi elnök, a Kisvárosunkért Ér-
dekvédelmi Egyesület elnöke és
Herold János, a párt képviseleté-
ben felszólaló önkormányzati kép-
viselõ úgy látta, mind az országos,
mind helyi mûemlékvédelem hosz-
szú évtizedek óta hanyagul kezelte
a helyzetet, és a város ismét nem a
jó gazda gondosságával járt el. Hi-
ába óvja 2001 óta külön helyi ren-
delet is a védelem alatt álló épüle-
teket, mégis rengeteg lepusztult,
gyors renoválásra érett magán- és
önkormányzati tulajdonú ingatlan

van a Balaton fõvárosában. Szerin-
tük az önkormányzat felelõssége,
hogy a mûemlékvédelmi és tele-
püléskép-védelmi szempontból
fontos ingatlanok zöme hosszú év-
tizedek óta tragikus állapotban
van. A helyhatóságnak lehetõsége
lett volna arra, hogy megelõzze a
kialakult helyzetet. Keszthelyen és
a járás területén mûködik a Kisvá-
rosunkért Érdekvédelmi Egyesü-
let, akik a lepusztult vásártéri és
belvárosi ingatlanokról fotós listát
készítenek, hogy azt átadhassák az
illetékeseknek. Hangoztatták: nem
az a jó megoldás, hogy az adófize-
tõk pénzét ideiglenes állagmeg-
óvásra fordítjuk.

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Valódi mûemlékvédelmet!
Október elején beomlott a Deák Ferenc utcai Reischl-féle sörház

helyi és országos mûemléki védelem alatt álló, jelenleg önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingatlan tetõszerkezete. Az ipari mûem-
lék javítására egy rendkívüli képviselõ-testületi ülésen ötmillió fo-
rintot szavazott meg az önkormányzat, bejelentve, hogy a további
felújításokra hamarosan negyedmilliárd TOP-os pályázati forrás áll
majd rendelkezésre.
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Iskola- és óvodafelújítás
A házi sajtoktól és szörpöktõl

az ásvány ékszerekig, az origami
dekorációtól a relaxációs CD-le-
mezig, a mandaláktól a könyve-
kig sokféle portékát beszerez-
hettek egy helyen az érdeklõdõk.
Népszerûek voltak az elõjegyzés-

hez kötött, ingyenesen kipróbál-
ható kezelések, a digitális álla-
potfelmérések, a természet-
gyógyászati konzultációk, a be-
ülõ székes hát-váll-nyak masszá-
zsok, a csontkovács által végzett
gyógykezelések. Kóstoltattak re-
form étkeket és vegetáriánus
ételeket valamint helyi és házi
készítésû termékeket is. A jógát,
a zumbát, a tai chit, a csikungot
is kipróbálhatták a különleges

mozgásformákat kedvelõk. Egy
Feng Shui-elemzõ, lakberendezõ
azt igazolta, hogy az otthonunk
is gyógyíthat bennünket termé-
szetesen. Egy természetgyó-
gyász-fitoterapeuta a zöld ház-
tartás hasznáról és a természetes

összetevõkbõl készített tisztító-
szerek elõnyeirõl tartott vetített
képes elõadást. Beszéltek a civili-
zációs betegségek és az emész-
tés összefüggéseirõl, a tudatos
konyha összeállításának fontos-
ságáról, valamint az év gyógynö-
vényének választott levendula
használatának elõnyeirõl. Egy
kertészmérnök pedig a növények
és enzimjeik táplálkozásbéli di-
cséretérõl értekezett.

A BALATON SZÍNHÁZBAN

Természetgyógyász nap
Az egészség megõrzése és annak visszaszerzése és az alterna-

tív gyógymódok népszerûsítése volt a fõ célja a Balaton Színház-
ban rendezett természetgyógyászati napnak, melyre közel húsz
környékbeli kiállító mellett nagyon sok érdeklõdõ is eljött.

ZALAEGERSZEGEN

EGYSZOBÁS LAKÁS

ELADÓ
Zalaegerszegen,

a landorhegyi
városrészben

II. emeleti,
egyszobás,
36 m2-es,

felújított lakás eladó
csendes, nyugodt

környezetben.

ÉRDEKLÕDNI:

30/427-4979



Az egyesület 21. éve részese a
városbeli közbiztonság fenntartá-
sának. Aszódi László jó érzéssel
emlékszik vissza a kezdetre, ami-
kor a közösségért tenni akaró fia-
talokból létrejött a Szomszédok
Egymásért Mozgalom, s néhány
felnõtt irányításával önkéntesen

láttak el bûnmegelõzési célú fel-
adatokat az ifjak. 

– Az összefogásukkal akkor õk
mutattak nekünk, szülõknek pél-
dát. Ám ahogy a továbbtanulá-
sokkal, azzal összefüggésben az
elköltözésekkel járó változások
miatt gyengült az erõ, mi próbál-
tunk jobban bekapcsolódni ebbe
a szolgálati munkába – emléke-
zett vissza a kezdetekre Aszódi
László, aki bõ 10 éve vezetõje az
1997-ben alakult egyesületnek. A
munka helyben is elismerést
nyert a Keszthely Városért önkor-
mányzati alapítású kitüntetés
odaítélésével, melynek átadására
az idei város napi ünnepségen ke-
rült sor. 

Mindamellett, hogy a lakosság
szeme elõtt a különféle rendez-
vényeken jelenik meg a polgár-

õrök munkája, nem látványos, de
nélkülözhetetlen feladatokat tel-
jesítenek a mindennapi bûnmeg-
elõzési célú tevékenységgel. Napi
beosztás szerint járõröznek, a
rendõrséggel szoros kapcsolatot
tartva dolgoznak, a hivatásos
ügyeletre bejelentkezve, velük
kapcsolatot tartva minden szol-
gálat pontosan dokumentált. A
mindenszentek ünnepének idei 4
napos hétvégéjén 170 óra szolgá-
latot teljesítettek. Hosszú ideje

végzett önkéntes munkájuk
eredménye ott van abban, hogy a
város mindenkori életét a lakos-
ság és a vendégkör által elvárha-
tó köznyugalom jellemzi. 

– Jólesõ érzés az elismerés, ez
kötelezettséget is jelent, de a tel-
jesítés körülményei egyre nehe-
zebbek – jelentette ki õszinteség-
gel Aszódi László. – Kapunk támo-
gatást, eredményesen veszünk
részt pályázatokon, gyarapítani
tudjuk a technikai felszereltsé-
günket, ám arra nincs elég anya-
gi erõnk, hogy a 2001-es kiadású
Suzuki gépkocsinkat kicseréljük. A
nagy fenntartási költségek már
elviszik azt, amit egyébként to-
vábbi fejlesztésre fordíthatnánk. 

Humánerõ oldalról is hasonlók
a gondjaik.

– Fiatalítanunk kellene, 45-fõs
taglétszámunkból mindössze ket-
ten vannak 30 év alattiak, heten
30–50 év közöttiek, a többiek 60
évesnél idõsebbek – tette hozzá
Aszódi László. 

A rendõrség és az önkormány-
zat közös segítségére számíta-
nak, hogy „fiatalodással” tovább-
ra is a kapott minõsítésnek meg-
felelõen tudjanak dolgozni. 

– Bízunk egyrészt a gépko-
csink cseréjének megoldásában,
s elõkészületben van egy tagto-
borzó, aminek során önkormány-
zati és rendõrségi képviselettel
együtt szeretnénk ellátogatni a
város középiskoláiba, az egyete-
mi hallgatóság körébe, inspirálni
az ifjúságot a munkánkban való
részvállalásra – mondta a jövõ
biztonságának reményében az
elnök arra is utalva, hogy az el-
nyert elismerések a munka
presztízsét jelentve vonzerõvel is
hatnak.

Köszöntõjében a polgármester
kiemelte: a nagyközség a tavaly-
elõtt elindított településrendezési
terv, településfejlesztési koncep-
ció és szabályozási terv vonatko-
zásában tesz pontot a tervezõkkel
történõ konzultációsorozat végé-
re, a többszöri lakossági  egyezte-
tések végeredményére, a honla-
pon is a nyilvánosság elé tárt do-
kumentumok lezárására. A tele-
pülésképrõl szóló helyi rendeletet
és az arculati kézikönyvet tavaly
év végén tárgyalta és fogadta el a
község képviselõ-testülete. A
modernitás mellett a hegyközség
számára fontos õrizni a népi épí-
tészet még feltalálható építészeti
értékeit, a különleges közterüle-
tek jellegét, a szórt településjelle-
get mutató falu területén. Az új

településfejlesztési koncepcióban
változik néhány rendezési eszköz,
a beadványokra vonatkozóan né-
hány övezeti minõsítés. A lakos-
ság részérõl 19, az önkormányzat
részérõl 24 módosító javaslat ke-

rült befogadásra és hatósági
egyeztetésre. A tervezõkkel
egyeztetett végsõ helyi építési
szabályzat (HÉSZ) is ennek megfe-
lelõen fog alakulni a következõ
idõszakban, rövid és középtávon
egyaránt. Az elmúlt másfél esz-
tendõ egy kooperatív együttgon-
dolkodásról szólt. Az utolsó pilla-
natokban érkezõ javaslatok is be-
fogadásra kerültek, így a testület
november végén igent mondhat
az igényként felmerülõ változta-
tásokra. Az arculati kézikönyv is
arról tanúskodik, hogy Gyenesdiás
képes megfelelõ módon õrizni a
település múltját, jelenét és képes
biztosítani a jövõjét is. Ha a HÉSZ
elfogadásra kerül, akkor év végén
már hatályos lehet az összes szük-
séges változás – hangzott el.

PANORÁMA 5HÉVÍZ-KESZTHELY

A csemete kedves ünnepség
keretében, a Semmelweis utca
déli végén, a sportlétesítmények
szomszédságában került helyére,
küldetést sugárzón. Eleget téve a
kezdeményezõ helybeli Vass Géza
invitálásának, sokan vettek részt
az eseményen az ültetésben is
közremûködve. 

– Pál apostol korinthosziakhoz
írt leveleiben ír a szeretetrõl, a
legnagyobb erény hangsúlyával.
Ezt olvasva tettem föl magamnak
a kérdést, hogy vajon mi az, ami-
vel a szeretet a legjobban kifejez-
hetõ. A természetben kerestem a

választ, s a rátalálást a fában érez-
tem meg – mondta a Hévízen élõ,
írói munkásságáról is ismert 92
éves Vass Géza, aki a fürdõváros-
ban ötletének támogatóival, is-
merõseivel, barátaival, olvasóival
együtt ültette el a szeretet fáját. 

A fürdõváros Pro Cultura díjá-
val kitüntetett író a szeretet kife-
jezéseként kezdeményezte a fa-
ültetést, hogy a cseperedõ cse-
metét jelképesen mindenki érez-
ze a magáénak. Mint mondta, a fa
Isten legalázatosabb teremtmé-
nyének tartható, hiszen gondos-
kodást nyújt egész életében: ha

kell enyhítõ árnyékot ad, esõben
lombja ernyõt tart fölénk, ágai
közt fészket rakva madár lel ott-
honra, idõskorában odvába fo-
gadja a mókust. 

– Büszkék vagyunk mindarra,
amit Géza bácsi a kedves felesége
segítségével, Kató nénivel együtt
folyamatosan ad a városnak –

mondta az ünnepségen Papp Gá-
bor polgármester, s említést tett
Vass Géza könyveirõl, s arról is,
hogy a város könyvtárát díszítõ,
Buday Mihály festõmûvész által
készített Képes Krónikához is õ írt
szöveget, karonfogva vele a láto-
gatókat Magyarország történel-
mében való kalandozáshoz.

Szeretetfát ültettek
Hévízen

A legnagyobb erény szimbólumaként elültetett platánfa gyara-
pítja Hévíz élõ környezeti díszeit. 

Idén a keszthelyi intézménnyel
szoros kapcsolatot ápoló közösség
a múzeum alapításának 120 éves
évfordulója elõtt tisztelgett. A tár-
laton bemutatásra kerültek, illetve
megvásárolhatók azok az alkotá-
sok is, melyeket a mûvészek Mikus
Gyula festõmûvész szobrának fel-
állítására ajánlottak fel.

A festõmûvészek, grafikusmûvé-
szek, szobrászmûvészek, képzõmû-
vészek és irodalmárok tevékenysé-
gét és feladatellátását Havasi Bálint,
a Balatoni Múzeum igazgatója mél-
tatta. Emlékeztetett rá: a múzeum
immár hatodik éve hívja föl a közön-
ség figyelmét a helyi kortárs magyar
festõkre. A nemzetközi, kapcsolat-
rendszerében terjeszkedõ pajtaga-
léria-béli mûvésztelepen közel
negyven alkotó tevékenykedett, iz-
galmas és meglepõ alkotásokat el-
készítve. A múzeumot a Balaton-

kultusz erõsítésének céljával építet-
ték 1898-ban. A kultúrpalota már
akkor alkalmas volt a Balatonnal
kapcsolatos kulturális, természeti,
mûvészeti emlékek gyûjtésére, ápo-
lására, bemutatására. E tematikát és
gondolatkört ragadta meg inspiratí-
van újraértelmezve a MÛSZAK képvi-
selete. Az alkotás elõtt a mûvészek
betekintettek a kulisszák mögé,
hogy képet kapjanak arról, hogy mi
is valójában a 120 esztendõs mú-
zeum. E tudással felvértezve készí-
tették el a képeket, szobrokat. A
múzeum és a MÛSZAK küldetésében
több közös pont is szerepel, köztük
a szabadság és a sokszínûség. Tech-
nikájában, témájában, stílusában is
többféle megoldással éltek. A mú-
zeum sokkal több egy kiállítótérnél,
egy tudástárnál – erre utal az egy-
szerre több jelentéstartalommal bí-
ró kép is.

BALATONI MÚZEUM

MÛSZAK-tárlat
A Mûvészek Szabad Alkotóközössége (MÛSZAK) tagjai nyáron is

összegyûltek Cserszegtomajon, Takács Ferdinánd és Takács Szencz
Lívia festõ házaspár otthonában. Az egyhetes tábor ideje alatt ké-
szült alkotásokból a magyar festészet napján nyílt kiállítás a Bala-
toni Múzeum aulájában. 

A tárlatot dr. Feledy Balázs mû-
vészeti író, jogász nyitotta meg,
aki a magyar festészet napjához
kapcsolódó kiállításon mondott
köszöntõjében rávilágított: a Sáska
Tibor által használt „izgatott”
expresszionista festésmód közel
száz esztendeje része az európai
festészet történetének. A belsõ
lélekre alapított festõi módszert a
kettõs gyökerû festõ tökéletesre
fejlesztette mind témaválasztásá-
ban, mind a hagyományok tovább-
vitele terén. A mûvész képes tájat,
embert, állatot, csendéletet, élet-
képeket is festeni, a múltra utalva.
A kortárs festõ nagyon is korunk
gyermeke. Tájképein a látvány és a
természet szeretete domináns, de
a vibrálóan eleven ecsetkezelés

mestere érdekes töltetû piktúrák
megalkotója más témákban is. A
természet mindig újabb és újabb
feladatok elé állítja vég nélküli
bõséggel, kifogyhatatlanul ontva a
képileg megoldandó problémákat.
Szuggesztív erõt felmutatva alkot-
ja meg képeit, bemutatva a táj
nyugalmát és viharvert varázsát is.
Rengeteg, viszonylag könnyen
megfejthetõ jelképrendszerrel dol-
gozik. A lelkiség és értékgazdag-
ság, a katarzisra törekvés mind-
egyik alkotását jellemzi. A kitûnõ
festõ az indulatgazdag gesztusfes-
tészet eszközeit bevetve sajátsá-
gos szépségeszményt teremt, na-
gyon eleven, technikai gazdagságú
kollekciót átnyújtva a közön-
ségnek.

SÁSKA TIBOR TÁRLATA

Élettöredékek
Expresszív erejû, lendülettel festett képeit, élettöredékeit hozta

Hévízre Sáska Tibor festõmûvész, aki olaj-, akril-, akvarell- és pasz-
tellképeivel lepte meg a közelmúltban a fürdõváros helytörténeti
gyûjteményének látogatóit. A mûvész önálló, november közepéig
tartó bemutatkozási lehetõségéhez a helyi téli festõversenyen
elért eredményével jutott.

Még tavaly, lélek nélkül valók
ellopták Lulu hantjai fölül az em-
lékét õrzõ öntöttvas szobrocskát,
lefeszítve azt évszázados talpaza-
táról. A tettesek ezrek lelkébõl is
tolvajoltak, hiszen a sírt sokan lá-
togatták, megtisztelték egy szál
virággal, mécsessel. Közel száz
éve halottak napján gyertyát
gyújtottak a vasszobor köré, és
csokrokkal ékesítették. Rövid éle-
tû kislány nyugszik ott, õrangyala
alatt. 1920-ban a Hévízi-tóba ful-
ladt árva gyermeket gróf Feste-
tics Taszilóné Mary Victoria
Hamilton hercegnõ temettette
el, és méltó síremlékkel, egy vas-
ból készült szoborral az útókorra
hagyományozta emlékét, melyet
a helyiek „Keszthelyi Lulu” néven
õriztek meg. 

A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége városbeli csoportja felka-
rolta az ügyet, felkérésükre Turi
Török Tibor szépmíves-szobrász
felajánlásával újból társra lelhetett
Lulu. A munkát az alkotó ellenszol-
gáltatás nélkül készítette el. Bíz-
zunk, hogy nem szenvedi majdan
elõdje balsorsát, hiszen vigasztal-
ni jött Lulukát, ki tudja hová lett
társát, és a bizalommal bíró ha-
landókat, minket – mondta mû-

vérõl az alkotó. A pontos helyszín
a Szent Miklós temetõ XVIII. parcel-
lájának 9. sorában a 2. sír. Az új szo-
bor felállítását november 15-én
16.30 órakor megemlékezéssel
ünnepelik, Tál Zoltán plébános
szolgálatával.

LÉLEKFÉNY VILÁGÍTJA

A kis Lulu sírját
Mindenszentekre „meggyógyult” a keszthelyi Szent Miklós te-

metõ sebe. 

FONTOS A FIATALÍTÁS

A keszthelyiek Zala legjobb polgárõrei
Az Országos Polgárõr Szövetség magas elismerésben részesítet-

te a keszthelyi tagokat „Az év zalai polgárõr egyesülete” cím ado-
mányozásával, személy szerint külön is kiemelve Aszódi László el-
nök tevékenységét, aki „Az év zalai polgárõre” kitüntetõ címet
kapta. 

Aszói László

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSRÕL

Gyenesdiási fórum
A településrendezési eszközök felülvizsgálata tárgyában tartot-

tak lakossági fórumot október végén a gyenesdiási községházán,
ahol Gál Lajos polgármester, Czibor Zoltánné jegyzõ, Kovács Péter, az
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. tervezõmérnök vezetõje és Hor-
váth Zoltán fõépítész válaszolt a felmerülõ lakossági észrevételekre.



A családi melegség és ölelés, a
kiegyensúlyozott házastársi kap-
csolat, az egészséges mozgás és
táplálkozás, az értékes olvasmá-
nyok, az igaz baráti kapcsolatok,
az ötletes és valóban hasznot ho-
zó idõtöltés, a közös meghitt tár-
salgás teszi tényleg boldoggá
csemeténket. Az állandó ijesztge-
tés, a folyamatos fenyegetés, a
rossz társaság, a káros olvasmá-
nyok, a tiltással fegyelmezés, a
mozgás indokolatlan korlátozása,
a családi szeretet és harmónia
hiánya, a szeretetpótlékok porci-
ózása, a magára hagyatottság, a
szülõi frusztráció és a rendellenes
nevelés, a félelem elõször bol-
dogtalanná, szomorúvá majd be-
teggé teszi a gyermekünket. A
gyermek mindent megérez. Egy-
re több beteg és szomorú gyer-
mekkel találkozom. A köztudatba
sajnos beleégett, hogy a gyer-
mek csak gonddal, bajjal jár, tehát
teher. Ezért gyakran nem is ké-
szülnek fel sem érzelmileg, sem

lelkileg, sem fizikailag a gyermek
fogadására. Az apák legtöbbször
nem érzik át a születésig, hogy
nekik is közük van a leendõ kis
emberhez. Sokszor a gyengéd fi-
gyelmességük is elmarad a kisma-
ma iránt. Mindennek a szeretet a
mozgatórugója. Az egymást sze-
retõ, tisztelõ és becsülõ szülõk
felelõssége az, hogy a gyermek
egészségesen szülessen, s a csa-
lád is boldog legyen vele. Tapasz-
talati tény, hogy az egészségtele-
nül élõ emberek gyermekei más
hajlamokkal, más szervezettel,
más életerõvel születnek, mint a
természetesen élõké. Eltagadha-
tatlan, hogy a gyermeknek hat-
éves koráig külön kiságyban, de a
szülei mellett a helye, hogy idegi-
leg, mentálisan, lelki értelemben
is megerõsödjék. A keresztény
értékrendet felvállaló házaspár
jól teszi, ha nem külön szobában
altatják el kicsinyüket, mert az
egyedüllét és magára hagyottság
érzése bizony feltolul minden ap-
róságban. Az apának legalább es-

ténként tartalmas együttlétben
kell lennie csemetéjével. A közös
vacsorázás fontosságát nem le-
het eléggé kihangsúlyozni. Egy
példaadó családnak minden sza-
badidejét és hétvégi elfoglaltsá-
gát együtt érdemes terveznie.
Boldogságunk nem attól függ,
ami körülöttünk van, hanem ami
bennünk van. A boldogság nem
attól függ, amink van, hanem at-
tól, amik vagyunk. Az anyagi dol-
gok hajszolásánál fontosabb a
megértés, a törõdés, a türelem,
az odafigyelés, más nevén a sze-
retet. A gyereknek mindenkor azt
kell éreznie: én fontos vagyok a
szüleimnek. Az apa és az anya in-
tim kapcsolata is befolyással van
a gyermek lelki egészségére. A
szülõk boldogsága áthat a gyer-
mek boldogságára is.

–  Tanulható  a  szülõi  szeretet?
– Tanulható, de nem ördön-

gösség. A szeretetet mindenkor
ki kell mutatnunk. Mikor a szemé-
vel keres, nézz rá! Mikor érzékel-
ni szeretné karod melegét, öleld
át! Mikor a szádat keresi, puszild
meg! Mikor beszélni akar veled,
hallgasd meg! Mikor védtelennek
érzi magát, védd meg õt! Amikor
a magány gyötri, légy társa! Ha
azt kéri, hogy ne hagyd el, maradj
ott vele! Mikor kér, hogy jöjj visz-
sza hozzá, menj hozzá! Vigasztald
meg, ha szomorúságot érez. Lel-
kesítsd, ha elvesztette a bátorsá-
gát. Légy pártfogója, amikor a si-
kertelensége bántja.

Az állományok népességén
mindez meglátszott, de ennek el-
lenére az elmúlt fél évtized leg-
jobb méze született mind
mennyiség, mind minõség vonat-
kozásában. Ettõl rosszabb soha
ne legyen. Errõl beszélt több zalai
méhész véleményének kikérése
után, a saját tapasztalataival
összevetve Plótár László cser-
szegtomaji méhész.

– Zalában a napraforgó nem,
vagy csak elenyészõ mennyiség-
ben mézel. Ebbõl a méhész nagy
mennyiségre nem szokott számí-
tani, és ez most sem változott. A
gyümölcsfavirágzások idején ta-
pasztalható kedvezõ idõjárás jócs-
kán segítette a családok gyors fej-
lõdését. Sajnos ebbe a felfejlõdés-
be a repce virágzása, a jó idõ elle-
nére inkább hátra húzó volt, mivel
a vetõmaghoz juttatott, a növény
védelmében használt csávázószer
a méhekre kifejezetten károsan
hatott. Megyeszerte látható volt a
népességcsökkenés, a gyûjtõmé-
hek számából és azok apadó mun-
kabírásából is. Átlagosan 5–10 kg
repceméztermést majdnem min-
denki realizált, de ebbe már bele-
számítódik a tavaszi meleg miatti
gyümölcsfavirágból is gyûjtött
méz hozadéka is. Az egész ország-
ban hungarikumként az akác a fõ-
hordás minden méhész számára.
A repcén meggyengült méhcsalá-
dok egész jól teljesítettek az aká-
cosokban, a mézeket jól beérlel-
ték. A bennük található pollen-
arány viszont érdekes módon erõ-
teljes szórást mutat. Olyan repce-
pollen-túlsúlyú méz is készült,
amit már nem is igen lehet akác-
méznek titulálni, de olyan kiváló
minõsítésû valódi akácméz is bõ-
séggel elõállíttatott, ami nagy

mennyiségû pollenszámmal büsz-
kélkedhet. A repcét a megyében
hatalmas területen vetik, és a mé-
hek röpkörzetén belül saját ked-
vük és ízlésük szerint gyûjtenek

mézet ott, úgy és akkor is, ha
óriás akácerdõ közepébe telepít-
jük a családokat. Erre a méhészek-
nek nemigen van ráhatásuk. Rá-
adásul az akácvirágzás idején van
a kelõ nép, akiknek fontos a virág-
por-ellátottság. Az akác viszont
pollenszegény növény, így a csa-
lád fenntartásához elengedhetet-
len virágpormennyiség többnyire
a repce virágzásából képzõdik.
Idén még a legutolsó repcevirá-
got is intenzíven látogatták a pol-
lenszerzés érdekében. Kisebb te-
rületen akadnak hársasok is. Az
ehhez közel lévõ méhészetek per-
gettek egy kis zalai hársat, illetve
gesztenyemézet is. A nyári ve-
gyes virágmézek, az édesharmat
fajtamézek most világosabb tónu-
súra sikeredtek. Az utóbbi a ma-
gas ásványianyag-tartalmánál fog-
va legelébb a szív- és érrendszeri
betegségek leküzdéséhez, illetve

az immunrendszer erõsítéséhez
kínálhat hathatós segítséget. 

–  Az  átlagember  csak  az  akác-
mézet  ismeri...

– Egy magyar átlagvásárló
tényleg még mindig az akácméz-
hez és a vegyes virágmézhez ra-
gaszkodik. Az volna ildomos,
hogy minél több helyen: gasztro-
fesztiválokon, mézes napokon,
méhészeti ünnepeken tudjon egy
átlagember többféle mézet is
megízlelni, kititrálva, hogy szá-

mára melyik ízlik leginkább. A ve-
gyes virágmézen kívül a család
asztalának kínálatát színesíteni le-
hetne rengeteg, kiváló beltartal-
mi tulajdonságokkal rendelkezõ,
egészséges vadmézzel, színméz-
zel és lépesmézzel. A sütemé-
nyekhez, desszertekhez, a réte-
sekhez, a palacsintához különö-
sen finom az erdei virágokból
gyûjtött ínyencség. A folyékony
akácméz dominanciáját nem le-
het és nem is érdemes megtörni,
de érdemes az egyénre jellemzõ
kedvenc finomság kikódolása. A
nem hõkezelt, a nem boltban vá-
sárolt mézek a természetes cu-
korösszetételüknél fogva kristá-
lyosabb szerkezetûek, ám ez a
beltartalmi értékükbõl semmit
nem von le. A bekristályosodott
mézet megfelelõ módon másik,
finomszemcséjû mézzel oltva kell
visszalágyítani és akkor megõrzi

minden fontos tulajdonságát.
Akadnak nagyüzemi technológiá-
val elõállított, hipermarketekben
beszerezhetõ mézek, amelyeket
90 oC hõmérsékletûnél magasabb
hõsokknak tesznek ki, hogy meg-
õrizzék folyékony állagukat. Ezek-
nél az egészséget adó jelleg
többnyire elmarad, és ezek in-
kább az ipari mézek tulajdonságát
mutatják. A megyénkben mûkö-
dõ méhészek zömben szerzõdés
szerint, nagy tételeket elõállítva
termelik a mézet, a háztól való
értékesítés már nem számít fõ
bevételi forrásnak. 

–  Nincs  panasz  a  helyi  mézek
minõségére?

– A zalai és a somogyi mézek
az ország egyik legjobb finomsá-
gai közé tartoznak. Az itt mért
méhsûrûség sem véletlen, és az
sem, hogy az ország méhcsalád-
jainak mintegy 10 százalékát Za-
lában és Somogyban számolják
össze. A '80-as évek környékén
négyzetkilométerenként még
8–10 családot regisztráltak, addig
a családszám mostanság a duplá-
jára emelkedett, ami világvi-
szonylatban is kimagasló érték-
nek számít. Nyugat-Európa or-
szágaiban jó ha ez a szám a né-
gyet eléri. A mézexport célorszá-
gai, a mézpiac szereplõi nemigen
változnak: Németország, Fran-
ciaország, Olaszország és Anglia
tartja a korábban megszerzett
pozícióit. A magyar méz az EU va-
lamennyi országába és kis men-
nyiségben még Ázsiába is eljut,
dicsõséget hozva az országnak.
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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

Az októberi avatóünnepségen
Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatója
a térségi útfelújítási munkákat
áttekintve kifejtette: a fenntar-
tási feladatok terhére kapott
pénzbõl sikerült a polgármester-
nek a korábbi útavatáskor tett
ígéretüket megtartani. Jelezte:
jövõre a teljes útszakaszt igye-
keznek készre jelenteni a keszt-
helyi üzemmérnökség szakembe-
rei. 

Manninger Jenõ fejlesztési mi-

niszteri biztos kiemelte: a falusi
mellékutak állapota az elmúlt év-
tizedekben romlott és szükséges
felújítani õket, hogy jobb életkö-
rülmények között közlekedhes-
senek a községekben élõk is. A
környéken jelentõs számú útfel-
újítás zajlott az elmúlt idõszak-
ban, és az elkövetkezõkben is
számos új szakasz épül ki.
Alsópáhok évtizedekig viselte az
átmenõ forgalom terhét, de az
elkerülõút megépítésével már ez
sem jelent gondot. Az új szaka-

szok megépítésével, a mobilitás
fokozásával hamarosan Nagyka-
nizsa is gyorsabban elérhetõ lesz.
A Magyar Falvak program fontos
elemei között is szerepel az út-
felújítás, amibe Alsópáhok is be-
nevezhet. 

Avatóbeszédében Czigány
Sándor polgármester köszönetet
mondott mindenkinek, aki a falu
fejlõdését és az út felújítását se-
gítette. A kivitelezõk remek,
gyors, jól szervezett, szakszerû
munkával bizonyították ráter-
mettségüket. Az itt élõk számára
öröm és megkönnyebbülés az új-
raaszfaltozott úton közlekedni,
amelyik szívvel-lélekkel és igaz
lelkesedéssel készült el. Az itt
élõk ingatlanjainak az értékét és
a település értékét is növeli a
most felavatott beruházás –
emelte ki.

Mintegy negyedmilliárd forint felhasználásával a Magyar Közút
Zrt. saját forrásainak felhasználásával, rekordgyorsasággal újítot-
ták meg Alsópáhokon a Dózsa György út és a Fõ utca 1100 méter
hosszú szakaszát, amelyik új kopóréteggel lett gazdagabb. Az útra
és annak használóira Kovács János helyi kanonok kérte Isten áldá-
sát. A bringával is biztonságosan járható utat az avatás után jelké-
pesen a helyi iskola diákjai vették birtokba kerékpárokkal.

SEM MENNYISÉGBEN, SEM MINÕSÉGBEN

Nincs panasz a zalai mézekre
– Az elmúlt évekhez képest az idei méztermés jobb volt a zalai

méhészek számára. A méztermés annak ellenére mondható jónak,
hogy a tavaszi virágzás hirtelen és intenzíven indult be. A termé-
szet jó egy hónappal korábbi arcát mutatta folyamatosan, mint
máskor. Ez a méhek szempontjából nem volt kedvezõ, mert az õ
szaporodási ciklusuk kötött idõszakhoz igazított. 

A boldog gyerekkor titka
– Minden szülõ egészséges és boldog gyermekeket szeretne lát-

ni maga körül, s ezért ki tehet legtöbbet? Maguk a szülõk, az édes-
apa és az édesanya. Mikortól?  Már a gyermekvállalás vágyától
kezdve – vetette fel kérdésünkre Feketéné Bokor Katalin lelki gon-
dozó, aki a természetes gyógymódok szükségességét és eredmé-
nyességét az elsõk között hirdette Magyarországon. A hétgyerme-
kes szülõktõl származó szakember ereje hitébõl és életmódjából
táplálkozik. Vallja: csak szeretetteljes, boldog és megelégedett
élet példáját mutató szülõknek lehet a valódi örömet tartamosan
megélõ gyermeke.

ELADÓ MOPED
Peugeot moped

(50 ccm)

keveset futott,

jó állapotban

eladó. 
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