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• ingyen felületet
• megtakarítást
• időt

Advent első gyertyája
DR. MÁRFI GYULA VESZPRÉMI ÉRSEK VASÁRNAP KORA ESTE MEGGYÚJTOTTA A FŐ TÉREN AZ ADVENTI KOSZORÚ ELSŐ GYERTYÁJÁT, VALAMINT MEGÁLDOTTA
A TŰZIFÁBÓL KÉSZÜLT KOSZORÚT. KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK, S EZZEL KESZTHELYEN IS KEZDETÉT VETTE AZ ADVENTI IDŐSZAK.

Válassza a Balatoni Krónika
vagy Régió magazin

A Nők A Balatonért Egyesület
Keszthely és Vidéke Csoportja

hirdetési felületét
karácsonyi jókívánságaihoz, -50%
akcióihoz
és egy ugyanolyan értékű
hirdetést ajándékba választhat

• újságunk január 30-ig
• képújságunk
• facebook oldalunk vagy
• t elevíziónk
reklámfelületein!

ADVENTI DÍSZÍTŐVERSENYT
hirdet
Jelentkezhetnek kirakattal, bármilyen portával,
családi házzal, de várjuk butikok és intézmények
(iskolák, óvodák) jelentkezését is!
Díjátadás a

„6. Civil Karácsony” keretében

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003

2018. december 23-án
a Fő téren 16 órától.
A versenyen csak 2018. december 15-ig leadott
előzetes jelentkezéssel lehet részt venni!
Jelentkezés: TOURINFORM IRODA 8360 Keszthely,
Kossuth Lajos utca 30. • Tel/Fax.: +36-83-314-144
E-mail: keszthely@tourinform.hu

HIRSAT
CSALÁDI
TV
+ NET 100
■ Széles csatorna
választék
■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül
■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre
akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első
és a második hónap
csak 5000 Ft!

7.990,-Ft/hó
HIRSAT
CSALÁDI
TV
+ NET 300

Kövessen bennünket

■ Széles csatorna
választék
■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül
■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre
akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első
és a második hónap
csak 5000 Ft!

-on is!

Balatoni Krónika
Információs Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2018. december 19-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

2 balatoni KRÓNIKA

A Salve Regina Kórus műsora után kezdődött az ünnepség, melynek keretében
meggyújtották az első adventi gyertyát.
Az érsek a hit szerepéről beszélt, megemlítve azokat az európai folyamatokat,
melyek a kereszténység ellen irányulnak.
Hangsúlyozta, fontos az összefogás, hogy
a keresztény értékek éljenek, megmaradjanak. Hozzátette: karácsonykor a szívünket kell megtölteni szeretettel, s nem
drága ajándékokkal körberakni a fát. A

Lelkünk melege
A Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom előtti téren 2,5 méter magas
és 12 méter átmérőjű adventi koszorú
épült fel tűzifából. A „Lelkünk melege”
kezdeményezésről Ruzsics Ferenc,
Keszthely polgármestere az építés indulásakor és advent első vasárnapján
is sajtótájékoztatót tartott, hangsúlyozva: a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány ötlete alapján útjára indított kezdeményezés kettős célt szolgál: egyrészt így kívánnak hitet tenni a keresztény kultúra több ezer éves öröksége mellett, másrészt
pedig a keresztényi szeretet megnyilvánulásaként a rászorulókon szeretnének segíteni az adományokból összegyűjtött
fával. Kiemelte: a koszorú csendes demonstráció a nyugat-európai tendencia ellen, miszerint a vallási esélyegyenlőség
jegyében keresztény jelképeket távolítanak el a közterekről. Hozzátette, Európának, és benne Magyarországnak akkor van
jövője, ha megőrizzük a keresztény értékeket és átmentjük azokat a jövő generációja számára. A sajtótájékoztatón részt
vett fővédnökként dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, a védnökök közül Reisz Pál sümegi ferences házfőnök, Mihályi Norbert
Jeromos tihanyi perjel, Eperjes Károly színművész, Varga László, az ötven köbméter fát adományozó Bakonyerdő Zrt.
igazgatója, Előházi Róbert, a Szent Erzsébet Alapítvány vezetője, valamint Visegrád város képviseletében Mikesy Tamás.
Mindannyian a jótékonyság és keresztény kultúra megóvása mellett emelték fel a szavukat.

8.700,-Ft/hó
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■ Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136
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legnagyobb ajándék az ölelés, a törődés,
a szeretteinkkel való időtöltés. A szeretet,
amit nem szabad az ünnepek elmúltával
sem elhalványítani, s hitünk, amit soha
nem szabad elveszíteni. Úgy fogalmazott:
„A lényeg, hogy erkölcsösen, békében
tudjunk élni egymással, hogy egymást
segíteni tudjuk, és hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, ha a másik megbánt
minket. Ehhez igenis nagy segítséget
nyújt a hit.” Ruzsics Ferenc polgármes-

ter beszédében kiemelte az összefogást,
melynek eredményeképpen megépülhetett koszorú, amely ünnepek után a
rászoruló családokat segíti. Beszélt a
keresztény hitről, a jelképekről és a kereszténység szerepéről az európai értékrendekben. Varga László, a Bakonyerdő
Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy
örömmel segítettek, amikor megtudták,
hogy jó céllal fordultak hozzájuk. A beszédeket követően a hit reményében dr.
Márfi Gyula meggyújtotta a város koszorúján az első gyertyát, kinyitotta a betlehem kapuját és megáldotta a fából épített
koszorút. Az áldást követően Eperjes
Károly színművész szavalatát hallhatta a
közönség.
A Helikon Liget Egyesület a IV. Béla
parkban tartotta adventi ünnepségét.
Műsort adtak a Csány-Szendrey Általános Iskola diákjai, majd dr. Boldizsár
Erzsébet, az egyesület elnöke, Tál Zoltán
plébános és Kuti Géza református lelkész
mondta el adventi gondolatait.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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RÖVID HÍREK

Egyeztetések és támogatások

Látogatóközpont a Kis-Balatonnál

Véradások decemberben

NOVEMBERI SOROS ÜLÉSÉT TARTOTTA A KESZTHELYI KÉPVISELŐ-TESTÜLET. A NAPIRENDEK ELŐTT
TÉMA VOLT A TŰZIFA-TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE, A BAKONYERDŐ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK ÉS A TANUSZODA, ILLETVE A KESZTHELYI KISCÁPÁK SE KAPCSOLATA.

A KIS-BALATON A HAZAI TERMÉSZETVÉDELEM EMBLEMATIKUS HELYE, AHOL EGY TELJESEN FORMABONTÓ,
MÉGIS TÁJBA ILLŐ, KÜLSŐ ENERGIAFORRÁST NEM
IGÉNYLŐ LÁTOGATÓKÖZPONT KIVITELEZÉSE KEZDŐDIK
MEG, FÖLDTAKARÁSSAL ÉS NÖVÉNYEKKEL A TETEJÉN,
NAPELEMPARKKAL, TALAJSZONDÁS FŰTÉSI RENDSZERREL.

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház
vérellátója decemberben is várja a
véradókat. A kórházban lapunk megjelenése után 10-én, 17-én, 20-án és
27-én 13 és 16 óra között lesz véradás.
December 6-án Hévízen, a Spinning
Klubban (15–18 óráig), 13-án Zalaváron, a művelődési házban (16–18
óráig) várják a véradókat.

Elismerés a véradók napja
alkalmából
A véradók napja alkalmából a Vöröskereszt országos ünnepségén rangos
elismerést kapott, Véradásszervezést
Támogató Egészségügyi Dolgozó kitüntetést vehetett át dr. Doma Imre, a
Keszthelyi Kórház Transzfúziós Osztályának a főorvosa.
Dr. Doma Imre több mint húsz éve
a Keszthelyi Kórház Transzfúziós
Osztályának főorvosa, osztályvezető
főorvosa, a Keszthelyi Kórház Vöröskereszt alapszervezetének tagja. Úgy
szakmailag, mint emberileg kiemelkedő munkát végez a Vöröskereszt
alapvető feladata, a véradás lebonyolítása kapcsán. Nagyon jó a kapcsolata a Vöröskereszt területi, helyi
véradásszervezőivel és a véradókkal.
Dr. Doma Imre kiváló munkájának
is köszönhető, hogy Zala megyében
a Keszthelyi járás területén több esztendeje túlteljesítik az éves donortervet. A véradás szervezése, lebonyolítása során több mint két évtizede
végzett áldozatos tevékenysége, humánus mentalitása alapján vehette át
az elismerést.

Első napirendként a közösségi
együttélés szabályaival kapcsolatos önkormányzati rendeletet
tárgyalták, majd a helyi adók és
az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye került a képviselők elé. Hosszasan tárgyalták
a város 2019-től 2023-ig terjedő esélyegyenlőségi programját. Döntöttek a Keszthelyi
Környezetvédő Egyesület kérelméről, a HUSZ Kft. hitelfelvételéről, egy strandi üzlet értékesítéséről, valamint a Kossuth 41. szám
alatti helyiség bérbeadásáról. A támogatási kérelmek között nagy figyelmet szenteltek a Keszthelyi Kilométerek Egyesület
ügyének. A szervezők korábban bejelentették, hogy nem tartják meg a programot. Ezt egyeztetés követte. A testület úgy döntött, hogy ötmillió forinttal
támogatja a rendezvényt. A rendezők
jövőre is megszervezik a rangos utcai

futóversenyt több új kísérőprogrammal.
A testület az alpolgármestert megbízta a
rendezvény hosszú távra szóló tervével
kapcsolatos egyeztetéssel.
Zárt ülésen többek közt a GESZ gazdasági vezetői posztjára benyújtott pályázatról, illetve a Helikoni Ünnepségek
Alapítvány tisztségviselőinek megválasztásáról tárgyaltak a képviselők.

Szent Kozma–Szent Damján-díjat
vehetett át két orvos
Dr. Kató Csaba, a Keszthelyi Kórház osztályvezető főorvosa és dr. Varga
László zalacsányi háziorvos kiemelkedő szakmai
és kamarai munkásságát
ismerte el a Magyar Orvosi Kamara Zala Megyei
Szervezete. A 2010-ben alapított Szent
Kozma–Szent Damján-díjat forgó rendszerben adják át minden évben a nagykanizsai, zalaegerszegi és keszthelyi körzetben.
Dr. Varga László erdőmérnök édesapja
bíztatására választotta az orvosi pályát.
1979-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán, majd 1984ben csecsemő- és gyermekgyógyász
szakvizsgát tett. Több mint három évtizede praktizál körzeti orvosként, de éveken keresztül látta el a gyermekgyógyász
szakfelügyeletet Keszthelyen. Az orvosi
kamarában etikai bizottsági tagságot lát
el a mai napig.
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Dr. Kató Csaba orvos
igazgató, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa 1984-ben
szerzett orvosi diplomát
Pécsett. Ezek után a
Keszthelyi Kórház aneszteziológusaként dolgozott dr. Szép László
vezetése alatt. Főnökével közösen megszervezte az aneszteziológiai osztályt és
megalapították a Keszthelyi Vízimentő
Egyesületet. Fontos számára az orvosi
érdekvédelem, aktív szerepet vállal a kamara munkájában is.
Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Orvosi Kamara Zala Megyei Szervezetének elnöke
elmondta, a díjat azok kaphatják meg,
akik kimagaslóan és maradandóan gazdagították a megye egészségügyi értékeit.
Az elismerést minden évben két orvos
veheti át, egy fő alapellátásban és egy fő
szakellátásban. A díjra érdemes orvosokat kollégáik terjesztik a bizottság elé.

Ezt Rácz András környezetügyért felelős
államtitkár a létesítmény alapkőletételén
mondta Fenékpusztán csütörtökön. Megtudtuk: a Kis-Balaton Látogatóközpont
megépítését és a Fekete István-emlékhely
fejlesztését magában foglaló projekt 1,2
milliárd forintos uniós támogatással valósul meg. Az államtitkár kiemelte, mára
a hazai ökoturizmus legjelentősebb tényezőivé váltak a nemzeti parkigazgatóságok. Ezek működtetik a felét a mintegy
700 magyar ökoturisztikai létesítménynek, éves szinten 1,6 millió regisztrált
és ennél sokkal több nem regisztrált látogatót vonzva túraútvonalaikon, tanösvényeiken. Az elmúlt 6-8 évben 50
százalékkal nőtt az érdeklődés ezen látogatóhelyek iránt – tette hozzá. Manninger
Jenő országgyűlési képviselő, Zala megye
fejlesztési biztosa arról beszélt, hogy régi
vágya a térségnek a Kis-Balaton részben
még rejtett kincseinek jobb bemutatása. „Az új látogatóközpont jó helyen,
jó feltételek közt valósulhat meg, közel a
turistaáramlathoz, így bekapcsolódhat a

térség aktív turizmusába is szárazföldön
és vízen egyaránt” – fogalmazott, utalva a
Hévízi-csatorna közelségére.
Puskás Zoltán, a projektgazda Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője elmondta, folyamatosan nő az
érdeklődés a térség iránt, miközben a látogatók fogadására már régóta alkalmatlan a meglévő infrastruktúra. A tervek
szerint 2020. június közepéig épül meg a
Kis-Balaton kapujának is nevezhető új látogatóközpont a Vönöczky Schenk Jakab
kutatóház szomszédságában, mintegy
1300 négyzetméteren, moziteremmel.
Lesznek kültéri attrakciók, köztük játszótérrel. A projekt részeként a Diás-szigeti
emlékház mellett felújítják a Matulakunyhót is, és sor kerül eszközbeszerzésekre. A vezérigazgató arról is beszámolt,
hogy az alapkőletétel azért húzódott,
mert a pályázat óta jelentősen nőttek az
árak, és 245 millió forint többletköltség
merült fel az eredeti árkalkulációkhoz
képest, amit sikerült szintén elnyerni támogatásként.

Munkatáborok áldozataira emlékeztek
A Gulagra elhurcolt közel 700 ezer hadi- és politikai fogolyra emlékeztek Keszthelyen. Szibériában kegyetlen időjárási körülményeket, éhezést, brutalitást és kemény munkát kellett megtapasztalniuk mindazoknak, akik a sztálini Szovjetunió
áldozatául estek. A rossz időjárás miatt a Fő téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban hajtottak fejet az áldozatok előtt a megemlékezők. Felelevenítették
a szibériai munkatáborok borzalmait, a vég nélküli kegyetlenségeket. Elhangzott, a
táborok bevallott célja a munkaerő-szükséglet kielégítése volt, a rendszer azonban
megfélemlítésre is használta ezeket. A megemlékezésen id. Bajzik Lajos megpróbáltatásait elevenítették fel. Elhangzott, már az elhurcolás körülményei is embertelenek
voltak, hetekig utaztatták a foglyokat, akiket elvadult gyerekbandák is megtámadtak. A Gulag-túlélőről menye, Bajzik Lajosné emlékezett meg. Elmondta, id. Bajzik
Lajos feleségét 1944-ben hurcolták el a nyilasok, ő pedig tehetetlen dühében belelőtt
a nyilas pártházba. Ennek következményeként elkobozták a vagyonát, és kötelezték,
hogy lépjen be az antibolsevista csapatba. Bajzik Lajosné elmondta, apósa tevőlegesen nem vett részt semmiféle fegyveres akcióban, de a felszabadulás után ennek a
belépésnek köszönhetően ítélte el egy orosz hadbíróság, s vált politikai fogollyá. A
megemlékezés zárásaként Bajzik Lajosné Félelem című verse hangzott el. A megemlékezők ezután a Várkertben lévő emléktábla előtt hajtottak fejet. A város nevében
koszorút helyezett el Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester és
Vozár Péterné képviselő. Vidi József Gulag-túlélő, valamint a keszthelyi lakosok virágokkal és mécsesekkel tisztelegtek az áldozatok előtt.
2018. December 5.
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Az Asbóth-iskola fél évszázada
A Zala Megyei Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fennállásának 50.
évfordulója alkalmából ünnepi rendezvényen mutatták be az intézmény régi és mai arculatát, tevékenységét a Balatoni Múzeumban.

30 mp

A jubileumi ünnepségen dr. Sifter Rózsa,
Zala megye kormánymegbízottja méltatta az iskolában folyó tevékenységet.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő
elmondta: nagy büszkesége az Asbóthiskola a térségnek. Nem azért, mert Zala
megye legnagyobb létszámú iskolája,
hanem mert mindig arra törekedtek,
hogy magas színvonalú oktatással gyarapítsák a különböző szakterületen végzett jó szakemberek számát. A fenntartó
részéről Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta: egyes szakmákat tekintve az
elsők között jegyzik Magyarországon, de
ismertté váltak jól felkészült diákjai Európában és Európán kívül is.
1968-ban, szeptember 1-jén nyitotta meg

CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

kapuit a keszthelyi iparos oktatás bölcsője. Az iskola megalapítását, az oktatás
kezdetét és jelenét Csótár András, a ZSzC
Asbóth Sándor Szakgimnáziumának és
Szakközépiskolájának igazgatója mutatta
be az ünneplőknek. Elmondta: az ötven
év alatt az intézmény több fenntartó mellett számos átalakuláson, névváltozáson
ment át. Áttörés volt az 1991/92-es tanév, amikor bevezették a szakközépiskolai
képzést. Hamarosan technikusi képzés
is volt két szakmában, és a megyében
elsőként elindult a kozmetikusképzés is.
1996-ban megyei irányítású lett az iskola. Négy évvel később Pedagógiai Nívódíjban részesítették az intézményt. 2001
nagy változást hozott. Felvette az iskola a
szabadságharcos tábornok, Asbóth Sándor nevét. A 2004/2005-ös tanévtől újabb
iskolákat csatoltak az Asbóthoz, így tér-

ségi iskola lett. Időközben tanműhely,
műfüves pálya épült, 2008-ban megkapta
a Közoktatás Minőségéért Díjat. 2013-tól
a KLIK látta el a fenntartói feladatokat a
jelenlegi fenntartóig.
Csótár András megköszönte a pedagógusoknak azt a munkát, ami elhivatottságukkal, felelősségvállalásukkal és példamutatásukkal neveli a jövő nemzedékét
és teszi sikeressé az intézményt. Köszönetet mondtak az első pedagógusnak,
Flaskár Mihályné magyar-történelem
szakos tanárnak, Csepregi Jánosné gazdasági vezetőnek és Szemes Péternek,
aki 23 éven át igazgatta az iskolát. A
jubileumi ünnepségen Nagy Bálint alpolgármester mondott pohárköszöntőt,
melyben hangsúlyozta, hogy egy iskola
nemcsak az ott dolgozók, az ott tanulók
büszkesége, hanem mindenkié.
(hé)

Zámor városrészben elkészült a játszótér

TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!

Elmondta: a területen korábban is játszótér volt, de a lakossági fórumokon,
beszélgetéseken egyértelműen kiderült,
hogy szükség lenne annak fejlesztésére,
bővítésére és modernizálására.
– Mivel Zámor városrészben sok a kisgyermekes család, fontosnak tartottam,
hogy fejlesszük a szabadidős tevékenységgel kapcsolatos lehetőségeket, azért is,
mert ez elsősorban a családokat – köztük
is a kisgyermekeseket – célozza meg. Ebből az indíttatásból álltunk neki a tervezésnek, a kivitelezésnek – fogalmazott.
– Forrást a Balaton Fejlesztési Tanácstól

Vásároljon indulás előtt autópályamatricát okostelefonjáról gyorsan,
egyszerűen és biztonságosan.
Szolgáltatásainkról és viszonteladó
partnereinkről bővebb információ:
www.nmzrt.hu

NMF_MobFiz-AUTOPALYA-180,3x267.indd 1
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Új játszótér várja a gyermekeket Zámor városrészben, a Semmelweis utcában. A bruttó 12 millió forintos beruházással és egyéb fejlesztésekkel, tervekkel kapcsolatosan
Nagy Bálint, a városrész önkormányzati képviselője, Keszthely alpolgármestere adott
tájékoztatást.

2018. December 5.

2018. 10. 17. 14:50

sikerült szerezni, két fordulóban összesen 12 millió forintból tudtuk megvalósítani a beruházást. Az összegből új játékokat, biztonsági elemeket szereztünk
be, s hogy a szülők számára kellemesebbé és kényelmesebbé tegyük a játszótéri
tartózkodást, padokat is kihelyeztünk.
A talaj kiegyenlítéséhez, a füvesítéshez
sok termőföldet szállítottunk a területre, majd fákat és bokrokat ültettünk. A
rendelkezésre álló forrásokból sikerült
felújítanunk a szomszédos Barátok asztalát is.
Nagy Bálint a további tervekkel kapcso2018. December 5.
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latosan hozzátette: szeretnének a játszótér mellett egy szenior fitneszparkot
kialakítani, ami a következő év közepére elkészülhet. Gondolnak a kutyásokra
is, jelenleg – nemcsak Zámor, hanem az
egész város tekintetében – egyeztetnek
arról, hogy milyen beruházásokat valósítsanak meg.

Hatvan éve táncolnak
Táncházzal ünnepelte alapításának hatvanéves évfordulóját
a Georgikon Néptáncegyüttes. Keszthely egyik legrégebbi kulturális csoportja a Georgikon falai közt szervezte meg ünnepi
találkozóját.

A múltunk tégláira építkezünk – hangsúlyozta köszöntőjében
a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja. Polgár J. Péter elismerését fejezte ki a jelenlevők felé. A város polgármestere,
Ruzsics Ferenc is köszöntötte a jubiláló csoportot, kifejtve: a
jubileum a Georgikon és egyben a város ünnepe is. Elhangzott: az elmúlt hatvan év során több százan fordultak meg az
együttesben. A jubileumi találkozón mintegy százhúsz jelenlegi és egykori tag jelent meg. Az együttes Keszthely egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező kulturális
csoportja. A rendezvényen kiderült, hogy az együttes jelenleg
hullámvölgyben van. Művészeti vezető és megfelelő utánpótlás híján csak projektszinten működnek. A vezetés azon dolgozik, hogy újra életet leheljenek a nagy múltú csoportba. A
táncház meglepetésvendége Fodor Mátyás volt. A „Fölszállott
a páva” tehetségkutató verseny szólótánc győztese egy tánccal
ajándékozta meg az ünneplőket.

Új hangversenyzongorával
Több mint tizenötmillió forint adományt kapott a keszthelyi Zeneiskola Baráti Kör Egyesület, e pénzből elsőként egy márkás
hangversenyzongorát vásároltak. Egy hangverseny keretében
mutatták be a hangszert és annak hangját az érdeklődő közönségnek.

Jó beszélgetni, de még jobb tenni
a közösségek megtartásáért
Időskorúak, civil, szervezetek, egyesületek tagjai találkoztak
a Balaton Színházban a Keszthelyi Idősügyi Tanács meghívására.
A november utolsó napján megrendezett találkozó a Mindenki
névnapja elnevezést kapta.
Egy már októberben elindult programsorozattal
szeretnék Keszthelyen hagyományossá tenni a közösségi rendezvényeket.
Ennek egyik állomása volt
a szeptember végén megrendezett Őszköszöntő a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen. A Keszthelyi Idősügyi Tanács kezdeményezésére szervezték meg november 30-án a Mindenki névnapja elnevezésű,
hangulatos találkozót is a Balaton Színházban, melyre nemcsak
a városból, hanem a térségből is érkeztek. A rendezvény fókuszában az idős emberek álltak.
Közel 200-an voltak. Civil szervezetek, egyesületek aktív tagjai, képviselői. Mindannyian egy-egy közösséghez tartozva élik
a mindennapjaikat. Ki azért, mert már a sokévi munka után
megérdemelt nyugdíjaséveit éli, ki pedig azért, mert az élet
közbeszólt, és egészségi állapota változott, de nagyon fontos
számára a társaság, ami sokszor átlendít a nehézségeken is.
Mert ahogyan sokan közülük megfogalmazták: „Az ember
alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét,
a közösségben való létezés.”
A kis ünnepség résztvevőit Nagy Bálint alpolgármester, a
Keszthelyi Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte, gondolataiban
kiemelve, hogy minden generáció hálát adhat az idős embereknek. Az ő életüket, a mindennapjaikat szeretné az Idősügyi
Tanács civil szervezetek összefogásával programokkal, rendezvényekkel felpezsdíteni, hogy minél többet találkozhassanak,
hogy legyenek alkalmak beszélgetésekre, hogy ne a magány és
a probléma uralja az életüket. Terveik szerint évente több rendezvényt szerveznek az idősek számára. Így, ha jól érzik magukat együtt, nem csupán új élménnyel gazdagodnak, hanem van
mit emlegetni, van miből meríteni a hétköznapokban.
A rendezvényen bemutatkoztak a városban és a város környékén működő egyesületek is. Az időskorúakat nemcsak megvendégelték, hanem műsorral és ajándékkal kedveskedtek az
elmúlt időszakban névnapjukat ünneplőknek is.

A zongoraavató hangversenyt egy kilenc esztendős tehetség, Kádár Viktória játéka vezette fel. Ezt követően lépett a színpadra az est meghívott művésze, Szokolay Balázs
Liszt-díjas zongoraművész, aki a koncertet Mozart K. 330-as C-dúr szonátájával
kezdte. A hangversenyzongora kiváló hangjával elkápráztatta a közönséget. Hos�sza száznyolcvannyolc, a szélessége százötvenkét centiméter. A súlya tekintélyes:
háromszázharmincnégy kilogramm. A zongoraavató hangversenyt megelőzően dr.
Gárdos Tamás, a Zeneiskola Baráti Kör Egyesület elnöke szólt a zeneiskola hangversenytermét teljesen betöltő közönséghez. Úgy fogalmazott: a Kawai cégnél alapelv,
hogy a minőségi hangszer alapvető fontosságú a művészi benyomások hű tolmácsolásához, mivel a hangszeren keresztül a művész a szívünket érinti meg. Bánhidai
Tamás, az intézmény igazgatója elmondta: az ötvenezer eurós adomány felajánlója
egy magánember, aki a személyét illetően teljes titoktartást kért. Véleménye szerint
a magas adomány egyben a munkájukat is minősíti. A minőségi, japán hangszer az
adomány egyötödéből került ki. A Zeneiskola Baráti Kör Egyesület a fennmaradó
összeget az alapító okiratában meghatározott célokra fogja felhasználni.
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MVM KONCERTEK

2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET
BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY
RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:

AZONGORA.HU OLDALON

MVM_koncert-v01-SAJTO-180,3x267.indd 1
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AKCIÓK ÉS INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSOK
A BUDAPEST BANK KESZTHELYI FIÓKJÁBAN

Lesz Keszthelyi Kilométerek
A korábbi bejelentés ellenére, köszönhetően az önkormányzat támogatásának, jövőre
is megrendezik a Keszthelyi Kilométerek futóversenyt. A képviselő-testület felkérte
Nagy Bálint alpolgármestert, hogy a rendezvény jövőjével kapcsolatosan folytasson
egyeztetéseket.
– Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
városban legyen egy olyan nagyszabású
futóverseny, mely nem csak a sport, de
marketing szempontjából is meghatározó Keszthely számára – kezdte. – Néhány
hete magam is sajnálattal és meglepődve
olvastam a KKM honlapján a főszervező
bejelentését, miszerint 2019-ben elmarad
a verseny. Úgy gondoltam, hogy városvezetőként feladatom utánajárni, hogy
ennek mi az oka. Néhány napon belül
egyeztetést kezdeményeztem a főszervezővel. Keszthelynek szüksége van egy
nagyszabású futóversenyre. Javasoltam,
a szervezést úgy oldjuk meg, hogy ne
egy évre, hanem hosszú távra – három-

öt évre – tervezzünk. Ez felelősségteljesebb és hatékonyabb mindenki számára.
Mind a szervezők, mind az önkormányzat számára kiszámíthatóbb szervezést,
biztosabb jövőt tesz lehetővé. Ebben az
esetben nem lennének bizonytalanságok,
csak biztosítékok. Hiszen még egyszer
nem fordulhat elő, hogy a város futóversenyének megszervezése kérdéssé válik.
Nagy Bálint javaslatot tett a képviselőtestületnek arra, hogy a verseny jövőjét
hosszú távra biztosítsák.
– Elsődleges cél volt, hogy ne szakadjon
meg a folyamat, azaz jövőre kerüljön
sor a tizenkettedik KKM futóversenyre.
Örömteli, hogy a képviselő-testület a leg-

STABILAN, TÖBB MINT 13 ÉVE VÁRJA MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELEIT A BUDAPEST BANK KESZTHELYI FIÓKJA A KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN.
HORVÁTH TEODÓRA FIÓKVEZETŐT A BANKFIÓKRÓL, A DIGITÁLIS BANKI MEGOLDÁSOKRÓL, VALAMINT AZ ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL KÉRDEZTÜK.

utóbbi ülésen elfogadta a javaslatom, így
jövő évben nem marad el a Keszthelyi
Kilométerek futóverseny. Ezzel együtt a
képviselő-testület felhatalmazott, hogy
folytassak egyeztetéseket a szervezőkkel annak érdekében, hogy megfelelő
biztosítékokat építhessünk be egy nívós,
Keszthelyhez méltó futóverseny megtartása érdekében hosszú távon.

A kiscápáknál járt a Magyar Úszó Szövetség elnöke
A Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület egyik edzésén vett részt dr. Wladár Sándor és Turi György, a Magyar Úszó Szövetség elnöke és
szakmai alelnöke. A magas rangú vendégek a Kiscápák hívására érkeztek a városba, ahol Ruzsics Ferenccel, Keszthely polgármesterével tárgyaltak az egyesület támogatási lehetőségeiről.
Dr. Wladár Sándor elmondta,
a szövetség kiemelt célja, hogy
a Minden gyerek tanuljon meg
úszni programban, valamint az
utánpótlás-nevelésben is kellő
támogatást nyújtson. Elhangzott,
az úszásoktatásban csak olyanok
vehetnek részt, akik valamilyen,
a Magyar Úszó Szövetség által
kiállított licenccel bírnak. A szövetség amellett lobbizik, hogy a
Kiscápák kapja meg korábbi helyét ebben a rendszerben, hiszen
az egyesület számos kiemelkedő eredményt mondhat a magáénak. Két úszójuk bekerült a Héraklész válogatottba,
Nett Vivien és Hetyei Nóra, utóbbi a serdülő válogatott csapatát is erősíti. Mindezek mellett 5 úszó a Jövő Bajnokai válogatott tagja is. A megyei diákolimpián
13 úszó vívta ki a lehetőséget az országos
versenyen való megmérettetésre. Márciusban az Országos Úszás Diákolimpián
2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzéremmel
gazdagodott az egyesület. A korosztályos
országos bajnokságokon 21 érmet sze-

reztek idén a Kiscápák. Hetyei Nóra kétszeres országos bajnok lett, hiszen 100 és
200 m mellúszásban is maga mögé utasította a mezőnyt, míg Nett Vivien 200
m pillén úszta korosztálya legjobb idejét.
Összesen 10 gyerek szerzett érmet, köztük 6 úszó egyéni versenyszámban ért
el dobogós helyezéseket, míg négyen a
csapatversenyek bronzérmeihez járultak
hozzá. Ennek köszönhetően az egyesület
az országos pontversenyben a harmadik
legeredményesebb lett Pécs és Győr után.
Dr. Wladár Sándor hozzátette, a Kis-
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cápák Sportegyesület 2012-es
megalakulása óta olyan eredményeket tudhat a magáénak, amelyekkel kivívták az elismerést, és
érdemesek a támogatásra. Hozzátette, Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője is fontosnak tartja Keszthely sportéletét, és a város polgármesterével
folytatott tárgyalást is sikeresnek
ítélte a Magyar Úszó Szövetség
elnöke.
Szántó Kata, a Kiscápák Sportegyesület elnöke kiemelte, nagy dolog
számukra, hogy a szövetség vezetése személyesen látogatott el Keszthelyre. Hozzátette, az, hogy felfigyeltek a Kiscápákra,
nagyon nagy lépés az egyesület életében.
Az úszók számára meglepetés volt az elnöki látogatás, de nagy örömmel fogadták a küldöttséget. A fiatalok kicsit megilletődötten fogtak kezet a vendégekkel,
majd közös fotók is készültek. Az egyesület és a szövetség vezetősége is eredményesnek ítélte a látogatást.
(rk)

Mióta működik Budapest Bank fiók
Keszthelyen?
2005 óta várjuk a városban ügyfeleinket a bankunktól megszokott ügyfélbarát kiszolgálással, kellemes légkörben.
Ami engem illet, már a bankfiók megnyitása óta itt dolgozom, 2009-től kirendeltségvezetőként, 2016 óta pedig
fiókvezetőként. Nap mint nap arra törekszem, hogy a hozzánk betérő ügyfelek
a legmagasabb színvonalú kiszolgálást
kapják. Mindebben egy nagyszerű csapat
is a segítségemre van, akik nélkül mindez nem valósulhatna meg. Kollégáimmal
együtt büszkék vagyunk arra, hogy az
ügyfeleink személyre szóló figyelemben
részesülnek, és barátságos, családias légkörben intézhetik pénzügyeiket.
Hogyan tartja a lépést a digitalizációval
a Budapest Bank?
A Budapest Bank célja, hogy digitális
megoldásaival az élvonalba kerüljön, és
ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít

az innovációra. Folyamatosan fejlesztjük
internetbankunkat és mobilalkalmazásunkat is, utóbbin keresztül pedig ma

már elérhető a mobilfizetés virtualizált
bankkártya révén, valamint idén bevezettük a sárgacsekk-befizetés lehetőségét
is.
Ugyanakkor a digitalizáció térhódítása
mellett a bankfiók számunkra ugyanúgy
fontos maradt az ügyfélkiszolgálás terén, hiszen tudjuk, hogy
számos esetben nagyobb bizalommal fordulnak ügyfeleink a
banki ügyintézőkhöz segítségért,
tanácsért. A bankfiókunkban ingyen wifit biztosítunk a nálunk
várakozó ügyfeleinknek, valamint a helyiségben kihelyezett
tabletet is használhatják ügyintézésre.
Milyen szolgáltatásokkal várják
az ügyfeleket a bankfiókban?
A bankfiókban teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínálunk a lakossági ügy-

feleinknek, valamint a kisvállalkozások
számára. Ügyfeleink bizalommal fordulhatnak hozzánk pénzügyi kérdésekben,
hiszen mi mindig segítünk megtalálni a
számukra legmegfelelőbb megoldást.
Lakossági ügyfeleinknek a különböző
élethelyzetekhez és igényeikhez rugalmasan illeszkedő, korszerű megoldásokat
kínálunk, legyen szó számlavezetésről,
hitelről, vagy befektetési, megtakarítási
szolgáltatásokról. Természetesen a kisvállalkozások is bizalommal fordulhatnak hozzánk akár számlavezetési, akár
hitelfelvétellel kapcsolatos kérdéseikkel.
Érdemes betérnie bankfiókunkba azoknak is, akik jelenleg még nem rendelkeznek lakossági bankszámlával a Budapest
Banknál, hiszen most kedvezményes feltételek mellett nyithatnak Komfort vagy
Zéró számlacsomagban lakossági forint
fizetési számlát 2018. december 31-ig*.

* Lakossági bankszámla EBKM: 0,00%. A számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről részletes tájékoztatást a mindenkori Lakossági számlavezetés hirdetmény valamint a Lakossági Általános Szerződési Feltételek forint vagy deviza bankszámla nyitására
és vezetésére, bankkártya szolgáltatásokra, valamint folyószámlahitelre vonatkozó része; továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza, valamint a Új lakossági
fizetési számlanyitást ösztönző promóciós Hirdetményben nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései irányadóak. Az egyes számlacsomagok
fenntartásának alapfeltételére vonatkozó részletes információt a Lakossági számlavezetés Hirdetmény tartalmazza. A jelen tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak.
A Bank fenntartja a jogot, hogy az akciós időszakot az ügyfél egyidejű hirdetményi tájékoztatásával a szolgáltatásokra vonatkozóan, részben, vagy egészben
meghosszabbítsa.
A számlacsomagok az első éves kedvezmények biztosítása érdekében Komfort Extra (KFE), vagy Zéró Extra (ZRE) számlacsomagokban nyílnak.
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3. rész

Hulladékgyűjtési kisokos

Környezetbarát csomagolási megoldások karácsonyra
Soron következő kisokosunkban nem közvetlenül a hulladékgyűjtéssel, hanem a hulladékképződés megelőzésével foglalkozunk.
Az ünnepek közeledtével szeretnénk felhívni a figyelmet a rengeteg feleslegesen képződő hulladékra! A karácsonyi ajándékozás
során mindenki igyekszik, hogy a megfelelő ajándékkal lepje meg szeretteit, és nagy hangsúlyt kap a csomagolás is. Az üzletek
telis-tele vannak szebbnél szebb csomagolópapírokkal, és mi ezeket előszeretettel használjuk. A karácsonyi ajándékcsomagolás
hozzátartozik az ünnephez, mindig gondosan, nagy szeretettel, akár órákon át elbíbelődve készülnek a kisebb-nagyobb csomagok. Betesszük a fa alá, lefotózzuk, hogy milyen gyönyörű a nagy halom díszes csomag, jönnek a gyerekek, őket is lefotózzuk
a csomagokkal, majd pedig az ajándékozottak egy perc alatt tépik,
szakítják, és ezek a rövid életű csomagolóanyagok már landolnak is a
(jó esetben szelektív) kukában. Érdemes átgondolni, hogy valóban
megéri-e megvásárolni ezeket a csomagolópapírokat? Feleslegesen
kiadni érte a pénzt, mikor úgyis tudjuk, hogy néhány perces funkcióját betöltvén már kerül is a kukába? Érdemes ezért a pár percért fákat/erdőket kivágni? Érdemes ezért a pár percnyi szépségért
terhelni a környezetünket? Valószínűleg sokan ledöbbennének, ha
tudnák, hogy a karácsonyi időszakban mennyi csomagolóanyag kerül
a kukákba szerte a világon.

Napjainkban egyre többen vannak, akik igyekeznek a díszes papírcsomagolásokat kiváltani valamilyen környezettudatosabb csomagolási móddal.
Különbözo, a háztartásokban is található alapanyagok felhasználásával és egy kis kreativitással
csodálatos csomagolások készíthetok. Az interneten
rengeteg kreatív ötletet találunk, ezekbol válogattunk össze mi is néhányat, így ösztönözve Önöket
is a környezetkímélobb csomagolási megoldásokra.

• ÚJRAHASZNOSÍTOTT
PAPÍR:
Ha mindenképpen
csomagolópapírt
szeretnénk vásárolni, válasszunk újrahasznosított
papírt, ez negyedannyira
környezetterhelő, mint a
rendes papír.

• A TEXTIL a legsokoldalúbban alkalmazható anyagfajta, amely a legtartósabb is a felsorolt megoldások közül,
hiszen évről évre újra fel lehet használni, tovább lehet
adni. Készíthetünk belőle zsákokat, bortartót, de egy terítőbe vagy konyharuhába is csomagolhatunk, így maga
a csomagolás is ajándék.

• RÉGI PAPÍROKBÓL
nagyon tetszetős
csomagolások
készíthetők.

• Egy kis fantáziával
üres KONZERVDOBOZOKBÓL
is nagyon kreatív
csomagolás készíthető. Ajándékozhatunk
benne pl. saját készítésű kekszeket vagy
egyéb apróságokat.

Ezúton is kívánunk Önöknek
örömteli ünnepi készülődést!

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Nyitvatartás: hétfő 8–18 h, szerda 13–16 h, péntek 8–14 h • Telefon: 06/83/777-478 • E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu
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Vásároljon szeretteinek
uszodabérletet Mikulásra,
karácsonyra!
Egészséges, pihentető kikapcsolódást nyújt, kedvező áron.
Várjuk Kedves Vendégeinket
az ünnepek alatt is!
Keszthely város jegyzője
pályázatot hirdet a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal
pályázati (műszaki) referens
munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati
kiírás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely
város honlapján:
https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. december 31.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Felhívás

javaslattételre
Keszthely Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 328/2013.
(X. 31.) számú határozatában úgy
döntött, hogy létrehozza Keszthely
város Települési Értéktárát.
A Keszthelyi Települési Értéktár
Bizottság a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja
a javaslatokat, bárki részt vehet a
közös „kincseskamra” feltöltésében.
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Javaslat értéktárba történő felvételhez) letölthető Keszthely
város honlapjáról (https://www.
keszthely.hu/kozelet/keszthelyiertekek/telepulesi-ertektar).
Az elkészített javaslatokat elektronikusan a polgarmester@keszthely.
hu e-mail-címre vagy postai út
esetén elektronikus adathordozón
lehet eljuttatni 2018. december 15.
napjáig Keszthely város polgármestere címére (Keszthely Város
Önkormányzata, Ruzsics Ferenc
polgármester, 8360 Keszthely, Fő
tér 1.).
A felhívás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek.
Ruzsics Ferenc polgármester
Települési Értéktár
Bizottság elnöke

ÚJ EKG-MONITOR A KÓRHÁZNAK

24 órás, hordozható EKG-monitort vehetett át
a Keszthelyi Kórház kardiológiai szakrendelése. Az eszközt a Keszthelyi Szív Alapítvány
adományozta azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a betegek várakozási idejének lerövidítéséhez. Az eszköz ünnepélyes átadóján
elhangzott, a szívritmuszavar és a koszorúérproblémák diagnosztizálásában alapeszköz ez
az EKG-monitor. A készülék a kórház falain kívül, a páciens hétköznapi tevékenysége
során rögzíti az adatokat.
A Keszthelyi Kórház már rendelkezik egy ilyen géppel, ezzel azonban 1–1,5 hónapos
várakozási idővel tudtak vizsgálatokat végezni. Az új gépnek köszönhetően ez az idő
akár 1-2 napra is csökkenhet. Dr. Horváth Csaba, a Keszthelyi Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, ez az eszköz ma már egy kivizsgálási
sornak az alapeleme, amelyre a napi rutinban szükség van. Ilyen gépekkel megközelítőleg 200 vizsgálatot végeznek egy évben Keszthelyen, ezért fontos, hogy a kórházban
több ilyen eszköz is rendelkezésre álljon. Az osztályvezető főorvos kiemelte, a kezelés
szempontjából az időfaktornak óriási jelentősége van, a szívgyógyászatban a percek
is sokat számítanak. Hozzátette, Zala megye kifejezetten terhelt koszorúér-betegség
szempontjából, a betegség halálozási aránya azonban világszerte, így Magyarországon
is csökkenő tendenciát mutat.
A Keszthelyi Szív Alapítvány tagjai a kórházzal
egyeztetve szerezték be a készüléket, amelynek értéke nagyjából félmillió forint. A Keszthelyi Szív- és
Érbetegek Egyesületének elnöke, Olexa Imre kérte a
kardiológiai szakrendelés dolgozóit, hogy az általuk
beszerzett műszerek használata során tagjaik kapjanak elsőbbséget tagsági igazolványuk felmutatása
mellett.

TÁJÉKOZTATÓ
Keszthely város jegyzője a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 9/2017. (V. 19.) NGM-rendeletben, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével értesíti a lakosságot, hogy a 2018. december hónapban
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint
alakul.
I. Decemberi ügyfélfogadási rend:
2018. december 14. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2018. december 15. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
II. Igazgatási szünet:
2018. december 27. (csütörtök) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel.
2018. december 28. (péntek) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és a halálesetek
anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőnél a Keszthely, Fő tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak szerint:
2018. december 28. (péntek): 		
8.00 – 12.00 óráig
Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, házasságkötésre bejelentkezés, szertartások megtartása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.)
történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2019. január 4. (péntek). 				Dr. Horváth Teréz jegyző

2018. December 5.

balatoni KRÓNIKA 13

programajánló
keszthely városi programok

December 5.
Betlehem és a Szentföld
Betlehem és a Szentföld címmel tart előadást Tám László a Balaton Színházban
december 5-én 17 órakor.

December 6.
Mikulás-nap
Mikulás-nap várja az érdeklődőket a Belvárosi Múzeumokban december 6-án 10
órától. A Fő térre hintón érkezik a Mikulás 16 órakor, majd fél ötkor Berkes Dániel és tanítványai adnak koncertet.

December 8.
Adventi gondolatok
Adventi gondolatok címmel dr. Papp
Lajos szívsebész professzor tart előadást
a Balaton Színházban december
8-án 16 órakor.

December 14.
Az én gyermekkori karácsonyaim
Az én gyermekkori karácsonyaim címmel dr. Petánovics Katalin néprajzkutató
tart előadást a Balaton Színházban december 14-én 16 órakor.

December 15.
Karácsonyi családi délután
Karácsonyi családi délután várja az érdeklődőket december 15-én 14 órától a
Balatoni Múzeumban. 17 órától a sétálóutcán a Boombatucada dobegyüttes
játszik, 18 órakor Fő téren a Keszthelyi
Jazz Műhely ad koncertet, 18 órakor a
Helikon Kastélymúzeumban Huszti Bernadett Maria ária- és dalestjére kerül sor.

December 9-től
Adventi gyertyagyújtások

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Keszthelyen, a Fő téren december 9-én 17 órakor gyújtják meg
a második adventi gyertyát. Ezt
követően a Balaton Színházban 17.30 órakor tartják a Zala
Megyei Adventi Kórustalálkozót,
majd a Lélekmadár együttes ad
koncertet a Fő téren. A harmadik
gyertyát december 16-án 17 órakor gyújtják meg, majd 18 órakor Záborszky Péter, 19 órakor a
Szironta együttes ad koncertet. 19
órakor a karmelita bazilikában,
másnap 18 órakor a Helikon Kastélymúzeumban a Helikon Kórus
ad karácsonyi koncertet.
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moziműsor
tapolca

2018. november 29 –
december 17.
VAN GOGH
– Búzamezők és borús égbolt
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 14:30 1200,-Ft
Karácsony mentőakció
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Lucia látomásai
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Nyughatatlan özvegyek
november 29 – december 5.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
A DIÓTÖRŐ és a négy birodalom
december 6 – 9.
csütörtök – vasárnap 14:30 2D 1200,-Ft
A Grincs
december 6 – 12.
csütörtök – szerda 16:30 3D 1400,-Ft
december 8 – 9.
szombat – vasárnap 13:00 2D 1200,-Ft
Robin Hood
december 6 – 12.
csütörtök – szerda 18:00 1200,- Ft
BÚÉK
december 6 – 12.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
Lengemesék 2. – Tél a nádtengeren
december 15 – 16. szombat – vasárnap,
december 18 – 19.
kedd – szerda 15:00 1200,-Ft
december 14. péntek 13:45
december 17. hétfő 10:45
A Grincs 2D
december 13. csütörtök,
december 15 – 16.
szombat – vasárnap 16:30 1200,-Ft
december 18 – 19. kedd – szerda,
december 14. péntek 15:00
december 17. hétfő 13:30
Jegyek elővételben a mozi pénztárában!
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

ONLINE jegyfoglalás!
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu.

Jegyrendelés, információ:
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497es telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)
2018. December 5.
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Az esemény főtámogatója:
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