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FINOM MÉZES REGGELI

ADVENTI PROGRAMOK HÉVÍZEN

Gyenesi gyógyír Köszöntelek, karácsony!

Gyenesdiás idén is csatlakozott az Országos Magyar Méhészeti
December elsejétõl december 23-ig Hévízen minden hétvégén
Egyesület által meghirdetett Európai Mézes Reggeli kampányhoz.
November derekán a gyerekek a helyi iskolában és az óvodában adventi programokkal kedveskednek a fürdõváros vendégeinek és
Kovács András gyenesdiási méhész jóvoltából részesei lehettek a a helybelieknek. A fenti idõszakban mindennap gasztronómiai vásár is várja a látogatókat a Festetics tér környékén.
programnak.
Az oviban tematikus „mézes
napot” tartottak, melynek része
volt csoportszobai kézmûvesfoglalkozás. A kicsinyek barkácsoltak, mézeskalácsot sütöttek,
rajzoltak, színeztek. Az étkezõben
tartott mézes reggeli után az ap-

nek, de Gyenesdiáson az egyik
legegészségesebb élelmiszerként
tekintenek a kenyérre feltétnek
és cukorpótlónak is használatos
aranysárga gyógytermékre. A
megyénkben és a nagyközségben
tartott efféle programoknak hála,

róságok a méz készítésérõl egy
animációs filmet is megtekintettek. Német Balázs és Szabó László
méhészek a nagycsoportosoknak
tartottak élvezetes bemutatókat
a méhészeti eszközök, felszerelések bevonásával.
Elhangzott: az egyre nagyobb
méreteket öltõ cukorfinomítás
miatt ugyan háttérbe szorult a
méhészet, és az élelmiszeriparban
már kisebb a jelentõsége a méz-

a virágméz ismét kezdi visszafoglalni helyét a táplálkozásban. Már
az ovisoknak is elmondták, hogy
az egészséges táplálkozás egyik
elengedhetetlen alkotóelemével
kínálták meg õket. A mézet a természetgyógyászat alternatív édesítõszerként, köhögések csillapítására, immunerõsítõként, roborálóként ajánlja, de nem is akad
olyan betegség, amire a méz ne
lenne jótékony hatással.

Borkóstoló
Mintegy 63-féle szõlõbõl készült 239-féle nedût, köztük 30 fajta furmintot kóstolhattak november közepén a vendégek Keszthelyen, a Magyar Borok Mustráján. A Balaton Színházban tartott szakmai délutánon a szakemberek szõlészeti-borászati elõadásokat
tartottak.

Az immár hetedik alkalommal
megrendezett program ezúttal is
fórumot kívánt biztosítani a tradicionális magyar és hazai nemesítésû szõlõfajtáknak, valamint a
belõlük készített ízletes és különleges, gyakran a nagyközönség
számára ismeretlen boroknak.
Csatlakozva a „2017 A FURMINT
ÉVE” tematikához, a szervezõk az

idei rendezvényen kiemelt figyelmet fordítottak erre a kiváló, õshonos honi szõlõfajtára. A kibõvített furmint-válogatás mellett valamennyi meghívott pincészet

(Laposa, Tornai, Gróf Degenfeld)
kínálatában megtalálható volt ez a
fajta, lehetõséget adva a különbözõ borvidékeken készített furmintok összehasonlítására. A Goldmark Károly Mûvelõdési Központ,
a Da Bibere Zalai Borlovagrend és
a Pannon Egyetem Georgikon Karának kertészeti tanszéke által közösen szervezett bormustra ünnepélyes megnyitóján prof. dr.
Szabó István, a Da Bibere Zalai
Borlovagrend ceremóniamestere
megemlékezett Keszthely város
díszpolgáráról, dr. Bakonyi Károly
kiemelkedõ munkásságú szõlõnemesítõrõl.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A hónap legelején a múzeumban kézmûves-foglalkozással nyitották az adventi programokban
bõvelkedõ rendezvénysorozatot,
majd a Hortus M Singers énekegyüttes négy énekmûvészének
elõadásában klasszikus és jazzdarabok szólaltak meg. A Festetics
téren lévõ óriáskoszorún Papp
Gábor polgármester Kiss László
esperessel közösen gyújtotta
meg az elsõ adventi gyertyát.
Délután a harmincesztendõs Berkes Dániel énektanár és tanítványai léptek színpadra.
December 8-án, a Golden
Brass Quintett tubái és trombitái
szóltak, majd másnap Majsai Gábor kétszeres aranylemezes,
Emerton-díjas elõadó, a swing
mûfaj nagykövete koncertezett.

December 15-én pénteken, a
Swing&Dance Group adventi mûsora kezdõdik, majd szombaton
Egyházi Géza musicalénekes, a
Madách Színház társulati tagja lép
föl. Vasárnap is lesz süteményvásár, mesekuckó, adventi gyertyagyújtás délután ötkor Szakonyi
Milán szövegíró, zeneszerzõ, szólista, a „Hévízen is csillag születhet” tehetségkutató verseny
gyõztese mutatkozik majd be. Karácsony elõtti pénteken: Németh
Norbert vokális, kamara- és hangszeres mûvek szerzõje örvendezteti meg az ünnepre készülõ közönséget. December 23-án szombaton, a negyedik adventi gyertyagyújtás után: Gregor Bernadett és Csengeri Attila lesznek a
sztárfellépõk.

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

A BALATONI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRLATA

Felújított utat avattak Betlehemnek szép határán...
A kistérség polgármestereinek, a Magyar Közút Zrt. vezetõinek,
a kivitelezõ cég irányítóinak jelenlétében avatták fel az Alsópáhokról Nemesboldogasszonyfára vezetõ, frissen felújított bekötõutat.

Mórocz József, a Magyar Közút
Zrt. Zala megyei igazgatója balesetmentes közlekedést kívánva
mondta el, hogy régóta tervben
volt a projektlistára kerülés, és feltétlenül indokolt volt maga a rekonstrukció. A kivitelezõ augusztusban vette át a munkaterületet. Mintegy 70 milliós költségvetéssel 800 méter hosszúságban
sikerült a régi utat megszélesíte-

ni és két új aszfaltréteggel ellátni,
ügyelve a csapadékvíz-elvezetési
problémák megoldására is.
Az avatóünnepségen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ,
fejlesztésekért felelõs miniszteri
biztos kiemelte: térségileg is fontos útszakaszt sikerült határidõre
modernizálni. Alsópáhok polgármestere már évek óta lobbizott a
felújítás elkezdéséért. Zalacsány

és Kehidakustány elõtt, a projekt
elsõ szereplõjeként történt meg
a készre jelentés. A településrész
egy takarékos módon megépített, minõségileg kiváló bekötõúttal gazdagodott. Az útfelújítási
program folytatódik. Az elkövetkezõ években, a kormány jóvoltából, az eddigieknél 20–30 százalékkal magasabb összeg jut a zalai
mellékútvonal-hálózat javítására.
Czigány Sándor, a község polgármestere avatóbeszédében arra emlékeztetett, hogy már 8–9
éve tervezték, többször volt reményteljes közelségben, aztán
most végre sikerült a Közút szakemberei és a kivitelezõk jóvoltából egy újabb településfejlesztési
célt kipipálni. A település vezetõje megköszönte a lakosság türelmét és elismerte, utoljára
1970–1974 között folyt itt komolyabb beruházás. Az út a Szentgyörgyváron élõket is segíti, az itt
lévõ ingatlanok értéke emelkedik,
a hegyi ingatlantulajdonosok számára is könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A helyi fõút fejlesztésérõl is lezajlottak az
egyeztetések. Jövõre egy nagyteljesítményû, újonnan beszerzett, közutas marógép segítségével, szakaszosan a fõutca is szilárdabb burkolatot kap.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ A PREVENCIÓRÓL

Egészségesen is élhetnénk
Miért vagyunk betegek, mikor egészségesen is élhetnénk? –
tette föl a kérdést vetített képes elõadásának címében a Hévízen
élõ Mörk László népi gyógyász, életmód-tanácsadó, csontkovács,
aki a Keszthelyi Természetgyógyász Klub vendégeként adott prevenciós tanácsokat november közepén a Balaton Színházban.

A természetgyógyász arról
adott összefoglalót, miként maradhatunk egészségesek a hétköznapokban. Szerinte genetikailag
akár 120–140 évig is élhetnénk, de
rossz a kapcsolatunk a levegõvel, a
vízzel, a tápanyagokkal és a mozgással is. Tõlünk keletre 27-féle
légzésterápia létezik, mi pedig
még a Buteyko-varázslégzés megismerésére sem fordítunk idõt.
Vízhez csak akkor nyúlunk, ha
szomjasak vagyunk, pedig 2–3 liter tiszta víz napi elfogyasztása
minden felnõttnek javallt. A mo-

dern ember vagy betegre szomjaztatja a testét, lépten-nyomon
dehidratált állapotban leledzik,
vagy cukros, színezékanyagokkal
telített üdítõkkel oltja a szomját. A
víz az anyagcsere-folyamatok szállítóeszköze és oldóanyaga.
Elemi tévedés, hogy sok ásványvizet kell inni, mert azokban sok oldott ásványi anyag van. A szervezetünk szerves kötésû tápanyagokat tud földolgozni, az ásványvízben viszont oldott állapotban vannak jelen az ásványi anyagok, ezek
pedig a vesét dolgoztatják felesle-

gesen. Életünk folyamán mintegy
80 kilogramm kõzet „megy át” testünkön, fölöslegesen. A szén-dioxiddal dúsított ásványvíz nem jó a
toroknak, legfeljebb a puffadás
mérséklését segítheti. A szûrt csapvíz élettanilag elõnyösebb az ásványvizeknél. Éhgyomorra, étkezések elõtt fél órával, fürdés elõtt és
közvetlen lefekvés elõtt is érdemes
elfogyasztani egy-egy pohár vizet.
Az elmúlt évtizedekben a termõföldek ásványianyag-tartalma jócskán
kimerült, továbbá a növények vitamin-, nyomelem-, mikroelem-tartalma is nagymértékben lecsökkent. Ezek pótlására, a szellem harmonizációjára, a fizikai teljesítõképesség fokozására, a szervezet védekezõképességének javítására és
méregtelenítésére étrend-kiegészítõ fogyasztása javallt.

TEMETÕ ÉS KÖZPARK LÉTESÜL

Gyenesdiás „senki földjén"
Gyenesdiás nagyközség önkormányzata a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél (NFA),
mint tulajdonosi joggyakorlónál,
a helyi 1888-as helyrajzi számú
ingatlan, állami tulajdonból ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte temetõkert és közpark létesítése
céljából. Az eljárás a szerzõdéskötés fázisába jutott, melyet ünnepélyes keretek között sajtótájékoztatóval egybekötve hoztak
nyilvánosságra november legvégén. Az NFA-t Süle Krisztián osztályvezetõ képviselte.

Az önkormányzat nevében Gál
Lajos polgármester a település
életében nagy elõrelépésnek, jövõbemutató
mérföldkõnek

mondta a szerzõdés aláírását. Kifejtette: a belterületi, 15 hektáros, a település északi határában
húzódó, a felgyenesi rész felsõ

szegmensében megtalálható ingatlant a helyiek még az egykori
honvédségi gyakorlóterületként
ismerik. Itt korábban és az 1990-es

A Marcali Múzeum és a Balatoni Múzeum közös, február 25-ig látogatható idõszaki kiállítása a marcali és a Keszthely környéki karácsonyi népszokásokat eleveníti fel a két múzeum néprajzi gyûjteményének tárgyi emlékeivel, régi fényképfelvételeivel, berendezett enteriõrökkel, valamint az utóbbi évtizedekben készült filmfelvételekkel.

Fõszerepet ezúttal a környékre oly jellemzõ bábtáncoltató
betlehemek kaptak és azok mûvészi igényességgel kivitelezett
másolatai, melyek alapos rétegkutatások után készültek. A múzeumi tárgyak mellett kortárs
szakrális tárgyakat is bemutatnak, melyeket a Keszthelyi Népmûvészeti Alkotóház (KeNépA)
kézmûvesei alkottak. A kiállítás
kurátora Vidák Tünde, a Marcali
Múzeum etnográfusa volt, a Balatoni Múzeumban a tárlatot
Gyanó Szilvia rendezte.
Gyulassyné Nagy Henriett pedagógus irányítja a helyi Csány–
Szendrey Alapfokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Daloskedvûek

Peugeot motorkerékpár

Klubját. A nyitóünnepségen a
„Ritti néni” által irányított énekkar és csengettyûsök bemutatkozása után Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója mondott köszöntõt, aki a múzeumok
kooperációjáról és a múzeumok
feladatáról is elmélkedett.
Köszöntõjében: a KeNépA
népmûvészeinek munkáit Gyanó
Szilvia etnográfus, a Balatoni Múzeum néprajzkutatója mutatta
be. Elmondta: a Zala megyei és
különösen a keszthelyi népmûvészek, népi iparmûvészek, mesteremberek országosan ismertek és
elismertek. Õk az együtt dolgozás örömét, a közös munka sikerét is megmutatják a karácsony

témakörét feldolgozó szakrális
tárgyaikkal. A fafaragó szakkör, a
csipke stúdió, a babavarró klub, a
szövés és népi kismesterségek
szakköre, a hímzõ szakkör, a kéregedény-készítõ szakkör tagjain
kívül mintegy harminc alkotó
hozta el az ünnephez kötõdõ
szép tárgyát.
A kiállítást Vidák Tünde, a Marcali Múzeum etnográfusa nyitotta meg, névnapján köszöntve a
keszthelyi intézmény nyugalmazott néprajzkutatóját: Petánovics
Katalint. Az igazgató kiemelte:
„– Büszkék vagyunk azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amit a
tárlat megjelenít és közvetít. A
kiállítás a karácsonyi ünnepkör
Somogy és Zala megyében is jellemzõ egykori néphagyományait
idézi fel. A lucázás, a betlehemezés, a regölés, az aprószentekelés és a Háromkirály-járás
szokásának kellékei, archív fotói
is
lélekemelõen
megelevenednek.

jó állapotban eladó.

Fiatalok gyûjtöttek

Érdeklõdni: 20/335-2002

„Nem tudunk segíteni mindenkin, de mindenki tud segíteni valakin”.

(50 ccm) keveset futott,

évek után is legelõ volt, mintegy
130 éve pedig még a Festetics
hercegi ügetõpályaként üzemelt.
Egykoron, az uradalmi lovassportot segítõ, Fenékpusztától induló
fenyves allé egészen idáig húzódott ki. A Szent Ilona-kápolna
melletti temetõ és a diási köztemetõ is mára megtelt, ezért az
önkormányzat úgy gondolta,
hogy hosszú távon gondolkodik
és temetõt, illetve temetõ közparkot, létesít itt utakkal, növényültetéssel a következõ évtizedben. Két évvel ezelõtt indították el az ingatlan visszaszerzési
folyamatot. Elvégezték a vegyvédelmi és hulladékmentesítést, a
tûzszerészeti tehermentesítést,
beszerezték a szükséges szakvéleményeket, hogy megmutassák:
az államnál jobb gazdái lesznek a
területnek.
Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos kiemelte: örvendetes,
hogy Gyenesdiás lakosságszáma
növekszik, és itt folyamatosan
megvalósulnak az ambiciózus tervek. A „senki földjén”, bölcs elõrelátással a jövõ generációját is
szolgálják.

E mottóval november 20-tól
december elejéig, a keszthelyi
fiatalok segédletével több száz kilogramm szárazeledelt, kutya- és
macskakonzervet, takarókat és
plédeket sikerült összegyûjteni a
helyi oktatási intézményekben a
Morzsa Állatvédelmi Alapítvány
számára – újságolta Horváth Tamás, az adománygyûjtés fõszervezõje, aki nem elõször segít a
gazdátlan négylábúaknak.

A gyûjtés fõ bázisára: a Csány–
Szendrey-iskola Fodor utcai épületének portájára folyamatosan
érkeztek a finom, állatoknak
szánt falatok. Molnár Gábor, az
ebtelep vezetõje úgy számol,
hogy februárig elegendõ lesz
majd az a mennyiség, amit a
jószándékú adakozók a szeretetre és gondoskodásra vágyó cicák, kutyusok számára begyûjtöttek.

Borkóstoló
(Folytatás az 1. oldalról.)
Bakonyi Judit, a „cserszegi fûszeres atyjának” leánya röviden
arról szólt, hogy édesapjáról már
utcát és teret is elneveztek, emlékét mellszobor és egy szoba is
hirdeti, sõt a szõlõnemesítõ
munkássága idén bekerült a
Nemzeti Értéktárba is. Gyanó
Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzkutatója a Balatoni borkultúra
régi és mai vonatkozásairól beszélt. Úgy látta, a balatoni borünnepek, fesztiválok a helyi kultú-

rát, a kulturált borfogyasztást is
formálják, és a turizmusra is
élénkítõ hatással bírnak. Gajdics
Péter a furmint és a somlói borvidék kapcsolatát elemezte,
Zsurki Sándor a kivételes adottságú tokaji borvidék és a furmint
fajta találkozási pontjairól szólt. A
jellegzetes magyar szõlõfajták
borainak korlátlan kóstolóján
több gasztronómiai egység is kitelepült sajtokat, borkorcsolyákat, pogácsákat, csokoládékat és
bonbonokat kínálva.
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PANORÁMA

LEGALÁBB KARÁCSONYKOR

Legyünk stresszmentesek!
A karácsony a szeretet ünnepe, mindenki ezerrel készül, mindenki stresszes az ünnepek elõtt. Sokan vannak, akik egyedül töltik a szentestét is. Számukra ez a három nap maga a pokol, a kínok, kínja. Õk mivel vészelhetik át ezt az idõszakot? – tettük föl a
kérdést Kiss Judit klinikai szakpszichológusnak.

– A jóléti társadalomban a karácsony lényege és egyszerû
szépsége sokszor elvész. Szerencsére egyre többen tesznek
azért, hogy hagyományaink ne
vesszenek el, éljenek újra, és ennek a szép ünnepnek a lényege
kerüljön elõtérbe. Jézus születésére emlékeztetõ „betlehemek”
bevonzanak a templomokba felnõtteket, fiatalokat és gyermekeket egyaránt. „Létezik valaki, aki
maga a szeretet.” Õ Jézus. Aki
hisz benne, aki képes átélni a karácsony lényegét, hozzá imádkozni, máris nincs egyedül. Ezt az
állapotot nem mindenki tudja
magának felépíteni, ilyen-olyan
okból, sokszor önhibáján kívül.
Csak az marad egyedül, aki egyedül akar lenni. Meghívhatnak családok, barátok, meghívhatok én
valakit vagy valakiket, elutazhatok, gyógykezelésre mehetek, és
ott sem vagyok egyedül. Ugyanakkor az egyének, a családok figyelme, empátiakészsége is fontos. Vegyük észre a beteg, elesett
rokonokat, ismerõsöket, szomszédokat és hívjuk õket magunk
közé, hogy a karácsony tartalmában is a szeretet ünnepe legyen!
– A háziasszonyok többségé-

nek már a rengeteg karácsonyi
feladat gondolatától is összeszorul a gyomra. Békében is eltelhet a szeretet ünnepe?
– Igen, eltelhet, rajtunk múlik.
Kicsit szervezni kell, elosztani a
feladatokat, kicsit jobban figyelni
egymásra, empatikusnak lenni,
azaz a másik helyébe képzelni
magunkat, és akkor azonnal rájövünk, hogy mivel, hol, hogyan segíthetünk. Fontos, hogy karácsony a háziasszonynak is legyen
ünnep, nem csak feladatok sokasága. Mindez a család többi tagjának a hozzáállásától függ.
– A karácsonyt sok ember
traumaként éli meg. A szeretet
lehet néha tehertétel?
– Jó lenne, ha a karácsony
összehozná a nagy családokat, de
a veszekedések, nézeteltérések
nem rontanák el az ünnepet. Ehhez kell a mértékletes alkoholfogyasztás (is), hogy a létezõ verbális és viselkedésfékjeink mûködjenek. Szükség lehet egy-két olyan
józan, okos, higgadt családtagra,
aki képes felülemelkedni és határok közé terelni a „féknélkülieket”. Szeretetet nem kell hazudni, de értelmesen viselkedni, a
haragunkat félretenni kell. Olyan

DK: A közalkalmazottakért

családtagokat, akik között elmérgesedett viszony van, karácsonykor sem szükséges feltétlenül
egy asztalhoz ültetni.
– Karácsonykor sokan túlzásokba esnek az ajándékvásárlást
illetõen. Tényleg, mindennek tökéletesnek kell lennie?
– Az énünk, a személyiségünk
itt is, mint mindenhol, megmutatkozik. Vannak, akik még akkor
is ragaszkodnak a család karácsonyi hagyományaihoz, mikor ez
már anyagilag is, fizikailag is túlságosan megterhelõ. Vegyük ezt
észre, ne vitatkozzunk velük, hanem megértõen segítsük õket,
hiszen ez a szeretet ünnepe. Az
ajándékok terén ne licitáljuk túl
egymást, ne versenyezzünk, hanem fogjunk össze, beszéljük
meg, osszuk el, legyünk környezetbarátok, és végül vigyázat: a
„meglepetésekkel”, csak óvatosan. A gyermekeket sem kell feltétlenül elhalmozni, inkább értel-
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mes, fejlesztõ, koruknak megfelelõ ajándékokat kell vásárolni,
hogy azok ne a kukában kössenek
ki néhány nap elteltével.
–Van, aki szándékosan kívánA Nõk a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoportja sok minja megmérgezni karácsony szellemét. Hogyan kezeljük az ille- denre kiterjedõen figyel a térségre. A tagság szívén viseli a környezet
esztétikáját, kezdeményezéseikhez igyekeznek társakat találni.
tõt?
–Vannak esetek, mikor ezek az
emberek kizárják magukat a csadetekhez képest jelentõsen kiládból, társaságból. De karácsony
szélesítették a nevezõi kört. A kovan, a szeretet ünnepe. Próbálrábbi sétálóutcai üzletek körében
junk türelmesek lenni, mert áltahirdetett kirakatdíszítõ versenyt
lában megkeseredett, magányos,
elõször a piactéri üzletekre tersikertelen, rossz önbizalmú emjesztették tovább, majd másokat
berek a „méregkeverõk”. Szakítis inspiráltak arra, hogy járuljanak
sunk idõt rájuk, beszélgessünk
hozzá a környezet ünnepi arculavelük, hallgassuk meg õket. Nyutának formálásához. Ez évben, a
godt hangon mondjuk el érveintavalyihoz hasonlóan, jelentkezni
ket, ellenérveinket. Talán így selehetett bármilyen portával, csagíteni tudunk nekik a feszültséládi házzal, s nevezhettek intézgeik levezetésében, és a „méregmények – iskolák, óvodák is.
bomba” nem a karácsonyi együttAz eredményhirdetésre és díjlétkor robban.
átadásra advent harmadik vasárnapján, december 17-én kerül
sor, a Fõ téren a 16 órakor kezdõdõ 5. Civil karácsony programjaiVetõné Zeke Erzsébet
nak keretében.
Ünnepekhez kapcsolódva, idén
is meghirdették a már hagyománnyá vált adventi díszítõversenyt. A civil közösség képviseletében Vetõné Zeke Erzsébet csoportelnök elmondta, hogy a kez-

Keszthelyért

BOLDOGSÁGRA NEVELNEK

Miért jó a finn iskolásoknak?
A Fejér György Könyvtár olvasótermében Schlakker Eszter pedagógus azokról a tapasztalatokról szólt, amelyeket a közép-finnországi Jyväskyla város általános iskolájában, az Erasmus plus program szakmai gyakorlata keretében, negyedév alatt tanítóként
gyûjtött. A keszthelyi GÉM-program tanulócsoport vezetõjét a közelmúltban egy hazai internetes versenyen az ország három legkreatívabb szupertanára közé sorolták.

Az elõadó szerint a finn csaláA Demokratikus Koalíció megyei és a párt keszthelyi képviselõje dokat nyugalom, zárkózottság,
december elején közös sajtótájékoztatót tartott a közalkalmazot- önállóság jellemzi. Sokat beszéltak és köztisztviselõk helyzetérõl, bérezésérõl.
getnek a rengeteg közös program alkalmával. A mindennapok
része a közös reggeli, a korcsoNagy Zoltán szerint a kormány be állítva Kovács Viktória kiemel- lyázás, a sífutás, az erdei séta és
teljes káoszt hozva sorvasztja el te: a 8 éve stagnáló keszthelyi egyéb sportprogramok. A tanáraz önkormányzatok szakmai bérhelyzet idei orvoslására mind- szülõ-gyermek kapcsolata erõs
munkáját, nem tesz semmit a össze 10 százalék emelést hagy- bizalomra épül. A legjobb iskola
közalkalmazotti és köztisztviselõi tak jóvá. A szakmai minõséget az, amelyik a legközelebb van. Az
bérek rendezéséért. Januárban rombolja, hogy háromból egyet- iskolák színvonalában nincs küsztrájk készülõdik, mivel elmaradt len települési szövetséghez sem lönbség, minden oktatási intéza bérfelzárkóztatásuk, és egyre tartozik a Balaton fõvárosának mény egyformán jó.
nagyobb számban kénytelenek önkormányzata, így elmarad az
Már az elsõs gyermek is önálkülföldre vándorolni. Mi lesz így a információáramlás, az érdekérvé- lóan, egyedül jár suliba. Ingyenes
kistelepülések önkormányzatai- nyesítés, a lobbizás színterének a bõséges és egészséges menza,
val? – kérdezett rá. Ott hamaro- megragadása. Állította: a szakmai a tanfelszerelés, a füzet, a tansan munkaerõhiány várható, és munka tudatos rombolásának te- könyv, a szakkör. Díjköteles viüres hivatalok várják majd a pol- kinthetõ, hogy megszüntették a szont az óvoda és a napközi. A
gárokat. Szerinte: a felesleges polgármesteri hivatal jogi ügyin- szociális készségek erõsítése, a
nemzeti konzultációkra, a stadio- tézõi státuszát, így a minõséget közösségépítés, az egészséges
nokra és a klientúraépítésre el- nem garantálva, újból túlmunká- életmódra nevelés kiemelt hangköltött milliárdokból rendezhetõ ra és helyettesítésre kényszerül- súllyal bír. Boldogságra nevelnek.
nek a rosszul megfizetett dolgolett volna a szféra bérhelyzete.
A helyi viszonyokat célkereszt- zók.

A mindig mindenben kiszámítható rendszer az öröm átélésére,
megtapasztalására épít. Kevés az
elmélet, sok a gyakorlat. A feladattudattal rendelkezõ, motivált

Ünnepelték
a házi pálinkát

Négy évvel ezelõtt a szervezõ, Komoróczi Lajos agrármérnök, okleveles pálinkász hagyományteremtõ szándékkal hívta
életre az I. Keszthelyi házipálinka ünnepet és mustrát, hogy
illatuk, harmonikusságuk, összhatásuk alapján kóstolgatni lehessen az otthon elõállított kisüstiket. A programot azóta minden esztendõben – így most december hatodikán is – megtartották.

gyerekek számára ismeretlen a
stressz. Türelmesek, békülékenyek, nyugodtak. A kevés óraszámban tanító, nagy megbecsültségnek örvendõ pedagógusok sok asszisztenssel magas színvonalon, nyugalomban oktatnak.
A szülõ maximálisan megbízik
gyermeke tanárában. A kilenckor
induló suliban, alsó tagozatban a
legtöbb tanóra félórás és az 55
A „kisfiúknak Mikulás – nagyperces szünet sem ritka. Alsóban, fiúknak Szent Miklós” címmel a Fõ
átlagban csak négy tanóra van térre és a Balaton Színházba
naponta.
meghirdetett Szent Miklós-napi
pálinkakóstolgatás alkalmával az
otthon pálinkát fõzõk egymás
szíverõsítõit is megízlelték, a saját
készítésû snapszaikból pedig szívesen megkínálták a városi Mikulás-ünnepre érkezõ felnõtteket
is. Az egyre elfogadottabb és
egyre nagyobb népszerûségnek
örvendõ rendezvény mostanra
jócskán kinõtte a város határait.
Mint kiderült: a pálinkát készítõk,
a gyümölcs születésétõl kezdve, a
pálinka palackba kerüléséig megpróbálnak egyfajta rítust felépíteni. A szervezõk vallják, hogy a pálinka elsõsorban a magyar vidék,
az ünnepnapok, az emelkedett
pillanatok itala, és pont ettõl
Hungaricum!

ÚJ MEGOLDÁSOKAT DOLGOZNAK KI

Jobbik: Az adókról Balatoni demográfia

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Keszthelyi Alapszervezete
nevében Herold János, a párt önkormányzati képviselõje és dr.
A Balaton Fejlesztési Tanács
A rendezvényen elemezték az gazdaságfejlesztési, idegenforWeller-Jakus Tamás, Zala megye 02. számú választókerületének (BFT) partnerségi napok rende- eddigi felmérések, kutatások is- galmi szempontból fontosak lejobbikos országgyûlési képviselõjelöltje tartott sajtótájékoztatót zése keretében vizsgálja a de- mertetett megállapításait, me- hetnek. A BFT civil közösségek és
az arányos közteherviselés témakörében.
mográfiai változásokat, az azzal lyek a jövõt érintõen gazdasági, szakértõk bevonásával végzi ezt a
kapcsolatos kihívásokat és az
életminõség javító kezdeményeA párt választókerületi elnöke Ez nem hasznos a városnak, to- zések lehetõségeit a Balaton Kikifejtette: három javaslatot is tet- vábbi terheket jelent a kis- és kö- emelt Üdülõkörzetben (BKÜ).
tek a helyi adórendelet és adópoli- zépvállalkozóknak, a magánszetika igazságosabbá tételére. A 410 mélyeknek, a társasházaknak,
A témakörben immáron másoFt/fõ/éjszaka összegû idegenfor- ezért a végrehajthatatlan, elõkégalmi adó (IFA) mértékén nem, de szítetlen, kidolgozatlanul kivetni dik alkalommal rendeznek takontrollján változtatnának. Az adó- szándékozott adó mértékét 0 nácskozást a minap Keszthelyen,
behajtás önkéntes alapon történik, Ft/m2/év összegben határoznák a Balatoni Múzeumban. Mint ela hivatali dolgozók túlórapremizá- meg. Weller-Jakus Tamás kiemel- hangzott: az elemzést indokolja a
lásával, amin változtatni érdemes. te: hazánkban duális, neoliberális helyi társadalom idõsödése, az
Több éve folyamatosan javasolják, gazdaságpolitika van. Tele va- idõsebbkorúak nagyobb számú
hogy maximális mértékben emel- gyunk nagy multicégekkel, míg turistaforgalma, aminek követjék fel a multik építményadójának egy honi vállalkozásnak iparûzési, keztében újabb feladatok megolmértékét, hogy eltörölhetõ legyen társasági és osztalékadót is kell fi- dása szükséges. Nemzetközi kua keszthelyi magánszemélyek zetnie, addig a külföldi cég a tel- tatások, tanulmányok mutatnak
jes nyereségét, extraprofitját sza- rá, hogy turisztikai téren a követkommunális adója.
A reklámhordozókat jövõre badon kiviheti az országból, ami kezõ két évtizedben ezzel a folyaNagy Bálint keszthelyi alpolgármester a város
adóval terhelheti az önkormány- aránytalanul és igazságtalanul be- mattal az EU-s tagállamok komoly
idõsügyi programját mutatta be
kihívás elé néznek.
zat, egy kormányrendelet szerint. folyásolja a versenyhelyzetet.

munkát, gondot fordít arra, hogy
a jó gyakorlatok széles körben
kölcsönösen megismerhetõk legyenek és elterjedjenek, valamint
új megoldási javaslatok kerülhessenek kidolgozásra.
A konferencián elõadás hangzott el a KSH Népességtudományi
Kutatóintézete részérõl, elemezve a BKÜ népesség-elõrejelzését
és annak várható hatásait 2041-ig
szólóan. Szó volt a demográfiai
tendenciákhoz igazodó kormányzati tervekrõl, különös tekintettel
az idõsödõ népességet érintõ folyamatokhoz kapcsolódóan. Elemezték az idei elsõ félévben végzett demográfiai felmérések
eredményeit, az idõskorúak Balaton körüli életének összefüggéseiben.
Mindezzel
összefüggésben
esett szó az idõsfoglalkozatás lehetõségeirõl egy Somogy megyei
példán keresztül, majd a keszthelyi önkormányzat idõsügyi programját mutatta be Nagy Bálint alpolgármester, Keszthely Város
Idõsügyi Tanácsa elnöke. Eszmecsere zajlott le az idõsbarát kezdeményezésekrõl,
köztük
a
seniortorna-képzésrõl, a seniorturizmusról.

HÉVÍZ-KESZTHELY
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Pályaválasztási próbatétel Békét adó egyedi csodák
A RONGYKÉPÉSZ HARMÓNIÁJA

Diákkörben mindig izgalmas, ha egy-egy tanóra az iskola falain
kívül zajlik, még akkor is, ha a helyszín egy másik iskola.

Segítendõ a pályaválasztást,
több éve elindított program szerint a Keszthelyi VSZK vendéglátó
szakképzõ iskolában gyakorlati
tanórákon vehetnek részt a helyi
és környéki általános iskolák 7–8.
osztályos diákjai. Megismerhetnek egy olyan környezetet, ahol

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található
összkomfortos apartmanház 2017tõl egész évben KIADÓ.

A házban két kétszobás, illetve
egy egyszobás lakrész található.
ÉRDEKLÕDNI:
06-30/517-3918-as
telefonszámon, illetve
a schbe.anita@gmail.com
e-mail-címen.

már szakmát lehet tanulni. Ezt a
bepillantást teszi lehetõvé minden évben pályaválasztás elõtt állók számára az intézmény. Fisli
István igazgató elmondta, hogy
idén 3 napot szántak erre, az érdeklõdõket 10–15 fõs csoportokban fogadják.

Egy gyõzelem, egy vereség
Hévíz SK–Tamási KC 18-15 (9-6)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Hévíz, 150 nézõ. Jv: Kóbor,
Tasnádi.
Szokatlanul kevés gól esett a
találkozón, az elsõ játékrész közepén 6-3-ra vezetett a Hévíz, amikor Gácser Klaudia hetest hibázott. A félidõ végéig megtartotta
elõnyét, majd fordulás után hat
góllal is elhúzott a Hévíz.
Mindkét oldalon remekeltek a
kapusok, Molnár Anna kimagaslóan teljesített a 60 perc alatt.
A Hévíz nagyszerûen védekezett, a hatos fala szinte átlõhetetlen volt, a tamásiak góljaik jóré-

Kölyökdixi
A zenetörténetben kalandozhattak a minap a keszthelyi
Csány–Szendrey Általános Iskola diákjai.

A teljes tanulólétszám körében, Kölyökdixi címmel került sor
a rendhagyó énekórára, az intézmény sportcsarnokában. Régi
kort idézõ, de ma is virágzó vidám mûfajból kaptak ízelitõt a

A minap 13-an érkeztek a város Egry-iskolájából, körükben az
is kiderült, hogy négyen már eleve eldöntötték, hogy a VSZK-ba
fognak jelentkezni továbbtanulásra. Karancz Róbert gyakorlati
oktatásvezetõ ismertette a
programot, amint a vendégeskedõ tanulók a már pályára készülõ
diákokkal együtt tankonyhai és
tanéttermi gyakorlatba kapcsolódhatnak be. Gombkötõ János
szakács szakoktató irányításával
készült palacsinta, hidegtál,
majd Molnár Szabolcs, a pincér
szakma oktatója vezetésével pedig a tálalás zajlott le. A feladatok próbája mellett a környezettel, az oktatókkal, a leendõ iskolatársakkal való ismerkedés is élmény volt.
Fisli István igazgató szólt arról, hogy az ételkészítõi és felszolgálói ismeretek számos vendéglátó szakághoz kacsolódnak,
a szakács, cukrász, pincér, vendéglátás-szervezõi képzés alapjait jelentik. A képzési kör bõvítésérõl is említést tett: szállodai
igényekhez igazodva elindítják a
fitness-vellness instruktor szakot.

diákok, körükben a hévízi Happy
Dixieland Band adott interaktív
koncertet. A kialakult hangulat
hamar bizonyította, hogy a nagyszerû játék, a fülbemászó dallamok nem csak nosztalgiát ébresz-

szét büntetõbõl érték el, mert
9-szer lõhettek hetest a mérkõzés folyamán.
A fél tucat góllal vezetõ hévízieknél Burghardt Lukrécia elõbb
meglõtte 100. gólját a zöld-fehér
színekben, majd a bajnokság során elõször büntetõt hibázott. A
befejezõ percekben kiengedtek a
hazaiak, így a végeredmény a
vendégekre nézve hízelgõ.
Összeségében a zöld-fehérek
remekül küzdöttek, jól védekeztek, de a támadásaikba rengeteg
hiba csúszott.
Tolna KC–Hévíz SK 27-25 (15-13)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Tolna, 150 nézõ. Jv: Sebõk,
Vastag.
Remekül kezdett a Hévíz, és
már 4-0-ra vezetett. A félidõ közepén sajnálatosan fejsérülést
szenvedett Berecz Nikolett, ez
visszavetette a vendégeket, és a
tolnaiak fordítottak a szünetig.
Fordulás után ismét feljöttek a
jól védekezõ hévíziek és visszavették a vezetést. A befejezõ percekben viszont büntetõt hibáztak, egyéni hibákat vétettek és a
tolnaiak fordítani tudtak a végig
izgalmas, szoros és színvonalas
mérkõzésen.
A Tolna alaposan megerõsödött 4 szekszárdi játékos leigazolásával, így végig nyílt, jó meccset
és szép gólokat láthattak a nézõk.

Keresztes Zsuzsa keramikus, szobrász rongyképeibõl nyílt kiállí- zó Keresztes Zsuzsa Keszthelyre a
mások által elhasznált, kidobott
tás a közelmúltban a Balaton Színház Básti-termében.
rongyokból gyûrt, tépett, ragasztott, vasalt gyönyörûségeit hozta
Mint azt a nyitóünnepségen lést. A bel- és külföldi, egyéni és el. A hagyománytisztelet révén
Beke Judit, a Fejér György Könyv- közös kiállítások mellett a pályáza- született tiszta, vidám, nyugalmat
tár vezetõje kiemelte: a korábban tok is „babérokat” teremtek. A ké- árasztó képein a fény-árnyék hatáa Magyar Televízió szcenikai mûhe- pek készítését a sok díjat bezsebelt sokat lenyûgözõen láttatja. A csolyében dolgozott mûvész eseté- alkotó mindennapi aprólékos-játé- da, a ragyogás, a derû, a színek vaben a rajzolás mellé kezdetben tár- kos örömforrásként éli meg. Ár- rázsa, a játékos felület, a térszövés
sult a kerámia, az intarzia, a szob- pád-házi Szent Margit képe Seges- hiteles és ámulatba ejtõ. Érdekes,
rászat és textilfestés idõszaka is. den, a ferences rendi templom izgalmas tájképei, csendéletei gyóMintegy két évtizede pedig mind- szentélyében kapott állandó lakhe- gyítanak, mert békét, külsõ és belezekhez a rongyokból készített ké- lyet. A Bécsben, Cipruson, Monte- sõ harmóniát sugározva megszelípek ötlete, mint eddig ismeretlen negróban, Luxemburgban, Szófiá- dítik a gondolatokat, indulatokat,
mûfaj, hozott számára megbecsü- ban és Kolozsváron is bemutatko- érzelmeket.
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Népi énekek, szép Zaláról
Gyenesdiáson zárult a napokban a zalai általános iskolások körében hagyományos, idén immár
17. alkalommal rendezett Szép
Zalában születtem címû népdalverseny területi fordulóinak sorozata.

Az elõválogatók összesen 4 helyen zajlottak le, ezek végeredményeként immár teljessé vált a márciusi megyei döntõre továbbjutottak köre. A mûfajban nagy hagyományokkal rendelkezõ, mûvészetoktatást is folyató intézményben
lezajlott programról a fõszervezõ,

HETVENKEDÕ HATVANASOK

Zalában zalai gyõztes
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

tõk. A fiatal korosztály számára
ma épp úgy nyújt zenei élményt a
mûfaj, ahogy a múlt század 20-as
éveiben.
Babos Lajos, a zenekar vezetõje a megszólaltatott hangszerekrõl is beszélt, hallhattak a kisdiákok a dixieland kialakulásáról. Aztán a zenére mind hangosabb lett
a sportcsarnok lelátója is, a gyerekek vidáman tapsolták a taktust.
Dósa Zsolt, az iskola igazgatója
elmondta, hogy a zenekarral közös pályázaton kaptak támogatást a rendhagyó énekóra megtartásához, ami az alapfokú mûvészetoktatás része náluk.

Példamutató helyszínen került sor a rendõrség által gondozott zési Tanács képviseletében dr.
„Hetvenkedõ hatvanasok” címû, idõsek körében tartott közbizton- Hatala József elnök és GratzerSövényházy Edit titkár, rendõri
sági vetélkedõ országos döntõjére.
részrõl dr. Töreki Sándor, az országos fõkapitányság bûnügyi heA rendezvénynek idén Hévíz tabban kitettek a különféle trük- lyettese, dr. Sipos Gyula Zala meadott otthont, ezúttal már har- kös eszközökkel történõ megká- gye rendõrfõkapitánya, közigazmadik alkalommal 2011 óta. Házi- rosításnak. A város az információs gatási képviseletben dr. Sifter Rógazdaként Papp Gábor polgár- csatornáin keresztül segíti eljut- zsa, Zala megyei kormánymegbímester mondott köszöntõt, szól- tatni az idõsekhez a rendõrség zott és dr. Varga Andrea, a Kesztva arról a munkáról is, melynek felhívásait, tanácsait. Fontos, helyi Járási Hivatal vezetõje, toköszönhetõ a fürdõváros példás hogy az emberek ismerjék azokat vábbá karitatív képviseletben dr.
közbiztonsága. Mint mondta: tu- a helyzeteket, melyekben fenn- Baracskai Józsefné, a Vöröskerisztikai szempontból is az egyik állhat az áldozattá válás veszélye, reszt Zala megyei elnöke.
legfontosabb ügy a közbiztonság. s ennek elkerülésére tudjanak
A vetélkedõ szituációs, interAz önkormányzat szoros kapcso- megfelelõen reagálni.
aktív módon zajlott, az eredmény
latot tart a rendõrséggel, minden
A megyei fordulók gyõztesei is a kiváló zalai közbiztonsági fellehetõ eszközzel segíti a városve- mérettettek meg, 19 csapat ver- készültséget mutatatta: a verzetés a közbiztonsági munkát. sengett a városi sportcsarnokban senyt a megyét képviselõ CserEmlítést tett arról, hogy Hévízen tartott találkozón. A programon szegtomaji Aranykorúak Nyugdíis sok idõs ember él, õk fokozot- részt vett a Nemzeti Bûnmegelõ- jasklubja nyerte meg.

Csordásné Fülöp Edit pedagógus
elmondta, hogy a verseny évenkénti meghirdetésének célja a tehetséggondozás, a néphagyományok megismertetése és õrzése, különös figyelemmel a zalai
népdalkincsre. A rendezvény egyben tisztelgés id. Horváth Károly és
Vajda József Zala megyei népdalkutatók munkássága elõtt.
A zsûrizést Beke Miklósné énekzene tanár, népzenei szakértõ,
népdalkörvezetõ és ifj. Horváth
Károly népzenész, népzenetanár, a
népmûvészet mestere végezte.
Összegzõ tapasztalataik közt hangsúlyozták, hogy az évek során
nemcsak a dalosok létszáma nõtt,
egyre nagyobb igényesség is jellemzi az énekesek dalválasztását,
elõadásmódját és népviseletét.
Ezúttal a dalosok 14 település
18 intézményébõl érkeztek, 173
produkció hangzott el, felülírva a
múlt évi 132 dal éneklését. Szólóének és együttes kategóriákban
lépett fel 361 szereplõ: 135 szólista és 38 csoport. Valamennyien
minõsítõ oklevelet vehettek át. Az
énekeseket 31 pedagógus készítette fel a versenyre.

