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■ 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!

A programsorozat a Fő téri 
templomban szentmisével kezdő-
dött, majd a Vajda János Öregdiá-
kok Egyesülete tartotta közgyűlé-
sét, 25 éves fennállásuk alkalmából 
pedig jubileumi kiállítást nyitottak 
a Balaton Színházban. Az ünne-
pi képviselő-testületi ülés délben 
kezdődött, azt Bánhidai Tamás és 
Farkas Berta zeneszáma nyitotta 
meg. Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusa részéről 
Papp Péter számolt be az előző napi konzultáción elhang-
zottakról. Egyebek mellett szólt a kastély fejlesztéseiről, az 

ipari park fontosságáról, a város közlekedési helyzetéről, a 
kórház esetleges átköltöztetésének jövőbeni fontosságáról, 
lehetőségeiről, az intézmény névadásáról, valamint a város 
patinás épületeinek felújításáról, megóvásáról. Beszédét kö-

vetően Ruzsics Ferenc polgármes-
ter mondta el beszédét, ezúttal az 
elmúlt évi eredmények helyett sze-
mélyes tartalmú gondolatait osz-
totta meg. Elmondta, amit sajtótá-
jékoztatón már közölt, jelesül hogy 
nem indul negyedik alkalommal a 
polgármesteri tisztségért, hanem 
munkáját a szavazók döntése alap-
ján majd a megyei közgyűlésben 

folytatja. Kiemelte: egy város vezetése áldozatosságot, lelki-
ismeretességet, tisztességet, alázatot és hazafiságot követel. 
Bízik benne, hogy mindezt meg tudta adni az elmúlt 13 év-

ben a városnak, a Keszthelyen élő embereknek. Úgy fogal-
mazott: „Azt kívánom, hogy az utánam következő vezetés 
is ugyanilyen lelkiséggel, szeretettel és önzetlen kitartással 
irányítsa ezt a várost.”

Keszthely   
születésnapján 
Hagyományosan június első hétvégéjén tartják Keszthely város napját, 
idén a település 772. születésnapját ünnepelték.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen átadták a Keszt-
hely Város Önkormányzata által alapított elismeré-
seket. A kitüntetettek: díszpolgári címet dr. Cséby 
Géza kapott, aki nyugdíjazásáig volt a Goldmark 
Károly művelődési intézmény igazgatója. Író, költő, 
műfordító, s elévülhetetlen a tevékenysége a magyar 
kultúra, valamint a lengyel kapcsolatok erősítése te-
rén. Keszthely Városért kitüntetésben részesült a dr. 
Bertalan Zoltán által alapított ötvenéves Nagyváthy 
Néptáncegyüttes. Keszthely Város Szolgálatáért 
kitüntetés vehetett át Pappné Beke Judit, a Fejér 
György Városi Könyvtár igazgatója, Szörényi Zoltán 
fizikatanár, a helyi gimnázium igazgatója, Tóth Zoltán, 
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési ügyintéző-
je, valamint Tuksa Lászlóné, a polgármesteri hivatal 
építésügyi csoportvezetője. Keszthely Város Turizmu-
sáért kitüntetést vehetett át Bubla Zoltán, a Keszthe-
lyi Turisztikai Egyesület volt elnöke. Keszthely Város 
Egészségügyéért díjat kapott Czinderiné Farkas 

Magdolna szakápoló, műtős szakasszisztens, kama-
rai és szakszervezeti munkatárs. Keszthely Város 
Szociális Ellátásáért díjat vehetett át Gulyás Józsefné 
fejlesztőpedagógus.

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
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Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:30-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Szépség-sziget Vonyarcvashegy, Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

3. adás 
június 7-én

Vendégeink: 
Tomán Szabina,  

a Toman Diet tulajdonosa,  
Mátrai Gabriella Rejuvena 

Esztétika és Toman Diet  
Hévíz üzlettulajdonosa.

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!
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Magyarországon Szeged után másodikként Keszthelyen avattak lengyel konzulátust. A 
városházán működő képviselet elsősorban a Keszthelyre érkező lengyel turisták dolgainak 
intézésében nyújt majd segítséget, de fontos szerepet játszik a lengyel–magyar turisztikai, 
kulturális és civil kapcsolatok erősítésében is. 

A keszthelyi városháza bejáratánál tábla is hirdeti, hogy az épületben a Lengyel Köztársa-
ság konzulátusa működik. Az ünnepélyes avatón Jerzy Snopek lengyel nagykövet elmond-
ta, nagy megtiszteltetés és őszinte öröm, hogy Szeged után immár a Nyugat-Dunántúlon is 
van képviselete a lengyelségnek. Elhangzott, a konzul feladatai közé tartozik a turisztikai és kulturális kapcsolatok erősí-
tése is. A Fő téren tartott ünnepélyes megnyitón a Lengyel Köztársaság magyarországi konzulja mellett Keszthely lengyel-
országi testvértelepülésének képviselői is részt vettek. Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere elmondta, a két nép sorsa 
szorosan összefonódott a történelem során, és ez a kötődés a konzulátus megnyitásával folytatódik. 

A lengyel konzulátus hétfőtől a városháza földszinti 
irodájában működik. A feladatokat dr. Cséby Géza 
tiszteletbeli konzul látja majd el. Az ide érkező len-
gyel turisták képviselete mellett fontos cél lesz a két 
ország kapcsolatának erősítése, a lengyel kultúra 
megismertetése, és a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolása és erősítése is. 

A keszthelyi konzulátus hivatalosan Zala és Veszp-
rém megye képviseletét látja el, de a Balaton vagy 
a Nyugat-Dunántúl bármely pontjáról érkezők 
számára segítséget nyújt ügyeik intézésében.

Phoenix 
gálya 
a mólónál  
A Balaton-part kiemelt helyszíne 
volt a városnapi programoknak, s 
ráadásul tovább szépült. 
A móló bejáratánál avatták fel a 
Magyar Mérnöki Kamarától aján-
dékba kapott szobrot, Béres János 
szobrászművész alkotását, melynek 
elkészültét a Festeticsek egykori 
hajója, a Phoenix gálya ihlette. 
Az avatóünnepségen beszédet mon-
dott Nagy Gyula, az országos, vala-
mint Lékai Gyula Zoltán, 
a Zala Megyei 
Mérnöki Ka-
mara elnö-
ke, Ruzsics 
Ferenc, 
Keszthely 
polgár-
mestere és 
Fa Nándor 
vitorlázó.

Rejtélyes 
gyűjtemény

Babák népviseletben

Amint elhangzott, a csoport 2009 nyarán jött 
létre egy textiles nyári tábor után, fenntartója 
a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány. 
Tevékenységük fő területe a magyar népvisele-
tek megjelenítése textilből készült babákon. A 
Molnárné Riskó Erzsébet iparművész, gyé-
mántkoszorús mester által vezetett klub számos 
elismeréssel, kiállítással büszkélkedhet.

A tíz esztendeje alapított Keszthelyi Babavarró Klub 
alkotásaiból nyílt kiállítás a város napja alkalmából. 

A hősök és áldozatok napján versekkel 
és katonadalokkal tisztelegtek május 
utolsó vasárnapján Keszthelyen. Kardos 
József, az esemény szónoka elmondta, 
az egyre távolodó idő ellenére sem csor-
bulhatnak meg az emlékek. A megemlé-
kezés koszorúzással zárult.
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A Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub szervezésében, 
a magyar honvédelem napján azok előtt hajtottak 
fejet Keszthelyen, akik életüket áldozták a hazá-
ért. Idén a tiszteletadás mellett a klub 50. jubi-
leumát is megünnepelték, emléktáblát lepleztek 
le a HEMO épületének falán. A Várkertben Kardos 
József nyugalmazott tanár azt mondta: a ’48-as 
honvédek örök példát mutattak hazaszeretetből 
és helytállásból. 

Hősök napja, 
Bethlen Klub jubileum

Lengyel konzulátus nyílt 
A Balatoni Múzeumban a nagyközönségnek is be-
mutatják azt a páratlan kincsleletet, amit februárban 
találtak egy keszthelyi belvárosi ingatlan pincéjében. 
A „Rejtélyes gyűjtemény – Egy keszthelyi zsidó család 
megmentett öröksége” című tárlaton 2776 arany-, 
ezüst- és bronzérem, valamint 24 ékszer található, 
mely korábban a Pollák család tulajdonát képezte. A 
kollekció a kutatások szerint tudatosan összeválogatott 
érmekből áll, melyeket több korszakban vertek.  A 
kiállítást – melyet a városnapi ünnepség keretein belül 
Csótár András önkormányzati bizottsági elnök nyitott 
meg – augusztus 25-ig láthatja a közönség.

Beszédében a hagyományok tiszteletét hangsúlyozta. Polgár J. Péter dékán is meg-
osztotta gondolatait, aki az elmúlt évek hétköznapjait elevenítette fel. Emlékeztette a 
diákokat arra, hogy a hagyományoknak megfelelő öltözetük adja meg a teljes harmó-
niát ahhoz, hogy külsőleg és belsőleg is méltó módon köszönhessenek el az egyetemi 
évektől. A sárgulók nevében Kecskés Norbert búcsúzott, míg az alsóbb évfolyamosok 
képviselőjeként Sándor Bence mondta el útravaló üzenetét végzős társainak. Az ön-
kormányzat nevében Vozár Péterné osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal, 
aki a családtagok és az oktatók segítségnyújtását emelte ki az alkalmon.

1874 óta rendezik meg a 
Georgikon Karon a sárgulási 
ünnepséget. A végzős egye-
temisták ballagási ünnep-
ségét évek óta a Festetics-
kastély parkjában tartják. 
Az eseményen 102 hallgató 
köszönt el a Georgikontól. 
Az ünnepségen köszöntőt 
mondott Vonderviszt Ferenc, 
a Pannon Egyetem rektor-
helyettese. 

Elbúcsúztak 
a végzősök
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EP-választás, 
polgármesterség 

Az európai parlamenti választások 
eredményéről és az őszi önkormányza-
ti választásokkal kapcsolatosan tartott 
sajtótájékoztatót, illetve tett bejelentést 
Manninger Jenő, a térség országgyűlé-

si képviselője, valamint Ruzsics Ferenc, 
Keszthely polgármestere.
Manninger Jenő köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vettek az eu-
rópai parlamenti választáson, s külön 
azoknak, akik a Fidesz–KDNP-re szavaz-
tak. Hangsúlyozta: a választókerületben 
az országoshoz képest megfelelő volt a 
részvétel, külön öröm, hogy Keszt-
helyen még magasabb, 48 százalék volt, 
s a Fidesz–KDNP listája 55,4 százalékot 
szerzett. Kiemelte: az EP-választások 
után azonnal megkezdik a felkészülést 
az önkormányzati választásokra. Ezzel 
kapcsolatban bejelentette, hogy Ruzsics 
Ferenc polgármestert javasolják a me-
gyei önkormányzat vezetésébe, főállású 
alelnöki posztra. Tekintettel arra is, hogy 
a megyei önkormányzathoz tartozó tele-
pülések közül Keszthely kiemelkedően a 
legnagyobb, erre különösen szükség van. 
Ruzsics Ferenc polgármester jelezte, el-
fogadja a megtisztelő felkérést, s egyúttal 
bejelentette, hogy nem indul újra a keszt-
helyi polgármesteri székért.
– Ezúton is megköszönöm mindazon vá-
lasztók bizalmát, akik megadták nekem, 
hogy három cikluson keresztül lehettem 
Keszthely városának, szülővárosomnak 
a polgármestere – fogalmazott. – A kö-
vetkező időszakra új feladatot kaptam, és 
azon fogok munkálkodni, hogy a fejlesz-
tésre szánt források elosztásában tovább-
ra is kiemelt szerepe legyen Keszthelynek 
és a környékének. Természetesen, ahogy 
már megszokhatták tőlem, teljes erőbe-
dobással, a tudásom legjavát használva 
fogom szolgálni a térséget.
Manninger Jenő hozzátette, ő is fontos-
nak tartja, hogy a térségnek erős képvi-
selete legyen a megyében, akkor is, ha 
elmondható, eddig is jó volt az összhang 
a megyei közgyűlésben.

A tanácskozáson 
elsőként a Keszt-
helyi Katasztrófa-
védelmi Kirendelt-
ség és a Keszthelyi 
Tűzoltóság, vala-
mint a HUSZ Kft. 
tavalyi tevékeny-
ségéről szóló be-
számolót fogadták 
el, majd a közművelődési feladatokról 
szóló rendeletet vizsgálták felül. A kép-
viselők meghatározták a szeptemberben 
indítható óvodai csoportok számát. El-
fogadták a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény vég-
rehajtásáról, illetve a jegyzői hatáskörben 
végzett hatósági tevékenységről szóló 
beszámolókat. A Keszthelyi Család- és 
Gyermekjóléti Központ, a Szent Erzsé-
bet Jótékonysági Alapítvány, a Kolping 
Oktatási és Szociális Intézményfenntar-
tó Szolgálat keszthelyi intézményének 
elmúlt évi tevékenységéről szóló beszá-
molókat ugyancsak elfogadta a testület. 
A Magyar Református Egyház Zsinati 
Iroda által fenntartott Filemon Támogató 
Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők 

Nappali Intézmé-
nye 2018-as mun-
káját értékelve is 
igennel szavaz-
tak. A Keszthely 
és Környéke Kis-
térségi Többcélú 
Társulás Szociális 
Szolgáltató Köz-
pont, Keszthely 

Város Önkormányzata Egyesített Szociá-
lis Intézménye, valamint Keszthely Város 
Idősügyi Tanácsa tavalyi tevékenységéről 
szóló beszámolóját is elfogadták.
A képviselő-testület felülvizsgálta a VÜZ 
Nonprofit Kft. strandüzemeltetési sza-
bályzatát, majd értékelte a társaság ügy-
vezetőjének tavalyi évre vonatkozó pré-
miumfeltételeit, illetve meghatározta az 
idei feltételeket. Tárgyalta és elfogadta a 
képviselő-testület a keszthelyi kutyás él-
ménypark és piknikkert létrehozásáról 
szóló előterjesztést, valamint a Balaton 
utca ivóvíz-hálózatának cseréjéről, az 
út- és járdafelújításról szóló napiren-
det. Név szerinti szavazással – 10 igen, 1 
nem vokssal – döntöttek a képviselők a 
Reischl-féle sörház felújítása című TOP-
os projekt kivitelezőjének kiválasztásáról.

Összesen huszonkét napirendet tárgyalt májusi 
soros ülésén Keszthely képviselő-testülete.
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Beszámolók, strandkérdésekStrand és élménypark 
(nem csak) kutyásoknak
Keszthelyi kutyás élménypark és piknikkert kezdi meg működé-
sét a városban jövő szezonra, erről határozott a képviselő-testület.

– A www.kutyabarat.hu alapítói kerestek meg, mi-
szerint Keszthelyen kutyás strandot alakítanának 
ki – fogalmazott Nagy Bálint. – A tervezéskor azt 
vettük figyelembe, hogy mindenki érdekeit szol-
gálja. Tény, hogy a kutyatartók igénylik a lehető-
séget, de cél, hogy azok is kapjanak lehetőségeket, akik nem annyira 
kutyabarátok. A kutyás strand, élménypark és piknikkert egy nemcsak 
helyben, a térségben, hanem országosan is kedvelt létesítmény lehet, 
ami a város idegenforgalmára kedvező, vonzó hatást gyakorol majd.
Sziládi-Kovács Tibor elmondta: a strandfunkció megmarad, ehhez tár-

sul az agility pálya, számos program és rendezvény.
– Öröm, hogy Keszthely meglátta ebben a lehetőséget – tette hozzá. – Magyarországon jelenleg mintegy 
hárommillió felelős kutyatartó van, harmaduk tervezi, hogy kedvencével együtt nyaral. Mindez garancia a 
sikerre. 

A létesítmény – melyet a város déli részén lévő, jelenleg 
szabadstrandként működő területen alakítanak ki, s jövő szezon-
ban kezdi meg működését – Nagy Bálint, Keszthely alpolgármes-
tere szerint országosan is kuriózum lesz: nemcsak a helyi, hanem a 
városba érkező kutyabarátoknak is kiváló lehetőségeket kínál majd. 
A részletekről Sziládi-Kovács Tiborral, a leendő üzemeltetővel tartot-
tak sajtótájékoztatót.

Apartmanházak horgászoknak
A Balaton első sporthorgászcentrumának 
320 millió forintos beruházással elkészült 
apartmanházait adták át a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. volt keszthelyi halásztelepén.

Szári Zsolt vezérigazgató elmondta: a fejlesztés első beruházása 
volt a házak felépítése az Agrárminisztérium 195 millió forintos 
támogatásából és közel 130 millió forint önerőből. Nagy István 
agrárminiszter hangsúlyozta: a Balaton az utóbbi években 
kiemelt szerephez jutott a nívós horgászversenyeknek köszönhe-
tően is, ezért is fontosak a horgászturisztikai fejlesztések. Szűcs 
Lajos, a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke elmondta: 
2014-ben 285 ezer, 2019. május végén már 498 ezer állami jegyet 
vásároltak a horgászok. Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere 
érdeklődésünkre elmondta: a beruházás elsősorban a horgászni 
vágyóknak szól, hiszen modern felszerelés és minőségi szolgál-
tatások várják az idelátogatókat. A fejlesztés nagyban hozzájárul, 
hogy a Balaton egész évben vonzó úti cél legyen, s nem csak a 
horgászni vágyóknak.

EP-választás – eredmények
A 21 magyarországi mandátumból 13-at szerzett meg a kormánypár-
tok szövetsége, 52,56 százalékos eredménnyel. Zala megyében ennél 
is nagyobb volt a Fidesz–KDNP támogatottsága, a választók 58,13 
százaléka szavazott a kormánypárti listára. A DK 4, a Momentum 2, 
az MSZP–Párbeszéd és a Jobbik 1-1 képviselőt küldhet az EP-be. A 
választási részvétel országosan 43,48, Zala megyében 44,72 százalé-
kos volt.

Zala megye: Fidesz–KDNP: 58,13% (58157 szavazat), DK: 15,63% 
(15637 szavazat), Momentum: 6,91% (6917 szavazat), Jobbik: 6,81% 
(6810 szavazat), MSZP–Párbeszéd: 4,84% (4843 szavazat), Mi Hazánk: 
3,58% (3584 szavazat), LMP: 1,89% (1895 szavazat), MKKP: 1,86% 
(1861 szavazat), Munkáspárt: 0,34% (345 szavazat).

Keszthely (47,88%-os részvétel): Fidesz–KDNP: 55,45% (4205 sza-
vazat), DK: 16,84% (1277 szavazat), Momentum: 8,95% (679 szavazat), 
Jobbik: 6,13% (465 szavazat), MSZP–Párbeszéd: 5,16% (391 szavazat), 
Mi Hazánk: 3,32 % (252 szavazat), LMP: 1,96% (149 szavazat), MKKP: 
1,93% (146 szavazat), Munkáspárt: 0,25% (19 szavazat).
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A programban a Nagykanizsai Tankerület öt intézménye vesz részt, melynek keretein belül különböző kompetenciákat 
tudnak legózás által fejleszteni a részt vevő pedagógusok. Többek között ezek segítik a matematika, a szövegértés és a szö-
vegalkotás készségeket is. A keszthelyi iskolából tíz pedagógust vontak be a képzésbe, közülük hárman tavaly már részt 
vettek a továbbképzéseken. A vezetőség vallja, céljuk, hogy a gyerekek számára a digitális és a manuális világ összhangba 
kerüljön.

Legóval segítik a tanulást

A projekt vezetője, dr. Molnár Zoltán 
elmondta, céljuk, hogy olyan programot 
valósítsanak meg, amelyben a pedagó-
gusok és a tanulók egyfajta módszer-
tant kaphatnak a digitális világ megis-
merésére. A pályázat összköltségvetése 
110 millió forint, mely az öt intézmény 
költségeit fedezi. 
Jelenleg a negyedik osztályosok vesz-
nek részt a programban, ők a tanórákon 
szituációkat építenek fel az építőkoc-
kák segítségével, amit egy prezentáció-
ban be kell mutatniuk társaiknak.

A digitális környezet a köznevelésben című pilotpályázattal kapcsolatban tartottak 
szakmai napot a Csány–Szendrey Általános Iskolában. 

– Rajzversenypályázatunkra több mint száz rendkívül 
szép és igényes alkotás érkezett. Az alkotások feldolgozták 
Keszthely szinte minden épített és természeti értékét, de 
élmények is megjelentek a papírokon – fogalmazott Nagy 
Bálint, Keszthely Város Idősügyi Tanácsának elnöke, a vá-
ros alpolgármestere. – A pályamunkák alapján a zsűri tag-
jai számára nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok tehetséges 
gyermek és fiatal jelentkezett a megmérettetésre. A zsűrinek 

nehéz dolga volt, biztosak vagyunk benne, hogy sok időt és 
energiát fektettek a munkák elkészítésébe, amit nagyon kö-
szönünk. S persze rajtuk kívül mindenkinek, aki részt vett 
a munkában, a szülőktől a pedagógusokig. Június 12-én 16 
órakor gálaműsort, díjátadó ünnepséget tartunk a Balaton 
Színházban, ahol az alkotásokra licitálni lehet, s az érdek-
lődők a rajzokat bemutató könyvet is megvásárolhatják. Az 
így befolyt összeg minden forintja a Keszthelyi Kórház gyer-
mekosztályát gazdagítja.

Miért szeretem 
Keszthelyt?

Nagy Bálint hangsúlyozta: Keszthely 
Város Idősügyi Tanácsa nyitott a fiatal ge-
nerációk felé is, hiszen a közösségépítés 
és közösségformálás terén végzett tevé-
kenység során a fiatalok és az idősek – 
megbecsülve a tapasztalatokat, a tudást, 
az ötleteket – jól kiegészítik egymást.
– Ahhoz, hogy egy város erős legyen, 
erős közösségekre van szüksége, az erős 
közösségekhez pedig közös munkára, 
együttműködésre – mondta. – Annak 
érdekében, hogy Keszthely méltó helyére 
kerüljön, rengeteget kell még dolgozni, ez 
pedig elképzelhetetlen az említett kö-
zösségek nélkül. Alapvető dolog, hogy a 
gyermekek, fiatalok miként viszonyulnak 
a saját településükhöz, s lényeges, hogy 
a tennivalókon kívül meglássák az érté-
keket is. Keszthelyen értékekből szeren-
csére rengeteg olyan van, melyre büszkék 
lehetünk. Keszthely Város Idősügyi Ta-
nácsa elnökeként, alpolgármesterként és 
keszthelyi születésű lakosként azt mond-
hatom: sok feladat áll előttünk, rengeteget 
kell dolgozni még, de mindig tudnunk 
kell, hogy milyen értékek között élünk.

Keszthely Város Idősügyi Tanácsa védnökségével kora ta-
vasszal hirdették meg „Az én városom, Keszthely” című pá-
lyázatot azzal a céllal, hogy az óvodás, általános és középis-
kolás gyermekek alkotásaikkal, rajzaikkal, festményeikkel 
megörökítsék a városhoz fűződő személyes emlékeiket, él-
ményeiket. A pályázat részeként írták ki a „Miért szeretem 
Keszthelyt?” kérdést is, melyre írásban várták a válaszokat.

Az igazi fagyi fellegváraként

– A miénk a valódi ízek fagylaltozója, ezt a vendégek tudatosították bennem – fogalmazott Dénes Adrienn, a fagyizó 
üzemeltetője. – Tény, hogy nem teszek a pultba olyan fagyit, melynek nevét ha elolvassa a kedves vendég, akkor nem 
tudja rögtön, hogy mit kap majd a tölcsérbe. Mi ezt így szeretjük, és szerencsére értékelik a vendégeink 
is. Természetesen a kínálatunk részét képezik a glutén-, tej- és cukormentes termékek is. Mi nem 
termelünk ipari mennyiségben, ezért minden egyes tégely fagylalt saját, egyedi receptúra alapján 
készül. Ezt úgy kell érteni, hogy nem főzünk le hatvan liter standard alapot, amiből majd utólag 
ilyen-olyan aromákkal különböző fagylaltokat varázsolunk, hanem minden tégely fagylalt leg-
apróbb összetevőit egyenként keverjük össze. Nálunk a csokoládéfagylalt csokoládéval készül, 
a dió dióból, a mogyoró mogyoróból. A gyümölcsfagylaltjaink valódi gyümölcsből vannak, 
nem víz és aroma felhasználásával készülnek. Hozzá kell tennem, hogy a fagylaltozónkban 
1981 óta a magyar jogszabályoknak megfelelően minőségi magyar és olasz alapanyagok 
felhasználásával, szakképzett cukrász irányításával készülnek a fagylaltok. A családunk több 
évtizedre visszanyúló fagylaltkészítési hagyományait ötvözzük a modern olasz technológia 
irányelveivel, így vendégeink egészségének megóvása érdekében nem állítunk elő nagy gombó-
cos, felfújt, aromásított, fagylaltnak látszó terméket. A fagylaltjainkat a legnagyobb körültekintés-
sel, gondossággal és mindenekelőtt rengeteg szeretettel, szó szerint szívvel és lélekkel készítjük. 
A Retro Fagyigyárban minőségi Excelsior kávéféléket is fogyaszthatnak a vendégek, mégpedig igazi 
tejből készült tejszínhabbal. Ugyancsak megtalálják a kézműves szörpöket több ízben, a Spájz szörpüzem 
termékeiként.

Igazi, minőségi fagyival várja vendégeit a Retro Fagyigyár Keszthelyen. Aki betér e 
helyre, biztos lehet benne, hogy nem csalódik a termékekben.

Elérhetőség: Keszthely, Jegenye u. 6. • Nyitvatartás: 9.00 - 19-00
Telefon: 06 30 286 9623 • faceboook.com/retrofagyigyar
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A kétnapos programot szakmai 
fórummal indították, ahol a csa-
ládokkal foglalkozó szakemberek 
tartottak előadásokat. A program 
háziasszonya, dr. Hada Zsuzsanna 
kifejtette, manapság elég ritkán él-
nek együtt a különböző generáci-
ók, mivel nehezen értik meg egy-
mást. Ezen véleményük szerint kompetenciafejlesztéssel lehet javítani, melyhez 
szükséges új ismeretekkel gazdagodni a generációk sajátosságairól, készségeiről, 
és meg kell tapasztalni az attitűdváltozásokat is. 

A program második napján játékos feladatokkal és koncertekkel várták az ér-
deklődőket a Zenepavilonnál. A nap végén három keszthelyi családnak, a Nagy, 
az Oppel és a Gelencsér famíliának adták át a Családok Helikonja Lángját megőr-
zésre, és megkapták szimbolikusan a Boldogság Kék Madarát is.

Családok Helikonja
Negyedik alkalommal rendezték meg idén a Családok 
Helikonját. A keszthelyi rendezvényt azért hozta létre az 
ADD meg a lehetőséget! Alapítvány, hogy felhívja a figyel-
met a családok fontosságára, összetartására és egymás 
segítésére. A rendezvényt minden évben egy témakör 
köré szervezik, idén ez a generációk együttélése volt.

Frissebb, modernebb arculattal
Keszthely város napjára a Balatoni Krónika is megújult, 
látványos, új külsővel jelent meg a városi újság.  
Sámel József, a Keszthelyi Televízió és a Balatoni Krónika 
ügyvezető főszerkesztője úgy fogalmazott: a kor igényeihez 
alakították az új arculatot.

– Öt év telt el az újság indulása óta, és ezalatt az idő alatt jelentősen 
megváltoztak a hírolvasási szokások – tájékoztat Sámel József. –  
Előtérbe került a közösségi média, az internet rövid hírekhez és sok 
fotóhoz szoktatja az embereket. A megváltozott igényekhez alkal-
mazkodva az újság is rövidebb anyagokat közöl, látványos, nagyobb 
fotókkal kiegészítve. Tartalmát tekintve továbbra is minden, Keszt-
hely számára fontos hír helyet fog kapni az újságban, de megraga-
dóbb, modernebb arculattal jelentkezünk. 
– A változás látványos, ugyanakkor azért sokat megőriz az újság 
korábbi arculati elemeiből. A tartalmat miben érinti a megújulás?
– A legszembetűnőbb grafikai változás, hogy megszűnt az egyfotós 
címlap.  A betűméret nem változik, de törekszünk arra, hogy jól 
olvasható, könnyen áttekinthető újság legyen. Népszerű állandó ro-
vataink megmaradnak: a gasztro-, a rendőrségi és a programajánló 
rovatok, de újakat is tervezünk indítani. Szeretnénk állandó környe-
zet- és természetvédelemmel foglalkozó, valamint hitéleti rovatnak 
helyet adni. Elsőként azonban egy fotórovatot indítunk majd el, keszt-
helyi témában, amelyhez olvasóink fotóit várjuk. A megújulás tehát 
nemcsak a kor igényeit követi, hanem szeretnénk, ha a keszthelyiek 
még inkább a magukénak éreznék az újságot.

A fórum lényegét egyik írásában Szalai Attila a következők-
ben határozta meg: „…jelentőségét annak tükrében kell meg-
ítélni, hogy a nemzetközi együttműködések jegyében külön 
fórumot szenteltek bilaterális kapcsolataink fejlesztési lehetősé-
geinek.” A rendezvénynek több mint kétszáz magyar és lengyel 
résztvevője volt. A különféle tematikus fórumokon, paneleken 
a lengyel és magyar politikai, gazdasági, üzleti élet rangos kép-
viselői mellett diplomaták, honatyák, civil szervezetek képvise-
lői, tudományos intézetek munkatársai, a szellemi élet promi-
nensei vettek részt.

A plenáris ülésen felszólalt Marek Kuchciński, a szejm elnö-
ke, Dorota Czudowska, a szenátus egészségügyi bizottságának 
elnökhelyettese (Lengyelországban kétkamarás a parlament), 
Hörcsik Richárd, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságá-

nak elnöke, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Keszthelyről Ruzsics Ferenc polgármester, dr. Horváth Te-
réz jegyző és dr. Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul kaptak 
meghívást a fórumra. Keszthely város polgármestere a „Mi a 
nemzetközi együttműködés haszna a kisvárosok és közösségek 
számára”, míg dr. Cséby Géza a „Lengyel–magyar két jó barát 
– hogyan ismerhetjük meg egymást a kultúrán keresztül” című 
panelbeszélgetéseken, vitán vettek részt. Regio Tandem kitün-
tető oklevelet kapott Keszthely város a lengyel–magyar kapcso-
latok terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. A megtisztelő 
oklevelet Ruzsics Ferenc polgármester vette át a konferencia 

első napján. A tanácskozások szünetében számos személyes 
találkozóra is sor került, többek közt Jacek Lelek ószandeci pol-
gármesterrel.

A keszthelyi delegáció meglátogatta és koszorút helyezett el 
a marcinkowicei templomban található magyar–lengyel em-
léktáblánál. Az emléktábla magyar és lengyel nyelven tudósít 
arról, hogy a kis falu 1956-ban közel száz magyar kisgyermeket 
fogadott be ideiglenesen. Őket később Krynicára, Zakopánéba 
vitték, ahol hat hónapon át teljes ellátást kaptak tanítóikkal, 

kisérőikkel egyetemben. A delegáció megbeszélést folytatott 
a partnerváros Piwniczna-Zdrój polgármesterével, Dariusz 
Chorużykkal. A beszélgetésen részt vett a piwnicznai Lengyel-
Magyar Baráti Társaság elnökasszonya, Lucyna Latała-Zięba is. 
Marek Kuchcińskinek, a szejm elnökének vezetésével kisebb 
delegáció látogatást tett és helyezett el koszorút a limanowai 
hősi temetőben, ahol az Osztrák–Magyar Monarchia számos 
magyar katonája fekszik. 1914-ben itt állították meg és verték 
vissza az osztrák–magyar csapatok a Krakkó felé vonuló orosz 
hadakat. A szépen gondozott hegyi temetőben most már Keszt-
hely város nemzeti szalagos babérkoszorúja is méltón tiszteleg a 
távoli lengyel földön nyugvó hős katonáink előtt. Cséby Géza

Magyar–Lengyel Fórum 
Stary Sącz – Ószandec 2019. május 18-19.

Ószandec Keszthely testvérvárosa. Ebben 
a „legmagyarabb” lengyel városban hívta 
össze 2019. május 18-19-re az első és sike-
res Magyar–Lengyel Fórumot a varsói Ke-
leti Tanulmányok Intézete. 

Van egy, a Beszkidek lábainál, a Dunajec és a Poprád összefolyásá-
nál, a Szandeci-medencében fekvő tündéri kisváros, Stary Sącz, azaz 
Ószandec. Első említését 1257-re datálhatjuk, amikor a krakkói-
szandomiri herceg, lengyel fejedelem (Szemérmes) Boleszló felesé-
gének, Kingának adományozta a Biecz-Limanowa-Podolinec tele-
pülések által határolt területet, azaz Szendec-földet. Ez annak volt 
köszönhető, hogy a magyar királylány teljes hozományával hozzájá-
rult a tatárok elleni küzdelemhez. Kinga, aki “Szent József-házasság-
ban” élt férjével, Boleszlóval, IV. Béla magyar király lánya volt. Test-
vérei pedig Szent Margit és Boldog Jolán. Kingát 1690-ben avatták 
boldoggá, szentté pedig II. János Pál pápa 1999-ben, Ószandecen. 
Számos történet, legenda fűződik a magyar királylány nevéhez. 
Erdélyi bányászokkal ő táratta fel a wieliczkai sóbányát. Erődítmé-
nyeket, templomokat, kórházakat építtetett, leghíresebb alapítása 
az 1270 és 1280 között megépült ószandeci klarissza kolostor. Férje 
halála után ide vonult vissza, itt is halt meg. Ezüstkoporsóba helye-
zett hamvait e kolostorban őrzik.
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Magyarországon 2011 óta az „Ezer Lámpás Éjszakája” program igyekszik felhívni a fi-
gyelmet az eltűnt gyermekekre. Keszthelyen a Babamúzeum is fontosnak tartotta a témát, 
és ingyenes múzeumlátogatással, ajándékokkal várták a látogatókat. Az eltűnt gyermekekkel 
kapcsolatban a rendőrségnek is van mondanivalója, hiszen csakúgy, mint a felnőtteknél, a 
gyermekek eltűnése esetén is a rendőrség folytatja le a hivatalos körözési eljárásokat.

Többször felhívtuk már rá a figyelmet, hogy az interneten, főként a közösségi oldalakon 
nem mindig valós tényekről olvashatunk. Rengeteg a téves, hamis, zavart keltő információ. A 
fekete autós gyermekrablásokkal való riogatás népszerű téma a neten. Aki veszi a fáradságot 
és utánanéz, láthatja, hogy ez a fantázia terméke, a rendőrség rendszeresen cáfolja ezeket 
az álhíreket. Többnyire lájkvadász kamuhíroldalak dobnak fel ilyen cikkeket, amelyet aztán 
rengetegen továbbosztanak a közösségi oldalakon. Svédországban pár éve nagy vihart ka-
vart, mikor egy apuka tett közzé fényképet a Facebookon, arra kérve a felhasználókat, hogy 
segítsenek megtalálni eltűnt gyermekét. Valaki felismerte és értesítette az apát, később azon-
ban kiderült, hogy nem eltűnésről volt szó, anya és gyermeke a hatóságok által lehetővé tett 
új személyazonossággal, családvédelmi okokból került távol az apától. Az eset után jogvédő 
szervezetek és a svéd rendőrség is arra figyelmeztette a felhasználókat, jól gondolják át az 
ilyen tartalmú felhívások továbbosztását.

Az eltűnt kiskorúakkal kapcsolatos hivatalos információk megtalálhatóak a police.hu olda-
lon, az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány is az ott szereplő fényképeket, adatokat használja 
tejesdobozon, ásványvizes flakonon, vagy akár kenyércsomagoláson megjelenő, eltűnt gyer-
mekeket kereső kampányaiban.

A hivatalos rendőrségi adatok szerint tavaly már némileg csökkenő, de még így is elképesz-
tő számú, 18 399 körözési eljárást folytatott le a rendőrség eltűnt kiskorúakkal kapcsolatban. 
Ez a nagy szám nem azt jelenti, hogy ennyi gyermek „ment világgá” 2018-ban Magyaror-
szágon, mert minden egyes eltűnéskor új eljárás indul, márpedig az esetek többségében ún. 
„notóriusan szökő”, jellemzően állami nevelésbe vett gyermekekről van szó. A Keszthelyi 
Rendőrkapitányságon 2018-ban lefolytatott 33 eljárásban 29-ben ők szerepeltek, átlagosan 
személyenként 2-4 eltűnéssel, de volt egy fiatalkorú lány, aki 18 alkalommal hagyta el enge-
dély nélkül a kijelölt nevelési helyét. Tovább árnyalja a képet, ha figyelembe vesszük, hogy 
a hivatalos adatok szerint az eltűnt gyermekek 30%-a 24 órán belül, 30%-a egy héten belül, 
további 35%-a egy hónapon belül előkerül. A fennmaradó 5% gyermek nagy részéről is tud-
ható, hol van, csak felkutatásuk nehéz, mert például külföldön vannak, vagy szülők közötti 
gyermekelhelyezési vita, esetleg gyermekvédelmi hatósági intézkedés megakadályozása miatt 
bújtathatják őket. Területünkre nem jellemző, de minden egyes gyermek eltűnésénél fennáll 
a bűncselekmény veszélye, hiszen az eltűnt gyermekek is és a gyermekek sérelmére is követ-
hetnek el bűncselekményeket, ezért is kezeli a rendőrség kiemelt figyelemmel a kiskorúak 
eltűnéseit. Sokszor még a körözés kiadása előtt, nagyon rövid időn belül sikerül megtalálni 
őket különélő családtagjaiknál, barátaiknál, rokonoknál, buszállomásokon, bevásárlóköz-
pontokban, egyéb közösségi helyeken.

A többórás vagy egy-két napos eltűnés oka a fiúknál többnyire a rossz iskolai eredmény, a 
kalandvágy és az erős családi kötelékek. A fiatalkorú lányokra jellemző, hogy párkapcsolatuk-
hoz vagy barátnőjükhöz mennek el engedély nélkül egy-egy éjszakára. Szakemberek szerint 
azonos a motivációja az intézetből és az otthonról szökött gyermeknek is. Valószínűleg egyik 
közeg sem megtartó, és a gyerek azt érzi, hogy ő nem fontos, rá nem jut elég figyelem, vele 
nem törődnek. „Az utolsó csepp lehet egy akut helyzet, például veszekedés vagy tiltott kap-
csolat, sokszor teljesítményromlás” – mondja Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis 
Alapítvány vezetője. Az azonban nagyon ritka, hogy a gyerek egyetlen akut konfliktus miatt 
dönt úgy, hogy világgá megy. „Az esetek többségében a szökés csak tünet, és nem önmagában 
értékelhető cselekmény” – hangsúlyozza Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő. A gyerekek 
általában arra használják fel az eltűnést, hogy jelezzék: olyan helyzetben vannak, amit nem 
szeretnek. „Az eltűnés igen erős jelzés arra, hogy valamin sürgősen változtatni kell.”

Minden erőfeszítésünk ellenére Magyarországon évente száz gyermek végleg eltűnik. Ezért 
is fontos, hogy az év minden napján, ne csak gyermeknapon figyeljünk rájuk. Az elkeseredett, 
csalódott gyerekek különösen nagy veszélynek vannak kitéve. Ne menjünk el mellettük, ha 
ilyent látunk! Egy szomorú kislánynak a társasház harmadik emeleti folyosóján lehet, hogy 
csak nincs lakáskulcsa, de az is lehet, hogy konfliktusa volt otthon vagy az iskolában, egyedül 
nem tudja megoldani a problémáit. Segítsünk neki, mielőtt világgá menne! Ha Önnek infor-
mációja van eltűnt gyermekekről, hívja a 112-es általános segélyhívó számot!

Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Rendőrségi Hírek – Eltűnt gyermekek
Május végén, június elején kiemelt figyelem fordul a gyermekek felé. Szer-
te a világon változatos programokkal tarkított gyermeknapokat tartanak, 
és ilyenkor reflektorfénybe kerülnek az eltűnt kiskorú gyermekek is. Ro-
nald Reagan, az USA egykori elnökének 1983-as javaslata nyomán a világ 
számos országában május 25-e az eltűnt gyermekek világnapja.

Név: Szabó Attila (16 éves)
Magassága: kb. 176 cm, testalkata: 
átlagos, haja: fekete, rövid, gön-
dör, fejformája: kerek, homloka: 
magas, szeme: zöldesbarna, füle: 
normális, orra: normál, fogazata: 
ép, nyaka: normál, különös ismer-
tetőjele: nincs, távozáskor viselt 
ruházata: nem ismert.

Név: Horváth Tibor (15 éves)
Magassága: kb. 170 cm, testalkata: 
vékony, haja: fekete, rövid, szeme: 
barna, fogazata: elől hiányos, nya-
ka: normál, különös ismertetőjele: 
nincs, távozáskor viselt ruházata: 
elől és hátul fekete-szürke mintás 
kabát, melynek az ujja műbőr.

Név: Czink Melinda (17 éves)
Magassága: kb. 165 cm, testalka-
ta: átlagos, haja: festett szőke, váll 
alá ér, színét gyakran váltogatja, 
szeme: zöldesbarna, fogazata: ép, 
különös ismertetőjele: orrában 
2 db piercing. távozásakor viselt 
ruházata: nem ismert.

A cikk írása idején a Keszthelyi Rendőr-
kapitányság által keresett gyermekek:
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Programajánló
Keszthely városi programok

Öreg csontjaink címmel dr. Homoky 
Mária ny. reumatológus főorvos tart elő-
adást a Balaton Színházban június 7-én 
15.45 órakor.

Június 7.
Öreg csontjaink

A június 15-16-ai hétvégén rendezik meg 
a városban a Keszthelyi Triathlon elneve-
zésű sporteseményt.

Június 15-16.
Keszthely Triathlon

A városban június 8-9-én rendezik meg 
több kategóriában a Keszthelyi Kilomé-
terek futóversenyt. Ugyanezen a hétvé-
gén a Pünkösdi Regatta is várja az érdek-
lődőket.

Június 8-9.
Keszthelyi Kilométerek 
és Pünkösdi Regatta

Az érem- és bélyeggyűjtők országos ta-
lálkozójának ad helyet a Balaton Színház 
június 16-án 8 órától.

Június 16.
Érmek és bélyegek

moziműsor
 tapolca

2019. június 8 – július 3.

Kerékpáros fejlesztések Zalában
Dr. Pál Attilát, a megyei közgyűlés elnökét kérdeztük 
a Zala megyei kerékpáros fejlesztések állásáról.
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Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Csik Ferenc 

Tanuszoda 
2019. június 15-től 

karbantartási 
munkálatok miatt 

zárva tart.

Nyitás előreláthatólag 
2019. szeptember 2-án.

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszt-

helyi 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. június 28.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A Balatoni Múzeum füzetek legújabb kö-
tetét június 14-én 17 órakor mutatják be 
a múzeumban.

Június 14.
Balatoni Múzeum 
füzetek

II. Rákóczi Ferenc a magyar irodalom-
ban címmel Takaró Mihály tart előadást 
a Balaton Színházban június 14-én 18 
órakor.

Június 14.
II. Rákóczi Ferencről

A Quimby együttes ad koncertet a Fes-
tetics-kastélyban június 14-én 21 órakor.

Június 14.
Quimby-koncert

Majka ad koncertet június 21-én 20 óra-
kor a Viviera Beach-en.

Június 21.
Majka-koncert

Keszthelyen is megrendezik a Múzeu-
mok éjszakája elnevezésű hagyományos 
programot, a kiállítóhelyek mindegyike 
érdekes programokat kínál a résztvevők 
számára június 22-én.

Június 22.
Múzeumok éjszakája

Ne vedd, védd! címmel nyílik kiállítás 
a Balatoni Múzeumban június 22-én 18 
órakor. A tárlaton a NAV elkobzott egzo-
tikus állatpreparátumai láthatók.

Június 22.
Ne vedd, védd!

Aladdin  
június 8 – 9. 
szombat – vasárnap 14:00 3D 1400,-Ft
Egy kutya négy útja  
június 6 – 12. 
csütörtök – szerda 16:30 1200,-Ft 
A hűséges férfi  
június 6 – 12. 
csütörtök – szerda 18:30 1200,-Ft
X-MEN: Sötét Főnix  
június 6 – 12. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
VIZIPÓK – CSODAPÓK – A film                                                                                                                   
június 13 – 19. 
csütörtök – szerda 16:30 1200,-Ft
X-MEN: Sötét Főnix  
június 13 – 19. 
csütörtök – szerda 18:00 2D 1200,-Ft
Rocketman  
június 13 – 19. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
TOY STORY 4.  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1400,-Ft
Három egyforma idegen  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
MEN IN BLACK 
– Sötét zsaruk a Föld körül  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
Kis kedvencek titkos élete 2  
június 29 – 30. 
szombat – vasárnap 14:00 3D 1200,-Ft
TOY STORY 4.  
június 27 – július 2. 
csütörtök – kedd 16:00 3D 1200,-Ft
július 3. szerda 14:00                                               
YESTERDAY  
június 27 – július 2. 
csütörtök – kedd 18:00 és 20:00 1200,-Ft
július 3. szerda 16:00 és 18:00
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)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében két pályázati 
keret nyújt lehetőséget a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására. A 
„fenntartható települési közlekedésfejlesztés” címet viselő felhívás olyan beru-
házásokat támogat, amelyek a munkahelyek, a közszolgáltatások és a közös-
ségi közlekedés csomópontjainak megközelíthetősége révén teremtik meg a 
környezetbarát közlekedés feltételeit a falvakban, városokban.
A másik pályázat a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés”. Az ide tartozó projektek segítik, hogy a térségek jobban 
kiaknázzák a turizmusban rejlő lehetőségeket a természeti értékek, neveze-
tességek jobb megközelíthetősége révén. A megyei önkormányzat közel 1,2 
milliárd forintot különített el az említett két prioritásban kerékpáros célokra. 
Hahóton és Keszthelyen, Lentiben, Csömödérben, Kerkateskándon, Szécsiszi-
geten már nagy részben befejeződtek; Kisrécse és Zalasárszeg között, Sármel-
léken, Hévízen, illetve Cserszegtomajon pedig hamarosan olyan fejlesztések 
valósulnak meg, amelyek egyszerre javítják a helyi közlekedés és a biciklis 
turizmus feltételeit.  A helyszínek megtervezésénél alapul vettük a korábban 
kidolgozott kerékpáros koncepciót: fontos, hogy az új szakaszok illeszkedjenek 
a nagy hálózati elemekhez.

Melyek ezek?
Ausztriából érkezik az EuroVelo 13-as, másképpen Vasfüggöny kerékpáros nyomvonal, amely a szlovén–ma-
gyar határt követve hagyja el megyénket. A másik nemzetközi útvonal – az EuroVelo 14 – a közelmúltban 
került kijelölésre: Szentgotthárdnál lép be Magyarországra, majd a Zala völgyében haladva Keszthely térsé-
gében csatlakozik a balatoni bringakörhöz. A harmadik fő irány a Nagykanizsát a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e három fő nyomvonal részét képezik, illetve úgynevezett ráhordó útként hozzájuk 
kapcsolódnak. A nemrégiben Lentiben átadott szakasz a Lentikápolnára vezető kerékpárúttal jó kiinduló-
pontja lehet egy, az Őrség felé vezető bicikliútnak, míg a várhatóan 2020 első félévében elkészülő, Hévíz és 
Cserszegtomaj közötti kerékpárút kialakítása Dobogómajort Hévíz irányából, Hévízt pedig Dobogómajor, 
Cserszegtomaj, Keszthely-Kertváros és Keszthely irányából is könnyebben megközelíthetővé teszi, és csatla-
kozik a Fertőd–Keszthely kerékpárútvonalhoz.

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 

könyvelő
munkakör betöltésére.

További részletek és a 
pályázati kiírás teljes 
terjedelemben meg- 

található Keszthely Város 
honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. június 24. 

Dr. Horváth Teréz jegyző



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

Hangolódjon a nyári hónapokra és töltődjön fel energiával 
a Hévízi Gyógytó partján. A simogató gyógyvíz, a festői környezet 
kellemes, megnyugtató hangulatán túl számos szolgáltatás várja:

Tradíció - prevenció - relaxáció, 
minden ami a Hévízi Tófürdő!

Pihenje ki 
a hétköznapok 

fáradalmait 
egyedülálló 
természeti 

környezetben!

• kényeztető és 
wellness szolgáltatások 

• klasszikus, tradicionális 
hévízi kezelések • szaunavilág
 • iszapmedence • sóbarlang 

• parkfitnesz pálya 
és fitnesz terem

• gyermektársalgó.
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Balaton Kongresszusi
Központ és Színház, Keszthely
www.filharmonia.hu

Filharmónia 
bérlet 2019-2020 
2019. november 11. 19:00
Fischer Annie ösztöndíjasok
2020. február 7. 19:00
Miklósa Erika és Horváth István
2020. március 10. 19:00
Nemzeti Énekkar
2020. április 8. 19:00
Grassalkovich Vonósnégyes

Vásárolja meg 
bérletét június 10-ig 
kedvezményesen!


