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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Idén is megrendezték Keszthelyen  
a sportgálát, melynek keretében Nagy Bálint  

polgármester köszönetet mondott a helyi  
sportolóknak tevékenységükért. 

A „Keszthely Város Sportjáért” posztumusz címet Horváth La-
jos, a Spartacus egykori sakkozója kapta.
A legjobb edzők Keczeli Zoltán és Csala Tamás lettek. 
A legjobb felnőtt női sportoló címet Major Veronikának ado-
mányozták. 
Ebben az évben a „Keszthely Város Legjobb Testnevelő Taná-
ra” címet Pál András Antalnak, a Csány–Szendrey Általános 
Iskola pedagógusának ítélték meg.
A legjobb ifjúsági sportoló kitüntetésben Hetyei Nóra és 
Csahóczi Csanád részesültek.
A jó tanuló, jó sportoló címet megosztva Tóth Luca, valamint 
Tóth Attila kapták.
A város legjobb csapata a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület 
lett.

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.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. február 28-án 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

Kiemelte Major Veronika sportlövő teljesítmé-
nyét, akinek egy jelképes kulcsot adott át. A testület 
ugyanis egy kétszobás felújított lakást ajánlott fel a 
sportolónak, támogatva őt ezzel is az olimpiára való 
felkészülésben.

A gálán idén tizenegy kategóriában ismerték el a 
keszthelyi sportembereket.

Rózsaszín Fő tér egy estére

A Rózsaszín Fények Éjszakája a Giro d’Italia kerékpáros versenyhez kötődik. 
A rajt előtt száz nappal minden évben rózsaszínbe borulnak az útvonal városainak ikonikus épületei. 

Keszthelyen a Festetics-kastély tornya és a Fő tér is ebben a színben pompázott.



 

VÉRADÁSOK FEBRUÁRBAN
A Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete,  

valamint a Keszthelyi Kórház Vérellátója 
februárban is várja a véradókat. Az év második 

hónapjában 17-én és 24-én (mindkét nap  
13-16 óráig) a Vérellátóban lesz véradás.  

Február 13-án Zalaváron, a művelődési házban 
(16-18 óráig), 20-án Sármelléken, a művelődési 

házban (15-18 óráig), 27-én Hévízen, a Hotel 
Thermálban (13-15 óráig) várják a véradókat.

Ifjúságról  
és turizmusról
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Az idei első ülésről
Idei első soros ülését tartotta a keszthelyi 
képviselő-testület. A helyi építési szabályzat 
mellett az anyakönyvi szolgáltatásokról szó-
ló rendeletet is tárgyalták. Napirenden volt a 
2020-as turisztikai szezonra való felkészülés, 
ifjúsági kerekasztal létrehozása és a fogásza-
ti ügyelet biztosítása is. 

Összesen 18 napirend várt megtárgyalásra az év első soros 
ülésén. A napirend előtti felszólalások után a helyi építési 
szabályzatról szóló rendeletet tárgyalták. Módosították az 
anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletet és a városi 
elismerő címek, kitüntetések és díjak adományozásról 
szóló rendeletet. Intézkedési tervet fogadtak el a képvise-
lők a 2020-as turisztikai szezonra való felkészülésről, majd 
a polgármester idei szabadságolási ütemtervét hagyták 
jóvá. Emléktábla állítása iránti kérelem érkezett a képvise-
lőkhöz. Az ADD meg a lehetőséget! Alapítvány a Kossuth 
utca 1. szám alatt kíván emléktáblát elhelyezni. Az ifjúsági 
park hasznosítása is napirendre került. Egy vállalkozó ki 
kívánja bérelni a létesítményt, ahol horgászboltot szeretne 
üzemeltetni. Kérelemmel fordult a testülethez a keszthe-
lyi Szakképzési Alapítvány, illetve tárgyaltak a Települési 
Értéktár Bizottság személyi összetételéről, és módosították 
a Goldmark Károly Művelődési Központ alapító okiratát. 
Döntöttek a városvezetők, hogy változatlan feltételek mel-
lett kötnek közvetlen feladatellátási szerződést egy helyi 
vállalkozással a fogászati ügyelet biztosítására. A jegyző 
építésügyi igazgatási feladatait márciustól a kormányhiva-
talok látják el. Az e miatt szükséges feladatok átadásával 
kapcsolatos intézkedésekről is döntött a grémium. 

A legmodernebb óvoda lesz

Elmondta: a családok támogatása fontos a város-
ban, amihez elengedhetetlen a megfelelő óvodai 
elhelyezés. Keszthely önkormányzata 
199,96 millió forint vissza 
nem térítendő euró-
pai uniós támogatás 
segítségével és 130,18 
millió forint önerő 
ráfordításával újítja 
fel és bővíti az óvo-
dát. A munkálatok 
során a jelenleg három 
csoportszobával működő 
intézmény egy öt csoport-
szobás, saját teraszkapcsolattal 
kiegészített, öltözőkkel, mosdókkal és tornaszo-
bával bővített korszerű óvodává alakul át a tervek szerint. Helyet kap majd benne orvosi helyiség, elkülönítő, egyéni 
fejlesztő, nevelő-testületi szoba, személyzeti és mozgáskorlátozott mosdó és egy melegítő konyha is. Az intézmény 
energiaellátása is megújul, napelemes rendszerrel fogják a teljes elektromos fogyasztás háromnegyedét megoldani. A 
helyiségek többségébe korszerű, elektromos padlófűtés is kerül. Nagy Bálint hozzátette: az intézményhez a Schwarz 
utcai lakótelep felől is kialakítanak egy bejáratot fedett terasszal és szélfogóval, emellett a Kísérleti utcai bejárat is 
megújul.
– A keszthelyi óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló beru-
házás fő célja a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, mely a hároméves kor 
alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3–6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.
Szabóné Lancz Anna óvodavezető örömét fejezte ki, hogy a beruházás megvalósul.
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Sáringer-Kenyeres Marcell nyert

Ezzel a szavazatok 56,08 százalékát mondhatja a magáénak, míg Molnár Tibor 260 
vokssal 43,9 százalékot ért el. A választókerületben 1799 fő választásra jogosult él, eb-
ből 597-en mentek el voksolni vasárnap. Ez a szavazópolgárok 33,19 százaléka. Szavazni 

két szavazókörben lehetett az Egry, 
illetve a Zöldmező utcai iskolákban.  
Dr. Gábor Hajnalka, a Helyi Választási 
Iroda vezetője úgy tájékoztatott, a 
voksoláson rendkívüli esemény nem 
történt, az urnákban öt érvénytelen 
szavazólapot talált a szavazatszám-
láló bizottság. A jogerőre emelkedést 
követően kezdheti meg az érdemi 
munkát a városrész újonnan megvá-
lasztott képviselője.

Sáringer-Kenyeres Marcell, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltje 332 voksot  
kapott a 6. számú választókerületben vasárnap megtartott időközi választáson, melyet  
a 2019. októberi választásokon való szavazategyenlőség miatt kellett kiírni. 

Felújítják, illetve bővítik az Életfa Óvoda Kísérleti utcai tagóvodáját, mely nemcsak a város, de a térség legmoder-
nebb intézménye lesz, összesen mintegy 330 millió forint felhasználásával – fogalmazott Nagy Bálint polgármes-
ter a munka indítása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.

Ifjúsági kerekasztal létrehozásáról, a KRESZ-park 
melletti terület hasznosításáról és új turiszti-
kai intézkedési terv létrehozásáról is döntött 
a testület csütörtökön. Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere sajtótájékoztató keretein belül 
számolt be a fontosabb napirendi pontokról és 
azok hátteréről.

Kiemelte: az ülésén döntés született az ifjúsági kerekasz-
tal létrehozásáról, ami már február végén megkezdheti 
működését. Nagy Bálint elmondta, az Idősügyi Tanács 
mintájára az ifjúsági kerekasztalra is több szervezet – 
többek között az egyetem hallgatói önkormányzata, 
a tankerület, a szakképzési centrum és a rendőrség, 
valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága és a Vá-
rosstratégiai Bizottság – delegálhat tagokat. Úgy fo-
galmazott, hogy iskolavárosként nagyon fontos, hogy 
külön odafigyeljenek, és stratégiai kérdésként kezeljék a 
fiatalokat, a fiatalok ügyeit. Ahhoz, hogy eredményesen 
tudjanak jövőt tervezni, szükség van arra, hogy kikérjék, 
meghallgassák a fiatalok véleményét. Az ülésen döntés 
született az anyakönyvi ügyek módosításáról is. Ennek 
értelmében a továbbiakban lehetőség lesz hajón háza-
sodni, amire sokszor volt igény. A testület határozott 
arról, hogy pályázatot írnak ki a KRESZ-park melletti 
terület hasznosítására. Fontos testületi döntés volt a 
turisztikai intézkedési terv elfogadása is. Hangsúlyozta: 
az egész város érdeke, hogy fejlesszék az ágazatot, ehhez 
pedig intézkedési terv kell. Az elmúlt hosszú évek gya-
korlatával szakítva teljesen új formát vezettek be, ami 
reményei szerint jóval hatékonyabbá teszi a munkát. A 
polgármester hozzátette, az intézkedési terv jó lehetősé-
get kínál szakmai viták lefolytatására és a tapasztalatok 
levonására is. 

Nagy Bálint elmondta, zárt ülésen döntött a testület 
arról, hogy Major Veronika részére egy kétszobás, fel-
újított lakást ad át térítésmentesen. Az olimpiai kvótá-
val rendelkező sportolót így kívánja támogatni a város 
további sportsikerek elérésében.
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A meghívótól  
        a menyasszonyi tortáig

Tizenkettedik alkalommal várta a házasulan-
dókat a Balaton Színház. Az esküvőkiállításon 
több mint negyven kiállító segítette a párokat 
a jegyesfotózástól a gyűrű- és ruhaválasztáson 
át egészen a menyasszonyi tortáig. 

Az érdeklődők informálódhattak a legújabb trendekről, foto-
gráfusok, dekoratőrök, cukrászok mutatták be legszebb alkotá-
saikat az eseményen. A nagyteremben divatbemutatókkal ké-
szültek a szervezők. A hagyományos ruhák mellett a különleges 
kreációk is bemutatkoztak, sőt környezettudatos ruhaköltemé-
nyeket is szemügyre vehettek a rendezvény látogatói. 

A kiállítók elmondták, az utóbbi években arra törekednek a 
párok, hogy a gyűrűtől a virágon át a tortáig minden harmo-
nizáljon egymással. Még mindig nagy divat egy témára felfűzni 
az esküvőt, de a házasulandók egyre inkább próbálják az egyé-
niségüket is belevinni az esküvőbe és kitűnni a tömegből.
Csengei Ágotától, a Goldmark Károly Művelődési Központ 
igazgatójától megtudtuk, az Esküvőkiállítás az egyik legjobban 
várt és leglátogatottabb rendezvény a Balaton Színházban.

Tűzifával segít  
a Zala Megyei Védelmi Bizottság

Eddig 35 családhoz jutott el 
a tüzelő, aminek osztását feb-
ruárra időzítik 2013 óta. Erre 
az időszakra már a háztartá-
sokban fogytán van a tüzelő. 
A jótékonysági programban 
segítséget nyújt a Magyar 
Földgáztározó Zrt. is, amely 
kétmillió forinttal járul hoz-
zá az akcióhoz – mondta el 
dr. Sifter Rózsa, a védelmi 
bizottság elnöke február 7-én Keszthe-
lyen, ahol Juhász Mónika egyedülálló, 
kétgyermekes, tartós betegségben szen-
vedő édesanyának tudtak segíteni. Az 

egy erdei köbméter tűzifa átadásán jelen 
volt Manninger Jenő országgyűlési kép-
viselő is, aki arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a térségben – különösen a 

falvakban – nagy szükség van a 
segítségre. Minden településen a 
polgármester közbenjárásával vá-
lasztják ki a rászorulókat. Keszt-
hely város polgármestere, Nagy 
Bálint a helyszínen elmondta, 
hogy nagyon fontosnak tartja a 
szociálisan rászorulók megse-
gítését. A város önkormányzata 
igyekszik a lehetőségeket figye-
lembe véve minden olyan segítsé-

get megadni – akár tűzifa, akár szociális 
lakás vagy segély tekintetében – amivel 
könnyíteni tudnak a hátrányos helyzet-
ben lévő családoknak. 

Diplomával  
  a munka világába

Az utóbbi években megszokott módon február első szombatján tartotta  
a Pannon Egyetem Georgikon Kara a diplomaátadó ünnepségét. 

A vendégek köszöntését követően a Pannon 
Egyetem rektora, dr. Gelencsér András szólt 
a megjelentekhez. A résztvevők életében fon-
tos eseményen a professzor kiemelte, hogy a 
Georgikonon szerzett oklevél a szakma elején 
jelentősen befolyásolja a lehetőségeket. A rektor 
elmondta: „A Georgikonon kézhez kapott dip-
lomával és megszolgált lehetőséggel élni tudni 
kell, csak a fiatal mérnökökön múlik, hogy mi-
lyen messzire fognak eljutni. Nem földrajzi ér-
telemben, hiszen korszerű tudásukra leginkább 
hazájuknak van szüksége, ahol az agrárium szá-
mos területén hiányoznak felkészült szakembe-
rek.”
A rektori köszöntő után a Család Általános Iskola diákjai adtak rövid műsort, majd Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei Közgyűlés 
alelnöke mondta el ünnepi gondolatait. 
Dr. Polgár J. Péter dékán az ünnepségen értékelte a kar tanévét. Beszélt a magas színvonalú oktatásról, a kutatásokról és fejleszté-
sekről is.
A beszámolót követően a mérnökjelöltek fogadalomtételére került sor. Százötvennégy fogadalmat tett végzős vehette át oklevelét, 
igazolását a Balaton Színházban. A felavatott mérnökök nevében Szélessy Vivien gazdasági agrármérnök búcsúzott az alma ma-
tertől, a várostól.
Keszthely város nevében Horváth Tamás képviselő köszöntötte a friss diplomásokat, kívánt nekik sok szerencsét a munka világá-
ban.
A diplomaátadó ünnepség kitüntetések és elismerések átadásával zárult a Georgikon Karon.

Még javában tart a tél. Ilyenkor a fűtőanyag akár életmentő is lehet. A Zala Megyei Védelmi Bizottság is 
megkezdte a tűzifasegély kiszállítását a megyében. Ötven családot tudnak ebben az évben támogatni. 

NIFTY
KESZTHELY, GEORGIKON U. 6.

www.nifty.hu • 83/310-761

LAKBERENDEZÉS:
Felméréstől – felszerelésig!

-50%függönyök, 
   sötétítők

vitrage függönyök

495 Ft/m

-30%szőnyeg

KÁRPITOZÁS!
maradék  
bútorszövetek-50%

TÉLI VÁSÁR! -30-50%

2020. 02. 18 – 02. 29-ig

Nyitva tartás: Hétfő szünnap 
K–P: 930–1600-ig • Szo: 930–1200-ig

KIFUTÓ
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Megújul 
a Premontrei Szakgimnázium

Még 2019 nyarán megtörtént Keszthelyen a Pre-
montrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégiumban az a régészeti feltárás, ami a bőví-
tés, felújítás megkezdése előtt vált szükségessé az 
1723 és 1730 között épült egykori ferences kolostor 
U alakú, többször átépített és 2010-ben felújított 
rendházépületben.

Balatoni KRÓNIKA   2020. Február 14.

Huszonöt éves 
fennállását 
ünnepli a Nők a 
Balatonért Egyesület 
1995. január 22-én Alsóörsön kezdődött a negyed évszá-
zados történet. Ekkor a balatoni polgármesterek gyűltek 
össze, mert gond volt a Balatonnal. „Balatonfüred polgár-
mesterének felesége, Simonné Zákonyi Tünde úgy döntött, 
hogy mi, nők üljünk össze, és mi is próbáljunk valamit 
tenni a Balatonért” – idézte fel Vetőné Zeke Erzsébet, a 
NABE Keszthely és Vidéke Csoportjának vezetője.
A Nyugat-Balaton térségében működő csoport is jubilál, ők 
pedig húsz éve alakultak meg. A Balaton-parton található 
padok felállítása volt az első akciójuk 2001-ben. Tevé-
kenységük fontos része a kulturális értékek megőrzése és 
azok terjesztése, ezért például a szépségkirálynő Simon 
Böskének, Dukai Takács Judit költőnőnek és Festetics 
Júliának is állítottak emléktáblát.  2017-ben újraindították 
a balatoni szökőkutat, és megmozdulnak minden olyan 
ügyben, ahol úgy érzik, hogy a Balaton, annak környezete 
és értékei védelemre szorulnak. 
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Közönségünk közösségi tere
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott „Közönségünk 
közösségi tere – Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban” című projektje 48.626.603 forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam százszázalékos finanszírozásában valósult meg.

Megvalósult a meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése, illetve új szolgáltatások kialakítása. A könyvtár kibővített eszközparkja 
alkalmas a felnőttek digitális kompetenciájának növelésére, a közoktatásban részt vevő tanulók számára pedig nem formális kép-
zések: interaktív könyvtárhasználati órák, informatikai eszközök és szoftverek minőségi használatának oktatása lebonyolítására. 
A fejlesztés eredményeképpen a 2020 és 2024 közötti időszakban közel kétezer fő vesz részt ezeken a képzéseken. Az új, célbútor-
zattal felszerelt, 40 négyzetméteres kreatív közösségi és oktatótér nemcsak ezek megszervezésére, lebonyolítására, de a kulturált 
körülmények között történő szórakozásra, kikapcsolódásra is lehetőséget teremt minden korosztály számára. A TextLib Integrált 
Könyvtári Rendszer fejlesztésével bővült és biztonságosabbá vált a 24 órában elérhető szolgáltatások köre. Az autolink funkció 
segítségével megtalálhatók a keresett könyvek ismertetői, borítói és további információk az interneten. Az automatikus üzenet-
küldés lehetővé teszi, hogy ne csak e-mailben és sms-ben, de messengeren a kölcsönzési határidő vége előtt, majd azt követően 
is kapjanak értesítést olvasóink. Az okoseszköz-használók számára androidos mobilapplikációval lett könnyebb a hozzáférés az 
online katalógushoz.
Immár egy – a könyvtár információs pontján elhelyezett – könnyen kezelhető, érintőképernyős terminál segítségével is tájékozód-
hatnak olvasók a könyvtár programjairól, kereshetnek a katalógusban, gyors információt szerezhetnek.

„Töretlen a kastély fejlődése…”

Látogatottságot, sikert tekintve milyen év volt 2019?
Míg 2018-ban 232 ezer látogatója volt a kastély-

nak, addig 2019-ben 242 ezer látogatót fogadtunk. Ez 
kiállításmegtekintésre vetítve több mint 700 ezer. Ez 
jelentős emelkedés, és azt gondolom, hogy a vidéki 
kiállítóhelyek között kiemelkedő létszámú látogató 
érkezik hozzánk. Nyilván előny, hogy a főúri életformát, 
a könyvtárat bemutató tárlaton kívül számos érdekessé-
get tud megnézni a vendég. A pálmaházat, a Vadászati 
Múzeumot, a modellvasút-kiállítást vagy az Amazon 
Ház Látogatóközpont tárlatát. Örömmel mondhatom, hogy a térségben tapasztalható turisztikai fejlődéshez képest is egy 
kicsit nagyobb a mi fejlődésünk.

Mennyiben segített az eredményben a bevezetett kombinált jegy és a programok?
A kombinált jegyek nagyon népszerűek, hiszen több kiállítóhely látogatható egy jeggyel, ami több napon át felhasználha-

tó. Az ára is kedvezményes. Nagyon szeretik a látogatók. Ami a programokat illeti, számos komolyzenei koncert volt az év 
folyamán a tükörteremben, könnyűzenei a parkban, és Máté Bence kiállítása megkoronázta a kínálatunkat, amit 65 ezren 
látogattak meg a kastély parkjában. Ezt a programkínálatot szeretnénk több parki programmal bővíteni ebben az évben. 
Látványelemeket is tervezünk a nyári estékre. Fényfestéssel fogunk a kastélyban újítani, és a gasztrokínálatban is fejlesz-
tünk. Az eddigi kínálatunkat magasabb szintre emeljük, és több újdonságot vezetünk be.

Minősítésben is szép eredményt el a Helikon Kastélymúzeum.
Az Utazás.hu különböző felmérései alapján az év turisztikai célpontjai közül a második legjobb helyet értük el. Én 

nagyon büszke vagyok erre. De ez csak közös munkával sikerülhetett. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra. Mindenki ért 
a saját területéhez, és sikerült egy olyan vezetéselméleti modellt megvalósítanunk, ahol a feladatok a kollégákra vannak 
delegálva, mindenkinek a saját szakterületére. 

Újabb év, újabb tervek, célkitűzések és fejlesztések.
Igen, lassan vége lesz egy több ütemű fejlesztés egyik projektjének. A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai fejlesz-

tése (GINOP 7.1.1) keretében a Vadászati Múzeum bővülhet. Már befejeztük a tervezési időszakot, pontosítottuk a mű-
szaki tartalmat, árakat egyeztettünk, és február 3-án a kivitelezőnek átadtuk a területet. Bízom benne, hogy a fenékpusztai 
fejlesztés is lassan elkezdődhet. Már a Közbeszerezések Felügyelete Főosztályán van ellenőrzésen a terv.

Sok tennivaló lesz ebben az évben is. De amire nagyon büszke vagyok, hogy végre tudjuk honorálni a dolgozók mun-
káját. Jelentős béremeléssel indítottuk az évet. Ez az elmúlt évek munkájának az eredménye. Elmondható, hogy jó évet 
zártunk és jól kezdtük ezt az évet. Ha továbbra is mindent meg tudunk valósítani, akkor ötven évre megint meghatározzuk 
a kastély arculatát.

A Helikon Kastélymúzeum igazgatója, 
Pálinkás Róbert adott tájékoztatást  
a múzeumegyüttes tavalyi évének  
eredményeiről, a 2020. év terveiről.

Ágyúgolyófutam  
villanyautókkal
Első alkalommal szervezett ágyúgolyófutamot a 
villanyautósok.hu csapata január végén. A verseny ap-
ropója volt, hogy összehasonlítsák három autótípus öt 
változatát olyan tekintetben, hogy melyik gépjármű ké-
pes a legrövidebb idő alatt megtenni egy kb. 500 km-
es utat Magyarországon. Az autósok útközben kaptak 
információt arról, hogy merre kell menniük. A megmérettetés első állomása a keszthelyi Fő tér volt. A helyi ellenőrök 
a Szentháromság-szobornál várták a 10 órakor Budaörsről rajtoló gépjárműveket, akik közül az első pontosan délben 
érkezett meg. Szabály volt, hogy minden autóban folyamatosan 20 fokra kellett fűteni automata üzemmódban, valamint 
a gumikat a gyárilag előírt légnyomásra kellett állítani. Ezeket a helyszínen le is ellenőrizték. Az első helyezett végül 7 
óra 38 perc alatt teljesítette a Budapestig tartó távot.

A Csornai Premontrei Apátság fenntartásában álló iskolát mo-
dernizálják, bővítik mintegy háromszáz négyzetméterrel.

A Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom észak-nyugati 
részén található épületrészben a közbeszerzést követően megkez-
dődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelező cég egy hónapja 
átvehette az építési területet. Az első fázisban a szakemberek fel-
bontják a régi járólapot, leverik az oldalfalak vakolatát több mint 
négyszáz négyzetméteren, és kiépítik a munkavégzéshez szüksé-
ges villanyhálózatot. Az aljzatbontási munkálatokra összponto-
sítanak, hogy a gépészeti és villamos szerelési munkálatokhoz át 
tudják a munkaterületet adni. A villamos- és gépészvezetékek az 
aljzatba fognak kerülni, és lehetőség szerint a meglévő hornyok 
felhasználásával kerülnek kiépítésre úgy, hogy minél kevésbé 
sérüljenek a falak. Az alagsorban padlófűtést alakítanak ki.

A nedvesedésre fúrt szigetelés, illetve injektált szigetelés kerül. 
Az állagmegóvás érdekében ahol szükséges és a tervek előírják, 
ott szárítóvakolat kerül majd a falfelületre. A hosszú évek óta 
használaton kívüli dongaboltozatú épületrész az ötszázmilliós be-
ruházással nemcsak megújul, hanem új funkciót is kap. Tíz terem 
kerül ki- és átalakításra, és megújul a kazánház is. Kialakítanak 
sportszobákat és irodahelyiségeket is.

A belső udvart koncertudvarrá alakítják, és a Fő téri bejárat 
melletti rész is új funkciót kap. A beruházás várhatóan május 
31-re fejeződik be. Az ünnepélyes átadásra Szent Norbert napján, 
június 6-án kerül sor.
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Aranykorúak farsangoltak Sármelléken

Még 2012-ben tizennyolc szer-
vezet összefogásával, a Vöröske-
reszt Keszthelyi Térségi Szerve-
zete kezdeményezésére alakult 
meg az Aranykorúak Társasága. A 
nyugdíjasklubok azóta több közös 
rendezvényt tartanak a térség-
ben. 

Köztük a farsangot is, amit hét éve Sármelléken 
rendeznek. A településen jó fogadtatásra talált a 
vidám téltemető program. Kapcsándy Mária, a 
társaság elnöke az idei – immár hetedik – farsangi 
rendezvényen elmondta, hogy nagy lelkesedéssel 
készülnek a nyugdíjasok minden évben a látvá-
nyos farsangi délutánra. Több időt töltenek együtt a klubokban, 
varrnak, jelmezeket készítenek, színes műsort állítanak össze. 
A közösséghez való tartozás – amibe bevonják a fiatalabb kor-
osztályt is – nagyon fontos minden, sok évet ledolgozó nyug-
díjasnak. Az Aranykorúak Társasága több nagy rendezvényt, 
köztük a szüreti felvonulást, a juniálist is megszervezi, de mind-
egyiknél nagyobb készülődést igényel a farsang. A jó hangulatú 
rendezvény már nem csak a megyében ismert. Veszprém, Vas 

és Somogy megyéből is érkeznek csoportok. Az idei mulatsá-
gon huszonhárom nyugdíjasklub, szervezet vett részt, huszonöt 
produkcióval. Humoros versek, viccek, népdalátiratok szóra-
koztatták a közönséget, de nem hiányoztak a „nagy jelmezes”, 
táncos koreográfiák, jelenetek sem. Az Aranykorúak Társasá-
gát, a farsangot és Sármelléket magától érthető, hogy együtt kell 
említeni Horváth Tibor polgármester szerint, hiszen a település 
eddig is és ezután is örömmel vállalja a házigazda szerepét.

Helikon 
– már javában zajlik 
a szervezés

Háromezer-háromszáz diákra számítanak 
az idei Helikoni Ünnepségeken. A dunántúli 
ifjúság kétévente megrendezett kulturális 
seregszemléje április 23. és 25. között zajlik 
Keszthelyen. 

Az intézményeknek január 24-ig volt lehetőségük regisztrálni. Osvald Bálint szervezőtől megtudtuk, hogy 44 
dunántúli település 108 iskolája jelezte részvételét. A diákok a színjátszástól kezdve a néptáncon át a képzőmű-
vészetig bezárólag összesen húsz kategóriában versenghetnek a szakavatott és neves zsűri előtt. Az előkészítő 
munkálatok már a 2018-as Helikon után megkezdődtek, a szervezés dandárját pedig tavaly szeptemberben 
kezdték meg a kuratórium és a Goldmark Károly Művelődési Központ munkatársai. Osvald Bálint elmondta, 
a ma lezárult intézményi regisztráció alapján látható, hogy a Helikon iránti elkötelezettség töretlen.
A rendezők megkezdték az egyeztetést a zsűrivel, a rendezvényhelyszínekkel, és szervezik már a fellépőket. A 
kísérőprogramok központja a Fő tér lesz. Osvald Bálint hozzátette, komoly feladat lesz a szállások biztosítása, 
hiszen csökkent a tavalyi évhez képest a szálláskapacitás a városban és környékén. 

Keszthelyen a Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban egyedi  

villamos mérővel ellátott 16 m2-es  
garázsok (5 db) minimálisan 1 év  

időtartamra bérelhetők. 

A bérleti díj 16.000 Ft +ÁFA.

Érdeklődni a parkolás@khvuz.hu  

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ GARÁZS!

ÑNAVIGARE NECESSE ESTî

Igazságtartalmát a tengerrel rendelkező 
országokban magától értetődőnek veszik, 

de mi hajthat egy magyar fiatalembert 
a kontinenseket összekötő végtelen vízre?

Erre kapunk választ Fodor Ferenc könyvéből. 
1972-ben illegálisan hagyta el Magyarországot. 
Olaszországba került, majd onnan Dél-Afrikába 
emigrált.  Hősünk életének főbb állomásait egy 

igaz történet szűrőjén keresztül ismerjük meg, mi-
közben körbe hajózunk vele az Atlanti-óceánon.

Egy könyv kalandvágyról, kitartásról, küzdelemről 
és hajózásról nem csak vitorlázóknak.

– hajózni pedig muszáj – tartja a régi latin mondás. 
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A biztonságos internet 
napját 2004 óta tartják, 
az év második hónap-
ja második hetének 
második napján. Ma-
gyarország 2008-ban 
csatlakozott a kezde-
ményezéshez. A Safer 
Internet Day célja, hogy 
az Európai Unió Safer 
Internet Programja 
akciótervéhez kapcso-
lódva több mint száz 
országban ugyanazon a napon 
hívják fel a figyelmet az internet 
előnyeire és veszélyeire is, így a 
zaklatásra, a netes csalásokra, a 
gyermekpornográfiára és egyéb 
illegális és káros tartalmakra. 
A Biztonságos Internet Naphoz 
kapcsolódóan Keszthelyen is 
internetbiztonsági fórumokon 
a közösségi média, a hírközlés, 
a kiberbűnözés elleni fellépés, a 
lelkisegély-vonal és tanácsadás, 
az etikus hekkerség szakértői 
osztották meg tapasztalataikat és 
válaszoltak a résztvevők kérdé-
seire. 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadói a Vajda 
János Gimnáziumban tartottak 
internetbiztonsági előadásokat, 
csütörtökön pedig a Balaton 
Színházban dr. Baracsi Katalin 
internetjogász interaktív fórumon 
látta el hasznos tanácsokkal a 
keszthelyi középiskolásokat. 
Az internethasználat és 21. száza-
di tendenciái komoly fejtörést 
okoznak a szülőknek és a peda-
gógusoknak is, hiszen a hagyo-
mányos, jól bevált szabályozási 
módszerek már nem minden 
esetben tűnnek életszerűnek. 
Ezek a gyakran kudarcként meg-

élt tapasztalatok egyre 
jobban beárnyékolják 
az internet egyébként 
igen pozitív és hasznos 
oldalát. A szakembe-
rek ezért informálták 
a gyermekeket, peda-
gógusokat a problé-
mákról és lehetséges 
kezelésükről, a bizton-
ságosabb internetezés 
fontosságáról és alap-
vető szabályairól.

A kezdeményezés idén is a közös 
felelősségre fókuszált, ahogy 
elindítói fogalmaztak: „Mindany-
nyiunk dolga, hogy az internetet 
jobb hellyé tegyük a magunk és 
egymás, de különösen a fiatalok 
számára.”

Bővebb információ: 
http://www.saferinternetday.org/
web/guest/home,
Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Safer Internet Program

Keszthelyi 
Rendőrkapitányság 
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A hóhiány és  
az enyhe időjárás 
nem viselte meg 

a növényeket, a 
gazdáknak azonban 
jelentős rovarinvázi-

óval kell számolni-
uk tavasszal – vélik 

a szakemberek. 

Rovarinvázió  
a földeken

Zsittnyán Tamás, a 
Georgikon Tanüzem 

vezetője elmondta, a 
fagy hiánya miatt áttelelnek a kártevők, emellett 

pedig olyan rovarok is megjelennek hazánk-
ban – például az ázsiai márványpoloska, illetve 

a zöld vándorpoloska –, amelyek eddig csak a 
délebbi országokban okoztak károkat. A szak-
ember hozzátette, az elmúlt évtizedhez képest 

egyre szélesebb spektrumot kell lefedniük a 
gazdáknak a kártevőirtás terén. Ehhez a piac is 
igazodik, hiszen évről évre többféle szer jelenik 

meg, amelyekkel felvehetik a harcot a rovarok 
ellen. Ezzel szemben azonban egyre nagyobb 
az igény a vegyszermentes termesztésre, ez 
azonban a nagyszámú rovarinvázió miatt ne-
hezen vagy egyáltalán nem megvalósítható. 

Zsittnyán Tamástól megtudtuk, a növények terén 
a stressztűrésre és a szárazságtűrésre kon-

centrálódnak a nemesítések, ezzel is igazodva a 
megváltozott időjárási körülményekhez. 

Az enyhe ősz és tél következményei a tavasz fo-
lyamán lesznek igazán érezhetők – vélik a szak-

emberek. A bozótosokban, sok esetben lakások-
ban áttelelő rovarok ugyanis ilyenkor rajzanak ki 
a földekre és okoznak jelentős károkat a zsenge 

növényekben. Éppen ezért a gazdák már most 
számolnak a tavaszi, intenzív növényvédelem 

szükségességével.

Valentin-nap  
az Erotikus Panoptikumban

február 14-én 
hatodik alkalommal 

kerül megrendezésre.

A pajzán panoptikum játékkal és meglepetéssel  
várja a párokat. De van egy szabály: „tudj számolni, 
mert itt kiderül, hogy mekkora kalandor vagy!”  
A tárlók között szívecskéket rejtettünk el.  
Ha mindet sikerül megtalálni, összeszámolni, mindez 
mellett, kvízjáték helyes megoldása apropójából  

– egy „Pár” ajándékkal távozhattok.

A túrakultúra-elfoglaltság ideje 
alatt, ígérjük, nem fog hiányozni 
a viccelődő kedély sem.

Várunk mindenkit sok 
szeretettel, jó szórakozást 
kívánunk!

10:00 órától 16:00 óráig 
várjuk vendégeinket.

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

3. Nepal zöld szőnyeg    
(kapható begie, terra és szürke színekben is)
60x100 cm 5.990 Ft/db 3.990 Ft/db
80x150 cm 10.990 Ft/db 6.990 Ft/db
120x170 cm 19.990 Ft/db 11.990 Ft/db
160x230 cm 35.990 Ft/db 21.990 Ft/db
200x300 cm 54.990 Ft/db 32.990 Ft/db
240x340 cm 74.990 Ft/db 49.990 Ft/db

3.  Colibri mintás  
sötétítő függöny    

280 cm-es tekercsben,  
2.399 Ft/m2 (6.717 Ft/fm)

2. Platinum szőnyeg 

(63488/6656 graphite) 
80x150 cm 19.990Ft/db
120x170 cm 39.990Ft/db
160x230 cm 59.990Ft/db
200x290 cm 94.990Ft/db

1.  Harper  
tölgy  

(84362)  
AC4/8mm  
3.599Ft/m²

Az árak február 29-ig érvényesek. 

1.

Akciós 
függönyök 

nagy választékban
kaphatóak  

üzletünkben 
a készlet erejéig!

Keresse üzletünkben!

2.

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

A keszthelyi Diego®  

   farsangi ajánlatai!  

Laminált padló kollekciónkba 
megérkeztek az új, magas 
kopásállóságú Chrome és  
Titan termékcsalád dekorjai!

3.
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PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 

Programajánló
Keszthely városi programok

Ocean’s Seven: Az északi pokol cím-
mel Mányoki Attila hosszútávúszó tart 
filmvetítéssel egybekötött élménybeszá-
molót a 2019-ben sikeresen teljesített 
hetedik csatornaátúszásáról a Balaton 
Színházban február 14-én 17 órakor.

Február 14. 
Az északi pokol

......

A Fiatal Balatoni Alkotók sorozat 2020. 
évi kiállításán Tóth Xénia festőművész 
mutatkozik be. A keszthelyi kötődésű 
alkotó a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem hallgatója, a nürnbergi Akademie 
der Bildende Künste ösztöndíjasa. Az 
elmúlt évek alkotásait felvonultató tárlat 
festményei és videómunkái belső félel-
meinkkel, szorongásainkkal szembesí-
tenek. A kiállítást február 22-én 16 óra-
kor nyitják meg a Balatoni Múzeumban. 

február 22.
Általános félelmek

Költségvetés,  
fejlesztési program
Legutóbbi ülésén a Zala Megyei Önkormányzat 
rendeletet alkotott a 2020. évi költségvetéséről, 
melynek bevételi és kiadási főösszege 629.523 ezer 
forint. A közgyűlés a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően felülvizsgálta és módosította Zala Megye 
Integrált Területi Programját és Fejlesztési Tervét, 
melyet az előző ciklusban fogadott el. A program 
forráskerete eredetileg 23,05 milliárd forint volt, 
melyet egy alkalommal már megemeltek 150 mil-
lió forinttal. Az Európai Bizottság azonban időköz-
ben jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, 
mellyel átcsoportosításra kerültek az eredményes-
ségi tartalékok, így az ITP legutóbbi, 2018. novem-
ber 15-i módosítását követően a rendelkezésre álló 
TOP keretösszeg 27,7 milliárd forintra emelkedett. 
A megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályá-
zati felhívások többsége már lezárult. Részletes 
tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei 
Önkormányzati Hivatal 2019-ben végzett tevékeny-
ségéről. Az ellátott feladatok között a testületi 
munkához kapcsolódók mellett jelentős arányt 
képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a 
térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek.

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel ren-
delkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van 
jubileumi diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán és óvónőkép-
zőben, és főiskolán vagy egyetemen

- 50 éve diplomázott, arany, 
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas, 
- 70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A kérelemhez csatolni kell:
-  végzettséget igazoló oklevél másolata vagy ameny-

nyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplomával, 
akkor annak másolata,

-  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmaz-

za az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött 
éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek 
száma),

-  a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata 
(például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor kiállított 
munkaviszony-beszámítás),

- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje:  
2020. március 10.

Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, 
Fő tér 1.)

Nagy Bálint
polgármester

moziműsor
 tapolca

február 14 –
március 4.2020.

A feltaláló  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Közel a horizonthoz  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft 
Ragadozó madarak  
február 13 – 19. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
A vadon hívó szava  
február 20 – 26.  
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Sonic, a sündisznó  
február 20 – 26.  
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
1917  
február 20 – 26.  
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
Akik maradtak   
február 27 – március 4.  
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
A vadon hívó szava  
február 27 – március 4.  
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft

Zárójelentés   
február 27 – március 4.  
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)

JAVASLATKÉRÉS  
KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te méltó módon kívánja elismerni azon személyek, 
illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, 
gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek ki-
emelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely 
város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és 
kimagaslóan gazdagították a város értékeit. 
A képviselő-testület az elismerésekre a közvéle-
mény bevonásával a legszélesebb körből várja a 
javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város 
honlapján (http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) 
megtalálhatók.

A kitüntetések adományozására vonatkozó javasla-
tokat részletes indokolással 2020. március 31. (kedd) 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgár-
mestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, 
Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezde-
ményezés Keszthely Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete által alapított kitüntetés átadására) 
letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.
keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/jogi-
es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

Játék és tudomány – Furfangos 
csudavilág címmel ötven interaktív 
játékkal nyílik kiállítás a Balaton Szín-
házban február 17-án.

HIRDETMÉNY
Keszthely város jegyzője ezúton tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály Építésügyi Csoportjánál 

az építésügyi igazgatási feladatok Zala Megyei Kor-
mányhivatalba történő átadása miatt az ügyfélfoga-
dás 2020. február 26-án (szerdán) és 2020. február 
28-án (pénteken) szünetel. 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Hello 2020! Zala, Vas, Somogy 
és Veszprém megyei 

állandó lakosok részére  
a 3 órás Tófürdő belépő 

3200 Ft helyett 

2020 Ft

Nyitvatartás
Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30 • Fürdési idő, wellness vége: 17.00 • Fürdő zárás: 17.30 
(Bejárat: Festetics Fürdőház)
(Személyazonosításra alkalmas igazolvány, valamint lakcímkártya együttes felmutatásával vehető igénybe. Érv.: 2020. február 29-ig.)

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


