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Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője beszédében elmondta, a
magyar nemzet ma is szabadságharcot
vív, de nem Jellasics, hanem az Európába érkező bevándorlók támogatói ellen.
Elhangzott, mi, magyarok, ahogy 1848ban, úgy ma is szép szóval állunk ki függetlenségünkért, kérjük a birodalmat,
hogy változtasson, mert Európa veszélyben van. Veszélyben van biztonságunk,
szabadságunk, a keresztény kultúránk.
Hozzátette: a Festetics I. György által alapított Georgikon hallgatói is fontos szerepet játszottak a forradalomban. Az idei
keszthelyi Festetics-évhez kapcsolódóan

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2018. április 5-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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bejelentette, május-júniusban a kormány
támogatásával valósul meg Festetics
György újratemetése a felújított mauzóleumban.
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Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere beszédében elmondta, a 171 évvel
ezelőtti forradalom és az azt követő események hazánkban és Európában is változásokat hoztak.
Hozzátette, 184849 eszméje tanít
b e n nü n ke t m a
is. Az ünnep szónoka dr. Pelyach
István történész
volt. A Szegedi
Tudományegyetem tudományos
munkatársa kiemelte, 1848-49re úgy emlékezik
az utókor, hogy
ez a másfél év a
cs o d á k na k é ve

volt. Elhangzott, az 1700-as évek végétől
datált reformkori törekvések nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy 1848. március
15-én az ország lakói egy emberként álltak a forradalmárok mellett. A történész
hozzátette, 1848 csodája volt az is, hogy
egy vér nélküli forradalom zajlott PestBudán és az ország számos településén.
Elmondta, a reformkor idején – melynek egyik elindítója volt gróf Festetics I.
György – sok nemesember fejében megfogalmazódott, hogy a hazáért tenni és
áldozni is kell. Ezen gondolat mentén fogalmazódhatott meg 1848-ban a 12 pont,
amely mögé magyar és nem magyar, nemes és nemtelen egyaránt felsorakozott.
Az ünnepségen a hagyományokhoz
híven a Helikon Versmondó Kör és a
Nagyváthy Néptáncegyüttes működött
közre.
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A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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RÖVID HÍREK

a szeretet köteléke

Véradások áprilisban

KESZTHELYEN, A KIS SZENT TERÉZ BAZILIKÁBAN DR. MÁRFI GYULA VESZPRÉMI ÉRSEK NYITOTTA MEG
AZ „EUCHARISTIA VINCULUM CARITATIS – AZ OLTÁRISZENTSÉG A SZERETET KÖTELÉKE” CÍMET VISELŐ
KIÁLLÍTÁST. A SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT KIÁLLÍTÁSA JÚNIUS 10-IG LÁTHATÓ
KESZTHELYEN.

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház
vérellátója áprilisban is várja a véradókat. Elsején 11 és 14 óra között
Keszthelyen, a VSZK-ban, 2-án (15–
18 óra) a Keszthelyi Kórház vérellátójában lesz véradás. Utóbbi helyen április 8-án, 15-én és 29-én 13 és 16 óra
között tartanak véradást. 4-én (16–18
óra) Cserszegtomajon, az iskolában,
11-én (12–17 óra) a Georgikon Kar
D épületében, 18-án (13–15 óra)
Hévízen, a Hotel Carbonában, 25-én
(11–15 óra) Hévízen, a Hémoriban
lesz véradás.

Keszthely város jegyzője
álláshirdetést tesz közzé a
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

portás munkakörének
betöltésére.

További részletek és az álláshirdetés teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. március 31.
Dr. Horváth Teréz jegyző

KESZTHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Fejér György Városi
Könyvtár (8360 Keszthely,
Zeppelin tér 3.)

igazgatói beosztásának
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely
város honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. május 10.
Dr. Horváth Teréz jegyző

A főként fényképekből álló gyűjtemény
az 1938. május 25. és 29. között Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszust mutatja be.
Napjainkban nemcsak a 80 éves évforduló kapcsán aktuális a visszaemlékezés,
hiszen Magyarország, a Magyar Katolikus Egyház ismét eucharisztikus világkongresszusra készül. 2020. szeptember
13. és 20. között újra Budapest ad otthon
az Oltáriszentséget ünneplő eseménysorozatnak.
Már most is sokféleképpen kapcsolódhatnak be a hívek az előkészületekbe,
hogy lélekben felkészülten vehessenek
majd részt a kongresszuson. A Krisztus

király vasárnapja előtti napon, a tavalyi
évhez hasonlóan világméretű szentségimádáshoz lehet csatlakozni 2019-ben
is. Az egyik legkiemelkedőbb esemény
2020-ban is a fiatalok elsőáldozása lesz,
melyre 2020. szeptember 13-án, vasárnap a nyitószentmisén, az új Puskás Ferenc Stadionban kerül majd sor.
A keszthelyi plébánosnak, Fodor János
atyának az 1938-as eucharisztikus kongresszusról szóló kiállítás megrendezésével célja, hogy a környékbeli hívek is
közelebbről megismerkedjenek a korábbi
magyarországi eucharisztikus kongres�szus eseményeivel, és lelkileg tovább készüljenek a közelgő ünnepi eseményekre.

Kitartással, elhivatottsággal
A Zala Megyei Kormányhivatal,
a Zala Megyei Önkormányzat, a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltsége, valamint a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ a szabad sajtó napja alkalmából sajtóreggelin látta vendégül a zalai média képviselőit
március 12-én a megyeházán. Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében
feltette a kérdést: szabad-e a sajtó? Mint
mondta, egyes véleményekkel ellentétben hazánkban még mindig túlsúlyban
van a baloldali média. Dr. Sifter Rózsa,
Zala megye kormánymegbízottja sze-

4 balatoni KRÓNIKA

2019. Március 22.

rint az európai sajtóban jelenleg válság
figyelhető meg. Hazánknak – akárcsak
1848/49-ben – bizonyos területeken a
függetlenségéért kell küzdeni – hangsúlyozta. Kitartást, elhivatottságot kívánt
a sajtó zalai munkatársainak, egyúttal
megköszönte segítő munkájukat.

Összefogtak a régió
kiemelt szolgáltatói
Közös együttműködést írt alá a Helikon Kastélymúzeum, a Zalakarosi Fürdő és a Zobori
KalandoZoo. Az összefogás célja, hogy a Balaton nyugati régiójába érkező látogatóknak minél szélesebb körű kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak. Az együttműködés
mibenlétéről sajtótájékoztatón számoltak be a térség kiemelkedő szolgáltatóinak vezetői.
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója elmondta, nagyon
fontos, hogy a régióba érkező turistákat irányítani tudják olyan minőségi
szolgáltatók felé, amelyek elérik azt a
színvonalat, amelyre a régióban büszkék lehetünk. Elhangzott, 2018-ban a
Helikon Kastélymúzeum 230 000 látogatót regisztrált, ezzel hazánk egyik
leglátogatottabb kastélya lett.
Az együttműködésben részt vevő Zalakarosi Fürdő 2018-ban második helyezett lett az Év Fürdője választáson. A
gyógymedencékkel és élményelemekkel
felszerelt komplexum egész évben nagy
népszerűségnek örvend a látogatók körében. Cziráki László, a fürdő igazgatója
elmondta, ez a hármas összefogás példaértékű a régió többi szolgáltatója számára is. Kiemelte, a Balaton a második
legkedveltebb desztináció Budapest után,
ezzel az együttműködéssel is ezt próbálják erősíteni.
Szabadics Zoltán, a Zalaszabaron működő Zobori KalandoZoo tulajdonosa
kiemelte, az ő életükben évek óta fontos
szerepet tölt be a társadalmi szerepvállalás. Ezt jól példázza a Holnapocska Tá-

borok működtetése. Most egy gazdasági
összefogás keretében a térségbe érkező
vendégeknek szeretnének sokrétű élményt nyújtani a partnerekkel. Elhangzott, hisznek abban, hogy ha valakit a
balatoni turisztikai régióban, a Balaton
nyugati partján el tudnak varázsolni, ha
egy hurrá-élménnyel megy haza, akkor
legközelebb is visszajön, és ezt fogja a
családtagjainak is ajánlani. A Zobori
KalandoZooban a családokat és baráti
társaságokat kül- és beltéri élményelemek is várják.
A sajtótájékoztatón elhangzott, azok,
akik a három szolgáltató bármelyikénél
jegyet váltanak, 20% kedvezményt kapnak a másik két célpont bármelyikének
belépőjegyárából. Az akció április 1-től
indul. 			
(rk)

Tréningek és terápiák
Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a
szemléletformálás a fő célja a Premontrei
Szakgimnázium induló programjának.
Egy helyi civil szervezettel együttműködve diákoknak és időseknek szerveznek
foglalkozásokat, tréningeket és terápiákat Keszthelyen. Az ingyenes programok
megvalósítására mintegy 48 millió forintos támogatást nyertek el.
Családterápia, gyászcsoport, érzékenyítő
tréning – többek közt ilyen programokat
valósítanak meg a projektben. A nyitórendezvényen elhangzott, a hátrányos
megkülönböztetés leküzdése és a társadalmi esélyteremtés a fő cél. A programba

a diákokat, illetve az idősebb korosztályt
vonják be. A megvalósításban közreműködik a FÉSZEK a Lelki Egészségért
Egyesület. A 2015-ben alakult keszthelyi
civil szervezet elnöke elmondta, hogy
elsősorban családterápiás segítséget kínálnak Keszthelyen és a térségében. A
projektnek köszönhetően most még szélesebb réteget érhetnek el az ingyenes
család- és párterápiákkal, de nevelési
segítséget is nyújtanak. A pályázatot a
Premontrei Szakgimnázium jogelődje, a
Farkas Edit-iskola nyerte el 2017-ben –
mondta az intézmény igazgatója. Balogh
Csaba kifejtette, hogy a 2021. február
végéig tartó időszakra mintegy 48 millió
2019. Március 22.
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lapszél
Adományt kapott
a gyermekosztály

Egy 80 cm-es síkképernyős tévét vehetett
át a Keszthelyi Kórház gyermekosztálya. A
készüléket egy keszthelyi vállalkozó ajánlotta fel, aki már a városban és környékén
is több alkalommal adományozott. A kedvezményezett kiválasztásában a Tegyünk
Együtt Keszthelyért Egyesület segített. A
Kin Store Kft. ügyvezetője az adomány átadásakor a tévé beüzemelésében is segített
a gyermekosztály dolgozóinak. A gyerekek
számára természetesen a mesefilmek élveznek elsőbbséget, így ezt volt a legfontosabb beállítani az új készüléken.
Surányi Norbert, a cég ügyvezetője elmondta, számukra kiemelt fontosságú a
társadalmi felelősségvállalás, ezért évente
többször is adományoznak.
A gyermekosztály számára rendkívül fontosak a felajánlások, hiszen a beteg gyerekeket nagyon nehéz lekötni a kórházi környezetben. A kórtermek mindegyikében
van tévé, ezeket az elmúlt években sikerült
síkképernyős készülékekre cserélni. Az
osztály vezető főorvosa szerint a mesék
otthonosságot csempésznek a kórházba, és
ezzel hozzájárulnak a betegek gyógyulásához is.
Dr. Mischl Olga, az osztály vezető főorvosa elmondta, a beteg gyerek az nyűgös
gyerek, és mindenféle kívánságai vannak.
Bár a szülők igyekeznek ezeket teljesíteni,
a mesékkel könnyebb lekötni a gyerekek
figyelmét.
A Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesület
fontosnak tartja, hogy az adományozni
kívánó vállalkozókat összekösse a rászorulókkal. Ugyanakkor felhívják a figyelmet
arra, Keszthelyen több olyan szervezet is
van, amelyek egész évben szívesen fogadnak adományokat.
forintos támogatást nyertek el. A különböző csoportos foglalkozások, tréningek
és terápiák mellett egy új közösségi teret
is kialakítanak a Premontrei Szakgimnáziumban.

FELAVATTÁK AZ ÚJ JÁTSZÓTERET
ÚJ JÁTSZÓTÉRREL GAZDAGODOTT A RANOLDER JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. AZ INTÉZMÉNY UDVARÁN MÁR ŐSZ ÓTA ÁLLT A HAJÓ FORMÁJÚ JÁTÉKSZER, AZONBAN A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MIATT VÁRNI KELLETT A HASZNÁLATÁRA.
Az eszközön mászóka, lengőhíd és csúszda is található, így egyszerre több igényt
is ki tud elégíteni. Mint
Őry Gábor, az intézmény
igazgatója az eseményen
elmondta, nem érték be kicsivel, nagyot álmodtak, és
meg is valósították azt, így
örömmel tölti el a vezetőséget, hogy a gyerekek számára új kikapcsolódási lehetőséget szolgáltathatnak.
Az avatón Tál Zoltán, az
iskola lelkipásztora meg is
áldotta a hajót, majd jelképesen átadta a használati
engedélyt a fiataloknak. A gyerekek nagy
lelkesedéssel vették birtokba az eszközt,
mely várhatóan továbbra is hatalmas
népszerűségnek fog örvendeni a szünetekben és tanítás után is.

Az ötlet egyébként három éve fogalmazódott meg a vezetőségben.
A komplexum összesen 1,2 millió forintba került, mely összeg a szülői munkaközösség báljainak bevételeiből gyűlt ös�-

sze. Az iskolában a jövőben is terveznek
különböző fejlesztéseket, melyeket
ugyancsak ezeknek az összejöveteleknek a bevételeiből kívánnak finanszírozni.

Jubileumra készül
A Balaton rejtett szépségei
a Vajda János Öregdiákok Egyesülete Csiszár Elek életMárcius első hétvégéjén tartotta
szokásos tavaszi közgyűlését a Vajda János Öregdiákok Egyesülete. A
szervezet elnöke, dr. Gárdos Tamás
beszámolójában elhangzott, hogy
sikeresen teljesítették a 2018-as évre kitűzött céljaikat. Kifejtette, a legfontosabb céljuk a mindenkori diákok anyagi és erkölcsi támogatása. A
4,75 vagy a fölötti tanulmányi átlaggal rendelkező, de szociális körülményei miatt rászoruló diákokat támogatja az egyesület, differenciáltan,
3-4-5000 Ft-tal. Összesen több mint félmillió forintot fordítottak ilyen
célra tavaly. Ezenkívül támogatni tudták a Newton-kupa évkönyvének
kiadását, a Vajda-napokat, valamint a gimnázium segesvári kapcsolatát.
Ezen feladatokat a tagdíjak mellett a több mint 400 ezer forintos önkormányzati támogatásból valósították meg.
A Vajda János Öregdiákok Egyesülete tavaly óta hív meg egykori tanárokat a találkozókra. Céljuk a kapcsolattartás és a tiszteletadás. Batha
Kálmán 1990 és 2004 között volt a gimnázium igazgatója, a szintén egykor itt tanító feleségével vettek részt az eseményen. Batha Kálmán itt
töltötte gimnazista éveit is. Intézményvezetőként fontos célja volt, hogy
tegyen az alma materéért. Több szakmai újítás fűződik nevéhez, de az
épület is több beruházással megszépült vezetése alatt.
Az öregdiákok egyesületét 25 évvel ezelőtt alapították. A júniusi találkozón szeretnék egy méltó kiállítással megünnepelni ezt az évfordulót.
A tárlatot az elmúlt negyed évszázad relikviáiból, fényképeiből kívánják
összeállítani. Amennyiben anyagi lehetőségük engedi, emlékkönyvet is
kiadnak.

mű-kiállítása nyílt
me g a B a l aton i
Mú z e u m b a n . A
87 éves, keszthelyi
születésű festőművész képeinek legjavát hozta el a városba. A tárlat 48 év munkáját öleli
fel, ez azonban csak egy szelete az alkotó művészetének.
Csiszár Elek egész életét a Balaton mellett töltötte, alkotásainak nagy részén a tó szépségét és sokszínűségét
ábrázolja. Ezek a festmények azonban nem a megszokott balatoni tájképek. Az alkotó képein a csak a
helyiek által ismert tó jelenik meg, amely a nyaralók
távozása után mutatja meg igazi arcát. A tárlaton a Balatont ábrázoló tájképek mellett portrékat is láthatnak
az érdeklődők. A képek egy része emlékeket is felidéz,
mások pedig a 21. század emberének tartanak tükröt.
A kiállítás megnyitóján dr. Kostyál László művészettörténész méltatta az alkotót. Elmondta, a múzeum
három terme kicsi ahhoz, hogy egy ilyen termékeny
és gazdag gondolatvilágú festőművészt teljes mértékben bemutasson. Ennek ellenére ez mégiscsak egy retrospektív kiállítás, amely megmutatja, hogy a művész
gondolkodásmódja – néhol ugyan változó festészeti
eszközökkel, de – folyamatosan megmaradt.
A tárlat május 12-ig látható. 		
(RK)

Hagyományos ételek, húsvéti sonkák
AHOGY AZT MÁR A VENDÉGEK MEGSZOKHATTÁK,
A KESZTHELYI HALÁSZCSÁRDA – MELY A NAPOKBAN NYITOTTA MEG KAPUIT – IDÉN IS UGYANOLYAN FINOMSÁGOKKAL VÁRJA VENDÉGEIT,
MINT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. AKTUALITÁS, HOGY
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HÚSVÉTI SONKÁT IS KÍNÁLNAK
ELADÁSRA.

#varázslat nélkül

– A Halászcsárda egy kilencvenéves, tradicionális étterem, az ételek tekintetében
is ehhez igazodunk, ezt várja el a vendégeink többsége. A klasszikus halételek, a
gulyások, a pörköltek mellett természetesen mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelő ételeket, akár a vegetáriánusok
is választhatnak az étlapunkról. A ma-

Európai Szociális
Alap
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gyar borokat és pálinkákat szintén kóstolhatják a vendégek – fogalmazott Szita Gábor, az étterem egyik tulajdonosa,
hozzáfűzve: alapelvük a minőség és az
udvarias kiszolgálás.
A Keszthelyi Halászcsárda – mely a
szezonig naponta 11.30–21.00, júliustól 11.30–22.00 óráig tart nyitva – idén
húsvéti sonkát kínál, nem is akármilyet,
hanem az „igazit”.
– Autentikus módon készült termékekről van szó, melyek a régi ízeket idézik:
2019. Március 22.
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a sonkák három hétig álltak sóban, és
bükkfa fölött füstölődtek. A készlet erejéig füstölt egész tarja, füstölt bőrős comb
és angol szalonna szerepel a kínálatban.
A sonkák családi méretűek, egészben
másfél-két kilogrammos darabokat lehet
megvásárolni.
Keszthelyi Halászcsárda
Keszthely, Csárda utca 9.
Telefon: 06 83 310 036
E-mail: szitagabor@yahoo.com
Web: www.halaszcsardakeszthely.hu

Elsősorban szezonális munkákat
kínáltak a Balaton Színházban
megrendezett állásbörzén
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
elnevezésű projekt keretében várták a munkaadókat és
munkakeresőket a programra.
Recepcióst, takarítót, uszodamestert, kertépítőt és mozdonyvezetőt is kerestek, de elsősorban szezonális állásokat kínáltak.
A szálláshelyek, éttermek mellett például vízibicikli-kölcsönzős, a Városüzemeltető Kft. és a honvédség is kitelepült.
Több olyan szervezet és projekt képviselői is várták az álláskeresőket, melyek közvetítéssel, képzéssel vagy tanácsadással
is foglalkoznak. A HEFI Iroda szakmai vezetője, dr. Gábor
Hajnalka elmondta, hogy kiállítóként megjelentek például a
Paktum Iroda, a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Iroda, a
Család- és KarrierPONT, vagy a Keszthely hazavár! elnevezésű projekt munkatársai is. Jelenlétükkel még hatékonyabbá tudják tenni Keszthelyen és térségében a munkakeresést,
hiszen ezek a szervezetek különböző ingyenes képzésekkel,
szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal segítik a munkavállalókat,
munkaadókat, munkakeresőket.
Az állásbörze is megerősítette azt a tapasztalatot, hogy jóval
több a felkínált állás, mint a munkakereső.
A Központi Statisztikai Hivatal február végi közlése szerint a
2018. november és 2019. január közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 481 ezer volt, 45 ezerrel
több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek átlagos létszáma 170 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,7 százalék volt.
A munkanélküliek több mint ötöde a 15–24 éves korosztályból kerül ki. Számuk meghaladja a 38 ezret, melynek rátája
11,4 százalék.

Kevesebb kárt okozott a tél
Az idei tél kevesebb kárt tett
az utak állapotában Keszthelyen, mint az elmúlt években. Az enyhébb időjárás
miatt nem okozott problémát az aszfaltréteg repedéseibe beszivárgó víz, mivel
nem fagyott meg. A kevesebb probléma annak is köszönhető, hogy a javításokért felelős
VÜZ Kft. hatásosabb módon végzi ezeket a munkákat.
A kevés hiba ellenére több száz tonna aszfaltot terveznek felhasználni útjavításokra – tudtuk meg Megyesi Jenőtől, a VÜZ Kft. útbelvíz ágazat részlegvezetőjétől. Hangsúlyozta: a városban nem
kátyúzás zajlik, hanem a jobb minőséget biztosító útjavítás.
– Folyamatosan javítjuk is télen a kátyúkat, de az elmúlt éveknek
köszönhetően megelőztük a kátyúsodást olyan értelemben, hogy
nem klasszikus kátyúzást végeztünk, hanem útjavítást: kivágtuk,
javítottuk, így nem tudott alámenni a víz.
Keszthelyen a VÜZ Kft. összesen kilencvennyolc kilométer
hosszúságú úthálózat fenntartását felügyeli. Ezek zömében elsőrendű közlekedési utak, mindössze tíz-tizenkét kilométer a másodrendű utak hossza. Az utak állapota változó, de a sok javítás
következtében nem kimondottan autóbarát. A tavaszi munkálatokat azt követően kezdik meg, amint a hamarosan kezdődő útállapot-felmérés eredménye a kezükben lesz. Terveznek továbbá
nagyobb mértékű útfejlesztést is. Megyesi Jenő a tervekről ezt
mondta:
– Hamarosan elkezdjük az útellenőrzést, és feltérképezzük az
utak állapotát, hogy hol kell javítanunk. Várhatóan körülbelül
400-500 tonna aszfaltot fogunk az út javítására használni. Azonfelül pedig lesznek útfejlesztések, ami érinti a kertvárost és Keszthelynek is pár frekventált helyét.
Többek között tervezik a Galamb utca, valamint a kertvárosi
Gyöngyvirág utca egy szakaszának felújítását is.

Biztonságosabb lett az Új köztemetői kereszteződés
2013-ban adták át a forgalomnak a Keszthelyt elkerülő 71-es út Fenyves fasorral keresztező csomópontját. Megszámlálhatatlan anyagi káros baleset történt itt, de halálos áldozatokat is követelt a kereszteződés. 2015 decemberében például egy idős házaspár vesztette itt életét,
amikor autójukkal egy nyerges vontató elé kanyarodtak ki.
A Magyar Közút Zrt. a rendőrségtől kapott statisztikák alapján döntött úgy, hogy biztonságosabbá kell tenni a kereszteződést. A decemberben befejezett módosítások előtt minden forgalmi irányba
közlekedhettek a járművek – mondta Büki Zoltán, a társaság megyei
forgalomtechnikai osztályának vezetője. Az Alsópáhok felől érkezőknek megtiltották a balra kanyarodást, illetve az Új köztemető felől
nem lehet kihajtani a Fenyves fasor irányába.
A Magyar Közút Zrt. feladata az utak üzemeltetése és fenntartása.
Nagyobb rekonstrukciókra – például körforgalom építésére – nincs lehetőségük. Egy központi forrásnak köszönhetően viszont
különböző forgalomtechnikai elemekkel tehettek azért, hogy biztonságosabb legyen a csomópont.
Mintegy 15 millió forintos keret volt erre a kereszteződésre. Táblákat és terelőelemeket helyeztek ki, burkolatfestéseket alkalmaztak és kiépítették a közvilágítást. A főutat kerékpárút is keresztezi, ahol a jelentős kerékpáros- és gyalogosforgalom is indokolta a
láthatóság erősítését. Kamerát is telepítettek a szakemberek, mely 24 órában működik és rögzíti a területen történteket.
A forgalmi rend megváltoztatásának alapja a rendőrség technikája volt, melyet mindenszentek idején alkalmaznak a temetőnél. A
nyugati és déli irányból érkezők a Hévízi úti körforgalom felé tudnak haladni.
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GRATULÁCIÓ
A VÁROS NEVÉBEN

Major Veronika a februári sportlövő világkupán szerzett kvótát a
tokiói olimpiára sportpisztolyban, és diadalmaskodott a női légpisztolyos számban is. Veronikát és edzőjét, Keczeli Zoltánt Nagy
Bálint, Keszthely alpolgármestere fogadta, hogy személyesen is
gratulálhasson nekik a város nevében. Mint elmondta, Keszthely
számára nagyon fontosak a jó eredmények, akik pedig ezért dolgoznak, azoknak a munkáját el kell ismerni. Hozzátette: „Hajrá,
Vera, szurkolni fogunk neked az elkövetkezendő versenyeken is.”

KÖZEL 500
KILOMÉTERT ÚSZTAK

Négy csapat részvételével zajlott a IX. 24
órás úszóverseny Keszthelyen. A csapattagok egy nap és egy éjszaka alatt közel
500 000 métert úsztak a Csik Ferenc Tanuszoda medencéjében. A megmérettetésre
nemcsak a környékről, hanem Budapestről
is neveztek csapatok. Az indulók többsége
már évek óta visszatérő versenyző, sokan
még egyéniben is megmérették magukat a
kezdetekkor. A program célja, hogy megmozgassa az embereket, emellett a sport
és az egészséges életmód népszerűsítése is
fontos. A versenyen nincs meghatározva
az úszásnem, és a csapatok összetétele is
szabadon választható. Az idei megmérettetésen szoros küzdelem alakult ki a VÜZ
és a Fröccs csapat között, végül utóbbinak
sikerült győzedelmeskednie.
A program létrehozói egy olyan rendezvényt szerettek volna szervezni, ahol a
sport és az úszás szeretete hozza össze a
csapatokat. Az évek során barátságok is
születtek, a visszatérő résztvevők már ismerősökként üdvözlik egymást.
2020-ban jubilál a rendezvény, 10. alkalommal állnak rajtkőhöz a csapatok. A
szervezők ebből az alkalomból több meglepetéssel is készülnek.		

Eladó keszthelyi ingatlan
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 udvaron 65 m2-es garázs és tároló található. A tető felújított. Az ingatlan víz-, csatorna-, villany- és gázközművekkel rendelkezik.
A versenytárgyalás időpontja 2019. április 9. (kedd) 10.00 óra. Helyszíne a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi szándékát 2019. április 8. (hétfő) 12.00 óráig írásban kell bejelentenie. A versenytárgyalás előtt fizetendő szerződéskötési biztosíték (amely a szerződés megkötésével a vételárba beszámít) 1.000.000,- Ft.
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2019. április 5-ig megtekinthető. A pályázat
teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
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ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETTUDATOSAN
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ MI6 VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM KERETÉBEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATON ELNYERTE AZ „ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT” DÍJAT. A DÍJ ÁTVÉTELÉRE A NEMZETKÖZI ENERGIAHATÉKONYSÁGI NAP KERETÉBEN A PARLAMENT FELSŐHÁZÁBAN MEGTARTOTT X. JUBILEUMI
GÁLÁN KERÜLT SOR.
A Virtuális Erőmű Program
– A most elnyert cím egy
(VEP) a köztársasági elnök
megtisztelő kitüntetés szááltal fővédnökölt és az Eumunkra, amivel elismerik
rópai Bizottság által a lega város eddigi teljesítméjobb három uniós energianyét – s köszönet érte a behatékonysági program közé
ruházásokat megtervező és
választott fenntarthatósági
lebonyolító munkatársaimkezdeményezés, melynek
nak: Gachályi Andrásnak, a
célja, hogy a partnerek enerGESZ intézményvezetőjégia- és széndioxid-megtakanek, Göncz Attilának, a VÜZ
rításait pályázatain keresztül
Nonprofit Kft. ügyvezetőösszegyűjtse, bemutassa, jó
jének, Szigligeti Aladárnak,
példáikat megossza és díjazA képen: Molnár Ferenc, a MI6 Nonprofit Kft. ügyvezetője; a városüzemeltetési osztály
za. Az el nem használt és így
dr. Mernyei Ákos miniszteri biztos; Ruzsics Ferenc polgármester; vezetőjének és kollégáiknak
fosszilis erőműben meg nem
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke –, de ezzel a munka koránttermelt, tehát kiváltott enersem ért véget. Nem dőlhegiaegységekből egy virtuális „erőmű” üzemeltetés mellett a város büdzséje szá- tünk még hátra, nemcsak azért, mert a
épül, ami mára az ország hatodik legna- mára is kézzel fogható pozitív eredmé- díjjal járó cím használata csupán egy évre
gyobb villamos-erőművévé vált. Mintegy nyekkel jártak. Fontos emellett megem- szól, hanem azért sem, mert – ahogy a
9 ezer vállalati, 350 ezer diák, több száz líteni, hogy az önkormányzat nemcsak a díjkiosztón is elhangzott – ezt a Földet,
önkormányzati, valamint intézményi és saját üzemeltetésében álló ingatlanokon melyen élünk, csak kölcsönkaptuk unolakossági partnerével a VEP a legszéle- hajtott végre energiatudatos beruhá- káinktól, s feladatunk, hogy megőrizzük
sebb körű nonprofit fenntarthatósági zásokat, hanem ugyan a város tulajdo- számukra. Mindannyiunk felelőssége,
kezdeményezés Közép-Kelet-Európában. nában, de az állam fenntartásában lévő hogy ezzel a „kölcsönvett jószággal” mi
A programban részt vevő vállalatoknak, számos helyi köznevelési intézményben magunk miként sáfárkodunk, hogy a
önkormányzatoknak, szervezeteknek ed- is. Így például a Csány–Szendrey ÁMK mindennapjainkat akár a fogyasztási
dig 336 megawatt erőművi kapacitásnak székhelyintézménye és az Egry József szokásainkban, akár az energiafelhaszmegfelelő megtakarítást sikerült elérni- Általános Iskola napelemes rendsze- nálásban mennyire hatja át a környeük, mely jelentős előrelépés az előző évi rének kiépítése, vagy a Zöldmező utcai zetünk védelme – tette hozzá Ruzsics
207 megawatt megtakarításhoz képest.
EGYMI energetikai korszerűsítése is a Ferenc. – Az utánunk jövő generációk
A rendezvényen – ahol 13 kategóri- mi fejlesztésünkben készült el – sorolta léte és egyben életminősége is nagyban
ában díjazták az energiahatékony, ener- az önkormányzat eredményeit a polgár- függ attól, hogy képesek vagyunk-e már
giatudatos vállalatokat, szervezeteket, mester. – Mindemellett az üvegházhatá- ma átalakítani környezetünkről alkotott
önkormányzatokat, iskolákat, és egyéni sú gázok kibocsátásának csökkentése ér- gondolkodásunkat és szokásainkat úgy,
elismeréseket is átadtak – mindösszesen dekében tett jelentős lépéssel járt együtt hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti
154 díjat osztottak ki. Keszthely városa a város zöldhulladékának feldolgozását erőforrásokat, hogy fenntartható móEnergiahatékony Önkormányzat cí- és hőenergiai hasznosítását célzó, 2016- don éljünk. Keszthelyen törekszünk a
met érdemelt ki. Ezt az elismerést azok ban elkészült projektünk. Az üzemben hatékony energiamenedzsmentre, s arra,
az önkormányzatok kapják, amelyek a az éves szinten felhasznált biomassza tü- hogy környezeti szempontból fenntartkész terveken és benyújtott pályázatokon zelőanyag a Fodor utcai rendszer 50%-át ható várost építsünk.
túl megvalósított és lezárt energetikai képes fedezni – hangsúlyozta.
beruházásokkal, így mérhető megtaka- A klímatudatosságot erősítő, szemléletAz önkormányzat ezen a megkezdett
rításokkal vagy mérhető megújuló ener- formáló tevékenység is nagyon intenzív
úton kíván továbbhaladni. Ezt a szemgiatermeléssel rendelkeznek. Keszthelyt a városban. Az önkormányzat munkáját
léletet és tudatos stratégiát erősítik a
Ruzsics Ferenc polgármester képviselte, s szakmailag e téren nagyban segíti a Kesztmegtervezett, benyújtott, és remélhevette át a városnak járó elismerést.
helyi Környezetvédő Egyesület, mely
tőleg támogatásban részesülő további
– Az önkormányzat elmúlt években meg- szervezet lelkes tagjainak segítségével már
projektek is, mint például a tanuszovalósított épületenergetikai, napelemes eddig is számos környezet- és klímavéda energetikai korszerűsítése, vagy
és energetikai korszerűsítési projektjei delemmel kapcsolatos program, rendeza GESZ-konyhák, a zeneiskola és a
közül kiemelkedik a Városi strand, a Fe- vény valósulhatott meg. A remények szeVörösmarty utcai tagóvoda villamosjér György Városi Könyvtár, a Keszthelyi rint ez a jövőben csak tovább gyarapodik,
energia-költségeinek csökkentésére
Polgármesteri Hivatal, valamint a Gaga- s egy jelenleg még elbírálás alatt lévő köirányuló napelemes rendszerek jövőrin és a Sopron utcai tagóvodák energeti- zös pályázat keretében sor kerülhet a hebeni kiépítése.
kai fejlesztése, melyek a környezettudatos lyi klímastratégia kidolgozására is.
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I. Tavaszi
Borparádé
és Zalai
Gasztropiknik

P ezseg
A

B A L AT O N !

2019. április 6.

10 pincészet, valamint
zalai éttermek és termelők
részvételével zajló
bormustra, színes koncertek,
tavaszköszöntő bormuri!

Zenit Hotel Balaton
Vonyarcvashegy

superior

Programok:
14:00 Vivat Bacchus
koncert
18:00 Szakonyi Milán
acoustic koncert
Kapunyitás: 12:00,
zárás: 21:00

A rendezvény a Balatoni Borkultúráért
Alapítvány támogatásával valósul meg.

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Akikkel már biztosan találkozhat:
Bussay Pince, Bezerics Borház,
Laposa Birtok, Cezar Pincészet,
Skizo Borház, Ikon Borászat,
Feind Borház, Káli Kövek,
Tannin RESTO étterem Zalaegerszeg,
Bock Bisztró Balaton Étterem,
Spájz Szörp Keszthely

Látogatói információ: info@hotelzenit.hu
+36 83 900 101 | www.helikontaverna.hu
8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.

2019. Március 22.
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS: VAN MIT JAVÍTANI RAJTA
Nem újdonság Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek ellenére
napjainkban is óriási problémát jelent a
tájékozatlanság.
Keszthelyen a HUSZ Kft. végzi mind a
kommunális, mind a szelektív hulladék
szerdánkénti elszállítását. A KETÉH Kft.
Keszthely külterületén található telephelyén történik a válogatás. Sok esetben sajnos kommunális hulladékot is tesznek a
szelektív gyűjtőbe. A kézi válogatók számára az üveg jelent rendkívüli balesetveszélyt. Szinte kivétel nélkül minden szelektív hulladékban van olyan anyag, ami
nem oda való.
Péterné Ferencz Renáta telepvezető elmondta: „Sajnos sokan úgy hiszik, hogy

minden, ami műanyag, az szelektíven
gyűjthető. Ez nem így van. A WC-ülőkék, fogkefék, virágcserepek, nagyméretű hungarocell táblák nem csomagolási hulladékok, ezek nem helyezhetők
az edénybe. Sok esetben találkozunk
ruhaneművel, cipővel, szőnyeggel, épí-

2019. március 25. (hétfő) munkanap,
ügyfélfogadás szünetel,
2019. március 27. (szerda) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2019. március 29. (péntek) munkanap,
ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
Fenti ügyfélfogadási időben kizárólag
a születések és a halálesetek anyakönyvezése
ügyében lesz ügyintézés.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönöm.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Tájékoztatom Keszthely város választópolgárait és a társadalmi szervezetek vezetőit, hogy
a 2015. évben megválasztott bírósági ülnökök
megbízatása lejár. A Keszthelyi Járásbíróság
(Keszthely, Georgikon u. 16.) ülnökeit Keszthely
Város Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg.
A jelöléshez és a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges formanyomtatványok, továbbá
az ülnökválasztásra, valamint az ülnökök jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató
elérhető a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
portáján (Keszthely, Fő tér 1.), valamint a
www.keszthely.hu honlapon.
Ruzsics Ferenc polgármester

MEGVÁLTOZOTT A BALATON FELSŐ SZABÁLYOZÁSI SZINTJE. ETTŐL AZT VÁRJÁK A SZAKEMBEREK,
HOGY AZ ASZÁLYOSABB IDŐSZAKOKBAN IS LEGYEN OLYAN TARTALÉK A TÓBAN, AMI MOZGÁSTERET
AD A SZINT MEGFELELŐ FENNTARTÁSÁHOZ. NEM UTOLSÓSORBAN, MINDEZ HOZZÁJÁRUL A JELENLEG
KIVÁLÓ VÍZMINŐSÉG MEGTARTÁSÁHOZ IS.

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY
Keszthely város jegyzője ezúton tájékoztatja
a lakosságot, hogy az anyakönyvvezetőnél az
ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul március
utolsó hetében:

tési hulladékkal, zöldhulladékkal. Ezek
mindegyikének megvan a maga gyűjtési
módja.”
Kőrös László, a Keszthelyi HUSZ Kft.
ügyvezetője elmondta: „Az a tervünk,
hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket a társasházak kezelésébe adjuk, és ők
– reményeink szerint zárható területen
– a kommunális kukával együtt tudják
majd ezeket kezelni. Így talán megakadályozható lesz az eddigiekben tapasztalt,
gyakorlatilag illegális hulladéklerakás a
szelektív szigetek környékén.”
Naponta 3-4 tonnányi hulladékot kezelnek a KETÉH Kft. dolgozói. Egy évben
körülbelül 700-800 tonna közötti a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége.

BALATON: VÁLTOZOTT
A SZABÁLYOZÁSI SZINT

Keszthely város jegyzője
pályázatot hirdet a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
LAKOSSÁGI FÓRUM
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
342/2017. (XII. 14.) határozatával Keszthely közigazgatási
területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.
(X. 15.) önkormányzati rendeletnek a Keszthely 0211/2
hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról döntött.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2018.
(III. 29.) határozatával Keszthely város településrendezési
eszközeinek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (1)
bek.-re figyelemmel történő átfogó felülvizsgálatáról döntött.
Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat
– a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ és 37.§ alapján – előzetes tájékoztatási szakasz keretében lakossági fórum
megtartásával partnerségi véleményezést folytat le.
Erre figyelemmel a módosításról és felülvizsgálatról tájékoztatást tartunk 2019. április 3-án (szerdán) 16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezésre kerülő
lakossági fórumon.
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2019. április
11-ig a https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesterihivatal/foepiteszi-iroda oldalon, valamint ügyfélfogadási
időben a polgármesteri hivatal főépítészi irodájában.
Írásos észrevételüket 2019. április 11-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!
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építésügyi ügyintéző

munkakörének betöltésére.

A szakemberek két év megfigyelési időszak után javasolták a téli időszak 110
centiméteres felső szabályozási szintjének 10 centiméterrel való növelését.
Ez az emelés hatvanmillió köbméterrel
több vizet jelent a Balaton számára. Dr.
Burucs Zoltán, a Kaposvári Egyetem me-

zőgazdasági vízgazdálkodással, szennyvíztisztítással, vízminőség-védelemmel
foglalkozó docense elmondta: „A 120
centimétert most súroljuk. Átlagosan 117
cm a Balaton vízállása. Keszthelynél ennél is kevesebb. A téli szabályozási szint
110 centiméter, tehát fölötte vagyunk.

További részletek és a pályázati
kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. április 12.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Önkormányzati helyiség bérbeadása
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. Alapterülete 147 m2. A minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység 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 (83/505525, 83/505-524) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2019. március 22-ig a helyiség megtekinthető.

Ruzsics Ferenc polgármester
2019. Március 22.

A 120 centiméteres szint eltérése pluszmínusz 5 centiméter lehet. A zsilipet tehát csak a 126 centiméteres szint elérése
esetén nyitják meg.
A víz minőségét hivatalosan március
közepétől kezdik vizsgálni. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
szóvivője elmondta: „Március közepétől
mérik a kollégák a víz minőségét – eleinte havonta, a szezonban pedig kéthetente. Amit a szakemberek erről most
elmondtak, hogy az egészen biztosan kijelenthető, hogy a Balaton vízminősége a
tél végén hibátlan."
A védművek emelésére és a Sió csatorna
körüli átalakításokra körülbelül 40 milliárd forintot különített el a kormányzat.
A megemelt szabályozási szint a Balaton
déli partján élőknek okozhat problémát.
Az elkülönített összegből ennek megoldására is jut majd keret.

2019. Március 22.
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Balatoni Krónika
K OR M ÁNY

INFORMÁCIÓ

ÖREGHEGYI TÖLTÖTT HAGYMA

BABAVÁRÓ
TÁMOGATÁST KAPNAK
A FIATAL HÁZASOK

Hozzávalók: 4 nagy fej hagyma, 4 dl száraz fehérbor, 2 evőkanál olaj, 40 dkg csiperkegomba, 1 tojás, 8 dkg rizs, 1 csokor
petrezselyem zöldje, 1-2 babérlevél, 2 evőkanál liszt, 2 dl kefir, őrölt bors, só
A fehérbort vízzel duplájára hígítjuk, sóval, babérlevéllel ízesítjük, és felforraljuk.
A hagymákat beletesszük, és fedő alatt
puhára főzzük, majd lecsepegtetjük.
A tetejéről egy lapot levágunk, a belsejét
kiszedjük úgy, hogy 1 cm vastag fala maradjon. Az olajon megpirítjuk az apróra
vágott gombát. Hozzáadjuk a tojást, a
rizst, a finomra vágott petrezselymet; só-

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Családvédelmi Akcióterv

A Keszthelyi Rendőrkapitányságra az elmúlt időszakban több
olyan esetről is érkezett bejelentés, hogy a környező települések
utcáin szabadon kóborló kutyát,
kutyákat láttak. Ez a kutya méretétől, viselkedésétől függően
az arra járó és ezt érzékelő emberekben félelmet kelthet, és kelt
is.

A szabálysértési törvény a következőképpen fogalmaz:
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfe-
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val, őrölt borssal ízesítjük, és
jól összedolgozzuk. A gombás masszát a kivájt hagymákba töltjük. Annyi hagymás levet öntünk rá, hogy
ellepje, és 15-20 perc alatt
puhára pároljuk. Ha a rizs a
töltelékben megpuhult, a töltött hagymákat kivesszük a
léből. A visszamaradt levet a
liszttel elkevert kefirrel besűrítjük, majd még egyszer átforraljuk. A hagymás-kefires
mártást a töltött hagymákra
öntjük, és máris tálaljuk.

Rendőrségi hírek - Felelős ebtartás

Pár napja a kórháztól kaptuk azt
a tájékoztatást, hogy egy férfi ellátásra jelentkezett náluk, mivel
motorkerékpárral közlekedett,
és egy felé futó kutya miatt elesett. A férfi nyolc napon túl gyógyuló
súlyos sérülést szenvedett.

CSAT_2019_180,3x267.indd 1

Gasztro

Általánosságban ez a kutya tulajdonosa, azonban lehet olyan
személy is, akit az állat felügyeletével, sétáltatásával, ideiglenes
tartásával (például utazás, kórházi kezelés idejére) a tulajdonos megbíz.

lelő figyelmeztető táblát, szabálysértést
követ el.
Ezzel a tényállással a jogalkotónak az volt
a célja, hogy a közterületek zavartalan
használatát biztosítsa az emberek, közlekedők részére, a kutyatámadások számát
visszaszorítsa, az emberek testi épségét
megvédje.
Ki lehet ennek a szabálysértésnek az elkövetője?
Akinek a felügyelete alatt a kutya áll.
2019. Március 22.
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Amit minden gazdinak meg
kell jegyeznie: ha a gazda nem
tett meg minden tőle telhetőt,
hogy az eb a kerítésen ne tudjon
kijutni az útra felügyelet, póráz
nélkül, már el is követte a szabálysértést. A felügyelet nélküli
kóborló eb bárkire rátámadhat,
nekimehet, fellökheti, sérülést okozhat.
Ha a kutya másnak sérülést okoz, azért
a gazda büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartozik (amennyiben bizonyítható, hogy a kutya nem megfelelő tartása,
illetve a gazdi felelőtlensége miatt következett be a sérülés). Amennyiben 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz a kutya
valakinek, akkor már nem szabálysértésről, hanem bűncselekményről beszélünk,
aminek súlyosabb következményei lehetnek.
Keszthelyi Rendőrkapitányság
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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 Önkormányzata Képviselő-testülete
által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).
Ruzsics Ferenc polgármester

programajánló
keszthely városi programok

Március 23.

Március 28.

Rómeó és Júlia

Színházi világnap

A Kiev City Balett a Rómeó és Júlia című
darabot adja elő március 23-án 19 órakor
a Balaton Színházban.

A színházi világnap alkalmából rendez
programot a Balaton Színházban március 28-án 13 órakor a ZSZC Keszthelyi
Közgazdasági Szakgimnázium 19. Diákszínjátszó találkozóval egybekötve.

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

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

18 balatoni KRÓNIKA

2019. Március 22.

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

Március 25.
Tiszta természet: Norvégia
Tiszta természet: Norvégia címmel tartanak előadást a Balaton Színházban március 25-én 18 órakor.

Március 29.
Mentőöv a léleknek
Mentőöv a léleknek címmel tart előadást
a Fejér György Városi Könyvtárban március 29-én 17 órakor Kovács Enikő lélekgyógyász.

Március 29.
Borkommunikáció
Borkommunikáció – Aszútól a Zenitig
címmel tartanak kötetbemutató rendezvényt március 29-én 17.30 órakor a Balatoni Múzeumban.

tapolca

2018. március 22 –
április 3.
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
A művészet templomai:
MONET és vízililiomai
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 14:30 1200,-Ft
Dumbó
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
Bazi nagy francia lagzik 2
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 18:15 1200,-Ft
Mi
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

A Kézfogás harangja
A Kézfogás harangja Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Gyenesdiás önkormányzata, egyházközségei és a hívek összefogásával készült. Március 27-én
lesz 17 éve, hogy II. János Pál pápa megáldotta a Vatikánban.
Gombos Miklós harangöntő mester a „H” hangzású, 325 kg súlyú harangot
már 2002-ben elkészítette, s még azon évben, nagyszerdán megáldotta a
pápa. Miután a harang hazaérkezett Rómából, országjáró körútra indították.
Az áldozatos erőfeszítések ellenére mindezidáig sem sikerült méltó helyszínt és végleges elhelyezést találni neki,
ezért átmeneti jelleggel a gyenesdiási
Havas Boldogasszony-kápolna tornya ad
otthont a Kézfogás harangjának. Vértesaljai András ötletgazda elmondta: a harang
buzgó szorgalommal végzi napi feladatát,
s 17 éve hirdeti az összetartozás és összefogás erejét.

2019. Március 22.
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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)

Gyógyító

Nevetés!

Hahota joga

Keszthelyen a Jenny’s Fit

t-ben

március 23. 16-19 óra

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!

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.

Tavaszi fáradtság
már a múlté,
használja
a természet adta
energiát!

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