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Ez az ajánlat

Önnek

(az Ön vállalkozásának)

szól, ha a
minőséget
meg szokta
fizetni!

Sportgálán mondtak köszönetet
A HAGYOMÁNY FOLYTATÓDOTT, AZ ÖNKORMÁNYZAT EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA SZERVEZÉSÉBEN TIZENEGY KATEGÓRIÁBAN ISMERTÉK EL AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB TELJESÍTMÉNYEIT A KESZTHELYI SPORTGÁLÁN. AZOKAT A SPORTEMBEREKET JUTALMAZTÁK, AKIK EGYÉNI ÉS EGYESÜLETI EREDMÉNYEIKKEL HOZZÁJÁRULTAK A TELEPÜLÉS SIKEREIHEZ IS.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő
beszédében hangsúlyozta a sportszervezetek és a sportolás tevékenységének
lényegét. Úgy fogalmazott: „Mindan�nyian elkötelezettek vagyunk a sport ügye
iránt, és elkötelezettek vagyunk szeretett
városunk, Keszthely ügye iránt is. Tehát
sokszínűségünk ellenére összetartozunk,
egységet alkotunk.” Csótár András, az
Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke
beszédében elmondta: lényeges, hogy az
önkormányzat a kultúra mellett minden
lehetséges eszközzel támogassa a sportot,
s elősegítse, hogy azt minél többen fontosnak tartsák. Hozzátette: Keszthely színes sportélettel rendelkezik. Közel húsz
sportegyesület több mint húsz sportágban segíti a jövő reménységeinek (ki)nevelését.
Szavait követően átadták a díjakat. A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség elnöke, Varga Sándor
György kapta idén a Keszthely
Város Sportjáért járó kitüntetést
a sportgálán. A Keszthely város
legjobb edzője díjat Keczeli
Zoltánnak, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub elnökének ítélték oda. Csala Tamás,
a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület
edzője vehette át a Keszthely város legjobb utánpótlás edzőjének járó oklevelet.
Ebben az évben Keszthely város legjobb
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testnevelő tanárának Kardos Károlyt,
az Asbóth Szakgimnázium pedagógusát választották. Keszthely város legjobb
felnőtt férfi sportolója címmel gazdago-

dott Licsár Gergő Bálint, a Pelso Kung-fu
Egyesület versenyzője. A Keszthely város
legjobb felnőtt női sportolója kitüntetést
Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi
Erdész Lövészklub
versenyzője vehette
át. Keszthely város
legjobb ifjúsági fiú
sportolója Csahóczi
Csanád, a Keszthely
Városi Diáksport
Egyesület atlétája
lett. Keszthely város legjobb ifjúsági
leány sportolója címet adományoztak
Hetyei Nórának, a
Keszthelyi Kiscápák

Sportegyesület úszójának. A Jó tanuló, jó
sportoló díjat megosztva Nett Vivien, a
Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület versenyzője és Raffai Kristóf, a Balaton Vívóklub párbajtőrözője vehette
át. A Keszthely város legjobb
csapata címet a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület
érdemelte ki, melynek elnöke, Szántó Kata vette át a
kitüntetést. Keszthely város
senior sportolójának Mészáros Lászlót, a Helikon Tenisz
Club senior versenyzőjét választották.
A díjkiosztót követően pohárköszöntőt mondott Nagy Bálint alpolgármester. Köszönetet mondott a
hozzátartozóknak, az egyesületeknek és
az edzőknek is. Kiemelte, a csapatmunka, éppen úgy, mint a városvezetésben, a
sportban is fontos, hisz ezzel lehet tartós,
hosszú távú eredményeket elérni. Hozzátette, a további sikerekhez a város is
hozzájárul. „Azt tudom ígérni, a 2019es évben is azon fogunk dolgozni, hogy
tudjuk folytatni a néhány évvel ezelőtt
megkezdett fejlesztéseket” – fogalmazott.
A gálán műsort adott Labanov Tünde
tánccsoportja, akiknek a tavalyi nyertes
countrytáncát láthatta a közönség, de egy
látványos bemutató keretében a Keszthelyi Kötélugrók is felléptek az eseményen.
(sj)
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HÍREK
Véradások februárban
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi
Kórház vérellátója februárban is
várja a véradókat. E helyszínen
kívül Keszthely környéki településeken is szerveznek véradást.
Keszthelyen február 11-én, 18án és 25-én 13 és 16 óra között
lesz véradás. Február 14-én
(13–15 óráig) Hévízen, a Hotel
Thermalban, 21-én (15–18 óráig) Reziben, a faluházban, 28-án
(13–15 óráig) Hévízen, a Hotel
Aquában várják a véradókat.

Bővült az ügyfélfogadás
rendje
Bővült a NAV ügyfélfogadási
rendje a Keszthelyi Kormányablakban. Február 4-től kezdve
már szerdánként is fogadják az
ügyfeleket a NAV munkatársai
8–12, illetve 13–16 óráig.

Az idei első soros ülésen történt

Keszthelyi kilométerek és kutyás élménypark Együtt, közösségben

INGATLANÜGYEKRŐL ÉS KUTYÁS ÉLMÉNYPARK LÉTREHOZÁSÁRÓL IS TÁRGYALTAK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAI A JANUÁRI SOROS TESTÜLETI ÜLÉSEN. A VÁROSATYÁK TÁJÉKOZTATÓT FOGADTAK EL TÖBBEK KÖZT
A KESZTHELYI KILOMÉTEREK EGYESÜLETTEL TÖRTÉNŐ
EGYEZTETÉSEKRŐL, AZ ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL.

A Keszthelyi Kilométerek futóversennyel, valamint kutyás élménypark és piknikkert
kialakításával kapcsolatosan tárgyalt Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere. Minderről a legutóbbi ülésen számolt be a képviselő-testületnek.

Sürgősségi napirendként került a képviselők
elé a Balatoni Hajózási Zrt. felé fennálló tőkejuttatási kötelezettség teljesítése című előterjesztés, melyet el is fogadtak, így az erről szóló
szerződést időben aláírhatják a felek. Döntés
született az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálatáról, majd a polgármesteri
hivatalban a közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról és az
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szavaztak
a képviselők. Egy ingatlaneladás miatt napirendre került az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása. Úgy határoztak, hogy
egy újabb értékbecslés megtörténte után döntenek az értékesítésről. Tájékoztatást fogadtak
el a Keszthelyi Kilométerek Egyesülettel történő egyeztetésekről. Az ülésen kiderült, hogy
az önkormányzat egy delegáltja is részt vesz a
verseny szervezésében. Ezt követően a Keszt-

hely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2018. évi működéséről és az önkormányzat
2018. negyedik negyedévi belső ellenőrzési
tervének teljesítéséről tanácskoztak. Kutyás
Élménypark és Piknikkert létrehozásáról is
szó esett. Arról döntött a testület, hogy megkezdik az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat. Felülvizsgálták az Alapellátási Intézet
szervezeti és működési szabályzatát.
Herold János interpellációt nyújtott be a
Keszthelyi Televízió ügyvezetőjéhez, akinek
harminc napon belül, írásban kell válaszolnia.
Ezt követően jóváhagyták a Keszthelyi Televízió felügyelőbizottsága ügyrendjét. A Munka
Törvénykönyvének módosításával kapcsolatos képviselői javaslat is napirendre került.
Herold János kezdeményezését nem támogatta a testület. Utolsó nyílt napirendként a
Georgikon utca 5. szám alatti, volt tüdőgondozó épületének értékesítéséről döntöttek. A
zárt ülésen egyedi lakásügyekről tárgyaltak a
képviselők.

A beépíthetőségi lehetőségekről

Az elmúlt napokban az önkormányzat
testületi ülésén egy évekkel ezelőtt megkezdett folyamat újabb lépcsőjeként a
Balaton part beépítési lehetőségeiről, a
rendezési terv módosításáról születtek
újabb döntések. Sajnálatos, hogy a Jobbik
és a DK képviselői valamint az általuk tájékoztatott média megtévesztő híreszteléssel igyekszik az önkormányzatot úgy
feltűntetni, mintha nem a törvényeknek
és a város érdekeinek megfelelő döntéseket hozna – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében Dósa Zsolt
a Városstratégiai Bizottság elnöke, így
folytatva:
Ezzel szemben a tények a következők: a
Balaton part idézett beépíthetőségi módosításai közel öt évvel ezelőtt kezdődtek, és megfelelnek a jelenleg hatályban
lévő törvényeknek, sőt, a helyi rendelkezések még szigorúbbak is azoknál, tehát
kevesebb beépítést engednek meg, mint
általában a többi Balaton parti településen. Míg Keszthelyen például abban
merül ki a módosítás, hogy 7,5 m magas

beépíthetőség helyett 8 m maximális beépíthetőséget engedjen, addig a szomszédos Gyenesdiáson már a törvényi
maximumra, azaz 12,5 m-re emelte ezt a
korlátot az önkormányzat, melynek köszönhetően ott új építésű szálloda-beruházás kezdődhet, amely új munkahelyeket és adóbevételeket hoz a településnek.
A módosításokra azért van szükség, mert
több évtizede nem történt érdemi beruházás a Balaton keszthelyi partján. A
város közigazgatási területéhez tartozó
part kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánítása sem jelent kiskaput. Kiemelt fejlesztési övezet esetén ugyanúgy
érvényes a területre minden beépíthetőségi előírás, le kell folytatni a társadalmi
vitákat is. Ez a besorolás kifejezetten csak
az esetleges rendezési terv módosításánál
jelent gyorsabb határidőket, ügyintézést.
A libás strand térségében az építészek
valóban felvetették egy tűszerű magasház
építését, erről azonban nem született
végleges döntés és még számos szakmai
és lakossági fórumon is lesz róla vita.
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Elöljáróban elmondta: fontosnak tartja, hogy a városban minőségi programok
és szolgáltatások egyaránt
várják a lakosságot és a vendégeket.
– Tavaly év végén jelent meg
egy hír a közösségi oldalon
a Keszthelyi Kilométerek
versennyel kapcsolatosan,
miszerint azt 2019-től nem
rendezik meg. Ezt nagyon
sajnálatosnak tartottam és
rögtön felvettem a kapcsolatot a főszervező asszonnyal, hogy közösen keressük
a megoldást – fogalmazott. – Az ezt követő testületi ülésen a verseny hosszútávra vonatkozó megrendezésével kapcsolatosan volt egy módosító javaslatom,
amit a képviselők többsége elfogadott.
Felkértek, hogy folytassak egyeztetéseket
ennek érdekében. Megbeszélésekre több
alkalommal került sor, a cél az volt, hogy
a versenyt 2019-ben is megrendezzék és
elkezdjünk előkészíteni egy több évre
szóló megállapodást. Ez ugyanis kiszámíthatóvá teszi a versenyt a a résztvevők,
a szervezők, a szponzorok és természetesen Keszthely városa számára is. A Keszthelyi Kilométerek verseny fontos a város
számára. Az ülésen ezúttal a tárgyalások

eredményeiről számoltam
be. A testület elfogadta, a
javaslatomat, melyek alapján folytatódhat a közös
munka.
A kutyás élménypark és
piknikkert létrehozásával
kapcsolatosan az ország
egyik legnagyobb kutyabarát honlapjának vezetése
kereste meg Nagy Bálintot.
– Tény: egyre többen döntenek úgy, kiránduláskor és
nyaraláskor, hogy olyan helyre mennek,
ahova a kutyájukat is tudják vinni. Vagyis idegenforgalom tekintetében előnyt
élveznek azok a települések, melyeken
kutyabarát szolgáltatások, programlehetőségek vannak. Ennek érdekében utánajártam a tapasztalatoknak. Az elmúlt
hónapokban az országban fellelhető jó és
rossz tapasztalatoknak, és azok alapján
tettem javaslatot a testületnek, mely döntése szerint elkezdhetjük a koncepció kialakítását. Ha eljutunk a folyamat végére,
akkor Keszthelynek lehet egy olyan létesítménye, mely – a helyi lakosok érdekeit
figyelembe véve, őket nem zavarva – soksok lehetőséget kínál a kutyás vendégek
számára. A képviselő-testület megbízott,
hogy folytassam az egyeztetéseket.

Bakonyerdőről, megyei költségvetésről
A Fidesz-KDNP képviselői a helyi lakók érdekében fogják meghozni végső
döntésüket. A megfelelő párbeszéd és
a jövőbeni fejlesztések szempontjából
ugyanakkor igen károsnak látjuk, hogy a
helyi ellenzék képviselői az általuk idehívott ellenzéki média előtt pártkampányt
kívánnak folytatni lakossági fórumokon,
mint ahogy erre már kísérletet tettek.
Meggyőződésünk, hogy a többi település
után a keszthelyi Balaton parton is szükséges a fejlesztés, természetesen a törvények adta lehetőségek között, különösen,
hogy évtizedek óta most van rá szándék.
Fontos lenne, hogy a Jobbik és DK ne tájékoztassa félre a lakosságot, ne próbálja
meg megakadályozni, hogy az ésszerű és
törvényes fejlesztések elindulhassanak
városunkban.

A Zala Megyei Közgyűlés legutóbbi
ülésén tájékozódott a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. működéséről, melynek kapcsán Váradi József erdőgazdálkodási főmérnök kiemelte, hogy társaságuk
állami tulajdonú területek vagyonkezelőjeként megvalósítja a fenntartható erdőgazdálkodás minden elemét úgy, hogy
érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szempontokat, nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messzemenőkig igazodik a közjó szolgálatához
– fogalmaz a sajtóközlemény, melyet az
ülésen történtekről adtak ki. Elhangzott,
hogy kiemelten kezelik a közjóléti feladatokat, melyek egyik fő színtere Zala megye, ahol a Kis-Balaton és a Balaton környéke tartozik hozzájuk. Ezen a területen
az elmúlt években is számos fejlesztést

valósítottak meg, több kilátót építettek
vagy újítottak fel, létrehozták a Festetics
Imre Állatparkot, s további pályázatok
révén kívánják megvalósítani a Festeticsörökség bemutatását, illetve a „Balaton
madártávlatból” című projekt által újabb
turisztikai attrakciófejlesztéseket kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-hegység
térségében, melyekhez kérték a Zala Megyei Közgyűlés támogatását és együttműködését.
A testület rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, melynek bevételi és kiadási
főösszege 724.027.000 forint. Elfogadták
a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
üzleti tervét, valamint az idei évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervet is.
2019. február 8.
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Helyi közösségfejlesztés céljából várták
Keszthely lakosait beszélgetésre a VSZK
épületében. A találkozón a megjelentek
azon ötleteit gyűjtötték össze, melyekkel
a városi célterületek korszerűsítéséhez járulhatnak hozzá. A következőkben még
három hasonló eseményen vehetnek részt
az érdeklődők, valamint a hamarosan kiérkező 5000 kérdőív visszaküldésével is
segíthetik a lakók saját közösségük építését.
A program a Helyi identitás és kohézió
erősítése Keszthelyen című pályázat keretében valósult meg, melynek célja a
közösségfejlesztés. A projekt a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. és Keszthely Város
Önkormányzata együttműködésében zajlik, melynek eredményeként a belváros és
Kiskeszthely kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése jön létre. Vozár
Péterné, a belvárosi körzet képviselője
elmondta: elkezdték a közösségi beszélgetéseket, majd ezt követően közösségi felmérés lesz, ahol a célterület lakosai mintegy 5000 lakásba juttatnak el kérdőívet.
A tanulságokat összegzik egy cselekvési
tervben, és körülbelül április végére kiderül, hogy milyen programokat szeretnének megvalósítani az elkövetkezendő
három évben. A képviselő asszony hangsúlyozta, a beszélgetések arra szolgálnak,
hogy minden esetleges problémát közösen
beszéljenek meg a lakossággal. Kíváncsiak arra, hogy az itt élők miért szeretnek
Keszthelyen élni, illetve várják azokat a
megoldási javaslatokat is, melyekkel a polgárok személyesen tudnának hozzájárulni
ahhoz, hogy előbbre vigyék a közösséget.
A pályázattal csaknem 55 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyertek
el, ebből valósítják meg a terveket. A közösségi beszélgetések mentor részvételével
zajlanak. Horváthné Németh Zsuzsanna elmondta, a találkozókon mindenkire mint egyénre van szükség, ötleteikkel
rengeteget tudnak segíteni. A szakember
kiemelte, a beszélgetésen elhangzott hívószavakat összeírják, majd ezek alapján
próbálnak olyan programokat szervezni,
melyekkel fejleszthetik akár a város kulturális értékeit is.

„Az ördög ünnepe”
Zala megye és a Dél-Dunántúl farsangi hagyományait, szokásait mutatja be a
nagykanizsai Thúry György Múzeum és a
Balatoni Múzeum Keszthelyen.
A február 2-án nyílt tárlaton régi falusi,
illetve nagykanizsai és keszthelyi farsangok elevenednek meg.
– A néprajzkutatók a középkorra eredeztetik ezt a szokást, mely Magyarországra
Nyugat-Európából érkezett. A maszkok
és jelmezek felöltése jó alkalmat nyújtott, hogy ne derüljön ki, hogy ki követi
el a tréfás, olykor pajzán mozdulatokat.
Magyarországi forrásokban a 15. század
végétől bukkan fel a farsang megünneplése. Ezek mind a prédikátorok, a papok
tollából származnak – mondta el Kiss
Nóra, a Thúry György Múzeum néprajzkutatója, Mint kifejtette, a korabeli írások
arról szólnak, hogy a keresztény emberek
elfordulnak a kegyelem világosságától,
a sötétség cselekedeteihez fordulnak, és
mindenféle erkölcstelen dolgot művelnek. A farsangot pont ezért az ördög ünnepének nevezték. A kereszténység térhódítását követően inkább csak megtűrt
szokás volt. De az egyszerű népek mellett
a királyok is vígan mulattak a nagyböjt
előtt – derül ki a kanizsai és a keszthe-

lyi múzeum közös kiállításán. A 20-21.
században is a társadalom széles rétege
maskarázott.
– Már a középkorban is egy olyan időszak
volt ez, amikor bizony ki kellett tombolniuk magukat az embereknek – tudtuk
meg Gyanó Szilviától. A Balatoni Múzeum néprajzkutatója elmondta, hogy tele
volt vidámsággal, lakomákkal, bálokkal,
lakodalmakkal, nagy eszem-iszomokkal ez az időszak. Az volt a lényeg, hogy
mindenki jól érezze magát, és amire jön
a hosszú, komor böjti időszak, addigra
mindenki jól kitombolja magát.
Egyes területeken elterjedt az asszonyfarsang. Ma is szokás néhol, hogy a jelmezbe öltözött asszonyok férfiak nélkül
mulatnak a szőlőhegyen. Ilyenkor ők
is több italt és vígasságot engedtek meg
maguknak. Ezt különösen nem szerették
a papok és prédikátorok.
A kiállítás több korabeli forrása közt az is
olvasható, hogy a balatongyöröki asszo-

nyok kosarukba fánkot, sonkát, pogácsát
raktak, és csapatostul kimentek a hegybe.
Egész délután kinn voltak, mulatoztak,
az üveget a fejükre téve ugrándoztak is.
A farsangi szőlőhegyi mulatozások sok
termékenységvarázsló elemet megőriztek. Meglovagolták például a hordót,
vagy farukat ütögették hozzá – tették ezt
szórakozásból és kötelességből, hogy jó
legyen a termés, így nőtt magasra a kender.
Zalában mindenki lakomázik farsangkor,
mert meg kell enni mindent a böjt kezdetéig. A vízkereszttől hamvazószerdáig
tartó farsangi időszak párválasztó idő
volt. Sok lakodalmat tartottak ekkor. Ennek oka, hogy a paraszti társadalomban
ekkor volt rá idő, és csak télen lehetett
disznót vágni. A házasságkötések számáról még a Keszthelyi Hírlap is rendszeresen beszámolt.
A sertéshúsos ételek mellett a farsang tipikus étele a fánk. A mai napig rendszeresen készítik az édességet. Korábban a
házakat jelmezbe öltözve járó maszkázókat is fánkkal kínálták meg.
A Thúry György Múzeum és a Balatoni
Múzeum közös tárlata elsősorban képek
és régi leírások segítségével hozza vissza
a nagyböjt előtti időszak vidám mulatozásait, báljait. A keszthelyi múzeum
is több tárgyi emléket sorakoztat fel. Az
1800-as évek végének divatos báli ruháit,
de a gazdászbálok táncrendjeit is láthatja
az érdeklődő a vitrinekben.
A kiállítás március 16-ig tekinthető meg.

Az Asbóth-iskola duplán jól járt a
Euroskills versennyel: az elmúlt években
egyrészt szép sikereket értek el diákjai
a rangos nemzetközi megmérettetéseken,
másrészt pedig nemrég mintegy 11,5 millió
forint értékű eszközt kaptak a verseny
szervezőinek, szponzorainak, valamint a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából.
Erről nemrég sajtótájékoztatón számolt
be a ZSZC Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
igazgatója, Csótár András, valamint Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum főigazgatója. Az igazgató elöljáróban hangsúlyozta: ahhoz, hogy kiváló munkát tudjanak végezni, infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Ezt
biztosítja a fenntartó, ám mindig nagyon
örülnek, ha külső források segítségével
tudnak fejleszteni.
– Az eszközök, amiket kaptunk, kétségtelenül a Euroskills verseny gyümölcsei,
azokat a versenyen használták néhány alkalommal, vagyis szinte teljesen
újak – fogalmazott, hozzáfűzve: tavaly
a Magyarországon rendezett versenyen
a szépészeti szakterület felelőse, szerve-

zője Linhart Rita vezetésével az Asbóthiskola volt, ami már önmagában nagy
eredmény és megtiszteltetés. Ennek is
köszönhető, hogy a legnagyobb támogatás, összesen mintegy hétmillió forint
értékben a szépészeti területre érkezett.
– A tizennyolcból összesen tizenkét
modern kozmetikai kezelőágy/szék került hozzánk, melynek darabja 370 ezer
forint. Ugyancsak gazdagodott a kőműves, a női szabó, valamint a karosszériaszerelő és fodrászati szakképzés, olyan
drága eszközökkel, melyeket a magunk
erejéből nem tudtunk volna beszerezni.
Így a diákjaink a jövőben egyebek között gőzvasaló állomásokat, téglavágó
berendezéseket, és lemezhajlító gépeket
használhatnak. Fontosak ezek a fejleszté-

sek, hiszen a szakképzésé a jövő, fejlődnünk kell, utánpótlást kell biztosítanunk
a szakmák számára. Az eszközöknek
köszönhetően még színesebbé, jobbá és
bízunk benne, hogy kedveltebbé tudjuk
tenni a képzéseinket.
Szabó Károly hangsúlyozta: az Asbóthiskola már az önállósága idején is nagy
hangsúlyt fektetett a képzés minőségére
és a feltételek javítására. Ezt az erényét
megtartotta, a hazai és nemzetközi versenyeredményei pedig a lehető legjobb
marketing- és reklámeredményeket jelentik.
– A jó színvonalú képzés mindennél többet ér – tette hozzá. – Ezt az iskola felépítette. Öröm, hogy mindennek érnek és
jól hasznosulnak az eredményei.

Kályhamesék… mesés kályhák

Emléknél többek ők

Tartalmas téli foglalkozássorozatot állítottak össze gyerekeknek a keszthelyi NépmesePontban Téli álom címmel.

A Fejér György Városi Könyvtárban mutatták be Kardos Gy. József
válogatott tanulmányokat tartalmazó kötetét.
Az ismert keszthelyi pedagógus, Kardos Gy. József nyugállományba vonulását követően is sokat szerepel a közéletben.
Verseskötetei, könyvei jelentek meg az elmúlt években, de
pedagógia, irodalom, történelem és nyelvészet témakörökben
is 978 tanulmányt írt. Száznyolc tanulmányát megjelentették
antológiákban, folyóiratokban és önálló kötetekben is. Középiskolások részére is írt 400 tanulmányt irodalom- és történelemkönyvek anyagának szánva, azonban azok nem kerültek be
a tankönyvekbe. Pedagógusként viszont fel tudta használni az
értékes anyagokat. Öt évtized munkájából válogatta össze legújabb kötetét, amelyet a Fejér György Városi Könyvtárban mutattak be.
Az emléknél többek ők címet kapta a gyűjteményes könyv,
amelyben többségében irodalmi témákat olvashat az olvasó.
Többek között Batsányi Jánosról, Csokonairól vagy a Cserszegtomajon született Szabó Istvánról is készült tanulmány. Kardos

A szakképzés színvonalát erősítve

Gy. József szerint ez tükrözi azt, hogy középiskolai magyar- és
történelemtanárként kedvesebb terület számára az irodalom.
Természetesen nem maradt ki a válogatásból a történelem sem,
így a Lackfiak, a Gersei Pethők, Kossuth Lajos élete, munkássága is megjelenik. De említhetjük a technika történelmében
Schwarz Dávid személyét is.
Az érdekességeket, tényeket tartalmazó kötet megjelenését
Keszthely Város Önkormányzata, valamint Cserszegtomaj
Nagyközség Önkormányzata is támogatta.
(HÉ)
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Az óvodásoknak, iskolásoknak szóló
programon minden a meséről, a hideg
időben meleget adó kályhákról és a kályhás emberekről szólt. A foglalkozásokon
nemcsak meséltek, hanem makettek és
mesekönyvek segítségével kiállításon és
kézművesórákon ismerkedtek a kályhákkal, azok készítésével a gyerekek.
Szalay Imre keszthelyi fazekas a NépmesePontban találkozott a kis óvodásokkal, akik Balatongyörökről utaztak
Keszthelyre egy jó programért. Mesélt
nekik arról, hogy mit is tudnak a kályhák,
miért hasznosak a lakásban, különösen a
téli időszakban, amikor a meleget adják.
Megtudhatták azt is a gyermekek, hogy
miért volt nagyon fontos a faluhelyen és

városban is a kályhásmester munkája. A
tűz varázsa milyen közösségeket kovácsolt, amikor a melegben összegyűltek a
szegény emberek, történeteket meséltek,
és máig őrzött igazi kályhamesék születtek, amiket később mesegyűjtők le is
írtak.
A népi iparművésznek is régi szenvedélye
a kályhamesék gyűjtése. Gyűjteményének darabjaiból válogatott a gyerekeknek. Közel ötven régi, féltve őrzött mesekönyvet mutatott meg egy kiállítással.
Kis makettek segítségével megismerhették a gyerekek a kályha és a kályhamesterség titkát is. Kipróbálhatták Szalay
Imre segítségével a kályhacsempe készítését.
2019. február 8.
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A januári foglalkozáson Tóth Adél pedagógus is mesélt a kicsiknek. Egy régi,
jól ismert mesét, az önző, didergő király
történetét, amit nagy érdeklődéssel hallgattak az óvodások.
A NépmesePont mindig kínál szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. Élvezetes foglalkozásokon, koncerteken, mesedélutánokon vehetnek részt a gyerekek.
Nem titok, a felnőttek is szeretnek meseklubba járni. A NépmesePontban retró
mesékkel találkozhatnak a gyerekek és
szüleik február 15-én.
(HÉ)

Az elődökhöz méltón az „örökség” útján

Sikerek, tervek és lehetőségek…

A Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola neve már összeforrt
a néptánc oktatásával is. 1991-től folyik a néptáncoktatás, és évről-évre
kerülnek ki az intézmény falai közül
tehetséges néptáncosok. Több mint
negyed század fűződött oktatásban,
sikerben, fellépésekben a Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoporthoz
és alapító művészeti vezetőjükhöz
Aradvári Lászlóné Böbe nénihez. Az
oktató nyugdíjba vonulását követően
került az iskolába Tarjányi Sándor
néptáncpedagógus, aki 38 év táncos
múlttal vette át a neves tánccsoportot
és az utánpótlás oktatását. Délelőtt
tanórai keretek között az alsós osztályok tanulóit ismerteti meg hazánk
gyönyörű népdalaival, tájegységeink
néptáncaival, délután pedig a szakköri munkát vezeti a néptáncoktatásban.
Az új oktató a rábízott feladatról így vall:
„Kicsit úgy érzem magam, mint a szegény ember legkisebb fia, akinek hirtelen
egy királyság szakadt a nyakába. Nagy
felelősség, de remélem, hogy meg tudok

A felvételi eljárás határideje előtt beszélgettünk a PE Georgikon Kar elmúlt
évének eredményeiről, a 2019. év terveiről
és a hallgatók lehetőségeiről dr. Polgár
J. Péter dékánnal.

felelni a követelményeknek és az elvárásoknak.”
A Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoport hosszú utat járt be. Hírnevet hozott
az iskolának, élményt a gyerekeknek
és maradandót az értékközvetítésben.

Az utánpótlás képzése, a csoport fejlesztése a jövőben is nagy szerepet kap
az intézményben. Őry Gábor, az iskola
igazgatója a néptáncoktatás és az oktató
munkájának jövőbeni támogatásáról biztosította Tarjányi Sándort.

Szerette a Balatont, és a színekkel variálni
Amatőr keszthelyi festő első önálló tárlata nyílt meg a Fejér
György Városi Könyvtárban. Mór János a város szülötte, így az
ihletet is innen meríti már gyermekkora óta.
Alkonyatban – ez annak a képnek a címe, ami a könyvtár olvasótermének bejáratánál fogadja a látogatót. Ezzel együtt összesen tizenkilenc festményt állítottak ki Mór János munkáiból. A
keszthelyi születésű amatőr festő esztergályos szakmája mellett

gyerekkora óta rajzol, de a festés csak tíz évvel ezelőtt kezdte
érdekelni. Így emlékezik: „Szerettem a vizet, tájakat, meg horgásztam nagyon sokat. Ismerem a Balatont, meg szerettem a
színekkel variálni. Ha tanultam volna, más lett volna biztos.
Sokaknak tetszik, az az igazság.” A szép számmal összegyűlt
érdeklődők számára Börner Ildikó, a vonyarcvashegyi Balaton
Art Alkotóközösség elnöke mutatta be Mór Jánost. Azzal kezdte: a kiállításon látható művek csak ízelítőt adnak
az amatőr festő életművéből. „Töméntelen men�nyiségű anyaga van otthon” – hangzott el.
A festményeken látható, hogy tapasztalt kéz vezette az ecsetet. Az, hogy Mór János több évtizede rajzol a grafittal, egyértelmű belépőt biztosított számára erre a művészi területre. A rajzolást
és a festést is autodidakta módon sajátította el.
Akrillal dolgozik, mert az olajhoz műterem kellene, ezt viszont nem tudja biztosítani. Szereti az
erős színeket és láthatóan törekedik a precizitásra. Legszívesebben az utcákat, házakat festi, de a
hajók, vitorlások is visszatérő elemek a munkáiban. A kiállítás február 15-ig tekinthető meg a
Fejér György Városi Könyvtárban.
(TB)
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Milyen volt a Georgikon 2018-as éve?
Jó évet zártunk 2018-ban. Mivel a naptári év és a tanév nem esik egybe, így bár
sok folyamat eredményét már tudjuk értékelni, azonban számos folyamatnak a
közepén tartunk még. Egyik nagy siker,
hogy ismét konszolidált gazdálkodási körülmények között egy nagyon erős
kutatási-fejlesztési portfólióval zártuk az
évet. A hallgatók is, akik 7 féléves képzésben tanulnak, lezárták a keresztféléves záróvizsgákkal a tanulmányaikat.
133 hallgatóból 132 sikeresen teljesítette
a követelményeket. Januárban megvolt a
diplomaátadó ünnepség.
Mit kell tudni a keresztféléves felvételi
eljárásról?
A keresztféléves felvételi eljárásnál
ugyanazoknak a követelményeknek kell
teljesülniük, ugyanolyan felvételi dokumentációhoz kötjük a felvételt, mint a
normál eljárásban. A különbség onnan
ered, hogy a hét féléves képzésben a téli
félévi időszakban zárják az alapszakos
hallgatók a tanulmányokat, így a legerősebb létszám és portfólió a mesterszakra tovább tanulni szándékozó hallgatók
esetében alakul ki. Ez azt jelenti, hogy
amikor bejelentkeznek a téli záróvizsgára, már gyakorlatilag novemberben egy
ugyanolyan felvételi eljárás keretében,
mint a normál eljárás, nekik be kell jelentkezni a keresztféléves, februárban induló képzésekre. Ez szinte kivétel nélkül
a mesterszakos hallgatóknak a felvételiztetését jelenti.
Milyen határidőket kell betartani a február 15-én induló normál felvételi eljárásban, mire kell figyelni?
A február 15-i leadási határidőre a teljes
oktatási portfólió nyitott, ami azt jelenti, hogy mindhárom szintre felvételiztetünk, felsőoktatási szakképzésekben szűkített portfólióban, vagyis 4 szakképzési
területen várunk jelentkezőket. Ezek a
mezőgazdasági, szőlész-borász és a ménesgazda. A negyedik szak a turizmusvendéglátás, ami a gazdaságtudományi
területhez tartozik. A BSc, vagyis alapszakos diplomás képzések a teljes agrárportfólióra vonatkoznak, ez öt szakot
jelent: mezőgazdasági mérnöki, vidékfejlesztő mérnöki, szőlész-borász, növény-

termesztő és kertész szakok indulnak.
Az MSc felvételi eljárásban kb. 40-50 fő
felvételére számítunk. Megtörténtek a
szóbeli felvételik már.
Mennyire felkészültek a jelentkezők?
Adott szakterületen már diplomával rendelkezők jelentkeznek. Kérünk egy orientációs levelet, miért ezt a mesterszakot
választották, mi motiválja őket. Egyre
több hallgatói munkaszerződésre is lehetőség van a mesterszakra jelentkezők, illetve PhD-hallgatók esetén. A folyó kutatási tevékenységek keretében a hallgatók
vállalhatnak feladatokat munkatársként,
így a képzés alatt tényleges kutatási feladatokban vehetnek részt fizetésért.
Melyek az államilag nem támogatott
mesterképzések?
Ketté kell választani a szakok listáját.
Egyetlen szak esetén van államilag szűkített finanszírozható létszám, ez pedig
a közgazdász turizmus-vendéglátás szakunk. Itt maximum 10% államilag finanszírozott létszámmal dolgozik a Pannon
Egyetem. Nagyon magas pontszám esetén tudunk csak államilag finanszírozott
képzést biztosítani, ami azt jelenti, hogy
minőségi elsős belépőlétszámmal tudunk dolgozni. Az agrárszakokon éppen
fordítva, a belépő hallgatók kb. 80%-a
államilag finanszírozott képzést kaphat.
Mennyit kell most fizetni egy félévért a
költségtérítéses szakok esetén?
Ebben az évben az agrárszakokon minimális emelés történt. Ez a BSc-szakoknál
éves maximum 650 ezer forintot jelent.
Ez alatt van kicsivel a gazdaságtudományi terület.
Melyik a legnépszerűbb szak?
A vidékfejlesztő szakra vesszük fel a
legtöbb hallgatót, ezt viszont nemcsak
Keszthelyen indítjuk, hanem van Székelyudvarhelyen is egy levelező, magyar
nyelvű képzésünk.
A képzés a teljes innovációra kiterjed?
Képzésünk minden olyan területre kiterjed, ahol kutatást, oktatást végzünk.
Megfordítva pedig minden olyan területen van kutatási tevékenységünk, ahol
oktatunk is. A kutatási tevékenységünk
2019. február 8.
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folyamatosan erősödött, ezt a projektek
és az egyéni karrierek szempontjából is
nagyon fontosnak tartjuk. Azt valljuk,
hogy arról tudunk érdemben oktatási
anyagot átadni a hallgatóknak, amivel
mi magunk is foglalkozunk. 88 oktatónk
és több mint 10 főállású kutató munkatársunk van jelenleg, így a projektekben
sokkal nagyobb fejlesztési lehetőségeink
vannak, mint ha csak oktatási portfóliónk lenne.
Hogy folyik az oktatás Székelyudvarhelyen?
Az oktatás nem könnyen kivitelezhető.
Az elvárásunk az, hogy blokkosított képzésben adott hétvégekre a levelező képzésben azok a kollégák utazzanak ki, akik
a 3 évfolyamon abban a szemeszterben
oktatnak tárgyakat.
Működik-e még az osztrák egyetemmel a
közös kutató munka?
Igen, jelenleg a baromfi kiválósági paraméterek kutatása, a baromfi táplálkozás-élettani, mikrobiológiai paraméterek
kutatása folyik a Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetemen. Rendszeresen vannak
kisebb konferenciák és van hallgatói csereprogram is. Nagyon komoly publikációk is születnek az együttműködésből.
Továbbra is van lehetőség kollégiumi elhelyezésre?
Igen, a kollégiumunk az igényeket ki tudja szolgálni, több mint 450 férőhely van
a két kollégiumi épületben. A kollégiumi
költségtérítés jelenleg 11 ezer forint körüli, ami nagyon jó ezen a területen.
Milyen tervekkel indult a 2019-es év?
Oktatás területén új szak indítását most
nem tudtuk bejelenteni, előkészületben
van egy mesterszakunk, ami valószínűleg jövőre indulhat a növénytudomány
területén. Alapszakoknál nincs lehetőség
jelenleg bővítésre. Koncentrálunk a lemorzsolódás csökkentésére pl. mentorprogramok bevezetésével.
Lesz-e nagyobb fejlesztés idén?
Számos beruházás és egyéb fejlesztésünk
van folyamatban, ami egy ötéves intézményfejlesztési terven alapul. Ennek a
pályázati oldala már megvalósult. Beruházásaink elsősorban a növénytudományi, állatélettani és a halas területen
folynak. Egy új tanszéket alapítottunk
a tavalyi évben, és ennek a tanszéknek
komoly nemzetközi kutatási portfóliója alakult ki. Az év végén nyertünk el
két direkt finanszírozású európai uniós
projektet a már meglévő kettő mellé, így
jelentős portfólióbővülés is történt. Likviditási gondjaink nincsenek. A Pannon
Egyetem évek óta stabilan, jó eredményekkel gazdálkodik.
Hegedüs Éva

lapszél

IVÁSZAT HELYETT BORKULTÚRA

lapszél

A természettel
egybeolvadva

A BALATONI BOROK NÉPSZERŰSÍTÉSE, AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS KULTÚRA ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATA. EZEKKEL A CÉLOKKAL KEZDTE MEG TEVÉKENYSÉGÉT A BALATONI BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE 1999 JANUÁRJÁBAN. AZT MONDJÁK, A MAGYARORSZÁGI ÉS BALATONI SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT,
ILLETVE FOGYASZTÁS JÓ IRÁNYBA HALAD. ŐK A HAZAI, BALATONI NEDŰK MEGISMERTETÉSE MELLETT
AZÉRT DOLGOZTAK ÉS DOLGOZNAK A JÖVŐBEN IS, HOGY IVÁSZAT HELYETT BORKULTÚRA LEGYEN.

Ne spóroljunk
a téli gumival

A Keszthelyen élő, gyergyószentmiklósi születésű Miklós Hajnal üde és
természetközeli kiállítást rendezett,
melyben a fák játsszák a központi
szerepet. A Barcsay-díjjal is elismert
alkotónak nagy tervei vannak, alkotóműhelyt szeretne létrehozni.

Kiemelten az ember és a természet
kapcsolata foglalkoztatja Miklós Hajnalt. Gyakran ábrázol fákat. Gyermekkori emlékeiben gyökeredzik a
téma. A gyergyószentmiklósi születésű festőművész különleges technikával alkot. Papír helyett vásznon
használja az akvarellt. Ezt azért teszi,
hogy nagy méretben tudjon festetni.
Hajnal azt vallja, hogy az akár két
méter magas alkotásokba jobban bele
tudja magát élni az ember. A művész
nemrég költözött Keszthelyre.
Miklós Hajnal nem csak kiállításával
kíván a város kulturális életébe kerülni. Alkotóműhelyt akar létrehozni
Keszthelyen, nemcsak felnőtteknek,
hanem gyerekeknek is. A tárlatot
megnyitó Szabó Tibor András Jászai
Mari-díjas színész elmondta: az első
szó, ami eszébe jut a kiállításról, hogy
üde: „Hajnal munkái a természetbe
vágyódást, a természettel való egybeolvadás vágyát tükrözik mindenben,
a maga szimbolikája, a fák, az erdő, a
víz, a nap és az állatok. Hihetetlen jó
érzés látni ezeket a képeket.”
Miklós Hajnal kiállítása február 15-ig
látható a Balaton Színházban a jegypénztár nyitvatartási ideje alatt.

Húsz évvel ezelőtt egy országos kezdeményezés indult el
Keszthelyről, mely a területre
is nagymértékben jellemző
bor- és gasztronómiakultúrát
kívánta népszerűsíteni. Ezzel
definiálták a ’90-es évek utolsó 365 napját, így lett ez ennek szentelve. Az akkoriban
már működő helyi civilszervezet, a Vállalkozói Női Klub
révén Dombi-Mirolya Erzsébetben fogalmazódott meg,
hogy a városban is tehetnének valamit
ezért a területért. Az eseményhez kapcsolódva száz nőt hívtak meg a Festeticskastélyba, melyből kilencvenen meg is
jelentek. Ebből a számból következtettek
arra, hogy érdekes lehet a női nem képviselői számára egy szövetkezés, hiszen
a balatoni régiónak gazdasági érdeke is
volt, hogy a civil értékkel felvirágoztassák a várost. Ezzel az ötlettel alapították
meg Keszthely új szervezetét, a Balatoni
Borbarát Hölgyek Társaságát, melyet később egyesületté fejlődte ki magát.
Dévényiné Balogh Gyöngyi, a társaság
elnöke elmondta: a női borbarátság és
borrendek Spanyolországból indultak el.
Az ibériai vidéken a mai napig fontos,
hogy a családi gazdaságokban az asszonyok tegyenek meg mindent a borkultúráért és annak marketingjéért is. Ebből
következett, hogy a világ más országaiban is alkalmazták ezt a tendenciát, hiszen a gyengébbik nem képviselőinek
kreativitása minden nemzet életében
megkérdőjelezhetetlen.
– A Balatoni Borbarát Hölgyek Társasága
a kezdetekkor negyven-ötvenfős tagsággal rendelkezett. Dombi-Mirolya Erzsébet az egyesület első hét évében vállalta
el az elnökséget – fogalmazott. – Az évezredforduló esztendejére már több rendezvényt is megálmodtak. Többek között
első alkalommal rendezték meg a Keszthelyi Városi Karnevált, mely azóta is a város egyik legnagyobb színfoltja. Emellett
számos olyan rendezvény is a nevünkhöz
fűződik, ami a borhoz, a borral-szőlővel
kapcsolatos hagyományokhoz kap-
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csolódik. Előadásokat is szervezünk,
melyeken nívós szakértők prezentálnak.
Szervezetünk számos tagja végzett a két
évtized alatt sommelier-tanfolyamot,
közösen jártunk el más borrendekhez
tanulni a nedűkről és a hozzájuk kapcsolódó tudnivalókról. Mint valljuk, a
gasztronómia és a bor össze van kötve.
Ezért fontos, hogy e között a kettő között
megfelelő legyen az összhang. A nők ebben tudnak segíteni, hiszen ők tudják ezt
megteremteni. A hölgyek érzékenysége
ugyanis erősebb, így sokkal jobban érthetnek ahhoz, hogy harmóniát teremtsenek az adott eseményeken, melyeken
bort is felszolgálnak.
Dombi-Mirolya Erzsébet lemondását
követően az egyesület másik alapítója,
Nádler Józsefné lett a társaság elnöke.
Mint elmondta, a csapat az elmúlt húsz
évben is végig nagyon aktív volt, sokszor kellett megmozdulniuk. A karnevál
mellett hatszor tudták megrendezni a
Tabányi Harmonikagálát, melyen részt
vett Tabányi Mihány eMeRTon-díjas harmonikaművész is, aki az első pillanattól
kezdve támogatta a kezdeményezést.
Szüreti bál, karácsonyi bál, Vince-napi
bál köthető még a nevükhöz. Részt vesznek a Márton-napok és a Civil Karácsony
megrendezésében, ahol advent negyedik
vasárnapján közösen adják át a Szeretet
díjat azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik sokat tesznek a
városért. Sok civilszervezettel van kapcsolatuk, melyek között a Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja csoport tagjaival
a legkiemelkedőbb. A közel 50 borlovag-

renddel, a társtelepülések és a kulturális
intézmények vezetőivel való megismerkedésük is fontos feladat volt tevékenységük során, akik sokat segítenek munkájukban. A jelenlegi elnök, Dévényiné
Balogh Gyöngyi elmondta, folyamatosan
várják a fiatalokat szervezetükbe.
A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete alakulásának jubileumát a tagok
az Amazon Ház Látogatóközpontban
ünnepelték meg közösen régi barátaikkal. Az eseményre meghívást kaptak a
balatonfüredi, a móri, a letenyei, a székesfehérvári, a velencei, a badacsonyi és
a csentei borrendek is. A méltatásokat
követően ajándékokkal is kedveskedtek
a hölgyeknek, akik ezt követően megújították esküjüket, miszerint ahol járnak,
népszerűsíteni fogják a balatoni borokat
és a gasztronómiát.

A jubileum kapcsán a jelenlegi hazai és
balatoni szőlészeti és borászati helyzetről is szót váltottunk Dévényiné Balogh
Gyöngyivel, aki elöljáróban elmondta:
az elmúlt húsz esztendő során olyan széles körű ismeretségre tettek szert, mely
jelentős mértékben szolgálta az általuk
kitűzött célokat, vagyis a borok ismertségének növelését.
– Szlovéniától Ausztriáig, s persze hazánkban is barátságokat kötöttük egyesületekkel, szervezetekkel, s kölcsönösen
látogattuk, segítettük egymást – tette
hozzá. – Ez természetesen azzal is járt,
hogy minden találkozóra, rendezvényre
vittük magunkkal az értéket képviselő,

általunk jónak tartott borokat, s azokat
így rengetegen ismerték meg. Ez nem kis
mértékben segítette a balatoni nedűk piacra jutását.
Az elnök úgy véli, hogy a magyar szőlészet és borászat jó irányba halad, de nem
gondolkodhatunk úgy, mint a nagyobb
országok.
– Kétségtelen, hogy van létjogosultságuk
a magyar – köztük a balatoni – boroknak, szerencsére egyre több helyen büszkélkedhetnek csodálatos nedűkkel. Kétségtelen az is, hogy minden országnak
megvannak a maga kiváló borai, amiket
természetesen előtérbe kívánnak helyezni. Ez így is van rendjén. De azt meg kell
értenünk, s bele kell nyugodnunk, hogy
mi nem tudunk akkora mennyiséget
termelni – főleg nem fajtánként –, hogy
azzal folyamatosan jelen legyünk a külföldi piacon. Ezért mi azt gondoljuk,
hogy elsősorban a hazai piacot kell
megcéloznunk. Vagyis nem a men�nyiség, hanem a minőség a lényeg.
Meg kell céloznunk a hazai fogyasztókat, keressék a magyar borokat, és
meg is tudják azokat vásárolni. Mindemellett a magyar borkultúra is nagyon fontos, azt elérni – s ebben már
szép eredmények vannak –, hogy ne
ivászat legyen, hanem valódi borkultúra, kulturált borfogyasztás. Hatalmas
eredménynek tartom azt a változást,
hogy a fiatalok, a gyerekeink egyre jobban állnak hozzá a szőlészethez, borászathoz, s természetesen a borfogyasztáshoz. Nagyon örülök neki, hogy
nem mondanak nemet minderre, pedig
jól tudják, hogy a szőlő és a bor az egyik
olyan termék, amivel rengeteget kell dolgozni. Egyre többen tudják azt is, hogy
megéri, csodálatos élményeket ad ez a
szakma. Vagyis mindent összevetve úgy
vélem, hogy a magyar szőlészet és borászat jó irányba halad, s szép jövő előtt áll.
Ebben, ennek érdekében kívánunk mi,
borbarát hölgyek is szerepet vállalni…
2019. február 8.
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Mindenki ismeri már a 7°C-os határt,
ami alatt téli gumi, felette pedig nyári
gumi használata javasolt. Az elmúlt
időszakban is több pályaelhagyásos
baleset történt, mert az autós nem
megfelelő műszaki állapotú gumiabronccsal közlekedett. A rendőrség
nem büntethet meg érte, ha nincs
téli gumi az autónkon, de ettől még
komoly kárunk és komoly baleset
származhat a hiányából. Minderről a
Keszthelyi Rendőrkapitányság Köz-

lekedésrendészeti Osztályának vezetője, Horváthné Szabó Szilvia adott
tájékoztatást.
„Tudni kell, hogy a jármű vezetője
köteles a telephelyelhagyás előtt ellenőrizni a világítóberendezések és a
gumiabroncsok állapotát. Az előírás
szerint az abroncs futófelület mélységének legalább 1,6 milliméternek
kell lenni, 75 centiméternél nagyobb
átmérőjű gumiabroncs esetében legalább 3 milliméternek. Ha nem felel
meg a gumiabroncsok állapota a jogszabályi előírásnak, a rendőr elveszi
a forgalmi engedélyt, mivel a jármű
balesetveszélyes közlekedés szempontjából.” Cserép Ferenc, a keszthelyi Cserép Gumi Ker. és Szerviz
Kft. tulajdonosa elmondta: a felelőtlenséggel a vezető nemcsak saját biztonságát, de utastársainak, és a többi
közlekedőnek testi épségét, vagyonát
is veszélyeztetheti a nem megfelelő
autógumi használatával.
A téli gumiabroncsok anyagminősége, összetétele, mechanikai tulajdonságai mások, ami nem csak a profil
mélységére vonatkozik. A lamellázott
abroncs lényegesen jobban tapad a
havas, latyakos útfelületen.
(HÉ)

A solymászattal ismerkedtek
MI JUT ESZÜNKBE ARRÓL, HOGY SOLYMÁSZAT?
MADÁRTENYÉSZTÉS? SÓLYMOK MEGISMERÉSE, MEGFIGYELÉSE? VALÓJÁBAN MINDKETTŐ ÉS
EGYBEN EGYIK SEM TELJESEN.
Ez egy ősi tevékenység, amikor az idomított ragadozó madarakkal együtt vadászunk. Maga a folyamat úgy zajlik, hogy
az állat szabadon repül, és a zsákmányt
természetes állapotában ejti el. Azonban itt nem csak sólymokról beszélünk.
Hazánkban erre a célra hat fajt, a vándorsólymot, a vadászsólymot, a Feldeggsólymot, a szirti sast, a héját és a karvalyt
használhatják a szakemberek. A tevékenység nem túl ismert, ezért is várták
Keszthelyen az érdeklődőket a solymásznapra, hogy népszerűsítsék a solymászatot. Az esemény a Vadászati Múzeumnál
kezdődött, ahol bemutatót tartottak, és
röviden ismertették a vadászmódot és
az egyesületet. Ezt követően azok, akik
szívesen kirándultak a kellemes időben,
a rezi erdőben is megcsodálhatták a ragadozó madarakat „munka közben”.
Magyarországon kb. 50-70 fő azoknak a
száma, akik aktívan foglalkoznak soly-

mászattal. A programon részt vevő szakemberek között többen évek óta művelik
ezt a tevékenységet, köztük Egyed István
is, aki lassan 30 éve foglalkozik madarakkal. A bemutatóra egy sassal érkezett, aki
négy éve van mellette. Mint megtudhattuk, ez az állat a saját súlyának megfelelő
egyedet is fel tudja emelni. Ügyességével
rókát, vadnyulat, de akár őzet is el tud
ejteni.
A nyílt napon lehetőség volt kérdezni a
solymászoktól, akik szívesen osztották
meg tapasztalataikat a közönséggel. Mint
elmondták, az, hogy egy madár szelíd
legyen és megtanuljon együttműködni
az emberrel, egy hosszú és kitartó folyamat eredménye. Az állatok betanítása több tényezőtől is függ, de leginkább
attól, hogy saját szülő nevelte-e fel, vagy

ember. Az idomítási idő fajonként is változik, hiszen míg egy sólyomnál ez kb.
3-4 hetet ölel fel, addig egy sasnál ez akár
2-3 hónap is lehet. Szükséges a napi rutin
betartása. A mindennapos etetés mellett foglalkozni kell az állattal, hozzá kell
szoktatni az ülőkéhez, valamint a béklyó
és a sapka viseléséhez is, mielőtt szabadon engedhetőek lesznek a vadászathoz.
A solymásznapon látványos röptetéseket
is megfigyelhettek a látogatók, akik nem
csak környékről érkeztek. Sokan utaztak
el a területre a szomszédos megyékből
is, hogy testközelből ismerkedhessenek
meg e páratlan teremtményekkel, és első
kézből szerezhessenek új információkat.
Beszámolójuk alapján megérte ellátogatni a rendezvényre, hiszen személyesen
kevesebb lehetőség nyílik megtapasztalni
ezt a tevékenységet és nagyobb élményt
nyújtott számukra, mint a televízióban
látni.
A szakemberek szerint a ragadozó madárral történő zsákmányejtés a leghumánusabb vadászati módszer, mivel a sebzés
minimális, a prédának pedig megvan a
lehetősége a menekülésre, így az esélyek
egyenlőbbek.

öt pontban változott a Balatoni Horgászrend
Jó hír a balatoni horgászoknak, hogy
nem kell számolniuk áremelkedéssel,
ami a horgászjegyeket illeti. Már hetedik
éve változatlan ezeknek az engedélyeknek a díja. Azonban fontos megjegyezni,
hogy a tó horgászrendje néhány pontban
módosult ebben az évben is.
Komoly változásokra nem kell számítani, leginkább finomítások kerültek bele
a szabályzatba. Február elsejétől módosították a kifogható halak korlátozására vonatkozó részt. Eddig azok, akik az
egész horgászterületre kérték a bérletet,
100 példányt foghattak ki a védett halakból, majd ezt a jegyet megújíthatták újabb
100 darabra. Ezentúl ha a horgász eléri a
kvótát, a korábbiakkal ellentétben nem
kérhet ismételten engedélyt – mondta
el Havranek Mihály, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, horgászati igazgatója. Ugyanez igaz azokra, akik a nyugati-övcsatornára vagy a Kis-Balatonra
kérik az érvé-nyesítést, azonban esetükben a kvóta 30 darabra korlátozódik.
Kisebb finomítások kerültek a Kis-Ba-

latonra vonatkozó rendelkezésekbe is.
Mostantól időkorlát nélkül is szabad horgászni a területen, de fontos megjegyezni, hogy továbbra is csak egy darab ragadozó halat tarthatnak meg a pecások.
Ezt pontosítani kellett a szabályzatban,
hiszen a szakemberek szerint sok volt a
félreértés. Többen gondolták azt, hogy a
korlátozás fajtánként értendő, ám a valóságban ez a teljes darabszámot jelenti.
Módosításra volt szükség a zalavári Zala-hídnál lévő területre vonatkozó résznél is. A helyszínen korábban nem volt
engedélyezett a pergető horgászmódszer
alkalmazása. Mostantól ezt szabadon
megtehető, de csak május 1. és november
30 között.
Hangsúlyosabb lett a halászati őrök
munkája is. Szigorították a szabályszegések szankcionálását. A jövőben a felügyelet nélkül hagyott kifogott halakat
elkobozhatják és vissza is engedhetik a
szakemberek, akik jelenleg tizenhatan
teljesítenek szolgálatot a tó körül. Tevékenységükre a tapasztalat szerint nagy
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szükség van, mivel az évente kb. 70.000
horgászból tavaly például 250-260 szabálytalankodást rögzítettek. A halőrök
továbbra is ellenőrzik a jegyeket, a kifogott halak fajtáját és számát, valamint
azok beírását. Erre azért is van szükség,
mert az új szabályzat szerint aki akár egy
darabot is elmulaszt, az egyéves eltiltással
is büntethető.
A szakemberek elmondták, a szabályok
a sportszerű halfogást, a kifogott hallal
való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését és az egészséges
kikapcsolódást szolgálják, melyek a horgászat igazi céljai. Felhívták a figyelmet,
hogy azok, akik legnagyobb tavunkon
szeretnének horgászni, kötelesek megismerni és betartani a horgászrendet. Az
előírások ismeretének hiánya nem mentesít senkit sem a következmények alól.

Balatoni Krónika

Gasztro

ZÖLDSÉGES TÉSZTAFÉSZEK
Hozzávalók: 40 dkg spagetti, 5 dkg vaj, 80 dkg vegyes zöldség (idény vagy kedvünk 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 lecsepegtetjük. Egy tűzálló tálat kivajazunk, a hosszú tésztaszálakból „fészkeket” formálunk, 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 átsütjük. Forrón, finomra vágott snidlinggel meghintve kínáljuk.

Rendőrségi Hírek • 2019. február 5. biztonságos internet nap
2004 óta az Európai Unió Safer Internet
Program (SIP) akciótervének keretein
belül ma már a világon több mint 120 országban – köztük az Európai Unió minden tagállamában – minden év februárjának első keddjén, ugyanazon a napon
rendezik meg a biztonságos internet napot (Safer Internet Day – SID). 2019. február 5-én Magyarországon a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az
Európai Unió Safer Internet Programjának hazai konzorciumvezetője szervezett
figyelemfelkeltő eseményt erre a napra.
Felkérésükre hatóságok, gyermekvédelmi szakemberek, játékszakértők, webes
biztonsági szakemberek, távközlési cégek, internetszolgáltatók, nonprofit szervezetek, multinacionális cégek képviselői, informatikai cégek, civil szervezetek
és gyerekek fogtak össze, hogy a biztonságos internet nap alkalmából felhívják
a figyelmet a biztonságosabb és jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira. A biztonságos internet naphoz
kapcsolódóan ezen a héten a Keszthelyi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai is előadásokat tartottak keszt-

helyi és hévízi iskolákban fiataloknak,
pedagógusoknak, szülőknek a tudatos
internethasználatról.
Egy tavalyi rendezvényen Koós Judit
rendőr őrnagy, hivatásos bűnügyes rendőrtiszt, SIP-előadó így fogalmazott: „A
legerősebb pajzson is rést nyit a képzetlen felhasználó.”
Létező jelenség, hogy aki nem szán kellő figyelmet a biztonsági szempontokra,
könnyen áldozatul esik, de elkövetővé
válni sem túl nehéz, akár óvatlanságból
is. A személyes adatok nyilvánossága,
megosztott szelfik, képek, saját információk árulkodó természete, ennek nyomán a cyberbullying (online zaklatás), a grooming (fiatalkorúak internetes
2019. február 8.
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elcsábítása), a trollkodás (rágalmazó, becsületsértő bejegyzések) stb. már az általános iskolák alsós osztályaiban előfordulnak! A kamuprofilok, profillopások, a
közösségi oldalakon, videómegosztókon
jelen lévő erőszak és más káros tartalmak mára a fiatalok életének részévé
váltak. Felnőttként sincsenek sokan
tisztában vele, hogy tudatos bűnözők is
jelen vannak az interneten minden kategóriában, és résen kell lenni, ha nem
akarunk áldozattá válni. Ugyanúgy,
mint a valós élet, az online élet is kitermelte a maga bűnözőit, a nagy tudású,
profi hekkerektől kezdve a piti amatőrökig. Ahogy változik az online világ
természete, változnak a bűnözői magatartásformák is. Ha egy kaput bezárnak
előttük akár törvénnyel, akár technikai
megoldásokkal, akkor kitalálnak másikat, és mindig van, aki bedől nekik. De
sokszor a meggondolatlanság, az emberi
kicsinyesség, butaság, ismerethiány vezet
a kriminalizálódáshoz. Meggyőződésünk, hogy tudatos internethasználókkal
bezárhatjuk a bűnözés előtt a kapukat! A
biztonságos internet nap idén is közös felelősségünkre fókuszált: nemcsak a rendőrség feladata, hanem mindannyiunk
dolga, hogy az internetet egy jobb hellyé
tegyük magunk és egymás számára!
Keszthelyi Rendőrkapitányság

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 idõszakban 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, illetve 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

Keszthely város jegyzője
pályázatot hirdet a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda főépítészi
munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati
kiírás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely város
honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. február 11.
Dr. Horváth Teréz jegyző
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keszthely városi programok

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
IGÉNYLÉSE
Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük
van jubileumi diploma igénylésére.
Aki 30 évet dolgozott pedagógus pályán, és óvónőképzőben, főiskolán
vagy egyetemen
- 50 éve diplomázott, arany,
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas,
- 70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat.
A kérelemhez csatolni kell:
- végzettséget igazoló oklevél másolata vagy amennyiben már rendelkezik
kiállított emlékdiplomával, akkor annak másolata,
- rövid szakmai önéletrajz, amely
tételesen tartalmazza az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött
éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek száma),
- a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata (például munkakönyv
vagy nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-beszámítás),
- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.
Az igények benyújtásának határideje:
2019. február 28.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési
Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

moziműsor
tapolca

február 9-16.

Február 12-17.

2018. február 7 –
március 6.

Házasság hete

A szerelem hete

Kurszk
február 7 – 12.
csütörtök – kedd 16:00 1200,-Ft
február 13. szerda 14:00
A két királynő
február 7 – 12.
csütörtök – kedd 18:00 1200,-Ft
február 13. szerda 16:00
A csodagyerek
február 7 – 12.
csütörtök – kedd 20:15 1200,-Ft
február 13. szerda 18:15
Kölcsönlakás
február 13. szerda
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS! 20:00
A Lego-kaland 2
február 14 – 20.
csütörtök – szerda 14:00 2D 1200,-Ft
ALITA: A harc angyala
február 14 - 20.
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
A kedvenc
február 14 – 20.
csütörtök – szerda 18:15 1200,-Ft
Kölcsönlakás
február 14 – 20.
csütörtök – szerda 20:15 1200,-Ft
Így neveld a sárkányodat 3
február 21. csütörtök 11:00 3D, 13:00 2D
február 22 – 27.
péntek – szerda 14:00 3D 1400,-Ft
16:00 2D 1200,-Ft
ALITA: A harc angyala
február 21. csütörtök 15:00 3D 1400,-Ft
február 23 – 27. péntek – szerda 18:00
Kölcsönlakás
február 21. csütörtök 20:30 1200,-Ft
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
Jegyek elővételben a mozi pénztárában!
Tapolca Városi Mozi 8300 Tapolca, Fő

A Balaton Színházban február 9. és 16.
között rendezik meg a hagyományos Házasság hete című rendezvénysorozatot.

február 11.

Ruzsics Ferenc polgármester

14 balatoni KRÓNIKA

programajánló

Simon Böske-emléknap
Simon Böske szépségkirálynőre emlékeznek február 11-én a Fejér György
Városi Könyvtárban. 16.30 órakor megkoszorúzzák az emléktábláját, majd 17
órakor dr. Szarka Lajos Simon Böske
naplója című kötetének bemutatójával
idézik fel a szépségkirálynő életét.

A szerelem hete címmel tartanak programsorozatot a Valentin-nap jegyében a
Helikon Kastélymúzeumban február 12.
és 17. között.

Február 18.
Kiállítás
„Megengedem magamnak, és hagyom a
lelkem szabadnak” címmel Farkas Katalin mandala- és üvegfestő alkotásaiból
nyílik kiállítás a Fejér György Városi
Könyvtárban február 18-án 17 órakor.

JÁTÉKOS
TUDOMÁNY
Játékos tudomány: Testünk
a csoda címmel
rendeznek interaktív kiállítást
február 18. és 22.
között a Balaton
Színházban.
VÁROSI
KARNEVÁL
Idén 19. alkalommal rendezik
meg a Keszthelyi
Városi Karnevált,
mely február
23-án 14 órakor
kezdődik. A részletes programot
lapunk 16. oldalán találják.
ÁLDOZATOK
EMLÉKNAPJA
A Balaton Színházban február
25-én 17 órakor
rendezik meg a
kommunizmus
áldozatainak
emléknapját.

tér 1. ONLINE jegyfoglalás!
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu.

Jegyrendelés, információ:
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497es telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
2019. február 8.
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Hévízi Tófürdjáőnlata

szenzációs farsangi a

Egész napos
Tófürdő belépő
3 700 Ft
(Érvényes: 2019.02.28-ig)

Nyitvatartás:

Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő, wellness vége: 17.00 • Fürdő zárás: 17.30

Bővebb információ:
www.spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdő
és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
spaheviz@spaheviz.hu • (+36) 83 342 830
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