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„Szeretni kell az ifjúságot, az embert”
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A magyar kultúra napján tartott első ülésen az önkormányzathoz tartozó intézmények, a város nagyobb kulturális intéz-
ményei, valamint turizmussal foglalkozó szervezetei ültek össze. Céljuk az összefogás. Havi szinten ül össze a kerekasztal, 
melynek taglétszáma folyamatosan bővül. 
Az eseményen kiemelték, már idén hozzá kell látni azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek hozzájárulnak majd a 2023-as  
Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa 
projekthez. A következőkben a civil szervezetektől is 
várják az ötleteket, megvalósításokat. Fontos, hogy 
olyan projektek jöjjenek létre, melyek „egy fenn-
tartható, turisztikai értelemben is jól értelmezhető 
kínálatot tudnak nyújtani a város számára, összefogva 
az itt élő és itt működő emberekkel és szervezetekkel” – 
fogalmazott Nagy Bálint polgármester.

Az eseményen mutatkozott be a város polgármesteri 
turisztikai tanácsadója, Kovács Szabolcs is. A 2020. 
év TDM Szakembere elismerést is magáénak tudó 
szakember fogja koordinálni a kulturális kerekasztalt. 

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. február 12-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

A magyar kultúra napja alkal-
mából Csótár András, az Emberi 
Erőforrások Bizottságának elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében elmondta, most, 
amikor az életmód, a gondolkodás 
és az alapvető, eddig meg nem 
kérdőjelezett értékek gyökeres 
átalakításával szembesül a világ, 
akkor különösen fontos a közös 
kulturális örökségünk megóvásá-
ról beszélni.
– Nemzeti kulturális örökségünk 
kell hogy legyen a kapocs magyar-
ságunk és európai identitásunk 
között. Európa jövője szempontjá-
ból kulcskérdés, hogy az európai 
polgárok hogyan értelmezik kul-
turális örökségüket és mennyire 
tartják fontosnak annak megőr-
zését, ápolását, továbbfejlesztését 
és továbbadását. Az Európai Unió 
nem a brüsszeli irodákban talál-
ható, hanem azoknak a népeknek 
a történelmében és szellemében, 
amelyek alkotják – fogalmazott az 
elnök.

Dr. Bertalan Zoltánnak, a Nagyváthy Néptáncegyüttes alapítójának ítélte oda posztumusz a Pro Cultura 
Keszthely díjat a képviselő-testület. A kitüntetést a járványhelyzet miatt rendhagyó módon vette át a 
díjazott két fia, ifj. Bertalan Zoltán és Bertalan Ákos. 

Az összefogás jegyében alakult meg a Keszthelyi Kulturális Kerekasztal

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

A Pro Cultura Keszthely díjat idén a jár-
ványhelyzetre való tekintettel rendhagyó 
módon, szűk körben adták át. A kitün-
tetést 2004 óta adják át mindazoknak, 
akik életük során kiemelkedő szerepet 
játszottak Keszthely kulturális életében. 
A méltatásban elhangzott: dr. Bertalan 
Zoltán Keszthely meghatározó szemé-
lyisége volt. Nemcsak biológiatanárként, 
hanem a Nagyváthy Néptáncegyüttes 
alapító tagjaként írta be magát a város 
történelmébe. Egész életét áthatotta a 
népzene és a néptánc szeretete, oktatá-
sa és az autentikus stílus továbbadása. 
Bertalan Zoltán tizenkét éves korától 
kezdve táncolt, alapítója volt a Debreceni 
és Hajdúszoboszlói Néptáncegyüttesnek. 

Egyetemi évei alatt végezte el a tánc-
művészeti és koreográfusképző tanfo-
lyamot, majd a Debreceni Népi Együttes 
tagjaként bejárta a környező telepü-
léseket, és megismerte a hortobágyi 
pásztorok életmódját és táncait. Ebből a 
gyűjtőútból született meg a Hortobágyi 
pásztortáncok című koreográfia, amely 
az egész világot bejárta. 1969-ben került 
Keszthelyre, ahol 2020-as haláláig élt és 
tanított. Dr. Bertalan Zoltán egész életé-
ben azt vallotta: szeretni kell az ifjúsá-
got, az embert. Ez a gondolat a magyar 
kultúra napján talán még fontosabb, 
hiszen a fiatal generáció segítségével 
lehet nemzeti kultúránkat megtartani és 
továbbörökíteni.
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• Főműsoridős reklámblokk
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 

KISZÁLLÍTÁS: 
Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj, 
Alsópáhok 12 órától 18 óráig.
Elvitel a helyszínrol 12 órától.

https://www.facebook.com/azenanyosom/
AzÉn Anyósom Étterem 

06 30/616-0026 
83/344-232 
(rendelés 
9-17 óra között)

Aki továbbra is szeretné élvezni 
vagy most kipróbálná az otthonában, 
a munkahelyén a Mama foztjének 
ízét, keressen minket telefonon 
vagy facebookon:

  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A Mama most is 
tudja a megoldást…



4 Balatoni KRÓNIKA   2021. január 29. 52021. január 29.   Balatoni KRÓNIKA

A 11 éves keszthelyi zongorista kislány, Kádár 
Viktória nem ismeretlen a komolyzenei világ-
ban. Számos hazai és nemzetközi sikert tudhat 
már magáénak. Az elmúlt év novemberében 
megrendezett 14. Lengyel Zenei Fesztiválon 
– melynek ezúttal is a tehetséggondozás és a 
lengyel kultúra népszerűsítése volt a célja – 
szépen szerepelt. Viktória a lengyel zeneszerző 
és zongoravirtuóz, Chopin darabjával nevezett 
a Győrben megrendezett fesztiválra, és elnyerte 
a lengyel mű legjobb előadásáért járó díjat.  
A Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulója sajnos a járványügyi előírások 
miatt személyesen nem vehette át az elismerést. 
A díjátadóra szülővárosában, Keszthelyen ke-
rült sor, abban az intézményben, ahol Viktória 
fejleszti zenei tudását. A rangos zenei fesztivál 
díját dr. Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul 
adta át január 12-én az intézmény vezetője, 
Bánhidai Tamás, Viktória szülei, valamint taná-
ra, Babos Judit jelenlétében.

Kovács Szabolcs korábban 
a Zalakarosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. ügyvezetői 
tisztségét töltötte be, nevé-
hez számos megvalósított 
projekt kapcsolódik. Inno-
vatív szakmai tevékenysé-
géért több országos díjban 
is részesült, többek között 
2020 februárjában vehette 
át az Év TDM Szakembere 
rangos elismerést. Zalakaros 
Város Önkormányzata a 
Zalakaros Turizmusáért és 
Vendéglátásáért kitüntető 
díjjal ismerte el kiemelkedő 
színvonalú munkáját.
Jövőbeli feladatai között 
szerepel Keszthely turisz-
tikai versenyképességének 
növelése a köz- és a magán-
szféra, valamint a turisták 
és a lakosság érdekeinek 
összehangolásával. A város-

ban kezdődő fejlesztések 
koordinálása, piaci beveze-
tésének támogatása szintén 
kiemelt feladatai lesznek, 
mint ahogyan a térségi, 
regionális és országos szintű 
szakmai együttműködések 
koordinációja, valamint 
a meglévő és a jövőben 
piacra lépő szálláshelyek 
tevékenyégének támogatása, 
Keszthely imázsépítésén 
keresztül.
– Óriási megtiszteltetés 
számomra, hogy szülő-

városomban, a Balaton 
fővárosában támogathatom 
Nagy Bálint polgármester 
munkáját – fogalmazott. 
– Most egy olyan elszánt, 
menedzserszemléletű város-
vezetés dolgozik Keszt-
helyért, akik a pandémia 
okozta nehézségek ellenére 
is számos eredményt tudtak 
felmutatni az elmúlt évben. 
Keszthely nemzetközi szin-
ten versenyképes turisztikai 
és kulturális kínálata a Bala-
ton régió számára is kitörési 

pontok, ezért a szakmai 
szervezetekben, melyek-
nek a tagja vagyok, ezek 
fokozottabb kiaknázásáért is 
lobbizni fogok. Meggyőző-
désem, hogy a város óriási 
fejlődés előtt áll, öt éven 
belül a Festetics-örökséghez 
méltó, regionális központtá 
válhat. Az én feladatom egy 
profi csapat megszervezése, 
akikkel közösen megalkot-
juk és megvalósítjuk azt a 
stratégiát, amelyekkel elér-
jük ezeket a céljainkat.

Balaton-part: a lakosság ötleteit is várják Az Év TDM szakemberével erősít Keszthely
Keszthelyen, Nagy 

Bálint polgármester 
turisztikai tanács-
adójaként folytatja 

pályafutását Kovács 
Szabolcs turisztikai 

szakember.

A tervezett Balaton-parti fejlesztés jó néhány 
évtizedre meghatározza Keszthely, a Bala-
ton-part arculatát – fogalmazott Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere azon a sajtótájékoz-
tatón, melyet a parti fejlesztésekről tartott. 

Elhunyt Rigó Ferenc volt képviselő
Életének 79. évében 
elhunyt Rigó Ferenc 
egykori önkormány-
zati képviselő. 2002 
és 2014 között, 
három cikluson ke-
resztül volt önkor-
mányzati képviselő 
a Fidesz–KDNP 
színeiben.
Rigó Ferenc 1942. 

október 5-én született, általános és szakmunkásiskoláit Keszthe-
lyen végezte. Édesapja forradalmi tevékenysége miatt őt és család-
ját is rendszerellenesnek bélyegezték, ez tanulmányait, majd poli-
tikai pályáját is meghatározta. 2002 és 2014 között, három cikluson 
keresztül volt önkormányzati képviselő a Fidesz–KDNP színeiben. 
Munkája során a célja az volt, hogy segítse és felzárkóztassa a 
Vásár teret és környékét, azt a városrészt, ahol szinte egész életét 
töltötte. Rigó Ferenc 1970-től vállalkozóként dolgozott, a családi 
fészekből kialakított vendéglátóegységét vezette a Vásár téren. 
Szerelme és hobbija a Balaton volt. Alapítója és elnökségi tagja 
volt a Keszthelyi Vízimentő Egyesületnek. Balatoni életmentéseiért 
miniszteri kitüntetésben részesült. Búcsúztatásának részleteiről 
családja későbbre ígért tájékoztatást.

Keszthelyi  
siker  
egy komolyzenei 
versenyen

A Kutyás Park és Piknikkerttől a Libás strand területéig 
húzódó négy kilométeres parti szakasz fejlesztésére a 
Magyar Művészeti Akadémia által kiírt ötletpályázatra 
építészektől huszonhat pályamunka érkezett, amelyek 
szakmai elbírálására a közeljövőben kerül sor. A fejlesz-
tést érintően a város vezetése várja a lakosság ötleteit és 
véleményét is. Nagy Bálint hangsúlyozta: fontosnak tart-
ja, hogy kikérjék a keszthelyiek véleményét, észrevételeit, kritikáit. Így van ez a Balaton-part esetében is, ami nagy volumenű, 
nagyszabású beruházást jelent. A fejlesztés jó néhány évtizedre meghatározza a város és a Balaton-part arculatát.
A polgármester kiemelte: a februárban készülő fejlesztési tervbe szeretné a város a lakosság általi javaslatokat beépíteni, és 
elérni, hogy új, modern szolgáltatásokkal megvalósuljon Keszthelyen a Balaton legjobb strandja. Cél, hogy a kialakításra 
kerülő ligetes sétány és zöldterület egész évben önálló attrakcióként is vonzza a turistákat, és nyújtson kikapcsolódási lehető-
séget a lakosságnak. A beruházás tartalmazza a közlekedés, kerékpáros közlekedés és parkolóterületek fejlesztését is. A tervek 
között szerepel a lakosság előtt eddig elzárt parti területek megnyitása is, ügyelve a természetes környezet megóvására. Így a 
keszthelyi Balaton-part egészében sétálható lesz. Az új balatoni központ elképzeléseihez várják a lakosság ötleteit, javaslatait.
– Most sajnos a koronavírus e tekintetben is nehezíti a dolgunkat, hiszen nincs lehetőség személyes fórumokra, így egyelőre 
a javaslatokat e-mail formájában tudjuk fogadni – fűzte hozzá.

(A témával kapcsolatosan bővebben a 6. oldalon, Háttér című rovatunkban olvashatnak.)

Felelősen gazdálkodni az ingatlanvagyonnal

Nagy Bálint polgármestert arról kérdeztük, hogy mi a lénye-
ge, és mit vár a tavalyi év végén meghozott döntéssorozattól?

– Először azt szeretném tisztázni, hogy az ingatlankoncepci-
ónak nincs köze a koronavírus járványhoz, ezt a munkát ettől 
függetlenül is el kellett végezni.

Az elmúlt évben hosszasan áttekintettük az önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanvagyont, amely két fontos rész-
re osztható. Az egyik az üzlethelyiségek és nem lakás célú 
ingatlanok, amelyek bérbe adásával egy rendezett városkép, 
és a helyi vállalkozások támogatása valósítható meg. A másik, 
a lakásvagyon helyzete, amely sajnos az elmúlt évtizedek alatt 
egy elhanyagolt és lepusztult vagyonná vált, amely sem a 
város, sem a bent lakó családok érdekeit nem szolgálja kellően.  
– tájékoztat Nagy Bálint. – Az önkormányzat tulajdonában 
közel 300 lakás van, amelyeknek jelentős része olyan lerom-
lott állapotú, hogy konkrétan lakhatatlan. Az alacsony bérleti 
díjak, a felújítások elmaradása az ingatlanok értékvesztéséhez 

vezetett, az önkormányzatnak bevételkiesést, és százmilliós 
nagyságrendű többletköltséget okozva. Ezt a területet rendbe 
kellett tenni! 

A lakáskoncepció lényege, hogy az önkormányzat a pia-
ci bérbeadásból lehetőség szerint próbáljon visszavonulni, 
hiszen nem feladata az. Természetesen, a bent lakó bérlőknek 
felajánlva a megvásárlás lehetőségét. Az értékesítésből befolyó 
összeg aztán a város lakásalapjába kerül, másra nem is lehet 
költeni, csak lakások építésére. Így létrejöhet egy olyan, jelen-
tős tőkével rendelkező lakásalapja Keszthelynek, amellyel új, 
mai kor kihívásainak megfelelő szociális bérlakás-programot 
tudunk indítani. Ez ugyanis valóban önkormányzati feladat! 
A másik nagyon fontos terület a fiatalok, fiatal családok 
lakhatásának támogatása, amely jelenleg a Keszthely Hazavár 
pályázaton keresztül valósul meg. 

Az önkormányzati lakások a közvagyon részét képezik, ezzel 
a jelentős ingatlanvagyonnal a városvezetésnek felelősen kell 
gazdálkodnia. 

A tavalyi év végén számos olyan területhez nyúlt hozzá az önkormányzat, amely régóta nem 
volt kezelve városvezetői szinten. Ilyen az önkormányzat ingatlankoncepciója, amely 2021 
január 1-től él, amellyel kapcsolatban több téves információ is napvilágot látott már. 
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Az idei évben rendhagyó módon, az online térben 
népszerűsíti képzéseit a Georgikon. A campus idén 
számos videóval állt elő, melyekben bemutatják a 
képzéseket. A szakfelelősök mellett a főbb hangsúlyt 
a hallgatók kapják, ők mutatják be az 
általuk választott szakokat és az egyete-
mi életet. 

A bármikor elérhető videótartalmak 
mellett online tájékoztatókat is adtak a 
Georgikonról. A járványhelyzet miatt 
a korábbi, nagy részvétellel szervezett 
nyílt napokat nem tarthatták meg. 
Szakonként szerveztek chatszobákat, 
ahol oktatók és hallgatók is várták az 
érdeklődőket. Öt ilyen alkalmat hirde-
tett meg a campus. 

Európa legrégebbi rendszeres me-
zőgazdasági felsőoktatási intézménye 
2020. augusztus 1-től a Szent István 
Egyetem campusa lett. 2021. február 
1-jétől Magyar Agrár- és Élettudomá-

nyi Egyetem néven alapítványi fenntar-
tásba kerül az intézmény. Az integráció 
ellenére is bővül a szakkínálat – mondta 
el Dublecz Károly, a campus főigazgató-
ja. Kiemelte, az integráció ellenére is bő-
vült a szakkínálat. Újra lehet felvételizni 
a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási 
szakképzésre, mely korábban is nagy 
népszerűségnek örvendett. Folytató-
dik a turizmus-vendéglátás képzés is, 
melyben az agrárturisztika új elemei 

fognak megjelenni, a szőlész-borász 
képzésnek pedig új lendületet adhat, 
hogy a badacsonyi kutatóintézet az 
alapítványi fenntartású egyetem része 
lesz február 1-től. 

Bővült  
a szakkínálat 
a Georgikonon 

Dublecz Károly rámutatott: Keszthely  
továbbra is stabil bástyája a hazai  

felsőoktatásnak, meghatározó szereplője  
a Dunántúlnak, és az is marad.

Hagyományosan vízkereszt napja és hete a házszentelések időszaka. Az érsekség fenntartásában működő Ranolder János 
Római Katolikus Általános Iskolában minden évben elvégzik ezt a szertartást. A termek ajtajának szemöldökfájára az év-
szám mellett a C+M+B felirat került, a latin Christus mansionem benedicat jelentése: „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”. 
Tál Zoltán, az iskola lelki igazgatója elmondta, az Isten áldásával kísért cselekedet annyit jelent, hogy valami jót kívánunk 
Istentől az embereknek.
A termek megszentelése egyben névadás is volt. Az ünnepi alkalommal példás életű szentek és a katolikus egyház több 
kiemelkedő személyének nevével látták el a tantermeket. Az Árpád-házi szentek mellett például Szent János, Szent Ferenc, 

Vaszary Kolos 
és Mindszenty 
József nevével 
látták el a ter-
meket. 
Őry Gábor 
iskolaigazgató 
elmondta, a 
tantermek elne-
vezése már egy 
régi elképzelés 
volt. 
Úgy gondolták, 
hogy katolikus 
iskola lévén 
állítsanak példá-
kat a gyerekek 
elé.

Iskolaszentelés és névadás a Ranolderben

A Magyar Művészeti Akadémia Építő-
művészeti Tagozata ősszel hirdette meg 
– már hagyománynak számító – nyílt, 
építészeti tematikájú, pénzdíjas ötlet-
pályázatát negyven év alatti építőművé-
szek, építészmérnökök, építészek, belső-
építészek számára. A 2020-as pályázati 
kiírás „Keszthely balatoni központjá-
nak fejlesztése" címmel olyan javaslat 

készítését tűzte ki céljául, amely a város 
frekventált Balaton-parti területének 
tervezett megújítására irányul. Elsősor-
ban tehát ötleteket, tanulmányterveket 
vártak, melyekkel a fiatal építészek 
megcsillanthatják szakmai tudásukat, 
megmozgathatják kreativitásukat. A pá-
lyázatra összesen huszonhat pályamun-
ka érkezett be, amelyekről építészekből 
álló szakmai zsűri dönt.
A fejleszteni kívánt terület a Keszthelyi 
Kutyás Park és Piknikkerttől a Libás 
strand területének végéig tart. 

A városvezetés célja a fejlesztéssel az, 
hogy – amellett, hogy Keszthelyen való-
suljon meg a Balaton legjobb strandja, 
egy modern sport- és szabadidőközpont 
– a területen körülbelül négy kilométe-
res, teljes hosszában önálló attrakcióként 
is helytálló, ligetes sétány- és zöldterület-
fejlesztést tudjon megvalósítani. 
Cél az is, hogy a turisztikai szezontól 

függetlenül egész évben tudjon kikap-
csolódást, sportolási lehetőséget nyújtani 
a keszthelyi Balaton-part. 
A beruházás fontos kritériuma a fenn-
tartható üzemeltetés. A strand területét 
lényegesen növelni szeretnék, új és 
modern szolgáltatásokkal kiegészíteni. 
Meg szeretnék nyitni a lakosság előtt 
eddig elzárva tartott parti területeket is, 
hogy a Balaton-part mindenki számára 
sétálható legyen úgy, hogy a természetes 
környezet ne sérüljön.
A fejlesztés részét képezi a város közle-

kedési és parkolóterületeinek kapaci-
tásfejlesztése is, amely az így létrejövő 
új balatoni központot is kiszolgálná. 
Ezekhez a tervekhez várják a keszthe-
lyiek egyéni ötleteit, javaslatait, hogy 
olyan fejlesztés tudjon Keszthelyen 
megvalósulni, ami nemcsak a város 
turizmusát, hanem a lakosság igényeit 
is egész évben ki tudja szolgálni.

Az ötleteket 2021. február 7-ig lehet 
beküldeni a keszthelyfejlodik@
keszthely.hu e-mail címre.

Indulnak a Balaton-parti 
szállodaberuházások is. Az egyezteté-
sekből kiderült, hogy jövő hónapban 
indul Keszthely új szállodájának kivi-
telezése. A korábbi Via Hotel helyén 
épülő 4 csillag superior építése a ter-
vek szerint két évig tart. Ezt követően 
nyit Keszthelyen a szálloda, amely 
126 szobával és 2 lakosztállyal várja a 

városba látogató vendégeket. A Heli-
kon Hotel teljes körű felújítása szintén 
megkezdődik februárban, a munkálatok 
a tervek szerint 2023. áprilisára feje-
ződnek be. A projektekkel kapcsolatos 
további fejleményekről rendszeresen 
tájékoztatást fognak nyújtani a helyi 
médián keresztül.
A város vezetése bízik abban, hogy a 
megvalósuló beruházások a Balaton-
part magántulajdonban lévő, jelenleg ki-
használatlanul álló épületeinek jövőjére 
is kedvező hatással lesz. 

Lezárult a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett ötlet- 
pályázat a keszthelyi Balaton-part központjának fejlesztésével  
kapcsolatban. Emellett a keszthelyi lakosok ötleteit is várják.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Sportközpont, sétány, szállodák  
Keszthely Balaton-partjának teljes megújítását  
célozzák a tervek, beruházások
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Sikerülni fog, kicsi fiú!

A gerinceredetű izomsorvadás a moz-
gékony kisfiúnál az SMA 2 típusú beteg-
ség. Az első sokkhatást gyorsan tettek 
követték. A szülők a kisfiú gyógyulásáért 
mindenhol felvették a szakemberekkel a 
kapcsolatot. Noelt számos vizsgálatnak 
vetették alá. Mivel az SMA-diagnózis 
felállítása a tünetek és genetikai vizsgálat 
alapján történik, Noel szülei minden 
segítséget elfogadva meggyorsították 
a folyamatot. A külföldön elvégzett 
genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy 
mindkét szülő valamilyen formában 
érintett a betegségben, hordozza a gene-
tikai hiányt.

Szeptemberig van idejük összegyűj-
teni a Noel gyógyulásához szükséges 
gyógyszerre, a Zolgensmára a 730 
millió forintot. A fiúcska akkor tölti be 
a második életévét. A génterápia csak 
kétéves korig alkalmazható. Noel szülei 
mindent megpróbálnak, hogy kisfiuk 
elindulhasson a gyógyulás útján. Egyre 
többen próbálnak segíteni a családnak, 

de nincs is más lehetőségük már, csak a 
lakosság segítsége, az összefogás, hogy 
összegyűljön Noel számára a gyógyulást 
jelentő 730 millió forint. A Horváth 
család létrehozott egy alapítványt is Noel 
gyógyulásáért. Közösségi oldalakon is 

kérnek segítséget. Ahol megengedett, 
gyűjtőedényt helyeznek ki, mert minden 
forint egy lépést jelent előre. Január 
22-én a Bethesda Gyermekkórházban 
Noelnél megkezdhették az SMA 2 típusú 
betegségének Spinraza-kezelését. A 
kezelést illetően a klinikai vizsgálatok 
igazolták, hogy a készítmény lassítja, 
megállítja, vagy akár visszafordíthatja 
a betegség progresszióját. A végleges 
megoldást azonban a világ legdrágább 
gyógyszere, a Zolgensma jelentheti a kis 
Noelnek. Rövid az idő! Keszthely városa 
is a család megsegítésére siet, Nagy 
Bálint polgármester is a jó ügy mellé állt. 
A Facebookon megalakult a Keszthely 
Összefog licitcsoport. 

Felajánlásokat a család által létreho-
zott számlaszámra is lehet küldeni.

Bajba került egy kétgyermekes, fiatal vasi házaspár. Míg ötéves kislányukat, Noémit pár hónapja 
nyilvánították gyógyulttá egy agydaganatműtét után, sajnos két hónapja kiderült, hogy 16 hóna-
pos kisfiúk, Noel a napjainkban sokat hallott öröklött betegségben, a spinális izomatrófiában, is-
mert nevén SMA-ban szenved, amely a gerincvelőben elhelyezkedő, az izmok beidegzését végző, 
azokat mozgató idegsejtek pusztulását jelenti. 

Keszthelyi tanulók alkotásai Oroszországban
A Helikon Kastélymúzeum Kortárs Művészeti Műhelye hat éve működik.  A Bankó Zsolt által vezetett közösségben 
tanuló alkotók hazánkat képviselik az oroszországi Shemanovskiy Yamal Múzeum nemzetközi kiállításán. Bankó Zsolt 
művésztanár hat éve oktatja a gyerekeket, fiatalokat a művészet képi megjelenítésére. A szibériai Salekhard város mú-
zeuma 2019-ben olyan országokat keresett, ahol a kultúrában, irodalomban jelen van a szarvas. Akkor Bankó Zsolt 
képviselhette hazánkat a rangos kiállításon. 2020-ban ismét felkérést kapott munkáinak bemutatására. Úgy döntött, hogy 
tanítványainak is lehetőséget ad, és az évente megrendezésre kerülő kiállításra több alkalmazott technikával feldolgozták 
Arany János Rege a csodaszarvasról című legendáját. Készültek akvarellrajzok, digitális artok, fotográfiák, kollázsok és 
animációs film is. A tárlat rendezőbizottsága elfogadta a fiatalok képzőművészeti alkotásait. Meglepetés volt mindenki 
számára, hogy a tizenkét keszthelyi diák munkáit nagy méretben állították ki. A lehetőség érdekessége, hogy a nagysza-
bású tárlaton 18 éven aluliak eddig nem voltak jelen. A 2020-ban is csak a Keszthelyről kapott diákmunkák kerültek a 
nagyközönség elé. Az oroszországi Shemanovskiy Múzeumban január végéig lesz látható a tematikus kiállítás.
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Rangos elismerésben részesült   
Bánhidai Tamás 

Bánhidai Tamásnak igazgatói felada-
tai mellett kevés ideje jut az oktatásra, 
azonban egész pályája során küldetésé-
nek tartotta, hogy minél több gyerekkel 
szerettesse meg a zenét. Pályája klasszi-
kusan indult, zeneiskolai tanulmányait 
követően vált a muzsika oktatójává, ami 
immár több mint 40 éve a hivatása. Úgy 
hiszi, a zenei nevelés elsősorban nem a 
kiemelkedő tehetségek kereséséről szól, 
hanem a zene szeretetének átadásáról és 
ezáltal egy új látásmód kialakításáról. El-
mondta, a zene oktatása számára mindig 
azt jelentette, hogy átlagos gyerekekkel 
szerettesse meg a muzsikát. Hozzátette, 
mindig van egy-egy kiemelkedő tehetség, 
a legfontosabb mégis a zenét hallgató kö-
zönség megteremtése. A Festetics György 
Zeneiskola vezetőjének több olyan tanít-
ványa is van, aki hivatásos zenészi vagy 
tanári pályán helyezkedett el, de még 

többen vannak, 
akik szakmájuk 
mellett hobbiként 
muzsikálnak ama-
tőr zenekarokban 
vagy otthon a 
maguk örömére. 
Bánhidai Tamás 
cselló-, nagybőgő- vagy gordonkaóráit 
ma is nagyon szeretik a tanítványok, azt 
mondják, ilyenkor nemcsak zenélnek, 
hanem sokat beszélgetnek is.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége a Magyar Zene- 
és Táncművészek Szakszervezetével 
közösen 2002-ben alapította a Magyar 
Művészetoktatásért plakettet. A szervezet 
vezetése és a tagok korán felismerték 
a társadalmi változások és az iskolai 
nevelésben szükséges újítások közötti 
kapcsolatot. Vallják, minden gyermek 

számára esélyt kell adni képességeik 
fejlesztésére a zenei, majd – pár évvel 
később – a komplex művészeti neve-
léssel. E tudást átadó tanárok és iskolai 
közösségek kiváló munkájának elisme-
résére alapították a kitüntetést. A díjat 
eredetileg tavaly tavasszal adták volna 
át, az alapító szervezet 30. jubileuma 
alkalmából. A járvány miatt azonban 
elmaradt az ünnepség, így a díjazottak 
majd egy későbbi időpontban vehetik át 
az elismeréseket. Az egyéni díjak mellett 
intézményi kitüntetéseket is kiosztanak 
majd.

PortréBalatoni KRÓNIKA

Magyar Művészetoktatásért plakettel tüntették 
ki Bánhidai Tamást. A Festetics György Zeneis-
kola igazgatója több mint negyvenéves oktatói 
és több mint két évtizedes intézményvezetői 
múltjának köszönheti az elismerést. 

Keszthelyi zongoristák a Virtuózokban
A Magyar Televízió komolyzenei tehetségkutató versenysorozatának hatodik 
évadában szép sikerrel szerepelt a Festetics György Zenei AMI két tanulója, 
Kádár Viktória és Jónás Leonárd. A két fiatal bejutott Magyarország 40 legjobb 
komolyzenei tehetsége közé. Leonárd 17 éves, már nyolcéves kora óta a zene-
iskola zongora tanszakos hallgatója. A klasszikus tehetségkutató versenyen 
való részvétel régi álma volt. A járványügyi szabályok miatt online nevezésre 
volt lehetőség, az előírásoknak megfelelően ötperces vagy annál rövidebb 
művel. A fiatal tehetség Prokofjev Sonata No.7. 3. tételével bejutott a válogató-
adásba, ahol Prokofjev Ördögi sugallatát adta elő. Az intézmény másik tanuló-
ja a 11 éves Kádár Viktória. A kislány többször elkápráztatta már a keszthelyi 
közönséget zongorajátékával. Több hazai sikert és nemzetközi elismerést is 
magáénak tudhat. Mindene a komolyzene. Kétéves kora óta naponta több órát 
tölt zenetanulással, tudásának fejlesztésével. A Virtuózokra ő is nagy izga-
lommal készült. Kedvelt darabját adta elő, Chopin Asz-dúr keringőjével vívta 
ki a zsűri elismerését. A zeneiskola két növendékét Babos Judit készítette fel. 
Eredményük dicséretes. A mára nemzetközi színtérre lépő V4+ című verseny-
ben egy év múlva újra megmérettetik magukat.

Győzzük le az SMA-t, állítsuk talpra Noelt!
számlaszám:11747006-27260104    



Mai utcák régi névtáblái           
Ha valaki belép Keszthelyen a Nosztalgia 

Giccsmúzeumba, egy egészen más 
kiállítás tárul elé, mint amit megszok-

hatott. Történelmi korszakokat  
felölelő giccsgyűjtemény, használati 

tárgyak, emlékek sokasága. 

A múlt tárgyai igazi retró hangulatot teremtenek a látoga-
tóknak. A több ezres gyűjtemény egyre bővül. Felajánlásokból 
is kerülnek érdekességek a múzeumba, így került a tárgyak 
sokasága közé néhány keszthelyi utcanévtábla. A magángyűj-
temény tulajdonosa, Turi Török Tibor tájékoztatása szerint 
Keszthely régi utcanévtáblái nemrégiben kerültek a múzeum-
ba. A felajánló Goldschmied István. akit mindig érdekelt a 
múlt, különösen lakóhelye, Keszthely története. Amatőr mó-
don kutatta szülővárosának múltját, így kerültek hozzá a régi 
utcaneveket őrző táblák, házszámok is. A táblákat gondosan 
megtisztította, és napjainkig otthonában őrizte, de úgy gondol-
ta, jobb helye van a múltidéző kiállításon. Sokan megnézhetik, 
és biztosan akad olyan látogató is, akinek egy-egy tábla felidézi 
utcája régi nevét, ahol gyermekkorában naponta láthatta azt 

a feliratot, aminek mára már története van. Keszthely egykori 
utcanévtábláit a járványügyi szabályok miatt jelenleg nem 
láthatja a közönség. A múzeum tulajdonosa és Goldschmied 
István is bízik abban, hogy hamarosan lehetőség lesz a nyilvá-
nosság elé tárni egy kis szeletet a város múltjából.

A Keszthelyi kastélymesék 
című könyv és az ötrészes 
televíziós sorozat is nagyon 
népszerű a kicsik körében. 

A kastélymesék világa a 
kastély múzeumpedagógiai 
kínálatában is szerepel. Az 
intézmény egyik legfontosabb 
feladatának tekinti, hogy 
minél több korosztálynak 
nyújtson kulturális élményt 
kiállításain és programja-
in keresztül is. A gyerekek 
különösen fontosak, hiszen 
ők lesznek majd a jövő mú-

zeumlátogatói, ezért is 
született meg a keszthe-
lyi kastély mesevilága, 
mert a kisgyerekeket a 
mesék nyelvén lehet meg-
szólítani. A kastélymesék 
bemutatják a Festetics család 
kastélyának és parkjának 
történetét gyerekszemmel, 
és ehhez állatfigurák szemé-
lyesítik meg a történeteket, 
amelyeket szintén a család 
történelme inspirál. A Feste-
ticsek egyik címerállata egy 
daru, amely az éberség és a 

figyelem jelképe, így került be 
a mesevilágba Daru Domon-
kos, aki a kastély kincseinek 
őrzője. De jelen van a kastély 
tudósa, Bagoly Bonifác is, és 
a kis állatbarátaik. A teljes-
ség igénye nélkül Leopold 
és Leontin, a két oroszlán, a 
kastély védelmezői, Szalonka 
Szidónia, a világutazó madár-
ka, vagy Erdmann, a herceg-
asszony kedvenc tacskója, 

aki a valóságban is létezett. 
A Keszthelyi kastélymesék 
készülő második részében – 
amely „Úti kalandok Daru 
Domonkos és Bagoly Bonifác 
társaságában” címmel jelenik 
meg – az utazással kapcsola-
tos mesék szerepelnek majd, 
a hintókiállítás és az Amazon 
Ház Látogatóközpont Főúri 
utazások, úti kalandok kiállí-
tásához kapcsolódóan.

Iski Szilviának 2016-ban megjelent a „Keszt-
helyi kastélymesék Daru Domonkossal és 
Bagoly Bonifáccal” című mesekönyve, amely 
főként a kastély enteriőrkiállításához kötő-
dik. Ez adta az ötletet Hegedüs Éva felelős 
szerkesztőnek, hogy a korlátozások idején 
– az „élő” programok hiányában – a kastély 
őrzőjének 201 éves szellemével, Johanná-
val és a könyv szerzőjével, Iski Szilviával a 
Keszthelyi Televízió Szignatúra című kultu-
rális magazinjában is végigjárják a Helikon 
Kastélymúzeum kiállítótermeit.

Egyszer volt, most is van
Láthatatlan barátok a Festetics-kastélyban
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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 pedagóguspályán, 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 emlék-

diplomával, 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: 2021. március 5. 
Benyújtás helye:  
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

Családbarát munkahely - nyolcadszor

Osvald Bálint megbízott igazgató el-
mondta: szeretnék folytatni az elkezdett, 
dolgozókat érintő családbarát tevékeny-

ségeket, programokat, tovább erősítve 
az intézmény családbarát jellegét. A 
pályázatuk több elemből állt össze. Ter-

veik közt számos olyan program szerepel, 
melyekkel tovább erősíthetik az intéz-
mény családbarát jellegét.

– Szeretnénk olyan előadásokat, 
előadássorozatokat szervezni – mind 
a kollégáknak, mind a nagyközön-
ségnek –, amelyek családi témákban 
adnak jártasságot, a család működé-
sével foglalkoznak – tette hozzá. – A 
tevékenységünknek alapvetően van 
egy egészségügyi prevenciós vonala 
is.

A Goldmark Károly Művelődési 
Központnak jelenleg tizenkét állandó 
munkatársa van. Az ülő- és fizikai 
munkát végzők egészségmegőrzése 
szempontjából is fontos a gerinctorna 
vagy a gerincmasszázs. Az intéz-
ményben terveznek egy csapatépítő 
tréninget is, a kétnapos programot 
tanfolyammal is össze kívánják kötni.

Immár nyolcadik alkalommal nyerte el a Családbarát Munkahely címet a Goldmark Károly Művelődési 
Központ. Az intézmény célja, hogy az elnyert támogatás segítségével a korábban megkezdett családba-
rát programokat folytassák. A címhez társuló 2,5 millió forintból például gerincmasszázst és strandbelé-
pőt biztosítanak a dolgozóknak, de csapatépítő tréninget is szervezni kíván az intézmény vezetése.
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A szőlőszaporítás jelene és jövője
Az idei évben rendhagyó módon, online 
tartották a Szőlőszaporítóanyag-előállí-
tási Tudományos Konferenciát.  
A tanácskozáson az ágazatban tevékeny-
kedő termelők, forgalmazók, kutatók, 
valamint egyetemi oktatók és hallgatók 
vettek részt. 

A szőlő-szaporítóanyag a szőlész-borász ágazat alapja. 
Évtizedek óta folynak kutatások a témában, a kísérletek-
ben élen jár a keszthelyi Georgikon. A konferencián szá-
mos innovatív kutatás eredményeit hallhatta a közönség, így 
például szó volt a precíziós gazdálkodás lehetőségeiről, egy új 
szőlőoltvány-előállítási technológiáról és egy új helybenoltási 
módszerről, a Trio szemzésről is. 
Szabó Péter, a főszervező Magyar Tudomány- és Innováció-
menedzsment Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, 
a tanácskozás célja, hogy fórumot teremtsen az ágazatban 
tevékenykedők számára. Hozzátette, cél az ágazat korsze-
rűsítési lehetőségeinek megvizsgálása, valamint a szőlősza-
porítóanyag-előállítás jelenének és jövőbeni lehetőségeinek 
megvitatása.
A konferencia szervezésében részt vett többek között a Geor-
gikon Kertészeti Tanszéke, Magyar Szőlőszaporítóanyag-ter-
mesztők Szövetsége és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is.

 

VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS! 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOSNAK! 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 50 éves korig. 
A jelentkezéshez szükséges: orvosi szűrővizsgálat, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 

igazoló iratok. 
A katonai szolgálat 6 hónapos, mely egy alkalommal további 6 hónapra meghosszabbítható. 

A 6 hónapos szolgálat alapkiképzésből és szakkiképzésből áll. 
JÁRANDÓSÁGOK 

Havonta a mindenkori minimálbér összege, utazási költségtérítés, naponta 
egyszeri meleg étkezés, ruházati ellátás 

A következő vonulás időpontja: 2021. február 1. 
 

Farsang, a tél legvidámabb időszaka
Ahogy mindenütt, Zala megyében is 
hihetetlenül gazdag és változatos szoká-
sok tették vidámmá és szórakoztatóvá 
az év néhány hetét, amelyet farsangnak 
nevezünk.  

A tél valaha a falusi életben a pihenés 
ideje volt, de nem a tétlenkedésé. A 
nők tollat fosztottak, fontak, varrtak, s 
közben beszélgettek, énekeltek, törté-
neteket meséltek egymásnak. A férfiak 
szerszámot javítottak, kosarat vagy 
szalmaedényt kötöttek. A halászoknak 
ez volt az igazi halvásár ideje, messze 
lehetett a hidegben szállítani a halat, 
amit a korántsem veszélytelen jég alatti 
halászatban fogtak. A hideg közelebb 
hozta egymáshoz az embereket, mert 
ráértek beszélgetni a meleg konyhában.
A tél legvidámabb időszaka azonban 
január 6-tól húshagyó kedd éjfélig 
tartott. A középkortól kezdve királyok, 
polgárok, parasztok, mindenki mula-
tott a maga módján. Vízkeresztkor az 

egyház vizet szentel – innét az ünnep 
magyar neve –, és aki kérte és kéri, a 
pap napjainkban is megáldja a családok 
otthonát. Farsang idejére esik február 
3-án Szent Balázs ünnepe. A falvakban a 
tél a disznóölések ideje is volt. He-
lyenként maskarába öltözött álarcosok 
látogatták meg őket, akik hangtalanul, 
csak mozdulatokkal előadott tréfás játé-
kukkal kiérdemeltek egy kis kóstolót. A 
legvidámabb, leghangosabb és szoká-
sokban a leggazdagabb a három utolsó 
nap, a farsang farka: farsangvasárnap, 
húshagyóhétfő és húshagyókedd volt. 
Ezen a három napon – és előtte még 
a torkos vagy tobzódó csütörtökön – 
bőségesen étkeztek: toroskáposzta, sült 
húsok, kocsonya, fánk került az asz-
talra, amivel a természetet is szerették 
volna arra biztatni, hogy olyan bőséges 
termést hozzon, mint amilyen a roska-
dozó asztal kínálata. A Balaton mentén 
szokták tartani a vők bálját, mert azt 
mondják, hogy Krisztus a vőkért nem 

szenvedett a keresztfán, nekik maguk-
nak kell szenvedniük. Kell tehát egy nap 
az évben, amikor levethetik magukról 
a szenvedés igáját, amit az anyósuk 
és a feleségük rakott rájuk. Hasonló 
okból tartották külön az asszonyfarsan-
got, amelynek gyökerei a középkorig 
nyúlnak. Kimentek a hegyre farsang 
vasárnapján egy pincébe, mindenki vitt 
magával ételt, ital volt a pincében, és oda 
rajtuk kívül senki sem mehetett. Ez volt 
az év egyetlen napja, amikor fölszaba-
dulhattak a sok-sok kötöttség alól, ami 
az életüket szabályozta, gúzsba kötötte. 
Mulathattak, örülhettek szabadon, meg-
szóló nyelvek és rosszalló tekintetek el-
lenőrzése nélkül. A II. világháború előtt 
még szigorúan megtartották a nagyböj-
töt: sem húst nem ettek, sem zsírral nem 
főztek húsvétig. Egyetlen napon szegték 
meg a szabályt, s ez a hamvazószerdát 
követő csonkacsütörtök volt. Csak ekkor 
fogyaszthatták el a farsangról megma-
radt ételeket, hiszen a szegénység nem 
engedte meg, hogy bármi kárba vesszen.

Önkormányzati helyiség 
bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályá-
zat útján bérbe adja a Keszthely, Fő tér 
4. szám alatti, önkormányzati tulajdon-
ban lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a 
belvárosban, a főtéren található. Alapte-
rülete 17 m2 + 4 m2. A minimálisan elvárt 
bérleti díja vendéglátóipari, kereskedel-
mi és szolgáltató tevékenység esetén 
64.617,- Ft/hó + ÁFA. A bérlet határozott 
időre, 5 év időtartamra szól, további 5 év 
előbérleti jog biztosításával.
A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. január 29. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálá-
sának határideje 2021. február 3. (szer-
da). A kiírt pályázat részletei és egyéb 
feltételei megtalálhatóak a http://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek webolda-
lon. További felvilágosítás a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kér-
hető. Előre egyeztetett időpontban 2021. 
január 27-éig a helyiség megtekinthető.
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Borókás savanyú káposzta  
sonkagombóccal

A felolvasztott vajon üvegesre pirítjuk a finomra vágott vöröshagymát. 
Hozzáadjuk a szintén felaprított sonkát, és egy-két percig sütjük.
A tűzről levéve beledolgozzuk a beáztatott és kinyomkodott zsömlét, a 
tojássárgákat; őrölt borssal ízesítjük. Végül diónyi gombócokat formálunk 
belőle, és sós vízben kifőzzük.
A lilahagymát felkarikázzuk, az olajon üvegesre sütjük. Rádobjuk a kimo-
sott savanyú káposztát, babérral és borókabogyóval ízesítjük, a húslevessel 
fölöntve egy óra alatt megpároljuk. Tálalás előtt beletesszük a sonkagom-
bócokat, az apró kockára vágott zöldpaprikát, átforraljuk, és máris kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma, 10 dkg sonka (füstölt),  
1 evőkanál vaj, 2 zsemle, 2 tojássárgája, 2 nagyobb lilahagy-
ma, 2 evőkanál olaj, 75 dkg savanyú káposzta, 2 babérlevél, 
8-10 borókabogyó, 7 dl húsleves, 1 húsos zöldpaprika,  
őrölt bors, só.

Az iskolákban eltelt az első félév, a diákok megkap-
ják a félévi értékelést. Ennek sokan örülnek, azon-
ban vannak olyanok is, akik szorongással néznek 
elébe. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elkövetkező 
napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fo-
kozottan figyeljen a tanulmányi eredmények miatt 
esetlegesen szorongó tanulókra!

Sajnálatos módon időről-időre akadnak olyan fiata-
lok, akik az értékelések és bizonyítványok átvétele 
után nem mernek hazamenni, esetleg „világgá 
mennek”, mert tartanak a szülők negatív vissza-
jelzésétől, a dorgálástól. Ezek a gyerekek az utcán 
csellengenek, és olyan szituációkba kerülhetnek, 
amire koruknál fogva nincsenek felkészülve. A fizi-
kailag és lelkileg magukra maradt fiatalok áldozattá, 
szélsőséges esetben akár bűncselekmények elköve-
tőivé is válhatnak.

A szökés általában kétségbeesett kísérlet a gyermek 
részéről, hogy gondjaira megoldást találjon, felhív-
ja magára környezete figyelmét, vagy elodázza a 
várható kellemetlen találkozást a szüleivel. A hát-
térben gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli 
problémák is meghúzódhatnak, amelyek ebben az 
időszakban felerősödhetnek a gyermekben.

Mit tehet ilyenkor a szülő? Gyakran ismételt, de 
kétségtelenül alapvető tanács, hogy beszélgessen 
gyermekével minél többet, ismerje fel, hogy milyen 
gondolatok foglalkoztatják. Olyan bizalmi szülő-
gyermek viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal 
számíthat a családjára, bátran el meri mondani a 
problémáit, amelyre ezután együtt lehet megol-
dást keresni. A szülők és a pedagógusok cseréljék 
ki tapasztalataikat és észrevételeiket a gyermek 
viselkedésével kapcsolatban, különös tekintettel a 
lehetséges problémák korai jeleire.

Javasoljuk, hogy otthon, nyugodt körülmények 
között a gyermekkel együtt tekintsék át az e-napló 
jegyeit és tantárgyi átlagait, megelőzve ezzel a szo-
rongáshoz vezető meglepetéseket. Rossz osztály-
zatok esetén javasoljuk, hogy szülőként a jegyek 
kijavítására kidolgozott közös stratégia megbeszé-
lésére helyezzék a hangsúlyt.

Ha szükségét látja, forduljon gyermekével pszi-
chológushoz vagy más szakemberhez, eltűnése 
esetén pedig azonnal értesítse a rendőrséget a 
112-es segélyhívón!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek
– Félévi bizonyítvány

A csatorna nem szemetes, 
figyelj, mit engedsz le a lefolyón!

Naponta számtalan szemetet enged le a le-
folyón keresztül a lakosság, ezek hatalmas 
kárt tudnak okozni a csatornahálózatban – 
hívja fel a figyelmet a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. 

A legtöbben bele sem gondolnak abba, hogy a vízben nem 
oldódó szálas anyagok (nedves törlőkendő, vattapamacs, 
pelenka, tampon), az ételmaradékok, a háztartási sütőolajok 
akár üzemzavart is okozhatnak. Ezek mellett veszélyesek a 
mérgező anyagok, mint a benzin, a hígító vagy a gyógyszer-
maradványok, valamint a túlterhelést okozó anyagok, mint a 
csatornába vezetett esővíz is problémás lehet. 

 „A helytelen csatornahasználat a szolgáltatónak okozott 
indokolatlanul magas költségeken felül közegészségügyi koc-
kázatot, felesleges környezeti terhelést, üzemzavart, a szolgál-
tatás ideiglenes szüneteltetését és színvonalának csökkenését 
is eredményezheti. Tehát nagyon fontos, hogy a szennyvízcsa-
tornába csak a mosás, a mosdás, a mosogatás, a takarítás és a 
WC-használat során keletkező szennyvíz kerüljön” – mondta el 
Lakatos Edina szóvivő.

A DRV munkatársai a használt zsiradékok eltávolítására 
ajánlják az országban található több mint 1000 használt 
zsiradékgyűjtő pontot. 

Keszthely Város Önkormány-
zata nyílt pályázat útján 
értékesíti a keszthelyi 1154 
hrsz.-ú, Keszthely, Kossuth 
u. 5. szám alatt található 
belvárosi, sétálóutcára néző 
emeleti ingatlanát. 

Az ingatlan kétszintes, melyből az 
I. emeleten található szerkezet-
kész állapotú lakás 165,6 m2 alap-
területű, míg a 90%-ban beépíthe-
tő tetőtér 148,1 m2 alapterületű. 
Az ingatlan kiváló fejlesztési le-
hetőségekkel rendelkezik, alkal-
mas lakások, üzletek, irodák akár 
együttes kialakítására. Az induló 
vételár 72.000.000,- Ft (az értéke-
sítést a jelenleg hatályos jogsza-
bályi előírások szerint áfafizetési 
kötelezettség nem terheli). 
A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. január 29. (péntek) 12.00 
óra.

A pályázatot Keszthely város pol-
gármestere részére kell benyújtani 
(8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 
2021. február 3. (szerda). 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa, továbbá 
azt, hogy több benyújtott pályázat 
esetén a vételárra vonatkozóan 
a pályázókat versenyeztesse (a 
pályázók ajánlatai közötti 20%-nál 
nagyobb különbözet esetén kiíró 
nem tart pályázati tárgyalást).

További felvilágosítás a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal Közgaz-
dasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. Az ingatlan 
előre egyeztetett időpontban 2021. 
január 27-éig megtekinthető. A 
pályázat teljes szövege megtalál-
ható a https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon.

Eladó Keszthely sétálóutcai,  
több lakás céljára alkalmas lakásingatlan

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója februárban is várja a 
véradókat. A hónap első napján 

13 és 16 óra között a vérellátóban, 
2-án ugyanott 15–18 óra között lesz 
véradás. Február 8-án, 15-én, 22-én 

13–16 óra között és 25-én 15–18 
között ugyancsak a Vérellátóban 
számítanak a véradókra. Február 
4-én (15–18) Várvölgyön, a Szent 

Domonkos étteremben, 11-én 
(15–18) Alsópáhokon a művelődési 
házban, 18-án (15–18) Cserszegto-
majon, a kultúrházban lesz véradás.
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A várva várt 
tavaszi kollekció 
megérkezett! 

Téli kifutó termékeink 

elérhetőek még a készlet erejéig!

MAGENTA KESZTHELY 

Keszthely, Kossuth L. u. 12. 
( Sétáló utca)
Fb/ Instagram: Magenta Keszthely 

akár 5000 Ft-tól


