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Balatoni Krónika 
Információs Magazin

-on is!

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2018. január 16-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

Karácsonyra hangol(ód)va
ZENÉS PROGRAMOK IS VÁRTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET ADVENT MÁSODIK HÉTVÉGÉJÉN KESZTHELYEN. 

A Balaton Színházban hét énekkar mu-
tatkozott be a Zala Megyei Kórusok 
Találkozóján, a város koszorújának má-
sodik gyertyáját pedig Steinbach József 
református püspök gyújtotta meg, ki-
emelve: az embereknek nagy szükségük 
van a gondoskodásra születésüktől egé-
szen haláluk órájáig. Elhangzott: az egy-
másról való gondoskodás és egymás sze-
retete karácsony táján felerősödik, de jó 

lenne, ha ez egész évben kitartana. Úgy 
fogalmazott: „Nem a világ összes nyomo-
rúsága bízatott ránk. Akik között élünk 
házasságban, családban, gyermekeink, 
unokáink, szüleink, munkatársaink – el-
sősorban feléjük fordulva próbáljuk ezt 
a gondoskodó szeretetet megélni, és ami 
nagyon fontos lenne, hogy ne múljon ez 
el az ünnepek végével, hanem a hétköz-
napokban is – mert nagyon kemény vi-
lágot élünk, néha farkastörvényekkel teli 
világot – tudjunk egy kicsit kedvesebbek 
lenni egymáshoz.”

A Balaton Színházban a Zala Megyei Kó-
rusok Találkozójára várták az érdeklődő-
ket. A letenyei, zalaegerszegi, alsópáhoki 
és zalakarosi kórusok mellett a keszthelyi 
énekkarok is bemutatkoztak a Balaton 
Színházban.
A harmadik adventi vasárnapon Kő-
szeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-
Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese 
gyújtotta meg a gyertyát az adventi ko-
szorún. Beszédében hangsúlyozta, hogy 
a keresztény értékek mindennél gazda-
gabbá tesznek bennünket, a keresztény 
jelképek sokkal többet jelentenek az ün-
nepi díszeknél. Az adventi gondolatokat 
követően felgyúlt a város koszorúján a 
harmadik, örömöt szimbolizáló gyertya 
lángja. A „Lelkünk melege” program 
keretében tűzifából épült monumentális 
koszorún is felgyúlt a soron következő 
szimbolikus gyertya. Ruzsics Ferenc pol-
gármester megköszönte az eddigi ado-
mányokat. Az ünnepségen elhangzott, 
hogy advent negyedik vasárnapján ismét 
elhozzák a betlehemi lángot, így Krisztus 
szülőhelyének világosságát bárki hazavi-
heti a saját otthonába. 
Idén sem maradhatott a keszthelyi advent 
orgonahangverseny nélkül. Záborszky 
Péter ezúttal a zongora mellett vonós és 
ütős kísérettel színesítette koncertjét.

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003

Mit nyer Ön nálunk?
• ingyen felületet
• megtakarítást
• időt

Válassza a Balatoni Krónika 
vagy Régió magazin 

hirdetési felületét
karácsonyi jókívánságaihoz, 

akcióihoz 
és egy ugyanolyan értékű 

hirdetést ajándékba választhat

-50%

január 30-ig

 

• újságunk
• képújságunk
• facebook oldalunk vagy

 •  televíziónk  
reklámfelületein!

ADVENTI DÍSZÍTŐVERSENYT

Jelentkezhetnek kirakattal, bármilyen portával, 
családi házzal, de várjuk butikok és intézmények 

(iskolák, óvodák) jelentkezését is! 

Díjátadás a „6. Civil Karácsony” keretében 

 2018. december 23-án
a Fő téren 16 órától.

A versenyen csak 2018. december 15-ig leadott
előzetes jelentkezéssel lehet részt venni!

Jelentkezés: TOURINFORM IRODA 8360 Keszthely, 
Kossuth Lajos utca 30. • Tel/Fax.: +36-83-314-144

E-mail: keszthely@tourinform.hu

A Nők A Balatonért Egyesület 
Keszthely és Vidéke Csoportja

hirdet

köszöntő
Békés, boldog 
karácsonyra várva

Három gyertya ég már az adventi ko-
szorún, elérkezett az esztendő azon 
része, amikor minden ünnepi díszbe 
öltözik. Elindult a várakozás, a ka-
rácsonyi készülődés. Ilyenkor szinte 
mindenki felfokozott lelkiállapotba 
kerülve tervezi azt a három napot, ami 
nagyon rövid idő ugyan, ám annál 
tartalmasabb lehet, ha nem a külsősé-
gekre figyelünk, hanem a részletekre. 
Igaz, nem pótolhatunk mindent, ami 
év közben, a szürke hétköznapokon 
elmaradt, de a karácsony mégis lehe-
tőséget nyújt a családi együttlétekre, 
azokra a szeretteinkkel való találko-
zásokra, beszélgetésekre, amelyekre 
vágytunk ugyan, ám valami – például 
a folyamatos rohanások – miatt az el-
múlt hónapokban talán esélyünk sem 
volt. Jól tesszük, ha karácsonykor 
nem ugrunk fel az ünnepi asztaltól, 
hanem nyugton maradva mindenkit 
türelmesen meghallgatunk. Ennek 
ugyan mindig így kellene lennie, de 
karácsonykor talán ez a minimum. 
Adhatunk azonban többet is. S ha 
adunk, minden bizonnyal kapunk 
is… Néhány nap és karácsony, vasár-
nap már csak egyetlen gyertyát kell 
meggyújtanunk az adventi koszorún, 
s lelkileg hangolódnunk az ünnepre. 
Úgy, hogy a nagy, lélekromboló be-
vásárlási roham, láz közepette egyet-
len percre se felejtsük el a lényeget, 
jelesül azt, hogy a szeretet ünnepére 
készülünk. Merthogy ez (lenne) a ka-
rácsony értéke, igazi üzenete.
Szóval hamarosan karácsony. Áldott, 
békés ünnepeket, s – mivel lapunk 
legközelebbi száma január közepén 
jelenik meg – ezúttal már boldog új 
esztendőt is kívánunk.

Sámel József
főszerkesztő
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Megérkezett
Lovas hintóval érkezett a Mikulás a 
keszthelyi Fő térre, ahol idén is na-
gyon sokan várták. A nagyszakállútól 
szaloncukrot kaptak a gyermekek, ki-
csik és nagyok. 

RÖVID HÍREK Fejlesztési tervek és beszámolók
KÖZEL HATÓRÁS ÜLÉST TARTOTT DECEMBER 13-ÁN KESZTHELY ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE. A VÁROSATYÁK – NEM EGYSZER VITÁZVA – SZÁMOS ELŐTERJESZTÉST ALAPOSAN ÁTTÁRGYAL-
TAK, A LIBÁS TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉTŐL A VÁROS RENDEZÉSI TERVÉIG.

Az ülés elején került a kép-
viselők elé a Libás térség 
fejlesztéséről szóló tájé-
koztató. A JAVSE vitor-
lásklub melletti területen 
szándékozik egy társaság 
ingatlanfejlesztést végezni. 
Napirendre került a tele-
püléskép védelméről szóló 
rendelet felülvizsgálata is. 
A testület módosította a 
város jelképeinek és a te-
lepülés nevének használati 
rendjéről, valamint a szociális ellátások 
rendszeréről szóló rendeletet is. Döntöt-
tek a polgármesteri hivatal létszámának 
rendezéséről, és az államtól tulajdonba 
vett ingatlanok hasznosításáról. Tájé-
koztatókat fogadtak el a város gazdasági 
társaságainak (HUSZ Kft., KETÉH Kft., 
VÜZ Kft., Keszthelyi Televízió Nonpro-
fit Kft., Keszthelyi Városfejlesztő Non-
profit Kft.) idei várható eredményéről, 
és felülvizsgálták a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodást 
is. Meghatározták a testület 2019. első 

félévi munkarendjét, és támogatási kérel-
mekről is döntöttek az idei utolsó soros 
ülésen. Sürgősségi indítványként került 
napirendre egy játszótérfejlesztési pályá-
zat, a Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rummal kötött vagyonkezelési szerződés, 
a Balaton Fesztivál Alapítvány ügye és a 
fogászati ügyelet biztosítása is. 
Zárt ülésen tárgyaltak az Alapellátási In-
tézet intézetvezetői beosztására benyúj-
tott pályázatokról, az önkormányzat pe-
res ügyeiről, illetve sportolói elismerések 
adományozásáról.   

Az embereket érdekli

Manninger Jenő elmondta, az európai tendencia azt mutatja, hogy minél nagyobb jó-
létben élnek a családok, annál kevesebb gyereket vállalnak. Ezzel szemben a kormány 
célja, hogy megfordítsa ezt a trendet, így a jólét növekedésével emelkedjen a gyerekek 
száma is – tette hozzá. Elhangzott, azokat, akik három, négy vagy több gyereket vál-
lalnak, támogatni kell, és meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a családokban 
minél több gyerek szülessen. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, nem lehet 
az a terv, hogy – mint Európa más országaiban – migránsok betelepítésével oldják 
meg a jövőt. Manninger Jenő hozzátette, az ellenzéki pártok támadják a kezdeménye-
zést, az embereket viszont érdekli a téma. Az országgyűlési képviselő kéri mindazokat 
a Keszthelyen és környékén élő állampolgárokat, akik eddig nem töltötték ki a kérdő-
ívet, hogy tegyék azt meg, és küldjék vissza december 21-ig. A nemzeti konzultációs 
kérdőív online is kitölthető.

Életmódváltásra bírni a lakosságot
2013-BAN KEZDTE MEG KESZTHELYEN A MŰ-
KÖDÉSÉT A KESZTHELYI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGFEJ-
LESZTÉSI IRODÁJA. A SIKERES MŰKÖDÉST, AZ 
IRODA FENNÁLLÁSÁNAK ÖTÉVES JUBILEUMÁT 
ÜNNEPELTÉK A BALATON SZÍNHÁZBAN.

Hatvanegy egészségfejlesztési irodát nyi-
tottak meg 2012 és 2015 között az ország 
különböző pontjain uniós forrásból. A 
Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési 
Irodája az elsők között nyitotta meg ka-
puit, hogy segítse a lakosságot érdemi 
prevenciós és egészségnevelési munká-
val, összehangolva a kistérség egészség-
fejlesztési programjait. Nagyon fontos 
szerepük van az egészségügyi alapellátás, 
a járóbeteg-szakellátás és az egészségfej-
lesztési programokat megvalósító szer-
vezetek együttműködésében. A keszthe-
lyi iroda legfőbb feladatának tekintette 
már induláskor és jelenleg is, hogy a la-
kosságot életmódváltást támogató prog-
ramokba irányítsa vagy befogadja, az 
egészséges életmód iránt érdeklődőket 
különböző egészségfejlesztési progra-
mokkal segítse. Hegedüs Mária, az EFI 
vezetője a jubileumi ünnepségen számolt 
be az elmúlt öt év sikeres működéséről, 
s adott tájékoztatást a 2018 augusztusá-
ban kibővült lehetőségekről. A mentális 
egészség területén nyújt az iroda preven-
ciós tanácsadást, információkat. Fontos 
cél a mentális egészségvédelem és egész-
ségfejlesztés mint szemléletmód és stra-
tégiai cél bevezetése a köztudatba.
Az ünnepségen Manninger Jenő ország-
gyűlési képviselő gondolataiban kiemel-

te, hogy a kormány az elmúlt években is 
támogatta és a jövőben is fogja a lakosság 
prevenciós programjait. Mint mondta, 
nagyon fontos az egészséges társadalom, 
ahhoz pedig szemléletváltásra van szük-
ség.
A Keszthelyi Kórházban működő iro-
da ötéves munkájának eredményeiről 
dr. Kvarda Attila főigazgató beszélt az 
ünnepségen. Elmondta, hogy az iroda 
avatásakor kételyeik voltak, hogy hogyan 
tudják a működést hatékonnyá tenni, 
hogy lehet a kórház szervezetén belül 
működtetni. Mára azonban a számada-
tok igazolják a jogosultságát. A szolgálta-
tásokat igénybe vevők száma megközelíti 
a 15 ezer főt. Ez pedig bizonyítja, hogy 
széles körben igénylik a térségben az iro-
da által nyújtott szolgáltatásokat.
Nagy Bálint, Keszthely alpolgármeste-
re a jubileumi rendezvényen köszönetet 
mondott az iroda működésében részt 
vevőknek. A Zala megyében példaértékű 
egészségfejlesztési törekvéseket továbbra 
is támogatni kell – emelte ki beszédében.
A Balaton Színházban tartott, kulturális 
műsorral egybekötött ünnepségen több 
szűrésen is részt vehettek az érdeklődők, 
de megismerkedhettek egészséges ételek-
kel és mozgásformákkal is.                  (hé)Hazánk jövője múlik a családtámogatásokon

Az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok béreme-
léséről, valamint a családtámogatásokról tartott saj-
tótájékoztatót az Amazon Ház Látogatóközpontban 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának államtitkára és Manninger Jenő, a térség 
országgyűlési képviselője.
Rétvári Bence kiemelte: a kormány fontos felada-
tának tartotta, hogy megteremtse azt a többletfor-
rást, melyből a béremeléseket tudja finanszírozni. 
Hozzátette: az orvosoknak az elmúlt években több 
mint kétszázezer forinttal emelkedett a bruttó bére, az ápolók számára pedig hatvan 
százalékos béremelési programot indított a kormány. Úgy fogalmazott: döntöttek a 
folytatásról is, így a következő években összességében hetvenkettő százalékos bér-
emelést kapnak az egészségügyben dolgozó ápolók, szakdolgozók.
Manninger Jenő és Rétvári Bence a családtámogatásokról, az azzal kapcsolatos nem-
zeti konzultációról is szólt. Elhangzott: a programmal és támogatásokkal a nem-
zet, Magyarország jövőjét fogalmazták meg, hiszen az a családokon alapul. Fontos, 
hogy minél több gyermek szülessen, s ehhez megteremtsék a szükséges feltételeket. 
Mindez nem könnyű feladat, hiszen a fejlett országok tendenciája azt mutatja, hogy 
csökken a gyermekszám. Vannak azonban jó példák is, Magyarországnak ezeket 
kell követnie.
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Megjelent a kalendárium

Sem szerkezetében, sem időbeni 
megjelenésében nem változott, de 
nagyon sok újdonságot és érdekes-
séget tartalmaz – így mutatták be a 
Fejér György Városi Könyvtárban a 
Nyugat-Balatoni Kalendáriumot.

A régió életét, érdekes embereit és so-
kak által nem ismert tevékenységeket 
bemutató „retró” könyv 215 oldalas. 
Megtalálható az idén is benne min-
den olyan írás, amit a kezdetektől 
nem hagynak ki a szerkesztők, Pelcz 
István és Papp Péter. Elmondták: 
mindig több és több anyag, téma me-
rül fel. Az idei évben bemutatkozik új 
településként Zalacsány. Megismer-
heti az olvasó a közel ezerfős falu tör-
ténetét, benne a Csányi, a Batthyány 
családon át napjainkig, amikor már 
kedvelt turisztikai célponttá vált a 
Keszthelytől 14 km-re fekvő telepü-
lés. Természetesen nem hiányzik a 
horoszkóp, a finom ételek elkészíté-
séhez szükséges recept, az ünnepkö-
rök és az évfordulók sem az idei ka-
lendáriumból. De II. András kehidai 
oklevelétől kortárs verseken át az év 
madaráig számos érdekesség tárul az 
olvasók elé. Az elmúlt években is már 
kedveltté vált a színes tartalommal 
bíró kalendárium, sokan várták idei 
megjelenését. S hogy ki a célközön-
ség, kérdezhetnénk, de a válasz na-
gyon egyszerű. Aki a kalendáriumot 
a kezébe veszi, legyen az gyermek, 
fiatal vagy idősebb, talál benne magá-
nak való olvasmányt. A tartalmat ki-
egészítő fotók, régi dokumentumok, 
emlékeket idéző írások címei pedig 
annak is felkeltik az érdeklődését, aki 
nem ismerte az előző években meg-
jelent naptárt. A Nyugat-Balatoni Ka-
lendárium mindenkinek szól.      (hé)

Tájékoztatás az ünnepi 
hulladékszállítási rendről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az ünnepi időszakban az 
előre meghirdetett időpontokkal el-
lentétben a hulladékszállítási rend a 
következőképpen alakul:
December 22. (szombat): 
nem lesz hulladékszállítás
December 24. (hétfő): 
biohulladék-szállítás I-II. körzet
társasházi kommunális hulladékszállítás 
I-II. körzet 
December 25. (kedd): 
nem lesz hulladékszállítás
December 26. (szerda): 
nem lesz hulladékszállítás
December 27. (csütörtök): 
I. körzet kommunális hulladékszállítás 
a megszokott rend szerint
December 28. (péntek): 
II. körzet kommunális hulladékszállítás 
a megszokott rend szerint
December 29. (szombat): 
nem lesz hulladékszállítás
December 31. (hétfő): 
biohulladék-szállítás I-II. körzet
társasházi kommunális hulladékszállítás 
I-II. körzet
Január 1. (kedd): 
nem lesz hulladékszállítás
Január 2-től a megszokott rend szerint 
lesz hulladékszállítás.
Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
December 24-27.: zárva
December 28. péntek: 8–12 h 
2019. január 2-től a megszokott 
nyitvatartás szerint várjuk 
kedves Ügyfeleinket.
Boldog Karácsonyt kíván a HUSZ Kft.!

A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA KIEMELT FONTOSSÁGÚ A KORMÁNY SZÁ-
MÁRA – MONDTA MANNINGER JENŐ A NEMZETI KONZULTÁCIÓRÓL TAR-
TOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-
JE HANGSÚLYOZTA, RENDKÍVÜL FONTOS A NEMZET MEGMARADÁSA, ÉS 
ENNEK EGYIK PILLÉRE A GYERMEKVÁLLALÁS.
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Az agrárium eredményeiről
Egyebek között a magyar mezőgazdaság eredményeiről, az élelmiszerbiztonságról és az aktuális agrárpolitikai helyzetről esett 
szó a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének agrárfórumán. A hagyományos rendezvénynek a Pannon Egyetem Georgikon Kara adott 
otthont.

Összefoglalóan elhangzott: 2018-ban a 
húsmarhaágazat fejlődött a legdinami-
kusabban hazánkban. A szakemberek 
szerint a magyar terméknek nagyon jó 
piaca van külföldön, hazánkban azonban 
még mindig nagyon kevesen vásárolják. 
Jól teljesített idén a baromfitenyésztés és 
a sertéságazat is. A 2018-as év stratégiai 
fontosságú eleme volt új az szőlőültetvé-
nyek telepítése, valamint a régiek megújí-
tása is.
Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős államtit-
kára előadásában kiemelte: „Nagyon sok 
mindennek kell jól együtt állnia, hogy az 
agrárium sikeres évet zárjon, de a gazdák 
szorgalmas munkájának köszönhető-
en büszkék lehetünk az eredményekre. 
Ahogy arra is, hogy 2010 óta folyamato-
san sikerül az állattenyésztés presztízsét 
növelni a mezőgazdaságon belül” – tette 
hozzá. Zsigó Róbert az agrárium ered-
ményei mellett az élelmiszeriparról és 
az élelmiszerbiztonságról is beszélt. El-
hangzott, az élelmiszerhamisítás, illetve 

a feketekereskedelem egy uniós felmérés 
szerint a második helyet foglalja el a ká-
bítószer-kereskedelem után. Az állam-
titkár kiemelte, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal mindent megtesz 
azért, hogy partnere lehessen a tisztes-
séges vállalkozásoknak, és megfelelő 
információkkal lássa el a fogyasztókat. 
Süle Katalin, a Zala Megyei Gazdakörök 
Szövetségének elnöke kiemelte: a ren-

dezvényükön minden évben igyekeznek 
új információkat kínálni, így volt ez az 
idén is. „Minden alkalommal igyekszünk 
valami újat nyújtani. Ennek megfele- 
lően a fórumon szó esett az agrárium  
fejlesztési lehetőségeiről, az aktuá-
lis agrárpolitikai helyzetről, valamint 
a MAGOSZ szerepéről is. A keszthelyi 
fórum idén is nagy érdeklődésre tartott 
számot.

ünnepi Adomány a bölcsődének
Egy inverteres klímaberendezést ve-
hetett át a keszthelyi Szivárvány Böl-
csőde. A hűtő-fűtő klíma nemcsak a 
fűtésszámlát csökkenti, vagy nyáron 
az épület hűtését biztosítja, hanem egy 
szűrőberendezést is tartalmaz, így a 
porra allergiás gyerekek is nagy hasz-
nát veszik. A klímát egy helyi vállal-
kozó ajánlotta fel, és a Tegyünk Együtt 
Keszthelyért Egyesület segítségével 
került a bölcsődébe. Németh Miklós, 
az adományozó cég kereskedelmi ve-
zetője elmondta, lehetőségük volt ezt a 
berendezést jótékony célra felajánlani, 
és az egyesület segítségét kérték abban, 
hogy a klíma olyan helyre kerüljön, 
ahol ezt jól tudnák hasznosítani. A keszt-
helyi bölcsődébe 75 gyerek jár, az intéz-
ménynek ez az első klímaberendezése. A 
Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesület 
nagy örömmel segített a keszthelyi vál-
lalkozásnak az adományozásban, a böl-

csőde vezetése pedig hálásan fogadta a 
berendezést. Csizmadia Lászlóné intéz-
ményvezető elmondta, a jövőben más 
forrásból megpróbálnak több hasonló 
berendezést is beszerelni, a most átvett 
klíma a bölcsőde bejáratához kerül. A 

Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesület 
szeretné felhívni a helyi és környékbeli 
vállalkozók figyelmét, hogy amennyiben 
lehetőségük van adományokat felajánla-
ni, az egyesület munkatársai készséggel 
segítenek azok eljuttatásában.               (rk)

Csapadékvíz elvezetéstől az idősek segítéséig
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos egyeztetések, sportfejlesztések, idősek segítése, utca- és járda-, valamint játszótér fel-
újítások. Címszavakban néhány az idei feladatok közül, melyekről Nagy Bálinttal, Zámor városrész önkormányzati képviselőjével, 
Keszthely alpolgármesterével, az Idősügyi Tanács elnökével beszélgettünk.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén je-
lezte, jövőre megkezdődik az egyeztetés 
a Keszthelyt, benne Zámort érintő csa-
padékvíz-elvezetési tervekkel kapcsola-
tosan.
– Az elmúlt években sokat foglalkoz-
tam, egyeztettem a csapadékvíz elvezetés 
problémáival, annak megoldási lehetősé-
geivel kapcsolatban. Ez egy fontos kérdés, 
mely alacsony fekvése miatt Zámort és 
Keszthely több részét is érinti – fogalma-
zott, hozzáfűzve: a megoldást nem csak a 
városrészben kell keresni, hanem térségi 
megoldásban kell gondolkodni. Az ext-
rém időjárás – mely egész Európát, ha-
zánkat érinti – egyik jelensége, hogy hir-
telen nagy mennyiségű csapadék zúdul 
le, melyet az elvezető rendszer nem tud 
kezelni megfelelően. Erre megoldást kell 
találni Keszthely és Zámor tekintetében. 
Amint a képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén előzetes egyeztetéseimnek köszön-
hetően jeleztem, a vízügy felméréseket 
végez, hogy a Balaton vízszint emelése 
és az ezzel kapcsolatos csapadékvíz el-
vezetés miatt az érintett településeknek 
milyen igényeik vannak. A tervezésekre 
információim szerint összesen 890 millió 
forint áll rendelkezésre. Az egyeztetések 
jövő év elején elkezdődnek, a vízügye-
sek megkeresik a településeket. Kér-
tem a polgármesteri hivatalban dolgozó 
szakembereket, hogy ezekre készüljenek, 
hogy szakmai alapon minél eredménye-
sebben folytathassuk le a tárgyalásokat. 
A szakmai vélemények szerint fontos, 
hogy a Cserszegtomaj és Gyenesdiás 
felől Keszthely felé tartó csapadékvizet 

különböző eszközökkel las- 
sítani tudják. A feladat ösz-
szetett, erre kell terveket 
kidolgozni. Bízom benne, 
hogy minél előbb érezhető 
megoldások születnek. Ez 
közös érdek.
Ahogy az utak felújítása is. 
Tavaly kezdődött a prog-
ram, melynek köszönhe-
tően minden esztendőben megújul több 
járda és utca. Erre a képviselő-testület 
évente nagyságrendileg százmillió forint 
körüli összeget különített el.
– Ezt szeretnénk folytatni, továbbra is 
megtartva ezt a nagyságú keretet. Úgy 
gondolom, ha minden évben teljes körű-
en megújul 4-6 utca, akkor néhány esz-
tendőn belül ez látványos fejlesztést je-
lent. Nem csak az ott élők, hanem az arra 
közlekedők számára is pozitívum lesz.
Nagy Bálint szót ejtett a sportfejleszté-
sekről is. Mint mondta, egy település 
életében fontos, hogy mennyire aktívak a 
közösségek. Keszthelyen sok a jól műkö-
dő, aktív szervezet, a sport terén is.
– Városvezetőként elengedhetetlen fel-
adatnak tartom, hogy támogassuk e szer-
vezetek működését, olyan projekteket, 
programokat valósítsunk meg, melyek 
mindezt segítik. Idén – a költségvetésben 
sportra elkülönített keretből – számos 
olyan infrastruktúra fejlesztést tudtunk 
támogatni, mely ezt a célt szolgálja. Sze-
retnénk ezt folytatni a jövőben is, hiszen 
a sportnak – számos jótékony hatása 
mellett – közösségformáló szerepe is van.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen 

Nagy Bálint előterjesztésé-
ben javasolta, hogy nyújtsák 
be azt a pályázatot, mely a 
városi játszóterek felújítását 
célozza. Ezt elfogadta a tes-
tület.
– Fontos, hogy a családokat 
minden téren, így a szabad-
idő eltöltésében is segítsük, a 
játszótereket jelentős szám-

ban szeretnénk megfelelően felújítani a 
városban. Ezzel folytatódhatnak a már 
megkezdett játszótérfelújítási munkála-
tok.
Az idősek számára ugyancsak szá-
mos programot szerveztek. Nagy Bálint, 
az Idősügyi Tanács elnökeként úgy véli, 
hogy a város tartozik azzal az idős embe-
reknek, hogy segítse őket.
– Igény volt a színvonalas programokra, 
ezekből többet is sikerült tartanunk. Ilyen 
volt az Őszköszöntő, az Idősek hete záró 
gálája, valamint a Mindenki névnapja 
program. A visszajelzések azt igazolják, 
hogy jó úton járunk, a rendezvények so-
rát terveim szerint tovább bővítjük a jö-
vőben. Az Idősügyi Tanács kezdeménye-
zésére 2019 elején sikerül beindítanunk 
egy olyan szolgáltatást, mely a rászoruló 
idős keszthelyi embereket segíti abban, 
hogy egyszerűbben eljuthassanak az or-
voshoz vagy a gyógyszertárba. Erre is 
nagy igény volt, a kéréseknek erőnkhöz 
mértem próbálunk eleget tenni a jövő-
ben is. S ha már a jövőt említettem, ak-
kor ezúton kívánok boldog, szeretetteljes 
karácsonyt és boldog új esztendőt min-
denkinek.

Első hely a Bolyai-versenyen
Szép sikert ért el a Csány–Szendrey-iskola csapata, a diákok megnyerték Bolyai anya-
nyelvi csapatverseny országos döntőjét.

Összesen 1140 harmadik osztályos csa-
pat közül lettek a legjobbak a Keszthe-
lyi csodabaglyok (Gyarmati Virág, Kása 
Lukács, Molnár Liza, Tamcsu Szófia), a 
nagy múltú, rangos Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny országos döntőjén szerez-
ték meg az első helyet. A felkészítő taná-
ruk, Szalai Klára szerint a következetes 
felkészülés és a pedagógus–gyermek–

szülő hármas egysége vezetett a siker-
hez. Az állatok szeretetéről és védelméről 
szóló versenyen a szóbeli után a finálé 
írásbeli részében a nyelvhelyesség mel-
lett az irodalmi műveltségről és általános 
tájékozottságról is számot kellett adni a 
gyerekeknek.  
– Az, hogy az országból a huszonhét leg-
jobb csapat közül felállhattunk a dobogó 

legfelső fokára, s aranyérmet kaphattak 
a gyerekek, nagyon nagy elismerés szá-
mukra, és a továbbiakban hatalmas erőt 
ad majd nekünk – mondta Szalai Klá-
ra, aki úgy véli: minden gyereket a saját 
képességei szerint kell fejleszteni, és ha 
valaki valamiben kimagasló, azt igenis 
mutassa meg.
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Rangos díjak, 
újabb alkotások
A Horthy Miklós Társaság 2018. évi Horthy-díját Turi Török Tibor 
keszthelyi művész nyerte.

– Hogyan érdemesült a rangos elismerésre? – kérdeztük a műter-
mében, ahol éppen Hunyadi János Budapestre kerülő mellszobrát 
formázta.
– Igyekeztem a társaság hasznos tagja lenni. A szervezeti életben 
idő híján nem tudtam vágyam szerint részt venni, de nemzeti 
nagyjainkat ábrázoló műveimmel – úgy hiszem – sokat segítet-
tem, segítek. A szobrok és domborművek a Kárpáthaza számos 
helyén közterekre kerültek.
– Úgy tudom, hogy tavaly a Horthy Érdemkeresztet is a bocskaijára 
tűzték…
– Igen. A kormányzó személye jobbára negatív, melyet az állam-
párti érában sulykoltak belénk. Bevallom, elég hézagos informá-

ciókkal, mi több, tévesz-
mékkel bírtam a témáról 
a rendszerváltás idején. 
Azóta számos könyvet el-
olvasva vallanom kell: ha 
nincs Horthy Miklós, ez 
a kicsiny Magyarország 
sincs. Trianon csak nem-
zeti drámánk első felvoná-
sa volt. Ha nem lép színre 
és fogja vasmarokra ha-
zánk gyeplőjét, a románok 

második szuszra a Tiszáig jönnek, Titóék a Balaton déli vonaláig, 
és a Cseh-Tót Köztársaság (első nevük) annektálja északi megyé-
inket. A kisantant célja teljes felprédázásunk volt. Egy Budapest-
szerű városállamot talán meghagytak volna nekünk.
A díjkiosztón Zetényi-Csukás Ferenc, a társaság elnöke elmondta: 
a 2018-as Horthy-díj eldöntésében nem volt vita vagy nézetkü-
lönbség, egybehangzóan Turi Török Tibort választotta a közösség.
– A Horthy Miklós Társaság köszönetét és elismerését fejezte ki a 
szervezetünkért véghezvitt áldozatos és alázatos tevékenységéért. 
Soha nem felejtjük el szobrai önzetlen felajánlását társaságunk ré-
szére, amelyek közül nagytiszteletű Baltazár Dezső püspök szobra 
Hajdúböszörményben, a Baltazár-kúria kertjében állhat, illet-
ve Horthy Istvánné gróf Edelsheim Ilona mellszobrának közös 
felajánlását a kenderesi Horthy Miklós Tengerészeti és Néprajzi 
Múzeum részére. Köszönettel vettük számos más felajánlását, tisz-
telve az emberi tartását, a magyarságért és a nemzettudat erősíté-
séért végzett erőfeszítését.
Turi Török Tibortól – aki munkásságáért Szentes várostól kiér-
demelte a Rimely Dezső-emlékérmet –további terveiről is érdek-
lődtünk.
– A beregszászi Kárpátaljai Magyar Főiskolára készült elhunyt 
igazgatójuk szobra, melyet Orosz Ildikó rektor asszony avatott 
fel. Tavasszal Rákóczi-alkotásom kerül Verecke faluba. A felvidé-
ki Martoson leplezzük le márciusban az 1947-ben halálra kínzott 
Vecsey József büsztjét.
– Elég sűrűnek tűnik az évkezdet.
– Hát igen, főleg ha még hozzáadjuk azt az öt alkotást, melyet má-
jusig kihelyezünk – tette hozzá a szépmíves alkotó.

Év végi fogadáson köszönte meg partnerei 
és munkatársai egész esztendőben végzett 
munkáját, segítségét a keszthelyi Család- és 
KarrierPont. A szervezet szakmai vezetője, dr. 
Gábor Hajnalka beszámolt a tevékenységükről, 
hangsúlyozva: számos rendezvénnyel várták az 
érdeklődőket, s így lesz ez a jövőben is.

Ünnepre hangolva

Karácsonyi hangolódásra várták a családokat a Család- és 
KarrierPontba. Az érdeklődők ünnepi fotózáson is részt 
vehettek, ahol két karácsonyi háttér előtt is pózolhattak a 
családok. A fotókat profi fényképész készítette, a képek pe-
dig már akár a karácsonyfa alá is bekerülhetnek. Az anyu-
kák ahhoz is kaptak ötleteket, hogy hogyan készíthetnek 
finom és gyors süteményeket. A finomságok megalkotásá-
ban a gyerekek is segédkeztek Mácsai-Molnár Ágnesnek. 
A Gyorsan Süti tulajdonosa elmondta, a mai világban egy-
re kevesebb idejük van az embereknek sütni-főzni, ezek-
kel a receptekkel pedig a karácsonyi készülődést szeretné 
megkönnyíteni. 
A Család- és KarrierPontban a játszószoba sem maradt 
üresen, a fényképek és a sütikészítés mellett a játékok ör-
vendtek a legnagyobb népszerűségnek. Dr. Gábor Hajnal-
ka szakmai vezető elmondta, nagyon fontosnak tartják, 
hogy rendszeresen szervezzenek különböző rendez-
vényeket, közösségi programokat a családoknak, hiszen 
ez a legfontosabb célkitűzésük. A Család- és KarrierPont 
irodájában idén lesz még karácsonyi ünnepség, valamint 
ünnepváró és egyben évértékelő rendezvény is.            (rk)

Tekerősök találkozója
A keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 18. alkalommal rendezte meg az év végi tekerőstalálkozót. 
Népzenészek, hangszerkészítők tanították a diákokat három napon át 
Keszthelyen. 

A népi hagyományok oktatása már az óvodákban elkezdődik, később 
az iskolai évek alatt nagy szerepet kap az oktatásban az a cél, miszerint 
a gyermekek ismerjék meg a helyi és környékbeli népszokásokat, népi 
ünnepeket, népművészeti alkotásokat, népzenei kincsünk egy-egy ré-
szét. Keszthelyen a Család Általános Iskolában közel két évtizede úgy 
oktatnak, hogy a mindennapok része legyen népünk hagyománya. 
Az oktatási intézmény megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a nép-
zenei oktatásra, a hagyományok ápolására, a népzenei világ megis-
merése. Tizennyolc éve szerveznek tekerőstalálkozót, ahová meghív-
ják hazánk tekerős kiválóságait. Ebben az évben is eljött Keszthelyre 
Szerényi Béla népzenekutató, ezüstkoszorús hangszerkészítő, hogy 
segítsen a diákoknak alapvető játéktechnikákban, a hangszer helyes 
használatában és hangszerismeretben. A tekerőlantozás minden for-
télyát megmutatta a mester. Az iskolai rendezvényen sokat tanulhat-
tak a gyerekek az egykor kolduslantnak is nevezett hangszerről, arról, 
hogyan sírták el bánatukat vagy mesélték el örömüket régen tekerőn, 
dallamokban. Megértették azt is, hogy miért mondta Kosztolányi De-
zső a '30-as években: „Szegény ember kenyere a nyenyere”. Hogyan 
illeszkedett bele a társadalmi kultúrába, és mekkora utat tett meg a 
hangszer időben és térben, valamint különböző társadalmi osztályok 
között. Minden korosztály részt vett az oktatásban. Ki népdalokat 
tanult, ki tekerőlanton vagy kísérőhangszereken játszott a tekerősök 
adventi találkozóján a Család Iskolában.                                       (hé)

Elismerték a kultúrában 
kimagasló gyerekeket

73 gyerek vehetett át oklevelet és apró ajándékot a Ba-
laton Színház Simándy termében. A Goldmark Károly 
Művelődési Központ minden évben elismeri azokat a 
gyerekeket, akik az adott tanévben kiemelkedően tel-
jesítettek a kultúra területén. Csengei Ágota, a művelő-
dési központ igazgatója elmondta, a kultúra kosarába 
sok minden belefér, így többek között az ének, a tánc, a 
zene, a mese- és versmondás és a képzőművészet is. A 
program nem titkolt célja, hogy a gyerekeknek kedvet 
csináljon a város kulturális rendezvényeinek megláto-
gatásához. Az elismerés a diákok számára is nagyon 
sokat jelent, akiket minden évben a pedagógusok és 
az iskolák vezetői választanak ki. A rendezvényen már 
hagyomány, hogy az egyik iskola diákjai műsorral kö-
szöntik a társaikat. Ezúttal a Zöldmező utcai iskola ta-
nulói készültek zenés karácsonyi műsorral. A program 
végén egy több mint 100 szeletes tortával vendégelték 
meg a gyerekeket.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.• +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Hévízi Tófürdő télen is!
Hangolódjon velünk az ünnepekre!

Kedvezményes zárás előtti belépőink:

(A feltüntetett árak Forintban (Ft) értendőek és 
az Általános forgalmi adót (ÁFA-t) tartalmazzák.)

Lótusz 
(felhasználható: 
tó+wellness/szaunavilág, 
zárás előtt 3 órával)

3 600 Ft 

Nympha 
(felhasználható:tó, 
zárás előtt 2 órával)

2 300 Ft 
Aktuális 

nyitvatartásunk:
Nyitás: 9.00

Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő vége,

Wellness vége: 17.00
Fürdőzárás: 17.30
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Karácsony ünnepe 
A megajándékozott ember
Az Ige megtestesült, láttuk az ő dicső-
ségét, az Atya Egyszülöttének dicsősé-
gét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 
1,14). Ez a szentírási idézet jutott eszem-
be, amikor most karácsonyra gondolok. 
Az adventi idő, az Úr eljövetelére való 
várakozásunk sok-sok lehetőséget rejtett 
magában, hogy felfedeztük, milyen nagy 
az Isten, amikor bennünket Fiában meg-
ajándékoz évről-évre és szemléljük az 
ÉLET nagy ajándékait. 
Az első ajándék a család, ahol megszület-
tünk, felnevelődtünk, értékeket kaptunk 
és a szeretet megannyi meghitt percét, 
óráját, napját. Jean Vanier szerint, aki a 
Bárka közösséget megalapította, a közös-
ség az ünnep és a megbocsátás helye. Itt 
megállunk, és minőségi időt adunk csa-
ládtagjainknak, szeretteinknek. A szere-
tet egyik nyelve ez, ami soha többet nem 
tér vissza, mondhatom, hogy majd más-
kor, legközelebb, de az itt és most élmé-
nye nem tér vissza többet. Egy történet, 
ami elgondolkodtat az időről: Ryan kicsi 
volt, amikor apához odasietett és kér-
te: „játssz velem!”, de apa az válaszolta: 
„most nem érek rá”. A gyerek később újra 
kérte: „gyere el velem a focimeccsre!”, de 
apa a sok munkájára hivatkozva, ismét 
nemet mondott. Teltek az évek, és a ka-
masz Ryan most horgászni akart menni 
apjával, de az édesapa nem tudott rá időt 
szakítani, és elutasította fiát. Majd jött egy 
nap, amikor az apa hazaérkezett a mun-
kából, és kérte fiát: „Ryan, akarok veled 
beszélni”, de a fiú nem ért rá, mert sok 
tanulnivalója volt az egyetemen. Az apja 
később hívta fiát: „gyere, elmegyünk egy 
jó étterembe”, de Ryan annyit válaszolt: 
„apa, add ide az autó kulcsát elmegyek a 
barátaimmal”. Végül az apa belátta, csak 
azt kapta vissza, amit ő adott gyereké-
nek. Vegyük észre, az idő nagy tényező, 
de jól bánni vele hatalmas tudást igényel. 
„A közösség soha nem öncélú, hanem 
jel: arra hív, hogy messzebbre, „előrébb” 
menjünk, a szeretet hív: jöjj és igyál a 
forrásból, amely az Örökkévalóból fakad, 
és megnyilvánul minden egyes közösségi 
szeretet-aktusban, a benső közösségnek 
minden egyes átélt pillanatában” – írta 
Jean Vanier.
A megbocsátáshoz jó szándék, nagy el-
határozás és idő kell, de változni érde-
mes és lehet. Újra szeretném idézni Jean 
Vanier-t: „Ha nincsenek gyökereink, 
nem tudjuk megtalálni talajunkat, és 
növekedni sem tudunk. Stabilitás nélkül 

nem tudunk megbirkózni az élet alapvető 
kérdéseivel. Stabilitás nélkül nem tudjuk 
megismerni igazi énünket.” A családban 
tanuljuk meg a megbocsátást, hogyan 
kérjek bocsánatot, tanuljam meg azt a 
helyes énképet hordozni, aki én vagyok. 
A Szent Család a betlehemi megérkezés-
kor nem kapott helyet a szálláson, Szent 
József erős hite, kitartó, aggódó szeretete, 
gondoskodása végül eredményre veze-
tett, mert bár nagyon szegényes helyen, 
de mégis a meghittség légkörében hoz-
hatta világra gyermekét Mária. Az Is-
tenre való bátor ráhagyatkozás és a saját 
erőfeszítése Szent Józsefet közelebb vitte 
Máriához, a megszületett Gyermekhez, 
Jézushoz, és a hódoló pásztorok első lá-
togatása az emberi közösség örömteli, a 
másik felé nyitott, szeretet adó arcát mu-
tatta azoknak, akiknek akkor és ott szük-
sége volt rá.
Karácsony nagy ajándéka az élet, amely 
megszületett, az élet, amit csak egyszer 
tudunk jól megélni. Feltehetjük a kér-
dést: miért lett az Isten Fia emberré? A 
válasz János evangéliumából: „Benne az 
élet volt, s az élet volt az emberek világos-
sága. A világosság világít a sötétségben, 
de a sötétség nem fogta fel.” Meglátjuk-e 
célunkat, mit akar tőlünk az Isten, vagy 
irányvesztett emberként vagyunk jelen a 
családban, a munkahelyen, az iskolában? 
Álljon itt egy történet a világítótoronyról:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kicsi falu a sziklás tengerparton. 
Gyakran csaptak le rá a tenger viharai, 
melyek sok nagy hajót zúztak szét a szik-
lákon, s a haragos vízben sok matróz lelte 
halálát. Egy nap a falusiak úgy határoz-
tak, hogy világítótornyot építenek a ten-
gerbe nyúló kis félszigeten, hogy így tart-
sák távol a hajókat a veszélyes szikláktól, 
s a jeges vízben veszélybe sodrott embe-
reket így megmenthessék. A szót tettek 
követették, s hamarosan felépítették a 
világítótornyot, őröket állítottak, mentő-

csónakokat vásároltak. Immár sokkal ke-
vesebb hajó csapódott a szikláknak, s mi-
kor mégis megtörtént a tragédia, azonnal 
felhangzott a vészjelzés, és az emberek a 
partról életüket kockáztatva igyekeztek 
kimenteni a haragos, jeges vízbe sodró-
dott hajósokat. Egy nap valaki azt java-
solta, hogy mivel igen sok időt töltenek 
a világítótorony körüli szolgálatban, 
időnként jöjjenek itt össze mindannyian, 
élvezve a jó társaságot. Ez így is történt. 
Hamarosan azt is elhatározták, hogy ha 
már ilyen sok időt töltenek itt, akár ké-
nyelmesebbé is tehetnék ezt a csodálatos 
helyet. A világítótorony hamarosan éle-
tük középpontjává vált.
Egy sötét éjszakán olyan hatalmas vihar 
csapott le rájuk, amelyet a szelek évekig 
érleltek. A világítótoronyban szolgá-
ló emberek hosszú órákon át mentették 
a jeges vízbe hullott matrózokat, majd 
bevitték őket a menedékhelyre. Ezúttal 
azonban, mikor a vihar már alábbha-
gyott, néhányan a szolgálattevők közül 
igazán dühösek lettek a viharra. Hiszen 
a vihar volt az, amely arra kényszerítette 
őket, hogy elhagyják a világítótorony biz-
tonságát és kényelmét, felcserélve azt a 
tenger háborgó jeges vizére. A vízből ki-
mentett matrózok ráadásul bepiszkolták 
a szőnyegeket, és rendetlenséget hagytak 
a konyhában. S ha még a tűzhelyet láttá-
tok volna! El is döntötték, hogy a kimen-
tett matrózokat ettől kezdve a pincében 
helyezik el, nem a kényelmes emeleti he-
lyiségekben.
Nem sokkal később újabb hatalmas vi-
har érkezett a partokra. Ezúttal azonban 
csak a mentőegységek fele szállt csóna-
kokba és látott neki, hogy a jeges vízből 
embereket mentsen. A vízimentők közül 
jó néhányan döntöttek úgy, hogy ezután 
bizony nem szállnak vízre, sokaknak 
egyre kevésbé tetszett, hogy elhagyják a 
világítótorony kényelmét, hogy dacolja-
nak a vihar veszélyeivel. Úgy döntöttek 
hamarosan, hogy a fény ugyan világítani 
fog, de a mentőmunkákat abbahagyják.
A döntés ellen tiltakozók kisebbségben 
voltak, összefogtak, és egy kicsit lejjebb a 
parton új világítótorony építésébe kezd-
tek. Mindennap figyelmeztették az arra 
járó hajókat, és ha szükség volt rá, az 
embereket is kimentették a jeges vízből. 
Ahogy az új világítótorony híre egyre 
növekedett, a régi világítótorony fénye 
fokozatosan halványult.
Isten a te kezedbe helyezte, hogy fény le-
gyél a közösségedben. Te tudod ezt? Aka-
rod élni a rád bízott feladatot? Szeretnéd, 
hogy Isten benned éljen? Dönts most!  
Időt adott neked Isten. 

Tál Zoltán plébános

FÖLDGÁZ- ÉS ÁRAMSZÁMLÁK 
KÉNYELMESEN, ONLINE, AKÁR 
A MOBILODRÓL!
Igényeld most és 1000 Ft-ot azonnal jóváírunk számláidból. 
Sőt, az új regisztrálók között ajándékutalványokat sorsolunk ki!

Hagyd meg  
a papírt az ünnepi  
csomagoláshoz!

Részletek: www.kattanjazeszamlara.hu

Kattanj az e-számlára és nyerj!
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Pálinkát akár inggombból is…
Pálinkát mindenből – még inggombból is – lehet főzni – mondta viccesen, egy idős bácsit 
idézve Komoróczi Lajos, amikor a pálinkafőzés rejtelmeiről kérdeztük. Aztán komolyra 
fordítva szót hozzátette: egyáltalán nem mindegy, hogy miként és főként hogyan készül 
el az ital. Minderről szó esett a keszthelyi pálinkamustrán is.

– Keszthelyen 2012 óta tartunk házipá-
linka-ünnepet – ami elég hosszú idő, 
tehát elvileg változhattak, javulhattak a 
pálinkák, de ilyenkor mindig annak az 
öreg halásznak az esete jut eszembe, akit 
vénségére arra köteleztek, hogy levizs-
gázzon halászatból, holott 60 éve a Bala-
tonban halászva tartotta fenn magát és a 
családját. Szóval, vizsgáztatják az öreget, 
bármit kérdeznek tőle, mindenre tudja 
a választ. Végül felteszik neki az utolsó 
kérdést: „Bátyám, isznak-e a halak a Ba-
latonban?” Az öreg vakarja a fejét, mit 
válaszoljon erre, majd kivágja magát: 
„Hogy isznak-e, azt nem tudom, de hogy 
módjukban áll, az biztos.” Szóval: aki sze-
retett volna tanulni a tőle gyakorlottab-
baktól, annak volt rá módja, hisz számos 
tapasztalt otthonfőző barátomat hívtam 
meg az évek során, akik mindig szívesen 
válaszoltak az otthonfőzéssel kapcsolatos 
kérdésekre, és engem is sokan kerestek-
keresnek az éppen aktuális kihívás meg-
oldása érdekében. Aki tanulni, fejlődni 
akar, e téren mindig megtalálja a lehe-
tőséget rá, de nem mindenki veszi a fá-
radságot, hogy gyarapítsa az otthoni pá-
linkafőzéssel kapcsolatos ismereteit. Van 

néhány ismerősöm, akik az első alkalom-
mal hozott párlataikra jó szándékú kriti-
kát kaptak a zsűritől, és ez nem arra sar-
kallta őket, hogy próbáljanak változtatni 
az addigi gyakorlatukon, hanem inkább 
elmaradtak a rendezvényről. Az igaz-
ság az, bármekkora is a „szakirodalma” 
az otthonfőzésnek, bármilyen könnyen 
hozzá lehet férni az információhoz, a 
„frontális tanítás” legalább 1-2 alkalom-
mal elengedhetetlen. Sajnos (nagyon) 
kevesen tanítjuk az otthonfőzés „tudo-
mányát” – és sajnos kevesen is igénylik a 
segítséget. Valamilyen szinten mindenki 
tud pálinkát főzni, valamilyen minőséget 
mindenki képes produkálni. Azt szok-
tam mondani: olyan rossz pálinkát nem 
főztek még, hogy valaki meg ne itta vol-
na. Ebben nemcsak az a szomorú, hogy 
valaki rossz minőségű pálinkát iszik ahe-
lyett, hogy jót inna, hanem a rossz mi-
nőség gyakran súlyos egészségkárosító 
hatással is együtt jár. Amikor elmegyek 
egy-egy faluba „tanítani”, az otthoni fő-
zésről beszélgetni, a feltett kérdésekből és 
a hozzászólásokból is könnyen lemérhe-
tő, ki milyen szinten van birtokában a jó 
minőségű házipálinka készítéséhez szük-

séges ismereteknek. Már nagyon sokfelé 
tartottam előadást a témában, de még 
több helyen nem, ezért felajánlottam itt 
a nyugat-balatoni településeknek, hogy a 
téli időszakban szívesen elmegyek, és két 
részletben elmondom a pálinkafőzéssel 
kapcsolatos alaptudnivalókat. Először a 
cefrézés, majd a lepárlás ismereteiről be-
szélnék alaposan – de sajnos a 40 telepü-
lés „kultúrosa” közül egyik sem gondolta 
úgy, hogy a falujában élő otthoni „csö-
pögtetőknek” segítene némi továbbkép-
zés, pedig senki sem úgy születik, hogy 
tudja: hogyan lehet jó pálinkát főzni. Ez 
is olyan ismeret, mint az ábécé 44 betűje: 
azokat meg kell tanulnunk, hogy írni, ol-
vasni tudjunk. Majd ennek az alaptudás-
nak a birtokában már mindenki olyan 
szintre juthat el, amilyenre szorgalma, 
tehetsége, lehetősége őt predesztinálja. 
Az otthoni pálinkafőzésnek is vannak 
alapismeretei, mellyel mindenkinek tisz-
tában kell(ene) lennie, majd ezek birto-
kában már tovább lehet lépni a minőség 
terén is.

A bor szeretete és tisztelete 
Évzáró ünnepi közgyűlését a Festetics-kastélyban tartotta a Da Bibere Zalai Borlovag-
rend. A Zala megye szőlész-borász társadalmát tömörítő rend új tagokkal is bővült 
2018-ban.

A 2000-ben alapított Da Bibere 
Zalai Borlovagrend már a kez-
detekben célul tűzte ki a Zalai 
borvidék szőlő- és borkultúrá-
jának ápolását és a zalai borok 
népszerűsítését, lovagi erények-
kel: hűséggel, becsülettel, alázat-
tal. Évente több rendezvényen, 
kulturális ünnepségeken, szak-
mai fórumon vesznek részt, és 
a borversenyek zsűrijének is 
állandó tagjai. Az évzáró ünnepi köz-
gyűlés határozatképességének megál-
lapítását követően az ország legnagyobb 

területű borrendjének tagjai néma fel-
állással tisztelegtek azok előtt, akik már 
nem lehetnek közöttük. Az éves mun-

kát és a borászok évét dr. Brazsil József 
nagymester értékelte, kiemelve, hogy a 
szőlészek-borászok szempontjából kivá-
ló évet zártak. A késői tavasz és a kora 
nyár a szőlőtermésben megtette hatását, 
csapadék is volt, a fürtök is gyorsan fej-
lődtek, és az érés is korábban bekövet-
kezett. A jövő évre kitűzött feladatok 

között nagy hangsúlyt kapott az 
az emlékkönyv, amit a Da Bibere 
Zalai Borlovagrend fennállásának 
20. évfordulójára, 2020-ra szeret-
nének elkészíteni. 
Az ünnepi közgyűlés kiemelt 
eseménye volt az új tagok felvé-
tele. Ajánlás és fogadalomtétel 
után három taggal bővült a rend. 
Rónási Gyuláné borász Lentiből, 
Horváth Szabolcs borász és Papp 
Gábor informatikus mérnök 

Becshelyről csatlakozott a borlovagok-
hoz, hogy az aktív közösségben is a szőlőt 
és a bort „szolgálja”.                  (hé)

GasztroBalatoni Krónika

Tűzdelt fácánpecsenye
Hozzávalók: 2 db fiatal fácán, 20 dkg füstölt szalonna, 5-6 evőkanál olaj, 4 sa-
vanykás alma, 8 szegfűszeg, majoránna, 1 dl fehérbor, őrölt bors, só

A megtisztított madarakat kívül-belül besózzuk, borsozzuk, bedörzsöljük ma-
joránnával, és fél órán át pihentetjük. Az almákat a szegfűszeggel megtűzdel-
jük, a fácánok hasüregébe tesszük.
A fácán lábait összekötjük, a szárnyvégeket hátrahajtjuk, a melleket és combo-
kat sűrűn megtűzdeljük a vékony csíkokra vágott szalonnával.
A madarakat egy mélyebb tepsibe tesszük, leöntjük a forró olajjal, és előmele-
gített sütőben, nagy lángon hirtelen megkapatjuk, majd mérsékeljük a tüzet, 
aláöntjük a bort, és lefedve pároljuk.
A fedőt levéve, néha-néha saját levével locsolgatva, rövid lére sütjük. Gyü-
mölccsel gazdagított barnamártással és burgonyakrokettel tálaljuk.

Egy 2016-os központi ORFK-utasítás alap-
ján, az előző évek tapasztalatainak és a helyi 
sajátosságoknak figyelembevételével a 2018. 
november 25. – 2019. január 13-ig tartó idő-
szakra a Keszthelyi Rendőrkapitányság is 
kiemelt figyelmet fordít. Az év végi ünnepi 
bevásárlást végzők és az év végi ünnepi tu-

rizmusban részt vevők biztonságának javí-
tása és a jogsértő magatartások megelőzése, 
visszaszorítása érdekében ebben az időszak-
ban külön feladatok várnak a rendőrökre.
Adventi, ünnepi rendezvényeken, vásáro-
kon, bevásárlóközpontokban, turisztikailag 
frekventált helyeken és azok környezetében, 
vasútállomásokon, buszpályaudvarokon és 
az oda vezető útvonalakon, röviden azokon 
a helyszíneken, ahol nagyobb létszámú tö-
meg megjelenésére lehet számítani, fokozott 

rendőri jelenléttel, együttműködő társható-
ságok bevonásával lebonyolított járőrszol-
gálatokkal, ellenőrzésekkel találkozhatnak 
a közrend és a közbiztonság fenntartása 
érdekében. A rendőri erők koncentrálásá-
val, polgárőrökkel, közterület-felügyelőkkel 
közösen próbálunk mindent megtenni a 

vagyon elleni szabálysértések, bűncselek-
mények, különösen a zseblopások, alkalmi 
lopások, rablások megelőzése érdekében, de 
örök érvényű jó tanács, hogy a saját bizton-
ságáért mindenki maga tehet a legtöbbet. 
Kérjük, értékeikre vigyázzanak! Ne hord-
ják, ne tartsák feltűnő helyen, inkább az 
autók csomagterében, mint az utastérben, 
táskáikon a cipzárt behúzva inkább vállon, 
nyakban, maguk előtt tartva, ne a bevásárló-
kocsikban! PIN-kódot ne a bankkártya  

mellett, hanem fejben, telefonban tárol-
va!
Természetvédelmi, vad- és halászati őrök, 
mezei őrszolgálatok segítségével próbáljuk 
megakadályozni a fenyőfalopásokat, orvha-
lászatot. Az utakon ellenőrizzük a fenyőszál-
lítmányok származását, és közterületeken a 
fenyőfaárusok tevékenységét is.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása ér- 
dekében a Közlekedési Felügyelőséggel kö-
zösen dolgozunk a jogsértések megelőzé-
sén, felszámolásán. Kiszűrjük az ittas jár-
művezetőket és a gyorshajtókat, fokozottan 
ellenőrizzük a passzív biztonsági eszközök, 
gyermekülés, biztonsági öv használatát, a 
nehézgépjármű és autóbuszvezetők vezetési 
és pihenőidejének betartását, a gépjárművek 
műszaki állapotát. Nem büntetések kiszabá-
sa a cél, hanem a balesetek megelőzése! Kér-
jük, önszántukból, meggyőződésből tartsák 
be a közlekedési szabályokat, és közlekedje-
nek óvatosan, körültekintően!
Az óévbúcsúztatóhoz kapcsolódóan a mi 
feladatunk ellenőrizni a közterületen piro-
technikai eszközöket árusítókat is. Ne fe-
ledjék, a petárdázás rendkívül veszélyes, és 
ezért tilos!
Az Önök biztonsága érdekében a rendőrség 
„csak” ennyit tesz az ünnepek alatt.
Bűn- és balesetmentes ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi hírek – Kellemes ünnepek
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programajánló
keszthely városi programok

A negyedik adventi hétvégén is számos prog-
rammal várják az érdeklődőket Keszthelyen. 
22-én játszóház, Jáni Mihály oboa hangverse-
nye, Petruska koncert, tűzzsonglőrök bemu-
tatója szórakoztatja a közönséget. Vasárnap 
gyermekkoncert, a Civil karácsony után 17 
órakor gyújtják meg a negyedik gyertyát.  Ez-
után Nagyik karácsonya előadás, majd Vásáry 
André koncertje szerepel a programban.

December 22.
Advent negyedik vasárnapja

 

moziműsor
 tapolca

2018. december 19–26.

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal pályázati (műszaki) referens 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Városi szilveszterrel búcsúztatják 
az óévet Keszthelyen, az eszten-
dő utolsó napján este a Fő téren 
koncertek várják a közönséget, 
éjfélkor pedig tűzijáték lesz. Ja-
nuár elsején 15 órakor a Helikon 
kastélymúzeumban újévi koncer-
tet ad a Happy Dixieland Band és 
Malek Andrea.

December 31.
Városi szilveszter

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munka-
rendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM-rendeletben, valamint Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rende-
letében foglaltak figyelembevételével értesíti a lakosságot, hogy a 2018. 
december hónapban a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje az alábbiak szerint alakul.
I. Decemberi ügyfélfogadási rend:
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
II. Igazgatási szünet:
2018. december 27. (csütörtök) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szü-
netel. 2018. december 28. (péntek) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás 
szünetel. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és 
a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyv-
vezetőnél a Keszthely, Fő tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak szerint:
2018. december 28. (péntek):   8.00 – 12.00 óráig
Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, házasságkötésre beje-
lentkezés, szertartások megtartása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás 
stb.) történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 
2019. január 4. (péntek).            Dr. Horváth Teréz jegyző

Lengemesék 2. – Tél a nádtengeren                                                                                                                
december 18 – 19. 
kedd – szerda 15:00 1200,-Ft 
december 14. péntek 13:45
december 17. hétfő 10:45
A Grincs 2D 
december 13. csütörtök, 
december 15 – 16. 
szombat – vasárnap 16:30 1200,-Ft 
december 18 – 19. kedd – szerda,
december 14. péntek 15:00
december 17. hétfő 13:30
PÓKEMBER – Irány a Pókverzum      
december 13. csütörtök, 
december 15 – 16. 
szombat – vasárnap 18:00 3D 1400,-Ft 
december 18 – 19. kedd – szerda
december 14. péntek 19:00
december 17. hétfő 15:00
Csillag születik     
december 16. vasárnap, 
december 18 – 19. 
kedd – szerda 20:00 1200,-Ft 
december 17. hétfő 17:00 
Lengemesék 2. – Tél a nádtengeren
december 24. hétfő 14:30 1000,-Ft
A Grincs      
december 20 – 23. csütörtök – vasárnap, 
december 25 – 26. 
kedd – szerda 13:00 2D 1200,-Ft 
PÓKEMBER – Irány a Pókverzum      
december 20 – 23. csütörtök – vasárnap, 
december 25 – 26. 
kedd – szerda 14:30 2D 1200,-Ft 
Mary Poppins visszatér  
december 20 – 23. csütörtök – vasárnap, 
december 25 – 26. 
kedd – szerda 16:30 1200,-Ft 
december 24. hétfő 16:00   
Álommeló  
december 20 – 23. csüt. – vasárnap, 
december 25 – 26. 
kedd – szerda 18:45 1200,-Ft 
Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 8300 Tapolca, Fő 
tér 1. ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:
www.tapolcamozi.hu. 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)

RÉSZTVEVŐ ÜZLETEK: Aczél Ékszerüzlet és Zálogház • Anahíta Galéria és Ajándékbolt • Arco Café  
• Ásványbolt • Bagiro Bőrdíszmű • Bőrsarok • Brand Shop • Comma • Corso Cipőbolt • Csiga Ajándék 
és Bizsu • Dockyard • Eblepetés Ajándékbolt • Éva Divatház-Triumph • Éva Cipő • Fehérvári Optika  
• Férfiak Játékboltja • Fuszekli Zokni és Harisnya Szaküzlet • Hatos Utazási Iroda • IN Pot of Gold  

• J.Press Class Fehérnemű • Kék Madár Gyros Ételbár • Lion Design • Magenta • Micimackó Játék és 
S.Oliver Gyerekruha • Mustang & Wrangler • Nanorex Óra Ékszer • Outlet Üzlet • Órás Üzlet  

• Pampetrics Borkereskedés • Rinascimento • Royal Étterem • Stampedli • Style 4 Ever  
• Szőrme és Kalap Üzlet • Trend Cipő • Tutto Bene Scarpe

Csak a nyereményjátékban résztvevő üzletekben! 5000,- Ft feletti vásárlás esetén részt vehet a nyereményjátékban!
A nyereményjátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt!

A D V E N T I
NYEREMÉNYJÁTÉK
A KESZTHELYI BELVÁROSBAN
Nagy értékű ajándékcsomagok sorsolása  

2018. december 23-án!
Főnyeremény:

1 db 200.000,- Ft értékű ajándékkosár
További nyeremények:

1 db 100.000,- Ft értékű ajándékkosár
1 db 60.000,- Ft értékű ajándékkosár
1 db 50.000,- Ft értékű ajándékkosár
1 db 25.000,- Ft értékű ajándékkosár

Tisztelt Ügyfeleink!
A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető NON-
PROFIT Kft. értesíti a lakosságot, hogy 
2018. december 27-28-án
a Vásártér 10. szám alatti központi irodában, 
valamint az Ingatlankezelési részlegnél az 
ügyfélfogadás szünetel.
A Temetkezési részlegnél a szolgáltatás 
folyamatos, az iroda (Keszthely, Szalasztó 
utca 22.) 2018. december 27-28-án a szokásos 
rendben nyitva tart, valamint szükség esetén 
rendelkezésre áll a meghirdetett ügyelet 
mind a Temetkezési részlegnél, mind pedig 
a Távhőszolgáltatásnál.
Telefonszámok:
Temetkezés: +36-30/300-9236
Távhő: +36-30/400-8943
Ezúton kívánunk minden kedves 
Ügyfelünknek békés ünnepeket 
és boldog új esztendőt!

Csik Ferenc Tanuszoda ünnepi nyitvatartása:
2018. december 24-én 8-15 óráig
2018.december 25-30. 8-19 óráig
2018. december 31-én 8-17 óráig
2019. január 1-én 14-19 óráig
2019. január 2-án 6-20:30
A sportegyesületek a szünet alatt edzést 
tarthatnak!
Ezúton kívánunk minden kedves 
Látogatónknak békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog, egészségben teli új évet!
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ZONGORA

MVM KONCERTEK

2019 MÜPA - BÉRLET

YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ

GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON
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