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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! 

8.485,-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! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

-on is!

Kövessen bennünket 

A Csány–Szendrey Általá-
nos Iskola Dalos Kedvűek 
Klubjának énekesei öven-

deztették meg szívhez szóló 
dalokkal a közönséget ad-
vent második vasárnapján 

Keszthely város főterén. 

Nagyon sokan gyűltek össze a második 
adventi gyertyagyújtásra, ahol Zichy Emő-
ke református lelkész szólt a megjelentek-
hez. Beszélt az egyre szaporodó karácsonyi 
kívánságokról, a békéről, a családi össze-
tartozás értékéről, a lelkekben dúló, ki nem 
mondott vágyakozásról és a szeretetről. A 
lelkész asszony ünnepi beszédét Reményik 
Sándor gondolataival így fejezte be:
„Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van.” 

A megindítóan szép gondolatokat kö-
vetően Zichy Emőke meggyújtotta a város 
koszorújának második adventi gyertyá-
ját. Ahogy az első gyertya, úgy a remény 
gyertyája is az advent liturgikus színével, 
a lilával jelzett, és lángjával hirdeti, hogy 
lecsendesedve, lélekben felkészülve várjuk 
az eljövetelt. Az ünnepi gyertyagyújtást 
követően a Balaton Színházban a kórusta-
lálkozóval folytatódott az adventi program. 
Öt kórus lépett színpadra, és az ünnepkör 
gregorián énekeivel és adventi dalokkal 
örvendeztették meg a közönséget. A Fő 

téren felállított színpadon a Keszthelyi 
Jazz Műhely hangulatos koncertje várta a 
szabadban kikapcsolódni vágyókat.

Kicsik és nagyok 
örömére Keszthelyen, 
a Fő térre is megérke-
zett a Mikulás

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
minden pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

Mikulás-váró a Georgikonban 
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 
udvarán december 8-án népes gyermeksereg 
hallgatta a Brumi Bandi Band játékát. Vidám 
karácsonyi és gyermekdalokkal várták a csalá-
dokat a Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete 
hagyományos Mikulás-váró rendezvényén. 
A közel harmincéves egyesület a programot 
a kezdetektől megrendezi kicsik és nagyok 
örömére. Az egyesület vezetőségi tagja, Kissné Börczi Nikoletta elmondta, hogy 
az első alkalom, hogy szabadban rendezik meg a hangulatos Mikulás-napi ösz-
szejövetelt, aminek az a célja, hogy minél több közösségi élményt szerezzenek 
a gyermekek és szüleik, ami az ünnep közeledtével még fontosabbá válik. A 
programon jelen volt a város polgármestere, Nagy Bálint is, aki látva a gyermek-
sokaságot a hagyományos rendezvényen ajándékul egy jó hírrel is szolgált. A 
polgármester elmondta, hogy 2020-ban Keszthely ad otthont az Európai Nagy-
családosok Szövetsége tizedik rendezvényének, ahová kétezer embert várnak. 
Már a hazai egyesületi vezetőkkel folynak a tárgyalások a nyár eleji nagyszabá-
sú programról. A jó közösség együtt gondolkodva érkezett a múzeum udvarára. 
A terített asztalra finomabbnál finomabb sütemények és zsíros kenyér került. 
Igazi batyus délután volt. Az üstben forró tea, az udvaron meleget adó tűz várta 
a kicsiket, és késő délután eljött a várva várt pillanat is. Megérkezett a Mikulás, 
zsákjában mindenféle jóval, és megajándékozta a gyermekeket.

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

Balatoni Krónika Információs Magazin

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt  
        kíván a Balatoni Krónika Szerkesztősége

Legyünk együtt az ünnepen!

Fellobbant a harmadik láng is Keszthely 
adventi koszorúján. Az örömvasárnapon 
Honthegyi Zsolt osztotta meg ünnepi 
gondolatait a közönséggel. Az evangélikus 
lelkész hangsúlyozta, a karácsony igazi 
lényege az együttlét, az, hogy nem pénzzel 
vásárolható ajándékokkal, hanem saját jelen-
létünkkel szerzünk örömet szeretteinknek. 
Honthegyi Zsolt hozzátette, az adventi négy 
hét az öröm időszaka, amelyben együtt, kö-
zösen várakozunk Krisztus megszületésére.
Az adventi gyertyagyújtáson ezúttal a Feste-
tics György Zeneiskola növendékei működ-
tek közre, akik karácsonyi dalokkal emelték 
az ünnep fényét.



 

VÉRADÁSOK JANUÁRBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi területi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója az új 

évben is várja a véradókat. Január 2-án, 6-án (13 
és 16 óra között), 7-én (15–18), 13-án (13–16), 20-án 
(13–16), 27-én (13–16) a vérellátóban tartanak vér-
adást. Január 9-én (11.30–14.30) a Hévízi Gyógy-

fürdőkórházban, 16-án (16–18) Vonyarcvashegyen, 
a művelődési házban, 23-án (16–18) Gyenesdiáson, 

a községházán, 30-án (16–18) Karmacson,  
a művelődési házban lesz véradás.

A polgármester   
a testületi ülésről

A keszthelyi képviselő-testület decemberi soros 
ülésén történtekről sajtótájékoztatón számolt be 
Nagy Bálint polgármester.

Elmondta: a mintegy har-
minc napirendi pontot tár-
gyaló ülésen napirend előtt 
Dósa Zsolt, a Városstratégiai 
Bizottság elnöke Czuth Zol-
tán László parkolásibírság-
ügyéről adott tájékoztatást. 
Felszólította őt arra, hogy 
személyes ügyeiben ne a 
Városstratégiai Bizottság alel-

nökeként, illetve ne önkormányzati képviselőként járjon 
el, folytasson levelezést az ügy megoldása érdekében, 
hanem magánemberként. A polgármester tájékoztatást 
adott a városi fenyőfa kidőlésével kapcsolatosan is. Mint 
elmondta, a sajnálatos eset miatt azonnali vizsgálatot 
rendelt el, és amennyiben annak eredménye indokolja, 
a felelősségre vonás nem maradhat el. Kiemelte: meg 
kell várni a vizsgálat végét, hogy az esettel kapcsolatosan 
teljesen pontos információkat tudjon adni. A testületi 
ülésen zöldterületté nyilvánították az Erzsébet ligetet, 
és együttműködési megállapodás aláírásáról született 
döntés a Helikon Liget Egyesülettel. Nagy Bálint hang-
súlyozta, hogy az Erzsébet ligetben nyitott közösségi tér 
jön létre a jövőben, emellett pedig több zöldterületet is 
megnyitnak a Balaton-part környékén a közönség előtt. 
Döntöttek dr. Bartos Lajos szobrának felállításáról, va-
lamint döntést hoztak több sportpark építéséről, illetve 
játszóterek kialakításáról és felújításáról. A lakók kérésé-
re Keszthely-Kertvárosban is új közösségi tér jön létre.
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Az idei utolsó  
soros ülésen történt

A 2019-es esztendő utolsó soros ülését tar-
totta Keszthely város képviselő-testülete, a 
napirenden közel harminc téma szerepelt.

A hivatalos napirend előtt Czuth Zoltán László, a KÉVE 
önkormányzati képviselője keszthelyi parkolásibírság-
ügye került szóba. Ezután Nagy Bálint polgármester a 
város karácsonyfájának kidőléséről adott tájékoztatást, 
mondván: kezdettől szakértői vizsgálat zajlik az ügyben, 
az eredményről beszámol. A képviselő-testület ezután 
konzorciumi pályázatról határozott, módosította a 2019. 
évi költségvetési rendeletet és tárgyalt a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselők jövő évi illetmény-
alapjáról. Napirendre kerültek közterület-használattal, 
illetve parkolással kapcsolatos kérdések, majd tájékoztatók 
következtek. Az önkormányzat cégei (HUSZ Kft., KETÉH 
Kft., VÜZ Kft., Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft., 
valamint Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.) adtak 
tájékoztatót a 2019. évben várható eredményükről. Ezután 
került napirendre a város szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata, valamint a képviselő-tes-
tület 2020-as első félévi munkaterve.

A tanácskozás zárt üléssel ért véget.

Önkéntes tartalékosokat  
képeznek Keszthelyen
Hivatalosan is elkezdődött az önkéntes 
tartalékosok kiképzése Keszthelyen. 
A városban közel fél éve toboroz a 
Magyar Honvédség, mostanra a század 
már csaknem százszázalékos feltöltött-
séggel működik. A programon elhang-
zott: Keszthely és a Magyar Honvédség 
között több mint húsz éve nem volt 
ilyen jellegű együttműködés. 
Nagy Bálint, Keszthely polgármeste-
re beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak az önkénteseknek, akik 

a keszthelyi századba jelentkeztek 
tartalékosnak. Kiemelte, a kiképzések 
során egy erős közösség kovácsolódik a 
jelöltek között, a megfelelően felkészült 
tartalékosok pedig biztonságot jelente-
nek a keszthelyiek számára is. 

A honvédség képviselői elmondták, 
a toborzóiroda továbbra is nyitva áll 
mindenki előtt, aki szeretne tarta-
lékossá válni. A jelentkezés és az 
önkéntesek kiképzése is folyamatos.
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Az egyéb ügyek közt az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségének teljesítéséről hangzott el 
jelentés, majd a Helikon Liget Egyesület és 
az önkormányzat közti megállapodásról 
született döntés. A Kiskeszthelyért Egye-
sület szoborállítási kérelméről, a Keszthely 
Hazavár! programról, sportpark megvaló-
sításáról, játszótér kialakításáról, valamint 
több, pályázattal kapcsolatos fejlesztésről is 
tárgyaltak.

A Bursa 
Hungarica 
támogatásokról

Keszthely Város Önkormány-
zata 2020-ban is csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illető-
leg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. Ennek 
fedezetére az önkormányzat 
jövő évi költségvetésében két-
millió forintot tervez be. Ha-
táridőre összesen 42 pályázati 
anyag érkezett be, az Emberi 
Erőforrások Bizottsága pedig 
számos szempontot figyelem-
be véve döntött a támogatá-
sokról. Csótár András, a bizott-
ság elnöke sajtótájékoztatóján 
elmondta: a támogatások 
mértéke személyenként és 
havonta 2.000 és 5.000 forint 
közé esik. Az általuk megítélt 
összeget megkétszerezi az 
állam, ennek megfelelően a 
legtöbb keszthelyi pályázó 
6.000–10.000 forintot kap majd 
tíz hónapon át.

A magyar falvak fejlődéséért

Elmondta: Zala megye 2. válasz-
tókörzetében idén hatvannyolc 
település összesen százharminc-
nyolc pályázatot nyert el. 
A sajtótájékoztatón elhangzott, 
cél, hogy jövőre minden falu-
ban legyen legalább egy nyertes 
pályázat. Hozzátette: a Magyar 
Falu Program célja a települések 

vonzerejének fejlesztése, valamint az ott élők életminőségének javítása.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a program elmúlt egy évében ki-
derült, hogy a falvak számára az útfelújítás a legfontosabb, de sokan 
pályáztak egészségügyi eszközök beszerzésére, épületek rekonst-
rukciójára, óvoda- és bölcsődefejlesztésre, valamint kisbuszokra is. 
Hangsúlyozta:  a falusi CSOK is elindult, erről még pontos megyei 
adatot nem lehet tudni, de a népszerűségét mutatja, hogy országo-
san több mint hétmilliárd forintot igényeltek. Manninger Jenő ki-
emelte, hogy a program jövőre is folytatódik.

Sikeres és népszerű a települések körében a Magyar Falu Program. 
Erről Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője beszélt 
sajtótájékoztatóján.
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A városvezetés  
munkáját segítve

Polgármesteri Kabinet kezdte meg működését 
decembertől a keszthelyi városházán, a cél, hogy 
az új szervezeti egység mindenben segítse a vá-
rosvezetés tevékenységét. A kabinet vezetője Őry 
Rózsa, aki Hévízen ugyanebben a munkakörben 
dolgozott, így értékes, jól használható tapasztala-
tokkal érkezett Keszthelyre.

– Hévízi születésű vagyok, a Szegedi Tudományegye-
tem kommunikáció szakán végeztem – mutatkozott be a 
kabinetvezető. – Friss diplomásként a Zala Megyei Ön-
kormányzatnál helyezkedtem el sajtóreferensként, majd 
2010-től Papp Gábor, Hévíz polgármesterének kabinetjét 
vezettem. Az önkormányzati választások után Nagy Bálint 
polgármester úr kért fel arra a feladatra, hogy a Keszthe-
lyi Polgármesteri Hivatalban is alakítsam ki a városvezetés 
munkáját segítő osztályt, a Polgármesteri Kabinetet. 
– Mi tartozik konkrétan a kabinet feladatkörébe?
– Azok a tevékenységek, amelyeket a polgármester a vá-
rosvezetői munkája során kiemelten fontosnak tart, ezért 
közvetlenül szeretné irányítani azt. Ilyen a társadalmi kap-
csolatok kialakítása, a kommunikáció, a protokoll, a nem-
zetközi kapcsolatok, és minden, amely alapján a polgármestert 
és Keszthely Város Önkormányzatát megítélhetik. Elsődleges 
feladatunk, hogy segítsük a polgármestert és természetesen az 
alpolgármestert a napi feladataik ellátásában, adminisztrációs 
és koordinációs segítséget nyújtsunk kollégáimmal a számukra. 
– Melyek azok a hévízi tapasztalatok, amelyek a keszthelyi 
munkáját is segíthetik?
– Nagyon fontosnak tartom a sajtóval való kapcsolattartást, és 
a jó, kölcsönösen együttműködő viszony kialakítását. Hévízen 
ez nagyon jól működött. Ugyanakkor nagyívű protokollfelada-
tok is a hévízi kabinet koordinálásában zajlottak, mint például 
a Virágos Magyarország és az ehhez kapcsolódó nemzetközi 
Entente Florale versenyen való megmérettetésünk, vagy éppen 
Kövér László ideiglenes köztársasági elnök, valamint Áder Já-
nos köztársasági elnök fogadásának megszervezése. De említ-

hetem több magas rangú külföldi vendég, így a szaúd-arábiai 
királyi család tagjának látogatását is, melyeknek Hévízzel kap-
csolatos mozzanatait – kiváló kollégáim támogatásával – én irá-
nyítottam. Bízom benne, hogy a kilenc év tapasztalatait Keszt-
helyen is hasznosítani tudom.
– Keszthelyen melyek lesznek a legfontosabb feladatok?
– A legfőbb cél egy polgármesteri kabinetvezető esetében 
mindig az, hogy a polgármesterének munkájához megbízha-
tó és felelősségteljes háttértámogatást tudjon biztosítani. Nagy 
Bálint polgármester úr már az önkormányzat alakuló ülésén 
polgármesteri programjába foglalta a társadalmi kapcsolatok 
fontosságát, ami a városvezetés nyitottságát és a közösségépítés 
feladatát jelenti. A kabinet hivatott kapcsolatot ápolni a város 
érdekében az egyházakkal, civil szervezetekkel, társhatóságok-

kal, mi szervezzük a találkozókat, 
egyeztetéseket. Fontos lépés, hogy 
az új városvezetés kommunikáci-
ója alapjaiban változott meg. Míg 
korábban egy reagáló városve-
zetés volt jellemző Keszthely-
re, addig a mi célunk, hogy a sajtó 
számára a város érdekében előre 
meghatározott, stratégiailag felépí-
tett témákat adjunk, informáljunk. 
Az első ilyen feladat a város adventi 
ünnepségsorozatának kommuni-
kációja, amelyet novemberben egy 
sajtótájékoztató során indítottunk 
el, hogy a közösségimédia-felülete-

ket is aktívan igénybe véve a keszthelyiek számára egy szerethe-
tő, meghitt hangulatú rendezvényt kínáljunk. Úgy gondolom, 
hogy ez sikerült is, nagyon felemelő érzés, hogy több ezer em-
ber vesz részt az adventi gyertyagyújtásokon a Fő téren. A kom-
munikáció az ünnep után is kiemelt helyen lesz kezelve, mert 
a polgármester közvetlenebbül, a polgárok számára elérhetően 
szeretné vezetni a várost. Aki követi a különböző médiafelü-
leteket, közösségi oldalakat, láthatja, hogy az új városvezetés 
a lakosság irányában sokkal nyitottabban végzi a munkáját. 
Majdnem mindennap jelentkezünk, bemutatva, hogy mi min-
den történt a városban: legyen az egy jótékonysági sütivásár, 
adventi gyertyagyújtás, testületi döntés vagy éppen intézményi 
program. Keszthely megérdemli, hogy kommunikációja nyitott 
legyen, ne csak a helyi, megyei, hanem az országos és külföldi 
médiában is megjelenjenek hírek a városról.

Pályázati fejlesztésektől  
a közösségépítésig

– A várakozásnak megfelelően nagyon 
sűrű volt az elmúlt időszak, de látva az 
előttünk álló feladatokat, melyeket a város 
érdekében meg kell tenni, úgy gondolom, 
hogy az elkövetkezendő hónapok és évek 
is hasonlóan telnek majd – fogalmazott 
a polgármester. – Fontos, hogy az ügyek 
intézését felgyorsítsuk, a munkát haté-
konyabbá tegyük annál, mint ahogy az 
korábban történt. Mindemellett Keszthely 
jövője érdekében lényeges, hogy új felada-
tokat, irányokat határozzunk meg, csak így 
tudunk jelentősen előrelépni. Az elmúlt 
időszakban megtartottuk az alakuló ülést, 
s két soros ülésre is sor került. Számos 
olyan témát tárgyaltunk, mely korábbról, az 
elmúlt ciklusból áthúzódott. Nagy feladatot 
jelentenek és lesz is még dolgunk bőven a 
folyamatban lévő pályázatokkal, melyekről 
– annak ellenére, hogy képviselőként részt 
vettünk az önkormányzat munkájában – 
meglehetősen kevés információnk volt. 
Ezeket átnéztük, s készülünk arra, hogy 
ezeket – a város költségvetésének stabilitása 
mellett – felelősségteljesen beépítsük a jövő 
évi büdzsébe. 

Nagy Bálint elmondta: ahogy azt mindig 
is hangsúlyozta, egyik legfontosabb teendő-
jének a közösségépítést tartja.

– Fontosak és a városvezetés számára 
elhagyhatatlan feladatot is jelentenek az inf-
rastrukturális fejlesztések, de úgy gondo-
lom, mindennek akkor van értelme, ha van 

kinek építeni, fejleszteni. 
Ahogy azt elmondtam, a 
közösség erősítése, építése 
kiemelt feladatot jelent. 
A keszthelyi emberek-
nek vissza kell adnunk a 
Keszthelybe vetett hitet, 
illetve azt tovább kell 
erősítenünk.

E cél jegyében szervezik 
a városi rendezvényeket is. 
A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy sikeresen.

– Az első nagy városi 
rendezvényünk az adventi 
program, karácsonyi vásár 
megszervezése volt. Erre az önkormányzati 
választások, azt követő időszak időpont-
jai, eseményei miatt meglehetősen kevés 
idő, alig másfél hét állt rendelkezésünkre. 
Igyekeztünk, hogy a rendezvénysorozatot 
minél vonzóbbnak tartsák az emberek, 
ezért is gondoltuk, hogy új attrakciókat 
hozunk a városba. Egyrészt felállíttattuk 
az óriáskereket, másrészt kibővítettük a 
karácsonyi vásárt. Az advent időszaka az 
ünnepvárásról, a lecsendesedésről szól, az 
attrakciók, programok azonban kétségte-
lenül közösségkovácsoló szereppel bírnak. 
Úgy gondolom, az irány sikeres, hiszen 
Keszthelyről jó értelemben beszélnek a me-
gyében és a környéken egyaránt, s érkeznek 
is a vendégek számos településről. A nagy 

népszerűségnek örvendő óriáskerék és a 
vásár egyaránt vonzó az emberek számára, 
arról nem is beszélve, hogy az eddigi gyer-
tyagyújtásokon megtelt a Fő tér, több ezer 
ember ünnepelt együtt. Ekkora érdeklődés, 
részvétel talán még soha nem volt Keszt-
helyen rendezvényeken. Azt mondhatom, 
hogy plusz attrakciókkal advent tekinte-

tében vissza tudtuk tenni 
a térképre Keszthelyt. A 
jövőre nézve fontosnak 
tartom, hogy minden 
egyes keszthelyi program-
nál időről időre legyen új 
attrakció, hogy mindenki 
kapjon új élményt. Lénye-
ges ez a közösség és a város 
turisztikai helyzetének 
erősítése miatt is.

Nagy Bálint – aki a 
Keszthelyi Idősügyi Tanács 
elnöke is – kiemelte: cél 
volt és cél lesz az is, hogy 
minden generációt bevon-
janak a programokba.

– Ennek jegyében kezdeményezésünk-
re az óvodák és általános iskolák egy kis 
fenyőformát kaptak, melyeket a gyerekek 
pedagógusok, családok, szülők közremű-
ködésével díszítettek és állítottak fel a Fő 
téren. Ünnepeltük az időseket is, őket a 
már hagyományos Mindenki névnapja 
elnevezésű rendezvényen köszöntöttük. 
Mindezt szeretnénk folytatni, erősíteni a 
jövőben, természetesen egyéb új közössé-
gi programokkal, jövőre megújult erővel 
folytatjuk a megkezdett munkát. Ezúton is 
megköszönöm a keszthelyi emberek bizal-
mát, visszajelzéseit, együttműködését, s 
mindannyiuknak áldott, békés, boldog ad-
ventet és karácsonyi ünnepeket, valamint 
eredményes új esztendőt kívánok.

Új elnöke van a Balatoni Szövetségnek 
Gyenesdiáson tartotta tisztújító közgyűlését a Balatoni Szövetség. A december 4-ei eseményen egyhangú 
döntéssel választották meg a szövetség elnökének Lombár Gábort. 

Balatonfenyves polgármestere 28 éve településvezető, és 25 éve elnökségi tagja a tó men-
ti önkormányzatokat tömörítő szervezetnek. Az újdonsült elnök elmondta, hogy a Balaton 
ökológiáját, gazdaságát, turizmusát szem előtt tartva kell azokat az érdekeket képviselniük, 
amit az egyes települések jelenítenek meg. 
A közgyűlés társelnöknek választotta a korábbi elnököt, Balassa Balázst, illetve Nagy Bálin-
tot, Keszthely polgármesterét. 
A tisztújítás az ötéves mandátum lejárta miatt vált szükségessé. A három balatoni megye forgó rendszerben adja az elnököt, 
most Somogy megyén volt a sor. 
A közgyűlésen a szövetség tagjai tájékoztatót hallgattak meg a Balaton algásodásáról. Elhangzott, hogy a szezon végén megje-
lent algainvázió jelenleg nincs, de nem is szeretnék a polgármesterek, hogy legyen, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a témára. 
Szintén tájékoztató hangzott el a szúnyoggyérítésről. A következő év fontos változása, hogy az EU irányelvei miatt már nem vé-
gezhetnek légi úton kémiai gyérítést.

Keszthely önkormányzata mint kon-
zorciumi vezető partnereivel (Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület és a Műszakiak 
Országos Környezetvédelmi Egyesülete) 
közösen támogatást nyert a klímaválto-
záshoz való alkalmazkodás társadalmi 
feltételeinek megteremtése érdekében. 

Sajtótájékoztatón Nagy Bálint pol-
gármester és Sáringer-Kenyeres Marcell 
biológus, természetvédelmi mérnök el-
mondta: a „Keszthelyi klímastratégia 

kidolgozása és klímatudatosságot erősítő 
szemléletformáló programok megva-
lósítása” című projekt 19,758 millió fo-
rintból valósul meg. A projekt ke-
retében – a klímastratégia kidolgozása 
mellett – egyebek között szemléletfor- 
máló programokat (versenyeket, tá-
borokat, tanulmányi kirándulásokat, 
workshopokat stb.) tartanak. Be kívánják 
vonni a programba a helyi művészeti élet 
szereplőit is.

A sajtótájékoztatón a „Zöld város” pro-
jektről is beszéltek. Mint hangsúlyozták: 
kiemelt feladatnak tartják a környezetvé-
delmet, a zöldítést. A projekt részeként 
a Helikon parkban, a Várkertben s a Fő 
téren is lesznek munkálatok, ültetnek fá-
kat.

A klímatudatosságot erősítik

Két hónapja tartották az önkormányzati választást, s egy hónapja 
alakult meg a keszthelyi képviselő-testület. Nagy Bálint polgármestert 
– egyfajta „évértékelőként” – az eddig történtekről kérdeztük.
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Színes 
szakképzési paletta

A kiállítók közül nagy érdeklődésre tartott 
számot a katonai toborzás. Sok fiatal vette 
kézbe a fegyvereket és érdeklődött a kikép-
zés, majd a későbbi karrierlehetőségek iránt.

A megnyitón Vozár Péterné alpolgármes-
ter elmondta, az új városvezetés kiemelt 
figyelmet fordít a fiatalokra, és fontosnak 
tartják, hogy segítsék őket a pályaválasztás-
ban. 

Az érdeklődő diákok előadások keretében 
is ismerkedhettek a különböző egyetemek és 
szakképző helyek kínálta lehetőségekkel.

Tizenhét szakképző intézmény mu-
tatkozott be a pályaválasztási napon 
Keszthelyen. A program a Helyi 
Emberi Erőforrások Fejlesztési Iroda 
szervezésében valósult meg.
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Megjelent a Nyugat- 
balatoni Kalendárium
A ma is szívesen forgatott könyvet, a kalendáriu-
mot már a 15-16. században is használták, a teljes 
évre szóló naptárak akkor jelentek meg. Hosszú 
évszázadokon át az egyetlen olyan naptár volt, 
ami olvasmányos élményt is nyújtott. A 21. században kevésbé használták 
ezeket, pedig ahol megjelennek a kalendáriumok, ott gyorsan népszerűvé 
válnak. A Fejér György Városi Könyvtárban ismerhették meg az olvasók az 
ötödik Nyugat-balatoni Kalendáriumot. 
A szerkesztők, Pelcz István és Papp Péter részletesen mutatták be a 
2020. évi kötet tartalmi és településtörténeti bővítését. A naptárkönyvben 
található írások, történetek, érdekességek az internet világában is szívesen 
olvasottak. A kalendárium az idén az ötödik kiadást érte meg. A gyorsuló 
idő hírnökének ugyan az alapvető funkciója az időjelzés – amit az 1466-os 
Jászay-kódexben már naptárkerékkel használtak –, az új kalendáriumok 
színességét, olvashatóságát épp azok az írások adják, amik nem csupán 
érdekességeket, hanem információkat is átadnak az olvasónak.
A hónapokra osztott könyv nagyon kedveltté vált. Minden évben több tele-
pülés szeretne bekerülni az olvasmányos naptárba. Az ideit Zalaszentmár-
ton bővítette. 
A kalendáriumban feltűnik egy olyan történet is, ami szorosan összefügg 
a község életével, a szórakozással és turizmussal, de az egészséggel is: 
ez a kehidakustányi fürdő forrásának története. De egy tanulmány nyomán 
Festetics Leóról is olvashat az olvasó.
Nem hiányoznak a különös életutat bejárt magánszemélyek, a történelem, 
a naptár, az életrajzok és a hagyományokat, örökített értékeket, ünnepein-
ket feldolgozó írások, receptek és a havi horoszkópok sem. Több mint hat-
van ember írása, szerkesztése segíti évről-évre a népszerű naptárkötetet. 
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Sikeres évet zárt a keszthelyi Egészségfejlesztési Iroda
A Keszthelyi Kórházban 2013 óta működik az Egészségfejlesztési Iroda (EFI), melynek egészségmegőrzési 
és prevenciós programjai évről évre több ezer embert szólítanak meg. Nagy népszerűségnek örvendenek 
a különböző sportolási lehetőségek, a gyógytorna, a dietetikai és átfogó életmód-tanácsadási szolgáltatá-
sok, melyek bárki számára elérhetők. Az iroda munkatársai a Keszthelyi járás számos rendezvényén jelen 
vannak, a mozgásprogramok mellett állapotfelméréssel, szűrővizsgálatokkal, egyéni tanácsadással segítik 
az egészséges életmód kialakítását.
Az EFOP-1.8.20-17-2017-00036 azonosítószámú pályázat segítségével 2018-ban mentális egészségfej-
lesztés funkcióval egészítették ki az EFI tevékenységét. Ennek keretében tovább bővült a tevékenységek 
eddig is széles körű kínálata: pszichológus és mentálhigiénés szakember egyéni lelki tanácsadással áll az 
érdeklődők rendelkezésére, valamint harmonizációs meditáció, baba-mama torna, funkcionális köredzés, 
streching jóga és nordic walking foglalkozások szolgálják a résztvevők fizikai és mentális jóllétét.
Mindezek mellett számos programot szervezett az iroda az év folyamán, így például öngyilkosság-meg-
előzésről szóló képzéseket, kiégésprevenciós tréningeket tartottak egészségügyi szakemberek számára. 
A napokban jó hangulatú baba-mama workshop keretében tájékozódhattak a kisgyermekes édesanyák 
többek között a baba-elsősegély, a helyes fogápolás, a babahordozás, a szoptatás 
és a harmonikus szülés témájában. A rendezvény kis résztvevőit a Mikulás is 
meglátogatta.

A  lelki  egészség  központ  létrehozását  lehetővé  tevő  projektet  
40 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás se-
gítségével valósítja meg az intézmény az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Program kiírásán elnyert pályázat keretében.
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Ötödik alkalommal 
szervezte meg Keszt-
helyen a Zala Megyei 

Gazdakörök Szövetsé-
ge az agrárfórumot. 
Az eseményen Papp 

Gergely, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara 

szakmai főigazgató-
helyettese beszámolt 
arról, hogy az európai 
szintű döntéshozókra 

egyre nagyobb nyomás 
helyeződik.

Változhatnak az agrártámogatások 
a következő években

Az EU-s agrártámogatások az előrejelzések szerint változhatnak, a vidékfejlesztési pályázatokon kapható összegek akár 
15 százalékkal is csökkenhetnek. A főigazgató-helyettes arról is tájékoztatott, hogy az esetleges változásokról folyama-
tosan zajlanak a tárgyalások, hogy minél kedvezőbb legyen a magyar gazdák helyzete.
A fórumon Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az agrárpolitikai aktu-
alitásokról is szót ejtett. Mint elhangzott, az európai történések nagy hatással vannak a hazai gazdálkodókra, akikről 
manipulatív hírek terjengnek. 
A programon Süle Katalin, a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke elmondta, a program a térség gazdáinak 
segített abban, hogy első kézből kapják a leghasznosabb információkat.

Tudással… emberséggel
Sok magyar vállal missziós szolgálatot. Dr. Fodor Réka belgyógyászt – aki már többször tudott segíteni abban a 
világban, ahol máshogyan gondolkodnak és élnek a nagy nincstelenségben – megismerve határozta el dr. Szecsei 
Nagy Klára, a Keszthelyi Kórház belgyógyász-gasztroenterológus főorvosa, hogy megvalósítja gyermekkori álmát. 
Segít ott, ahol talán mindennél jobban elkel az orvos segítsége, Nigériában. Czinderiné Farkas Magdolna műtősnő, 
szakápoló az első szóra csatlakozott a doktornőhöz. Ez év februárjában elkezdődtek az előkészületek: vízumkére-
lem, kötelező oltások, nagyköveti találkozó, szabadságok és fizetés nélküli szabadságok kérelme. Az Afréka Alapít-
vány minden tájékoztatást megadott a missziós munkával kapcsolatban a két keszthelyi egészségügyi dolgozónak. 
Kilenc hónap felkészülés, adománygyűjtés után október 30-án indult a repülő arra a tizenhat napos útra, ahol a 
szegénység és borzalmak közepette szerettek volna segíteni. Önkéntes, belülről fakadó érzés vezérelte a két nőt. 
Onitsában, egy nyolcmilliós városban nagyon várták a magyarokat. A város érseke, kancellárja és a kórház igaz-
gatója fogadta a kis missziós társulatot. Gondoskodtak a szigorú védelmükről, csak kísérettel közlekedhettek ott, 
ahol naponta robbantanak, embereket ölnek indokolatlanul. Az ország déli részében a fekete kontinens nyomor-
ban élő lakosai, az egészségügy helyzete és minősége szívszorító emlékeket idéz az elkötelezett segítőkben. 

Szecsei doktornő így idézi fel az ott megélt napokat:
„Nagyon sok beteget láttunk el. Napi néha 150 beteg 
jött. Nekik nincs orvosuk, nincs TB-jük.  Amikor meg-
jönnek a magyar orvosok, akkor százával megjelennek 
a misszió területén, és örülnek, ha valaki meghallgatja, 
megvizsgálja őket. Közel 800 beteget láttunk el. Nagy 
segítség volt az a gasztroszkóp, amit kaptam az egyik 
cégtől, és elvihettem Nigériába. Ott nem egyszerűen 
hiánycikk a műszer, hanem nem is láttak még olyat.” 

A nagy hőség, az eszközhiány és a körülmények próbára tették a szervezetüket és türelmüket is, de egyetlen per-
cet sem hagytak veszni. Gyomorpanaszokat, terrorcselekményekben megégett gyermekeket és felnőtteket láttak 
el, akik csak a misszió segítségével jutnak kórházi kezeléshez. A két tapasztalt nőt lelkileg nagyon mélyen meg-
érintette a Nigériában töltött tizenhat nap. Czinderiné Farkas Magdolna lelkét is egy életre feltöltötték az élmé-
nyek. Azt mondta, adni ment, de százszor többet kapott azoktól az emberektől, akik nélkülözve, betegen is mindig 
mosolyogtak.
Szakmailag óriási kihívás volt a nigériai munka, de az ott élő emberek őszinteségével, egyszerűségével megoldot-
tak minden feladatot. A főorvos asszonyt és a műtősnőt visszavárják. Várhatóan februárra felépül egy új kórház 
Dél-Nigériában, és ők újra elindulnak, hogy segíthessenek.

90. születésnapján köszöntötték dr. Kovács Pált

A nyugalmazott gyógyszerész negyven évig 
vezette a Fő téri patikát, és több más kitünte-
tése mellett Keszthely díszpolgára is.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kiemelte, a szépkorúak 
köszöntéséből szeretnének hagyományt teremteni a városban, 
hiszen – mint fogalmazott – az idősek tapasztalatai a fiatalok 
számára is példaértékűek. 
Dr. Kovács Pál december 1-jén, családi körben ünnepelte 90. 
születésnapját. Úgy fogalmazott, hosszú életének titka abban 
rejlik, hogy egész életében olyan munkát végzett, ami örömet 
okozott a számára.

Innovatív együttműködések a Kelet-Zalai Paktum projektben
A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt célja, hogy olyan innovatív együttműködések alakuljanak ki a keszthe-
lyi és a zalaszentgróti járásban, melyek elősegítik a térség foglalkoztatási szintjének növelését. Az együttműködés-
ben részt vevő partnerek a paktumszervezet tagjai, a térségi önkormányzatok, a vállalkozások, a civil szervezetek 
és a térségben a munkavállalás iránt érdeklődő aktív korú személyek. 
A projektet megvalósító konzorcium tagjai Keszthely Város Önkormányzata mint fő kedvezményezett, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft., valamint a Civil a Civilekért Egyesület. 
A projekt megvalósítása során a szokásos munkaerőpiaci támogatásokon túl újszerű kezdeményezések realizá-
lódnak. A Paktum térségi rendezvényein az érdeklődők naprakész információkhoz jutnak a munkaerőpiaci folyama-
tok alakulásáról. Az önkormányzatokat, vállalkozásokat, képző intézményeket érintő aktuális témák megvitatására 
szakértők bevonásával kerül sor. Az elmúlt két év során a vállalkozások gazdálkodásában újszerű, az atipikus 
foglalkoztatási lehetőségek népszerűsítéséről, az önkormányzatok szempontjából fontos szociális szövetkezetek 
létrehozásáról, a zalai helyi termékek adatbázisának kialakításáról, valamint a szakképzés átalakításának lehető-
ségeiről szerveztek tájékoztatókat. 
A Paktum projektben a célcsoport részére a munkaerőpiaci szolgáltatások teljes palettája biztosítva van. A segítő 
szakemberek személyközpontú szolgáltatásokkal az egyéni igényeken alapuló, támogató tanácsadásokkal bizto-
sítják a munkavállalási kompetenciák fejlesztését. A tanácsadások során a munkavállalás iránt érdeklődők meg-
tanulhatják a legújabb álláskeresési technikákat, az internet tudatos használatát az elhelyezkedésük érdekében. 
A projektben részt vevő személyek a sikeres munkavállalás és munkahelymegtartás érdekében az álláskeresési, 
munkavállalási, pályaorientációs tanácsadások mellett pszichológiai tanácsadást is igénybe vehetnek.
A projekt működéséről, eredményeiről további információ található a Civil a Civilekért Egyesület honlapján. 
Elérhetőségek:  
Paktumiroda: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. 
Telefon: +36 30 634 81 64
Honlap: http://www.civilforum.hu/civilforum/Paktum_124

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003
Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban
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Ünnepi toros káposzta

A kolbásztölteléket a megmosott rizzsel összegyúrjuk, 
majd a káposztalevelekbe töltjük. A felforrósított zsíron 
üvegesre pirítjuk a finomra vágott vöröshagymát, piros-
paprikával megszórjuk, elkeverjük, és egy nagyobb fazékba 
tesszük. Elterítünk rajta egy réteg kimosott savanyú káposz-
tát, rárakjuk a megtöltött leveleket, a nagyobb darabokra 
vágott húsféléket és a kolbászt.  Beborítjuk a maradék 
káposztával, megsózzuk, felöntjük annyi vízzel, amennyi 
ellepi, és lassan rotyogtatva, fedő alatt másfél óráig főzzük. 
Tányérján ki-ki ízlése szerint tejföllel ízesítheti.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók:  
1 kg savanyú káposzta, 8 db savanyúká-
poszta-levél, 8 dkg rizs, 2 dl tejföl, 60 dkg 
kolbásztöltelék vagy fűszeres darált hús, 2 
evőkanál zsír, 1 nagy fej vöröshagyma, 30-
40 dkg sertéshús (a fele lehet füstölt csü-
lökhús is), 30 dkg kolbász, pirospaprika, só

A szolgálók imája

Adj, Uram, nekünk békességet, olyan közösséget, 
amelyben az ember az ember felé fordul, olyat ahol 
mindenki a saját posztján, feladatában, munka- és 
őrhelyén a másikat emberségében erősíti, segíti, 
gyámolítja!
Adj nekünk, szolgálóknak igaz polgárokat, akik ha 
tévesztenek, azt vállalják, s nem ránk dühösek, ha 
tesszük a dolgunkat, nem ránk dühösek, ha gyer-
mekük dolgozata elégtelen, nem ránk dühösek, ha 
nem óvott egészségük megromlott, s az emberi 
tudás nem győz a kóron, nem ránk dühösek, ha 
félresikerült életük felemészti őket!
Adj bölcsességet nekünk, hogy megfontoltak, nyu-
godtak és emberek maradjunk, amellyel elviseljük 
szidalmaikat! Adj hitet, bölcsességet és erőt nekik 
is, hogy felismerjék: a mindannyiunkat körülve-
vő biztonság közös életünk fundamentuma. Ők a 
teremtői, mi, szolgálók legfeljebb jól vagy rosszul 
vigyázunk rá! Minden gyűlölködés, hazugság, rága-
lom, elcsattant pofon, eldobott hulladék, ámokfutás 
az utakon, indokolatlan zajkeltés és sorolhatnánk 
mindennapi „bűneinket”, saját világunkat szennyezi. 
Nyisd fel a szemeiket! Tudom, hisz Tőled tanultuk, 
Uram, bocsássunk meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek! De mi, gyarló őrzők vágyunk arra, 

hogy vallják meg tetteiket, s lelkiismeretük szerint 
bánják meg és tegyék jóvá azokat!
Adj bátorságot közösségeink tagjainak, hogy le-
gyen erejük és merszük nagyon emberi dolgaikat 
a szüleikkel, testvéreikkel, szomszédjaikkal, a másik 
gépkocsiban ülő vezetővel vagy teljesen ismeretlen 
felebarátaikkal megbeszélni, nem az öklöt rázni, 
hanem kezüket kézfogásra nyújtani! Nem kellünk 
mi, szolgálók ehhez, csak a szeretet és a tisztelet 
egymás iránt.
Fogadjuk, Uram, hogy nap mint nap felövezzük 
magunkat eszközeinkkel, s elindulunk és szolgá-
lunk. Gondunk volt és lesz a csellengő diákokra, az 
egyedül élő idős emberekre, az őrizetlenül hagyott 
javakra, a szeretetet nélkülöző családokra, a meg-
kínzott állatokra, a féktelen indulatokra. Mindenre, 
amire csak gondunk lehet.
A szolgálatunkat tesszük polgáraink karácsonyfája 
alá. 
Márai Sándor írta: „Az életnek értéket csak a szol-
gálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordu-
lunk.”
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Keszthely, 2019. adventjének harmadik gyertya-
gyújtása előtt

a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
munkatársai

Az adventi koszorú mellett

 
KÖZLEMÉNY 

Tájékoztatom Keszthely város választópolgárait, hogy Keszthely város Helyi Választási Bizottsága a 
60/2019. (XI.27.) számú határozatával  

 
Keszthely város 6. számú egyéni választókerületében  

az időközi helyi önkormányzati választást 
 2020. február 9. (vasárnap) napjára 

tűzte ki. 
Keszthely város Helyi Választási Bizottsága tagjai a képviselő-testület 211/2019. (VIII. 29.) határozata 
alapján:  

Dr. Cseszár Zsuzsanna Judit elnök 
Dr. Gyarmati Balázs József elnökhelyettes 
Dr. Tamás Tímea Erzsébet tag 
Dr. Pintér Andrea 1. sz. póttag 
Dr. Rózsakerti Zsolt 2. sz. póttag 
 

A Helyi Választási Iroda  
vezetője: dr. Gábor Hajnalka (tel.: 83/505-538, jegyzo@keszthely.hu); 
jogi helyettese: dr. Skoda Lilla (tel.: 83/505-507, aljegyzo@keszthely.hu).  

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:  
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
8360 Keszthely, Fő tér 1. e-mail-cím: titkarsag@keszthely.hu, fax: 83/505-501 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: 
telefon: 83/505-510, 83/505-507 
e-mail: jegyzo@keszthely.hu, aljegyzo@keszthely.hu 

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.00–16.00 
 
A HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége:   
https://www.keszthely.hu/onkormanyzat/valasztasi-iroda/helyi-valasztasi-bizottsag-hvb 
 
Az időközi választás értesítőit a választópolgárok 2019. december 20-ig kapják meg. Az értesítő a 
választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza. 
 
Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be 
kell jelenteni a Helyi Választási Bizottsághoz. A választási iroda az igénylését követően 
haladéktalanul, de legkorábban 2019. december 21-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.  
 
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy Keszthely 6. számú egyéni választókerületben helyi 
önkormányzati képviselőjelöltté váláshoz 19, választójoggal rendelkező polgár érvényes ajánlása 
szükséges. Az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda által kiadott és pecséttel ellátott ajánlóíven lehet 
gyűjteni. Az ajánlásokat 2019. december 21. napja és 2020. január 6. napja között lehet gyűjteni.  
 
Jelöltet 2020. január 6-án 16 óráig lehet az ajánlóívek benyújtásával bejelenteni. 
Az időközi helyi önkormányzati képviselőválasztáson átjelentkezésre nincs lehetőség.  
A szavazókörök 2020. február 9-én vasárnap 6.00 órától 19.00 óráig tartanak nyitva.  
 
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár  

a) a Helyi Választási Irodához 
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. február 5-én 

16.00 óráig, 
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. február 7-én 16.00 óráig 

vagy 
ac) 2020. február 7-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. február 

9-én 12.00 óráig, 
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítésével 2020. február 9-én, legkésőbb 12.00 óráig 
nyújthat be. 

Dr. Gábor Hajnalka 
HVI vezető 

KÖZLEMÉNY
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS
2019. DECEMBER 23. 06:00-20:30  2019.DECEMBER 24. 08:00-15:00
2019. DECEMBER 25-30. 08:00-19:00 2019. DECEMBER 31. 08:00-17:00
2020. JANUÁR 1. 14:00-19:00 2020. JANUÁR 02-03. 06:00-20:30

A SZÜNETBEN AZ EGYESÜLETEK EDZÉST TARTHATNAK!

moziműsor
 tapolca
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december 19 –
január 1.2019.

JUMANJI: A következő szint  
december 19 – 23. csütörtök – hétfő, 
december 25. szerda 13:00 2D 1200,-Ft
december 24. kedd 14:00      

Shaun, a bárány és a farmonkívüli   
december 24. kedd 16:00      

Seveled    
december 19 – 23. csütörtök – hétfő, 
december 25. szerda 18:00 1200,-Ft

STAR WARS: Skywalker kora  
december 19 – 23. csütörtök – hétfő, 
december 25. szerda 15:00 2D 1200,-Ft
20:00 3D 1400,-Ft                                         

Jégvarázs 2  
december 26 – január 1. 
csütörtök – szerda 13:00 2D 1200,-Ft

STAR WARS: Skywalker kora  
december 26 – január 1. 
csütörtök – szerda 15:00 2D 1200,-Ft
december 26 – 30. 
csütörtök – hétfő 20:00 3D 1400,-Ft 
január 1. szerda                                                                                                                                           

Macskák    
december 26 – január 1. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
                           
Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          

(X)

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Ünnepi hulladékszállítási rend

KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. alapján Keszthely városban az egyéni válasz-
tókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg. 

Keszthely város 6. számú egyéni választókerületben a jelölt állításához szükséges érvényes ajánlások 
száma 19 db. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ rendelkezései szerint az egyéni választó-
kerületi jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 
vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának 
megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhete-
dik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve 
kell megállapítani.

A HVB 60/2019. (XI.27.) számú határozata IV./3., 4. pontjai alapján az egyéni választókerületi jelölt állítá-
sához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. december 5-ig. A 
szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 
2019. december 4-ei adatai alapján kell megállapítani. 
A központi névjegyzék 2019. december 4-ei adatai szerint a választópolgárok száma Keszthely 6. számú 
egyéni választókerületében 1812 fő. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekez-
dése szerint egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Keszthely, 2019. december 5.
                     Dr. Gábor Hajnalka 
         a Helyi Választási Iroda vezetője

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hul-
ladékszállítási naptáron kiadottól eltérően az ünnepi 
időszakban is a megszokott rend szerint történik a 
hulladékok szállítása.

December 23.:  bioszállítás I.-es körzet + társasházi 
kommunális I.-es körzet

December 24.:  bioszállítás II.-es körzet + társasházi 
kommunális II.-es körzet

December 25.:  szelektív hulladékszállítás
December 26.:  kommunális hulladékszállítás I.-es 

körzet (lila matrica) + társasházak
December 27.:  kommunális hulladékszállítás II.-es 

körzet (lila matrica) + társasházak
December 30.:  bioszállítás I.-es körzet + társasházi 

kommunális I.-es körzet
December 31.:  bioszállítás II.-es körzet + társasházi 

kommunális II.-es körzet
Január 1.:  szelektív hulladékszállítás NEM LESZ

Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását meg-
találják a www.keszthelyhusz.hu oldalunk szállítás 
menüpontjában.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati iroda
decemberi nyitvatartása

december 7. szombat:  ZÁRVA
december 14. szombat:  ZÁRVA
december 23. hétfő:  8–16 óra
december 24. kedd:  ZÁRVA
december 25. szerda:  ZÁRVA
december 26. csütörtök:  ZÁRVA
december 27. péntek:  ZÁRVA
december 30. hétfő:  8–16 ÓRA
december 31. kedd:  ZÁRVA
január 1. szerda:  ZÁRVA

DECEMBER TÖBBI NAPJAIN A MEGSZOKOTT 
NYITVATARTÁS SZERINT VÁRJUK ÖNÖKET:

HÉTFŐ 8–18 ÓRA
SZERDA 13–16 ÓRA
PÉNTEK 8–14 ÓRA

Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben 
gazdag új évet!                       Tisztelettel: 

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Ajándékozzon
    uszodabérletet!

Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

Információk és árak személyesen a 
pénztárban, vagy telefonon:
06 30 436 2958

Mostantól bankkártyával, OTP és K&H  
SZÉP kártyával is fizethet!
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Lepje meg 
szerettét 

ajándékkártyával!
Megvásárolható 
a Hévízi Tófürdő 

pénztárában.

A kikapcsolódás 
nálunk csak egy 

lehetőség a sok közül...

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
www.spaheviz.hu


