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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

„Új év, új évtized és új ön-
kormányzati ciklus elején 

tartunk, ilyenkor számot 
vetünk az eddigi eredmé-
nyeinkről, célokat tűzünk 

ki és megtervezzük az 
előttünk álló, elvégzendő 

feladatokat.” 

A Keszthelyi Jazz Műhely műsora és a 
Himnusz után e gondolattal kezdte újév-
köszöntő beszédét Nagy Bálint, Keszthely 
város polgármestere, aki a város vezető-
jeként első újévköszöntő fogadását tartotta a Balaton Színház-
ban. A rendezvényre meghívást kaptak többek között a megye 
egyházi, politikai, közigazgatási vezetői, a térség polgármes-
terei és közéleti szereplői. Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Vigh László országgyűlési képviselő és a térség polgár-
mesterei. Nagy Bálint beszédében megköszönte mindazok 
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy polgármester lett. 
Köszöntőjében megfogalmazta azokat a célokat, melyek meg-
határozzák a városvezetés következő éveinek munkáját. Az 
idei év legfontosabb feladatának egy szilárd alapokon nyugvó, 
a keszthelyi emberekre támaszkodó, erős város alapjainak 
felépítését tartja, amire a következő évtizedekben maradandót 

lehet majd építeni. Hangsúlyozta: ennek megvalósításához 
szakítani kell a berögzült, rutinszerűen végrehajtott folyama-
tokkal, és helyette életképes, lendületes terveket kell alkotni. 
Kiemelte: a célok megvalósításában nagyban számít képvi-
selőtársaira, a térség országgyűlési képviselőjére, a Magyar 
Turisztikai Ügynökségre, a partner önkormányzatokra és a 
keszthelyi vállalkozásokra. 

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.

„Együttműködve, közös erővel sokat tudunk 
tenni azért, hogy Keszthely méltó helyen legyen 
elismerve a kulturális, történelmi és földraj-
zi adottságainak megfelelően” – fogalmazott, 
hozzáfűzve: Keszthely fontos időszak és jelentős 
fejlesztések előtt áll, de mindezek mellett sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a 
közösségépítésre. Nagy Bálint kiemelte, hogy 
ebben a munkában nagyban számít a fiatalok 
részvételére a közéletben. A városfejlesztés mel-

lett a környezetvédelem és 
a fenntarthatóság szintén 
kiemelt helyen fog szere-
pelni.
Nagy Bálint a beszéd végén 
kitért arra, hogy sok csa-
lódás és kudarc érte már 
a keszthelyiek többségét, 
mely sokszor rányomta 
bélyegét a közösségi élet 
hangulatára is, de most 
ezen is változtatni fognak. 
Polgármesteri munkájának 
legfontosabb célkitűzése, 
hogy visszaadja a keszt-
helyi emberek számára a 
városukba vetett hitet. 

Ezt követően Balaicz Zoltán, a megyeszék-
hely, Zalaegerszeg polgármestere mondott 
pohárköszöntöt, együttműködéséről támogatva a 
keszthelyi városvezetést.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. január 31-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Beépíthetõ és szabadon álló konyhai 
készülékek széles választékával várjuk.

K E S Z T H E LY
Nézzen be üzletünkbe itt: www.konyhastudio-tisza.hu

További kedvezményes készülék ajánlatokért keressen 
bennünket személyesen keszthelyi üzletünkben vagy 
tekintse meg honlapunk márkakínálatát.

Egyedi, modern konyhabútorok méretre. Konyhabútorok 
tervezése, beépítése. 3D látványterv készítés. 

KIEMELT AJÁNLATAINK:
Vásároljon Bosch Serie8 sütőt,  
és egy sokoldalú MaxoMixx  
botmixert kap ajándékba! 
BOSCH, AEG, Electrolux, sütők, 
gőzsütők, főzőlapok, mosogatók, mikrók. Kiváló minőségű 
BLANCO gránit és króm mosogatótálak, csaptelepek.  
Hűtő-fagyasztók, Hitachi side-by-side hűtőszekrények.
Legújabb CATA, Elica, Silverline páraelszívó modellek.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056 • Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: info@konyhastudio-tisza.hu

www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás: H-P.: 9.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00



 

VÉRADÁSOK JANUÁRBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi területi szer-

vezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója az új év 
első hónapjában is várja a véradókat. Január 20-
án (13–16), 27-én (13–16) a vérellátóban tartanak 

véradást. 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.

Sánta Liliána 
lett az első baba
Sánta Liliána január elsején természe-
tes úton érkezett a világra 23 óra 22 
perckor. A kislány 3430 grammal és 
49 centiméterrel született. A baba egy 
balatonberényi család második gyerme-
ke. A Keszthelyi Kórházban az év első 
napján hat újszülött volt, nagyrészük 
még az óévben jött világra.
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Akikre mindennap  
lehet számítani

Rendőröknek, mentőknek és tűzoltóknak köszönték 
meg a város nevében az egész éves munkát. 

Nagy Bálint polgármester Dósa Zsolt és Csótár András bizottsági 
elnökökkel karöltve az év utolsó napján ajándékcsomaggal és szép 
szavakkal köszönte meg a város nevében a rendőrök, mentők és 
tűzoltók munkáját.

A keszthelyi oktatási intézmények 
összetartoznak
Idén a Vajda János Gimnáziumban látták 
vendégül a keszthelyi oktatási intéz-
mények igazgatóit. Ezen az eseményen 
mondtak köszönetet az önkormányzatnak 
és az Emberi Erőforrások Bizottságának 
azért az összesen 1.250.000 forint értékű 
támogatásért, amit azért kaptak az intéz-
mények, hogy szebbé tehessék a gyerekek 
karácsonyi ünnepségét. Csótár András 

az eseményen elmondta, ezt az összeget 
minden évben igyekeznek kiosztani. 
Kiemelte, bár az oktatási intézmények-
nek más és más a fenntartójuk, mégis 
összetartoznak, hiszen egy a céljuk: a 
Keszthelyen tanuló gyerekek nevelése. 
A találkozón alkalom nyílt a kötetlen 
beszélgetésre is, melyen tapasztalatot 
cserélhettek és tanácsot adhattak egy-
másnak a vezetők.
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Szilveszter és újév napján mintegy 

ötven szolgálatos állt készenlétben. 

A város polgármestere kifejtette, 

hogy sokszor nagyon nehéz körülmé-

nyek között dolgoznak, és nemcsak 

ilyenkor, hanem az év többi napján is 

ki kell fejezni köszönetüket a város 

lakói nevében. 

Karácsony és szilveszter
A hagyományokhoz híven ugyanis idén is 

megérkezett Gödöllőre a láng, melyet Keszthely-
re is elhoztak. Az ünnepség végén a megjelente-
ket is megajándékozták.

Az esztendő utolsó estéjén a Fő térre várták az óévbúcsúztatókat. Sokan éltek a lehetőséggel, a szilvesz-
terezőket zenés programok és éjfélkor tűzijáték szórakoztatta.

Keszthely adventi koszorújának negyedik gyertyáját dr. Udvardy György veszprémi érsek 
a Betlehemből érkezett lánggal gyújtotta meg. 
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Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!
Január hatodika vízkereszt 
napja, mely az egyik legősibb 
keresztény ünnep. Az egyház 
szerint ez Jézus megjelené-
sének napja, melyhez több 
szokás is kapcsolódik. Ezek 
közül a legnépszerűbb és máig 
élő szertartás a házszentelés. 

A Ranolder János Római Katolikus Álta-
lános Iskolában minden évben kérik Isten 
áldását a Magyarok Nagyasszonya Plébá-
nia papjai. Itt az intézményre, a dolgozók-
ra és a tanulókra is szenteltvizet hintenek, 
melynek célja, hogy távol tartsa a gonosz 
erejét. Emellett felkerültek az ajtófélfákra 
a C+M+B betűk, melyek egy latin kifeje-
zésnek, a „Christus mansonien benedicat”-nak, azaz a „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot” mondatnak a rövidítése. A házszentelést 
a Fő téren található plébánián még igényelhetik a lakosok.

Közel száz rászorulót  
láttak vendégül karácsonykor

Azóta minden 
évben kapnak 

meghívót az 
eseményre a 

Keszthelyen élő 
rászorulók a 

szociális szfé-
rában dolgozók 
felmérése alap-

ján. A közel száz 
nehéz helyzet-

ben lévőt egy tál 
töltött káposz-

tával és üdítővel 
látták vendégül, 

valamint ajándékot is kaptak az est során. Nagy Bálint polgármester az 
esemény kapcsán kiemelte, a nehéz sorsú lakosok is a keszthelyi közösség 
részét alkotják, szükséges, hogy ők is részesülhessenek olyan ajándékban, 

amire egyébként nem lenne lehetőségük. 

Egy cipősdoboznyi szeretet
Idén is csatlakozott a Tegyünk Együtt Keszt-
helyért Egyesület a Baptista Szeretetszol-
gálat cipősdoboz-akciójához. A Család- és 
KarrierPONT irodájában több száz ajándék 
gyűlt össze december utolsó napjaira. 

A jótékonysági akcióhoz a város oktatási intézményei is 
csatlakoztak, a Vajda János Gimnázium kiemelkedően 
sok, több mint száz cipősdobozt ajánlott fel a rászoruló 
gyerekek részére. Az óvodák, iskolák pedagógusai úgy 
nyilatkoztak, fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi 
korban megtanulják az adományozást. Az ajándékok 
elszállításáról és kiosztásáról a Baptista Szeretetszolgálat 
gondoskodott.

Könyvbemutatóval zárták decem-
berben a Keszthelyi Kórház fennállásá-
nak 260. évfordulója alkalmából zajló 
rendezvénysorozatot: az „Aeskulap 
nyomában Keszthelyen” című kiad-
ványt bocsátották az érdeklődők ren-
delkezésére.

Szutrély Péter könyve emlékeket dol-
goz fel. Olyan orvosok vallanak saját 
pályájukról, akiknek a családjában a 
gyógyítás családi tradíció. Csak olya-
nok „szólalnak meg”, akiknek legalább 
az egyik, vagy mindkét szülője orvos. 
„Összesen mintegy 35 nevet találtam. 

Nem mindenki állt kötélnek egy inter-
júhoz, de végül is csak összejött húsz 
név” – mondta a szerző.

A könyv címét Aeskulap, a gyógyí-
tás istenének görög-római mitológiai 
neve ihlette. 

Könyv a jubileumra

A Mindenki karácsonyát 18 évvel ezelőtt álmodták 
meg a Csány–Szendrey Általános Iskola dolgozói és 
az önkormányzat. 

Légy hasznos!
Tizennegyedik éve ajándékoz karácsony 
előtt betegeknek vagy rászorulóknak Man-
ninger Beáta. Ezúttal férjével, Manninger 
Jenő országgyűlési képviselővel és több 
civillel karöltve a Keszthelyi Kórházba 
látogattak el. 

A gyerekosztályra mindenmentes süteménye-
ket és könyveket vittek, az ápolási osztálynak 
pedig takarókat vásároltak. Manninger Beáta 
elmondta, hogy az elmúlt 14 évben például 
genetikai rendellenességgel születettek, alko-
holbetegek, pszichiátriai gondozottak és min-
denféle súlyos betegségben szenvedők voltak 
a célcsoportjai. Ez volt az első alkalom, hogy 
karácsony előtt egy egészségügyi intézménybe 
látogattak el. Az eseményen hangsúlyozták, 
a mindenmentes süteményeket nemcsak a 
kis betegeknek, hanem a kórház dolgozóinak 
is szánták. Manninger Jenő ennek kapcsán 
elismerését fejezte ki az orvosok, ápolók felé. 
Mint mondta, jól ismeri ezt a hivatást, hiszen 
édesapja és fia is az orvosi hivatást választotta. 
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Karácsonyi  
orgonajáték

A fiatal tehetség több mint tíz éve 
minden évben elkápráztatja a közön-
séget orgonajátékával és énektudásával 
is. A muzsikus vendégművészeket is 
hív a keszthelyi estekre, ezúttal az Apáti 
Capella Kamarakórus működött közre 
az eseményen.

Telt házas koncertet adott 
Záborszky Péter advent 
utolsó vasárnapján a Balaton 
Színházban. 

Balatoni KRÓNIKA   2020. január 17.

Telt házas volt 
az újévi koncert 
a Balaton Színházban

Az Acoustic Line Band, a Festetics Vonósok és vendégművészeik adtak 
koncertet az újév első napján a Balaton Színházban. A zenészek a komoly-
zenei művektől kezdve a könnyedebb dallamokig mindent műsorra tűztek. 
Az előadásnak nagy hagyománya van, 2002 óta minden évben megrendezik, 
és mindig nagy sikere van. A Goldmark Károly Művelődési Központnak ez-
zel a műsorral is célja megmutatni, hogy január elsején is el lehet kezdeni 
a kulturális életet a városban.
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A kápolna javára
A karmelita bazilikában 
adott adventi koncertet 

a Helikon Kórus kará-
csony előtt.

Az esti szentmisét köve-
tően az egyházi énekek 

mellett karácsonyi dalok is 
felcsendültek. Az ingyenes 
koncerten adományozásra 
is lehetőség volt, az így be-
folyt összeget a Keszthelyi 

Kórház épülő kápolnájának 
javára ajánlotta fel a kórus.

A vérkeringés mellett a baráti kapcsolatoknak is 

jót tesz a jeges fürdőzés

Az év utolsó napján nagy számban gyűltek össze érdek-
lődők, hogy szemtanúi legyenek annak, ahogy tizennégy 
bátor férfi és nő megmártózik a négyfokos Balatonban.

A csobbanás szervezője, Ferenczi Ottó 
megköszönte a városvezetésnek, hogy 
képviseltették magukat. A programmal a 
barátságra és az összetartásra kívánják 
felhívni a figyelmet, illetve a hideg fürdőzés 
pozitív hatásaira. A fürdőzők azt javasolják, 
hogy csak megfelelő felkészülés után sza-
bad próbálkozni a téli fürdőzéssel. A legtöbb 
résztvevő hetente megmártózik a hideg 
Balatonban. 

Téli fürdőzéssel búcsúztatták az óévet a Sziget-
fürdőnél. Ferenczi Ottó – vagy ahogy a legtöb-
ben ismerik Gipsztigris – ezúttal is meginvitál-
ta barátait és a nagyközönséget egy szilveszteri 
fürdőzésre. 

Továbbra is ingyenes 
a keszthelyi korcsolyapálya

A személyes tárgyak védelme érdekében 
értékmegőrző is található a téren, valamint 
büfé is üzemel. Hétköznaponként 15–19, hét-
végéken 11–19 óráig tart nyitva a pálya, melyet 
naponta többször is takarítanak a GESZ mun-
katársai. A jégpályát a házirend betartásával 
lehet igénybe venni. Étellel, itallal, cipővel és 
cigarettával, valamint nyitvatartási időn túl 
nem lehet rajta tartózkodni.  

Az Energia téren található 20 méter  
átmérőjű korcsolyapályán egyszerre  
45 személy tartózkodhat. 
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A világon első magyar-
ként vehette át a Nem-
zetközi Sportlövő Szö-
vetség Golden Target 

díját Major Veronika. A 
világ- és Európa-baj-
nok sportlövő az idei 
évi teljesítményével 

érdemelte ki a rangos 
elismerést. 

Golden Target díjas 
Major Vera

A díjat idén alapította a 
Nemzetközi Sportlövő 
Szövetség, a kitüntetést 
tizenkét sportoló vehette 
át Münchenben. Major Veronika egyéb elfoglaltságai miatt nem vehe-
tett részt az ünnepélyes átadón, ezért a kitüntetést a Festetics-kastély 
tükörtermében vette át.
Keczeli Zoltán, a világ- és Európa-bajnok sportlövő edzője elmondta, 
Major Veronika tízéves pályafutása során több alkalommal is sporttör-
ténelmet írt. Elhangzott, Vera az első, akit egyszerre több versenyszám-
ban – futócéllövészetben, légpisztolyban és sportpisztolyban is – a világ 
legjobbjai között tartanak számon. 
Major Vera az idén elért eredményeinek köszönhetően a Magyar Sport-
lövő Szövetség legjobb magyar női sportlövőjének járó kitüntetést is 
átvehette. Nagy György, a szövetség elnöke kiemelte, minden apró dolog, a szülők, barátok, szponzorok segítsége hoz-
zájárult a kiváló eredmények eléréséhez. Hozzátette, idén nem volt kérdés, hogy Major Vera lesz a legjobb női sportlövő 
hazánkban.
Major Veronika biztosan ott lesz a 2020-as tokiói olimpián, addig azonban több verseny is vár rá. Két Eb-válogatón, az 
Európa-bajnokságon és az indiai világkupán is bizonyíthat majd.

Solymászat testközelből
Szirti sas, sólyom és héja röptét is meg-
csodálhatták az érdeklődők a Vadászati 
Kulturális Egyesület Solymász Rendjének 
nyílt napján. 

A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők 
bepillantást nyerhessenek ebbe az ősi vadászati 
módba. A résztvevőknek számos szabályt meg 
kellett ismerniük ahhoz, hogy részt vehessenek 
a vadászaton. Ezek a szabályok a madarak, de 
főként az érdeklődők testi épségét szolgálták, 
ugyanis például a szirti sas akár halálos sérülést is képes okozni, ha zsákmányt sejt. 

A solymászat ősi vadászati mód, ami magában fog-
lalja a sassal, héjával, karvallyal történő vadászatot 
is. Fontos pillére a madarak betanítása és idomítása, 
azt azonban tudni kell, hogy ezek a szárnyasok nem 
házi kedvencek, hanem igazi ragadozók. A vadászatot 
követően terítéket készítenek, így adva meg a végtisz-
tességet az elejtett zsákmánynak. A vadászok ezúttal 
egy fácánkakast és egy dolmányos varjút ejtettek. 
A sikeres vadászatot követően ebéddel is megven-
dégelték a résztvevőket. A jurtatábornál hun üstben 
készült az ősmagyar egytálétel, amely egyedi fűsze-
rezésétől vált különlegessé.

Kiállító- és rendezvénytérrel bővül a Majormúzeum 

Sikeres évet tudhat maga mögött a 
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely. 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
filiáléjának 16 ezer látogatója volt 
2019-ben. 

Az állandó kiállítások mellett a rendezvények is na-
gyon népszerűek voltak. Újdonság volt például a má-
jusfa-kitáncolás, 
de az olyan ha-
gyományos prog-
ramokat is meg-
szervezték, mint 
a géptalálkozó, a 
múzeumok éjsza-
kája, vagy Már-
ton-nap. A tavaszi 
bérletet kiváltva 
közel húsz, míg 
ősszel huszonöt 
osztály látogatott 
el a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, melyre nagy hang-
súlyt fektet a kiállítóhely. Szabóné Lázár Ibolya, a filiálé vezetője 

elmondta, hogy a gyermekek élményszerűen kapnak 
szeleteket a népéletből, néphagyományokból, hagyo-
mányos gazdálkodásból. 
A múzeum épületegyüttesének legrégebbi részei az 
utcafronti cselédlakások. 2020-ban több mint kétszáz 
négyzetméternyi területet újíthat fel itt a múzeum. A 
Festetics-örökség program keretében végezhetik el 
a turisztikai célú beruházást. A gabona témakörében 
létesítenek itt kiállítást, az Élménygazdaságban pedig 

egy malmot építenek. A többi elemhez hasonlóan ez is játékos 
lesz, hiszen egy csúszda is tartozik majd az új épülethez. 

Fussunk össze Keszthelyen!
Közösségépítő futócsapatot szervez hétről hétre egy helyi lakos, 
Kelemen Dániel Keszthelyen. A fiatal célja, hogy ösztönözze az em-
bereket a futásra, a sportolásra. 

A szervező elmondta, tapasztalata az, hogy pár hétig marad meg az embe-
rekben a lelkesedés a sport iránt, azonban ha van, aki ösztönzőleg hat, akkor 

könnyebb a kitartás. Az első alkalmon 
már 17-en gyűltek össze, várhatóan ez a 
szám növekedni fog. A futás szerelme-
sei minden héten szombaton 10 órától 
csatlakozhatnak a csapathoz a Helikon 
Emlékműnél. Az eseménysorozat má-
sik célja az, hogy a sport közben lehető-
séget biztosítson az érdeklődőknek az 
egymással való ismerkedésre is.



12 Balatoni KRÓNIKA   2020. január 17.

Tálban sült kelbimbó

A kelbimbót megtisztítjuk, és forrásban lévő, sós vízben 
kb. 15 percig főzzük.

Ezalatt a vöröshagymát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, a 
kolbászt felkarikázzuk. Az olajon megpirítjuk a hagymát, 
hozzáadjuk a kolbászt, a lecsepegtetett kelbimbót, és az 
egészet tűzálló tálba töltjük. A vajat megolvasztjuk, majd 
beleszórjuk a lisztet, és folyamatosan kevergetve világos-
ra pirítjuk. A húslevessel meg a tejjel felöntjük, és sűrűre 
főzzük. Sóval, őrölt borssal és szerecsendióval ízesítjük, és a 
tálban lévő hagymás-kolbászos kelbimbóra öntjük. Előme-
legített sütőben 220°C-on 15 percig sütjük, ezalatt szépen 
megpirul a teteje.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 70 dkg kelbimbó, 4 kisebb 
vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 2 pár debre-
ceni kolbász, 3 dkg vaj, 3 dkg liszt, 2 és fél dl 
húsleves, 1 dl tej, reszelt szerecsendió, őrölt 
bors, só

A téli hideg idő beálltával veszélyben vannak a 
hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk 
oda rájuk!

A jó idő elmúltával a beköszöntő hideg, a 0 Celsius-
fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az 
utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül 
élő idős embereket.

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer 
részeként a társszervekkel – mentőszolgálatok, 
katasztrófavédelem, a megyei és települési önkor-
mányzatok, jegyzők és polgármesterek – közösen 
felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, és 

együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel 
és a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl 
az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet 
abban, hogy a további halálesetek megelőzhetőek 
legyenek.

Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével az eddigi-
eknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, 
a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős 
emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is!
 
Amennyiben tud olyan emberről, akit akármilyen 
okból kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen be-
jelentést az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó 
számon, vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzatnak! 

Egyben kérjük, hogy senki ne szégyellje, ha bajban 
van! Kérjen segítséget az önkormányzattól, illetve a 
különböző szociális és segélyszervezetektől, legyen 
szó tüzelőről, élelmiszerről vagy bármi másról!

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Kihűlésveszély

 
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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január 16 –
február 5.2020.

Tragédia a Donnál

Programajánló
Keszthely városi programok

A Fejér György Városi Könyvtárban a 
magyar kultúra napja alkalmából az Ig-
ricek együttes ad elő megzenésített ver-
seket január 17-én 17 órakor.

január 17. 
Megzenésített versekkel

Hadházi László Megyünk a levesbe cím-
mel tart önálló estet a Balaton Színház-
ban január 20-án 18 és 20 órakor.

január 20.
Dumaszínház

A Fejér György Városi Könyvtárban ja-
nuár 24-én 17 órakor mutatják be dr. 
Müller Róbert Keszthely város története 
című kötetét.

január 24.
Keszthely története

Legendás koncertek: Rolling Stones – 
The Biggest Bang címmel tartanak kon-
certfilm-vetítést a Balaton Színházban 
január 29-én 18 órakor.

január 29.
Legendás koncertek

Geohum címmel a Balaton Színház 
Simándy termében nyílik kiállítás So-
mogyi Róbert Dávid fotóművész alkotá-
saiból január 24-én 17 órakor.

január 24.
Geohum

Keszthelyen, a Balaton Színházban janu-
ár 22-én 17 órakor rendeznek ünnepsé-
get a magyar kultúra napja alkalmából. 
Ekkor adják át a Pro Cultura Keszthely 
díjat is.

január 22.
Magyar kultúra napja

Két jelölt indul az időközi választáson
Sáringer-Kenyeres Marcell a Fidesz–KDNP és 
Molnár Tibor a KÉVE színeiben indul február 
9-én az időközi választáson Keszthely 6-os 
számú választókerületben. A voksolásra azért 
kerül sor, mert az október 13-ai önkormányzati 
választáson szavazategyenlőség alakult ki a 
városrészben. A jelöltek január 6-án 16 óráig 
adhatták le az ajánlóíveket a Helyi Választási 
Irodában. Dr. Gábor Hajnalkától megtudtuk, a 
6-os választókörzetben 1812 szavazásra jogo-
sult állampolgár van, így a jelöltté váláshoz 19 
ajánlásra volt szükség. Az időközi választáson 
ezúttal sincs lehetőség átjelentkezésre, mozgó-
urnát viszont igényelhetnek az arra rászorulók.

A magyarországi hadtörténet egyik leggyászosabb 
dátuma 1943. január 12-e, mikor a Don-kanyarnál 
megkezdte támadását a bolsevista Vörös Hadsereg 
a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg állásai ellen. A 
megfelelő felszerelés és fegyverzet nélkül kiküldött, 
ám hősiesen védekező magyar katonák nem bírták 
visszatartani a jelentős létszámbeli és haditechni-
kai fölénnyel bíró oroszokat. A lehetetlen feladattal 
megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda 
a mínusz 40 fokos orosz télben. A kétszázezer főt 
számláló hadseregből mintegy 120 ezren sosem tér-
hettek haza.

A 2. magyar hadsereget  
(207 ezer főt, közülük 17 
ezer munkaszolgálatos 
volt) 1942. április 17. és 
június 27. között szállítot-
ták ki a keleti arcvonalra. 
A parancsnok vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredes volt. 
A hadsereg anyagi felsze-
reltsége, fegyverzete elma-
radt a nemzetközi színvo-
naltól. Már a korai ütközetek során nyilvánvalóvá váltak a 
korszerűtlenségből fakadó hátrányok. A hadsereg feladata 
– a többi szövetségessel együtt – a Don vonalának védel-
me és a sztálingrádi csatát vívó német egységek szárnyának 
biztosítása volt. 1942. szeptember végére a hadsereg legyen-
gülve, élőerőben alaposan megfogyatkozva rendezkedett be 
védelemre a Don partján. A tél a küszöbön állt, ellátásuk 
egyre hiányosabbá vált. Miután 1942. november 22-én be-
fejeződött Sztálingrádnál a 6. német hadsereg körülzárása, 
megkezdődött annak fölmorzsolása. 1942 decemberében a 
Vörös Hadsereg délnyugat felé szorította a 2. magyar had-

seregtől délre álló olasz csapatokat. A magyarok már a kö-
zeli hídfők elfoglalására, illetve visszavételére kialakult har-
cok során is 25 ezer fős veszteséget szenvedtek. A védendő 
arcvonal hossza jóval meghaladta a hadsereg létszáma által 
indokoltat. A meggyengült hadseregnek 200 kilométernyi 
frontot kellett védenie. A kiépült magyar védővonal „pa-
pírvékony” volt, tartalékok, mélység nélkül. Hiányoztak az 
eredményes védekezéshez szükséges fegyverek. 
Hosszas előkészítés után 1943. január 12-én az urivi hídfő-
nél jelentős páncélos erőkkel megindította a hadműveletet 
a szovjet hadsereg. A hivatalos magyar jelentés szerint az 
ott védekező 7. könnyű hadosztály 4. gyalogezrede a nagy 

hideg ellenére hősiesen harcolt, az első tá-
madásokat visszaverte, de nagy vesztesége-
ket szenvedett. A németek a kért segítséget 
elutasították, a magyar erősítések a nagy 
hideg és hó miatt elakadtak az utakon. A 
szovjetek további erőket vetettek be, és tíz 
kilométeres fronton teljesen áttörték a 4. 
hadtest védelmét. A kiépített állások hiánya 
miatt az első vonalból kiszorított honvédek 
nem tudtak új arcvonalat kialakítani, és 
visszavonulásba, helyenként menekülésbe 

kezdtek. Ezen a résen özönlöttek át a szovjet egységek, és 
északra kanyarodva a III. hadtest hátába kerültek. Másnap 
a scsucsjei hídfőből is kitörtek a szovjet csapatok, és az olasz 
erőkön való áttörés után észak felé fordultak, a magyar arc-
vonal mögé. A német páncélosok súlyos veresége után az 
egész arcvonal darabokra szakadt, több alakulatot teljesen 
bekerítettek. A német felső hadvezetés megtiltotta a ma-
gyar hadsereg számára a visszavonulást. A Cramer-csoport 
bevetése is elkésett, a vörös fergeteget már nem lehetett 
megállítani. A kemény hidegben visszavonuló katonákat az 
ellenségen kívül a fagy is tizedelte, több tízezren maradtak 
a „fehér halál” miatt holtan a csatatereken. 

A magyar kultúra napja alkalmából ren-
deznek programot a Balatoni Múzeum-
ban január 23-án 17 órakor, a téma az 
intézmény múlt évi kutatását öleli fel.

január 23. 
Az óév kutatásai

Mesedélután Benedek Elekkel címmel 
Bereczky Szilárd tart előadást a Balaton 
Színházban január 31-én 16 órakor.

január 31.
Mesedélután

Dolittle  
január 16 – 21. 
csütörtök – kedd 14:00 3D 1400,-Ft
16:00 2D 1200,-Ft
január 22. 
szerda 12:00 3D, 14:00 2D 
Seveled    
január 16 – 21. 
csütörtök – kedd 18:00 1200,-Ft
január 22. szerda 16:00
Tőrbe ejtve    
január 16 – 19. 
csütörtök – vasárnap 20:00 1200,-Ft
A két pápa    
január 20 – 22. 
hétfő – szerda 20:00 1200,-Ft
Dolittle  
január 23 – 24. csütörtök – péntek, 
január 26 – 29. 
vasárnap – szerda    16:00 2D 1200,-Ft
január 25. szombat 14:00
Jojo nyuszi  
január 23 – 29. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
BAD BOYS – Mindörökké jófiúk  
január 23 – 29. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
Dolittle  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 16:00 3D 1400,-Ft
Hivatali eltávozás  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft 
Úriemberek  
január 30 – február 5. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 

Bővebb információ:

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

(X)

A kép illusztráció.

Csendes apaforradalom címmel Léder 
László pszichológus tart előadást február 
6-án 17 órakor a Balaton Színházban.

február 6.
Csendes apaforradalom
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Töltődjön fel télen is 
a Hévízi Tófürdőn!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • spaheviz@spaheviz.hu • (+36) 83 501 700

Bővebb információ: 

www.spaheviz.hu

Kedvezményes 
zárás előtti belépőink:

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

3 800 Ft

Nympha
(felhasználható:  
tó, zárás előtt 2 órával)

2 500 Ft

Nyitvatartás
Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő, wellness vége: 17.00

Fürdő zárás: 17.30 
(Bejárat: Festetics Fürdőház)


