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A régió leglátványosabb 
programja immár huszadik 
alkalommal került megren-

dezésre. A Keszthelyi Városi 
Karnevál, melyet a Balatoni 

Borbarát Hölgyek hívtak 
életre, ebben az évben is  

a Festetics-kastély  
parkjából indult. 

Az előzetes jelentkezések mellett  
a helyszínen is lehetett nevezni. 
Óvodai és iskolai csoportok, csa-
ládok és civil szervezetek bújtak 
jelmezbe, hogy vidámsággal 
búcsúztassák a telet. A felvonulást 
a karnevál hercegi párja vezette.  
A Boombatucada ütősegyüttes la-
tin-amerikai zenéje igazi karneváli 
hangulatot adott a farsangolóknak. 
A legötletesebb, legváltozatosabb 
jelmezekkel mutatták meg a felvo-
nulók, hogy mindenki vágyik már 
a jó időre, a tavasz eljövetelére.  
A felvonulás érdekes színfoltja volt 
az óriási sárkány, a méhecskék és 
baglyok csapata, 
illetve az erdők, 
mezők világát be-
mutató jelmeze-
sek. Ők ugyanis 
a Keszthelyi 
Környezetvédő 
Egyesület támo-
gatásával „zöld-
farsangoltak”.

A menet végigvonult 
a sétálóutcán, ahol 
a Goldmark Károly 
Művelődési Központ 
erkélyén lévő zsűri egy 
rövid bemutatkozás 
után pontozta a jelmez-
ötleteket. A Fő téren 
felállított rendezvény-
sátor előtt és a színpa-
don rövid műsort is 
láthatott a nagyszámú 
közönség a maskará-
soktól. A vidám, zajos 
mulatságon, a tél utolsó 
napjaiban még az idő 

is kedvezett a farsangolóknak. Ra-
gyogó napsütésben több száz nézőt 
csalt a rendezvény a szabadba. 

A jubileumi program a 
korábbiaktól eltérően 
játszóházzal, testfestéssel 
és kreatív foglalkozással 
is bővült, amit pályázati 
forrásból valósítottak meg 
a szervezők. Az ősi tavasz-
váró ünneppel és a hús-
hagyó keddi evés-ivással 
véget ért a szórakozás. 
Elkezdődött a húsvét 
előtti böjt időszaka. 

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. március 13-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

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!



 

VÉRADÁSOK  
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója 
márciusban is várja a véradókat. Utóbbi 

helyen március 2-án (13 és 16 óra között), 
3-án (15–18) lesz véradás. Ugyancsak a 

vérellátóban március 9-én és 16-án (mindkét 
alkalommal 13–16 óráig) várják a segíteni 
akarókat. 5-én (11–15) a hévízi HÉMORI, 
12-én (14.30–18) a hévízi Spinning Klub, 

19-én (14–19) a zalaapáti Falumúzeum lesz 
a véradás helyszíne. 23-án (13.30–15.30) a 

hévízi Bibó-gimnáziumban, 26-án (11–14) a 
keszthelyi Asbóth-szak-középiskolában, 30-

án (11–14) a keszthelyi VSZK-ban  
tartanak véradást.

Stabil és  
fejlesztésorientált

Az idei költségvetés a stabilitásra és a fejlesztések folyta-
tására helyezi hangsúlyt, 2020-ban mintegy nyolcmilliárd 
forintból gazdálkodhat a keszthelyi önkormányzat – 
hangsúlyozta Nagy Bálint polgármester a büdzsé elfo-
gadását követő sajtótájékoztatón. Az általános tartalék 
közel háromszázmillió forintra tehető.

Kiemelte, elsődleges célja az volt, hogy 
olyan javaslattal álljon a képviselők elé, 
ami alapvetően szakít a korábbi évek 
kevésbé hatékony hagyományaival. 
További cél, hogy ez a költségvetés a 
következő évekre olyan stabil alapot 
képezzen, ami Keszthely fejlesztését 
szolgálja az elkövetkezendő években. A 
polgármester hozzátette, a stabil és óva-
tos költségvetés egyben fejlesztésorien-
tált is. Három évvel ezelőtt indította el 
az önkormányzat azt a kezdeményezést, hogy minden évben mintegy 
százmillió forintos tételben Keszthely utcái, útjai javítását is elvégzik. 
Ezek nemcsak pályázati forrásokból, hanem önköltségből is megvaló-
sulhatnak. Idén két helyszínen várható útjavítás.  
– A Tapolcai út lámpás kereszteződése és a karmelita templom előtti 
buszmegállók közti szakasz újul meg idén. Ugyanúgy, mint a Balaton 
utca, aminek rekonstrukciója régóta várat magára – fogalmazott.
A sajtótájékoztatón elhangzott, idén közel nyolcmilliárd forintból 
gazdálkodhat az önkormányzat, melynek fele TOP-os pályázati forrá-
sokból áll össze. A korábbi ingatlanértékesítésekhez képest kevesebbel 
kalkuláltak, de jelentősen nagyobb tartalékkal gazdálkodnak, ez közel 
háromszázmillió forintot jelent.
A KÉVE önkormányzati képviselői nem szavazták meg Keszthely város 
költségvetését, mondván, hogy az a visszafejlődés büdzséje. A szervezet 
sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a költségvetésben olyan bevételek 
szerepelnek, melyek nem biztos, hogy realizálódnak. Czuth Zoltán 
elmondta, hogy az előző büdzséhez képest is csökkent a város bevétele, 
ugyanakkor nőtt a működési hiány. Dékány Péter kifogásolta, hogy az 
önkormányzati cégek és intézmények szöveges beszámolóit nem kapták 
meg, és megfelelő információk hiányában nem tudtak érdemi módosító 
javaslatokat tenni.  Molnár Tibor kifejtette, hogy a város gazdasági hely-
zetén az javíthat, ha településképi szabályozó eszközökkel ösztönöznék 
a Balaton-parti szállodák és a kemping mielőbbi megnyitását. Hozzátet-
te: környezetkímélő, a városképet nem rontó könnyűipart kell telepíteni 
Keszthelyre.
A Fidesz–KDNP képviselőcsoport nevében dr. Ifi Ferenc, az önkor-
mányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke szerint Czuth 
Zoltán félretájékoztatta a lakosságot azzal a kijelentésével, hogy ez a 
visszafejlődés büdzséje.
– Nincs szó semmiféle hiányról, minden fillér mögött megvan a fedezet 
– mondta. – Idén több mint 3,1 milliárdnyi fejlesztés valósul meg a 
városban, soha ennél rosszabb visszafejlődést!  
Dékány Péter képviselő szavaira úgy reagált dr. Ifi Ferenc, hogy ott 
lehetett volna az általa hiányolt megbeszéléseken, de azokról délben 
távoztak, miközben azok tovább, több esetben estig is tartottak.  Mol-
nár Tibor szavaival abban egyetért a bizottsági elnök, hogy sürgősen 
kell intézkedni, hogy a szállodák újra működjenek és fejlődjön a város 
gazdasága. Ezzel kapcsolatosan azt mondta: 
– Éppen ezért választottunk új polgármestert, mert az új polgármester-
ben jobban bízunk, hogy ezeket a feladatokat be fogja indítani.
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Az illegális hulladéklerakás ellen
A Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egye-
sület megalapította az úgynevezett 
zöldkommandóját, melynek célja, hogy 
az illegális hulladéklerakó területeket 
felkutassa. 

Az illegális hulladéklerakások felszámo-
lása sürgős ügy – hangsúlyozták a KÉVE 
tagjai sajtótájékoztatójukon. Dékány 
Péter önkormányzati képviselő elmond-
ta, Keszthelyen minimum nyolc olyan 
pont van, ahol halomban áll az illegálisan 

kihelyezett, sokszor veszélyes hulladék. 
Megoldási javaslatokkal fordulnak az 
önkormányzathoz. Hozzátette: az illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása régóta 
húzódó probléma, nemcsak a városban, 
az országban is. Több megoldást is java-
solnak. Egyebek között fontosnak tartják 
a rendszeres ellenőrzést, kötelezni lehetne 
a tulajdonost, hogy irtsa a területén a bo-
zótost, de szerintük vadkamerák kihelye-
zése és pénzbírság bevezetése is megoldás 
lehetne. 
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A jó szándék  
a legnagyobb  
segítség
Február első hétvégéjén tartotta  
a református Egyházközség Szeg-
halmi Bálint Református Alapítvá-
nya a hagyományos jótékonysági 
bálját. Az egyházi alapítvány a 
megalakulásakor célul tűzte ki az 
egyházközséghez tartozó települé-
seken élők körében a hitélet erősí-
tését és a karitatív tevékenységet 
mind az idősek, rászorulók és 
betegek, mind pedig az oktatás és 
sport területén. Nagyon fontosnak 
tartják továbbá a gyermek- és ifjú-
ságvédelemmel foglalkozó szerve-
zetek tevékenységének támogatá-
sát és a gyülekezet tulajdonában 
lévő ingatlanok karbantartását, 
felújítását. Mint minden évben, az 
alapítványi bálra idén is megfogal-
maztak egy rövid távú célt, amire  
a hívek, a bálozók gyűjtöttek a jó-
tékonysági rendezvényen. Ezúttal  
a református templom kupolájának 
felújítási költségeihez várták  
a felajánlásokat.
Az 1932-ben szentelt épületen 
2007-ben végeztek felújítást, de a 
tető héjazatcseréje mára vált idő-
szerűvé. Szeptember óta elkészül-
tek a felújítási munkával, azonban 
nem jutott mindenre pénz.  
A pályázati forrás 48 millió forin-
tos összege mellett az anyagok és 
munkadíjak időközbeni drágulása 
jelentős többletköltséget eredmé-
nyezett. Zichy Emőke reformá-
tus lelkész tájékoztatása szerint 
egymillió forint hiány keletkezett, 
amit adományokból, felajánlások-
ból és a jótékonysági bál bevételé-
ből szeretnének kiegyenlíteni. 
Az alapítványi bálon 230 ezer fo-
rint gyűlt össze, amivel már csök-
kenteni tudja az egyházközösség  
a hátralékot.

A pár Nemesbükről költözik a városba, ahol három hónappal ezelőtt vásárolták 
meg első ingatlanjukat, így igényelhették az első lakáshoz való hozzájárulást. 
Mint elmondták, az összegnek nagyon örülnek, mely a hiteltörlesztésben nyújt 
majd nagy segítséget.
A támogatás elnyeréséről szóló dokumentumot a városháza dísztermében írták 
alá február közepén. Az eseményen Nagy Bálint polgármester elmondta, a pá-
lyázat célja, hogy a fiatalok keszthelyi letelepedését anyagilag is tudják támogat-
ni. Emellett a projekt kapcsán további területeken is tudják segíteni a pályázókat. 
Rezsikiegészítésre, tanulmányi ösztöndíjra és keresetkiegészítő támogatásokra is 
igényt adhattak be a fiatalok. 

Hamarosan 14 lakást újít fel az önkormányzat a belvárosban, 
melyekre ugyancsak pályázhatnak az érdeklődők várhatóan 
az év második felében. Ezekért minimális díjat kell csak fizetni.  
A „Keszthely hazavár” programban keszthelyi vagy keszthelyi kö-
tődésű fiatalok vehetnek részt. Mintegy 90 főt tud támogatni az ön-
kormányzat a program végére. 

Bruttó 1,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 
egy fiatal házaspár Keszthelyen, akik tavaly pályáztak a „Keszthely 
hazavár” programra. 

Megkapták a támogatást 
   az első pályázók

Eskütétel 
és költségvetés 

Sáringer-Kenyeres Marcell eskütétele 
után rendkívüli ülésen fogadta el a város 
idei költségvetését Keszthely képviselő-
testülete.

Letette esküjét a február 9-én a 6. körzet képvise-
lőjének megválasztott Sáringer-Kenyeres Marcell, 
majd jelentés hangzott el az önkormányzati kép-
viselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről. A testület ezt követően az idei költ-
ségvetésről tárgyalt, az erről szóló rendeletet 8-3 
arányban fogadták el, a büdzsét a Kisvárosunkért 
Érdekvédelmi Egyesület három képviselője nem 
támogatta. A továbbiakban szó esett még az ön-
kormányzati intézményi struktúra hatékonyságá-
nak felülvizsgálatáról, valamint a köztartozásmen-
tes adózói bázisba történő felvételre vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséről. Módosították a Keszt-
hely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
társulási megállapodását, valamint felülvizsgálták 
a Kossuth utca 69. szám alatti ingatlan bérleti díját.

Emléktorna
Gömbös Antal testnevelő-edző emlékére 
rendeztek terematlétika versenyt a Csány-
Szendrey Általános Iskolában. A résztve-
vőket Dósa Zsolt, intézményvezető köszön-
tötte. Az sporteseményen – melyen Enyingi 
József testnevelő tanárról is megemlékez-
tek – a házigazda intézmény csapata nyerte.
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Az ápoló az orvos jobbkeze
A Keszthelyi Kórház szakdolgozóit köszöntötték 
február 29-én az Amazon Ház Látogatóközpont-
ban. 

A legelső katonakórházak megszervezőjének, Kossuth Zsu-
zsannának a születésnapján az idei évben azokat az ápolókat 
tüntették ki, akik kiemelkedő munkát 
végeztek az egészségügyben tanulók 
gyakorlati képzésében. Elismerték a 
munkáját Nyers Tihamérnének, a fizi-
koterápiás szakrendelés asszisztensének. 
Kitüntetést vehetett át a Rehabilitá-
ciós Osztály fizikoterápiás asszisztense, 
Csiszár Márta. Elismerték a munkáját 
Czinderiné Farkas Magdolnának, a Se-
bészeti Osztály kötözős nővérének. Ok-
levelet adtak át Suba Bernadettnek, a Pa-
tológiai Osztály vezető asszisztensének. 
Az ünnepségen dr. Szecsei Nagy Klára 
köszöntötte az egészségügyi szakdolgo-
zókat. A Belgyógyászati Osztály fő-
orvosa elmondta, az ápolók megbecsü-
lése nemcsak a betegek részéről nagyon 
fontos, hanem a nap mint nap velük kö-
zösen dolgozó orvosok részéről is. 
A Keszthelyi Kórház szakdolgozóit Vo-

zár Péterné is köszöntötte. Elmondta, Keszthely önkormányza-
ta minden segítséget megad, ami módjában áll annak érdeké-
ben, hogy a kórházban dolgozókat segítse.
Az ünnepség zárásaként Czinderiné Farkas Magdolna és dr. 
Szecsei Nagy Klára az afrikai misszióban szerzett élményeikről 
és tapasztalataikról számoltak be a kollégáknak.

Kápolnát avattak a kórházban

A szentéllyel egy régi álom 
valósult meg a kórházban. Tíz 
éve az intézmény különböző 
termeiben tartották az isten-
tiszteleteket, szentmiséket. A 
kórház főigazgatója, dr. Kvarda 
Attila tájékoztatásul elmondta, 
hogy a Kis Szent Teréz plébánia 
plébánosa, dr. Fodor János és 
a hívek akadályt nem ismerő-
en, nagy lelkesedéssel álltak a 
kápolna megvalósítása mellé. 

A hit erejével, a lelki egyen-
súllyal gyorsabban gyógyul a 
beteg, ezért is szorgalmazták megépíteni a 
páciensek és hozzátartozóik által látogatha-
tó imahelyet, amivel az intézmény szolgál-
tatása is bővült. Fodor János plébános az 
ünnepi percekben így fogalmazott: „Van 
egy etikai nézet, miszerint az élet több, 
mint az egészség. Szeretnénk hangsúlyozni 

ezzel a kápolnával, hogy Jézus mindenki 
számára jelen akar lenni itt, a csecsemő-
osztály és a krónikus osztály között, ahol 
az ember élete első pillanataiban felsír, s az 
utolsó pillanatban, amikor kiadja a lelkét. 
Ez a kápolna nagyon szépen szimbolizálja 
az Isten jelenlétét az élet minden területén.” 

Az egyházi méltóságok 
megáldották a kórházkápolnát, 
melynek neve is jelzi, hogy 
Isten az örömben és szenve-
désben is jelen kíván lenni. 

Manninger Jenő ország-
gyűlési képviselő köszönetet 
mondott azért a nagy össze-
fogásért, amiből a tízmillió 
forintos beruházás megvaló-
sulhatott. A képviselő kiemel-
te, hogy önkormányzatok, 
vállalkozók, civil szervezetek 
és magánszemélyek szinte egy-

ként gondolkodva támogatták a kis kápolna 
megépítését.

A kórház főigazgatója is hálával beszélt 
mindazokról, akik részt vettek a megvaló-
sításban. Az ünnepségen az adományozók 
és a kivitelezésében részt vevők emléklapot 
vehettek át.

A hévízi kórházban több mint hatvan 
ápoló és asszisztens dolgozik. A magyar 
ápolók napja, Kossuth Zsuzsanna szüle-
tésnapja alkalmából elismeréseket adtak 
át.

Dr. Mándó Zsuzsanna orvos igazgató 
az ápolókról elmondta: „Azt gondolom, 
hogy jó minőségű, magas színvonalú 
szakmai munkát az ő segítségük nélkül 
nem lehet végezni. Szerencsés helyzet-
ben vagyunk, mert a mi kórházunkban 
nagyon jó szakmai csapat van.”

Májer Sándorné, az „A” osztály 
főnővérhelyettese; a 35 éve a kórházban 
dolgozó Domina Zoltánné; a „D” osztá-
lyon 34 éve dolgozó Kiss Eleonóra; a „G” 
osztály szorgos ápolónője, Szi-Márton 
Ferencné; valamint egy diplomás ápoló, 
Fülöp Jánosné főigazgatói dicséretet ve-
hettek át. Fülöp Jánosné így látja: „Igazá-
ból ami a szívemnek külön jólesik, hogy 
ezekkel a lányokkal lehettem most itt egy 

közösségben. Ezek a lányok a szívükkel 
ápolnak, és jó velük most itt együtt állni.”

A „Tiszteletbeli ápoló” vándordíjat dr. 
Ifi Judit adjunktus nyerte el, aki így nyi-

latkozott: „Rendkívül fontos kitüntetés-
nek érzem, hiszen itt közös céllal mind-
nyájan azon dolgozunk, hogy a betegek 
életét könnyebbé, jobbá tegyük.”

A szívükkel (is) ápolnak

Ünnepélyes keretek között adták át a híveknek február 11-én délután a Keszthelyi Kórházban a Krónikus 
és Gyermekgyógyászati Osztály közötti társalgóban megépült harmincfős kápolnát. A Via Dolorosa nevet 
viselő kápolnát dr. Udvardy György veszprémi érsek és a helyi felekezetek képviselői áldották meg.

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva Virág
Nőnapra és a tavaszi ünnepekre, alkal-

makra cserepes, illetve vágott virágokkal, 

valamint születésnapi dísztárgyakkal lepje 

meg szeretteit, barátait kínálatunkból!

Viva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója festményeivel és videoanyagaival a belső fé-
lelmekkel és szorongásokkal szembesíti a művészetkedvelő közönséget. A kiállítás megnyitóján 
Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója beszélt a tizennégy évvel ezelőtt indult programso-
rozatról, melynek keretében nemcsak a Keszthelyen, hanem a környékén élő fiatal művészek mu-
tatkozhatnak be a tavaszi időszakban egy tárlat keretében. A legújabb időszaki kiállítás anyagát 
Tóth Xénia keszthelyi születésű fiatal művész egy megélt élmény alapján – melyben eluralkodott 

rajta a pánik – festette 
meg. A történet egy régi bérház liftjébe való 
beszoruláshoz fűződik, a képeken jól látszik 
a pánikhangulatból való menekülés. A hosz-
szú távú kihívás, a sokarcú félelem leküz-
désére való törekvés az alkotások színeiben 
is visszatükröződik. A képeken jól látható 
a történetmesélő, érzéseket előhívó ábrá-
zolás. Tóth Xénia Általános félelmek című 
kiállítása április 11-ig látható a Balatoni 
Múzeumban.

A Fiatal Balatoni Alkotók sorozatban mutatkozik be Keszthelyen, 
a Balatoni Múzeumban Tóth Xénia, a nürnbergi Akademie der 
Bildende Künste ösztöndíjasa. 

Balatoni KRÓNIKA   2020. Február 28.

Évet értékelt 
a Bethlen Gábor Nyugdíjasklub
Tisztújító közgyűlést tartott a Bethlen Gábor 
Nyugdíjasklub. Az eseményen értékelték a 
2019-es évet, de az elmúlt négy év eseményeire 
is visszatekintettek. 

Elhangzott, a klub életében két jelentősebb 
esemény történt: 2017-ben bajtársi találkozót 
szerveztek a 7. légvédelmi rakétaezred feloszla-
tásának huszadik évfordulója alkalmából. 2019-
ben pedig a klub ötvenéves jubileuma alkalmá-
ból emléktáblát avattak a HEMO falán. Szirmai 
János, a klub elnöke elmondta, 2019-ben is 
számos eseményt valósítottak meg, emellett 

négy pályázatot nyertek, és jó kapcsolatot ápolnak 
Keszthely önkormányzatával. 

Az idei évben Múzeumi barangoló címmel új programot 
vezettek be a klub életében, ennek keretében kirándu-
lásokat szerveznek az ország számos múzeumába. 
A közgyűlésen Szirmai János újraválasztott elnök 
elmondta, az elmúlt évben több mint másfél millió 
forintból gazdálkodhatott a klub. Ennek egy része a 
befizetett tagdíj, de pályázati és önkormányzati támo-
gatásban is részesült a szervezet.
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Amikor az öröm 
képekben látható

A Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében 
nyílt meg február 17-én Gécseg András keszthelyi 
festőművész kiállítása. A már gyermekkorában 
a festészet iránt érdeklődő keszthelyi születésű 
művész mindössze hét éve foglalkozik komo-
lyabban a festészettel, de már több egyéni és 
csoportos tárlaton megismerhette a művészet-
kedvelő közönség az alkotásait. 

A Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas koloratúrszoprán énekesnő Horváth István tenorral telt ház előtt 
lépett fel a Balaton Színházban.

Miklósa Erika egy nem éppen tőle megszokott, de annál különlegesebb esten varázsolt egyedi hangulatot a keszthelyi teát-
rumba. Duettpartnere, Horváth István harmonikán kísérte 
az opera- és operettirodalom, valamint a sanzonok világának 
legismertebb slágereit. A két művész több mint tíz éve ápol 
szoros barátságot. „A közös összejöveteleken sokszor nótázunk 
a társaság örömére. Innen jött az ötlet, hogy ezt akár koncer-
teken is megvalósíthatnánk. Sikeres lett, a közönség és mi is 
szeretjük.”

Horváth István egy Baranya megyei kis sváb falu, Véménd 
szülötte, ahol a mai napig őrzik és művelik a zenei hagyo-
mányokat. Hangszeresből lett operaénekes, bejárta az ország 
operaszínpadait, megfordult a világ számos pontján, de a 
gyökerek azért megmaradtak. „A harmonika régi nagy sze-
relmem. De szinte már csak ezek az alkalmak maradtak, mert 
szerencsére annyira elfoglal az éneklés. Ezekért viszont nagyon 
hálás vagyok.” A másfél órás, magas művészi értéket hordozó 
hangversenyt a népes közönség végig vastapssal díjazta.

Miklósa Erika először Keszthelyen

A gépésztechnikus végzettségű Gécseg András először rek-
lámfestéssel foglalkozott. Éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy 

a vásznat választotta alkotása teréül. Nagy 
hatással volt rá Paál László és Munkácsy Mi-
hály, akik ma is inspirálják művészete fejlő-
désében. Szívesen dolgozik olajjal, de az igazi 
„szerelem” számára a pasztell. Nem határolja 
be magát konkrét művészeti irányzathoz. Az 
impresszionista és a realista festészet mellett 
más is érdekli. Hisz az egyszerűségben, a len-
dület mellett az egyensúly megteremtésében, 
ami visszatükröződik a képen. Gécseg And-
rás legújabb kiállításának anyagát a Balaton, a 
térség ihlette. A természet gyakran észre nem 
vett pillanatai, a színes világ, amihez ember 
nem nyúlhat hozzá, ami a természet való-
ságát adja. Horizont című kiállítását – ami 
a kezdetet és a végtelent is megmutatja – a 
könyvtárban március 3-áig láthatja közönség.

Amikor az érzés mesél… 
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A hóvirágot kedveljük, 
ezért is kell védeni. 

A hóvirág egyértelműen 
a tavasz szeretett hírnö-
ke, mely nemcsak azért 

vált védetté, mert az 
Európai Unió ezt előírja, 

hanem mert – mint 
hazánktól nyugatra – 

megritkultak 
az élőhelyei. 

A hóvirágot védve

Régen nem volt ritka eset, 
hogy a hóvirágot kaszával, 
sarlóval vágták, zsákokba 
ömlesztették, majd otthon 
kiválogatták a javát, úgy 
adták el. De a hagymáját 
is gyűjtötték, az élőhelyét 
tolólappal „szántották 
fel”, a földet hagymástul 
elvitték. Ezt nem szabad 
engedni, mindez ugyanis 
maradandó károkat okoz. 

De az is gond, ha az em-
berek leszedik a legszebb 
virágokat, az ugyanis gene-
tikailag árt a növénynek.
Aki a védettséggel kapcso-
latos szabályokat megsze-
gi, bírságra számíthat. 
A hóvirág kárértéke 
tövenként tízezer forint. 
Akit tetten érnek, az töven-
ként ekkora szabálysértési 
bírságot fizethet. 

A szabályok szerint keres-
kedelmi forgalomba nem is 
kerülhet hóvirág. Gyakran 
felvetődik a kérdés: ha va-
laki a saját kertjében szedi 
le a virágot, az elkövet-e 
bűnt. Nos, ezt nem ellenőr-
zik. A tapasztalat, hogy az 
emberek többsége betartja 
a védettségre vonatkozó 
előírásokat, persze kivétel 
mindig akad. Sokan csak 

lefényképezik a hóvirágot, 
köszönhetően annak is, 
hogy a természetvédelem 
iránti elkötelezettség mér-
téke egyre nő. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a hóvirág 
– amúgy fogyóban lévő – 
élőhelyei megmaradnak, 
esetlegesen növekednek, 
s a „lelőhelyek” csodála-
tos látványt jelentenek a 
számunkra.

Márciusban lesz a Tavaszköszöntő csobbanás

Zajlanak a tavaszi metszések
Február a gyümölcsfák metszésének idő-
szaka, azonban nem mindegy, hogy melyik 
típust mikor metsszük. Általánosságban 
elmondható, hogy az alma- és körtefák ágait 
egész télen át vissza lehet vágni, a csonthéja-
soknál – mint például a barack, a cseresznye 
vagy a szilva – meg kell várni a rügypatta-
nást. 

Dr. Kocsisné dr. Molnár Gitta érdeklődésünkre elmondta, min-
den fa más és más, mindegyiknél egyénileg kell meghatározni 
azt, hogy melyik ágakat hagyjuk meg és melyikeket vágjuk le. 
Néhány általános szabály azonban van. A szakember felhívta a 
figyelmet, a metszés során fontos odafigyelni arra, hogy ne vág-

juk túlságosan vissza az ágakat. Ez ugyanis túlzott növekedést 
okozhat a gyümölcsfáknál. Emellett figyelni kell arra, hogy a 
fa koronája ne legyen túl sűrű, ez azért fontos, hogy a növény 
elegendő napfényhez jusson, és így kiváló gyümölcsöt tudjon 
érlelni. Ugyanakkor vigyázni kell a forma megtartására is. 
A gyümölcsfák mellett a Keszthely közterületein lévő díszfákat 
is metszik a GESZ munkatársai. A városban mintegy kétezer fa 
vár lombkorona-alakításra a tavaszig. Az önkormányzat mun-
katársai az E.ON-nal közösen a biztonsági ágvágásokra is oda-
figyelnek. Emellett az utak mellett lévő fákat, cserjéket is met-
szik az útkereszteződések beláthatósága, a jelzőlámpák, táblák 
láthatósága érdekében. Lakossági bejelentésre a házfalakra, te-
raszokra rálógó faágakat is levágják a GESZ munkatársai.

Már várják a jelentkezőket Keszthelyen a Tavaszköszöntő csobbanás-
ra. Az eseményt harmadik alkalommal szervezik meg a Szigetfürdőnél, 
ahol az átlagosan tíz fok alatti Balatonban mártóznak meg a bátrabbak.

A rendezvény Ferenczi Ottó és 
a „Nemzet Rozmárja”, Schirilla 
György nevéhez köthető. Tavaly 
tizenkét résztvevővel valósították 
meg a nem mindennapi eseményt, 
mellyel a hideg víz jótékony hatá-
saira, a bátorság és a barátkozás 
fontosságára is fel kívánják hívni 
a figyelmet. 
Az úszók pár percet fognak a vízben tölteni, majd egy oklevelet 
kapnak elismerésül. Az eseményen bárki részt vehet, azonban 
regisztrációhoz kötött, ezzel Ferenczi Ottót kell felkeresniük a 
megmártózni vágyóknak. Idén a víz világnapjához kapcsolódó-

an szeretnék a programot megvalósítani. Az úszás után a város 
amatőr csoportjainak fellépését is megtekinthetik a kilátogatók.
A csobbanás nem ismeretlen a térségben, hiszen a bátrabbak 
szilveszterkor is évek óta megmártóznak jeges Balatonban.

A sertéstenyésztés eredményeiről
Jó hír, hogy a tavalyi eredmények szerint a magyar sertéságazat fejlődik. Több mint negyven százalékkal 
nőtt az export, de a magyarok is egyre tudatosabban keresik a hazai termékeket. Ráadásul a Magyarországi 
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének több mint ezeregyszáz tagja és négy tenyésztőszervezete 
van.  

Ez is elhangzott azon a konferencián, melyet a Pannon Egyetem Georgikon Karán rendeztek a múlt héten. A szakmai 
tanácskozást a jövő agrárszakemberei számára szervezték, a kétnapos programon számos előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők. Az előadásokon részt vettek a sertés-szakkollégisták is. A szakkollégium létrehozásának ötlete két évvel 
ezelőtt fogalmazódott meg. Ez egy virtuális közösség, mely a Georgikon Kar és az Állatorvostudományi Egyetem 
hallgatóiból áll össze. Az első képzés már véget ért, nyolc szakember került ki innen, akik jelenleg munkát keresnek. 
A Sertésünnep Konferencia előadásai között a nemzetközi sertéságazatról, a fiatal diplomások munkaerőpiaci hely-

zetéről, a munkáltatói elvárásokról vagy stratégiai szervezésről is 
hallhattak az érdeklődők. Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egyetemi 
docens előadásában elmondta: nagyon sok olyan lelkes fiatal van, 
akik maguk is szeretnének gazdálkodni. A szakkollégium új belépői 
között is számos olyan hallgató előadását, bemutatkozását hallhat-
ták, akik felelősségteljesen szeretnének gazdálkodni.

A Sertésünnep Konferenciához kapcsolódóan a Geor-
gikon hallgatói önkormányzata disznóvágást szervezett 
a hallgatóknak. Három állatot dolgoztak fel közösen az 
ifjú gazdászok, a sertések a tangazdaságból kerültek ki. 
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Karatésok vendégségben

Csősz Tóth Norbertet, az egyesület alapítóját már a 90-es 
évek óta ismeri, így jó kapcsolat alakult ki a két csapat között. 
„Tavaly novemberben volt egy edzőtábor kint Skóciában, ahol 
huszonhét magyar vett részt. Elmondhatom, hogy nagyon jól 
sikerült mind a két oldalról” – nyilatkozta Kőrösi János.

Asszisztense, John Cunningham egydanos sensei azt mond-
ja: „Kitüntetve érzem magam, hogy itt lehetek Magyarorszá-
gon. A mi klubunk három éve alakult, és ez nagyszerű dolog, 
hogy kapcsolatot tudunk tartani egy ilyen nagy szövetséggel.”

Sági Péter háromdanos sensei így látja: „Az önvédelem és 
a karate szellemi értékei azok, amik az egyesület célkitűzései 
között szerepelnek. Az egyesület technikai vezetője, shihan 
Csősz Tóth Norbert nagyon jól vezeti az edzéseket, emellett 
pedig építi a nemzetközi kapcsolatokat.”

A skót csapat öt napig tartózkodott Keszthelyen.

Tizenöt évvel ezelőtt költözött Skóciába 
Kőrösi János, aki időnként hazatér  
Keszthelyre. Szerdán négy skót 
klubtaggal érkezett meg, és már aznap 
este közös edzésen vettek részt 
a Budo Karate of Hungary tagjaival.
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PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

városüzemeltetési ügyintéző 

munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. március 13.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

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

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

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

Beépíthetõ és szabadon álló konyhai 
készülékek széles választéka, 
folyamatosan változó akciókkal.

Tekintse meg 
honlapunk katalógusait, 

webáruházunk 
márkakínálatát.

További kedvezményes 
készülék ajánlatokért 
keressen bennünket 

személyesen keszthelyi 
üzletünkben. 

K E S Z T H E LY

BOSCH, AEG, Electrolux, sütők, gőzsütők, főzőlapok, 

mosogatógépek, 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

www.konyhastudio-tisza.hu

Ajándék szakácskönyv  
AEG gőzsütőkhöz.

Ajándék turmixgép  
Bosch szettjéhez
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Programajánló
Keszthely városi programok

Varázshangok, avagy a zene gyógyí-
tó ereje (A zeneterápiás segítségnyújtás 
különböző formái és módszerei) címmel 
tart előadást a Balaton Színházban feb-
ruár 28-án 15.45 órakor Kőhalmi Ágnes 
zenetanár, zeneterapeuta.

FEBRUÁR 28. 
Varázshangok

A Balaton Színházban március 3-án 
17 órakor Major Veronika világbajnok 
sportlövő lesz a Kedd-Velem program-
sorozat vendége.

Március 3. 
Kedd-velem

Missziók Jézus imával címmel dr. Csókay 
András idegsebész tart előadást a Bala-
ton Színház Simándy termében március 
11-én 17 órakor.

Március 11. 
Missziók Jézus imával

Magyarhon asszonyai – gróf Batthyány 
Lajosné Zichy Antónia és gróf Széchenyi 
Istvánné Seilern Crescence címmel Kéri-
né Ódor Orsolya tanár, informatikus tart 
előadást a Balaton Színházban március 
6-án 16 órakor.

Március 6. 
Magyarhon asszonyai

moziműsor
 tapolca

február 27 –
március 18.2020.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság az unokára/
hozzátartozóra hivatkozással elkövetett csalá-
sok megelőzési lehetőségeire hívja fel a lakosság 
figyelmét.

A gátlástalan elkövetők nem riadnak vissza attól, 
hogy akár aktuálisan történő tragédiákra hivatkozva 
próbáljanak meg pénzt kicsalni a gyanútlan  
áldozatoktól.
2020. februárjában a Keszthelyi Rendőrkapitány-
ságra is érkezett pár jelzés azzal kapcsolatban, hogy 
az idős személy gyermekét/unokáját érte baleset, 
amit ő okozott, és ezért azonnal ki kell fizetnie egy 
nagyobb pénzösszeget, amivel el tudja intézni a 
balesetből eredő felelősségre vonást. Szerencsé-
re az itteni esetekben a felhívott személyek nem 
„dőltek be” a hívásoknak, nem adtak pénzt idege-
neknek.   
Kérjük fogadják meg tanácsainkat:
•  Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen 

magánéletükről, ezeket az információkat a bűn-
elkövetők felhasználhatják!

•  Soha ne bízzanak meg a váratlanul telefonon 
vagy személyesen jelentkező idegenekben, és 
bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak 
nekik pénzt!

•  Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, hogy valóban  
az Ön hozzátartozójáról van-e szó!

•  Ellenőrizze a hívás tartalmát! Hívja fel azt a sze-
mélyt – az Ön által ismert telefonszámán –, akire 
hivatkozva telefonáltak. Amennyiben nem éri el 
a hívott felet vagy nem veszi fel a telefont, akkor 
próbáljon kapcsolatot teremteni valamelyik közeli 
hozzátartozójával, ismerősével,  és rajta keresztül 
tisztázza a történteket!

•  Amennyiben továbbra is kétségei vannak a hívás 
valódiságát illetően vagy a hívás tartalma valót-
lannak bizonyul, értesítse a rendőrséget a 112 
központi segélyhívó számon!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek: Ismét „unokázós csalók” 
Örökölt 
sors
Örökölt sors 
címmel Orvos-
Tóth Noémi 
klinikai szak-
pszichológus 
előadását 
hallgathatják  
az érdeklődők  
a Balaton Szín-
házban március 
12-én 17 órakor.

Arcunk 
érzelem-
térképe
Arcunk érze-
lemtérképe 
– mesélő ránca-
ink címmel 
Bíró Mónika 
biokozmetikus 
tart előadást a 
Balaton Szín-
házban március 
13-án 15.45 
órakor. 

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
Előre  
március 5 – 6. csütörtök – péntek, 
március 8 – 11. 
vasárnap – szerda 14:00 3D 1400,-Ft
március 7. szombat 12:00
március 5 – 11. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft
Zárójelentés   
március 5 – 11. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Élősködők    
március 5. csütörtök, 7. szombat,  
9. hétfő, 11. szerda 20:00 1200,-Ft
Joker  
március 6. péntek, 8. vasárnap,  
március 10. kedd 20:00 1200,-Ft
MANCS ŐRJÁRAT:  
Vigyázz, kész, mancs!  
március 14 – 15.  
szombat – vasárnap 14:30 1200,-Ft
Előre  
március 12 – 13. csütörtök – péntek, 
március 16 – 18.  
hétfő – szerda 14:00 2D 1200,-Ft
március 12 – 18. csütörtök – szerda                                            
március 16:00 3D 1400,-Ft
Mint egy főnök  
március 12 – 18.  
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)

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Dynamic V+ rowena  
fenyő laminált padló    
AC4/8mm 3.599,-Ft/m²

*A kedvezmény a márciusi szórólapból kivágott kupon felmutatásával, vagy Diego klubkártyával vehető igénybe. Az ajánlat egyéb akcióval nem vonható össze!

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

Diego Keszthely

 Port terra padlószőnyeg   
(további 5 színben elérhető), filc hátú  
3-4 m szélességben 1.999,-Ft/m²

Memphis tekercses 
vinyl padló 
2-3-4 m szélességben, 
2,5 mm vastag, általános 
lakossági felhasználásra 
2.299,-Ft/m²

2020. március  

       11-14. között

10 %
kedvezmény

minden* nem akciós 

termékre!

Padlóburkolatok 

  színe-java 
a Diego®-tól!   

Az árak március 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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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


