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Meszéna Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai tanácsadója köszöntőjében méltatta Keszthely eredményeit és
az idei évre vonatkozó terveit. A Helikon
park megújítását célzó „Zöld város” projektet és a strandfejlesztéseket egyaránt
fontos beruházásoknak nevezte, mondván: véleménye szerint ezek további fellendülést hozhatnak a város turizmusában. A kormány intézkedései kapcsán
elmondta, hogy Magyarország erősödő
gazdasággal vág neki az új évnek. Több
területen is pozitív intézkedésekről számolt be a Miniszterelnöki Kabinetiroda
munkatársa. Beszélt egyebek mellett a
minimálbér emeléséről, az otthonteremtési program bővítéséről, a nyugdíjak nö-
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vekedéséről, valamint a béremelésekről.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere beszédében a tavaly megvalósított

beruházásokat sorolta, majd a 2019-es
tervekről, feladatokról beszélt. Elmondta: a „Zöld város” projekt és az egykori
Reischl-féle sörház megújítása is megfelelő ütemben halad,
csakúgy, mint az ipari park
infrastrukturális beruházása.
Hozzátette, hogy az elkövetkező időben sikerül részben
megoldani a kertvárosi csapadékvíz-elvezetést, és ingyenes
B+R parkoló fog épülni. Hangsúlyozta, hogy a város tavalyi
iparűzésiadó-bevétele az előző
évihez képest 17 százalékkal
nőtt. Örömtelinek nevezte, hogy
a két nagy szálloda zárvatartása ellenére
az idegenforgalmiadó-bevétel közel 6 százalékkal
túlhaladta a tervezettet.
Elhangzott, hogy mintegy
200 millió forint pozitív eredménnyel zárta az
évet Keszthely. Kiemelte:
2019. április 2-án, Festetics
György halálának 200 éves
évfordulója napján a gróf
földi maradványait a Fő
téri plébániatemplomból
áthelyezik a megszépült
mauzóleum épületébe. A városvezetés
bízik abban, hogy az eseményt Magyarország miniszterelnöke is megtiszteli.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési
képviselője hangsúlyozta: közel négymilliárd forintnyi forrás érkezik a Területi

Operatív Programból a városnak. Ennek tükrében kiemelte a Helikon Kastélymúzeum fejlesztéseit, hangsúlyozva,
hogy egyértelműen a Festetics-örökségre
épül a város. Elmondta: „Európa egyik
legnagyobb kastélyparkja jön létre, ami
igazán látványos, nagyszerű dolog lesz.
Ezt kiegészítik a Vadászati Múzeum további bővítései. Azt gondolom, hogy
minden keszthelyi szívéhez közel álló
fejlesztés a Fenyves allé rendbehozatala,
és Fenékpusztán az épület turisztikai célra való átalakítása. Ez is az elkövetkező
néhány év feladatai közé tartozik. De ez
már nem csak ígéret, mert itt már konkrétan a pénzügyi forrást is biztosították.”
(sj)
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RÖVID HÍREK
Keszthely város jegyzője
pályázatot hirdet a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda főépítészi
munkakörének betöltésére.

Bizottsági ajándék az iskoláknak
AZ ÖNKORMÁNYZAT EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN TÍZ KESZTHELYI OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN EGYMILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT KAPOTT. A CSÁNY–
SZENDREY-ISKOLÁBAN MEGTARTOTT ÜNNEPSÉGEN JELEN VOLTAK A VÁROS INTÉZMÉNYEINEK IGAZGATÓI ÉS NAGY BÁLINT ALPOLGÁRMESTER.

Orvoshoz? Gyógyszertárba? lapszél
Beindult az idősek szállítószolgálata

NAPI SEGÍTSÉGET NYÚJT A VÁROSBAN ÉLŐ IDŐS EMBEREKNEK AZ AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁS, MELYET A
KESZTHELYI IDŐSÜGYI TANÁCS ÉS ELNÖKE, NAGY BÁLINT ALPOLGÁRMESTER KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
– AZ EFOP PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL – KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE VALÓSÍT MEG IDŐSEK SZÁLLÍTÓSZOLGÁLATA NÉVEN.

További részletek és a pályázati
kiírás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely város
honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. február 11.
Dr. Horváth Teréz jegyző

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

Az iskolások műsorát követően Csótár
András, a bizottság elnöke mondott beszédet, hangsúlyozva: különösen örül,
hogy az ünnepen tíz intézmény igazgatója és a város egyik vezetője, Nagy Bálint
alpolgármester is részt vett. Ritka pillanat
az – mondta –, amikor az óvodától az általános iskolán át az összes középiskola
igazgatója eljön, és kifejezik az összetartozásunkat, hiszen még ha a fenntartóik különbözőek is, egy nagy közösséget
alkotnak, egy nagy családként léteznek.
Keszthely városában a tíz intézmény több
mint négyezer gyermek oktatását nevelését végzi.
– Mindannyiunk számára fontos Keszthely és az intézményeink fejlődése.
Mindannyian ugyanazt a nemes feladatot végezzük, ugyanannak a hivatásnak
élünk, ami szorosan összeköt minket –
tette hozzá. – Bízunk benne, hogy a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektet a város
vezetése az intézmények fejlesztésére,
eszközállományának erősítésére. Az Emberi Erőforrások Bizottsága egész évben
úgy gazdálkodott a rendelkezésére álló
kerettel, hogy az év végére mind a tíz inA Premontrei Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium az
„Adventi Esték” jótékonysági rendezvény keretében gyűjtött 54 ezer
forintból ágynemű-garnitúrákat, és
támogatásokból további ágyneműket, valamint plüssfigurákat adott
át a Keszthelyi Kórháznak. Karácsony előtt Balogh Csaba igazgatótól dr. Mischl Olga, a gyermekosztály vezetője vette át az ajándékot.
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tézmény karácsonyi ünnepségéhez hozzájárulhasson, minden óvodai csoportba
és mindegyik iskolába jusson tőlünk is
ajándék a karácsonyfa alá. Erre idén egymillió forintot sikerült elkülönítenünk.
Hasonlóképpen fogalmazott Dósa Zsolt,
a házigazda intézmény igazgatója:
– A gyerekek nagyon készültek, én azt
hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szívhez szóló, nagyon kedves műsort láttunk.
Nagy öröm számomra, hogy a többi intézményvezető, illetve az intézmények
képviselői is láthatták.
Nagy Bálint elmondta: a bizottság karácsonyi ünnepségét a város vezetése is
fontosnak tartja.
– Nagyon fontos dolog a közösség, legyen az egy város közössége, legyen az a
család, vagy legyenek olyan szervezetek,
amelyek aktívan részt vesznek egy-egy
település életében – mondta. – Az iskola,
a pedagógusok, a tanítás az egyik ilyen
legfontosabb közösségformáló rendszer,
amelyen minden ember átmegy, és amely
mindenkinek maradandó, életre szóló élményeket nyújt.

Nagy Bálint és Királyné Domaházi Csilla
intézményvezető a gépjármű szolgálatba
állítása alkalmával tartott sajtótájékoztató keretében hangsúlyozta: a szolgáltatás
lényege, hogy a keszthelyi időseknek,
akiknek gondot jelent az Alapellátási
Intézetbe vagy a Keszthelyi Kórházba eljutniuk, mert nem tudják igénybe venni
a tömegközlekedést, nincs autójuk, mozgásukban korlátozottak, azok számára
ingyenesen igénybe vehető szállítást biztosítanak a lakásuktól az egészségügyi intézményekbe. A pályázati forrás lehetővé
teszi, hogy egy hétszemélyes Volkswagen
Caddy típusú személygépkocsival a szállítási igényeknek eleget tegyenek.
– Az Idősügyi Tanács tavaly nagyon sok
megkeresést kapott azzal kapcsolatban,
hogy Keszthely területén többek, különösen az egyedülálló idősebb emberek
esetében nehézséget okoz, hogy eljussanak az orvoshoz, háziorvoshoz,

kórházba, gyógyszertárba – fogalmazott
az Idősügyi Tanács elnöke. – Gondolkoztunk az intézményvezető asszonnyal,
hogy milyen megoldást tudnánk találni,
s pályázati forráson keresztül finanszírozási lehetőséget kaptunk, hogy egy gépjárművet, illetve gépjárművezetőt tudjunk szolgálatba állítani.
Királyné Domaházi Csilla hozzátette: az
időseknek nincs más teendőjük, mint
felhívni a 06-83-311-047 vagy a 06-30557-9454 telefonszámot, és a szállítás
időpontját leegyeztetni munkatársukkal.
A szolgáltatást hétfőtől péntekig 8 és 16
óra között úgy vehetik igénybe, hogy azt
legalább két nappal előtte telefonon megrendelik. Hangsúlyozta, hogy az ingyenes szállítószolgálatot kizárólag keszthelyi idős embereknek biztosítják, ezzel
is bővítve a városban jól működő egyéb
szociális jóléti szolgáltatások körét.

Idősek Szállítószolgálata
Egyesített Szociális Intézmény, Keszthely, Csók István u. 1/A
Ha Ön időskorú keszthelyi lakos, és gondot jelent, hogy eljusson a lakásából a
Keszthelyi Kórházba vagy a keszthelyi háziorvosi rendelőbe, kérem, hívjon bennünket, és mi elszállítjuk önt a saját autónkkal, és vissza is visszük a lakásába.

A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe, ha Önnek a kórházba vagy a háziorvosához kell mennie!
A szolgáltatást hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között úgy vehetik igénybe, hogy
legalább két nappal előtte telefonon megrendelik. Telefonos bejelentkezés 8 és
12 óra között.

Telefonszám: 06-83/311-047, 06-30/557-9454
Várjuk hívását!
Az Egyesített Szociális Intézmény új szolgáltatása az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 „Humán
közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat keretén belül valósul meg.
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A korisok örömére
A Balaton-parton, az Energia téren
december közepe óta üzemel a jégpálya, amelynek az idei évben változott
a nyitvatartása. A korcsolyázókat ezúttal is büfé, öltöző és értékmegőrző
várja. A húsz méter átmérőjű pálya
befogadóképessége negyvenöt fő,
a keszthelyi jég nemcsak a helyiek,
hanem a környékbeliek körében is
nagyon népszerű. A korcsolyapálya
nyitvatartása az idei évben változott:
hétköznapokon délután 3-tól este
7-ig korcsolyázhatnak az érdeklődők.
Szombaton és vasárnap 11 órától este
7 óráig lehet csúszkálni. Az üzemeltetők felhívják a figyelmet, hogy nyitvatartási időn kívül saját testi épsége
és a jég megóvása érdekében senki ne
használja a pályát. Az idei korcsolyázó szezon végét az időjárás határozza
meg.

Olivér az idei első újszülött
Pórel Olivér a Keszthelyi Kórház idei
elsőszülött babája. 4000 grammal és
54 centiméterrel, császármetszéssel
jött a világra január 2-án, 9 óra 10
perckor.
Dr. Novák Péter főorvos, a Keszthelyi Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati
Osztályának vezetője ennek kapcsán
elmondta: magas szülésszámokat regisztrálnak Keszthelyen. A növekvő
gyermekvállalás mellett a 2007-ben
bezárt tapolcai és a két éve megszűnt
marcali osztály miatt segítenek itt
több újszülöttet a világra. Úgy fogalmazott: tíz évvel ezelőtt a szülésszám
300-400 körül mozgott, most 500 és
600 között van. Ez tavalyelőtt 623,
tavaly 580 volt, ez egy nagyon magas szám. Az osztályvezető főorvos
hozzátette, hogy már 4-5 éve a kormány célkitűzéseinek megfelelően
családbarát rendszert működtetnek
Keszthelyen. Apás szülés lehetősége
és a megyében egyedülálló alternatív szülőszoba várja a családokat. A
rooming-in rendszernek köszönhetően a babák az édesanyjukkal egy
szobában vannak. Ezen feltételeknek
köszönhetően biztosított a háborítatlan szülés és a családias légkör.

Átadták a Szeretet díjakat
A Keszthelyi Kilométerek csapata és Nagy
László, a Belvárosi Kereskedők Egyesületének alelnöke vehették át a Szeretet
díjat 2018-ban.
A Civil Karácsony keretében azoknak az
embereknek a munkáját ismerik el évről
évre, akik nagyon sokat tesznek Keszthelyért, a város hírnevének öregbítéséért, és
akiknek fontos mások segítése. A méltatásban elhangzott, a Keszthelyi Kilométerek futóverseny a város országos hírnevét
öregbíti, és mindezek mellett fontos sze-

repet játszik a sport népszerűsítésében is.
Bár a tervek szerint 2019-ben már nem
állhattak volna rajthoz a futók Keszthelyen, hatalmas összefogásnak köszönhetően mégis lesz KKM idén is.
Nagy László önzetlenségével, és számos

rendezvény szervezésében való szerepvállalásával érdemelte ki a Szeretet
díjat. Nevéhez fűződik többek között
a belvárosi night shopping, de a közel
egész nyáron át tartó Keszthely Street
Festival ötletgazdája és szervezője a
mai napig.
A Civil Karácsonyon már hagyomány,
hogy a rendezvény keretein belül adják
át az adventi díszítőverseny díjait. 2018ban nyolcan neveztek a megmérettetésre,
belvárosi üzletek és családi házak egyaránt. Őket oklevéllel jutalmazta a Nők
a Balatonért Egyesület.
(rk)

Óévbúcsúztató Keszthelyen
Sokan töltötték az év utolsó óráit Keszthelyen a hagyományos városi szilveszteren.
A Fő téren szórakoztató program, éjfélkor tűzijáték várta az óévbúcsúztatókat

és az újévköszöntőket. A Shut up and
Dance zenekar a szilveszteri partin fülbemászó slágereket játszott.
Éjfélkor egymást köszöntötték
a szilveszterezők, s közösen
nézték a városi tűzijátékot. A
belvárosi utcákból, a város Fő
teréről mindenhonnan gyönyörű fény árasztotta el Keszthelyt, köszöntve az új, 2019-es
évet. Az új év beköszöntével a

hajnalig tartó az ünneplésen Nika koncertjét is élvezhették a szilveszterezők.
(hé)

A szolgálatosokat köszöntötték
Az év utolsó napján Keszthely polgármestere a szilveszterkor szolgálatban lévő tűzoltókat, mentősöket, rendőröket köszöntötte .
Már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, hogy az év utolsó napján a
város vezetője köszönti az év végi szolgálatosokat Keszthelyen. 2018 szilveszterének estéjén a hagyományos köszöntőkörútját a Keszthelyi Rendőrkapitányságon
kezdte meg Ruzsics Ferenc, Keszthely
polgármestere Ajándékkal – pezsgővel és
virslivel – is megköszönte egész évi áldozatos munkájukat, többek között azt is,
hogy az év végén, míg mások szórakozással töltik az időt, ők vigyáznak a rendre,
biztonságunkra, és készenlétben állnak a
nap 24 órájában.
– Az ünnepnapok is gyakran adnak
munkát a rendőröknek – mondta el dr.

Horváth István kapitányságvezető. Szilveszterkor 23 beosztott és két parancsnok teljesített szolgálatot, két járás területén is felkészültek az intézkedésekre.
A rendőrök után a katasztrófavédelem
szolgálatban lévő dolgozóihoz ment a
polgármester. A szilveszter napján szolgálatban lévő lánglovagokat is köszöntötte, akiknek sajnos az ünnepnapokon
is mindig akad dolguk. Móringer Imre
tűzoltóparancsnok a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen tájékoztatta
a városvezetőt arról, hogy a szilveszteri
létszámuk elegendő a készenléthez.
Keszthelyen a mentőállomáson sem volt
jelen minden ügyeletes a polgármester
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érkezésekor. Hét mentő dolgozó volt
ügyeletben, két 24 órás és egy nappalos
mentőkocsival. Már esethez hívták őket
kora este – adott tájékoztatást az OMSZ
keszthelyi mentőállomásán Zombory
József mentőállomás-vezető. A kisvárosi
mentősök évente közel 5 ezer riasztást
kapnak, akár ünnepnap, akár hétköznap
hívják őket, nappal egy, éjjel két percen
belül kivonulnak. Az ő munkájukat is
minden évben megköszöni a polgármester az év utolsó napján.
(hé)
MJT_2019_180,3x267.indd 1
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Amit Zalából
látni kell

A doni hősök előtt tisztelegtek
A doni áttörés 76. évfordulójára emlékeztek a keszthelyiek. A Fő téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban Kardos József elevenítette fel az 1942-43-as eseményeket. Elhangzott: a keleti fronton harcoló katonák hősi helytállása és önfeláldozása
ma is példaértékű mindenki számára.
1942 tavaszán a 2. magyar
hadsereg 251 ezer fővel indult útnak a Don-kanyarhoz.
A katonákat április és július
között szállították a frontra,
köztük elsőként a keszthelyi honvédeket is. A kezdeti
harcok során a szemben álló
csekély szovjet erők komoly
ellenállást nem fejtettek ki.
A Vörös Hadsereg fegyelmezett visszavonuló, elszakadó hadműveleteket hajtott végre, kerülve a nagyobb csatákat. A
nyári visszavonulás után három jelentős

hídfő maradt szovjet kézen a
Don nyugati partján. A hídfőcsatákban több tízezer katona
vesztette életét vagy sebesült
meg. 1942 szeptemberében a
hadsereg legyengülve, erőben
alaposan
megfogyatkozva
rendezkedett be védelemre a
Don partján. A szovjet hadsereg 1943 januárjában indított támadást a magyar csapatok ellen.
A doni áttörés során a magyar csapatok
csaknem megsemmisültek, az elhunyt
katonák mellett sokan eltűntek vagy

„Csak a Jóistennek köszönhettem…”
A Don-kanyar borzalmairól néhány esztendeje beszélgettem Nándi bácsival, aki akkor
93 éves volt. Sajnos már nincs az élők sorában, de ahogy fogalmazott, az élet kegyes
volt hozzá. Katonaként esélyt sem látott, hogy túlélje a háborút.
– Tudja, nem gondoltam volna, hogy 93
évesen a háborúról mesélek majd. Főleg
akkor nem, mikor a fronton süvítettek
a lövedékek, nem volt mit ennünk, alig
éltünk, majd halálra fagytunk, nem gondoltuk, hogy megérjük a másnapot – fogalmazott. – Csöppnyi okunk sem volt az
optimizmusra, a halálra annál nagyobb
esélyünk. Kolozsvárra vonultam be, az
iskolaszázadnál szolgáltam, tiszthelyettesi iskolát végeztem. A nyugalomnak
gyorsan vége szakadt, a magyar–lengyel
barátság jegyében ugyanis Horthy kormányzó egy egész zászlóaljat küldött a
megsegítésükre, köztük minket is. Cudar
helyre kerültünk, a Dnyeszternél a csapataink csapdába kerültek, a gyalogosok és
lovasok próbáltak menekülni az ostrom
elől, de sorban fulladtak bele a folyóba. A
felrobbantott jégtáblák közül nem tudtak
kiúszni. Csak a Jóistennek köszönhetem,
hogy megmenekültem.
A megpróbáltatásoknak korántsem volt
vége, a háború borzalmai csak ezután
kezdődtek igazán Pintér Nándor számára, akit törzsőrmesterként életben maradt
társaival a Don-kanyarba vezényelték.
– Szavakkal kifejezni sem lehet, ami ott
történt. Tudja, azon a helyen csak halni
lehetett. Olyan erővel jöttek az oroszok,

hogy alig bírtuk követni őket. Egy magyar katonára legalább húsz ruszki jutott.
Elöl a katonák, hátunk mögött a partizánok, ott küzdöttünk közöttük. Gránátvető csapatot vezettem, volt egy kis pónilovunk, ami a löveges szekeret húzta.
Nagy segítség volt ez nekünk, de nem sokáig élt. Utána magunk vontattuk a taligát. Iszonyúan hideg volt, fedett helyre
nem számíthattunk. Az Isten ege alatt,
a lövészárokban aludtunk, összebújva,
mint a tüskés disznók, hogy meg ne fagyjunk. Hiába volt téli viselet, a ruházatunk
nem volt megfelelő, utánpótlást nem
kaptunk, talán azért sem, mert az oroszok felrobbantgatták a vasúti síneket,
utakat. Végig ugyanabban az öltözékben
voltunk, levetni sem lehetett, mert megfagytunk volna. Tüzet nem gyújthattunk,
mert akkor lőttek az oroszok, mint a záporeső. Bújtunk, mint a vakondok. Talán
mondanom sem kell, az ételekben sem
dúskáltunk, a konyhát többször is kilőtték. Előfordult, hogy három napig nem
éreztünk ételt a szánkban. Nemegyszer rákényszerültünk, hogy a döglött
kutyákból is vágjunk egy-egy szeletet.
Háború volt, nem tehettünk mást. Kevés
volt, egyre fogyott a lőszerünk is, ráadásul a fegyvereinket nem az ottani telekre
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hadifogolytáborba kerültek. Kardos Józsefnek a keszthelyi illetőségű honvédek
közül 28-at sikerült felkutatnia, az ő neveiket és elhalálozásuk dátumát is felolvasta a megemlékezésen. Elhangzott, a
magyar hadsereg megmaradt tagjai 1943
áprilisában és májusában érkeztek haza.
Id. Kalapos István a Keszthely és Vidéke
című újság 1943-as lapszámából idézte
fel a honvédek érkezéséről írt tudósítást.
A Várkertben lévő II. világháborús emlékműnél a város elöljárói és a doni csatában részt vevő honvéd, Bedő János leszármazottai helyezték el az emlékezés
koszorúit. 		
(rk)
tervezték. A zárdugattyú állandóan befagyott, mindig csizmatalppal rugdostuk
ki.
Az akkor a húszas évei elejét taposó zalai katona elhatározta, hogy saját védelmében szerez egy orosz géppisztolyt. Ez
majdnem az életébe került, de egyben
szerencsét is jelentett számára.
– A partizánok nem kíméltek bennünket, folyamatosan lőtték a csapatunkat.
Többen
is megsebesültek közülünk.
Láttuk, hogy honnan jöttek a lövések,
gondoltam, célozzuk meg a távoli vadkörtefát, mert azon biztosan ott ül az
orosz. Gránátvetővel odalőttünk, s eltaláltuk. Örömmel kiabáltak a társaim:
leesett,
leesett! Ekkor fogtam magam, s elindultam a puskájáért. Nem
sokáig jutottam, két lövés is eltalálta a
lábam. Nem lett orosz puskám… Elsősegélyhelyre kerültem, de az ellátásom
után elég gyorsan vissza kellett térnem a
frontra. Folytatódott a borzalom. Annyira sokan haltak meg körülöttünk, hogy
minket már a német csapatok közvetlen
fennhatósága alá vezényeltek. Nem volt
kegyelem, lőttünk, lőttünk és lőttünk. Ellenkező esetben esélyünk sem lett volna
a túlélésre. Részt vettem szuronyrohamban is, csoda, hogy életben maradtam.
Igen, öltem katonát, ha nem teszem, ő lő
agyon engem. Látta már mindenki, hogy
a túlerővel nem bírunk, hamarosan meg
is kezdődött a visszavonulás. Borzalmas
volt, hullottak az emberek. Mentettük,
akit lehetett, húztuk-vontuk őket, de a
hideg és a megpróbáltatások legtöbbször
erősebbnek bizonyultak.
(sj)

Keszthelyen sajtótájékoztató keretében
mutatták be Mészáros T. László legújabb
albumát. Az ismert fotós az elmúlt tíz év
képeiből válogatott.
Az ismert zalaegerszegi fotós és filmes,
Mészáros T. László gyermekkora óta járja az országot, nyakában a fényképezőgépével. Képeit albumain keresztül is megismerheti az érdeklődő. A Szerelmem
című hangulatos sorozatban települések
érdekességeit, látnivalóit, szépségeit villantja fel. A sorozatban saját válogatásaival mutatja be a fotós szemével a falvak,
városok, tájegységek különleges világát.
Legújabb albumát Keszthelyen mutatták

be 2019. január 11-én, a Balaton Színházban. Az albumot dr. Cséby Géza irodalomtörténész ajánlásával veheti kézbe az
olvasó.
A Szerelmem Zala című fotóalbumban
156 képpel mutatja be a megye szépségeit. Természeti képek, ritka pillanatok,
épített és néprajzi örökségek egyaránt
megtalálhatóak az albumban. A 80 oldalas kötet szép fotóival a természet és az
építészet harmóniáját találja meg az, aki
belemélyed a képek világába. Az elmúlt
tíz év ötezer gyönyörű zalai képéből válogatott a fotós, aki a digitális fényképezés megjelenése óta is már 2 millió 700
ezer képet készített. Saját elmondása szerint ez az egyik olyan válogatása, ahol a
szülőföldje, Zala megye kikerülhetetlen
szépségeit tárhatja fel, ahol minden egyes
képben benne van a pillanat érzése is, a
„de jó itthon lenni!” érzés. „Nem véletlen
a cím sem” –mondta a bemutatón Mészáros T. László. Mert bárhol jár a világ-

ban, az országban, a szerelme Zala marad. Ebben a kötetben a szerző szabadon
válogatott, nem voltak megrendelések,
kötelező megjelenések.
A legújabb válogatását nem véletlenül
Keszthelyen ismerhették meg először,
a keszthelyi bemutatónak előzménye
is van. A művészi képeket készítő fotós
kedvelt városa Keszthely, évekkel ezelőtt a Szerelmem sorozat első kötetét is
Keszthely városa rendelte meg.
Az újabb album megjelenését a város 250
ezer forinttal támogatta – mondta a bemutató napján Ruzsics Ferenc, Keszthely
város polgármestere.
(hé)

BŐVÜL A KESZTHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGE
A Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodája az eddigi tevékenysége mellett mentális
egészségfejlesztés funkcióval egészül ki. A projektet 40 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével valósítja meg az intézmény az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program
kiírásán elnyert pályázat keretében.
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 2013 óta működik, tavaly ötéves évfordulót ünnepelt. Nagy népszerűségnek örvendenek egészségmegőrzési és prevenciós programjai, a kínálatában elérhető különböző
sportolási lehetőségek, gyógytorna, dietetikai és átfogó életmód-tanácsadás. Az iroda munkatársai a
Keszthelyi járás számos rendezvényén jelen vannak, és állapotfelméréssel, szűrővizsgálatokkal, egyéni
tanácsadással segítik az egészséges életmód kialakítását.
A Keszthelyi Kórház az EFOP-1.8.20-17-2017-00036 azonosítószámú pályázat keretében most mentális
egészségfejlesztési funkcióval bővíti az iroda tevékenységét. A célok között szerepel az egészségkárosító
magatartásformák veszélyének tudatosítása, a mentális zavarok megelőzésének elősegítése, az ezekkel
való megküzdés módszereinek elérhetővé tétele és a kockázati tényezők csökkentése. A családok, oktatási
egységek, csoportok és közösségek támogató fejlesztésével a jelenleg hiányzó prevenciós szolgáltatásokat
kívánja pótolni az iroda a pszichiátriai betegellátásra még nem szoruló, de kockázatnak kitett célcsoportok
számára.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, 24 hónapig tartó program során különböző mentális
egészségfejlesztési programokat szerveznek, például a szülői készségek javítását célzó közösségi
tevékenységeket, kiégés-prevenciós és életkészség tréninget, továbbá önsegítő csoportok is elérhetők
lesznek. Az EFI keretében működő mentális egészségközpont támogatja majd a depresszió és
öngyilkosság-megelőzés helyi programjainak megvalósítását, és az aktív segítségnyújtás mellett sikeres
életút-modelleket is bemutat.
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Keszthelyen is kinyílt Szent Péter esernyője

Balaton sok vízzel Szülinapi buliból

MIKSZÁTH KÁLMÁN EGYIK LEGHÍRESEBB REGÉNYÉNEK KÜLÖNÖS VILÁGA ÉS CSODAFIGURÁI A SZERELEM ÉS A HUMOR ELEGYÉBŐL GYÚRT DARABBAN KÖSZÖNTEK VISSZA A BALATON SZÍNHÁZBAN. AZ IDEI
IFJÚSÁGI BÉRLETSOROZAT A SALGÓTARJÁNI ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ VÍGJÁTÉKÁVAL INDULT.

2018. december 19-én módosította az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Balaton siófoki zsilipen átfolyó vízmennyiségét: felére
csökkentették a lecsapolást. Erre a hidrológiai előrejelzések
alapján volt szükség.

Megvalósulhat-e a helyiek nagy álma,
azaz lehet-e európai település a tótok
lakta Glogovából? Ez foglalkoztatja a
helybélieket. Amikor az elmaradott faluba új plébános érkezik, különös csoda
történik. A viharban egy piros esernyő
kerül az egyházfi kishúga, Veronka mózeskosara fölé. A jelenséget Szent Péternek tulajdonítják, ezzel pedig megindul
Glogova felvirágzása. P. Kerner Edit palócként alakítja Veronka nevelőnőjét,
Adamecznét. „Azért csodálatos, mert
én Palócországban születtem, ott élek, és
nagyon szeretem a palócokat. Szeretem a
megye irodalmát, hiszen olyan nagy embereket adott, mint Madách Imre, Balassi Bálint és Mikszáth Kálmán. Egyébként
ritka, de örömteli pillanat az, amikor
gyerekek ülnek a nézőtéren, és a finom,
áthallásos megfogalmazásokat is értik.
Keszthelyen egészen meglepő módon most
ez történt. Rajtuk keresztül meg tudom
ítélni, hogy itt nagyon jó nevelés van az
iskolákban. Az emberek színházszeretők,
szívesen járnak kulturálódni, és értik is,
hogy mit néznek. Ebben a darabban nincs
verekedés, hasra esés, egymás bántása,
mindössze a szöveg szépségét próbál-

juk előcsalogatni és lehozni ide a gyerekseregnek. Őket valószínűleg nem érdekli,
hogy mi a tót és a palóc közötti ellentét.
Csak azt látják, hogy a színpadon hús-vér
emberek vannak, akik szeretik egymást és
jókat beszélgetnek” – mondja a színésznő.
Telnek-múlnak az évek, s a kis Veronka
eladósorba kerül. Megismerkedik Beszterce híres ügyvédjével, Wibra Gyurival.
A fiatal, feltörekvő jogász és a Szent Péter
esernyőjének áldásával felnőtt papkisas�szony azonnal egymásba szeret. Közéjük
áll azonban az örökség, melyet Gyuri
megboldogult apja – hogy, hogy nem? –
egy esernyő szárába rejtett. S megindul
a harc a vagyonért. A férfi a Veronkával
történő ismerkedés közben jelentős lelki
fejlődésen megy keresztül: felismeri, mi
a valódi érték, véli a karaktert megformáló Farkas Zoltán. „Mindenki szereti a
pénzt, szereti a szerelmet, és vannak olyan
szerencsések, akik mindkettőhöz hozzájutnak. Wibra Gyuri nem ilyen, számára a
pénz elérhetetlen álom. Élete nagy részét
azzal tölti, hogy felkutassa az örökséget,
de nem találja. És ebbe szinte már beleőrül. Viszont olykor akadnak az álmoknál
szebb dolgok, jelen esetben a szerelem. Bár

mindkettőben meg lehet találni az örömöt, egy másik ember szerelmében jobban, mint a pénzben. Egyébként nagyon
remélem, hogy az ifjúsági előadásoknak
köszönhetően sokat segítünk a diákoknak,
és a kötelező olvasmányok terhén tudunk
könnyíteni, vagy pedig ami még jobb, hogy
ezek után kezükbe veszik a regényt és elolvassák” – teszi hozzá a színész.
A Balaton Színház ifjúsági bérletes közönségét legközelebb az újévben, február 7-én várja a Szigetszentmiklósi Sziget
Színház társulata Trója című rockoperájával, melyet Pintér Tibor rendezett. És
ha már Pintér Tibor: január 10-én bérleten kívül, az ő főszereplésével látható a
Jimmy-musical, mely méltó módon állít
emléket a magyar zenei élet Királyának.
Kalapos István

Alkotóműhely 1–99 éves korig
A Keszthely Alkotóműhelyben 2019 januárjától „múzeumpedagógiai” programsorozat
indult óvodások és iskolások számára. A múzeumpedagógia világszerte egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, de még nagyon kevés helyszínen működik, ebben szeretne újítani az alkotóműhely.
A foglalkozásokat Miklós Hajnal festőművész tartja, aki a Ludwig Múzeumban
szerzett múzeumpedagógiai tapasztalataira építi a foglalkozásokat. A tematikus foglalkozások keretében játékosan
próbálják a képességekre és készségekre
építve a kortárs művészetet megszerettetni, megértetni a gyerekekkel. S
hogy még pontosabban miről is szól az
alkotóműhely? Nos, a programja több
részre oszlik: nyitott műterem, tanfolyamok hétköznap délelőtt óvodásoknak
és iskolásoknak, délután felnőtteknek
és gyerekeknek, családi foglalkozások

és workshopok hétvégén. Műhelyükben
minden résztvevő érdeklődésének megfelelően alkothat, relaxálhat, fejlődhet.
Minden alkalommal van lehetőség segítséget kérni a művészoktatótól, akár lépésről lépésre is tudnak haladni. Szívesen
segítenek saját elképzelések megvalósításában is. Az érdeklődők festhetnek, rajzolhatnak, vagy más egyéb technikában
is kipróbálhatják magukat, fejleszthetik
a tudásukat. Inspiráló, családias műtermi környezetet, baráti légkört kínálnak,
mindenben segítenek, hogy a jelenlévők
a saját ritmusukban, a saját természe-
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tüknek megfelelően tudjanak fejlődni.
Ehhez minden szükséges alapanyag és
eszköz megtalálható a műhelyben.
Egyéves kortól 99 éves korig várnak mindenkit, akkor is, ha kezdő, vagy esetleg
már rajzolgatott, festegetett, és szeretne
fejlődni. Felvételire is segítenek felkészülni. Azt mondják, az alkotás öröm,
az alkotóműhely egyaránt jó munka utáni relaxációra, családoknak hétvégén az
együtt alkotásra.

A tóban lévő víz mennyisége az évszakhoz képest is megfelelő szintű jelenleg. Az elmúlt időszak nulla fok körüli hőmérsékletének köszönhetően vékony jégréteg alakult ki csupán a
Balatonon, a sportolásra alkalmas fagyás még várat magára.
Burucs Zoltán, a Kaposvári Egyetem Természeti Erőforrások
Tanszékének vezetője december végén a keszthelyi, nem hivatalos mércén 116 cm-es vízállást olvasott le. Akkor a hivatalos,
siófoki mérce 112 cm-t mutatott. A mezőgazdasági vízgazdálkodással, szennyvíztisztítással, vízminőség-védelemmel foglalkozó szakember azt mondja: a téli időszakban másképpen kell
kezelni a vízállást. „Télen nem jó a magas vízállás, mert akkor
sokkal nagyobb károkat tud okozni a part kiépített szakaszain a jég, tehát nagyobb lehet a jégkár. Most egyelőre nem állt
még be a Balaton, de a jelei már mutatkoznak. Meglátjuk, hogy
mennyire fagy be, és akkor tényleg előfordulnak-e majd károk.
Amúgy a Balaton vízminősége jó, és a víz tisztaságával is meg
lehetünk elégedve” – tette hozzá.
Számos, a Balatont pozitívan érintő fejlesztés történt az elmúlt
évtizedekben. A teljes vízgyűjtő területen a szennyvíztisztítás
magas fokot ért el. A zalaegerszegi üzemek szennyező tevékenységei gyakorlatilag megszűntek. A húsüzem és a nagyobb
ipari létesítmények saját maguk kezdték el a vizet tisztítani,
hogy ne büntessék őket a rossz vízminőség miatt. A Kis-Balatonon megvalósított fejlesztések is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jó minőségű legyen a tó. A szint hozzáértő szabályzása szintén eredményt hozott. November 22-e óta van nyitva
a siófoki zsilip, december 19-ig másodpercenként huszonhathuszonkilenc köbméter vizet engedtek le. Azóta feleződött ez
az érték.
Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője
elmondta: „A hidrológiai előrejelzések alapján csökkentettük
az eresztést. A cél most az, hogy 19-e délutántól már csak tizenöt köbmétert eresztünk ki másodpercenként a Balaton
vizéből. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy meddig tartjuk
fenn ezt az eresztést.”
Január 11-én a siófoki mérce 114 cm-es vízállást mutatott.
A szóvivő is megerősítette: a mostani mérések is azt mutatják,
a tó vize kiváló minőségű, semmilyen probléma nem jelentkezett az elmúlt hónapokban.				
(tb)

balatoni őscsobbanás

Annak idején születésnapi bulinak indult, s bár e cél megmaradt, mára városi eseménnyé vált a szilveszteri Őscsobbanás.
A téli Balatonban egyre
többen mártóznak meg
az év utolsó napján, de
a bátor emberekhez
képest az érdeklődők
még mindig többen
vannak. Ez biztosan így
is marad, de nem ez a
lényeg…
– A legfontosabb, hogy
egy érdekes programot kínáljunk az emberek számára, az Őscsobbanásból pedig hagyomány vált – fogalmazott Ferenczi
Ottó főszervező, ötletgazda, aki idén Nádler Róberttel együtt
valósította meg az eseményt. – Öröm, hogy az időjárás is kedvezett, ennek is köszönhető, hogy az emberek benépesítették a
Szigetfürdőt.
Ezúttal öten mártóztak meg a kétfokos Balatonban, nem minden előzmény nélkül.
– Kevés olyan nap van az évben, mikor nem fürdök a tóban,
lehet nyár vagy akár tél – folytatta Ferenczi Ottó. – Ahhoz,
hogy valaki ebben a hideg vízben megmártózzon, azért kicsit
készülni kell. Kell egy kis elszántság, bátorság hozzá, de ahogy
szoktam mondani, minden fejben dől el. A két fok egyébként
nem is annyira veszélyes, volt már, hogy jókora munkával léket
kellett vágni a meglehetősen vastag jégen.
Idén léket nem kellett vágni, de a fürdőzők – tartva a hagyományokat – a Balaton jótékony hatására, a víz tiszteletére is felhívták a figyelmet. Majd koccintottak az óévre és a még sikeresebb
új esztendőre.
– Második éve vagyok itt a jeges vizes fürdőzésen – fogalmazott Volecz Imre, aki Budapestről érkezett az Őscsobbanásra.
–Hogy nem kell-e hozzá egy kis edzés, hogy valaki két fokban fürödjön? Az én történetem egyszerű: mióta úszom, nem
fázom. Erre nem készülök. Mindenkinek azt tudom javasolni,
akik nem úgy születtek, mint én, azért vizsgáltassák ki magukat orvosokkal, és készüljenek a fürdésre. De ez egy csodálatos
dolog.
Megerősítette ezt Ferenczi Ottó is, aki gyorsan hozzáfűzte: Őscsobbanás lesz 2019-ben is, függetlenül attól, hogy milyen lesz
az időjárás.

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 315/2018. (XII. 13.) határozatával a településkép védelméről szóló
22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött. Az önkormányzat a módosítással érintett rendeletet
partnerségi véleményezésre bocsátja. A módosításról munkaközi tájékoztatást tartunk 2019. január 30-án (szerdán)
16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezésre kerülő lakossági fórumon. Az eredeti, hatályban lévő rendelet, a módosításról szóló döntés, valamint az erre figyelemmel elkészült tervezet dokumentumai megtekinthetők 2019. február 7-ig a https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda oldalon, valamint
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában. Írásos észrevételüket 2019. február 7-ig nyújthatják be
elektronikus úton a polgarmester@keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely,
Fő tér 1.) címezve. A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ruzsics Ferenc polgármester
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Passzold vissza, tesó!
Elképzelhetetlen már, hogy mobiltelefon nélkül éljünk. Azonban ezeknek sem
véges a használati idejük, mondhatjuk azt, szinte jönnek-mennek az életünkben. Amint beszereztük az újat, a régi általában a fiók mélyére kerül, mondván
egyszer még jó lehet valamire. De vajon tényleg hasznunkra válhatnak még?
Ha az újrahasznosításuk mellett döntünk, akkor igen. A Jane Goodall Intézet
a használatban már nem lévő mobiltelefonok gyűjtését tűzte ki célul. Az intézmény „Passzold vissza, tesó! – avagy mobiltelefonnal a csimpánzokért és
gorillákért” elnevezésű felhívásához csatlakozott a keszthelyi Helyi Emberi
Erőforrások Fejlesztési Irodája is.
A kampány célja az esőerdei állatok élőhelyének megmentése, hiszen a telefonok előállításához szükséges koltán elnevezésű ásványt leginkább Afrikában, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban bányásszák. A HEFI-t korábban a KÖVET Egyesület kereste fel, hogy segítsék népszerűsíteni a kampányt. „Örömmel csatlakoztunk ehhez a felkéréshez szem előtt tartva a környezetvédelem
fontosságát” – fogalmazott dr. Gábor Hajnalka, a Család- és KarrierPONT
szakmai vezetője. Hozzátette, a megmaradt készülékeket előzetes egyeztetés
nélkül bárki bedobhatja a gyűjtődobozba. A Kossuth utca 45. szám alatt található irodát minden hétköznap nyitvatartási időben, 8–16 óráig, illetve pénteken 8–12-ig keresheti fel a lakosság. A HEFI iroda után a Balaton Színházban,
majd a Vajda János Gimnáziumban lesz megtalálható a gyűjtődoboz.

Hosszú hétvégék
2019-ben is
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is bőven tervezhetünk rövidebb pihenéseket a kivehető szabadságunkon kívül. Idén összesen hat
alkalommal lesz hosszú hétvégénk. A munkaszüneti napok a következőképpen alakulnak:
1 napos pihenőnapok: május 1., október 23.
3 napos hosszú hétvégék: március 15-17., június
08-10., november 1-3.
4 napos hosszú hétvégék: április 19-22., augusztus 17-20.
6 napos hosszú hétvége: december 24-28.
Az oktatási intézményekben a tavaszi szünet
április 18–23-ig, a nyári vakáció ideje pedig június 15-től szeptember 1-ig tart.
A szabad hosszú hétvégék és pihenőnapok
mellett szombati munkanapokkal is kell számolnunk. Idén ezek augusztus 10-e, december
7-e és december 14-e lesznek.

Balatoni Krónika

Gasztro

Betyáros zöldbableves
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 1 nagy fej vöröshagyma, 20 dkg füstölt
tarja, 1 db zöldpaprika, 1 hegyes erős paprika, 1 db paradicsom, 50 dkg zöldbab,
2 közepes burgonya, 15 dkg tarhonya, 1 evőkanál pirospaprika, 2evőkanál liszt,
1 csokor petrezselyem, 3 dl tejföl, só
Az apróra vágott szalonnát kiolvasztjuk, hozzáadjuk a felaprított vöröshagymát, és üvegesre pirítjuk. Rádobjuk a kockára vágott füstölt tarját, a cikkekre
szelt paradicsomot és a kétféle paprikát, pirospaprikával megszórjuk, majd két
liter vízzel felöntve lassú tűzön főzzük. Ha a hús már majdnem puha, beletes�szük a megtisztított, földarabolt zöldbabot és a kockára vágott burgonyát. Ekkor adjuk hozzá a tarhonyát is. Ha szükséges, megsózzuk. Amikor a tarhonya
is megpuhult, a liszttel elkevert tejföllel besűrítjük, felaprított petrezselyemmel
meghintjük, még egyszer átforralva máris tálaljuk.

Rendőrségi Hírek - Csúszós, jeges út!
Közösségi beszélgetések Keszthelyen

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. által koordinált „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”
című, TOP-5.3.1-16-2017-00010 kódszámú pályázat elsődleges célja a kohézió erősítése a helyi
identitást támogató közösségfejlesztési folyamatok megvalósításán keresztül. A konzorciumban
megvalósuló projekt eredményeként az érintett településrészek közösségi kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztése valósul meg új tájékoztató közösségi pont kialakításával. A
megvalósuló programokba min. 5000 fő kerül bevonásra. A konzorcium vezetője a Keszthelyi
Városfejlesztő Nonprofit Kft., melynek feladata a szakmai vezetés, a projektmenedzsment és pénzügyi
vezetési feladatok teljes körű ellátása a projekt teljes időtartama alatt, valamint a közösségfejlesztési
programok megvalósítása. Konzorciumi tag Keszthely Város Önkormányzata, feladata a bűnmegelőzési
és közlekedésbiztonsági programok lebonyolítása. Területi vonatkozásban közvetlen célcsoport az a
12.000 fő, aki a megvalósításba bevont településrészek közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.
A projekt első lépéseként személyes interjúkra kerül sor 30 olyan személlyel, akik meghatározóak
Keszthely életében, és a célterületen laknak.
Ezt követően 4 közösségi beszélgetés zajlik, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A pályázat megvalósításában 5000 kérdőív kerül kiküldésre, amelyeket a célterület lakosságától várunk
vissza kitöltve.
A közösségfejlesztéssel foglalkozó kérdések mellett kíváncsiak vagyunk arra, miért szeretnek, vagy
miért nem szeretnek Keszthelyen élni, illetve, hogyan tudnának hozzájárulni a jobb közösségi élet
megteremtéséhez.
Az április végéig zajló előkészítő folyamat végén egy cselekvési terv készül el, amelyben
meghatározzuk a következő 36 hónap tevékenységeit.
A közösségi beszélgetések nyilvánosak, melyre mindenkit szeretettel várunk!
2019. január 29. 17 h VSZK
2019. január 30. 17 h Zöldmező Utcai Általános Iskola
Keszthelyi Városfejlesztő Kft.
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A naptár szerint már a tél közepénél tartunk, az időjárás eddig kegyes volt hozzánk, de a java még hátravan! A megváltozott időjárási, látási és útviszonyok
miatt fokozott baleseti vészhelyzetekkel
kell szembenéznie minden közlekedőnek. A balesetek megelőzése érdekében
van mit tennünk!

a megváltozott menetkörülményekre. A
járműveken a téli gumira való csere remélhetőleg megtörtént, azért sajnos még
mindig előfordul, hogy a baleset után
derül ki, hogy a gumiabroncs futófelületének profilmélysége nem éri el az 1,6
mm–t, illetve nem megfelelő a gépjármű
fékhatása sem. Az ilyen járművekkel való
közlekedés nemcsak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti.

A felüljárókon és hidakon mindig jegesedéssel is számolni kell,
ezért ennek figyelembevételével
válassza meg gépjárműve sebességét. A síkos úton való fékezés
teljes összpontosítást kíván, ne
feledje, a fékút télen hosszabb!
Nem elég az adott útszakaszra
előírt abszolút sebességhatárokat betartani, hanem az útviszoillusztráció: internet nyoknak megfelelően kell vezetni. Havas-jeges úton, váratlanul
Ebben az időszakban a legtöbb problé- felbukkanó akadály esetén még a megmát a csúszós út, az alacsony, átlagosan engedettnél kisebb sebességgel is sokkal
0-3 Celsius-fok körüli hőmérséklet és a nehezebb biztonságosan megállni.
csapadék okozza. Gondoljon arra, hogy
a havas-jeges, száraz és nedves aszfalt A rossz idő, a hirtelen érkező havazás,
váltakozása nemcsak a gépjárművet, ha- ónos eső, jeges-csúszós út miatt gondolni
nem a vezetőjét is alaposan próbára te- kell arra, hogy akár hosszabb időre is a
szi. A vezetőnek előre fel kell készülnie járművünkben rekedhetünk. Ezért fon2019. Január 16.
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tos, hogy indulás előtt helyezzünk el az
autóban vizet, ételt, meleg takarót, hólapátot. Telefonunkat töltsük fel. Indulás
előtt a jármű átnézése elsőrendű biztonsági intézkedés. Ellenőrizzük a világítóberendezéseket, az akkumulátort, hűtőfolyadékot, a gépjármű belső fűtését, a
hátsó ablak párátlanítóját és az ablaktörlőlapátokat. Vigyen magával a zárak és a
szélvédő lefagyását gátló folyadékot, valamint jégkaparót, kisebb seprűt. Jó utat
kíván a Keszthelyi Rendőrkapitányság!
Ne feledje, mindenkit hazavárnak!
Keszthelyi Rendőrkapitányság

Véradások januárban
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója
januárban is várja a véradókat. Január
21-én és 28-án 13 és 16 óra között a vérellátóban szerveznek véradást. Vonyarcvashegyen, a művelődési házban 17-én
(16–18 óráig), Gyenesdiáson, a községházán 24-én (16–18 óráig), Hévízen, a
Hotel Heliosban 31-én (13–15 óráig) lesz
véradás.

Ke

thely

Programok

2019

január 23.

2018. január 12 –
február 6.

Január 25. (péntek) 16.00
NépmesePont

Népmesepont

Festménykiállítás

A Grincs
január 12 – 13.
szombat – vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft
RALPH lezúzza a netet 2D
január 10 – 16.
csütörtök – szerda 15:45 2D 1200,-Ft
BÚÉK
január 10 – 16.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Mindenki tudja
január 10 – 16.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
ASTERIX: A varázsital titka
január 19 – 20.
szombat – vasárnap 14:30 2D 1200,-Ft
Egy kutya hazatér
január 17 – 23.
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Mindenki tudja
január 17 – 23.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A csempész
január 17 – 23.
csütörtök – szerda 20:15 1200,-Ft
RALPH lezúzza a netet 2D
január 24 – 30.
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
Kurszk
január 24 – 30.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A 64-es betegnapló
január 24 – 30.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
BÚÉK
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Instant család
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A két királynő
január 24 – február 6.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

ÚJÉVI KONCERT
17.00 Balaton Színház
ÚJÉVI KONCERT
Fellép: Happy Dixieland Band
Sztárvendég: Malek Andrea

DumaszÍNHÁz: ÉLETED FILmJE

mEsEmŰHELY

Január 17. (csütörtök)
Balaton Színház, Básti terem
KREaTÍV aNYaBaNYa WORKsHOp

Január 26. (szombat)
Helikon Kastélymúzeum
sOLYmÁszaTI NYÍLT Nap

Január 6. (vasárnap) 19.30
Helikon Kastélymúzeum
ÚJÉVI KONCERT az EventOperetta
Társulat előadásában

Január 18. (péntek) 16.00
Fejér György Városi Könyvtár

Január 29. (kedd) 17.00
Balaton Színház

magYaR KuLTÚRa NapJa
Január 18. (péntek) 16.00
NépmesePont

Lendületben
mÁsFÉL Nap az ÉLET
mINDENRŐL, amIT
a FuTÁs aDHaT…

RETRó mEsÉK

Előadó: dr. Lubics Szilvia ultrafutó

Január 19. (szombat) 15.00
NépmesePont

Január 30. (szerda) 17.00
Balaton Színház

„TÉLI ÁLOm” JÁTszóHÁz

Nyitott szemmel
mI DOLguNK a VILÁgON?
Előadó: Pap Gábor
művészettörténész

Január 8. (kedd) 18.00
Balaton Színház
KEDD-VELEm
Vendég: BAJZIKNÉ PANNI
a Balaton dicsérője, költője

Január 19. (szombat) 17.00 és 18.00
GKMK, nagyterem

Január 8-9. (kedd-szerda) 19.00
Balaton Színház
aDVENT a HaRgITÁN

Január 19. (szombat) 18.00

-színjátékJanuár 10. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház
JImmY – a KIRÁLY LEgENDa
-musical-

gYERmEK És FELNŐTT TÁNCHÁzaK
zenél a Re-Folk Zenekar

Helikon Kastélymúzeum
mOzaRT, DEBussY mEg EgY KIs szERELEm
Vissi Barnabás zongoraestje
Január 22. (kedd) 17.00
Balaton Színház
a magYaR KuLTÚRa NapJa
Pro Cultura Keszthely díj átadása

Január 11. (péntek) 9.30
NépmesePont
VaRÁzsHaNgOK zENEBÖLCsI

Január 23. (szerda) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár

móR JÁNOs
Január 13. (vasárnap) a 8.30-as mise után FEsTmÉNY KIÁLLÍTÁsa
Fő téri templom, Várkert
mEgEmLÉKEzÉs a DONI
Január 24. (csütörtök) 17.00
ÁTTÖRÉs ÉVFORDuLóJÁN
Balaton Színház
Megemlékező beszéd:
Lélektani Esték
Kardos József pedagógus
INDÍTsuK ÚJRa a szÁmLÁLóT!
Január 14. (hétfő) 17.00
Balaton Színház
szERELmEs KaLaNDTÚRa
Nyitórendezvény

HÁzassÁg 2.0
Megújult kapcsolat
ugyanazzal a társsal.
Előadó: Mihalecz Gábor
párterapeuta

Január 31. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Út a zenéhez
az OpERa szÜLETÉsE
És FEJLŐDÉsE

KIÁLLÍTÁsOK:
2018. Szeptember 22 – 2019. február 28.
Balatoni Múzeum
FEsTŐI VILÁgOK
Vallon B. Marcelle életmű kiállítása
2018. Október 6 - 2019. március 29.
Helikon Kastélymúzeum
a HELIKON KasTÉLY KORTÁRs
mŰVÉszETI mŰHELYÉNEK KIÁLLÍTÁsa
2018. Október 13 – 2019. január 26.
Balatoni Múzeum
KÖRÁRKOKTóL a KŐFaLaKIg
Válogatás az elmúlt 10 év Zala megyei
régészeti leleteiből
2018. Október 18 - 2019. február 28.
Balatoni Múzeum
VIII. mŰszaK KIÁLLÍTÁsa
Január 25 – február 15.
Balaton Színház, Simándy terem
ÖLELTÉL mÁR FÁT?
Miklós Hajnal festőművész kiállítása

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu
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tapolca

Január 18.

Január 15. (kedd) 19.00
Balaton Színház

LEmmINg, a mEsszI ÉszaK
apRóCsKa uRa

keszthely városi programok

moziműsor

január

Január 1. (kedd)
15.00 Helikon Kastélymúzeum

Január 7. (hétfő) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
Világjáró Klub

programajánló
Több rendezvényre is várják az érdeklődőket a Népmesepontban. Január 18-án
16 órakor kezdődik a Retro mesék című
program, 19-én 15 órakor pedig Téli
álom játszóház. 25-én 16 órakor a Meseműhely kínál programot.

Január 19.
Zongoraest
Mozart, Debussy – meg egy kis szerelem
címmel Vissi Barnabás zongoraestjére
kerül sor a Helikon Kastélymúzeumban
január 19-én 18 órakor.

Január 22.
Magyar kultúra napja
A Balaton Színházban január 22-én 17
órakor a magyar kultúra napja alkalmából rendeznek ünnepséget, melynek keretében átadják a Pro Cultura Keszthely
díjat.

A Fejér György Városi Könyvtárban január 23-án 17 órakor nyitják meg Mór
János festménykiállítását.

Január 24.
Házasság 2.0
Indítsuk újra a számlálót! Házasság 2.0
(Megújult kapcsolat ugyanazzal a társsal)
címmel a Lélektani esték sorozat keretében – Mihalecz Gábor terapeuta vezetésével – tartanak rendezvényt a Balaton
Színházban január 24-én 17 órakor.

Solymászati nap

Solymászati nyílt napot rendeznek a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeuma parkjában január 26-án 10 órától.
A programban bemutató, vadászat és a
teríték ünnepélyes átadása, valamint az
élmények megbeszélése szerepel.

Könyvtári programok
A Fejér György Városi Könyvtárban január 18-án 16 órakor a magyar kultúra
napja alkalmából rendeznek programot
„A könnyed bölcs és a fanyar humorista – Heltai Jenő és munkássága” címmel.
A rendezvény vendége lesz Győrei Zsolt
irodalomtörténész, Kemény András, a
Papirusz Book Kiadó vezetője, az Irodalmi Kemény Szalon alapítója és Horváth
Árpád népzenész, a Los Andinos tagja.
Január 23-án 17 órakor Mór János festménykiállítására várják az érdeklődőket.
Közreműködik a Kis Szent Teréz Kórus.
29-én 17 órakor a magyar kultúra napjához kapcsolódva rendeznek író-olvasó
találkozót. A vendége Kardos Gy. József
lesz, akinek „Emléknél többek ők” Válogatott tanulmányok című kötetét mutatják be.

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)
2019. Január 16.
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Töltődjön fel télen is
a Hévízi Tófürdőn!

Kedvezményes
zárás előtti belépőink:

Nympha

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

(felhasználható:tó, zárás előtt 2 órával)

2 300 Ft
...
Lótusz

(felhasználható: tó+wellness/szaunavilág,
zárás előtt 3 órával)

3 600 Ft

Bővebb
információ:
www.spaheviz.hu

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

A szerelem útja
Németh Bálint (tenor) és
Bódis Be ina (szoprán)
koncertje

2019. február 14. 18.00
Valentin-napi koncert a kastély
vendégeinek
Infó:
0620/325 0260
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