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Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások 

november 8-án és 22-én
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

■ 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! 

8.485,-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! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

A VÜZ Nonprofit Kft.  

értékesítésre meghirdeti  

a keszthelyi Libás strandon  

található 98 nm-es vendéglátó 

üzlethelyiségét. 

Az ingatlan önálló helyrajzi szám-

mal, földhasználati joggal rendel-

kezik, valamint saját főmérőkkel.

Érdeklődni a 

titkarsag@khvuz.hu e-mail-cí-

men, vagy a +36-30/436-2963-as

telefonszámon.

Keszthelyi Halászcsárda – egész évben nyitva
A Keszthelyi Halászcsárda ezután egész évben nyitva tart. De más előremutató változások is lesznek a nívós étterem háza táján.

Elkészült a téli étlap, melyben szerepel-
nek egyebek között kézműves sajtok, 
füstölt sonkák, tyúkhúsleves gazdagon, 
töltött káposzta, kacsa, lecsós szűzpe-
csenye, vaddisznópofa, s természetesen 
megtalálhatók az étlapon a halételek is, 
mint például a haltepertő, tradicionális 
pontyhalászlé, fogasfilé, a harcsapaprikás 
túrós csuszával, vagy éppen a Gundel-
palacsinta. S persze nem hiányoznak a 
mindezekhez való jóféle, minőségi borok 
sem.
– Szeretnénk, hogy a kínálatunk minden 
egyes darabja a csárdához illő legyen, 
ízben, tálalásban és felszolgálásban egy-
aránt – fogalmazott Szita Gábor, az egyik 
tulajdonos és a séf, Sendula Péter. – Eh-
hez a konyhai mottónk: hagyomány és 
evolúció. Vagyis a hagyományokat öt-
vözzük a modern technológiával.
A terveik és törekvésük lényege, hogy a 
keszthelyi halászcsárdabeli étkezés ne 
csupán gasztronómiai élmény, hanem 
egy kellemes program is legyen.
– A Keszthelyi Halászcsárdát szeretnénk 
visszahelyezni oda, abba a patinájá-
ba, ahonnan indult, az 1930-as, 1940-es 
évekbe. Természetesen a hagyományo-
kon túl a modern, alkalmazható techno-
lógiákkal is számolva – tették hozzá. Ezt a 
kort kívánjuk megidézni, mégpedig min-
den tekintetben, megidézve egy kicsit a 
korabeli éttermi szokásokat, kultúrát és 
viselkedést is. Azt kívánjuk elérni, hogy 
az étterembe járás újra program legyen. 
Vagyis megértetni, hogy ne csak azért 

menjünk étterembe, mert enni szeret-
nénk, hogy jóllakjunk, hanem mert 
az – a terített asztal öröme – egy igazi 
kulturális esemény a közösség, a csa-
lád életében. Persze tudjuk, nem ilyen 
világot élünk, de mégis úgy gondol-
juk, hogy aki hozzánk betér, az meg 
tud állni, meg tud pihenni, örömét 
lelheti a kiszolgálásban, az ételekben, 
miközben kellemes környezetben 
együtt lehet szeretteivel, családjaival, 
ismerőseivel. Hiszen tudjuk azt is, 
hogy a konyha, a terített asztal min-
dig is a ház középpontja, mi több, lel-
ke volt, egy olyan hely, ahol mindent 
meg lehetett beszélni, s minden fontos 
kérdésre választ tudtak találni az em-
berek, méghozzá közösen. Szeretnénk 
levenni a főzés terheit is az emberek, 
a háziasszonyok válláról, hiszen aki 
főz, az elfárad, s annyira már nem 
tudja élvezni az eredményt, nem kap 
akkora élményt. Étteremben azonban 
ez másként működik, főleg úgy, hogy 
az étlapon mindenki megtalálja a neki 
legszimpatikusabb ételt.
Szita Gábor és Sendula Péter azt 
mondja, ők egy olyan Keszthelyi Ha-
lászcsárdát álmodtak meg, mely ha-
gyományos értékeket, tradicionális 
ételeket vonultat fel.
– Az étlap kimondottan a csárdá-
ra íródott, ami jellegénél fogva kissé 
konzervatívabb hely, hanem kínálatá-
val, tisztaságával, hangulatával meg-
hitt környezetet biztosít. Törekszünk 

arra, hogy jó minőségű, helyi alapanya-
gokat használjunk fel az ételeinkben. 
Összefoglalva, szeretnénk, s ezért dol-
gozunk nagyon keményen, hogy étter-
münket meglévő és leendő vendégeink 
minden tekintetben újra „A Keszthelyi 

Halászcsárdaként” em-
lítsék, ez jelenti, és ez 
adja vissza ugyanis a 
hely igazi patináját…
A Keszthelyi Halászcsár-
da 2020 tavaszán újabb 
étlappal jelentkezik.

A HALÁSZCSÁRDA 2019-ES  
ŐSZI ÉS TÉLI NYITVATARTÁSA  
AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL: 

OKTÓBER:
A hét minden napján várjuk kedves 
Vendégeinket 12.00 és 21.00 között.
NOVEMBER /DECEMBER:
hétfő: zárva
kedd: zárva
szerda – vasárnap: 12.00–21.00
2019. DECEMBER 18-TÓL 23-IG
KARÁCSONYI HALVÁSÁR 
A HALÁSZCSÁRDÁBAN
Nyitva: naponta 7.00–17.00
Karácsonyi halászlé elvitelre, 
24-én délig.
ÜNNEPI NYITVATARTÁS 
(2019. KARÁCSONY):
december 24. (kedd) zárva
december 25. (szerda) zárva
december 26. (csütörtök) zárva
dec. 27.–jan. 5-ig: 12.00–21.00
2020. JANUÁR 8. ÉS MÁRCIUS 15. 
KÖZÖTT:
hétfő: zárva
kedd: zárva
szerda – vasárnap: 12.00–21.00
2020. MÁRCIUS 16-TÓL:
A hét minden napján várjuk kedves 
Vendégeinket 12.00 és 21.00 között.
Várjuk kedves vendégeinket!

Üdvözlettel
A HALÁSZCSÁRDA CSAPATA
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Hévíz: a közbiztonságot szolgálva
A HÉVÍZRE VEZETŐ UTAK MENTÉN ÉS A FREKVENTÁLT TERÜLETEKEN ÖSSZESEN ÖTVENÖT DARAB KAMERÁT HELYEZTEK KI A VÁROSBAN. AZ ÖNKORMÁNYZAT 
SAJÁT FORRÁSBÓL, ÖSSZESEN NYOLCVANKILENCMILLIÓ FORINTBÓL HAJTOTTA VÉGRE A BERUHÁZÁST. A RENDSZER ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁN ELHANGZOTT, 
HOGY AZ ITT ÉLŐK MELLETT AZ IDEGENFORGALOM MIATT IS JELENTŐS EZ A FEJLESZTÉS. 

Összesen ötvenöt darab kamerát 
helyeztek el a fürdővárosban. A 
bevezető utak mentén rendszám-
felismerő funkcióval ellátott ka-
merák találhatóak, több készülék 
pedig mozgatható is. A nagy fel-
bontású, infravetős berendezé-
sek a nap huszonnégy órájában, 
időjárástól függetlenül rögzítik és 
továbbítják a felvételeket a helyi 
rendőrőrsre és a közterület-fel-
ügyeletre. A fejlesztést bemutató 
tájékoztatón Papp Gábor pol-
gármester elmondta, ez egyfajta 
gazdasági beruházás volt az ön-
kormányzat részéről, hiszen a tu-
risztikában nagyon fontos kérdés 
a biztonság.
– A számos desztinációból hozzánk érke-
ző vendégek többsége azonnal a közbiz-
tonságról, annak helyzetéről érdeklődik 
– fogalmazott. – Ezért is erősítettük, ezért 
is építettük ki a kamerarendszert. Ebből a 
szempontból tehát ez valójában egy gaz-
dasági lépés is, de akár marketingterüle-
ten is jó lehet alkalmazni. Vagyis ez egy 

nagyon fontos kérdés nemcsak a helyiek, 
hanem az ide látogató vendégek számára 
egyaránt.
Papp Gábor hozzátette: az önkormány-
zat saját forrásból, két ütemben, összesen 
nyolcvankilencmillió forintból hajtotta 
végre a fejlesztést. 
A település közbiztonságát, a „Hévíz a 
béke és biztonság szigete” megnyugtató 
szlogent tovább erősítő fejlesztést többen 
méltatták, hangsúlyozva: országos vi-

szonylatban Zala megye a legbiz-
tonságosabb megye, Hévíz pedig 
a legbiztonságosabb település, s ez 
az egyik legkiemeltebb választási 
szempont a turizmus tekinteté-
ben. Dr. Sipos Gyula, Zala megye 
rendőrkapitánya szerint az ország 
legbiztonságosabb desztinációja 
lett így Hévíz.

– Hévíz biztonságos. A vagyont érintő 
vagy személyt sértő cselekmények szin-
te kivétel nélkül elmaradtak az elmúlt 
időben. Ez úgy egyébként az ország egé-
szében is alapvetően átalakult, de Zala 
megye még pregnánsabb. Azt gondolom, 
hogy egy egyébként nagyon jó állapotot 
sikerült technológiával úgy erősíteni, 
hogy a felszabaduló rendőri erők más 
módon tudnak ebben a területi munká-
ban részt venni.

A rendezvényen Zala megye kormány-
megbízottja, Sifter Rózsa elmondta: a 
hévízi fejlesztés egy újabb példa arra, 
hogy a város figyel a lakosokra és az 
ide érkező vendégekre. Manninger 
Jenő, a térség országgyűlési képviselője 
is hangsúlyozta a beruházás turisztikai 
jelentőségét. Elmondta, a térségben 
újabb ilyen jellegű fejlesztés is lesz.
– Annyira beváltak ezek a módszerek, 
hogy Keszthely városa is döntött már 
a kamerarendszer bővítéséről. Hévíz 

vállalta – mint a turizmus központja – a 
vezető szerepet, így a tapasztalatokat fel-
használva tudják majd a következő rend-
szert Keszthelyen bevezetni.
A Hévízen kiépült kamerarendszer bő-
víthető, és az önkormányzat ezt szeret-
né is megtenni. A tájékoztatón kiderült, 
hogy a rendszámfelismerő kamerák ösz-
sze vannak kapcsolva egy adatbázissal, 
így a körözött gépjárműveket azonnal 
jelzi a rendszer.

Sikeres ötéves ciklus után 
Alsópáhok duplázni szeretne!

Most az önkormányzati hivatal épületé-
nek felújítási munkálatai közben, az épü-
let tetőterének megtekintése után kértük 
meg a polgármestert, hogy tájékoztasson 
a választás eredményéről, a közeljövő fel-
adatairól.
– A választás során az országos átlagot 
meghaladó részvétel mellett került meg-
választásra a 7 fős testület. Itt szeretném 
megköszönni Alsópáhok lakosságának, 
hogy a negyedik választási ciklusomat 
kezdhetem meg a község polgármeste-
reként. Nagy megtiszteltetés és elismerés 
számomra, hogy 2006 óta továbbra 
is bíznak bennem az itt élő embe-
rek.
A korábbi hat fő testületi tag közül 
négy személy továbbra is jövőbe-
li képviselő-testület tagja maradt. 
Két új tagja lesz a testületünknek. A 
megválasztott képviselők nevében 
is tisztelettel köszönöm/köszönjük 
a lakosság bizalmát. A most elkö-
szönő két képviselőnek szeretettel 
és elismeréssel köszönöm meg az eltelt 
években nyújtott munkáját, segítségét 
és támogatását. Az új testület 2019. ok-
tóber 28-án 17⁰⁰ órakor a művelődési 
ház emeleti termében fog esküt tenni és 
megalakulni. Az ünnepi eseményre min-
den kedves alsópáhoki lakost szeretettel 
várunk!

Milyen feladatok várnak az új testü-
letre, és milyen programok, fejlesztések 
várhatóak a közeljövőben?
 – Jelenleg intenzív ütemben zajlik az ön-
kormányzati hivatal energetikai felújítá-
sa. A kedvező időjárásnak köszönhetően 
a tervek szerint folyik a felújítás. Rövide-
sen tető alá kerül az épület, és minden 
remény megvan arra, hogy várhatóan 
december 20-ra elkészüljön a beruházás. 
Addig is rengeteg munka van még hátra, 
de bízunk a kivitelező tapasztalatában. 
Az ajánlattétel után a napokban kerülhet 
aláírásra a sportpálya világításának ki-
építése. Szeretnénk, ha a TAO (társasági 
adó osztaléka) pályázat támogatásával 

megvalósuló beruházás első üteme 2019. 
november 30-ig elkészülne.

Mikorra várható az Alsópáhokhoz tar-
tozó, és nagy forgalmat bonyolító SPAR 
melletti területen épülő benzinkút 
üzembe helyezése?
– A napokban egyeztettünk a beruházó 
és kivitelező képviselőivel. A szükséges 
hozzájárulások beszerzése után várha-
tóan év végére elkészül a kivitelezés. A 
tankolásra és egyéb szolgáltatások igény-
bevételére várhatóan 2020. év első hó-

napjaiban sor kerülhet. A benzinkutat 
a „MOBIL PETROL” fogja üzemeltetni, 
hasonlóan a Keszthely-Kertvárosban ta-
lálható benzinkúthoz. Továbbá egy régi 
vágyunk is megvalósulni látszik. A beru-
házó DRV és a kivitelező Szabadics Kft. 
a korábban már jelzett időpontban 2019. 
szeptember 16-án a munkaterületet át-
adását követően megkezdte a község déli 
részén a szennyvízcsatorna kiépítését. Az 
időjárásnak köszönhetően a munkálatok 
jó ütemben folynak. Reményeink szerint 
még idén kiépülhet a 117 magántulaj-
donban lévő építési telek közműcsatla-
kozása.

Milyen fontos beruházás várható a jövő 
évre?
– Ami már eddig biztos, az orvosi ren-
delő energetikai korszerűsítése, belső 
tereinek megújítása. Erre egy BM-pályá-
zat során támogatást nyertünk. Jövő év 
szeptember 1-jére elkészül a bölcsőde is, 
amit szintén sikeres pályázati támogatás-
sal fogunk kiépíteni.

Milyen kulturális események, rendezvé-
nyek lesznek még ebben az évben?
– Pár nap múlva, október 25-én, pénte-
ken avatjuk a hivatallal szemben elké-
szült „Alkotóház, kézművesműhely” 
épületet. Reméljük, hogy nagyon sok 
programmal és érdekességgel fogunk 
szolgálni az érdeklődőknek. Október 26-
án, szombaton akusztikus rockkoncerttel 
várjuk minden korosztály képviselőjét a 
művelődési házba. Bízunk benne, hogy 
nagyon sokan lesznek vendégeink a pá-
lyázati támogatással megvalósuló, belépő 
nélkül látogatható koncerten.
Idén ötvenéves az országos hírnévnek is 
örvendő „Vöröskereszt Alapszervezet”. 
Erre a község életében is fontos esemény-
re a Vöröskereszt Alapszervezet és az ön-
kormányzat, valamint a GESZ közösen 
készül. Szeretnénk méltóképpen megkö-
szönni és megünnepelni azokat az em-
bereket, akik önzetlenségükkel, vérükkel 
segítették embertársainkat. Az esemény-
re a helyieken kívül várjuk a megyei és 
országos Vöröskereszt képviselőit is.
Végül az év végéhez közeledve idén is 
megtartjuk az Adventi Napokat. Remé-
nyeink szerint a Kolping Hotellel törté-
nő kapcsolataink szorosabbá fűzésével 
együtt is fogunk ünnepelni.
Valamennyi rendezvényünkre szeretettel 
hívjuk és várjuk a község lakosságát!
z előzőekben leírtak alapján Alsópáho-
kon minden jel arra mutat, hogy az ön-
kormányzat folytatni kívánja a korábbi 
években, így az elmúlt ciklusban is ta-
pasztalható és megvalósult fejlesztéseket, 
közösségépítő munkáját.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK UTÁN PÁR NAPPAL ALSÓPÁHOKON A MEGSZOKOTT ÜTEMBEN FOLY-
TATÓDOTT A KÖZSÉG KÖZÉLETE. A NEGYEDIK CIKLUSÁT IS KIHÍVÓ NÉLKÜL KEZDŐ CZIGÁNY SÁNDOR 
POLGÁRMESTER ÉS KOLLÉGÁI ÉPPEN A HETI MŰSZAKI MEGBESZÉLÉST TARTOTTÁK OTTJÁRTUNKKOR.

Czigány Sándor polgármester
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Szüreti felvonulástól a fejlesztésekig
Karmacson programok és beruházások 
egyaránt színesítik a település életét, 
mindennapjait.

Kelemen István, a település újra meg-
választott polgármestere elmondta: a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Tá-
tika-Rezi térségben” című, EFOP-1.5.2-
16-2017-00003 azonosítószámú projekt 
keretében tartották meg a szüreti felvo-
nulást. 
A rendezvényen fellépett a Zalaszent-
gróti Cimborák Táncegyüttes és a Gye-
nes Néptáncegyüttes. Zalaegerszegi 
művészek előadásában operettelőadást 
hallgathatott a közönség, majd utcabál-
lal zárult a program. November végén a 
szépkorúak találkozóját rendezik meg. 
Ezt követően, decemberben a gyermekek 
számára tartanak Mikulás-ünnepséget. 
– Mozgalmas évet tudhatunk magunk 
mögött – folytatta Kelemen István. – Si-
keresen befejeződött a Kisfaludy utca jár-
dáinak felújítása. A jövőben a település 
mellékutcáira és a csapadékvíz-elvezető 
árkokra kell több figyelmet fordítanunk. 

Vis maior támogatásból javítottuk a tava-
lyi felhőszakadás által kimosódott hegyi 
utakat, helyreállíttattuk a patak menti 
rézsű egy szakaszát, átereszt, valamint 
árkot profiloztattunk. A Magyar Falu 
Programban több fejezetre is pályáza-
tot nyújtottunk be. Bízunk abban, hogy 
a kérelmeinket pozitívan bírálják el. A 
temetőhöz vezető út erősen rongálódott 
burkolatát újraaszfaltoznánk. A jövőben 
is szeretnénk kihasználni a pályázatok 
nyújtotta lehetőségeket, saját forrásból, 
támogatás nélkül ugyanis nehezen tud-
nánk fejleszteni. A közeljövőben sort kell 
kerítenünk a településrendezési terv fe-
lülvizsgálatára, illetve a jogszabályválto-
zások okán új rendezési terv elkészítése 
válhat szükségessé. Ennek költségét elő 
kell teremtenünk. Reméljük, hogy lesz 

lehetőségünk erre a feladatra támogatást 
igényelni. A hosszú távú gazdasági prog-
ramunk célkitűzései között változatlanul 
szerepel a Békás-tó revitalizációja. Ismé-
telten benyújtottuk a pályázatunkat. Az 
a véleményünk, hogy az utóbbi néhány 
évben tapasztalható, hirtelen lezúduló 
csapadék okozta „villámárvizek” előbb-
utóbb ki fogják követelni a tározó meg-
építését. 
Kelemen István elmondta: a helyhatósági 
választás hozott némi változást a testület 
összetételében. Két új önkormányzati 
képviselő kezdi meg a munkát. A lekö-
szönő Parrag József helyett fia, Parrag 
Gábor veszi át a stafétabotot. Ruminé 
Czotter Rita frissen megválasztott képvi-
selő mellett az újraválasztott Bálint Attila 
és Sabjanics Péter folytathatja a munkát. 

ÚJ NÉV, 
MEGSZOKOTT 

MAGAS MINŐSÉG

Az Ensana márka megszületésével 
létrejött Európa vezető gyógyszállo-
da lánca.
A népszerű Danubius Health Spa Re-
sort szállodák ezentúl Ensana Health 
Spa Hotel néven folytatják működé-
süket. Európa 26 rangos gyógyszállo-
dája, köztük öt hazai szálloda ugyanis 
új márka alatt egyesült, melynek neve 
Ensana, az „egészség” kifejezés latin 
megfelelőjéből és az „energia” szóból 
származik. Európa vezető gyógyszállo-
da lánca a helyi természeti erőforrások 
gyógyító erejét egyesíti az orvosi szak-
tudással, hogy támogassa vendégek 

egészségét és jó közérzetét. Ennek 
egyik eszköze az Ensana csoporton 
belül elérhető speciális, személyre sza-
bott program, a funkcionális tréning, 
melynek edzései korszerűek és kímé-
letesek, nemcsak fizikai, hanem lelki 
szinten is jótékony hatást gyakorolnak.
Az Ensana jelentős figyelmet fordít 
vendégei általános egészségi állapo-
tának és állóképességének javítására 
is, a jövőbeni egészségügyi problé-
mák megelőzése érdekében. Ezt a 
célt segítik a szállodalánc egészség-
ügyi programjai, melyek keretében 
a test öngyógyító mechanizmusait 
élénkítik, és ötvözik a védjeggyé vált, 
bizonyított hatású természetes gyó-
gymódokat más, átfogó egészség-
ügyi kezelésekkel. 
Az elsődleges cél, hogy a modern élet 
okozta károkat, a stressz, a helyte-
len testtartás, a balesetek, a trau-
mák hatásait csökkenthessék.

Bár a név megváltozott, a vendégeket továbbra is a megszokott magas színvonalú kiszolgálás várja. 
Kérjük látogasson, el az Ensana Hotels új weboldalára: ensanahotels.hu

Halat és vadat, s mi jó falat – a Vadaskert csárdában
„Halat és vadat, s mi jó falat, szem szájnak ingere” – írja Arany 
János, de mintha csak a Vadaskert csárdában járt volna és pa-
pírra véste volna a tapasztalatait. 

Valóban a kínálat a francia hagymalevestől a tatár bifszteken 
elmélázva, a tűzdelt szarvason, áfonyás körtés őzfilén, a vadas 
vaddisznón és a kacsamájjal töltött fácánon át, a hazai vizeink 
valamennyi ízletes halhúsán keresztül, a szárnyasok, sertések 
és marhahúsok szaftos, szószos, bundázott sültjeinek válasz-
tékán felcsigázva a vegetáriánus fogásokig és a visszafogottan 
édes desszertekig vezet. A rösztivel, dödöllével, hercegnőbur-
gonyával kísért adagok a legkiéhezettebb vendéget is kellemes 
jóllakottsággal telítik el. A rendelés és fogyasztás között, vagy 
levezetésképpen a finom ételek, nedűk után az étterem mel-
letti vadaspark állatai további mosolyt csalnak az arcunkra. A 
gyerekek mozgásigényét, amit, valljuk be, néha elég nehéz egy 
étteremben kordában tartani, a lombok árnyákában elhelye-
zett játszótér hívatott megoldani. A kicsik távol a forgalomtól, 
parkolótól, biztonságban, az őzek, fácánok szomszédságában 
hancúrozhatják le a felesleges energiájukat. Hát kell ennél jobb 
és színvonalasabb hely, ahol megpihenhetünk, jóllakhatunk és 
ünnepelhetünk? 
Tény: az ember nem mindennap jár étterembe, általában in-
kább, ha valamit ünnepel. Természetesen egy kifőzdében is 
megtarthatjuk a házassági évfordulót vagy egy kerek születésna-
pot, de azért egy étterem kicsit hangulatosabb, meghittebb. Per-
sze lehet otthon is főzni, hangulatot csinálni, de amikor hosszú 

éveken keresztül mindennap, hazaérve a munkából, kétfogásos 
vacsorát kell főzni a családnak, akkor időnként jólesik, ha ki-
szolgálnak egy étteremben. Ha ruhában, lakásban, autóban a 
minőséget keressük, akkor legyen ez igaz az étkezésünkre is.  A 
legszínvonalasabb, a legizgalmasabb gasztronómiai élményt ke-
resve aligha találunk jobb helyet a környéken, mint a keszthelyi 
Vadaskert csárda.  A kertváros elején, hatalmas fák árnyékában, 
az egykori Festetics György vadasparkjának szélén áll a fél év-
százados étterem, a maga hagyományaival és remek fogásaival. 
A falon elhelyezett vadtrófeák, a csárda jellegét sugalló terítők, 
fa- és kőburkolatok, cserépkályha és faragott tálaló igazi ízes 
világba repít. Azonnal érezni lehet a különleges fűszerezésű 
vadételek zamatát a levegőben, a hazai híres tájborok és pálin-
kák palackjai pedig rendezetten várják a szorgosan poharukat 
emelő vendégek kihívását. A hangulatot fokozza a személyzet 
viselete, udvariassága és szaktudása. 
Asztalfoglalás személyesen a Hévízi úton, 
vagy a  83/312-772 telefonszámon.
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Stratégia és fejlesztések
A ZALAKAROSI FÜRDŐ A TERMÁLTURIZMUS EGYIK ZÁSZLÓSHAJÓJA MAGYARORSZÁGON, MELY AZ 
ELMÚLT IDŐSZAKBAN SIKERT SIKERRE HALMOZOTT, MIND LÁTOGATOTTSÁGBAN, NÉPSZERŰSÉGBEN, 
MIND A FEJLESZTÉSEKBEN ÉS A GAZDASÁGI MUTATÓKBAN EGYARÁNT. A SIKERES, FIATAL SZAKEMBER, 
CZIRÁKI LÁSZLÓ, A ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA, MÁSODIK ÉVE VEZETI A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOT, ŐT KÉR-
DEZTÜK, HOGY MI A „ZALAKAROSI CSODA” TITKA.

– Ha egy mondattal kellene vá-
laszolnom, akkor csak ennyit 
mondanék – jó stratégia, mun-
ka, munka, nagyon sok munka 
és innovatív, korszerű fejleszté-
sek. A zalakarosi fürdő 54 éve 
meghatározó fürdője Magyar-
országnak. 1992-ben öt magyar 
fürdőt üzemeltető vállalat elhatározta a 
Magyar Fürdőszövetség megalapítását. 
A megalakulásban kiemelkedő szerepet 
játszott a Zalakarosi Fürdő, hiszen az 
öt alapító egyike volt. Ilyen előzmények 
után nagy megtiszteltetés és hatalmas fe-
lelősség volt számomra a megbízatásom. 
2018-ban elkészítettük a fürdő hosszú 
távú, hétéves stratégiáját, ami nagyon 
részletes, színvonalas szakmai anyag, és 
a turisztikai szakemberek is magas szín-
vonalúnak értékelték. Van víziónk, van 
tervünk, hogy honnan hová akarunk el-
jutni. Hannibál mondta, amikor átkelt az 
Alpokon: vagy megtaláljuk az utat, vagy 
építünk egyet. Mi a stratégiánkkal meg-
találtuk a saját utunkat, úgy, hogy közben 
több utat is képesek vagyunk egyszerre 
építeni. A stratégiánkban kiemelt szere-
pet kapott az együttműködés, az együtt 
gondolkodás, az összefogás fontossága. 
A stratégia a fejlődés és a siker legfőbb 
mozgatórugójaként, a legfőbb zálogaként 
jelölte meg a közös munkát, a tapasztala-
tok megosztását vállalaton belül és a kül-
ső partnereknél is, mind a fejlesztések, 
mind az üzemeltetés, mind a marketing 
területén. Ennek jegyében kötöttük meg 
a kölcsönös kedvezményeken, társadalmi 
szerepvállalásokon alapuló hosszú távú, 
zalakarosi, térségi, stratégiai, szakmai 
együttműködési megállapodásokat. A 
hétéves stratégia mentén indult el a szol-
gáltatás- és az attrakciófejlesztés Zalaka-
roson, ahol a megfogalmazott céljaink 
alapján kijelenthetjük, hogy a menetrend 
szerint tartjuk az ütemet a fejlesztések te-
rén. Célul tűztük ki a fürdőszolgáltatások 
minőségi fejlesztését, valamint elindult a 
Europe SpaMed (nemzetközi fürdőszö-
vetségi tanúsítvány) ötcsillagos minősí-
tés megszerzésének a folyamata is. 
– Hogy alakultak a fürdő ez évi fejlesz-
tései?

– Júliusban felavattuk a gyógy-
centrumot, amely teljes körű 
felújításon esett át, beleértve az 
épület szerkezeti, gépészeti és 
belsőépítészeti átalakítását is. 
Az épület jellegzetes stílusjegye-
it megtartva, megújult, emelt 
szintű szolgáltatásokkal várja a 

vendégeket, a hagyományos termál- és 
gyógyvizes medencék mellett egy vado-
natúj, egyedülálló, sós vizű medencével 
is. Szeptember elején átadtuk a Kisfalu-
dy Program keretében megújult Fürdő 
Hotelt 23 szobával. Az év végére pedig 
átadjuk az élményfürdővel közvetlen ösz-
szeköttetésben álló új épületrészünket, a 
Szaunavilágot. A kétszintes Szaunavilág 
közel 200 fő befogadására lesz alkal-
mas, ahol az emeleten gőzkabin, aroma 
bioszauna, élményzuhanyok kapnak he-
lyet és egy infra pihenőteret is kialakítunk. 
Az épület alsó szintjén egy 40 férőhelyes 
szauna épül, ahol a szaunamestereink 
különféle szaunaceremóniákat is tar-
tanak, valamint hideg- és melegvizes 
merülőmedencék, jacuzzi, fűtött padok 
és hangulatos pihenőterek is létesülnek. 
Az udvarban helyet kap majd egy tágas 
rönkszauna is. A beruházás összértéke  
300 millió forint, amelyből a Kisfaludy 
Turisztikai Fejlesztési Program keretein 
belül vissza nem térítendő 100 millió fo-
rint támogatást nyertünk. A fennmaradó 
részt a Zalakarosi Fürdő saját forrásból 
finanszírozza.
– A fejlesztések milyen módon befolyá-
solták Zalakaroson a turisztikai muta-
tókat és a gazdasági eredményeket?
– Zalakaros város és a Zalakarosi Für-
dő is kiemelkedő évet zárt 2018-ban, és 
kiemelkedő évet fog zárni 2019-ben is. 
Zalakaros lett 2018-ban a Balaton régió 
legnépszerűbb települése a belföldi ven-
dégek körében. A belföldi vendégszám 
megtartása mellett sikerült a külföl-
di látogatók számát növelni, a német és 
osztrák vendégek mellett főként a cse-
hek, lengyelek, horvátok, szlovénok és 
oroszok száma növekedett. A Zalakarosi 
Fürdő az „Év Fürdője 2018” közönség-
szavazás 2. helyezettje volt, 2019-ben 
pedig szintén dobogós helyezést ért el, 

bronzérmesként 3. lett több mint nyolc-
ezer, rekordmennyiségű szavazattal.
Ez azt jelenti, hogy nem egy kiugró ered-
mény volt 2018-ban, hanem tartósan az 
ország egyik legjelentősebb, leglátogatot-
tabb, legkedveltebb fürdője Zalakaros. 
Ami az első félév eredményeit illeti, ked-
vezően alakult a fürdő 1–6. havi gazdál-
kodása, a vendégszám négy százalékkal 
növekedett. Büszke vagyok arra, hogy 
úgy tudtunk eredményesek lenni, hogy 
közben jelentős bérfejlesztést is vég-
re tudtunk hajtani a munkatársaknak, 
2018-ban és 2019-ben is átlagosan meg-
haladta a bérfejlesztés a 12 százalékot. 
2019-re egymás munkáját megbecsülő 
csapatot, nagyon jó menedzsmentet és 
kollektívát tudtunk létrehozni. 
– A terveikben milyen fejlesztések szere-
pelnek 2020-tól?
– Jelenleg előkészítés alatt áll a „Gyer-
mekek éve 2020” programunk, amiben a 
gyermekeket érintő fejlesztések és felújí-
tások lesznek. A szaunához kapcsolódó 
terveink között szerepel a Szaunavilág 
tetőteraszán egy panorámamedence ki-
alakítása, élménymedence, valamint ker-
ti szaunaház, kerti jacuzzi és sok más, ké-
nyelmet és a szaunázás élményét fokozó 
wellnesselem. A fejlesztések maguk után 
vonják egy új jegyrendszer bevezetését 
is, egy minden szolgáltatást magában 
foglaló all inclusive belépő bevezetésé-
vel, és a vendégek kényelmét megköny-
nyítő karórás beléptető- és értékesítési 
rendszerrel. Szintén a következő éveket 
érinti a fürdő területével ifjúsági szálló 
kialakítása és a közvetlen kapcsolatban 
álló területen megvalósításra kerülő 
kempingfejlesztés, glamping elemekkel, 
ahol a luxus és a természetközeli élmé-
nyek ötvözésével létrejövő designelemek 
kerülnek kialakításra. Célunk a magas 
színvonalú, minőségi szolgáltatások 
nyújtása és a fenntarthatóság. A beru-
házásaink megvalósulásával továbbha-
ladunk egy olyan úton, amely követi a 
desztinációs célokat, hiszen ez az orszá-
gos viszonylatban is feladatnak számító 
szezonalitás oldását segíti elő, viszonylag 
nagy kapacitású attrakcióként. A magas 
színvonalú kivitelezés növeli a verseny-
képességünket, munkahelyteremtő ké-
pességével pedig a zalakarosi térség köz-
jólétének és életszínvonalának növelését 
is maga után vonja. Bízunk abban, hogy 
a Zalakarosi Fürdő továbbra is fontos 
szereplője lesz a Balaton régió turiszti-
kai életének, elismert szereplői leszünk 
az országmarketingnek, és kiemeltebb 
figyelmet, kiemeltebb támogatást kaphat 
a minőségi turizmus Zalakaroson és a 
Balaton régióban is.
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Zalakaros újabb egyedülálló gasztronómiai programra invitál 2019. novem-
ber 8-9. között. A térségben működő pincészetek és szolgáltatók bevonásával 
négy helyszínen is tematikus Márton napi programokkal várják a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

A Szőlőhegyi Piknik 4 helyszínét ráadásul ingyenes pincejárattal kötik össze, 
hogy nyugodt lelkiismerettel kóstolhassunk bele a térségi  borok és kulináris 
kincsek legjavába. Készítsük az ízlelőbimbókat, lesz itt többek között libala-
koma, kemencés kenyér készítése és libazsíros kenyér kóstoló, borkóstoló és 
pálinka főző bemutató – mindez a gasztronómia jegyében.  Akik pedig a sok 
finomság mellett kulturális programokra „szomjaznának”, őket jazz, fúvós és 
népzenei koncertek, illetve a szombati napon megrendezésre kerülő pajzán 
komédia várja! Természetesen nem feledkeztek meg a gyerkőcökről sem, hi-
szen kovács bemutató, ollóvágta játszóház, „libales”, kreatív foglalkozások, és 
mustkóstoló is szerepel a szervezők repertoárjában. A programok mellett a 
helyszíneken természetesen főszerepben a bor lesz, erről pedig helyi és kör-
nyékbeli borászatok gondoskodnak majd. A helyi tourinform iroda limitált ki-
adású Érzékek Útján túrafüzettel, a zalakarosi szálláshelyek pedig külön erre az 
alkalomra összeállított csomagokkal várják az érdeklődőket!

A program az Interreg SI HU 184 program 
keretében valósul meg.

További információk: 
www.zalakaros.hu/szolohegyipiknik

Piknik télen? 
Igen, Zalakaros újragondolta a Márton napot

Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
SLOVENIJA – MADŽARSKA

SI-HU

KÁRPITOZÁS!

Ilyen biztosan nem 
lesz másnak!

FÜGGÖNYÖK 

ELŐTÉRBEN  
AZ ŐSZI MEGÚJULÁS!

Velünk könnyebb!
NIFTY Lakberendezés

felméréstől a felszerelésig
KESZTHELY, GEORGIKON U. 6. 

Tel.: 30-631-7020 • 83-310-761

– 50% Nyitva: K–P: 9.30–16.00 • Szo: 9.30–12.00

Az ősz színei roppant izgalmasak! A bordó, a sárga és a barna 
lombok, a piros termések meleget és nyugalmat árasztanak, 
ezért ezt a kellemes hangulatot érdemes becsempészni ott-
honunkba. Egy-egy fal tapétázásával az egész szoba hangula-
tát meg lehet változtatni. A jól megválasztott sötétítő függöny 
nemcsak új miliőt teremt, hanem hőszigetelő hatással is bír. 

Az ősz színeit számos kiegészítő használatával is behozhatjuk 
a lakásba, így például a szőnyegek, függönyök, terítők, ágyta- 
karók és kisebb egyedi bútorok is képesek új hangulatot te-
remteni. Teremtsünk együtt a lakásból otthont, ahova csodá-
latos lesz hazamenni és feltöltődni. 
Állunk rendelkezésükre a felméréstől a felszerelésig!

KIFUTÓ – 50%

2020. évi 
Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 
Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 
Keszthely Város Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 
2020. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá 

felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. 
tanév második és a 2020/2021. tanév  

első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra  
kizárólag Keszthely város illetékességi területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos  
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat- 
kezelési és Együttműködési Rendszerében  
történő regisztráció után, a személyes és  

pályázati adatok feltöltését 

követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalá-

nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 

2019. november 5.

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötele-
ző mellékletét képező nyomtatványok 

az alábbi linkeken érhetők el:
http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 

A GESZ Keszthely közétkeztetési  
konyhájára azonnali belépéssel  

éves állásra, teljes munkaidős  
szakképzett szakácsot  

keres.
Bérezés közalkalmazotti  

törvény szerint. Nagykonyhai  
gyakorlat előnyt jelent.

JELENTKEZÉS telefonon:  
83/777-520  

vagy e-mailben:  
titkarsag@geszkeszthely.hu.

Beépíthetõ és szabadon  
álló konyhai készülékek  
széles választékával várjuk.

Nézzen be üzletünkbe itt: 
www.konyhastudio-tisza.hu

További kedvezményes készü-
lék ajánlatokért keressen ben-
nünket személyesen keszthelyi 
üzletünkben vagy tekintse meg 
honlapunk márkakínálatát.

K E S Z T H E LY

Egyedi, modern konyhabútorok 
méretre. Konyhabútorok tervezése, 
beépítése megrendeléstől számított 
2 hónapos határidővel. 

KIEMELT AJÁNLATAINK:

Hagyományos vagy keskeny kivitelű  
energiatakarékos mosogatógépek. 

Kiváló minőségű BLANCO gránit és 
króm mosogatótálak, csaptelepek 
széles forma és színválasztékban.

Közép-felső és felső kategóriás  
AEG, Electrolux mosó-szárítógépek  
őszi akcióban.  
Rendelhető emeletre szállítással is.

Segítünk a választásban! Felhaszná-
lói szintű termékismertetés gyakorlati 
használathoz.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056
Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: info@konyhastudio-tisza.hu

www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00
Szo.: 8.00-12.00
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Ki Márton napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik!
AZÉN ANYÓSOM SÉFJEINÉL A DRÁGA MAMA NEM IGAZÁN BABONÁS, DE FO-
GYÓKÚRÁNAK ALKALMAS LEHET A MONDÁS, HA IGAZ! DE A FIÚK NAGYON 
NEM SZERETNÉK, HA AZ ANYÓS KIMARADNA EGY ÍNYENC LIBA-BULIBÓL, 
NEHOGY RAJTUK MÚLJON A „DRÁGA” ALAKJA.  

Íme, a recept:
Márton-napi libamell, cukkinis, camembert sajtos bulgurral 
A libamellet sóval, borssal, kevéske almaecettel és barna cu-
korral befűszerezzük, pácoljuk, ha lehet, előző nap már, mi-
előtt készítjük. A sütés napján olyan edénybe sütjük, amiben 
annyi liba- vagy sertészsírt teszünk a mellekhez, hogy azokat 
a sütés közben ellepje. Alacsony hőfokon, 90-95°C-on sütjük 
(konfitáljuk), ami akár több óra is lehet a mellek nagyságától 
és korától függően. Amikor a hús kezd puhulni, akkor emeljük 
a hőfokot, és megpirítjuk a bőrét ropogósra. A bulgurt sós, ba-
bérleveles vízben megfőzzük és leszűrjük. A camembert sajtot 
kisebb, 2x2 cm-es darabokra vágjuk. A cukkinit nagy lyukú re-
szelőn lereszeljük. Zöldhagymát vagy póréhagymát felkariká-
zunk. Vajon megfuttatjuk a hagymakarikákat egy serpenyőben, 
hozzápirítjuk a reszelt cukkinit, ízesítve sóval, borssal, fokhagy-
mával. Ha a cukkini lepirult, hozzátesszük a sajtot és a megfőtt 
bulgurt. Az egészet egybeforgatjuk, míg a sajt összeolvad a töb-

bi alapanyaggal. Tálaláskor formába öntjük a cukkinis-sajtos 
bulgurt, mellétéve a felszeletelt libamellet, és a szaftjával meg-
locsoljuk. Áfonyalekvárt, párolt rumos szilvát, házi befőttet, 
kompótot és sült sütőtököt kínálhatunk még hozzá. 
Természetesen ha nem szeretnének egy ilyen impozáns étellel 
otthon bajlódni, de a libát Márton-napkor nem akarják kihagy-
ni, várjuk Önöket szeretettel az Alsópáhok–Hévíz közötti kör-
forgalomnál, a Hévízi utca 13. számnál. Könnyű odatalálni: 
babos kendő a kapuban!

Attila és Gyuri Séfek

VONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓVONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓVONYARCVASHEGYI KOLBÁSZOLÓDisznóvágás és kolbásztöltő verseny
November 16-án (szombaton) 10 órától kolbásztöltő versenyt 

rendezünk a vonyarcvashegyi rendezvénytéren, melyre csapatok 
(egyesületek, baráti körök, cégek) jelentkezését várjuk.

Az induló 4-6 fős csapatok feladata, hogy a helyszínen átvett 5 kg kolbászhúsból sütni való kolbászt készítsenek. A részt vevő 
csapatoknak egy pár kolbászt (2×20-25 cm) kell leadni a zsűrizéshez nyersen és sütve is. A rendezők biztosítják az asztalt, 

a kolbászhúst, a töltéshez szükséges belet, valamint grill lapot a sütéshez. A maradék kolbászt a csapatok megtarthatják. 
A rendezvény ideje alatt a csapatoknak a kolbászt, valamint egyéb ételt és italt árusítani tilos. A zsűri értékeli 

a kolbászkészítés folyamatát, a nyerskolbász esztétikai megjelenését, a megsütött kolbász ízét, állagát, asztaldekorációt.

Nevezés díj, mely magában foglalja a hús árát is: 8.000 Ft.Nevezés díj, mely magában foglalja a hús árát is: 8.000 Ft.

Információ: Tourinform Iroda Vonyarcvashegy
30/380-6690  -  www.vonyarcvashegy.hu

Kolbásztöltő verseny - Jelentkezési lap
Csapat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csapat címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

1.

4.

1. Patina silk  
Blackout 80  
kétoldalas  
sötétítő függöny  
150 cm széles 
tekercsben 4.499 Ft/m² 
(6.749 Ft/fm)

3.

1. Marakesh fényát-
eresztő függöny, fehér, 
295 cm-es tekercsben
1.499 Ft/m² 
(4.422 Ft/fm)
Készfüggönyként is 
kapható 145x270 cm-es 
méretben 6.590 Ft/db

3. Tundra 
tölgy  
laminált 
padló    
(80484) 
AC4/8mm 
2.999 Ft/m²

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

2. Royal Keshan 
Patchwork szőnyeg   

100% gyapjú, 
több méretben kapható, 
80x160cm-es méretben 
39.990 Ft/db

2.

Az árak november 30-ig érvényesek. 

Ha õsz, akkor is Diego®!  

5.

4. Almeria teker-
cses vinyl burkolat    
2-4 m szélességben 
kapható, 2,4mm 
vastag, 32-es 
kopásállóságú
2.499 Ft/m²

5. Diego feliratos  
kültéri lábtörlő 

40x60 cm-es méretben  
1.990 Ft/db  
1.499 Ft/db

Meleg burkolatok, szõnyegek 

óriási választékban
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Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Autómosó 

LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

 

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!

850,-Ft/10 kg
770,-Ft/77 csomag

1.

BARKÁCSÁRUHÁZ

1099 Ft/10 kg

keményfa brikett

2.

BARKÁCSÁRUHÁZ

999 Ft/10 kg

keményfa brikett

FABRIK
850 Ft/10 kg

keményfa brikett

RAKLAPOS ÁR*(77 cs.)

770 Ft/10 kg 
*+AJÁNDÉK

HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS!

ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:

KAPOSVÁR, JUTAI ÚT 26/A  
KAPOSVÁR, TOPONÁRI ÚT 2.
NAGYATÁD, BERZENCEI ÚT
BALATONSZENTGYÖRGY BERZSENYI U. 54.

KAPOSVÁRI NAGYPIAC 

2019.09.30-i ár 2019.09.30-i ár Érvényes: 2019. 12. 31.

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

Rendőrségi hírek 
– Álhírek az interneten
Napjainkra az internet vált az emberek elsőrendű hír-
forrásává. Gyors és korlátlan hozzáférést biztosít az 
információkhoz, ám hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy óriási különbség van a tények és a vélemények 
között. Hihetetlen sebességgel terjednek az interne-
ten a hazugságok, félinformációk, megtévesztő ké-
pek, videók, melyeknek nagyon csekély köze van a 
valósághoz, a valódi tényekhez, és esetenként jelen-
tős károkat is okozhatnak egyéni és társadalmi szin-
ten is. „Brit tudósok bebizonyították…” Kik? Mikor? 
Hogyan? Olvasva egy ilyen „hírt” vajon elhisszük, 
hogy valódi tudományos kísérleteken alapuló, több-
ször ellenőrzött, megbízható tényeket kapunk, vagy 
csak valamelyik internetes oldal látogatottságát nö-
veljük épp azzal, hogy egyáltalán elolvassuk? Épeszű 
ember csak legyint vagy nevet, ha a laposföld-hí-
vőkről, az oltásellenességről, a pirézek gyűlöletéről, 
galaktikus föderációs-gyíkemberes összeesküvések-
ről, a Balatont Tagadók Klubjáról stb. hall vagy ol-
vas. Értelmes ember nem hisz el mindent, amit elé 
tárnak. Tisztában van vele, hogy folyamatosan önös, 
gazdasági vagy éppen politikai érdekből mesterien 
manipulált információkkal próbálják meggyőzni, 
hogy elhiggyen valamit, ami nem igaz. Nem elég 
azonban több forrásból tájékozódni, az informá-
ció hitelességét ellenőrizni és magunkat nyugtatni, 
dicsérni, ha nem vertek át! Harcolni kell az álhírek 
ellen. Elismerésre méltó a magyar urbanlegends.hu 
internetes oldal tevékenysége. Egy városi legendák-
ból, szóbeszédekből, hoaxokból, mítoszokból, tévhi-
tekből, kamuképekből tallózó, azok keletkezéséről és 
terjedéséről beszámoló oldal. Dicséretes a Televele 
Médiapedagógiai Egyesülettel közös kezdeménye-
zésük, az „InfoGrund”, ami egy olyan tanárképzés-
ről szól, amely elsősorban 7-8. osztályos gyerekeket 
oktató pedagógusokat segít abban, hogy saját óráik 

keretében vértezzék fel diákjaikat az álhírek felis-
meréséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel. 
Külön öröm, hogy a projekt pilotszakaszában Buda-
pesten kívül, hozzánk közel, Zalaegerszegen is tar-
tottak képzést pedagógusoknak. Szükség is van rá, 
és nemcsak minél több általános és középiskolában, 
de felnőttekre is ráférne! 

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Szüreti birkapörkölt

A hagymát felaprítjuk, a zsíron megfonnyasztjuk, rászórjuk a pirospaprikát, 
és máris rádobjuk a húsdarabokat, úgy, hogy a nagyobbak (csontosak) kerülje-
nek alulra. Megsózzuk, zúzott fokhagymával, köménnyel ízesítjük, beletesszük a 
kicsumázott, feldarabolt zöldpaprikát, és a főzőedényt (esetleg bográcsot) rázogat-
va kissé megpirítjuk. Azután időről-időre kevés vizet aláöntve s tovább rázogatva 
addig főzzük, míg a hús megpuhul. Sós, köményes főtt burgonyával vagy friss házi 
fehér kenyérrel tálaljuk, ecetes almapaprika kíséretében.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 1 kg csontos birkahús, 2 fej vöröshagyma, 2 
evőkanál zsír, 1 kávéskanál csípős pirospaprika, 1 húsos 
zöldpaprika, 1-2 gerezd fokhagyma, köménymag, ízlés 
szerint cseresznyepaprika, só

Keszthelyen a 

Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban 

egyedi villamosmérővel ellátott 

16 m2-es garázsok (6 db)  

2019. 08. 01-től hosszú távra 

bérbeadók. 

Érdeklődni a parkolas@khvuz.hu 

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ 
GARÁZS!
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tófürdő Dr. Schulhof Vilmos sétány  
felőli főbejárata 2019. november 04-től előreláthatólag  

2020. júniusig öltöző felújítási munkálatok miatt zárva tart.

Bejárat: Festetics Fürdőház (Ady Endre utca).

Megértésüket köszönjük!

KEDVES 
VENDÉGEINK!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 501 700
spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu


