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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. március 8-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Mindent az esküvőről
A JEGYESFOTÓZÁSTÓL A NÁSZÚTIG TALÁLHATTAK ÖTLETEKET, JAVASLATOKAT MINDAZOK, AKI ELLÁTOGATTAK A 11. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁSRA. A BALATON SZÍN-
HÁZBAN SZÁMOS KIÁLLÍTÓ VÁRTA A JEGYESPÁROKAT, AKIK AZ ESKÜVŐI KELLÉKEK MELLETT CEREMÓNIAMESTEREK, FOTÓSOK ÉS ZENEKAROK KÖZÜL IS 
VÁLOGATHATTAK. 

Természetesen nem hiányozhatott a 
menyasszonyi ruhák széles tárháza sem, 
de a vőlegények is informálódhattak a 
trendekről. A ruhákat nemcsak próba-
babákon, hanem divatbemutató keretein 
belül is megcsodálhatták az érdeklődők.
A párok többsége már hónapokkal vagy 
akár évekkel előre lefoglalja a szolgáltatá-
sokat, hogy tökéletes legyen a nagy nap.
A legújabb trendek kedvelői mellett a 
klasszikus stílus szerelmesei is kaphattak 
inspirációt. Nagy népszerűségnek ör-
vendtek a jegygyűrűket kínáló standok, 
sok pár érdeklődött, válogatott az éksze-
rek között.

A fényképészek elmondták, a modern 
technikának köszönhetően mára már 
szinte nincs lehetetlen. A technológiában 
megjelentek a drónok, így már madár-
távlatból is készülhetnek videók a nagy 
napról.

A kiállítást 11. alkalommal szervezték 
meg Keszthelyen. Ilyenkor a helyi és a 
környékbeli szolgáltatók is felvonulnak, 
hogy segítsék az esküdni készülő páro-
kat. Sokan megtalálták már mindazokat, 
akik szebbé teszik majd a nagy napot, de 
a kiállításon a szolgáltatások mellett szá-
mos jó ötlettel is gazdagodhattak.
Az esküvő fontos hozzávalója a dekorá-
ció, ezekből sem volt hiány a kiállításon, 
az érdeklődők pedig a 2019-es trendek-
ről is informálódhattak. A dekoratőrök 
elmondták, idén is rendkívül kedveltek 
a púderszínek, így a rosegold, az arany, 
az ezüst és a krémszínek különböző ár-
nyalatai. 2019-ben a mályva és a korall is 
nagyon keresett mint erősebb, erőtelje-
sebb szín. Mindezek mellett elmaradha-
tatlanok a virágok, és nagyon népszerűek 
a különböző fényfüzérek is.

A programot szervező Goldmark Károly 
Művelődési Központ évről évre igyekszik 
bővíteni a kiállítók számát, hogy a háza-
sulandók minél szélesebb kínálattal talál-
kozhassanak.                                        

■ 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!

Házasság hete
A Házasság hete keretein belül szá- 
mos programmal várta az érdeklő-
dőket a Goldmark Károly Művelődési 
Központ. 
A Balaton Színház Simándy termé-
ben Életpróba címmel Csengei Ágo-
ta arról beszélgetett meghívottjaival, 
hogy hogyan lehet megbirkózni az-
zal, ha kiderül, hogy gyermekünk sú-
lyos beteg. Csótár András és Csótár- 
Jutasi Éva meséltek megpróbál-
tatásaikról azzal a céllal, hogy 
történetük segítséget nyújthasson 
mindazoknak, akik hasonló élethely-
zetben vannak.
Az érdeklődők a hét során hallhat-
ták Tari Annamária előadását, és egy 
romantikus filmdráma vetítésén is 
részt vehettek. A programsorozat a 
Szerelmes Kalandtúra értékelésével 
zárult szombaton. 

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete idén 19. alkalommal rendezi meg a Keszt-
helyi Városi Karnevált. Az egyéni maskarásokból és csoportokból álló menet az 
előttünk álló hétvégén, február 23-án 14 órakor indul a Helikon Kastélymúzeum 
parkjából a sétálóutcán át a Fő térig, ahol műsort is adnak a felvonulók. A maska-
rásokat zsűri szemlézi, majd díjazza a Keszthely és Térsége Vállalkozói Klubnak 
köszönhetően.

Karneváli hangulatban
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A Navracsics Tibor európai biztos fővéd-
nökségével meghirdetett rendezvényt – 
Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere 
részvételével tartott – sajtótájékoztatón  
jelentették be a Pannon Egyetem szék-
helyén, Veszprémben. Navracsics Tibor 
hangsúlyozta: Keszthely az utóbbi 300 
évben kiemelt jelentőségű pontja volt 
a magyar kultúrának és az oktatásnak 
is. Talán ezeket a hagyományokat lehet 
még erősebbé tenni a helyszín megvá-
lasztásával. A fesztivál gyökere a DOSZ 
nyári táboraiból származik – mondta 
el a szövetség elnöke. Szabó Péter úgy 
gondolja, hogy ezzel a nagyobb szabású 
fesztivállal több doktoranduszhoz, fiatal 
kutatókhoz, oktatókhoz tudnak eljutni. 
Céljuk mind szakmai, mind pedig kö-
zösségi szinten helytállni. Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgármestere úgy gondolja, 

hogy ez a magas színvonalú rendezvény 
mind a hallgatók, mind pedig a város 
szempontjából kedvező. Szerinte a jövő 
építéséhez elengedhetetlenek a fiatalok, 
hiszen Keszthelyhez szervesen hozzá-
tartozik a történelmi múltú oktatás és az 
egyetemisták is.
A fesztivál helyszínét biztosító Pannon 
Egyetem rektora szerint a doktori kép-
zés a kutatáshoz kapcsolódóan nagyon 
fontos az egyetem profiljában. Gelencsér 
András ezért is tartja fontosnak, hogy 
a doktoranduszok hazai képviselői az 
egyetem keszthelyi campusára látogat-
nak augusztusban.

Elfogadták az idei költségvetést
SORON KÍVÜLI ÜLÉSEN, RÖVID IDŐ ALATT FO-
GADTA EL A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT 
KESZTHELY KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 

Az idei büdzsé bevételi és kiadási főössze-
ge valamivel több, mint 8 milliárd forint. 
Amint elhangzott, a költségvetés megfe-
lelő tartalékokkal rendelkezik, mintegy 
150 millió forintot különítettek el benne 
pályázati költségekre, s negyvenmillió fo-
rintot céltartalékra. A bizottságok ugyan-
csak megfelelő forrással rendelkeznek az 
általuk elvégzendő feladatok ellátásához. 
A képviselő-testület a költségvetés tár-
gyalásán belül (8 igen, 3 nem szavazat-
tal) elfogadta azt a módosító indítványt, 
melynek lényege, hogy a polgármesteri 
hivatalban ezután a képviselő-testület 
jóváhagyásával lehet jutalmat kifizetni. 
Ezt követően a 2019. évi költségvetést 
9 igen (Ruzsics Ferenc, Nagy Bálint, dr. 

Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa 
Zsolt, dr. Ifi Ferenc, Nemes Klára, Raffai 
Róbertné, Vozár Péterné) és 2 nem sza-
vazattal (Herold János, Kovács Viktória) 
fogadta el a képviselő-testület.
Tárgyaltak az ülésen a költségvetésen kí-
vül a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a Keszt-
helyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügye-
iről, valamint a polgármesteri hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról.

NAGY BÁLINT önkormányzati képviselő 
Fidesz-KDNP, alpolgármester 
A 2019. évi költségvetés előkészítése sajnos nem okozott 
meglepetést. A polgármester úr által javasolt tervezet, me-
lyet az ellenzéki pártok képviselői nem kifogásoltak, a Fi-
desz-KDNP szerint túlzottan bürokratikus, hivatali költség-
vetés volt, ellenben nem tartalmazott a város rendezettségét 
javító érdemi fejlesztési tételeket. A Fidesz-KDNP képvise-
lői többségének köszönhető, hogy ezen tudtunk változtatni, 
vagyis folytathatjuk a múlt években megkezdett munkát. 
Eredményeként a költségvetés a pályázati önrészeken, tar-
talékokon, a közterületek állapotát javító intézkedéseken túl 
100 millió forint összegű útfelújítást és jelentős sportfejlesz-
téseket tartalmaz a város számára.

Vélemények a 2019-es büdzséről

Keszthelyen indul a DOSZFESZT

Hosszas előkészítést, tárgyalásokat követően a Keszthely képviselő-testülete elfogadta a város 2019. évi költségvetését. Az idei 
büdzséről a város polgármesterét, valamint az önkormányzatban jelen lévő pártok képviselőit kérdeztük.

RUZSICS FERENC
polgármester
A büdzsé főösszege 8,007 milliárd forint. 1,3 milliárd. forint 
tervezett adóbevétel részbeni felhasználásával 150 millió 
forint került elkülönítésre a prioritást élvező TOP-os pályá-
zataink megvalósításához kapcsolódó költségekre, míg az 
előre nem tervezhető év közbeni kiadásokra 40 millió forint 
általános tartalékkal bírunk. Közel 100 millió forint áll ren-
delkezésre útfelújításra. Az intézmények az elmúlt években 
már megszokott komoly megszorításokkal tervezhettek, s 
a több fordulós egyezetéseken további költségcsökkentésre 
kényszerültek. A bizottságok keretei jelentősen megemelés-
re kerültek, ugyanakkor sajnálom, hogy a Festetics év ren-
dezvény sorozatra nem lett külön forrás tervezve.

Véradások márciusban

A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete, valamint a Keszthe-
lyi Kórház vérellátója márciusban is 
várja a véradókat. Március 4-én 13 
és 16 óra, valamint március 5-én 15 
és 18 óra között a vérellátóban várják 
a segíteni akarókat. Ugyancsak e he-
lyen jelentkezhetnek a véradók 11-én 
és 25-én, mindkét alkalommal 13 és 
16 óra között. Március 7-én Sármel-
léken, a művelődési házban (15–18 
óra), 14-én Hévízen, a BM Szanató-
riumban (12–14.30 óra), 18-án Hé-
vízen, a Bibó-gimnáziumban (13–15 
óra), 21-én Hévízen, a Spinning 
Klubban (15–18 óra), 28-án Hévízen, 
a Hotel Carbonában (13–15 óra) lesz 
véradás.

Névadóra készül a kórház

Idén ünnepli alapításának 260. év-
fordulóját a Keszthelyi Kórház, 2019 
pedig Festetics-év a városban. Ezen 
alkalmakból az intézmény névadó 
ünnepséget is tervez.
– A kórház vezetése részéről már ko-
rábban felmerült, hogy az intézményt 
elnevezzék egy olyan személyről, aki 
sokat tett a kórházért. Tavaly év végén 
javaslatot tettem a döntéshozóknak, 
hogy „vizsgálják meg” Festetics Kris-
tóf nevét – fogalmazott Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgármestere, hozzá-
fűzve: ő volt az, akinek elévülhetet-
len anyagi támogatásával az 1700-as 
években Fejér György és a ferences 
rendi szerzetesek megalapították 
a kórházat, illetve annak elődjét. A 
névadással kapcsolatosan a közösségi 
oldalon is párbeszéd indult. – A na-
pokban kaptam egy levelet a kórház 
vezetésétől, melyben arról tájékoz-
tattak, hogy ők is a Festetics Kristóf 
Kórház elnevezést javasolják, illetve 
támogatják. Úgy gondolom, hogy ez 
méltó név lenne az intézmény szá-
mára, hiszen a Festetics család neve, 
öröksége ezer szállal kötődik a város-
hoz és a térséghez. A kórház alapítási 
jubileuma és a Festetics-év alkalmá-
ból a névadás egyfajta megkoronázá-
sa lenne az ünnepi esztendőnek.

RÖVID HÍREK

HEROLD JÁNOS önkormányzati képviselő 
Jobbik
A város idei költségvetése a Csodák költségvetése címet ér-
demelte ki. Az önkormányzat a tavalyi évhez képest mintegy 
170 millió forinttal kevesebb összegből gazdálkodhat, tekin-
tettel arra, hogy a város lakosságszáma rohamosan fogy. A 
helyi Fidesz-Kdnp elhibázott politikájának eredményeként a 
város bevétele a 2014-es szintre zsugorodott. A fentiek alap-
ján az idei költségvetésben szereplő beruházások hitelfelvétel 
nélkül nem hajthatók végre. A költségvetés látványberuhá-
zásokat bőven tartalmaz, viszont a Keszthelyen élő emberek 
mindennapos gondjaira megoldást nyújtó feladatokra alig. 
A Jobbik az önkormányzati dolgozók illetményalapját sze-
rette volna magasabb összegben megállapítani.

KOVÁCS VIKTÓRIA  
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció
A költségvetés céljaival több ponton nem tudok egyet érte-
ni, ezért nem is tudtam elfogadni. Az általam kifogásoltak 
közül néhány pont: a 470 milliós ingatlan eladásokkal, a 
személyeskedő kézi vezérléssel (pl: a túlóra kifizetés testületi 
jóváhagyatása, a rendezvény- és marketing költségek átte-
relése az emberi erőforrás bizottsághoz), a hivatali munkát 
veszélyeztető létszámkeret meghatározással, a közlekedési 
koncepció nélküli utcafelújításokkal. Remélem, hogy leg-
alább a 150 milliós pályázati tartalék ideiglenesen hozzájárul 
a város munkahelyteremtéséhez. A helyi gazdaságfejlesztés 
szándéka hiányzik a költségvetési csomagból.

Nemrég háromnapos látogatásra ér-
kezett Zala megyébe az oroszországi 
testvérkörzet, Hanti–Manysi Autonóm 
Terület delegációja. A huszonkét fős 
küldöttség dr. Pál Attila, a Zala Megyei 
Közgyűlés elnöke meghívására érke-
zett hozzánk. Még 2001-ben írta alá az 
együttműködési szerződést a két régió, 
akik eddig elsősorban kulturális terüle-
teken tudták egymást segíteni. A mos-
tani látogatás célja volt, hogy aláírják 
a 2019-2020-as cselekvési tervet, mely 
tartalmazza, hogy a jövőben az oktatási, 
az egészségügyi és az innovációs kapcso-
latokat is fejleszteni fogják. Az oroszok 
látogatást tettek több zalaegerszegi in-
tézményben, valamint meghívást kaptak 

Keszthelyre is, ahol a Festetics-kastély-
ban látták őket vendégül.
Az eseményen szó esett arról, hogy a vá-
ros környékén alakult ki a 9. században 
egy újfajta jelentéstartomány, amely a 
magyar és a nyugati szláv népek számá-
ra közös egyházi örökséget képvisel – 
mondta el Somorjai Ádám pannonhalmi 
bencés szerzetes. Előadásában megemlí-
tette az ezeréves zalavári apátságot, mely 
jó példa arra, hogy az eredetileg szláv 
közösség által alapított szerzetesépület 
hogyan tudott továbbélni a magyarság 
idejében is. 
A programon köszöntőt mondott dr. 
Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkára is, aki beszédében 
a kereszténységet emelte ki összekötő 
kapocsként. Megemlítette a két hittérí-
tőt, Cirillt és Metódot, akiket példaként 
jelölt meg, hiszen, mint fogalmazott, az 
ő munkásságukat követve hozható létre a 
közös Európa, amihez a szellemi össze-
köttetés lehet a kulcs.
Az ünnepségen felszólalt Boris Khokh-
ryakov, a Hanti–Manysi Autonóm Kör-
zet Duma elnöke is. Mint elmondta, na-
gyon kedvező élményekkel gazdagodtak 
az ittlétük során, és a továbbiakban is 
több területen szeretnék kamatoztatni 
együttműködésüket Zala megyével.
A műsor végén tárlatvezetésen vehették 
részt a vendégek, majd Zalavárba utaz-
tak, ahol ellátogattak a Történelmi Em-
lékparkba, valamint közösen megkoszo-
rúzták Cirill és Metód emlékművét is.

Orosz-magyar barátság Zalában is

Keszthelyen, a Georgikon Karon rendezik 
meg a Doktoranduszok Országos Szövet-
ségének idei fesztiválját. Augusztus 15. 
és 18. között ad helyet a Pannon Egyetem 
keszthelyi campusa a DOSZFESZT elnevezé-
sű programnak, melynek kiemelt témája a 
mesterséges intelligencia lesz.
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Mértéktartóan, de végre fejleszteni kell 
Keszthelyen a Fidesz–KDNP frakció szerint
A törvényi szabályozásokat betartva, mértéktartó fejlesztéseket kell indítani Keszthe-
lyen annak érdekében, hogy mielőbb fejlődés induljon, s a beruházásoknak köszönhető-
en munkahelyek jöjjenek létre – fogalmazott február 8-án tartott sajtótájékoztató-
ján Dósa Zsolt, az önkormányzat Városstratégiai Bizottságának elnöke a Balaton-parti 
beépítésekre vonatkozó tervek, valamint a rendezési terv módosítása kapcsán.

Hangsúlyozta: a módosítások a vonat-
kozó törvényi előírásoknak mindenben 
megfelelnek, többségében a módosítások 
még szigorúbbak is a törvényi előírások-
nál, többnyire kisebb építési magasságot 
tesznek lehetővé, mint a megengedhető 
maximális 12,5 méter. Hozzátette: a ki-
kötő területén nem növelték a beépítési 
lehetőséget. – Sajnos 17 év kellett hoz-
zá, hogy az egykor zöldterület, de 17 
éve kikötőként hasznosuló földterület a 
használatnak, azaz kikötőnek megfelelő 
besorolást kapjon 7,5 méter magas épü-
let engedélyezésével, és az egyébként a 
jelenlegi állapotnak megfelelő 10 száza-
lékos beépítettséggel – mondta. 
Csak egy példa: míg Keszthelyen van 
olyan telek, ahol abban merül ki a módo-
sítás, hogy a 7,5 méter magas beépíthe-
tőség helyett 8 méter maximális beépít-
hetőséget engedjen, addig a szomszédos 
Gyenesdiáson már a törvényi maximum-
ra, azaz 12,5 m-re emelte ezt a korlátot 
az önkormányzat. Ennek köszönhetően 
Gyenesdiáson szállodaberuházás kez-
dődhet, amely új munkahelyeket és adó-
bevételeket hoz a településnek.
A Balaton Szálló környezetében azért 

volt szükség a maximálisan beépíthető 
alapterület módosítására, mert az önkor-
mányzat lehetővé szeretné tenni az egy-
kori motel, illetve a Phoenix Hotel helyén 
egy maximum 8 méter magas épület lét-
rehozását, amely a jelenlegi Balaton Szál-
lóval közel azonos magasság. 
Dósa Zsolt a sajtótájékoztatón beszélt ar-
ról is, hogy a Libás térségében a rendezé-
si terv módosításában egy többéves szak-
mai egyeztetési folyamat eredményeként 
kis mértékben növelnék a beépíthető 
szintterületet, viszont a befektető vállal-
ta, hogy a felszíni parkolók helyett mély-
garázsokat épít, igy összességében nőne 
a zöldterület. Itt az elképzelések között 
szerepel egy tűszerű magasház építésé-
nek lehetősége, melyet helyi építészek 
javasoltak. Ezzel kapcsolatosan hangsú-
lyozta: ehhez felsőbb szintű engedélyekre 
is szükség lenne.  
A Balaton-parti építési tervekkel kapcso-
latosan február 11-én lakossági fórumot 
tartottak, melyen a polgármester részé-
ről elhangzott: a Libás térségébe terve-
zett fejlesztés nem valósul meg, mivel a 
svájci illetőségű befektető nem írta alá a 
szerződést. Információink szerint kifogá-

solta, hogy a közműfejlesztési kötelezett-
ségeket tartalmazó új szerződésváltozat 
aláírására másfél év tárgyalás után egy 
hetet kapott. 
A Városstratégiai Bizottság elnöke a fóru-
mot követően érdeklődésünkre elmond-
ta: a Balaton-part idézett beépíthetőségi 
módosításai közel öt évvel ezelőtt kez-
dődtek, és megfelelnek a jelenleg hatály-
ban lévő törvényeknek, sőt, a helyi ren-
delkezések még szigorúbbak is azoknál, 
tehát kevesebb beépítést engednek meg, 
mint általában a többi Balaton-parti te-
lepülésen. 
– A módosításokra azért van szükség, 
mert több évtizede nem történt érdemi 
beruházás a Balaton keszthelyi partján – 
mondta Dósa Zsolt. – A Fidesz –KDNP 
képviselői a helyi lakók érdekében fogják 
meghozni végső döntésüket. A megfe-
lelő párbeszéd és a jövőbeni fejlesztések 
szempontjából igen károsnak látjuk, 
hogy a helyi ellenzék képviselői az álta-
luk idehívott ellenzéki média előtt párt-
kampányt kívánnak folytatni. Meggyő-
ződésünk, hogy a többi település után a 
keszthelyi Balaton-parton is szükséges 
mértéktartó fejlesztés, természetesen a 
törvények adta lehetőségek között, kü-
lönösen, hogy évtizedek óta most lenne 
rá befektető. Fontos, hogy az ellenzék ne 
tájékoztassa félre a lakosságot, ne próbál-
ja meg megakadályozni, hogy észszerű 
és törvényes fejlesztések elindulhassanak 
városunkban.

A segítség mindig jól jön
Keszthelyi rászoruló is kapott a Zala Megyei Védelmi Bizottság 
által osztott tűzifasegélyből. 

Kiss Mária fával fűti otthonát. Nagy öröm számára, hogy az 
idén segítséget kapott a fűtési szezonban. A Zala Megyei Vé-
delmi Bizottság 2013 óta segít a téli időszakban. Az egyedülálló 
zalai kezdeményezésben már 400 családhoz jutott el a tűzifase-
gély, ebből az idei évben 65 rászorulóhoz.
Évente kiválasztják az önkormányzati vezetőkkel, az ország-
gyűlési képviselőkkel és a Családsegítő Szolgálattal együtt-

működve azokat a családokat, rászoruló embereket, akiknek 
eljuttatják az egy erdei köbméter kályhakész tűzifamennyiséget 
– adott tájékoztatást dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormány-
hivatal vezetője. 
Nagy Bálint alpolgármester a fa átadása kapcsán mondta el, 
hogy az Idősügyi Tanács egyik fontos feladata a rászorulók 
megsegítése. A városban együttműködve más szervezetekkel 
mindig eljutnak azokhoz az emberekhez, családokhoz, akiknek 
tudnak segítséget nyújtani. 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta, hogy sok 
a rászoruló a térségben, de minden törekvés arra mutat, hogy 
minél több helyen tudjanak segíteni. 
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Nagy Bálint alpolgármester a Fidesz–KDNP nevében elmondta, a magasház 
építését ő is vitathatónak tartja, s mint korábban is kifejtette, csak egy támogató 
népszavazás esetén jöhetne szóba, ha lenne rá egyáltalán befektető. A maga 
részéről csak egy Helikon Szálló magasságának megfelelő épület engedélyezé-
sét támogatná, míg a többi szálloda a gyenesi Katalin Hotel szintjét érhetné el 
maximálisan. Ez egy mértéktartó, de szükséges fejlesztés lenne.
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Pályaválasztási nappal segítve
Tizenhárom oktatási intézmény 
képzési palettájával ismerkedhet-
tek a diákok Keszthelyen. A Helyi 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Iroda 
szervezésében az ország számos fel-
sőoktatási intézménye és a keszthe-
lyi szakképző iskolák mutatkoztak 
be. Az érdeklődők nemcsak az in-
tézmények képviselőitől, hanem az 
ott tanuló hallgatóktól, diákoktól is 
képet kaphattak az iskoláról.
A pályaválasztási napon nemcsak a 
standoknál informálódhattak az adott 
intézmény képzéseiről a diákok, hanem 
előadások formájában is képet kaphat-
tak az ott folyó munkáról. A meghívott 
intézmények mindegyike részletesen 
beszámolt a választható szakokról, szak-
irányokról is. A rendezvényen számos in-
tézmény, így például az ELTE budapesti 
és szombathelyi képzési helye visszatérő 
vendégként mutatkozott be.
A pályaválasztási nap fontos célkitűzése 
volt, hogy az érdeklődő diákokat ösz-
szekösse a rendkívül széles körű kép-
zési választékkal. A diákok nemcsak az 

oktatott szakokról, hanem a kollégiumi 
elhelyezésről, valamint az egyetemi élet-
ről is képet kaphattak. Ezek az alkalmak 
nagyon hasznosak mindazok számára is, 
akik már elkötelezték magukat egy-egy 
szakma vagy intézmény mellett.
A pályaválasztási napon elhangzott, nap-
jainkban lehetetlen egy egész életre szó-
ló szakmát választani. Mindezek mellett 
sok új képzési terület is van, amelyekről 
a pályaválasztás előtt álló diákoknak még 
kevés információjuk van. A megnyitón 
Nagy Bálint kiemelte, a városban élő fi-
atalok és idősek számára rendkívül fon-
tos a tapasztalatcsere, erre is lehetőséget 

adnak ezek a rendezvények. Keszthely 
város alpolgármestere hozzátette, fon-
tos minden olyan program vagy projekt, 
ami az iskoláskorú fiatalokat segíti a pá-
lyaválasztásban, hiszen ez az életüknek 
az egyik legfontosabb eseménye. Elhang-
zott, ez a rendezvény nagyon fontos a vá-
ros szempontjából is, hiszen a program 
egyik fő feladata az, hogy a különböző 
generációk közötti együttműködést is 
elősegítse.
A rendezvényen Keszthelyről és a térség-
ből is érkeztek diákok. A felsőoktatási sza-
kok mellett a keszthelyi szakképzésekről 
is képet kaphattak az érdeklődők.  

A keszthelyi Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai megkezd-
ték az utak menti fák tavaszi metszését. A város útjai mellett 
több mint kétezer fa található, ezek metszését folyamatosan 
végzik.
A február elején megkezdett és még több hétig tartó tavaszi 
munkálatok során elsősorban biztonságtechnikai szempontból 
metszik a fákat: a villamosvezetékektől minimum egy méter 
kell hogy legyen a növények ágainak távolsága. Másodsorban 

ifjító, koronaalakító munkálatokat is végeznek. Sarkadi Szilvia, 
a GESZ kommunikációs munkatársa elmondta:
– A cél az, hogy megújuljon a lombkorona, és akkorát tudjon 
növelni egy fa, amekkorát az adott életterület el is tud viselni. 
Tehát annyi tápanyagot tudjon felvenni, amennyire szüksége 
van.
Ebben az évben 120 óriásplatán koronaalakító, ifjító metszésére 
is sor kerül, alpintechnikával. E fák magassága miatt a GESZ 
külső vállalkozást bízott meg a feladat elvégzésével. Az idén 
már több száz cserjét is megmetszettek a GESZ munkatársai. A 
munkálatok során Keszthely arculati kézikönyvének megfelelő-
en dolgoznak, szakképzett vezető irányításával.
A vadgesztenyefasor vágása is szigorú szakértelem mellett zaj-
lik. Sarkadi Szilvia leszögezte: – Védett a fasor, de annak az ágai 
sem nőhetnek a villamosvezetékbe, tehát az egy méternek meg 
kell lennie. Hiszen hogyha ott tűz ütne ki emiatt, vagy bármi-
lyen baleset előállna, akkor nyilván megint csak a felelőst keres-
nék, hogy az miért lóghatott oda be. Tehát a vadgesztenyefákat 
is metszeni kell, de csak addig a határig. Egyébként nem nyú-
lunk a vadgesztenyefákhoz – tette hozzá.
A fák metszését követően helyben darálják le az ágakat. Az 
aprítékot a helyi fűtőműbe szállítják, itt hőenergiaként haszno-
sul. A GESZ új fákat is telepít az utak mellé.
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Ifjítással és koronaalakítással

A beruházás kapcsán sajtótájékoztatót 
tartottak, melyen elhangzott: a sportlé-
tesítmény a Magyar Kézilabda Szövetség 
szabadtéri pályaépítési pályázatának kö-
szönhetően készült el. Országosan eddig 
nyolcvan ilyen pálya épült a program 
keretében, Zala megyében a keszthelyi a 
harmadik. A VSZK udvarában kialakított 
speciális, műanyag burkolatú létesítmény 
elsődleges célja az utánpótlás-nevelés 
biztosítása, de diákok és baráti társasá-
gok is használhatják a pályát. A fejlesztést 
sajtótájékoztatón mutatták be. Ruzsics 
Ferenc, Keszthely polgármestere hangsú-
lyozta: a korábbi pálya alapja alkalmatlan 
volt, hogy beburkolják a speciális mű-
anyag fedéssel. A szövetséggel fennálló jó 
kapcsolatnak köszönhető, hogy sikeresen 
megvalósították a sportfejlesztést. Abban 
állapodtak meg, hogy a szervezet egy ön-
erő nélküli pályázatot biztosít a számuk-

ra. Ehhez az kellett, hogy ezt a töredezett 
aljzatot az önkormányzat a saját pénzén 
kicserélje, és kétrétegű aszfalttal lássa el, 
valamint a vízelvezető-hálózatot is kiala-
kítsa. Ez az önkormányzatnak 13 millió 
forintba került. A pálya többi részét a 
szövetség által biztosított összegből való-
sították meg, ami 30 millió forintot takar. 
A Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnö-
ke, Varga Sándor kiemelte: a fejlesztések 
legfontosabb célja az utánpótlás-nevelés. 
A nemzetközileg elfogadott műanyag-
burkolat esős időben is használható. Az 
edzések mellett megyei szintű mérkőzé-
sekre is alkalmas, a kézilabdán kívül ko-
sárlabda, labdarúgás és más sportágak is 
űzhetők rajta.
Iskolaidőben a VSZK diákjai, azon kívül 
a sportegyesületek, illetve baráti társasá-
gok is élvezhetik az új pálya adta lehe-
tőségeket. A pályát a GESZ üzemelteti 
majd. 

AZ UTÁNPÓTLÁST IS SZOLGÁLVA

EGY BUDAPESTI MAGÁNSZEMÉLY JELENTŐS – MINTEGY 1,5 MILLIÓ FORINTOS – FELAJÁNLÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MAGASODHAT TAVASZTÓL ÚJ ÉPÍTMÉNY 
A RÉGI, MÁRA ÉLETVESZÉLYESSÉ VÁLT KILÁTÓ HELYÉN. 

A korábbi építményt tíz évvel ezelőtt egy 
csapatépítő program keretében építet-
ték egy telefontársaság munkatársai. A 
rendszeres kezelés és faápolás ellenére is 
a szerkezet elkorhadt, ezért lebontották a 
régi, csonka gúla formájú kilátót. Helyén 
egy 3x3 méter alapterületű, 6 méter ma-
gas faszerkezet fog épülni. A felajánlásnak 
köszönhetően szakemberekkel tudja el-
készíttetni az állomás az épületet. Az ala-
pozás viszont az MME munkatársainak feladata. Február első 
hétvégéjére ezért közösségi munkát hirdettek. Több önkéntes 
érkezett, hogy a betonozás előtt kiássa az alapokat. A faanyagot 
már megvásárolták a kilátóhoz. Amint az időjárás kedvez, és 
szárazabb lesz a talaj, akkor érkezik a beton, majd a száradás 
után az ácsoké lesz a terep. 
A kilátó jó szolgálatot tesz majd a Fenékpusztai Madárgyűrű-
ző és Madármentő Állomáson – tudtuk meg Darázsi Zsolttól, 

az egyesület helyi csoportjának titkárától. 
Kifejtette, hogy akár évi tízezer látogatót 
is fogadnak a bázison, számukra jó lehe-
tőséget kínál a kilátó, hogy megfigyeljék 
a környezetet és a madarakat. A szak-
emberek pedig az előírt madárszámlálá-
sokkor használhatják ki az építményt. A 
magasból jól látni a Balatont, különösen 
télen érdemes róla megfigyelni az itt telelő 
madarakat. 

A Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomáson 
évente mintegy 450 madarat mentenek, ezek kétharmada fióka. 
Jelenleg 52 állandó lakója is van a bázisnak, ezek a példányok 
olyan sérüléseket – elsősorban áramütést és gázolást – szenved-
tek el, melyek miatt már nem boldogulnának a természetben. 
Tavaly közel 15 ezer madarat gyűrűztek meg Fenékpusztán. Az 
itt folyó munka nyitott a látogatók számára is. Nyaranta egy hó-
napon keresztül táborokat is tartanak az állomáson.

ÚJ KILÁTÓ ÉPÜL A FENÉKPUSZTAI MADÁRGYŰRŰZŐ ÁLLOMÁSON

Különleges 
trófeákkal
Különleges trófeákkal mutatkozott 
be a FeHoVán a keszthelyi Vadászati 
Múzeum. A ritka őserdei antilopfélék 
preparátumait még Keszthelyen sem 
láthatta a közönség. A tervek szerint a 
2020-ra elkészülő új épületszárnyak-
ban mutatják be a trófeákat.  

Tóth Csaba, a Helikon Kastélymú-
zeumhoz tartozó Vadászati Múzeum 
vezetője elmondta: egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően bővül a múzeum. 
Az ázsiai rész bővítését tervezik, illetve 
egy teljesen új őserdei élővilágot fognak 
varázsolni a nagyközönség elé. A tava-
lyi évben egy szakmai körutat tettek, és 
megnézték a spanyolországi vezető va-
dászati kiállításokat. Pontosan tudják, 
hogy milyen technikákat alkalmaznak 
majd, ami által különleges világ valósul 
meg.
A Vadászati Múzeum bővítése 2020-
ban valósul meg, de a 2021-es eszten-
dő is mérföldkő lesz az intézmény szá- 
mára. Magyarország rendezi ugyan-
is a vadászati világkiállítást, melynek 
két kiemelt kiállítóhelye közül az egyik 
Keszthely lesz. 

A VSZK udvarán hosszú évekig rendkívül 
rossz állapotú, töredezett, bitumenes pá-
lyát használhattak a diákok és a sportol-
ni vágyók. A helyzet alapjaiban változott, 
a város és a Magyar Kézilabda Szövetség 
összesen 43 millió forintos ráfordításá-
val modern kültéri kézilabdapálya épült 
a területen.
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A RED BULL AIR RACE HELYSZÍNÉNEK JAVASOLJA KESZTHELYT ÉS A BALATON NYUGATI MEDENCÉJÉT A 
VÁROS ALPOLGÁRMESTERE. NAGY BÁLINT ARRA KÉRTE A SZERVEZŐKET, HOGY VIZSGÁLJÁK MEG AN-
NAK A LEHETŐSÉGÉT, HOGY JÚLIUS KÖZEPÉN A TÉRSÉGBEN RENDEZZÉK MEG A REPÜLÉS FORMA-1-ES 
VERSENYEKÉNT SZÁMON TARTOTT VIADALT.

– Miután Tarlós István, Buda-
pest főpolgármestere bejelen-
tette, hogy nem engedélyezik a 
verseny lebonyolítását a fővá-
rosban, levélben fordultam a 
Red Bull Air Race világbajnoki 
futamot szervező Hungaroring 
Sport Zrt. vezetéséhez, javasol-
va, hogy lehetséges helyszínként 
vizsgálják meg a Balaton nyugati meden-
céjét is – mondta Nagy Bálint. – Keszt-
hely, a sármelléki Hévíz-Balaton Airport 
repülőtér, valamint Hévíz szállodakapa-
citása miatt a területet alkalmas lehet a 
rendezvény megszervezéséhez. Nagyon 
fontos az emberek véleménye, az eddigi 
visszajelzések alapján a lakók és a kör-
nyékbeli települések túlnyomó többsége 
támogatja az elképzelést. A végső szak-
mai döntés a Red Bull szervezőbizottsá-
gán múlik. Kétségtelen, hogy a városnak, 
a térségnek szüksége van kedvelt, látvá-

nyos nemzetközi programokra, melyek 
viszik, öregbítik Keszthely és a Balaton 
régió jó hírét. 
A szakemberek döntését különböző ha-
tástanulmányoknak kell megelőzniük, 
csak ezek után várható végleges határo-
zat. A rendezvény „alapja” a jelenleg is 
működő sármelléki repülőtér lesz.
Nagy Bálint már többször egyeztetett az 
ügyben a Hungaroring Sport Zrt. elnök-
vezérigazgatójával, aki elmondta: jelen-
leg több magyarországi térség is van a je-
löltek között, hamarosan döntés várható. 
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„A nizzai pálmák nem  
tudták feledtetni  
a keszthelyi fasort”

A Nők a Balatonért Egyesület Keszt-
helyi Csoportja koszorúzással és 
könyvbemutatóval tisztelgett a 
keszthelyi születésű szépségkirálynő, 
Simon Böske előtt születésének 110. 
évfordulóján.

Nem élt a sztár-
ság adta lehető-
séggel, szerény 
volt, és mélyen 
tisztelte hazáját 
és szülővárosát, 
Keszthelyt.  Ő 
volt Simon Böske, aki a Miss Hun-
gária és a Miss Európa címet is meg-
szerezte, hírnevet hozva hazájának 
és Keszthelynek. 1909. február 15-én 
született. Tizenhat évesen már felfe-
dezték szépségét. A keszthelyi korzó 
szépe lett, majd Siófokon megnyerte 
a Balaton Szépe versenyt is. Ezek után 
indult a Magyarország Szépe verse-
nyen ahol 218 riválisát maga mögött 
tudva megszerezte az első helyet. 
Születésének 110. évfordulóján a Nők 
a Balatonért Egyesület Keszthelyi 
Csoportja koszorúzással emlékezett 
szülőházánál, ahol jelen volt a Simon 
Böske néven ismertté vált Balaton-
parti lány unokaöccse, Simon Tibor 
is. A világszerte ismert szépségki-
rálynő életéről Szarka Lajos történész 
2017-ben könyvet írt. A dunántúli 
lány kiemelkedő teljesítményéig ve-
zető utat, az azt követő csillogást és 
ígéreteket, lehetőségeket visszauta-
sító Simon Böske alakját, aki egész 
életében megmaradt magyarnak, és 
mindig visszatért Keszthelyre is, a 
könyvbemutatón idézték fel a Fejér 
György Városi Könyvtárban.

Hegedüs Éva 

BEFOGADNÁK A REPÜLŐVERSENYT
Manapság egyre többen választják – 
persze akik megtehetik – azt, hogy 
maguk művelik kertjeiket, termesz-
tenek növényeket, foglalkoznak álla-
tokkal akár kicsiben is. De népszerű 
szakmának számítanak Magyarorszá-
gon az agrárterületek különböző tevé-
kenységei is. Erre lehet következtetni 
abból, hogy az agráriumban dolgozók, 
azon belül a fiatal gazdák száma is egy-
re növekszik. A 40 év alatti agronómu-
sok számára sok támogatási lehetőség 
létezik, ám nem mindig tudják, hogy 
melyiket, hogyan és mikor pályázzák 
meg. Ebben tud nekik segíteni az Agrya, 
azaz a Fiatal Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége. 
Az Agrya egyetemi klubokat hozott létre 
Keszthelyen, Gödöllőn és Budapesten. 
Elsődleges céljuk az, hogy pályaorientá-
ciót mutassanak az agrárhallgatóknak, 
segítsék őket, hogy ebben a szakmában 
maradhassanak. Ezért szerveznek évente 
többször is előadásokat, melyek mindig 
az aktualitásokról szólnak.
Legutóbb a Pannon Egyetem Georgi-
kon Karán tartott „Fiatal gazda pályázat 
szankciómentesen” című konferenciáju-

kon gyakorlati tippekkel látták el a már 
nyertes pályázókat és azokat is, akik je-
lenleg tervezik, hogy szeretnék fejleszte-
ni a gazdaságukat. Ezenkívül a jelenlévők 
hallhattak egy előadást „Digitális infor-
mációból haszon” címmel is. 
A tavalyi évben együttműködési meg-
állapodást kötött az Agrya és az egyik 
legnagyobb telekommunikációs cég, 
mely szerint a szolgáltató megjelenik az 
agráriumban is. Ennek okaként említet-
ték a munkaerőhiányt, melynek kiküszö-
bölésére kívánnak megoldást nyújtani a 
magyar gazdáknak a digitalizáció segít-
ségével. 

Egy digitális ökoszisztémát valósítot-
tak meg a mezőgazdászok számára, 
akik egy hitelesített portálra léphetnek 
be, ahol valódi szereplőkkel tudnak 
kapcsolatot létesíteni. Létrehozhatnak 
beszerzési és eladási csoportokat, így a 
profitból csak ők részesülnek, kizárva 
ezzel a kereskedelmi hálózatokat.
A másik ilyen nóvum idén tavasszal 
egy telepirányítási rendszer kiépíté-
se lesz, de az időjárás-előrejelzésben 
is próbálnak előrelépni. Jelenleg is az 
Országos Meteorológiai Szolgálattal 

dolgoznak együtt, akikkel egy személy-
re és saját területre szabható szerkezet 
megvalósításán ötletelnek. Ezzel majd 
az adott parcella időjárási körülményeit 
fogják mutatni, így nagyobb biztonság-
ban lehetnek a mezőgazdasági termé-
nyek. 
Tesztüzemmódban vannak továbbá 
olyan fejlesztések is, melyek a marha- és 
a sertéságazatokban fognak segítséget 
nyújtani. Többek között olyan műszerek 
kialakításán dolgoznak, amelyek által fo-
tók alapján lehet majd az állatok súlyára, 
illetve egészségügyi állapotára következ-
tetni.

A DIGITALIZÁCIÓ LESZ AZ ÚJ KULCS AZ AGRÁRIUMBAN

A baromfitermékek körül sok negatív hír 
röppent fel az elmúlt években az egész 
világban. Madárinfluenza tizedelte az 
állatállományokat, és szalmonellabotrá-
nyokról is beszámoltak a különböző hír-
csatornák. De ezek ellenére hazánkban 
is sokan fogyasztják a szárnyashúsokat. 
Hogy megelőzzék az esetleges problémá-
kat, próbálnak mindent megtenni az ága-
zatban dolgozók, hogy egészséges állatokból készült termékek 
kerüljenek az üzletek polcaira. Ehhez elengedhetetlen a meg-
felelő tartási körülmények, a kiváló takarmányozás és az új be-
tegségek ismerete is. Ezzel kapcsolatban tartottak konferenciát 
Keszthelyen a Pannon Egyetem Georgikon Kara és a Bécsi Ál-
latorvos-tudományi Egyetem szervezésében.
A két intézmény nyolc éve dolgozik együtt a baromfi-egészség-
ügy és a takarmányozás területén. Többször kutattak már közö-
sen, folyamatosan hajtanak végre hallgatói csereprogramokat, 
és a konferenciák által próbálnak minél szélesebb körben szak-
tanácsot adni a baromfitermelőknek, állatorvosoknak – mond-
ta el az eseményen dr. Dublecz Károly projektvezető.
A határon átnyúló Interregionális Együttműködési Program 
keretében megvalósuló konferencia elsődleges célja a tapaszta-
latcsere volt. Szót ejtettek többek között a GMO-mentes szó-
jatakarmányozással kapcsolatos lehetőségekről, az EU-s fehér-
jetakarmány-deficitről, a különböző gyulladásos betegségek 

következtében kialakult metabolikus 
zavarokról és a hazai baromfiszektor ak-
tualitásairól is.
Dr. Csorbai Attila, a magyar Baromfi 
Terméktanács elnök-igazgatója előadá-
sában hangsúlyozta, az ágazat a problé-
mák ellenére is növekedéssel kalkulál, 
bár sok kihívással kell szembenézniük 
a 2019-es évben. Elmondta, az előrejel-

zések kicsit nagyobbak lehetnek, mint ahogy azt a piac egyéb-
ként indokolná, hiszen jelenleg is alacsonyak a termékárak a 
csirke- és a kacsapiac esetén, és komoly problémát jelent a túl-
termelés is. Csorbai Attila hozzátette, az egyik legfontosabbnak 
azt tekinti jelenleg, hogy a támogatási összegeket minél előbb 
megkaphassák a termelők, hogy a szükséges fejlesztéseket meg-
valósíthassák.
Magyarországon a legfontosabb állattenyésztési ágazat a ba-
romfiágazat – erről már dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért fe-
lelős helyettes államtitkár számolt be a keszthelyi eseményen. 
Mint ismertette, tavaly 364 milliárd forint felett volt a termelési 
értéke ennek a területnek. A gazdálkodókat a magyar kormány 
nemzeti forrásból segíti, hiszen a baromfiágazat európai uniós 
szinten nem kap támogatást. A helyettes államtitkár biztosította 
az érintetteket, hogy bár jelenleg egyeztetés zajlik az EU-val a 
további hozzájárulásokról, mindent elkövetnek azért, hogy mi-
nimum ezt a szintet fenntarthassák.

MAGYARORSZÁGON IS FONTOS A BAROMFIÁGAZAT
Lakodalmas násznép, apá-
cák, ápolók, katonák és kü-
lönféle állatok is ellepték a 
Sármelléki Általános Mű-
velődési Központ színpa-
dát. Hatodik alkalommal 
rendezte meg az Arany-
korúak Farsangi Bálját az 
Aranykorúak Keszthelyi 
Járási Társasága közösen a 
helyi önkormányzattal. Az 
eseményen 19 település 
nyugdíjasklubja vett részt, 
összesen 22 vidám 3–10 
perces műsorral. A prog-
ramon felléptek a zalai 
megyei idősek, de Veszprém megyéből, 
Sümegről is neveztek a jelmezverseny-
re. Az eseménynek minden évben a fő 
célja, hogy feladatot adjanak az idősebb 
korosztály képviselőinek, vidámságot 
csempésszenek az életükbe, és hogy a 
környékbeli nyugdíjasoknak lehetőséget 
biztosíthassanak a találkozásra, beszél-
getésre.

Míg tavaly minden csoport első helye-
zést ért el, addig ebben az évben hat pro-
dukciót választott a legjobbnak a zsűri, a 
többiek pedig egységesen a képzeletbeli 
dobogó második fokára léphettek fel.
Az eseményen a farsangi időszak kihagy-
hatatlan kellékével, a házi készítésű fánk-
kal és egyéb süteményekkel kedvesked-
tek a résztvevőknek a szervezők. 

MASKARÁZÓ NYUGDÍJASOK



132019. február 22.   balatoni KRÓNIKA

GasztroBalatoni Krónika

ZALAI HAJDINAKÁSA
Hozzávalók: 40 dkg hajdina, 2 evőkanál 
olaj, 1 kis fej vöröshagyma, só
A tetejére 2 nagy fej vöröshagyma, 
3-4 evőkanál olaj
A tökmagos káposztához: 60 dkg káposz-
ta, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál ecet, 5 dkg  

tökmag, 2 evőkanál hidegen sajtolt tök-
magolaj, kömény, só 
A hajdinát megmossuk, lecsepegtetjük, 
majd a felforrósított olajon megforgat-
juk. Megsózzuk, beletesszük az egészben 
hagyott vöröshagymát, és annyi vízzel 
öntjük fel, amennyi ellepi.
Lefedve, néha-néha megkeverve, lassú 
tűzön puhára pároljuk.

Eközben a káposztát vékonyan felcsíkoz-
zuk. A sót, a cukrot 1 dl vízben elkever-
jük, ecettel, köménnyel ízesítjük, és a tök-
magolajjal együtt a káposztára locsoljuk. 
A tökmaggal meghintve jól átforgatjuk.
Ha a hajdina megpuhult, a karikára vá-
gott vöröshagymát az olajban pirosra 
sütjük, majd a kása tetejére halmozva, a 
tökmagos káposztával körítve kínáljuk.

Gyermekkorunkban a mesék által sajátít-
juk el a jó és rossz megkülönböztetését, 
a mesék segítségével fejlődik igazságér-
zetünk, segítenek megérteni a körülöt-
tünk lévő világ történéseit. Fontos részei 
személyiségfejlődésünknek. Még felnőtt-
ként is elevenen élnek bennünk. Mi van, 
ha valaki ezt kihasználva, legbensőbb ér-
zéseinket manipulálva saját céljai elérésé-
re használja fel ezeket?
A mesékben a szőke, daliás herceg fe-
hér lovon érkezik megmenteni a ki-
rálylányt, hercegnőt, bármelyik baj-
ban lévő kislányt. Az internet korában 
randioldalakon vagy a Facebookon ér-
kezik a „megmentő”. Romantikus csalás-
nak, angolul romance scamnek hívja a 
szakzsargon azt a bűncselekménytípust, 
mikor érzelmi kapcsolatot alakítanak ki 
a jellemzően 50-60 év körüli, egyedülálló 
hölgyekkel, majd ezt kihasználva csapják 
be őket. Az elkövető „szőke hercegek” 
Afganisztánban harcoló amerikai kato-
nának vagy olajipari mérnöknek, bár-
milyen jól szituált úriembernek adják ki 
magukat. Tökéletes hamis profilt alakíta-
nak ki magukról. Nagyon hamar, egy-két 
napon belül szerelmet vallanak, és közlik, 
hogy az életüket szívük hölgyével szeret-
nék leélni. Nemsokára leszerelnek, mesés 
kincseket küldenek, csak sajnos ebből 
semmi nem igaz. Ez mind mese! Mind-
ez csak azt a célt szolgálja, hogy pénzt 
kérhessenek áldozataiktól mindenféle 
ürüggyel. Módszerük, hogy létező, igazi 
amerikai katonák képeit töltik fel sajátja-
ikként, gyakran több álprofilt is létrehoz-
va ugyanazokkal a képekkel, nem csoda, 
hogy ezt a fajta visszaélést igen komolyan 
veszi az amerikai hadsereg is. Az áldoza-
ton kívül a hadseregnek is kárt okoznak 
ezek a csalások. Az amerikai nagykövet-
ség magyar nyelvű oldala, az Amerikai 
Hadsereg Bűnügyi Nyomozó Különít-

ménye (CID), az FBI Internetes Bűnül-
döző Központja (IC3) és minden más 
bűnüldöző szerv is felhívja a figyelmet 
erre a csalásfajtára, amiről 2018-ban már 
több mint 15.000 bejelentés érkezett! Ne 
dőljenek be a mesének! Fogadják meg ta-
nácsainkat!

Gyanús jelek
•  Gyanakodjon, ha egy olyan ember, aki-

vel személyesen soha sem találkozott, 
nagyon hamar szerelmet vall és azon-
nal „my love”, „my darling” vagy ha-
sonló gyengéd megszólítással illeti, azt 
állítja, hogy már alig várja, hogy együtt 
legyenek.

•  Gyanakodjon, ha azt állítja, hogy béke-
fenntartóként dolgozik, szülei, felesége 
már nem él, gyermekére más vigyáz, és 
hogy ő egy erkölcsös, becsületes nőre 
vágyik.

•  Gyanakodjon, ha biztonsági okok-
ra hivatkozva kerüli, hogy telefonon 
vagy webkamerán beszéljenek, vagy ha 
azt ígéri, hogy egy diplomatával küldet 
Önnek valamit (ékszert, pénzt, stb.).

•  Gyanakodjon, ha a magát amerikai ka-
tonának kiadó személy sok angol nyelv-
tani és helyesírási hibával ír, annak el-
lenére, hogy az Egyesült Államokban 
született és nőtt fel.

•  Gyanakodjon, ha azt kéri Öntől, hogy 
küldjön pénzt vagy bármi mást egy 
harmadik, kívülálló személynek vagy 
cégnek. Gyakran a cég ugyan létezik, de 
nincs tudomásuk a csalásról.

•  NE KÜLDJÖN PÉNZT! Legyen külö-
nösen elővigyázatos, ha azt kéri, Wes-
tern Unionon keresztül küldjön neki 
pénzt utazási, orvosi, kommunikációs 
költségekre, vagy akár házassági doku-
mentumok megszerzésének fedezésére. 
Ha mégis pénzt utal, figyelmeztetjük, 
hogy annak a visszaszerzésére az esély 

körülbelül nulla.
•  A sok negatív állítás a hadseregről, va-

lamint arról, hogy a tengerentúli kato-
nák hiányt szenvednek a támogatás és 
szolgáltatások terén, nem felel meg a 
valóságnak. Nézzen utána a tényeknek!

Tények
1. A katonák és szeretteik nem pénzért 
váltják meg a katonák éves szabadságát.
2. Egy katona részére senkinek nem kell 
eltávozási engedélyt kérni.
3. Egy tiszt nem fog Önnel levelezni egy 
katona szabadságát illetően.
4. Egy tiszt nincs fent internetes társkere-
ső oldalakon.
5. A katonáknak a szabadságuk kivéte-
léért nem kell pénzt vagy adót fizetniük.
6. A katonáknak nincs szükségük enge-
délyre a házassághoz.
7. A katonáknak nem kell fizetniük azért, 
hogy előrehozott nyugdíjba mehessenek.
8. A katonáknak van egészségügyi biz-
tosításuk, ami fedezi az ő és közvetlen 
családtagjaik kezelését egészségügyi in-
tézményekben világszerte. Így nem szük-
séges, hogy a kórházi és egyéb kezelési 
költséget a katonák családtagjai, barátai 
fizessék.
9. Katonai repülők nem szállítanak ma-
gántulajdonban lévő járműveket.
10. A hadsereg gazdasági irodáinak nem 
feladata, hogy segítsék a katonákat bár-
milyen tétel vásárlásában, eladásában.
11. A háborús övezetekben kiküldetés-
ben szolgáló katonáknak nincs szüksége 
arra, hogy a hadseregen kívüli bármilyen 
magánszemélytől pénzt kérjenek a csa-
patok étkeztetésére és elszállásolására.
12. Kiküldetésben lévő katonák nem ta-
lálnak nagy pénzösszegeket, amiknek az 
országból való kimentésére az Ön segít-
ségére lenne szükség.

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek – Hol volt, hol nem volt…
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

2018. február 22 –
                        március 20.

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesüle-
te február 23-án 14 órától rendezi meg a 
Keszthelyi Városi Karnevált. Részletek a 
3. oldalon.

február 23.
Városi Karnevál

A Balaton Színházban március 2. és 9. 
között rendezik meg a Nők hete prog-
ramsorozatot. Keretében az érdeklődők 
láthatják Csányi Sándor Hogyan értsük 
félre a nőket? című egyszemélyes vígjá-
tékát, a Mozaik misztikája, valamint a 
Tavaszi zsongás kiállítást. A Mozgásfor-
mák nőknek című program mellett elő-
adást tart dr. Kádár Annamária, szó lesz 
a Festetics család hölgyeinek életéről, 
bemutatkozik a Folly Arborétum, de a 
program meglepetéseket is tartogat.

Március 2-9.
Nők hete

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 
pályázati (műszaki) referens 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályá-
zati kiírás teljes terjedelem-
ben megtalálható Keszthely 

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

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. március 13.

Dr. Horváth Teréz jegyző

PEDAGÓGUS 
DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lak-
címmel rendelkező, illetve Keszthe-
lyen tanított nyugalmazott pedagógu-
sok figyelmét arra, hogy lehetőségük 
van jubileumi diploma igénylésére. 
Aki 30 évet dolgozott pedagógus pá-
lyán, és óvónőképzőben, főiskolán 
vagy egyetemen
- 50 éve diplomázott, arany, 
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas, 
-  70 éve diplomázott, rubin díszokle-

velet kaphat. 
A kérelemhez csatolni kell:
- végzettséget igazoló oklevél másola-
ta vagy amennyiben már rendelkezik 
kiállított emlékdiplomával, akkor an-
nak másolata,
- rövid szakmai önéletrajz, amely 
tételesen tartalmazza az óvodapeda-
gógusi/pedagógusi pályán eltöltött 
éveket (munkahely, munkakör meg-
nevezése és évek száma),
- a munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolás másolata (például munkakönyv 
vagy nyugdíjazáskor kiállított mun-
kaviszony-beszámítás),
- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.
Az igények benyújtásának határideje: 
2019. február 28.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatal Jogi és Szervezési 
Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Ruzsics Ferenc polgármester

A kommunizmus áldozatainak emlék-
napjára kerül sor a Balaton Színházban 
február 25-én 17 órakor. A megemléke-
zésen az Örök tél című filmet is levetítik.

február 25.
A kommunizmus áldozataira 
emlékeznek

Afréka – Egy missziós orvos kalandjai 
Afrikában címmel dr. Fodor Réka tart 
könyvbemutatóval egybekötött előadást 
a Balaton Színházban március 4-én 18 
órakor. 

Március 4.
Afréka

Így neveld a sárkányodat 3  
február 22 – 27. 
péntek – szerda 14:00 3D 1400,-Ft
16:00 2D 1200,-Ft
ALITA: A harc angyala  
február 23 – 27. péntek – szerda 18:00                
Kölcsönlakás  
február 22 – 27. péntek – szerda 20:15              
Így neveld a sárkányodat 3  
febr. 28 – márc. 1. 
csütörtök – péntek 16:00 3D 1400,-Ft
március 4 – 6. hétfő – szerda
március 2 – 3. szombat – vasárnap 14:00
Bohém Rapszódia    
március 2 – 3. 
szombat – vasárnap 16:00 1200,-Ft
Így neveld a sárkányodat 3  
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 15:30 2D 1200,-Ft 
Alelnök     
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 17:30 1200,-Ft 
Marvel kapitány  
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft 
Így neveld a sárkányodat 3  
március 14 – 15. csütörtök – péntek, 
március 17. vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft
március 16. szombat 13:00
Kölcsönlakás  
március 14 – 15. 
csütörtök – péntek 16:00 1200,-Ft 
március 17 – 20. vasárnap – szerda
Családi bunyó     
március 14 – 20. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft                                       
Marvel kapitány  
március 14 – 20. 
csütörtök – szerda 20:00 2D 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)

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megbízásából  
a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. 2019. február 11-én 

megkezdi a Keszthely Honvéd utcai ivóvízhálózat 
rekonstrukciójának I. és IV. számú ütemét. 

A munkálatok a Honvéd utcának a Madách utca – Báthory utca 
és Liszt Ferenc utca – Csárda utca közti szakaszait érintik, 

és várhatóan két hónapot vesznek igénybe. Felmerülő problémáikkal 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatához fordulhatnak. 

Az ügyben kérjük szíves megértésüket.

A 2020-as tanévtől fogva az angol vagy német nyelv folyékony, gyakorlati 
ismerete szükséges a felsőoktatási felvételi eljáráshoz. Ez a feltétel a B2 
szintű általános nyelvi komplex nyelvvizsgát jelenti. Tehát aki 2020-ban 
felsőoktatásra szeretne jelentkezni, annak kötelező ennek a vizsgának 
letétele. Ez a feltétel egyaránt kötelező egyetemi és szakmai képzettséget 
végzők részére.
Annak érdekében, hogy minden diáknak, akinek szüksége van rá, segít-
sünk a nyelvtudás megszerzésében, a következőt tudjuk javasolni:
A Goldmark Károly Művelődési Központban díjmentesen tartunk 
nyelvi gyakorlatot középiskolai diákok számára, melynek célja fel-
készítés az angol nyelvvizsgára. A foglalkozás elsősorban a beszéd-
készségre, az önálló kifejezés képességére, a mindennapi beszélgetésre 
helyezi a hangsúlyt. Ezáltal megalapozzuk a tanulók önbizalmát és kész-
ségét arra, hogy angol nyelven fejezzék ki saját gondolataikat.
Minden jelentkező saját elhatározása alapján folytatja a foglalkozást.
Részletes tájékoztatást tartunk 2019. február 27-én a Keszthelyi 
Színház Kacsóh termében du. 16:00-kor. 
A gyakorlat vezetői anyanyelvi szintű angol nyelvtudással és pedagógi-
ai képzéssel rendelkeznek, a keszthelyi Angolul Beszélők Klubja tagjai. 
Több évig angol nyelvet tanítottak középiskolai diákoknak Keszthelyen.

Dr. Bődy Pál Sophie Emecz Richard Charles Bell                                                                                                                         
ny. egyetemi docens Angolul Beszélők Klubja Angolul Beszélők Klubja
Keszthely társelnök, Keszthely elnök, Keszthely

KÖZLEMÉNY A B2 SZINTŰ 
ANGOL NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÜLŐK SZÁMÁRA

JAVASLATKÉRÉS KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete méltó módon kívánja 
elismerni azon személyek, illetve intézmények, civil szervezetek, közössé-
gek, gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékeny-
ségükkel hozzájárultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, mara-
dandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit. 
A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény bevonásával a legszé-
lesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város 
honlapján (http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.
A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indoko-
lással 2019. március 31. napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgár-
mestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, Ruzsics Ferenc polgár-
mester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) le-
tölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc polgármester

A bécsi zenei klasszika egyensúlyeszmé-
nyei és operái címmel dr. Károly Róbert 
zeneszerző tart előadást a Balaton Szín-
házban február 28-án 17 órakor.

Február 28.
Bécsi zenei klasszika
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 Festetics Fürdőház 
terápiás részleg szolgáltatásai

Medical Wellness 

• Egészségügyi 
állapotfelmérés 
• Iszappakolás 

• Mozgásterápiás 
kezelés

A szolgáltatások közvetlenül az
 Ady Endre utca felől, fürdőbelépőjegy

 váltása nélkül is megvásárolhatóak.

Bővebb információ: toterapia@spaheviz.hu  
(+36) 83 501 700 / 528. mellék

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • www.spaheviz.hu

Hévízi 
testkezelések

Masszázsok

Hévízi
iszap 

masszázs

Betegség-
specifikus

masszázsok

Keleti
masszázsok

Elektro-
fiziológia

Kozmetikai
kezelések

1972

N

agyváthy Néptáncegyüt tes50. JUBILEUMI GÁLA

2019. május 18. • Balaton Színház

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
az 50. jubileumi előadásunkra. 0.előadás 

2019. május 17-én pénteken 18 órakor 
a Balaton Színház nagytermében. A szombati jegyek  

már elkeltek! Jegyrendelés: nagyvathy50@gmail.com 
Bővebb információ:  

http://www.nagyvathyneptancegyuttes.hu/

Ajka


