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„Népszokások a karácsonyi
ünnepkörben a Balaton délnyugati vidékén, Zalában és Somogyban” címmel Gyanó Szilvia,
a Balatoni Múzeum néprajzkutatója tartott nemrégiben egy vetített képes elõadást a Balaton
Színházban. Mint kiderült: a magyar parasztság naptári ünnepei,
a jeles napok több népszokást és
hiedelmet felöleltek. Advent, az
Úr érkezése, a várakozás ideje, a
karácsonyi elõkészület idõszaka,
amelyhez ugyancsak szép számmal kötõdtek népszokások.

BETLEHEMEZÉS, KOTYOLÁS

Karácsonyi népszokások

Az országos viszonylatban is
nagyon korán, 1898-ban megalapított Balatoni Múzeum szerencsés helyzetben van, mert szinte
a kezdetektõl dolgozott itt néprajzkutató. A keszthelyi és a városkörnyéki betlehemesek, regõsök históriáját már 1904-ben
publikálta Sági János, a múzeum
elsõ néprajzkutatója, akinek jóvoltából ismerjük a Háromkirályjárást, amelyik Keszthelyen és a
környékén is elterjedt volt. Vízkeresztkor itt jártak a „három királyok”. Serdületlenebb fiúkból álló,
3–5 fõs „banda” kóborolta be esténként a várost. Az egyik fiú a
„csillagot” vitte. Egy gömbölyû
transzparentet egy kinyújtható
készségre helyeztek. A transzparentre csillag, hold és üstökös alakokat ragasztottak. A csillagvivõt
egyes banda angyalnak nevezte.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Szõlõ és bor
az alkotásokon

Erzsébetekre emlékeztek
Nagy elõdök emlékének tisztelgett Erzsébet-nap alkalmával
Keszthelyen a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) zalai csoportja.

Az idén 15 éves fennállását
ünneplõ közösség képviselete jubileumi programjai jegyében tett
Erzsébet-sétát. A másfél évtizedes mûködésüket több, általuk
létesített emlékhely fémjelzi: így
a Kossuth utcában Simon Böske,
az elsõ európai szépségverseny
gyõztese szülõházának falán, valamint Korzáti Erzsébet, Szabó Lõrinc múzsája tiszteletére a Város-

ház utcában elhelyezett emléktábla. E helyeket látogatták meg
Erzsébet-napon, Vetõné Zeke Erzsébet csoportvezetõvel.
A helyszíneken Pappné Beke
Judit, a Fejér György Városi
Könyvtár igazgatója idézte a kulturális közélet ünnepelt szereplõinek életrajzát. A Korzáti-táblánál
Bajzik Lajosné, a NABE tagja olvasott fel egy Szabó Lõrinc-verset.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

Hévíz nagyot álmodik
„Összességében mintegy négymilliárd forint értékû fejlesztést
kíván megvalósítani jövõre és 2018-ban Hévíz városa” – jelentette
be, látványterveket bemutatva a helyi televízió mûsorában Papp
Gábor polgármester.

A részletekrõl szólva kiderült:
a jelenlegi autóbusz-pályaudvar
funkcióját megszüntetik, az épületet modernizálják, és átépítve
új funkciót adnak neki. Ide költözne a Tourinform-iroda, továbbá a

fürdõvárost bemutató állandó
tárlat. Az új városközponti épületben helyet kap egy ivócsarnok
és egy kerékpárkölcsönzõ is. Az

CSERSZEGTOMAJON:

Adventi forgatagban
Kézmûves kirakodóvásárral,
közös forralt borozással, forró
teával, punccsal, süteményezéssel, sült gesztenyével, sajtos,
mézes, füstölt húsárukkal, lángossal, szörpkóstolóval, karácsonyi koncerttel, kellemes hangulatban várták az elsõ ízben
megtartott adventi forgatag
sok száz vendégét, látogatóját
Cserszegtomajon.

Advent második vasárnapján
az iskola melletti fûtött rendezvénysátorban felállított színpadon felléptek: a Cserszikék, a Tátika Népdalkör, a helyi általános
iskola tanulói. Megérkezett és
ajándékot osztott a községi Mikulás, és köszöntötték a swing karácsonyi dallamokat játszó Daniel
Speer Brass együttest, akinek
sokoldalúsága nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. Mielõtt az adventi koszorú második

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
valamennyi
kedves olvasónknak
és üzleti partnerünknek!

egymilliárd forintot is felemésztõ
forrást gyógyhelyfejlesztésre kiírt
pályázaton szeretnék elnyerni.
(Folytatás az 5. oldalon.)

gyertyáját Bartha Gábor polgármester meggyújtotta volna, köszöntõjében arra emlékeztetett:
az iskola és óvoda szülõi munkaközössége összefogott a pedagóguskarral, hogy az önkormányzat
támogatásával egy vidám, vára-

kozással teli, örömünnepet varázsoljon. Mert boldogság kiegyensúlyozott, nyugodt polgárokkal
beszélgetni, társalogni. A harmonikus lelkületû együttlét hozzájárul ugyanis karácsony méltó
megünnepléséhez.

„VIN ART: A szõlõ és a bor megjelenítése a képzõmûvészeti alkotásokban, különös tekintettel a Balatoni Borrégiót alkotó borvidékek bemutatásával” – e címmel hirdetett festõk körében bemutatkozási lehetõséget a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Nõi Borrend.

A régiós szervezõdésû, balatonfüredi székhelyû borrend hat
borvidéket (Badacsonyi borvidék,
Balaton-felvidéki borvidék, Balatonboglári borvidék, Balatonfüred-Csopaki borvidék, Nagy-Somlói borvidék, Zalai borvidék) fog
össze. Közösségteremtõ céllal tavaly szeptemberben alakultak a
szõlõtermelés és borkultúra hagyományainak ápolására, valamint a történelmi kultúrtáj védelmének elõsegítésére. Az óarany
színû pelerin díszöltözetükben a
borrend hölgy tagjai november
derekán a keszthelyi Balaton Színház Básti-termében is megjelentek, hogy az idõszaki kiállítás alkotóit és mûveiket ünnepeljék.
A rendezvényen SáringerKenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke fõvédnökként köszöntötte a megjelent
vendégeket. A kiállítást Schéffer
Anna, az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Társaság elnöke védnökként nyitotta meg. A tárlatra
az ország mintegy hatvanhárom
mûvésze a hetven alkotását hozta el a bort, a szõlõt, a Balatoni
Borrégió borvidékeinek tájait be-

mutató alkotásait. Toll- és ceruzarajzok; tus-, tempera-, pasztell-,
akril-, akvarell-, rongy- és olajképek; grafikák; faintarziák mellett
vegyes technikával készült mûvek is hitet tettek arról, milyen
nagy értéket képvisel a szõlõ és a
belõle készült kiváló nedû. Bemutatkoztak német, török, román,
svéd és szlovák alkotók is.
Zala megye képviseletében: a
vonyarcvashegyi F. Szemes Mari;
a keszthelyi Gõgös Judit, Tóth Antal, Vajda Attila, Zombory Zoltán;
a cserszegtomaji Takács Ferdinánd és Takács-Szencz Lívia; a hévízi Szilágyi András, Süsleczné
Pázmány Ilona, Révész Erzsébet,
Józsvainé Kislõrincz Edit; a
garabonci Lichtenwaller Zoltán; a
nagykanizsai Röszler Mária mutatta be, milyen lélekemelõ érzéseket vált ki belõlük a megadott
téma. A kiállítás megnyitása elõtt
Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, a
borrend tagja, a NAIK Szõlészeti
és Borászati Kutatóintézet, Badacsonyi Kutatóállomás kutatómérnöke tartott vetített képes elõadást a Balatoni Borrégió borvidékeirõl.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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MSZP: Változtatni kell! Magyar borok keszthelyi mustrája

Aktuális politikai témákat boncolgatott keszthelyi politikai
fórumán Mesterházy Attila országgyûlési képviselõ, a Magyar Szocialista Párt volt elnöke, aki Teleki László országgyûlési képviselõ
és a párt megyei, zalaegerszegi és keszthelyi elnökeinek jelenlétében tartott sajtótájékoztatót november legvégén.

Meterházy Attila elmondta: a
párt minden választókerületben
minimum 10 rászorulónak segít
a karácsonyi ünnepkörben tartott jótékonysági akció (ételosztás, élelmiszer-adomány) keretében. Nettó százezer forintos
minimálbért követelnek és azt,
hogy a nyugdíjasok ne 10 ezer
forintos könyöradományt kapjanak, hanem differenciált nyugdíjemelést. Szakmapolitikai konszenzus mentén fontos: az
általános béremelés, a munkahelyteremtés
tudásintenzív

iparágakkal, az elvándorlás és a
strukturális
munkanélküliség
megállítása, a tönkretett oktatási rendszer újjáalkotása.
Fodor Csaba bejelentette: a
kormányzatot nem érdekli a szegények sorsa, ezért a párt a megye városainak pártirodáin ruhával, élelmiszerrel, egyéb adománnyal, ételosztással segíti az
elesetteket, az átmeneti otthonban élõket. A szegényeket védendõ, követelik az alapvetõ élelmiszerek áfájának csökkentését.
Szerinte: a nyugdíjtámogatást is

differenciáltan illett volna kiosztani.
Teleki László szerint a dolgozói
szegénységet teremtõ kormány
minden társadalmi réteget zsarol
és megaláz. Hanyatlás van az
egészségügyben, és az is gyalázat, amit a pedagógusokkal tettek. Megvonták a ruhapénzüket
és az utazási költségeiket is.
Mohácsi József úgy látta: a
tavaly visszavont uniós támogatást létfontosságú lenne viszszakapnia a Balaton üdülõrégiónak. A pedagógusok és diákok
terhei is óriásira duzzadtak. Az
egészségügy helyzete egyre siralmasabb. A keszthelyi kórház tartozása a besszállítók felé már
elérte a 222 millió forintot, de
megyei szinten is másfélmilliárdos lett az adósság.

DK: Keszthelyt szolgálja az R76-os
A jelenlegi érvényes tervek szerint Hollád, Balatonszentgyörgy,
Fenékpuszta és Keszthely érintésével 2019 augusztusáig építenék
meg az M7-estõl induló R 76-os jelzésû utat, mely az Alsópáhoki út
körforgalmánál csatlakozna majd be a meglévõ, Zalaegerszegre
vezetõ 760-as útba.

December elején a városháza
dísztermében egy telt házas fórumon bemutatták a jövõ év harmadik negyedévében a földmunkálatokkal elstartoló R 76-os út
terveit. Az M7 autópálya és Zalaegerszeg közötti gyorsforgalmi
út terveivel, nyomvonalával, a
fel- és lehajtási lehetõségekkel
kapcsolatban sok olyan aggály
felmerült, ami a városlakók érdekében mielõbbi kitisztázást érdemel – mondta el sajtótájékoztatóján Kovács Viktória keszthelyi önkormányzati képviselõ, a Demok-

ratikus Koalíció (DK) választókerületi elnöke.
A párt a déli csomópont megépítése mellett áll ki, de jelenleg
úgy néz ki, hogy a szakmai és a
városérdek helyett politikai döntés születik. A közmeghallgatásnak korábban kellett volna megtörténnie. Az etyeki medencében lakossági nyomásra sikerült
egy gyorsforgalmi út nyomvonalán változtatni. Örvendetes lenne, ha aláírásgyûjtés nélkül sikerülne belátni a politikai döntéshozóknak, hogy melyik változat

mellé kell letenniük a voksot. Az
volna ildomos, ha a déli városrészben élõknek lehetõségük
lenne a jelenlegi elkerülõ útról a
derékszögû, Fenyves-allés kanyarban fel- és lehajtani az új
útra.
Ellenkezõ esetben az egyetem
felõl tíz kilométeres kört leírva lehet csak eljutni az eredeti cél irányába. A Bercsényi és Georgikon
utcákat ez a változat nagyon leterhelné. Az országgyûlési képviselõkön keresztül vagy aláírásgyûjtéssel a végleges határozat
kiadása elõtt, el kell érni, hogy a
helyiek érdeke a leghatározottabban érvényre jusson. A szakmailag elfogadott tervek közül Keszthely számára a lehetõ legoptimálisabbat kellene kiválasztani – nyilatkozta az elnök

Jobbik: Súlyos környezetkárosítás
A Jobbik Hévízi Szervezete a közelmúltban egy lakossági bejelentésnek járt utána, miszerint a hévízi gyógytó kifolyójánál, közvetlenül a kemping mellett vezetõ sétány szélére mintegy 30 méter hosszúságban, két méter magasságban növényi hulladék került
kihelyezésre. Az ügyben Herold János, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom keszthelyi önkormányzati képviselõje tartott sajtótájékoztatót – a szerintük – súlyos, környezetkárosító, illegális hulladék elhelyezésérõl.

Vizsgálódásuk során kiderült,
hogy a növényi hulladék egy része
már tavasz óta itt csúfoskodik, és
az itt deponált nyesedék a szom-

szédos, magánkézben lévõ telek
erdõs részének gyérítése folyamán keletkezett és onnan származik. A tulajdonos valószínûleg

ÖTÖDIK ALKALOMMAL

Házipálinka-ünnep

egy fakitermeléssel foglalkozó vállalkozást bízott meg a munkával,
azt professzionális, erdõgazdaságokban használatos gépekkel
végezték. Mivel a szóban forgó
telek saját úttal nem rendelkezik,
sõt a gépjármûvel történõ
megközelítést a kemping felõl
tábla is korlátozza, ezért joggal
feltételezhetõ, hogy az ingatlanra
történõ behajtáshoz a terület
kezelõjétõl, tulajdonosától, szakhatóságtól
külön
engedély
szereztek. Meglévõ híd hiányában,
a kivezetõ csatorna fölé farönkökbõl ideiglenes hidat is építettek, amit azóta már elbontottak.
Sajnálatos, hogy a tûrhetetlen
állapot megszüntetésére december elejéig sem került sor.

Több mint 70 szõlõfajtából készült közel 200 borkülönlegesség letben dr. Brazsil József, a Da
szerepelt a Magyar borok mustrája címmel minap Keszthelyen Bibere Zalai Borlovagrend elnöke.
megrendezett borkóstolón.
A sétáló kóstoló mellett a
szakmai délutánon a meghívott
borászok tartottak elõadásokat.
A Goldmark Károly Mûvelõdési tási intézmények, vállalkozók, ci- A vendég borászatok saját kínálaKözpont a szõlõs-boros szakma vil szervezetek, a duális képzés- tában szerepeltek egri, móri, bahelyi képviselõivel karöltve hete- ben szereplõ partneri kör találko- dacsonyi, neszmélyi borvidéki bodik alkalommal szervezte meg a zójáról van szó.
rok. A szõlészeti elõadások témaborok nagy arzenálját a Balaton
– Méltó tisztelgés ez dr. Bako- körében szó volt a borvidékekre
Színházban. A házigazdák ezzel nyi Károly munkássága elõtt, az jellemzõ fajtákról, a hungarikumhagyomány szerint tisztelegtek a emlékezés jegyeit hordozva. Elis- borokról, a magyar szõlõfajták
kiemelkedõ szõlõnemesítõ szak- merés jár mindezért a szervezõk- borainak a nemzetközi palettán
ember, dr. Bakonyi Károly, Keszt- nek – hangsúlyozta a megnyitón való helyérõl.
hely város díszpolgára emléke a professzor. Majd beszélt arról,
A kísérõ gasztronómiai kínálatelõtt, aki idén lenne 95 éves. A hogy a jeles elõd szakmai életút- ban jelen voltak a sajtfélék, csoszakmai fórummal együtt tartott ját 13 fajta fémjelzi a szõlészet- koládék, bonbonok, sós borkoreseményt országosan egyedülál- ben, továbbá fajtajelöltjei is a leg- csolyák, pogácsák, s a pálinkafélónak, példaértékûnek nevezte jobbakként kerületnek még az ül- lék sem hiányoztak. A rendezdr. Kocsis László professzor, a tetvényekbe.
vény zenei programmal is kapPannon
Egyetem
rektorheKöszöntõt mondott a házigaz- csolódott a kultúrkörnyezethez.
lyettese. Mint mondta, a szakmai da intézmény részérõl Csengei A napot Babos Judit zongorakonigényességet fejezi ki, hogy okta- Ágota igazgató, szakmai képvise- certje zárta.

SEB, FEKÉLY, INKONTINENCIA

Alsópáhokon a SEBINKO
Az idei évben jubileumi, 20. kongresszusát tartotta a SEBINKO
Szövetség. Az alsópáhoki mûvelõdési házban a közelmúltban tartott programon témaként elõkerült: az életminõség-javítás, a betegbiztonság, a holisztikus ápolási szemlélet, az autonómia, és a
professzionalizmus átadása a felnövekvõ generáció számára.

Áttekintették az antiszeptikumok szerepét, a költséghatékony prevenciót, a krónikus és
tumoros sebek kezelését, a helyes bõrápolást. Elõkerült téma-

ként a team-munka, a háziorvos
és a dietetikus szerepe, illetve a
táplálkozás hatása a sebgyógyulásra.
A szövetség alapítói célul tûz-

Bõvül Hévíz helyi értéktára

Aki hozzáértõkkel szerette volna mustráltatni az otthon fõzött
pálinkáját, az elvitte „tüzes vizét” a Fejér György Városi Könyvtárba, az ötödik alkalommal Szent Miklós napján megtartott
házipálinka-ünnepre, ahol díszvendégeként köszöntötték dr.
Gyenesei Istvánt, Magyarország legeredményesebb otthoni pálinkafõzõjét. A félszáznál több résztvevõ jelenlétében tartott zártköMásodik alkalommal rendezték meg a Hévízen a Hungarikumok részben fellelhetõ mûemléki, törrû esten több baráti társaság is tiszteletét tette.
napját, az ünnepélyes eseménysorozat keretében bõvítették a he- ténelmi
látványosságokat,
lyi értéktárat.
gasztro-kulturális helyeket felfûzõ Korok és Borok tematikus sé„Ez a világ mi vóna, ha egy (2015), a legkiválóbb magánfõtaút. Természeti körbõl a Berki
korty pálinka nem vóna? – mond- zött pálinka gyártója az est venÉpítésének 80. évfordulója al- rendezvényen hungarikum-ter- sétaút, mely a Hévízért Városvéta pohárköszöntõjében Komóró- dégeinek Muscat ottonel szõlõpá- kalmából nyilvánították helyi ér- mékekbõl készített ételkülönle- dõ, Fejlesztõ, Kulturális Egyesület
czy Lajos, aki a szervezõk nevé- linkát, vegyes õszi gyümölcsökbõl tékké a ma Kis Helikon Villa néven gességeket kóstoló kínálattal volt kezdeményezésének köszönheben örömét fejezte ki, hogy a ju- nyert snapszot, ágyas szilvát és mûködõ hotelt, mely létesítése- jelen az idei szakácsolimpia ezüst- tõen a környék egyedülálló terbileumi rendezvény ily sok egyéni cuvée pálinkát kínált kóstolóként. kor Hadnagy Szállóként kezdte érmes csapata.
mészeti kincseit hozza emberi köés civil érdeklõdõt vonzott. A Érdeklõdésünkre elárulta: a kü- szolgálni a hévízi turizmust. ÉpítA helyi értékké nyilvánító okle- zelségbe. Épített örökségek közt
mustrán két bírálóbizottság har- lönlegesen jó pálinka készítése tetõje Joós Ferenc (1909–2007), veleket Papp Gábor polgármester a jubiláló volt Hadnagy Szállón kíminchárom pálinkát vizsgált meg mûvészet, egy belülrõl jövõ te- a Magyar Királyi Hadsereg repülõ- adta át. Ebben részesültek: Mar- vül a Rákóczi utca délkeleti végén
tüzetesen.
remtõdés. „A pálinkát nem fõ- tisztje volt. A szálloda falán elhe- ton László (1925–2008) Mun- álló 1926–27-ben épült Gabi-villa,
Dr. Gyenesei István, a kaposvá- zöm, nem készítem, hanem alá- lyezett emléktábla leleplezésével kácsy-díjas szobrászmûvész Héví- mint a mai belváros eredeti hanri pálinkárium tulajdonosa az el- zattal, évtizedes tapasztalattal, a nyitották meg a Hungarikumok zen álló alkotásai, Molnár Jenõ gulatának õrzõje. Az 1976. mármúlt hat évben nemzetközi, technológiai sort betartva terem- Napját. A városi könyvtárban „A (1921–2001) szobrászmûvész hé- cius 24-én átadott Thermal Hotel
európai és hazai versenyeken ért tem. Nem akarom a természetet Hadnagy Szálló és kortársai” cím- vízi hagyatéka. A kultúra terüle- Hévíz, mely az ország elsõ gyógyel óriási sikereket. A legjobb erõs megerõszakolni, nem akarok oko- mel tartott helytörténeti elõ- tén a magyar népdalkincs életre szállodája volt megnyitásakor. Az
és érlelt párlatokért kiosztott vi- sabb lenni nála. A pálinkakészítõk adást dr. Szántó Endre, a rendez- keltését és hagyományhû meg- 1998-ban a város támogatásával
lágkupák begyûjtõje 2011 óta védõszentjével: Szent Miklóssal vény keretében mutatták be Vass szólaltatását zászlajára tûzõ, és adományok segítségével elkéMagyarország legjobb magánfõ- lelki barátságban igyekszem re- Géza helyi író Kései találkozás cí- 2001-ben alakult hévízi Tiszta szült
református-evangélikus
zõje, a legjobb párlat elõállítója mekeket alkotni” – mondta el.
mû legújabb kiadású kötetét. A Forrás Dalkör. Az egregyi város- templom.

ték ki, hogy a szakdolgozók öszszefogásával, képzésével hatékonyan részt vesznek a nyomási fekély rizikószûréséhez, prevenciójához és kezeléséhez kapcsolódó
módszerek kidolgozásában, terjesztésében.
A SEBINKO a krónikus sebek
kezelése és az inkontinencia-ellátás terén elõsegíti tagjainak részvételét és képviseletét a szakterület nemzetközi szervezeteiben.
Az utóbbi két évtized jelentõs
változást hozott a krónikus sebek
megítélésében, a diagnosztikai és
kezelési lehetõségekben. A szövetség a kezdetektõl fogva zászlóshajóként vett részt a Magyar
Sebkezelõ Társasággal közös
partnerségben hazai és nemzetközi konferenciák, programok,
szimpóziumok szervezésében és
lebonyolításában.
Egy évtizede tagjai az Európai
Sebmenedzsment Szövetségnek
(EWMA). Közremûködtek fekélymegelõzési irányelvek kidolgozásában. 2012-ben megjelent a Riói
Nyilatkozat, amely a nyomási fekély megelõzéséhez való jogot
egyetemes emberi jognak kiáltotta ki. Csatlakoztak a kezdeményezéshez, és azóta minden évben a
Stop Nyomási Fekélyellenes Világnapon tartott szakmai kongresszusukon is elõkerül a fontos
téma. Tavaly kezdeményezték,
hogy az egészségügyi szakközépiskolák érdeklõdõ tanárai és diákjai is – külön szekcióban – meghívást kapjanak a világnapi rendezvényre.
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PANORÁMA

Karácsony Kupa
Kilenc csapat részvételével, Galántai Tibor fõszervezõ irányításával december derekán tartották a XXI. Karácsony Kupa – nemzetközi öregfiúk teremlabdarúgó-tornát. a keszthelyi Csány–Szendrey-iskola tornacsarnokában.

BETLEHEMEZÉS, KOTYOLÁS

Karácsonyi népszokások

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az angyal a kabátján kívül inget vett föl. A második fiú a
szerecseny király volt, aki bekormozta az arcát. Orrára, sokszor a
fülére is rézkarikákat erõsített. A
harmadik fiú volt a Heródes, aki
fakardot hordott. Mindhármójuknak cukorsüveg alakú, cifrázott
papírsüveg volt a fején. Akadt
„banda”, amelyikben a csillagvivõ
angyalt Menyhártnak, a szerecseny királyt pedig Boldizsárnak nevezték. Azután házról házra járván, rákérdeztek: „Be szabad-e
hozni a három királyok szép csillagát?”, majd örömködve elõadtak
egy hét versszakos éneket.
A múzeum 13 betlehemmel
rendelkezik, aminek legalább a
fele a XX. század elejénél elõbbi. A
regölés egy téli természetvarázslás jellegû, köszöntõ népszokás,
ami Zalában a XX. század elejéig
sok faluban (Garabonc, Szentpéterúr) elõfordult. A mi megyénkben és Erdélyben maradt fönn a
legtovább. A fiatal legényekbõl
összeállt, regölõs láncos botot,
esetleg köcsögdudát hurcoló
regõsök karácsony után járták a
falut, és minden háznál regöséneket énekeltek, amiért cserébe
ajándékokat, jutalmat kaptak. Az
õsmagyar mitológiai elemeket
magában foglaló regösénekek
refrénje: a „Hej regö rejtem”,
még a sámánok, táltosok varázsImmáron hagyományosan, Benke László olimpiai bajnok mester- igéjébõl származhat, amit révülés
szakács elnökletével zajlott le a vonyarcvashegyi kolbásztöltõ verseny. közben mondogattak. A monoton, kántáló, az új évnek bõséget,
szerencsét, jólétet és termékenyKörítésként elevenítették fel a sen 27 csapat vett részt. Benke Lafalusi disznóvágást a helyi Turisz- ci bácsi figyelmezetõ, tanácsadó,
A Szovjetunióba hurcolt politika Egyesület szervezésében, értékelõ szavai idén is sok segítsé- tikai foglyok és kényszermunidén kilencedik alkalommal. A nap gül szolgáltak a résztvevõknek. A kások emlékévének alkalmából
jóféle házi pálinkával kezdõdött, zsûrizés során értékelve lett a ké- jelentetett meg pályázati kiírást
majd a látványos munkamenet szítési folyamat, a kolbászok esz- az Emberi Erõforrások Minisztéután hamarosan velõ, resztelt tétikai megjelenése, megsütve riuma megbízásából az Emberi
máj, savanyúság került asztalra. A íze, állaga, az asztaldekoráció.
Erõforrás Támogatáskezelõ.
vendégek harmonikaszó mellett
A vendéglátói kínálatban a húsa hurka-, a kolbász-, a töpör- ételek mellett volt friss házi rétes,
tyûkészítés módját is elleshették. s nem hiányoztak a helyi pincék
A hagyományápolás megõrzéA kolbásztöltõ verseny rekord borai sem. Délután Polgár Peti sében, a határon túli kapcsolatok
számú nevezõvel zajlott le: baráti mûsora emelte tovább a hangula- ápolása terén, valamint a közösségi
körök, cégek, intézmények, más tot, a kolbászok minõsítése után értékek átörökítésében élen járó
közösségek képviseletében össze- pedig Kis Grófó lépett színpadra.
Közösségi Értékekért Egyesület
(KÉE) jóvoltából november végén
márvány emléktáblát avattak a
Várkertben a Keszthely és környéki
GULÁG-áldozatok emlékére, valamint a Keszthelyi Nemzeti Kör egy
emlékezõkönyvet is kiadott. Az
eseményen virágcsokorral köszöntötték a gulágot megjárt, Keszthelyen élõ Vidi Józsefet, és üdvözölték Bali Júliát, a KÉE elnökét is.
Az emléknap alkalmával mondott köszöntõjében Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ kiemelte: a hallgatás és az elhallgattatás
borzalmas idõszaka volt, amikor
ártatlan embereket hurcoltak a
hazájuktól távol, majd az embertelenség, a kegyetlenség, a kilátástalanság és a szenvedés jutott
nekik. E táblával emlékezünk a
nyolcszázezer magyarra is, akiket
koholt vádakkal, mondvacsinált indokkal vittek el a gulágra, s közülük ezrével sosem tértek vissza
A Keszthelyi Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola immáron jó ha- családjukhoz, de akik hazatértek
gyományt teremtett egy korábbi években indított újszerû kezde- sem beszélhettek az átélt borzalmakról. Hátrányos megkülönbözményezéssel, mely részévé vált a beiskolázási programnak.
tetés érte õket, ha munkát akartak vállalni. A miniszteri biztos emAz általános iskolák 7–8. osztá- tosnak tartjuk, mert a nálunk sze- lékeztetett rá: a gulágtáborokban
lyos tanulói kaptak lehetõséget a rezhetõ képesítések iránt nagy az mintegy 20 millió ember veszítetminap, a VSZK-ban folyó képzés igény – mondta Fisli István igaz- te el életét. A legtöbb magyar foggyakorlatába, annak körülmé- gató. – Olyan képzéseket tudunk lyot 1944 õsze és 1945 tavasza könyeibe való betekintésre. Az in- ajánlani, amelyekre valóban szük- zött vitték el. Az elhurcoltak fele
tézmény a pályaorientációt segít- ség van a régióban.
nem tért haza. Az éhezés, a keve szervezi a szakmai napokat,
A vendég diákok a már szak- gyetlen körülmények, a hideg, a
melyekre a beiskolázási térségbõl mát tanulók rendes gyakorlati fertõzõ betegségek megfelezték a
hívnak meg diákokat. A résztve- munkájába bekapcsolódva okta- kényszermunkák lágereibe deporvõk ilyen alkalommal gyakorlati tói irányítással palacsintát sütöt- táltakat. Kötelességünk emlékezni
foglalkozásokon ki is próbálhatják tek, szendvicseket, kaszinótojást az emberiség történetének legnamagukat a képzett szakmákban: készítettek. A konyhai munkát gyobb tömeggyilkosságára és
lehetõség nyílik sütésre-fõzésre, követõen pincérgyakorlaton, tá- mondjuk ki: soha többé kommuhidegtálak készítésére.
lalási bemutató után elfogyaszt- nizmus, ragaszkodjunk a jogállam– A rendezvényt azért is fon- hatták a saját készítésû ételeket. hoz, az emberi jogokhoz.
A csapatok közül többen évrõl
évre visszatérnek a tornára. Az
öregfiúk versenyét több mint két
évtizede rendezik meg a focisták
és a sportág kedvelõinek örömére, és a jó hangulatú, barátságos meccsek valósággal feltöltik
a résztvevõket. A negyeddöntõben a keszthelyi Ziegler Nyomda csapata mérte össze tudását a
magyar borászválogatottal. A
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hazai öregfiúk csapata jól összeszokott játékkal az elõdöntõbe
jutott. Az elõdöntõkben a Nafta
Lendva–Szombathely és Ziegler
Nyomda–1. FC Corradó (Budapest) csapata mérkõzött a döntõbe jutásért. Végül az aranyért a
Corrado és Szombathely csapata
mérkõzött. A pestiek 3-0-ás gyõzelemmel megszerezték a Karácsony Kupát.

Gasztrohagyomány
Vonyarcon

séget varázsló szövegek a kereszténység elterjedésével bõvültek,
átalakultak. Az egyházak a regölést nemigen támogatták, mégis
sok eleme átkerült, illetve keveredett a betlehemezéssel.
A betlehemezés a karácsonyhoz kötõdõ országszerte elterjedt többszereplõs, dramatikus
népszokás. Ennek középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. A fõ

kellék: a templom alakú betlehem, amelyben a Szent Család
látható. Eleinte fiatal legények,
ma pedig kicsi gyerekek is eljátsszák a Jézus születésérõl szóló bibliai történetet, majd elmondják jókívánságaikat. Ezután
a háziak megvendégelik õket, kis
ajándékokat adnak. A Balatoni
Múzeum legrégibb betleheme a
Balatonszentgyörgyrõl az 1900-as
évek elején bekerült bábtáncol-

tató betlehem, ami az 1880-as
években készült. A bábtáncoltató betlehemezés Keszthely környékének egyik jellegzetessége.
Magyarországon, három területen volt csak elterjedt, ebbõl az
egyik a Balaton délnyugati
csücske, Zala és Somogy megye
egymással határos területe. A
hagyományos dunántúli betlehemezéstõl abban tér el, hogy a
templomforma betlehem nagyobb, ezért ketten viszik, belsejében pedig kis bábokat táncoltatnak. Míg Keszthelyen,
Nagykanizsán megszûnt, Vörsön,
Holládon napjainkig fennmaradt.
Dr. Petánovics Katalin a vörsi
szokással kapcsolatban tárt föl
megannyi érdekességet.
A termékenység biztosítása
érdekében szerencsehozó módon segítettek be a Luca-napi
kotyolók, akik házról házra járva
mondták termékenységvarázsló
rigmusaikat. A kotyolásnak nevezett szokás segítette az eljövendõ
bõ termést és a jószágok, fõként
a baromfik megfelelõ szaporulatát egész Zalában, Pákáról
Pátróról még régi felvételek is
fennmaradtak.
Aprószentek napjának jellegzetes szokása a vesszõzés „subárolás". Ilyenkor a fiúk házról
házra járva egészség- és szerencsekívánó mondókákat adtak elõ,
és termõággal, fûzfavesszõvel
vagy korbáccsal szertartásosan
megvesszõzték a lányokat. A szilveszteri zajkeltés célja a gonosz
ártó szellemek elûzése volt. A Jézus születéséhez köthetõ egyházi szokások: a böjt, a hajnali
roráte-mise, a betlehemezés, a
szálláskeresés máig élõ hagyományoknak számítanak, illetõleg
újjáélednek. Ezek közül többnek
megváltozott a színtere: az otthon falai közül átkerültek közösségi körbe, és új közösségi funkciót kaptak.

A GULÁG ÁLDOZATAINAK

Márvány emléktáblát avattak

A szakmát kóstolgathatták

A Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziumának diákjai: Jordán Lukács és Gardi Vivien a „Keszthelyi polgárok a

gulágon” címmel frissen megjelent kötetbõl olvasták föl az
emléktáblán szereplõ 36 helyi
meghurcolt életrajzát, sorsuk
alakulását.

Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke ünnepi beszédében rávilágított: az alapvetõ
emberi jogoktól való megfosztás,
a bírósági ítélet nélküli elzárás, a
társadalom koncentrációs táborrá vagy átnevelõ munkatáborrá
alakítása nem csak akkor történelmi bûn, amikor a nácik követik
el, hanem akkor is, amikor a sztálinisták teszik ezt.
Az emléktábla-avatást követõen a Balaton Színházban bemutatták a gulággal foglalkozó helyi
vonatkozású, életrajzokat összeíró kiadványt, majd levetítették
Sára Sándor Kossuth-díjas magyar
filmrendezõ és operatõr – A vád
címû történelmi drámáját.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

Hévíz nagyot álmodik
(Folytatás az 1. oldalról.)
Át akarják alakítani a buszpályaudvarra beközlekedõ Kölcsey
Ferenc utcát is, amelyet le kívánnak zárni az autóforgalom elõl,
majd a jelenleg óriási forgalmat
lebonyolító közteret sétálóutcaként kívánják használni. A város
már be is adta jelentkezését a
modernizációs projekt megvalósítására.
A nagyparkolót is átszabnák. Az
üzletsorok elõtti sétányokat megszélesítenék. Több kisebb zöldfelületi blokkot hoznának létre úgy,
hogy a jelenlegi parkolóhelyek
száma nem csökkenne. Ide álmodtak még egy rendezvényteret is.
A mostani, sátras megoldás

negyedmilliárdos ráfordítással eltûnne a termelõi piacról. Egy modernebb, a kisváros építészeti
adottságaihoz, hagyományaihoz
jobban illeszkedõ, fedett létesítmény megvalósítása a cél. A pályázatot a képviselõ-testület már
beadta.
A központi, távolsági, teljesen
klimatizált, maximális utaskomfortot biztosító, autóbusz-pályaudvart az Alsópáhokhoz közel esõ
településrészre, a várost elkerülõ
fõút mellé álmodták meg. Ez a
fõpályaudvar külsõ megjelenésében hasonlítani fog a jelenleg
még használaton kívüli, a nagyparkoló
végében
található
alpályaudvarra, és némiképp em-

lékeztetni fog a Hévíz Balaton
Airport épületegyüttesére.
A Hosszú-földek területén egy
félezer fõ befogadására, közel
150 gépkocsi parkolására alkalmas
sportcsarnok épülne kézilabdapályával, mellette élõfüves focipálya, továbbá egy mûfüves kispálya
is helyet kapna. E helyen tervezik
egy naperõmû kiépítését is.
Egregyen az egykori MHSZ-lõtéren egy részben fedett, részben
zárt lõtér megvalósítása van tervben. Ezen a helyen akár nemzetközi viadalok is lebonyolíthatóak
lesznek. A már beadott pályázat
százszázalékos támogatási intenzitású, és mintegy 300 millió forint megszerzését irányozza elõ.
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KITEKINTÕ

GYENESDIÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

JÓ, HA TUDJUK!

Értelmezzük laborleletünket! Palántákat, paprikát a kertbe!
A gyenesdiási születésû,
Keszthelyen élõ, prof. dr. habil.
Góth László nyugalmazott egyetemi tanár tartott vetített képes
elõadást nemrégiben Gyenesdiáson a községháza nagytermében mindarról, amit érdemes
tudni a laborleletek helyes értelmezésével kapcsolatban. A
mintegy negyedszáz érdeklõdõ
bepillantást nyert a klinikai laboratóriumi vizsgálatok története
mellett abba a folyamatba,
amelyik a vérvételtõl a vizsgálati eredmények értékeléséig, kiadásáig tart.

„Gyenesdiás elkötelezett a
környezettudatos és ökológiai
gondolkodást képviselõ közösségek és kezdeményezések támogatása valamint az egészséges táplálkozás elterjesztése
iránt” – jelentette be Gál Lajos
polgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol beszámoltak a
helyi, a minõségi háztáji gazdálkodás népszerûsítésére tavaszszal alakult kertbarát kör
(GYEKK) tevékenységérõl, valamint a Zala Megyei Csiliklub
megalakulásáról, terveirõl, törekvéseirõl, célkitûzéseirõl.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai tanszék nyugalmazott
professzora vetített képes elõadásában hívta fel a figyelmet arra, hogy a beteg a labortól nem
leletet, hanem vizsgálati eredményt kap, amit értékelni kell és
lehet. Diagnózis csak a tünetek,
az anamnézis és a vizsgálati eredmények összetett értékelése
után állítható fel, egyénre szabottan. Manapság növekszik a
vizsgálatok száma, szélesedik a
vérvételi profil. Az ókori Egyiptom papjai viszont még a vizelet
színébõl, ízébõl már következtetéseket vontak le egy-egy betegség meglétére. A görögök, a rómaiak is végeztek efféle vizsgálatot.
A fény segítségével a középkori jiatrokémikusok matulában
végeztek vizeletanalízist. Paracelsius, a híres vegyész, alkimista
a természettõl tanulva alkotott
meg 55 orvostudományi könyvet. A klinikai kémiai vizsgálatok
kezdeti idõszakában „próbákat”
alkalmaztak,
fotométereket,
mérlegeket használtak. Ezen
eredmények sokszor félrevezetõk voltak, de késõbb kereskedelmi forgalomba kerültek az analizátorok, amelyek csatornánként
már 180 vizsgálatot tudtak elvégezni. Századunkban már a teljes
automatizmust képviselõ moduláris rendszerek mûködnek. A
vérvétel idõpontja (éhomi, reggeli, elõkészítéses) a szállítás, de
még az életkor, a nem, a napi ritmus, az étrend, a testedzés, a folyadékfogyasztás is befolyással
van egy-egy laboreredményre. A

A Pannon Egyetem támogatását is élvezõ mozgalom havi gyakorisággal tart egy-egy témakör
köré szervezett fórumot. Novemberi, aktuális találkozójuk alkalmával indítványozták, hogy a közösség, a saját génbankállományával megyénkbõl elsõként
csatlakozzon a közeljövõben a
nemzetközi szinten is kialakult
chilipaprika együttmûködéshez.
Elindították a háztáji kiskertek kialakítására szánt palántázási akcióprogramjukat a több éve sikeresen mûködõ „Egy ház egy szõlõ” program mintájára.
Az önkormányzat a költségvetésbõl palántákkal támogatja a lakosság körében és kertjeiben a
háztáji zöldségtermesztést. Az
egy ház – palántázz! programban
jövõ májusban elsõsorban paradicsom-, paprika-, fûszer- és

professzor megerõsítette: nincs
egészséges egyén, csak kellõen ki
nem vizsgált. Az egészséget viszont nehéz definiálni. A vizsgálati eredményeket leletté a laboratóriumi szakorvos konvertálja, a
validálást végzõ szakdolgozó méréstechnikai szempontokból vizs-

Elsõ helyen
a Keszthelyi Kiscápák
A Keszthelyi Kiscápák SE-t
húsz 7–12 éves gyermekúszó
képviselte a székesfehérvári
versenyen, akik olyan jó idõket
úsztak, hogy az országos ranglistán többen országosan korosztályuk legjobbjai közé kerültek.

A fiatal versenyzõk összesen 8
arany-, 7 ezüst- és 4 bronzérmet
szereztek, s ezzel a teljesítményükkel a 37 részvevõ egyesület
több mint félezer indulója között
az összesítésben az elsõ helyen
végeztek.
Aranyérmesek:
Szemán Viktória 50 m hát, 50
m mell, Varga Balázs 50 m mell,
Tóth Luca 100 m gyors, Nett Vivien 200 m hát, 100 m pille, 200
m mell, 400 m gyors.
Ezüstérmesek:
Dávid Dóra 50 m hát, Oravecz
Zoltán 50 m mell, Tóth Luca 50 m
hát, Hetyei Nóra 200 m hát, 100

A közlekedésbiztonságért
– Nem elég csak az autót felkészíteni a téli használatra. Közlekedésbiztonsági szempontból legalább ennyire fontos, hogy a jármûvezetõk ismerjék a megváltozott útviszonyok hatásait, s az alkalmazkodáshoz valós veszélyhelyzetek nélkül kellõ tapasztalatot
szerezzenek.

Horváth László rendõr õrnagy,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottságának titkára hangsúlyozta ezt a
Keszthelyen rendezett vezetéstechnikai nyílt nap alkalmával.
A Keszthelyi Városi Balesetmegelõzési Bizottság a megyei
társszervezettel karöltve szervezett programmal nyújtott segítséget az autósoknak ahhoz, hogy
téli útviszonyok közti vezetéstechnikai rutint szerezhessenek.
Ehhez a közlekedésrendészet, a
jármûvezetõ-képzés szakemberei
álltak az érdeklõdõk rendelkezésére. A program számos biztonságtechnikai ismerettel való felvértezésre adott módot. A résztvevõknek azt a lehetõséget ajánlották fel, hogy szimulált helyzetekben biztonságos körülmények
között ismerkedhessenek meg a
rossz út- és látási viszonyok okozta körülményekkel.

gál egy eredménysort. Az elõadó
szerint az otthoni használatra
szánt, szabadon vásárolható mérõeszközök mûködtetéséhez a
betegeknek egy tanfolyamon kellene részt venniük, mert a használatukkal kapcsolatos tapasztalatok lehangolóak.

A bolygókerekes autó vezetésével ki lehetett próbálni, hogy a
nedves, csúszós útburkolaton mi
szükséges a biztonság úttartáshoz, miként befolyásolják az autó
viselkedését a kormánymozdulatok és a fékezések. A biztonsági
öv szimulátoron érzékelhetõ volt
az akár kisebb sebességnél történõ ütközésnél való védelmi hatás. Sor került KRESZ-teszt feladatok megoldására, s gépjármûvezetõ-oktatók mellett városi
forgalomban ellenõrizhették az
autósok azt is, hogy a jogosítványszerzés óta netán felejtettek-e valamit a közlekedési szabály ismeretekbõl. Bemutatták a
rendezvényen a gyermekülések
biztonságos rögzítését, védelmi
szerepét.
Hasznos tudnivalókat szerezhettek a résztvevõk a hólánc alkalmazásáról, annak gyors és
szakszerû felszerelhetõségérõl is.

m pille, Andor Zsombor: 50 m pille. 4x100 m leány vegyes váltó:
Princz Kira, Hetyei Nóra, Nett Vivien, Kutasy Kamilla.

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.

83/310-627, 30/3310-627

gyógynövény-palántákhoz juttatják ingyenesen a településen élõket. Volner Lajos elnök és Körtvélyesi Ilona titkár a GYEKK képviseletében elmondták: léteznek
kiváló, Keszthelyen nemesített
paprikafajták (Sellõ, Pelso, Gyenes, Hattyú) és burgonyafajták
(Hópehely, Balatoni Rózsa, Katica,
Basa) amelyek elõretörését minden kiskerttulajdonosnak érdemes támogatni.
A befõzésre és szendvics mellé
szánt paradicsomfajták mellett a
zöldségpalánták, kabaktermésûek, dinnyefélék népszerûsége
is töretlen. Szemléletváltást szorgalmazva, a biotermesztést favorizálva magkatalógust hoznak létre a tagok részére, bemutatják a
szaporítás mozzanatait, buzdítva

a kertbarátokat, a hobbikertek
tulajdonosait a magok vagy palánták cseréjére. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület (FOTE) által indított „Egy ház, egy szõlõ”
akció keretében az egyesület
székhelyén már kaphatók a rezisztens szõlõfajták. Ezek telepítésével a hegyközség korábbi
erõs pozícióit kívánják visszaszerezni. A fagyok beálltával startol a
FOTE „Madárkarácsony” akciója is.
A nagyközség a közelmúltban
csatlakozott az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület által elindított „Mézes reggeliÍ kampányhoz,
melynek kertében, a helyi iskola
tanulói az ugyancsak helybéli
méztermelõ: Kovács András felajánlásából mézes reggelit fogyasztottak el.

