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„FIGYELEM! KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖVETKEZIK!
EGY HALLGATÓNK AZ ALSÓPÁHOK ÉS HÉVÍZ KÖZÖTTI KÖRFORGALOMNÁL FELEJTETTE AZ ANYÓSÁT. KÉRJÜK AZ AUTÓSOKAT, AKI MEGTEHETI, HOZZA EL ŐT 
ONNAN. A FUVARÉRT CSERÉBE A HELYSZÍNEN ZAMATOS, ZALAI KOSZTOT ADNAK ABBÓL, AMI A FÁN TEREM, A FÖLDBEN ÉRIK, AZ UDVARON KAPIRGÁL, AZ 
ÓLBAN PIHEN, A TŰZÖN FŐTT, A PARÁZSON SÜLT. 
RÉSZLETEK A HELYSZÍNEN: HŰVÖSVÖLGY, ALSÓPÁHOK-HÉVÍZ KÖZÖTTI KÖRFORGALOM, 17-ES HELYRAJZI SZÁM. KÖNNYŰ ODATALÁLNI, BABOS KENDŐ A 
KAPUBAN.”

Hát nem fantasztikus? Aki a világhálón megtalálja az 
azenanyosom.eu weboldalt, máris egy kellemes orgánum tá-
jékoztatja a fenti szöveggel a tényekről. A fiúk, Szűcs Attila és 
Dénes György séfek pedig mindent megtesznek, hogy a drága 
mama, amíg nem jönnek érte, remekül érezze magát. Ugyanis, 
ha jó a hangulat, rend és tisztaság van, a mama ráér ötletelni és 
csak úgy ontja magából a finomabbnál-finomabb zalai ételek 
receptjét, amit még ő maga is a saját anyósától tanult. Tett hoz-
zá, elvett belőle, fűszerezte, borsozta és mindig addig tökélete-
sítette, amíg a család apraja és nagyja mind a tíz ujját meg nem 
nyalta utána. Ezen finomságok alapanyagait és ízesítőit csak 
nagy fondorlattal lehet beszerezni a mama őstermelőitől, de 

az ízek miden fáradságért kárpótolják a személyzetet. Imádják 
látni és hallgatni a nagy fazekakban fortyogó, szakállbosszan-
tó-tésztás húslevest, és a serpenyőben sercegő sülteket, a színes 
köreteket. És mivel ők is tudják a történelem órákról, hogy a 
nagy lakomáknak volt ám fílingje, meg persze nem szeretnek 
„egyedül” enni, így mindennap 12-22 óra között kinyitják a ka-
pukat az ízek rajongóinak.
Februárban csak 28 nap volt arra, hogy bárki megkóstolhassa 
a mama specialitásait, de március még plusz 3 napot enged a 
kíváncsiaknak. Ha ezzel a lehetőséggel sem élnek, sosem tudják 
meg milyen a jó zalai konyha!
Ne feledjék: babos kendő a kapuban. 

■ 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!

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!

 

Fejlesztések a Keszthelyi Televíziónál
Két újdonságot is kínál a Keszthelyi Televízió. Beindult a 
tvkeszthely.hu honlap teljesen megújult változata. Ahogy eddig, 
a Híradó, illetve a magazinműsorok témáit, riportjait egyaránt 
megtekinthetik az érdeklődők, éppen úgy, mint az önkormány-
zati híradót. A honlap azonban modern, sokkal könnyebb és 
látványosabb böngészést kínál. Olvashatják a Balatoni Króni-
ka számait is, az újság lapozható formában kerül fel a honlap-
ra, melyen természetesen minden információ fellelhető, mely a 
Keszthelyi Televízióval kapcsolatos. Hír még a tv háza tájáról, 
hogy a műsor hamarosan látható lesz a Telekom IPTV kínála-
tában, Keszthelyen és számos környékbeli településen. A mű-
szaki fejlesztések már megtörténtek, a szolgáltatónál jelenleg a 
próbaüzem zajlik. Amint beindul a szolgáltatás, arról hírt ad a 
Keszthelyi Televízió, illetve a Balatoni Krónika.
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2019 - A minőségi fejlesztések 
és az ünneplés éve Alsópáhokon
A 2018-as év egyenes folytatásaként Alsópáhokon idén is számtalan fejlesztés, beruházás szavatolja a település folyamatos fejlő-
dését, mindamellett, hogy évfordulós ünnepségek sora is erre az évre esik a településen.

A korábban elnyert pályázati támo-
gatásokból megvalósuló fejlesztések, 
kiegészülve a falu működésében érdekelt 
társaságokkal – így a DRV-vel és a Ma-
gyar Közúttal – történt megállapodások 
értelmében vállalt nagy horderejű mun-
kálatokkal együtt szolgálják a Hévíz kö-
zeli község épülését, szépülését, több kü-
lönböző területen – tájékoztatott minket 
Czigány Sándor, Alsópáhok polgármes-
tere.

A 100 esztendős, egykori tájház épüle-
tének felújítása folytatódik; létrehoznak 
benne egy új közösségi helyet, konyhá-
val, mely utóbbi a civil szervezetek és az 
iskolai oktatás számára is főző-sütő hely-
színt biztosít, valamint a rendezvények 
alkalmával helyben készülhetnek itt a 
térség hagyományos ételei. A külsejében 
parasztház jellegét megőrző épületben 
kiszolgáló helyiség is létesül, közvetlen 
környezetében pedig kb. 40-45 őshonos 
gyümölcsfa csemete kerül elültetésre ta-
vasszal, hogy a tervek szerint az általános 
iskolával együttműködve tankertként 
működjön. A fenti beruházás átadását 
június végére tervezik. A fentiek mellett 
ugyanennek az épületnek a hátsó részé-
ben – további pályázati forrásból – kéz-
műves bemutató helyiséget szeretnének 
kialakítani, illetve egy kemencét, mind-
kettő hagyományőrző programok hely-
színe lehetne a már adott tájházzal egye-
temben, melyek a faluközpont legújabb 
és vonzó elemeivé válhatnak.
Az általános iskolánk épületének energe-
tikai felújítása idén májusban kezdődik, 
pályázati forrásból, önkormányzati tá-
mogatással kiegészítve. Az oktatási intéz-
mény régi épületszárnyának külső szige-
telése, nyílászáróinak és komplett fűtési 
rendszerének cseréje fog lezajlani, kiegé-
szülve a hozzá tartozó napelemrendszer 
kialakításával, melynek forrását az ön-

kormányzat 15 millió forintos önereje 
biztosítja. A beruházásból a tornacsar-
nokban hőszigetelt ablakokat építenek 
be a mostani korszerűtlenek helyére. Az 
iskola felújítása a tervek szerint augusz-
tus végére fejeződik be, így a nebulók a 
következő tanév elején már birtokukba is 
vehetik a megszépült intézményt.
Az önkormányzati hivatal épületének 
felújítását várhatóan augusztusban kez-
dik el, és év végéig tartanak a munkála-
tok, teljes egészében pályázati forrásból. 
Új tetővel látják el az épületet, amely 
tetőtérbeépítést is kap. Az új felső szinten 
kap majd helyet az irattár. A falak új szi-
getelést kapnak, korszerű nyílászárókat 
építenek be, az épület belső szerkezete 
is átalakításra kerül, és vizesblokk, vala-
mint új konyha is létesül. A kiterjedt át-
alakítási munkák következtében néhány 
hétre igazgatási szünet elrendelésére is 
szükség lesz. A hivatal szomszédsá-
gában található romos ingatlant, amely 
elbontásra kerül annak érdekében, hogy 
a helyén parkolóhelyeket alakíthassanak 
ki. Ily módon – a tájház és a kézműves 
bemutató hellyel együtt – egy tetszetős, 
az eddiginél jóval tágasabb, és lényegesen 
több funkciót felölelő faluközpont jöhet 
létre.
Az önkormányzat bölcsőde létesítésére is 
pályázatot nyújtott be. Kedvező elbírálás 
esetén 2020 őszén indulhat az első cso-
port a helyi óvodával közös épületegyüt-
tesben, a takarékszövetkezeti fiók egyko-
ri bérleményében.
Állami beruházásban folytatódik a köz-
ség főutcája útburkolatának 2018-ban 
elkezdett felújítása. Az idei évben a hiva-
taltól a Hévízi útig tartó szakasz felülete 
újul meg.
Alsópáhok a Magyar Falu programban 
több célterületen számít támogatásokra: 
többek között mindkét temetőjének ra-
vatalozóját korszerűsítené, illetve a Kos-
suth, az Árpád és a Diófa utca felújítását 
is ebből forrásból kívánja finanszírozni, 
valamint az orvosi rendelő modernizálá-
sát is e keretek között szeretné elvégezni.
A DRV Zrt. vállalása, illetve az E.ON-nal 
történt előzetes megegyezés alapján ősz-

szel, illetve a jövő évben 117 belterület-
be vont telek szennyvízcsatornázása és a 
villanycsatlakozás kiépítése, ezzel az em-
lített területen lakáscélú építkezés válik 
lehetővé.

A település polgármestere, Czigány Sán-
dor mecénási tevékenységéért januárban 
KÓTA-díjat vehetett át Budapesten a he-
lyi Bodzavirág Népdalkör felterjesztése 
alapján. A kitüntetés Alsópáhok orszá-
gos elismerése is, mellyel a község ön-
kormányzatának civil- és kultúrapártoló 
törekvéseit is elismerték .
A község ebben az évben ünnepli első 
írásos említésének 760 éves évfordulóját. 
Ezen jeles alkalomból több kiemelkedő 
esemény kerül megrendezésre, egyebek 
mellett két napos nyári fesztivállal és 
több rangos programmal ünnepelnek, 
illetve fényképes kiadvány veszi végig az 
előző kerek faluünnep óta eltelt tíz esz-
tendő fejlődését, emeli ki a település ér-
tékeit, kincseit.
Alsópáhok két fontos civil közössége is 
kerek évfordulót ünnepel. A hatszoros 
Aranypáva Nagydíjas Bodzavirág Nép-
dalkör fennállásának 20. jubileuma al-
kalmából márciusban dalos találkozót 
tart több száz résztvevővel, míg az 50 
éves Vöröskereszt is nagyszabású össze-
jövetelt tart. Ez utóbbi szervezet vezetője 
megalakulásától fogva Kiss Józsefné, aki 
jelenleg is a képviselő-testület tagja. 

Czigány Sándor polgármester 
a  KÓTA kitüntetéssel



8 balatoni KRÓNIKA   2019. február 25. 92019. február 25.   balatoni KRÓNIKA

Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Autómosó 
megnyílt! 
LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

Nőnapon minden kedves 
hölgy vásárlónknak 
meglepetés 

 

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!

Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban

Szépül és fejlődik Karmacs
Zajlik az élet Karmacson, a szorgos mun-
kának köszönhetően folyamatosan szépül 
és fejlődik a település.

Kelemen István polgármester elmondta: 
Karmacs főutcájának a Kisfaludy utca 
járdáinak felújítása régóta várt fejleszté-
si célkitűzés és egyben elvárás volt a la-
kosság részéről. A felújítással járdáik egy 
részét sikerült rendbe rakni, de a mellék-
utcákban ugyancsak lennének helyreállí-
tandó szakaszok. 
– A Vidékfejlesztési Programban támo-
gatást nyertünk főzőkonyhánk részleges 
felújítására. Ezt a fejlesztést, valamint a 
TOP pályázatban „Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése” címen 
kiírt és támogatást nyert pályázatunkat 
még ez évben szeretnénk megvalósítani. 
A zártkertek revitalizációjára támogatást 
nyert projektünket sikeresen befejeztük. 
Március 22-én szerény ünnepséget ren-
dezünk. Óvodaavató rendezvényt tar-
tunk, ahol Kiss László esperes-plébános 
és Szalontai István káplán szenteli fel a 

megújult óvoda épületét. 
Az elmúlt év legjelentősebb 
fejlesztése az óvoda felújí-
tása volt. A Településfej-
lesztési Operatív Programban sikeresen 
pályáztunk és az itt nyert támogatásból a 
falu jövője szempontjából a legfontosabb 
fejlesztést valósíthattunk meg. Kiemelt 
jelentőséggel bír ez a felújítás, amire 
negyvenkét éve került sor utoljára. Az 
épület megújítása, festése és hőszigetelé-
se, nyílászáróinak cseréje mellé megújuló 
energiára épülő fűtés és melegvíz ellátó 
rendszer készült. 
A polgármestertől megtudtuk: az év so-
rán még számos lehetőség kínálkozik to-
vábbi események szervezésére. A „Helyi 
identitás és kohézió erősítése” című pá-

lyázat, valamint a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Tátika-Rezi térségben” Gye-
nesdiás konzorciumában nyert pályázati 
támogatások lehetőséget biztosítanak 
különböző képzések, rendezvények és 
közösségi események megtartására. Biz-
tosan megrendezésre kerül a kispályás 
labdarúgó bajnokság. A falunap és búcsú, 
valamint a hagyományos szüreti felvonu-
lás is. Szépkorú polgáraink felé kell egy 
tartozást kiegyenlítenünk, mivel a 2018. 
évi rendezvényt az óvoda átalakítása mi-
att el kellett halasztani. Idén kárpótolni 
fogjuk őket. 
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Gyere és nevess egy jót
                  boldogan, önfeledten!

Szomorú vagy? Feszült? Stresszes?

Nevess az Egészségedért!
Cím: Lippay Gáspár utca 1.

Terembérleti hozzájárulás: 3500 Ft. 
Kérlek, jelentkezz be: csakrajoga1@gmail.com

Ha nem tudsz, akkor csak gyere és nevess!

Gyógyító
  Hahota joga  
          Keszthelyen a Jenny’s Fitt-ben

március 23. 16-19 óra

Nevetés!

INGYENES MENTÁLHIGIÉNÉS,  
valamint INGYENES JOGI TANÁCSADÁS  
a Keszthelyi Család- és KarrierPONT-

ban havonta két-két alkalommal!

Mentálhigiénés tanácsadás:
Baráth Bernadett 
okleveles egészségpszichológus, pedagógiai 
szakpszichológus, pár- és családterapeuta jelölt
Információ, időpontegyeztetés:
tanacsadas.keszthely@gmail.com
70/543-3289

Jogi tanácsadás:
Dr. Berda Benedek ügyvéd
Információ, időpontegyeztetés:
csakkeszthely@gmail.com

A tanácsadók havonta kétszer két órában tartanak 
helyszíni ügyfélfogadást a Keszthelyi Család- és 

KarrierPONT-ban (Keszthely, Fő tér 4.). 
A tanácsadások időpontjairól továbbá érdeklődni 
lehet a Család- és KarrierPONT facebook oldalán, 

valamint az alábbi elérhetőségeken:
06 20 320-5789, 06 20 320-5725

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Önöket, hogy a Keszthelyi Kórházban 
2019. február 1-től a laborvizsgálatok rendje változik!

2019. február 1-től csak érvényes beutalóval lehet 
laborvizsgálatra jelentkezni!

Az elmúlt időszakban a Központi Klinikai Laboratóriumunk forgalma rendkívüli mértékben 
megnövekedett. Ennek következtében nagy a zsúfoltság a laboratórium előterében, 

várójában, és ez veszélyeztetheti a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének pontosságát, 
validitását és időbeliségét. A vérvételt nem igénylő minták leadása időpont kérése nélkül, 
soron kívül továbbra is lehetséges (reggeli első vizeletminta, székletminta, mikrobiológiai 

vizsgálatra küldendő vizsgálatok, mint: vizelet, torok-, garat-, sebváladék, köpet stb...)

Előjegyzés nélkül, illetwve a beutalón szereplőtől 
eltérő időpontban a labor nem tudja fogadni Önt!

Amennyiben az előjegyzett időpontban nem jelent meg, új időpontot kell kérnie!

A leletkiadás ideje hétköznapokon 13:00 – 15:00 órára változik!

Amennyiben beutalóján nincs feltüntetve a vérvétel időpontja, a központi előjegyzőben 

a 06 83 311-788-as telefonszámon kérhet időpontot!

Dr. Kvarda Attila főigazgató

Várbarátok a közösségi kertben
Noha a Rezi Várbarátok Köre Egyesület a település határában magasodó középkori erődítmény felújítását, valamint a romok között 
tartandó programok szervezését tűzte ki célul, sok esztendő óta aktív szerepet vállalnak a hagyományőrzésben, a helyi mezőgazda-
sági munkálatokban.

Tafota Istvánné, az egyesület elnöke ösz-
szefoglalóan elmondta: januárban ha-
gyományteremtő és közösségfejlesztő 
céllal hagyományőrző disznóvágást és 
kolbásztöltő versenyt rendeznek, ami 
egyre népszerűbb és melyre már érkez-
nek csapatok az ország különböző pont-
jairól. Márciusban gyümölcsoltó napot 
tartanak, melynek keretében az érdeklő-
dők szakemberek segítségével ismerked-
hetnek a gyümölcsfaoltás mesterségével. 
Aztán szeptemberben következik a beta-
karító nap.
– Elöljáróban meg kell említenem a 
vártúrát, mely több mint három évtize-
des rendezvény. Célja a vár történelmi 
múltjának megismertetése, a környezet 
és természetvédelmi tudnivalók átadá-
sa, mégpedig hagyományosan nomád 
körülmények között – fogalmazott. – Ez 
azonban kevésnek bizonyult, így bőví-
tettük a tevékenységi körünket. Ennek 

köszönhetően a disznóvágás és kol-
básztöltő nap már hagyománnyá vált a 
településen, szervezésünkben a minap 
tartottuk meg a várva várt eseményt. 
Ez az gasztrokulturális rendezvény az 
egyesület életében vidám, ugyanakkor 
nagyon munkás kikapcsolódás, ünnep, 
csapatépítés és hálaadás azoknak, akik 
évközben bármilyen formában segítik a 
munkánkat. Az esemény első epizódja 
az előző napi disznóvágás, ahol idén egy 
320 kilogrammos koca esett jótékonyan 
áldozatul a két napos rendezvény megva-
lósítása érdekében. A vágást a tagság böl-
lér- és főzőcsapata bonyolította le profi 
módon. Az elkészült finomságokat, véres 
és májas hurkát, kolbászt, pecsenyét, ká-
poszta- és savanyúrépa levest a másnapi 
kolbásztöltő mustrán kóstolhatták ven-
dégeink. Hangsúlyozom: mindannyi-

an elismerően nyilatkoztak. 
A nagy napon aztán sorban 
gyülekeztek a kolbásztöltő és 
ételkészítő versenyre jelent-
kezett csapatok a turistaház 
udvarán, nem csak a térség-
ből, de távolabbi települések-
ről is érkeztek közösségek, 
baráti társaságok. Érkeztek 
csoportok egyebek mellett 
Karmacsról, Várvölgyről, 
Cserszegtomajról, Gyenesdi-
ásról, Keszthelyről, Alsópá-
hokról, Zalaszántóról, Szentpéterúrról, 
de érkeztek barátaink Kaposvárról, a 
Hajdú-Bihar megyei Esztárról is. Termé-
szetesen Reziből is több csapat is beszállta 
a versenybe. Prof. Em. Dr. Gundel János, 
BGE Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és 
Idegenforgalmi Kar főiskolai tanárának 
köszöntője után a csapatok hozzá láttak a 
munkának és ki-ki kolbászt vagy tájjelle-

gű disznótoros ételt készített, melye-
ket rangos zsűri értékelt.
Tafota Istvánné kiemelte: a disz-
nóölés és kolbásztöltés programja 
éppen olyan jó hangulatban zajlott, 
ahogy a gyümölcsoltó és betakarító 
nap szokott.
– Szeptemberben Szent Mihály nap-
ján hagyományosan betakarító na-
pot rendezünk, ahol helyi termelők 
kínálják betakarított és feldolgozott 
terményeiket, termékeiket, melyhez 

az óvoda és az általános iskola is csatla-
kozik. Fontosnak tartjuk az óvodások és 
iskolások is részvételét – tette hozzá. – A 
felnőtteknek a szakmai délelőttön a hely-
ben termelt és betakarított zöldség- és 
gyümölcsfélék feldolgozásáról, felhasz-
nálásáról, fogyasztásáról hallgathatnak 
előadásokat. Szemléletformáló és isme-
retterjesztő előadások és gyakorlati be-
mutatók keretében végeztük a leszüretelt 
termények feldolgozását, tartósítását, fű-
szerezve gabonaőrléssel, kenyér, langalló 
sütésével, valamint hagyományos étele-
ink, illetve zöldségkrémek készítésével, 
kóstoltatásával. 
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület mű-
ködteti a közösségi kertet, ami mára je-
lentősen kinőtte magát, fenntartásába 
már önkormányzat is belefolyik és segít-
séget nyújt közfoglalkoztatottjai biztosí-

tásával a kerti munkáknál és a rendbeté-
telnél.
– Az apropót évekkel ezelőtt az adta 
számunkra, hogy kötelezővé vált a köz-
munkásokkal való foglalkozás, és inten-
zívebb közmunkás programokat kellett 
létre hozni, az addiginál sokkal nagyobb 
létszámokkal. Ekkor döntött úgy a tele-
pülés képviselőtestülete, hogy ha már 
tartósan sok embert kell foglalkoztat-
nunk, akkor szélesítsük ki a palettát: ne 
csak községüzemeltetés terén dolgoz- 
zunk a közmunkásokkal, hanem pró-
báljunk meg mi is részt venni ebben a 
mozgalomban, amelynek az a lényege, 
hogy termeljünk egészséges élelmiszert. 
A megtermelt zöldségek egy része a helyi 
közkonyhára kerül, a másik részét pedig 
a rendezvényeken használják fel a tele-
pülés lakói. A kert egyik fő célja az, hogy 
egészséges élelmiszert állítsanak elő, és 
az embereknek megmutassák, érdemes a 
földdel foglalkozni. A zöldségek mellett 
egy fiatal gyümölcsös is a kerthez tarto-
zik, a termésből lekvár és szörp készül, a 
helyiek nagy örömére, akik egyre inkább 
kedvelik a termékeket. Több étteremnek 
kezdtük el beszállítani a római salátát és 
a paradicsomot, a jövőben pedig tervben 
van számos környékbeli vendéglátóhely 
ellátása is. Mindez megerősíti, hogy ér-
demes volt beindítani a közösségi kertet, 
érdemes abban dolgozni, s persze a jövő 
szempontjából is jók a kilátások. 
Építettek a háztáji kisállattartás bemuta-
tására alkalmas baromfiólat is, melyben 
három külön egységet alakítottak ki a 
hagyományos magyar fajta háztáji kisál-
latok számára. Takarmányozásuk nagy-
részt a kertből történik, tojás hozamuk 
pedig a további fedezet is fenntartásukra. 
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MÁRCIUS 23., SZOMBAT 15:00-KOR
Keszthelyi Városi Strand · Keszthely

a Nemzet Rozmárjával 

SCHIRILLA GYÖRGGYEL, 

és a GIPSZTIGRISSEL, 
a KESZTHELYI ROZMÁRRAL és BARÁTAIKKAL!

TAVASZKÖSZÖNTo   
FÜRDÉS

Jubileumi gálakoncert  
 és emlékkiállítás

A 25 ÉVES ZALAI BALATON-PART 
IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR  
JUBILEUMI KONCERTJE

Március 16. (szombat) 17.00
Balaton Színház, színházterem

A belépés elõzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrációs jegyek kaphatók 

a Balaton Színház jegypénztárában 
Keszthely, Fõ tér 3. • Tel.: 83/515-232

Játssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével  
és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!

11802-000089-9-084

12001-000081-3-049

11902-000031-7-043

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

LD-SZRT-Arany_ezust_bronz_sj_bevezetes_PRINT_180,3x267.indd   1 2019. 01. 28.   10:29

Ingyenes, bárki által elérhető munkaerőpiaci reintegrációs képzés  
Keszthelyen a Balaton Színházban a Keszthelyi Család és KarrierPONT szervezésében!  
2019. március 25-26. (hétfő és kedd)

Miről szól ez a tanfolyam?
P Életpályatervezési ismeretek és készségfejlesztés:

Életpálya, karriertervezési és álláskeresési ismeretek és technikák. Aktuális élethelyzet elemzése.  
Kommunikációs, önérvényesítő és változáskezelési készségek felmérése és fejlesztése tesztekkel, szituációs gyakorlatokkal.

P Kompetenciatár kialakítása a munkaerőpiaci érvényesüléshez:
Munkavállalói és személyes erősségek, fejlesztendő területek beazonosítása, önismeret és önbizalom erősítése.  
Személyes portfólió (önéletrajz, motivációs levél, on-line jelenlét, off-line és on-line jelenlét) kialakítása. 

PVállalkozás: ötlettől a megvalósításig:
Alapvető vállalkozási ismeretek. Gyakorlati példák, amelyek a vállalkozási ötlet beazonosításától az üzleti tervezési szakaszon  
keresztül a megvalósításig vezetik végig a képzésen résztvevőt. Fiktív vállalkozás kidolgozása. Az üzleti tervezés folyamatának  
alapjai esettanulmány jelleggel.

PAkciótervezés, az ismeretektől a cselekvésig:
Rövid-, közép- és hosszútávú tervezés, tartós változás kritériumai, online lehetőségek az akciótervezésben,  
személyre szabott cselekvési terv elkészítése.

Előképzettségi követelmény nincs. A tréning Időtartama: 20 óra (2 nap)

Miért érdemes még jelentkezni?
P Mert minden résztvevő a mindennapokban hasznos oktatásban részesül.
P Mert a tanfolyam idejére szakszerű, térítésmentes gyermekfelügyeletet biztosítunk a szomszédos Család és KarrierPONT-ban.
P Mert a képzés teljes ideje alatt ingyenes büfét és meleg ebédet biztosítunk a résztvevőknek.
P Mert minden résztvevő egyszeri motivációs díjat kap.
P Mert a képzéshez szükséges informatikai hátteret is biztosítjuk.
P A résztvevők felnőttképzési szerződést és a képzésről tanúsítványt kapnak.

Jelentkezés és további információ: Jelentkezési határidő: 2019. március 18. (hétfő). A képzés legalább 18 fő 
jelentkezése esetén indul. A képzés megfelelő csoportlétszám esetén folyamatosan megszervezésre kerül, 
igény szerinti időpontban és akár külső helyszínen is, nemcsak Keszthelyen. 
Címünk: 8360 Keszthely, Fő tér 4.  • Telefon: 06 20 320 5789, 06 20 320 5725 • 06 30 730 3887
E-mail: csakkeszthely@gmail.com • varosfejlesztokft@keszthely.hu
Facebook: https://www.facebook.com/csakkeszthely/
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GasztroBalatoni Krónika

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

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

ZÖLDSÉGES TÉSZTAFÉSZEK
Hozzávalók: 40 dkg spagetti, 5 dkg vaj, 80 dkg vegyes zöldség (idény vagy ked-
vünk szerint). Mártáshoz: 6 dkg vaj, 6 dkg liszt, 3 dl tej, 10 dkg krémsajt, őrölt 
fehérbors, só, tetejére 1 csokor snidling

A spagettit hatszoros mennyiségű lobogó, sós vízben kifőzzük, majd lecsepeg-
tetjük. Egy tűzálló tálat kivajazunk, a hosszú tésztaszálakból „fészkeket” for-
málunk, és egymás mellé rakjuk őket.
A zöldségféléket megtisztítjuk, amelyiket szükséges, feldaraboljuk, és 4-5 perc 
alatt előfőzzük. A vajon megpirítjuk a lisztet, felöntjük a tejjel, és folyamatosan 
kevergetve besűrítjük. A tűzről levéve sóval, borssal ízesítjük, és a krémsajtot 
is elkeverjük benne. A lecsepegtetett zöldségfélékkel megtöltjük a fészkeket, a 
mártással leöntjük, és előmelegített sütőben 200°C-on 15-20 perc alatt átsüt-
jük. Forrón, finomra vágott snidlinggel meghintve kínáljuk. 

2004 óta az Európai Unió Safer Internet 
Program (SIP) akciótervének keretein 
belül ma már a világon több mint 120 or-
szágban – köztük az Európai Unió min-
den tagállamában – minden év február-
jának első keddjén, ugyanazon a napon 
rendezik meg a biztonságos internet na-
pot (Safer Internet Day – SID). 2019. feb-
ruár 5-én Magyarországon a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az 
Európai Unió Safer Internet Programjá-
nak hazai konzorciumvezetője szervezett 
figyelemfelkeltő eseményt erre a napra. 
Felkérésükre hatóságok, gyermekvédel-
mi szakemberek, játékszakértők, webes 
biztonsági szakemberek, távközlési cé-
gek, internetszolgáltatók, nonprofit szer-
vezetek, multinacionális cégek képvise-
lői, informatikai cégek, civil szervezetek 
és gyerekek fogtak össze, hogy a bizton-
ságos internet nap alkalmából felhívják 
a figyelmet a biztonságosabb és jobb in-
ternetezés fontosságára és alapvető sza-
bályaira. A biztonságos internet naphoz 
kapcsolódóan ezen a héten a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési mun-
katársai is előadásokat tartottak keszt-

helyi és hévízi iskolákban fiataloknak, 
pedagógusoknak, szülőknek a tudatos 
internethasználatról.

Egy tavalyi rendezvényen Koós Judit 
rendőr őrnagy, hivatásos bűnügyes rend-
őrtiszt, SIP-előadó így fogalmazott: „A 
legerősebb pajzson is rést nyit a képzet-
len felhasználó.”

Létező jelenség, hogy aki nem szán kel-
lő figyelmet a biztonsági szempontokra, 
könnyen áldozatul esik, de elkövetővé 
válni sem túl nehéz, akár óvatlanságból 
is. A személyes adatok nyilvánossága, 
megosztott szelfik, képek, saját informá-
ciók árulkodó természete, ennek nyo-
mán a cyberbullying (online zakla-
tás), a grooming (fiatalkorúak internetes 

elcsábítása), a trollkodás (rágalmazó, be-
csületsértő bejegyzések) stb. már az ál-
talános iskolák alsós osztályaiban előfor-
dulnak! A kamuprofilok, profillopások, a 
közösségi oldalakon, videómegosztókon 
jelen lévő erőszak és más káros tartal-
mak mára a fiatalok életének részévé 
váltak. Felnőttként sincsenek sokan 
tisztában vele, hogy tudatos bűnözők is 
jelen vannak az interneten minden ka-
tegóriában, és résen kell lenni, ha nem 
akarunk áldozattá válni. Ugyanúgy, 
mint a valós élet, az online élet is kiter-
melte a maga bűnözőit, a nagy tudású, 
profi hekkerektől kezdve a piti amatő-

rökig. Ahogy változik az online világ 
természete, változnak a bűnözői maga-
tartásformák is. Ha egy kaput bezárnak 
előttük akár törvénnyel, akár technikai 
megoldásokkal, akkor kitalálnak mási-
kat, és mindig van, aki bedől nekik. De 
sokszor a meggondolatlanság, az emberi 
kicsinyesség, butaság, ismerethiány vezet 
a kriminalizálódáshoz. Meggyőződé-
sünk, hogy tudatos internethasználókkal 
bezárhatjuk a bűnözés előtt a kapukat! A 
biztonságos internet nap idén is közös fe-
lelősségünkre fókuszált: nemcsak a rend-
őrség feladata, hanem mindannyiunk 
dolga, hogy az internetet egy jobb hellyé 
tegyük magunk és egymás számára!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek • A biztonságos internet szolgálatában
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Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

1.

4.

1. Organza Shine beige  
Készfüggöny  
140x270 cm 4590 Ft/db
295 cm-es tekercsben  
1399 Ft/m2 (4127 Ft/fm)

5.3.

2. Almeria 
vinyl padló (tekercses) 
2-4 m szélességben, 
2,4mm vastag
2399 Ft/m2

4. Baby Love   
06BEB gyermekszőnyeg (készlet 
erejéig) 80x150 cm 9990 Ft/db 
6590 Ft/db, 120x170 cm 
19.990 Ft/db 13.190 Ft/db

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

3. Sisalo Wine  
34523/600 konyhai sző-
nyeg (kültérre is) 
80x200 cm 7990 Ft/db

5. Country Livorno 
(83540) laminált padló  
8 mm vastag AC4/32
3999 Ft/m2

2.

Az árak március 10-ig érvényesek. 

Teljes testi-lelki feltöltődésre vágyik, 
látogasson el a Hévízi Tófürdőbe!

A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az időszaka, a Hévízi-tó is 
új életre kel. Párafelhőben megcsillanó napsugarak között ringatózva, a hideg 
és meleg áramlatok váltakozásával új energiák szabadulnak fel a testünkben, 

ezáltal nem csak a természet, de a szervezet is felpezsdül. Festetics 
Fürdőházunk terápiás részlege pedig kényeztető, frissítő masszázsokkal, 

hévízi testkezelésekkel biztosítja a teljes relaxációt.

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

Tavaszi fáradtság 
már a múlté, 

használja
a természet adta 

energiát!


