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Balatoni Krónika 
Információs Magazin

-on is!

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

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2018. március 25-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

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

 
■ 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! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete ezúton is köszönetet 
mond mindazoknak, akik lehetõvé tették a XIX. Keszthelyi Városi 
Karnevál létrejöttét: a 39 jelmezes felvonuló csoportnak, egyéni 
résztvevõnek, összesen 340 fõnek.
 
Támogatóink: 

Keszthely Város Polgármestere Ruzsics Ferenc, Keszthely Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete Emberi Erõforrások Bizottsága, Keszthely 
Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Városstratégiai Bizottsága, Zala 
Megye Önkormányzata, Keszthely és Térsége Vállalkozói Klub, Goldmark 
K. Mûvelõdési Központ, Balaton Színház és Konferenciaközpont, Delta 
Makadám Kft., Helmut Gsuk, Ziegler Nyomda, Dinter Optika, Keszthelyi TV, 
Balatoni Krónika, Horváthép Kft., Tourinform Keszthely, StageVoice Kft., 
MAHÍR, Szuperinfo, Kék Reklám Újság, Légi Fotó&Videó, Find Emotion 
Photo, Komáromy Pékség, Rádi Pincészet, Borbély Családi Pincészet,  
Lissé Édességgyár Kft, Éva Divatház Keszthely, Streit - Zágonyi Borászat 
Villány, Old Smokey Burger, Két Trixi Bt., Admirál Könyvelõ Iroda, Hotel  
Kristály, Optik 97 Könyvvizsgáló Kft., Diego Áruház, Hotel Napsugár, Klein 
Munkaruházat, Andrea Wellness Panzió, Lámpaházak Kft., Jégvirág Virág-
bolt, Euro Sarok, Bahart, Csiga Bizsu Ajándék, Bõrsarok, Várvölgyi Húsfel-
dolgozó Kft., Horváth 2000 Kft., Németh Béla, Ricky Sport Kft., Gyöngy-
fonal Kft., Éva Butik, Szindekovics Kft., Azzurro kávézó, Ruzsics család, 
Ferenczi Katalin, Enese Beáta, Nádler család, Suba család, Czéduláné 
Horváth Beatrix, Farkas család, Kozma család, Rajkai Ágota, Perkó család, 
Varga Veronika, Tábori Krisztina, Pannon Könyvesbolt, Vásártéri ABC, Deli 
Katalin, Cyclop Kft., Zágonyi Pincészet, Belle Beauty szalon, Dockyard 
Islands, Kovács Beatrix, Rózner Ivett, Rózner Péter, Vajda János Gimnázi-
um, Feltámadás Cserkészcsapat, E.ON Zrt., DRV Zrt., GESZ Kft., Vüz Kft., 
Polgárõrség, Rendõrkapitányság, Tûzoltóság, Katasztrófavédelem. 
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Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Ápolók napja a jubileumok jegyében
AZ ÁPOLÓI SZAKMA ALAPJAIT LEFEKTETŐ KOSSUTH ZSUZSANNA SZÜLETÉSÉNEK 200., A KESZTHELYI 
KÓRHÁZ FENNÁLLÁSÁNAK 260. ÉVFORDULÓJÁN KÖSZÖNTÖTTÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓKAT. 

Kossuth Zsuzsanna az 1848–
49-es szabadságharcban a tá-
bori kórházak főápolónője volt. 
A Magyar Ápolási Egyesület 
kezdeményezésére az Ország-
gyűlés 2014-ben nyilvánította 
február 19-ét a magyar ápolók 
napjának. 
Az Amazon Házban rendezett 
keszthelyi ünnepségen Kossuth 
Zsuzsannát ábrázoló emléktáb-
lát ajándékozott a kórháznak Dancs Imre 
és lánya, Brigitta.
A kórház főigazgatója elmondta, hogy 
közel 200-an látják el az egészségügyi 
szakdolgozói munkakört az intézmény-
ben. Többüket jutalomban részesítettek. 
Bakacsi Jánosné nyugdíjba készülő cse-
csemő- és gyermekápoló 1979-ben kezd-
te pályáját a Keszthelyi Kórház Csecse-
mő- és Gyermekgyógyászati Osztályán, 
és nyugdíjba is innét vonul az egykori 
főnővér. 
A kórház vezetése és a Keszthely és 
Környéke Egészségügyéért Közhasznú 
Alapítvány jutalomban részesítette még 
Szrnka Nórát és Judi Edinát, akik a ka-
mara megyei vetélkedőjén jeleskedtek. 
Elismerték Balatincz Katalin szülésznő 
és Szarka Patrícia védőnő munkáját, ők 
a kórház kézfertőtlenítési programját hi-
bátlanul teljesítették. A 
Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara 
Zala megyei terüle-
ti szervezetének díját 
Bagladi Lajosnénak 
ítélték oda. Az Egész-
ségügyi Ágazatban 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
is több elismerést adott át. A mára 183 
főt számláló helyi csoport régi tagjait kö-
szöntötték.
Az ünnepségen többször szó esett a bé-
rekről. Manninger Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője hangsúlyozta, a kö-
vetkező négy évben újabb 72 százalékkal 
nő az ápolók bére. A politikus kifejtette, 
hogy ápolónak, ápolónőnek lenni az 

egyik legszebb hivatás, de egyben a leg-
nehezebb is. Együttérzésükre, bátorítá-
sukra minden betegnek szüksége van, de 
ugyanakkor nagy szakmai tudásukkal és 
tapasztalatukkal az orvosok nélkülözhe-
tetlen segítői is egyben.

Szintén elismerően szólt az egészség-
ügyi dolgozókról Nagy Bálint alpolgár-
mester, aki a város nevében köszöntötte 
a jelenlevőket. Kifejtette, hogy a kórház 

fenntartása már nem 
az önkormányzathoz 
tartozik, a városve-
zetés mégis feladatá-
nak érzi, hogy tegyen 
a kórházért. Jelenleg 
arra keresik a költség-
vetési forrásokat, hogy 

a főbejárat leromlott állapotú lépcsőjét 
rendbe tegyék. 
A rendezvényen részt vett a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alel-
nöke. Szánti Istvánné elmondta, a bérek, 
az ápolók életpályamodellje és a képzés, 
továbbképzés területén fontos előrelépé-
sek történtek már és történni is fognak, 
így ez a hivatás újra népszerű és anyagi-
lag is megbecsült.

lapszél

Világcsúcs és olimpiai kvóta
Világcsúccsal nyerte a női sportpisztolyo-
sok versenyét Major Veronika az Újdel-
hiben zajló sportlövő-világkupán. Húsz 
év után képviselheti hazánkat keszthelyi 
sportoló az olimpián.
Női sportpisztoly-
ban már szomba-
ton megkezdődtek 
a küzdelmek az 
alapverseny első 
felével, a 30 – úgy-
nevezett – pontlö-
vészettel, amiben 
a 21 éves magyar 
sportoló kiválóan 
teljesített, és 293 
körrel a második helyen várta a vasárna-
pi folytatást, amelyben a 30 gyors lövés 
következett. Major ebben a szakaszban 
fantasztikusan lőtt, mindössze két ki-
lencest „vétett” (298 kör), így pedig 
591 körös összteljesítménnyel megnyerte 
az alapot. A döntőben tiszta lappal in-
dult mindenki. A verseny az első négy 
sorozatig volt igazán szoros, ezt köve-
tően Major Veronika 13 találattal ötös 
holtversenyben állt a második helyen. 
A folytatásban viszont a korábban futó-
céllövő fiatal tehetség szinte nem tudott 
hibázni, az ötödik és hatodik sorozatban 
hibátlan volt, majd a következő három-
ban egy-egy lövést vétett el, így végül – a 
záró körös öt ponttal – óriási, hétpontos 
előnnyel, 40 pontos új világcsúccsal dia-
dalmaskodott. Major Veronika a máso-
dik magyar sportlövő kvótát szerezte meg 
a jövő évi játékokra, mivel Péni István 
a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses 
versenyében diadalmaskodott. Major Ve-
ronika a vasárnapi, sportpisztolyban ara-
tott győzelme és olimpiai kvótaszerzése 
után kedden a női légpisztolyos számban 
is hatalmas előnnyel diadalmaskodott az 
Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán.
Major Veronikát és edzőjét, Keczeli Zol-
tánt köszöntötte Nagy Bálint, Keszthely 
alpolgármestere, gratulálva a kiváló ered-
ményhez.
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Az Országgyűlés 2000-ben döntött 
arról, hogy február 25-ét a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapjává 
nyilvánítja. Ezen a napon tartóztat-
ták le ugyanis 1947-ben a szovjetek 
Kovács Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát. Ezzel kezdődött meg 
az egypárti diktatúra kiépítése. 
Keszthelyen 2004 óta hagyomány, 
hogy megemlékező műsort tartanak 
az emléknap alkalmából. Ezúttal a 
Balaton Színház Simándy termébe várták 
az érdeklődőket. Az eseményen olyan 
keszthelyi és környéki lakosok is meg-
jelentek, akiknek hozzátartozója esett 
áldozatul a kommunista diktatúrának. 
Többeknek hurcolták el édesapját, nagy-
apját, testvéreit azzal, hogy rájuk fogták, 
hogy SS-katonák. Őket sosem láthatták 
viszont. 
A megemlékezésen Keszthely város pol-
gármestere, Ruzsics Ferenc tartott beszé-
det. Felidézte a korszak viszontagságait, 

rémségeit, gaztetteit. Hangsúlyozta, az 
idősebb korosztálynak kötelessége, hogy 
tájékoztassa a fiatalabb generációt az ak-
kori történésekről, kik, miért és mit kö-
vettek el. A történészek becslései szerint 
világszinten a százmillió főt is meghalad-
ja a kommunizmus áldozatainak száma. 
A megemlékezés végén az Örök tél című 
filmet tekinthették meg a jelenlévők, 
melynek forgatókönyve valós események 
és személyes visszaemlékezések alapján 
készült el. 

Festetics-újratemetés  
és interpellációk
TÚL SOK NAPIRENDI PONTOT NEM TÁRGYALT A 
VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A FEBRUÁRI SO-
ROS ÜLÉSÉN, TÖBBEK KÖZÖTT SZÓBA KERÜLT 
FESTETICS GYÖRGY ÚJRATEMETÉSE, DE SOR 
KERÜLT INTERPELLÁCIÓRA ÉS INTERPELLÁCIÓS 
VÁLASZRA IS.

Az ülés kezdetén vitát követően arról 
határoztak a képviselők, hogy leveszik 
a napirendről a Festetics-év program-
jának finanszírozásáról szóló előter-
jesztést. Ennek oka, hogy több jelenlevő 
is arról értesült, hogy a 200 éve elhunyt 
Festetics György gróf újratemetésének 
szervezését és költségeit az állam magá-
ra vállalja. Első napirendként a 2018-as 
költségvetési rendelet módosításáról 
döntöttek, majd jóváhagyták a polgár-
mester idei szabadságolási ütemtervét. 
Az egyéb ügyek előtt interpellációt inté-
zett Dósa Zsolt bizottsági elnök Ruzsics 
Ferenc polgármesterhez „Meddig tűri 
még el tétlenül a jegyzőnő szabálytalan-
ságait?” címmel. A polgármester közölte: 
írásban fog válaszolni az elhangzottakra. 
Ezt követően válaszolt a Keszthelyi Tele-

vízió ügyvezetője Herold János múlt havi 
soros ülésen benyújtott interpellációjára. 
Válaszát a Jobbik képviselője nem fogad-
ta el, a képviselő-testület igen. Az ülésen 
elhangzott: a Kossuth 45.-ből a Vásár 
tér 10. szám alá költözik a Vöröskereszt 
irodája. Sürgősségi és rendes napirendek 
között Kossuth utcai ingatlanok bérleti 
ügyeiről is tárgyaltak. Emléktábla-állítási 
kérelmet nyújtottak be a városatyákhoz. 
Dr. Bánk Endre orvos emléktábláját lá-
nya állíttatja, a város a későbbi karban-
tartási költségeket magára vállalta. A zárt 
ülés napirendjei között a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak megválasztása, a Fe- 
jér György Városi Könyvtár igazgató-
jának nyugdíjazási kérelme és egye-
di lakásügyek szerepeltek.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 

RÖVID HÍREK

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 
pályázati (műszaki) referens 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályá-
zati kiírás teljes terjedelem-
ben megtalálható Keszthely 

város honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. március 13.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Véradások márciusban
A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete, valamint a Keszthelyi 
Kórház vérellátója márciusban is vár-
ja a véradókat. A vérellátóba várják 
a segíteni akarókat március 11-én és 
25-én, mindkét alkalommal 13 és 16 
óra között. Március 14-én Hévízen, a 
BM Szanatóriumban (12–14.30 óra), 
18-án Hévízen, a Bibó-gimnázium-
ban (13–15 óra), 21-én Hévízen, a 
Spinning Klubban (15–18 óra), 28-án 
Hévízen, a Hotel Carbonában (13–15 
óra) lesz véradás.

Közlemény
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy 2019.03.04. és 2019.04.30. 
között a Szalasztó utca lezárása miatt 
változás lesz a hulladékszállításban 
az érintett útszakaszon. A hulladé-
kok elszállítása ezen időszakban csak 
pénteki napon történik, kérjük a bio, 
szelektív és kommunális edényeket is 
ezen a napon helyezzék ki az ingat-
lanaik elé úgy, hogy minél közelebb 
legyen az éppen megközelíthető út-
szakaszhoz. Az esetleges kellemet-
lenségekért és fennakadásért elnézést 
kérünk.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Időpont változás
RUZSICS FERENC Keszthely POL-
GÁRMESTERE FOGADÓNAPJÁT 
2019. MÁRCIUS 6. (SZERDA)
HELYETT 2019. MÁRCIUS 13-ÁN 
(SZERDA) 15.00 – 17.00  
IDŐPONTBAN TARTJA.



Módosul a helyi építési szabályzat
Keszthely közigazgatási területe helyi építési szabályzatának módosítását rendkívüli ülés keretében kezdeményezte a város képvi-
selő-testülete február 26-án. Az előterjesztés hátteréről, valamint a Balaton-part vízparti területeinek helyi építési szabályozá-
sáról másnap tartott sajtótájékoztatót a polgármester.

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth L. u. 41. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a belvárosban, a Fő téren található. Alap-
területe 147 m2. A minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékeny-
ség esetén 452.319,- Ft/hó + ÁFA, pénzintézeti, biztosítási tevékenység esetén 588.441,- Ft/hó + ÁFA. 
Jelen pályázati kiírás esetén Keszthely Város Önkormányzata a megállapított minimálisan elvárt bérleti 
díjakból a következő mértékű bérletidíj-kedvezményt biztosítja: 1. év: 50%, 2. év: 50%, 3. év: 25%, 4. év: 
25%, 5. év: 25%. A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, további 5 év előbérleti jog biztosításával.

A pályázat beadási határideje: 2019. március 25. (hétfő) 12.00 óra. 

A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell írásban benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2019. április 1.

A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon. További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-
525, 83/505-524) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2019. március 22-ig a helyiség megtekinthető.

Önkormányzati helyiség bérbeadása
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Ezen elhangzott: a tervezett módosí-
tás több területet érint. Az egyik a vi-
torláskikötő, ennek kikötői területté 
való minősítése szükséges. Ruzsics 
Ferenc polgármester elmondta: a ko-
rábbi zöldterület-besorolás változott 
kikötőire, maximum 10%-os beépít-
hetőséggel. A valóságban meglévő 
állapothoz igazodna ezzel a javasolt, 
elfogadás utáni előírás. A módosítás 
a Balaton-parton található Balaton 
és Hullám Szállók, a pavilonsor és 
a focipálya tömbterületeit is érinti. 
„Itt jelenleg 30%-os beépítési szá-
zalékot enged meg a szabályozási 
terv, ezt 50%-ra kívánjuk emelni. 
12,5 méter építménymagasságot en-
ged meg a Balaton-parti szabályozás 
maximumként, mi ezt 8 m-ben ha-
tározzuk meg. A jelenlegi szabályozás a 
pavilonsor építménymagasságát illetően 
7,5 m-t tenne lehetővé” – tette hozzá a 
polgármester.
A Helikon Hotel a legmagasabb épít-
mény, csaknem 32 méter magas; de 
a legalacsonyabbnak számító Balaton 
Szálló is 12,5 méteres. Továbbra is cél az 
országos és helyi kulturális értékként is 

nyilvántartott Balaton és Hullám Szállók 
hasznosítása. A polgármester szerint a 
pavilonsor további fejlődésének záloga 
a focipálya területének más irányú hasz-
nosítása: „Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő sportpályának is ilyen fejlesztési 
célokat tartunk majd kivitelezhetőnek. 
Itt szállásférőhely építése is megengedett 
lesz ezentúl. Ez az önkormányzat számá-
ra eddig is egy holt vagyon volt, hiszen 

nem tudtunk vele mit kezdeni, sportolás-
ra csak részben alkalmas” – mondta.
A módosítás érinti továbbá a szabad-
strand környezetét, ahol a zöldterülete-
ket szeretnék visszapótolni. Az előzetes 
egyeztetéseket lezáró képviselő-testületi 
döntést követően a Zala megyei főépítész 
a szakigazgatási szervek összehívásával 
várhatóan március 6-án határoz.
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Nézeteltérések, reagálások
Sajtótájékoztató keretében számoltak be nemrég Csótár András és Dósa Zsolt bizottsá-
gi elnökök arról, hogy egy ideje nézetkülönbség van a Fidesz–KDNP és Keszthely város 
polgármestere között. 

Csótár András, az Emberi Erőforrások 
Bizottságának elnöke kiemelte, a pályá-
zatokból megvalósuló fejlesztéseknél 
még együtt tudtak működni Ruzsics Fe-
renccel, de más ügyekben eltérő vélemé-
nyen voltak: 
„A hivatal megítélésében és az ezzel kap-
csolatos költségvetés elkészítésénél már 
markánsan más véleményen voltunk, 
mint polgármester úr. Nem tartjuk azt el-
fogadhatónak, hogy a szabálytalanságo-
kat, a félretájékoztatásokat és az akadá-
lyoztatásokat mind elnézi a polgármester 
úr a fiatal jegyző asszonynak, és emiatt 
úgy gondoltuk, hogy most felemeljük a 
szavunkat.”
Dósa Zsolt, a Városstratégiai Bizottság 
elnöke a sajtótájékoztatón leszögezte: a 
polgármester sajnos az elmúlt években 
teljesen a jegyzőnő befolyása alá került és 
látszólag nem tud felelős, objektív dönté-
seket hozni. 
„Már több alkalommal is hivatalosan je-
leztük a polgármesterünknek, aki a jegy-
ző munkáltatója, hogy a jegyző munka-
végzése hiteltelenné vált számunkra, 
hiszen bizonyíthatóan akadályozta a 
bizottság munkáját, szándékosan valót-
lanságokat állított a bizottsági ülésen, 
valamint több millió forintos kifizetést 
hajtott végre Ruzsics Ferenc polgármes-
ter részére az önkormányzat költségve-
téséből, a képviselő-testület tudta nélkül. 
Polgármester úr az elmúlt években több 
millió forintos jutalmakkal díjazta a 
jegyző asszony tevékenységét. Sajnos ez a 
szemlélet idén a város költségvetésére is 
rányomta volna a bélyegét, hiszen a pol-
gármester által javasolt és az ellenzék ál-
tal sem kifogásolt tervezet a polgármes-
teri hivatal további jelentős bővítését és 
belső kiadásnöveléseit tartalmazta volna 
sok tízmillió forintos többletkiadással.”
A bizottsági elnökök kifejtették, ezt a Fi-
desz–KDNP elfogadhatatlannak tartja és 
nem is támogatja. Csótár András szerint 
az idei évben is csak a Fidesz–KDNP 
többségének köszönhető, hogy ezen 
változtatni tudtak, és a polgármesteri 
hivatalra költött tízmilliók helyett idén 
is érdemi, a város rendezettebbé tételét 
szolgáló, a keszthelyi polgárok életét javí-
tó fejlesztéseket tartalmazó költségvetést 

tudtak elfogadni. Hozzátette: ezáltal 100 
millió forintot költhetnek többek között 
utak felújítására, sporttámogatásra és a 
közterületek rendezettségét javító intéz-
kedésekre.

A sajtótájékoztatón elhangzottakra 
Ruzsics Ferenc polgármester reagálásá-
ban kifejtette:
„Megdöbbenve szembesültem azzal, 
hogy a mocskolódó, személyeskedő 
kommunikáció, amitől az újévi köszön-
tőmben óva intettem a majdani kampány 
résztvevőit, sajnos bekövetkezett. Hatá-
rozottan visszautasítom Csótár András 
és Dósa Zsolt képviselőtársaim állítását 
a hivatali szabálytalanságról és félretájé-
koztatásról. Azt pedig kikérem magam-
nak, hogy befolyásolt, más hatása alatt 
álló személynek állítanak be. Keszthely 
polgármestereként három önkormány-
zati ciklus alatt szolgáltam, szolgálom 
becsülettel és lelkiismeretesen a várost. 
Munkámat, elkötelezettségemet ez idá-
ig nem kérdőjelezte meg senki. A költ-
ségvetés összeállítása többkörös, hosszú 
ideig tartó folyamat, természetes, hogy 
e munka során nem értünk minden-
ben egyet. Ütköztetjük érveinket, ennek 
eredményeképpen alakulhat ki a város 
számára lehető legjobb büdzsé. Az azon-
ban nem felel meg a valóságnak, hogy a 
hivatal jelentős bővítését terveztük volna. 
Két új dolgozó, egy informatikus és egy 
adóügyi ügyintéző alkalmazását tartot-
tam leginkább szükségesnek, amit a je-
lenlegi munkatársak jelentős leterheltsé-
ge és a megnövekedett munka indokolt. 
Képviselőtársaim azt sugallták, hogy a 
hivatali bővítésre szánt keret megvonásá-
val százmilliós összeget csoportosítottak 
át útfelújításra és sporttámogatásokra. Ez 
az állításuk sem felel meg a valóságnak: 
ez elsősorban a tervezett bevételi oldal 
növelésével vált lehetővé. Azt az (ennél 
nagyságrendekkel kevesebb) összeget, 
amit a hivatal működési költségeiből 
elvontak, a két új munkatárs bérén túl 
például az önkormányzati üzemeltetést 
segítő digitális térképre és szoftverre, az 
irattár szükséges bővítésére fordítottuk 

volna, továbbá az udvari épület műkö-
dési kockázatot jelentő villamoshálóza-
tának elhalaszthatatlan felújítását tette 
volna lehetővé. A frakció által kifogá-
solt átutalás a jogszerűen járó, az előző 
jegyző idejében felhalmozódott, 2006 és 
2014 között ki nem vett szabadságaim 
megváltása volt. A jegyző elleni vádakat 
visszautasítom, ő és az általa irányított 
hivatal mindenkor a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelően jár el. A polgár-
mesteri hivatal munkatársai nehezített 
munkakörülmények között túlterhel-
ten és lelkiismeretesen végzik munkáju-
kat, s megérdemelten részesültek elisme-
résben, ami alól a jegyző sem volt kivétel. 
Ahogy az elmúlt 12 évben, úgy most is 
elsődlegesnek tartom Keszthely fejleszté-
sét, ám ehhez a hivatal működési feltét-
eleit is felelősségünk biztosítani.”

Az elhangzottakkal kapcsolatosan Nagy 
Bálint alpolgármester juttatott el reagá-
lást szerkesztőségünkbe.
„Ruzsics Ferenc polgármester úr nyilat-
kozata, magyarázkodása sajnos ismét 
megmutatta súlyos elfogultságát a so-
rozatosan szabályokat szegő jegyzőnő 
iránt. Tény, hogy korábban a jegyzőnő 
a képviselő-testület tudomása nélkül, 
több millió forintos szabadságmegváltás 
kifizetését eszközölte a polgármester ré-
szére, tény hogy a rákövetkező években 
a jegyzőnő kapott milliós jutalmakat a 
polgármestertől. A jegyzőnő tevékeny-
ségével kapcsolatban a kormányhivatal 
által is kifogásolt esetekben azonban csak 
sértődött visszautasítgatásokat tesz a pol-
gármester úr. Mindezt azért tartom szük-
ségesnek elmondani, mert ez is mutatja, 
miért is nehéz együttműködnünk a pol-
gármesterrel, miért is nem tudjuk elérni, 
hogy a jegyzőnő által vezetett hivatal a 
város érdekében jobban és szabályosan 
működjön.”



Télbúcsúztató karnevál

A Balatoni Borbarát Höl-
gyek Egyesülete 19. alka-
lommal rendezte meg a 
hagyományos Keszthelyi 
Karnevált, melynek célja 
ezúttal is a tél búcsúzta-
tása volt. A szokásos ko-
reográfia alapján a jelme-
zesek a kastély parkjából 

a Fő térig vonultak, 
ahol – miután bemu-
tatkoztak a zsűrinek is 
– rövid műsort adtak. 
Ahogy a fellépők, úgy 
a nézők is nagy szám-
ban tekintették meg az 
ötletes jelmezekbe bújt 
résztvevőket, gyerme-
keket és felnőtteket.
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Keszthely Város Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti a keszthelyi 2023 helyrajzi számú, 
Keszthely, Georgikon u. 5. szám alatti ingatlant, bruttó 31.700.000,- Ft induló vételáron. 
Az ingatlan a belvárosban, a sétálóutcától 100 méterre, a felújított volt Amazon Szálló épületétől 50 m 
távolságra helyezkedik el. A telek területe 863 m², a 254 m2-es főépület alatt 100 m2-es pince, az udva-
ron 65 m2-es garázs és tároló található. A tető felújított. Az ingatlan víz-, csatorna-, villany- és gázköz-
művekkel rendelkezik.
A versenytárgyalás időpontja 2019. április 9. (kedd) 10.00 óra. Helyszíne a Keszthelyi Polgármesteri Hi-
vatal Közgazdasági Osztálya (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázónak a versenytárgyaláson való részvé-
teli szándékát 2019. április 8. (hétfő) 12.00 óráig írásban kell bejelentenie. A versenytárgyalás előtt fize-
tendő szerződéskötési biztosíték (amely a szerződés megkötésével a vételárba beszámít) 1.000.000,- Ft. 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-
524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2019. április 5-ig megtekinthető. A pályázat 
teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Eladó keszthelyi ingatlan

Közösen, vidáman 
búcsúztatták a telet

Keszthely Város Idősügyi Tanácsa és a Közösségi Értékekért 
Egyesület közösen rendezte meg a Balaton Színház Simándy 
termében azt a Télbúcsúztató elnevezésű, vidám hangulatú 
programot, amelyre a városban és a térségben élő időseket 
várták március 1-jén.  
Nagy Bálint Keszthely Város Idősügyi Tanácsának elnöke-
ként köszöntötte a szép számban megjelenteket a Télbúcsúz-
tató rendezvényen. Köszönetet mondott az idős embereknek 
a munkában eltöltött évek utáni aktivitásért, a város életében 
való részvételért és a fiatalok előtti példamutatásért. Nagy Bá-
lint az Idősügyi Tanács megalakulásáról, annak céljairól be-
szélt az aktív közösségek, nyugdíjasok előtt. A jelenlévők meg-
tudhatták, hogy az Idősügyi Tanács más civil szervezetekkel, 
egyesületekkel együttműködve segíti és támogatja a nyugdí-
jas éveikben élőket. Harmadik alkalommal szerveztek olyan 
közösségi programot, ahol a napi munkából, nyugalmas hét-
köznapokból kiszakadva élő szépkorúak is örömmel vesznek 
részt, ahol tartalmasan tölthetik el szabadidejüket és generáci-
ókkal találkozhatnak. 
„Az idősektől csak tanulni lehet, meg kell becsülni a tőlük 
kapott apró dolgokat is, mert ők már megtanulták, hogy a 
kis dolgok is boldoggá tehetnek. A velük töltött idő alatt a jó 
szülői példa a gyerekeinket is neveli. Az irántuk való tisztelet, 
a megbecsülés pedig elengedhetetlen” – mondta az Idősügyi 
Tanács elnöke.
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Összesen kilencven gyer-
mek és pedagógus in-
dult el a sétára a Csány–
Szendrey-iskolától.  A 
Fodor utcai intézmény 
mellett a Gagarin utcai 
óvoda és a Közgazdasági Szakgimnázium 
csatlakozott az eseményhez. Nemes Klá-
ra, a program koordinátora, a KESOTE 
Mozgáskorlátozottak Szakosztályának 

vezetője elmondta: osztály-
főnöki órán mutatták be a 
parasportot, azt, hogy az a 
fogyatékossággal élők szá-
mára mennyi lemondás-
sal, önmaguk leküzdésé-

vel jár. Ugyanakkor láthatták a gyerekek 
azt is, hogy milyen eredményeket tudnak 
produkálni úgy, hogy hiányoznak végtag-
jaik is – tette hozzá.

SÉTA A PARASPORT NAPJÁN

A keszthelyi Idősek Otthonának lakói éle-
téből idén sem maradhatott ki a hagyo-
mányos farsangi mulatság. Sokan öltöttek 
különféle jelmezeket. Akadt, aki rabnak, 
más bolondos nővérnek vagy lovagnak 
öltözött, de a különféle állatos maszkok is 
népszerűek voltak az ott élők körében. Ez-
zel a programmal avatták fel a vadonatúj 
rendezvénytermüket, melyre az intézmény 
vezetősége szerint nagy szükség volt már. 
Ehhez két irodából alakítottak ki egy nagy 
helyiséget, így könnyebben elférnek a la-
kók és a meghívott vendégek is az egyes 

rendezvényeken. „Nagyon örülök, hogy 
sikerült önerőből megcsinálnunk, a kol-
légáim segítségével, és most úgy tűnik, 
hogy mindenféle rendezvényünket itt tud-
juk majd tartani” - fogalmazott Királyné 
Domaházi Csilla intézményvezető.
A mulatságra meghívást kapott Keszthely 
Város Idősügyi Tanácsa is, melynek elnö-
ke, Nagy Bálint elmondta, jó kapcsolatot 
ápolnak az Idősek Otthona vezetőségével, 
ami segíti őket abban, hogy minél előbb 
megtegyék a szükséges fejlesztéseket az in-
tézményben.  

ÚJ RENDEZVÉNYTEREM A KESZTHELYI IDŐSEK OTTHONÁBAN

Nagy értékű konyhabútort ajándékoztak  
a keszthelyi Idősek Otthonának
Egy süteményezés alkalmával mutatták be 
a tömör fa frontú, akácfa konyhabútort. A 
stílusában kifinomult darab jól passzol az 
Egyesített Szociális Intézménybe. A felajánló 
Szabó Tibornak ez is fontos szempont volt. 
A keszthelyi vállalkozó egy alapítványon 
keresztül találta meg a helyét a kiállítási da-
rabnak, melyet az értékesítés helyett karitatív 
módon kívánt továbbadni. A kis ünnepsé-
gen örömmel ajánlotta az intézménynek és a 
lakóknak a bútort, egyúttal bejelentette, hogy további jótékony akciókat tervez: „Ameny-
nyiben cégem ereje bírja, én szeretném, hogy minden év karácsonyára egy arra rászoruló 
családot megajándékozzunk egy új konyhabútorral” – mondta a Szabó Konyhastúdió tu-
lajdonosa, és kérte az ezzel foglalkozó intézmények, civilek és lakosok segítségét a család 
kiválasztásában. Az új konyhát és a szomszédságában található tálalót most alakították 
ki az intézményben. Az egykori irodák helyén az Idősek Klubjának tagjai használhatják 
az új helyiséget. A nagyjából 40-45 főt számláló klub fele itt lakó, a többiek külsősök – 
mondta Királyné Domaházi Csilla intézményvezető. 
A város Idősügyi Tanácsának elnöke köszönetét fejezte ki az adományozónak. Hangsú-
lyozta, hogy ez a fejlesztés szebbé teszi az itt lakók és ide betérők hétköznapjait. Nagy 
Bálint elmondta: a konyha a legfontosabb élettere egy családnak. Úgy van az akkor is, ha 
kis családról van szó, vagy akkor is, ha olyan nagy családról, mint amilyen itt az Idősek 
Otthonában is van.

Keszthely is csatlakozott a magyar parasportnaphoz. Óvodások, általános és középiskolá-
sok sétáltak, illetve érzékenyítő tanórát is tartottak a gyerekeknek.  
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BUDAPESTEN AZ ORSZÁGOS ATLÉTIKAI FEDETT-
PÁLYÁS IFJÚSÁGI ÉS JUNIOR BAJNOKSÁGON A 
KESZTHELYI VDSE ATLÉTÁI KÉT EZÜSTÉRMET ÉS 
TÖBB ÉRTÉKES HELYEZÉST SZEREZTEK.

Csikós József edzőtől megtudtuk: az ifjú-
sági fiúknál Csahóczi Csanád újabb egyé-
ni csúcsával 49,23 másodperccel ezüstér-
met nyert. 200 méteren ideje 23,15 másodperc volt, ami az 5. helyezést jelentette. Szabó Laura hármasugrásban 4. helyezést ért 
el 11,08 méteres ugrással. Kántor Piros 200 méteren 16., 60 méteren a 17. helyen ért célba. A junior fiúknál a Dormán Boldizsár, 
Isfán Dániel, Pusztai Péter, Árvai Kevin összetételű 4x200 méteres váltó ezüstérmet szerzett. Hármasugrásban Dormán Boldizsár 
a 6. helyezést érte el a 13,15 méteres egyéni legjobbjával.

EZÜSTÉRMEK, ÉRTÉKES HELYEK

Impozáns, korhű megjelenéssel, ám 
a régi idők utazásaihoz képest jóval ké-
nyelmesebb kialakítással várja utasait a 
jármű. Belső tere négy felnőtt és két gye-
rek szállítására alkalmas, további két-két 
személy külső üléseken foglalhat helyet. 
A benne található video és audio guide 
segítségével menet közben is érdekes 
információkkal gazdagodhatnak az uta-
sok. A sárga-sötétzöld színű, 3,5 méter 
hosszú, fémküllős kerekű kocsit – mely 
Tóth Alajos kocsigyártó jászárokszállási 
műhelyében készült – két ló húzza majd. 
A járművet a „Lovak világa” elnevezésű 
szlovén–magyar projekt keretében ter-
vezte és készíttette a Helikon Kastélymú-
zeum. Szintén e projekt keretében Keszt-
helyen és térségében négy túraútvonal 
várja majd azokat, akik lovas kocsival 
szeretnék felfedezni a környék látniva-
lóit. A „Festetics-kör” elnevezésű útvo-
nal Keszthely város határain belül kínál 
látványos túrát a főúri családhoz kap-
csolódó látnivalók érintésével, „A Keszt-
helyi-hegység természeti értékeinek 
nyomában” nevű út pedig a Természet 
Házához, a Nagymezőre és a Festetics 
Imre állatparkba kalauzolja el az érdek-
lődőket. A projektben részt vevő Pannon 
Egyetem Georgikon Kar túrái a Gyön-
gyösi csárda és a betyársírok érintésével 

a Béke sztúpához és Zalaszántó több ér-
dekes látnivalójához, illetve a Fenyves al-
lén indulva a Szendrey Júlia-emlékház, a 
Georgikon lovarda és Fenékpuszta meg-
látogatásával a Kis-Balatonhoz vezetnek.
A február utolsó hétvégéjén megrende-
zett budapesti turisztikai szakkiállításon 
a Helikon Kastélymúzeum kiállítóhelyén 
huszárok, betyárok és bajvívók is nép-
szerűsítették az új lovas kocsis attrakci-
ókat. A stand emellett a Festetics-kastély 
enteriőrkiállításából is ízelítőt adott. A 
SIHU145 azonosítószámú, „Lovak világa 
– a fenntartható fejlődés új dimenziója 
a természeti és kulturális gyöngyszemek 
határokon átívelő minőségi élményért” 
elnevezésű projekt a Szlovénia-Magyar-
ország Határon Átnyúló Együttműködé-
si Program támogatásával valósul meg. 
Abban a keszthelyi Helikon Kastélymú-
zeum és a Pannon Egyetem Georgikon 
Kara dolgozik együtt a szlovéniai Zavod 
Nazaj na konja („Vissza a lovakhoz” In-
tézet) és a RIS Dvorec Rakičan (Rakičan 
kastély Kutató- és Képzőközpont) szer-
vezetekkel.

BEMUTATTA ÚJ POSTAKOCSIJÁT 
A FESTETICS-KASTÉLY
A budapesti Utazás Kiállításon mutatta be 
a nagyközönségnek a Helikon Kastélymú-
zeum azt a modern postakocsit, melyben a 
nyáron induló lovas kocsis túrák során 
utazhatnak majd az érdeklődők.

SZOBOR HUNYADI JÁNOSRÓL

Turi Török Tibor Hunyadi János-szobrát 
avatták fel ünnepélyesen Budapesten. Az 
alábbiakban Zetényi-Csukás Ferenc tudó-
sítását közöljük.
„Tavaszt idéző idő és sok-sok ember a III. 
kerületi Attila Hotel szoborparkjában, 
akik a Hunyadi-büszt avatására érkez-
tek. Lelkes tekintetek, szinte a levegőben 
érezhető várakozás, ahogyan egyre gyűlik 
a tömeg. Itt is, ott is ismerős arcok, régi 
barátok és új, nagy találkozások. A prog-
ramot Bárdosi Ferenc, a hotel tulajdonosa 
kezdi meg, mindenkit szeretettel üdvözöl. 
Rövid, tűpontos mondatok, majd Publik 
Antal előadóművész mondja el a Himnusz 
sorait.

Őt Szántai Lajos művészettörténész vissza-
fogott, jól felépített méltatóbeszéde követi, 
majd az ünnepélyes pillanat: Turi Török 
Tibor keze munkájáról a lepel lehull!
A szobornak sikere van, a szobor „él”, ami 
a tapsból és jókívánságokból könnyen le-
mérhető. A Mester lép a mikrofonhoz, 
nem csupán a szobrászvésőt, de a szavakat 
is jól találja meg; mondanivalója nem mes-
terkélt, nem fellengzős, mindenki számára 
jól érthető. Művészetét szerényen éli meg, 
magáról egy szót sem, a szobráról beszél. 
Váratlanul egy őszes halántékú tábornok 
és kísérője lép elő, és Dömötör Zoltán, az 
1956 Magyar Nemzetőrség parancsnoka 
ismeri el egy jeles kitüntetéssel Turi Török 
Tibort.
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A DRV Zrt. tájékoztatja Keszthely város lakóit és a Keszthelyre látogatókat, 
hogy ivóvíz gerinc rekonstrukciós munkák végzése miatt a Szalasztó utca 
2019. március 4-től várhatóan 2019. április 30-ig lezárásra kerül. A lezá-
rás alatt az utcába járművel nem lehet behajtani. Az utca gyalogosforgalma 
folyamatosan biztosított lesz. Kérjük a járművezetőket, hogy az érintett 
útszakaszt kerüljék el az alábbiak szerint: 

•  Bercsényi utca  
irányából:  
1. ábra szerint,

•  Georgikon utca  
irányából:  
2. ábra szerint,

•  Pál utca irányából:  
3. ábra szerint,

•  Sopron utca irányából:  
4. ábra szerint.

Az útlezárás érinti az 
ÉNYKK által közlekedte-
tett, "TESCO" felé közle-
kedő "C" jelzésű járatot  
is az 5. ábra szerint.

Az okozott kellemet- 
lenségért szíves  
elnézésüket kérjük.             
                            DRV Zrt.

lapszél
Több hazai burgonyára 
lenne szükség
A hazai burgonyaágazat helyzetéről 
tartottak szakmai fórumot Keszt-
helyen a Pannon Egyetem Geor-
gikon Karán. Mint elhangzott, a ta-
valyi magyarországi burgonyaszezon 
meglehetősen rossz volt, hiszen a 
kedvezőtlen időjárási körülmények 
sok kellemetlenséget okoztak a gaz-
dálkodóknak. A betakarításkor már 
észlelték a szakemberek, hogy egy 
viszonylag jó minőségű, ám nagyon 

kevés hozamú szezont zártak. A ha-
zai termelés évek óta egyébként sem 
elengedő a fogyasztás kielégítésére, 
így folyamatosan szükséges ezt más-
honnan, zömében Nyugat-Európából 
pótolni.  
A Burgonyakutatási Központ által 
szervezett programon szó esett továb-
bá a növény betegségeiről, a környe-
zeti tényezők hatásairól, a legújabb 
fajtákról és a technológiai újításokról 
is. Jelenleg is igénybe vehetőek euró-
pai uniós támogatások, melyek közül 
az egyik legkiemeltebb az öntözésfej-
lesztésre használható. Ezenkívül több 
olyan pályázati kiírás létezik, amely 
segítségével fejleszteni tudják gazda-
ságukat a termelők.  
A fórumon egyéb terményekről is 
hallhattak információt a jelenlévők. 
Tájékoztatták a közönséget az euró-
pai uniós gabonafélék és az olajmag-
vak idei kilátásairól, kiemelve a szó-
jabab- és a repcepiacot. A kitekintés 
arra irányult, hogy milyen termények 
helyettesíthetik a burgonyát. 
A fórum célja minden évben az, hogy 
megfelelő tájékoztatást kapjanak az 
ágazatban dolgozók a jelenlegi gazda-
sági helyzetről. Az érdeklődők megte-
kinthették a keszthelyi burgonyafajtá-
kat is a helyszínen. 
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

Dr. Horváth Teréz jegyző

JAVASLATKÉRÉS KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete méltó módon kívánja elismerni 
azon személyek, illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazdasági  
társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak 
Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan  
gazdagították a város értékeit. 
A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény bevonásával a legszélesebb 
körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 
(http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.
A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással  
2019. március 31. napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármestere  
címére (Keszthely Város Önkormányzata, Ruzsics Ferenc polgármester,  
8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszt-
hely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/
jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely város 
polgármestere 

pályázatot hirdet 
grafikai tevékenységre 
és fotószolgáltatásra. 
További részletek és 

a pályázati kiírás teljes 
terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján:  

https://www.keszthely.
hu/hirdetmenyek. 

A pályázat benyújtá-
sának határideje: 
2019. március 22.

Ruzsics Ferenc 
polgármester

Pályázati felhívás
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 

pályázatot hirdet kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek részére, 
valamint rendezvények önkormányzati pénzügyi támogatásának elnyerésére.

A pályázatok támogatása céljára 2019. évben 1.000.000,- Ft keret áll rendelkezésre.

A pályázat keretében támogatandó kiemelt célok:
• kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása 

(felszerelésvásárlás), működési, fenntartási költségekhez hozzájárulás,
• kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása  

(versenydíjak, oklevél-, anyag-, eszköz-, felszerelésvásárlás, előadók díjai és  
utazási költségei, művészeti alkotótáborok támogatása).

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok megtalálhatóak  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal portáján (Keszthely, Fő tér 1.),  

illetve letölthetőek a www.keszthely.hu oldalról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 9.

A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 23.  
A hozott döntésről a pályázók tájékoztatása írásban történik.

A támogatás odaítélésére, a nyertes pályázókkal történő megállapodás megkötésére  
és a támogatás elszámolására az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról  

szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet alkalmazandó. 

Csótár András
az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

2018. március 7 – 27.

Csiszár Elek festőművész alkotásaiból 
nyílik életmű kiállítás március 9-én 16 
órakor a Balatoni Múzeumban.

Március 9.
Életmű kiállítás

A 25 éves Zalai Balaton-part Ifjúsá-
gi Fúvószenekar ad jubileumi koncertet 
a Balaton Színházban március 16-án 17 
órakor.

Március 16.
Jubileumi koncert

Bödy József: A magyar Odisszeia a XX. 
században című kötetét mutatják be a 
Fejér György Városi Könyvtárban márci-
us 21-én 17 órakor.

Március 21.
Kötet bemutató

Így neveld a sárkányodat 3  
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 15:30 2D 1200,-Ft 
Alelnök     
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 17:30 1200,-Ft 
Marvel kapitány  
március 7 – 13. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft 
Így neveld a sárkányodat 3  
március 14 – 15. csütörtök – péntek, 
március 17. vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft
március 16. szombat 13:00
Kölcsönlakás  
március 14 – 15. 
csütörtök – péntek 16:00 1200,-Ft 
március 17 – 20. vasárnap – szerda
Marvel kapitány  
március 14 – 20. 
csütörtök – szerda 20:00 2D 1200,-Ft 
Családi bunyó     
március 14 – 20. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft   
Marvel kapitány  
március 21 – 27. 
csütörtök – szerda 15:45 3D 1400,-Ft
Családi bunyó     
március 21 – 27. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Bohém Rapszódia    
március 21 – 23. 
csütörtök – szombat 20:00 1200,-Ft
Teljesen idegenek
március 21 – 23. 
vasárnap – hétfő 20:00 1200,-Ft
BÚÉK     
március 24 – 25. 
kedd – szerda 20:00 1200,-Ft

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 +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! (X)

Feleségek felesége címmel rendeznek 
programot Szendrey Júlia emlékére a 
Fejér György Városi Könyvtárban márci-
us 13-án 17 órakor.

Március 13.
Emlékműsor

MÁRCIUS 23., SZOMBAT 15:00-KOR
Keszthelyi Városi Strand · Keszthely

a Nemzet Rozmárjával 

SCHIRILLA GYÖRGGYEL, 

és a GIPSZTIGRISSEL, 
a KESZTHELYI ROZMÁRRAL és BARÁTAIKKAL!

TAVASZKÖSZÖNTo   
FÜRDÉS

Keszthelyen városi rendez-
vényekkel emlékeznek az 
1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcra. A részletes 
programot lapunk 16. oldalán 
találják.

Március 14-15.
Forradalom és szabadságharc

Múzeumi akció keretében 
március 15-17-én megnyitja 
kapuit a látogatók előtt a Feste-
tics-kastély északi szárnya.

Március 15-17.
Kitárul az északi szárny

VÍZNAPI VÍZPARTI
A Nők a Balatonért Egyesület  
március 24-én 15 órától tartja  
hagyományos Víznapi Balcsi-partiját 
a keszthelyi mólónál.



16 balatoni KRÓNIKA   2019. Március 8..

2019

Meghívó
Keszthely Város 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepségsorozatra

Március 14. (csütörtök) 18.00
Gyülekezés a Balaton Színház előtt

FÁKLYÁS FELVONULÁS
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

emléktábláihoz 

Március 15. (péntek) 
14.00 Fő tér - Balatoni Múzeum

VÁROSI ÜNNEPSÉG
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének évfordulóján

Köszöntőt mond:
ManninGer Jenő 

országgyűlési képviselő

RUzSIcS FERENc 
Keszthely város polgármestere

Ünnepi szónok: 
Dr. Pelyach István

történész, Szegedi Tudományegyetem 
tudományos munkatársa

Gyere és nevess egy jót
                  boldogan, önfeledten!

Szomorú vagy? Feszült? Stresszes?

Nevess az Egészségedért!
Cím: Lippay Gáspár utca 1.

Terembérleti hozzájárulás: 3500 Ft. 
Kérlek, jelentkezz be: csakrajoga1@gmail.com

Ha nem tudsz, akkor csak gyere és nevess!

Gyógyító
  Hahota joga  
          Keszthelyen a Jenny’s Fitt-ben

március 23. 16-19 óra

Nevetés!

Teljes testi-lelki feltöltődésre vágyik, 
látogasson el a Hévízi Tófürdőbe!

A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az időszaka, a Hévízi-tó is 
új életre kel. Párafelhőben megcsillanó napsugarak között ringatózva, a hideg 
és meleg áramlatok váltakozásával új energiák szabadulnak fel a testünkben, 

ezáltal nem csak a természet, de a szervezet is felpezsdül. Festetics 
Fürdőházunk terápiás részlege pedig kényeztető, frissítő masszázsokkal, 

hévízi testkezelésekkel biztosítja a teljes relaxációt.

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

Tavaszi fáradtság 
már a múlté, 

használja
a természet adta 

energiát!


