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Balatoni Krónika 
Információs Magazin

-on is!

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

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2018. február 8-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!
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A Magyar Kultúra napján
A HELIKON VERSMONDÓ KÖR VEHETTE ÁT IDÉN CSÓTÁR ANDRÁSTÓL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK BI-
ZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ÉS NAGY BÁLINT ALPOLGÁRMESTERTŐL A PRO CULTURA KESZTHELY DÍJAT 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN.

Keszthely képviselő-testülete 
a szervezet több mint három 
évtizedes, kiemelkedő kultu-
rális tevékenységéért ítélte oda 
az elismerést. Kulcsárné Fullár 
Melinda, a Helikon Versmondó 
Kör jelenlegi vezetője elmondta, 
nagy büszkeség számukra, hogy 
ezt a kitüntetést, amelyet egy év-
ben egyszer adnak át, 2019-ben 
ők vehették át.
Keszthelyen már az ’50-es évek 
elején működött az Irodalmi Színpad, 
amelynek tagjai legaktívabb időszakukat 
a ’60-as évek közepén élték. Megszűnése 
után az Irodalmi Színpad alapjain szer-
veződött meg a Helikon Versmondó Kör 
Bakonyi Gáborné vezetésével. Nagyjából 
10 év után vette át a stafétabotot Törzsök 

Lajos Endréné, aki 2018. novemberi ha-
láláig szívvel-lélekkel és a magyar kultúra 
iránti alázattal látta el a kulturális progra-
mok szervezésének feladatait. 
A Helikon Versmondó Kör hosszú évek 
óta résztvevője a keszthelyi rendez-
vényeknek. Fellépnek a városi megem-
lékezéseken, műsorukkal színesítik a 
különböző emléknapok programját, de 
az adventi gyertyagyújtásokon és a Fejér 
György Városi Könyvtár rendezvénye-
in is szavalnak, énekelnek. Vezetőjük 
szerint ez a szerveződés egy baráti kör, 
melynek tagjai a versek és a kultúra sze-

retete miatt vannak együtt. Kulcsárné 
Fullár Melinda hozzátette, a fellépéseket 
belső indíttatásból és mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül vállalják.
A Balaton Színház Simándy termében 
Ruzsics Ferenc polgármester távolléte 
miatt Csótár András, az Emberi Erőfor-

rások Bizottságának 
elnöke a városve-
zetés nevében is 
köszöntötte a jelen-
lévőket. Ünnepi be-
szédében elmondta, 
ez a nap Keszt-
helyen, a magyar 
kultúra városában 
különösen fontos. 
Ilyenkor ugyanis 
kiemelten ráirányít-
hatják a figyelmet a 
magyar nyelv egye-

diségére és szépségére, Magyarország 
fontos szerepére, a magyar kultúra Eu-
rópában betöltött szerepére, és mindarra 
a sok értékre, ami a Kárpát-medencében 
felhalmozódott. Csótár András kiemelte, 
ezeket az értékeket kötelességünk meg-
őrizni a jövő generációja számára.
A magyar kultúra napja alkalmából a 
Hevesi Sándor Színház művészeinek elő-
adásában irodalmi összeállítást hallha-
tott a közönség. Lőrincz Nikol és Bellus 
Attila versekkel és dalokkal tisztelgett a 
Himnusz születésnapján.   

(rk)

lapszél

Hagyományosan az idén is 
megszentelték a Balatont
Már hét éve, hogy a keszthelyi Csa-
lád Iskola fenntartója, a Konstan-
tinápolyi Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Orthodox Exarchátus 
képviselője az iskola meglátogatását 
követően ortodox misét és templomi 
vízszentelést tart, majd megszenteli a 
Balatont és áldást kér az itt élő em-
berekre. 

Áldását adja a jó eljöveteléhez, a kör-
nyezetünk védelméhez. 

A görög katolikus liturgiát követően 
a vízszentelés szertartása a Sziget-
fürdő teraszán volt, ahol Paisziosz 
Larendzakisz, Apamea címzetes 
püspöke, a Konstantinápolyi Egye-
temes Patriarchátus Magyarországi 
Orthodox Exarchátus segédpüspöke 
fohászkodott a jóért, és mondta el 
újévi jókívánságait. Beszédében arra 
emlékeztette az embereket, hogy 
a víz, a fény, a környezet nagy érték, 
óvni és becsülni kell.
Az imádságot követően Paisziosz atya 
a fakeresztet háromszor a vízbe dob-
ta, könyörgött a víz felett, lehívva Is-
ten áldását a vízre.
A keresztet a hagyományoknak meg-
felelően egy bátor vállalkozó hozta ki 
a Balaton vizéből, ebben az évben a 
Család Iskola egykori tanulója, Rácz 
Béla.
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Véradások februárban is

A Magyar Vöröskereszt keszthe-
lyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója februárban is várja a vér-
adókat. E helyszínen kívül Keszthely 
környéki településeken is szerveznek 
véradást. Keszthelyen február 4-én 
13 és 16 óra, 5-én 15 és 18 óra között 
a vérellátóban várják a véradókat. 
Ugyanitt 11-én, 18-án és 25-én 13 és 
16 óra között lesz véradás. Február 
7-én (16.30–18 óráig) Felsőpáhokon, 
a művelődési házban, 14-én (13–15 
óráig) Hévízen, a Hotel Thermalban, 
21-én (15–18 óráig) Reziben, a falu-
házban, 28-án (13–15 óráig) Hévízen, 
a Hotel Aquában várják a véradókat.

Fejlesztések a Keszthelyi 
Televíziónál

Két újdonságot is kínál a Keszthe-
lyi Televízió. Múlt héten beindult a 
tvkeszthely.hu honlap teljesen meg-
újult változata. Ahogy eddig, a Hír-
adó, illetve a magazinműsorok témá-
it, riportjait egyaránt megtekinthetik 
az érdeklődők, éppen úgy, mint az 
önkormányzati híradót. A honlap 
azonban modern, sokkal könnyebb 
és látványosabb böngészést kínál. Ol-
vashatják a Balatoni Krónika számait 
is, az újság lapozható formában kerül 

fel a honlapra, melyen természetesen 
minden információ fellelhető, mely 
a Keszthelyi Televízióval kapcsola-
tos. Hír még a tv háza tájáról, hogy a 
műsor hamarosan látható lesz a Tele-
kom IPTV kínálatában, Keszthelyen 
és számos környékbeli településen. 
A műszaki fejlesztések már meg-
történtek, a szolgáltatónál jelenleg a 
próbaüzem zajlik. Amint beindul a 
szolgáltatás, arról hírt ad a Keszthelyi 
Televízió, illetve a Balatoni Krónika.

RÖVID HÍREK Előre kell készülni a víz elvezetésére
FONTOSNAK TARTOM, HOGY A VÁROS VEZETÉSE NE CSAK A PROBLÉMA BEKÖVETKEZTEKOR, AZ ADOTT 
HELYZETBEN FOGLALKOZZON A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS OKOZTA GONDOKKAL, HANEM AMENNYIRE 
CSAK LEHET, ELŐRE KÉSZÜLJÖN FEL AZOKRA – FOGALMAZOTT NAGY BÁLINT, ZÁMOR TÉRSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELŐJE, KESZTHELY ALPOLGÁRMESTERE ANNAK KAPCSÁN, HOGY SZAKEMBEREKKEL 
VÍZÜGYI BEJÁRÁST TARTOTT A VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN.

– Az elmúlt években egyre nagyobb 
problémákat okozott Keszthelyen, első-
sorban az alacsonyabb fekvésű részeken, 
így a zámori városrészben a hirtelen, 
nagy mennyiségben lezúduló csapadék-
víz. A megoldási lehetőségekkel a meg-
választásom óta foglalkozom, s már ér-
tünk is fontos fejlesztési eredményeket. 
Biztos vagyok benne, hogy világszerte, 
hazánkban és így Keszthelyen is nagy 

kihívást jelent a problémamentes csa-
padékvíz elevezetés, erre fel kell készül-
nie a város vezetésének – fogalmazott. 
– Folyamatosan egyeztetéseket folytatok 
szakemberekkel, s vannak bíztató jelek, 
hogy még tovább sikerül lépni az amúgy 
nagyon összetett ügyben.
Nagy Bálint hangsúlyozta, hogy a prob-
léma megoldása nem csak keszthelyi, ha-
nem térségi feladat. Elmondta: a minap 
tartott bejáráson átnézték a keszthelyi 
csapadékrendszer jelentős részét.
– Látszott, hogy a záportározók, elfolyást 
biztosító árkok karbantartott állapotban 
voltak, de egyben az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy fejleszteni, bővíteni kell a rendszert. 

A Keszthely közigazgatási területén – 
cserszegtomaji, gyenesdiási részen – lévő 
záportározó esetében nagy szükség van 
a folyamatos karbantartásra, annak ér-
dekében, hogy már ott lassítani tudjuk 
a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló 
csapadék sebességét, s csökkenteni an-
nak mennyiségét is. Ha ez sikerül, akkor 
is adódhatnak még problémák a hirtelen 
lezúduló csapadék miatt, de mégis jelen-

tősen lecsökken az áradás veszélye.
A vízügyi bejárás mellett a minap 
megkezdődtek azok a szakmai egyez-
tetések is, melyeket a Balaton víz-
szintjének emelése miatt indítottak a 
szakhatóságok.
– A Balaton vízszint emelése miatt 
szükség van beruházásokra a tó teljes 
térségében, így természetesen Keszt-
helyen is. Az ezekkel kapcsolatos 
egyezetéseket kezdtük el a szakmai 
csapattal, illetve a kollégákkal, annak 

érdekében, hogy a vízszintemelés okoz-
ta esetleges problémákat kiküszöböljük, 
megoldjuk. Az egyeztetések után elkészül 
a teljes balatoni koncepció, majd – az or-
szágos vízügy koordinálásával – várható-
an néhány éven belül megvalósulhatnak 
a beruházások, több tízmilliárd forintból. 
Úgy gondolom, hogy ezek is nagyban 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Keszt-
helyt ne érjék felkészületlenül a jelentős 
mennyiségű csapadék, s sok eső esetén 
a jelenleginél biztonságosabban, meg-
felelőbben tudjon működni az elvezető 
rendszer. Figyelve a rendszert, végezve a 
karbantartást, további fejlesztések meg-
valósításán dolgozunk.



Átvették a diplomájukat
Január 26-án ren-
dezték a Pannon 
Egyetem Georgikon 
Kara keresztféléves 
d i p l o m a o s z t ó j á t 
Keszthelyen, a Ba-
laton Színházban. 
Idén csaknem 130 
hallgatót avattak 
mérnökké, miután 
az intézmény alap-, 
mester- és felsőfo-
kú szakképzésében 
részt vett tanulók 20 
különböző szakon 
letették az államvizsgájukat. 
Az ünnepségen dr. Gelencsér András, a 
Pannon Egyetem rektora köszöntötte a 
megjelenteket. Mint elmondta, az agrári-
um az emberiség első szakmája, amelyet 
ősidők óta művelnek, legyenek büszkék 
arra, hogy ebben tevékenykedhetnek.
Az eseményen dr. Polgár J. Péter dékán 
beszédében hangsúlyozta, ezzel a ké-
pesítéssel bárhol megállják a helyüket a 
frissen végzettek, hazánkban rengeteg 

lehetőség nyílik a mezőgazdaság és a tu-
rizmus területén. 
Az ünnepségen a fogadalomtétel és az 
oklevelek átvétele után kitüntetéseket 
is átadtak. Többek között Pedagógus 
Szolgálati emlékérmet kapott dr. Sárdi 
Katalin professzor emerita. A Pannónia 
Felsőoktatásáért díjban dr. Weisz Miklós 
címzetes egyetemi docens, míg a Minta-
gazdaság címet a Gallus Baromfitenyész-
tő és Keltető Kft. érdemelte ki.

A lovas turizmus népsze-
rűsítését, a természeti és 
kulturális értékek új mó-
don való bemutatását tűzi 
ki céljául az a nagyszabású 
szlovén–magyar projekt, 
melyben a keszthelyi He-
likon Kastélymúzeum és a 
Pannon Egyetem Georgi-
kon Kara dolgozik együtt a 
szlovéniai Zavod Nazaj na 
konja („Vissza a lovakhoz” 
Intézet) és a RIS Dvorec 
Rakičan (Rakičan kastély 
Kutató- és Képzőközpont) 
szervezetekkel. 
Sajtótájékoztatón Pálinkás Róbert, a He-
likon Kastélymúzeum igazgatója és dr. 
Bartos Ádám, a Pannon Egyetem Geor-
gikon Karának adjunktusa elmondta: az 
innovatív, vonzó és egyedi kínálat fejlesz-
tése érdekében a projektpartnerek a lovas 
turizmuson alapuló fejlesztési stratégiát 
dolgoznak ki, különböző lovas turisztikai 
programokat valósítanak meg a térség-
ben, túraútvonalakat dolgoznak ki, ehhez 
interaktív térkép készül, és különböző 
csatornákon népszerűsítik a lovas kultú-

rát és az ahhoz köthető idegenforgalmat. 
A projekt eredményeként tematikus tu-
risztikai útvonal jön létre a határ menti 
régióban, mely lehetőséget teremt a tér-
ség természeti és kulturális értékeinek 
népszerűsítésére. Az új, különleges élmé-
nyeket nyújtó kikapcsolódási lehetőség a 
várakozások szerint meghosszabbíthatja 
a turisták tartózkodási idejét.
Magyar részről a projekt leglátványo-
sabb eleme a Helikon Kastélymúzeum 
kivitelezésben készülő, 8 fő szállítására 
alkalmas, korhű megjelenésű, kényel-

mes lovas kocsi, utasterében video és 
audio guide szolgáltatással, melyet első 
alkalommal az 2019. évi Utazás Kiállí-
táson mutatnak be a nagyközönségnek. 
A Pannon Egyetem a projekt keretében 
speciális tananyagokat dolgoz ki, lovas és 
turisztikai szakemberek képzését végzi, 
továbbá két lovat szerez be, melyek kép-
zését és folyamatos tréningben tartását 
biztosítja.
Mindkét magyar partner két-két lovas 
kocsis túraútvonalat dolgozott ki. A 
Helikon Kastélymúzeum „A Keszthelyi-
hegység természeti értékeinek nyomá-
ban” nevű túrája a Természet Házához, 
a Nagymezőre és a Festetics Imre állat-
parkba kalauzolja el az érdeklődőket, a 
„Festetics-kör” elnevezésű útvonal pe-
dig Keszthely város határain belül kínál 
látványos lovas kocsis túrát, a Festetics 
családhoz kapcsolódó látnivalók érinté-
sével. A Pannon Egyetem túrái a Gyön-
gyösi csárda és a betyársírok érintésével 
a Béke sztúpához és Zalaszántó több ér-
dekes látnivalójához, illetve a Fenyves al-
lén indulva a Szendrey Júlia-emlékház, a 
Georgikon lovarda és Fenékpuszta meg-
látogatásával a Kis-Balatonhoz vezetnek.
A projekt összköltsége 818 ezer euró, eb-
ből a Helikon Kastélymúzeum projekt-
része 153, a Pannon Egyetemé 113 ezer 
euró.
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A Balatoni Borbarát Hölgyek hagyomá-
nyos Vince-napi összejövetelükre várták 
meghívott vendégeiket az Amazon Ház 
Látogatóközpontba. Az egyesület fenn-
állásnak 20 éves évfordulóját ünnepelték. 
Az eseményen részt vettek a környékbeli 
és a határon túli boros civilszervezetek, 
akik mindannyian külön méltatták a 
keszthelyi hölgyek két évtizedes mun-
kásságát. Az ünnepélyen mindannyian 
megújították fogadalmukat, miszerint 
továbbra is a gasztronómiát és a borkul-
túrát fogják népszerűsíteni. A Balatoni 
Borbarát Hölgyek a város kulturális éle-
tének nagy segítői. Idén is megrendezik a 
hagyományos városi karnevált, valamint 
részt vesznek a boros rendezvényeken is.  

Húszévesek lettek

A lovas turizmusért
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Programokkal teli évet zárt a Goldmark
Több tízezer ember vett részt a Goldmark 
Károly Művelődési Központ programjain 
2018-ban. A tavalyi évben a KeszthelyFest 
és a Helikoni Ünnepségek vonzotta a 
legtöbb látogatót. A nyár legnagyobb 
keszthelyi fesztiválján öt színpadon több 
mint 20 fellépő kínált zenei csemegét 
a helyieknek és a turistáknak. A 2018-
as KeszthelyFest sztárvendége a Boban 
Markovic Orkestar volt, akik fergeteges 
hangulatot varázsoltak a Fő térre.

A Helikoni Ünnepségekhez kapcsolódó-
an több mint 4000 fiatal érkezett a város-
ba, hogy bemutatkozzon a rangos zsűri 
előtt. A diákok 20 kategóriában mérettet-
ték meg magukat 9 helyszínen. A részt-

vevőket számos kísérőprogram is várta. 
Május és szeptember között 113 turisz-
tikai rendezvényt bonyolított a mű-
velődési központ, ezek során 51 ezer főt 
regisztráltak. A tavalyi évben a Balaton 
Színház 20 kiállításnak adott otthont. Itt 
az érdeklődők többek között Balla Árpád 
fotóiban gyönyörködhettek, de láthatták 
például Frech Ádám festményeit is. Eze-

ken a tárlatokon mintegy 7100 fő fordult 
meg. 
A Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont égisze alatt jelenleg 19 klub műkö-
dik, nagyjából 7000 aktív taggal. Ilyen 

például a Bibliakör, a 
Bridzsklub, a külön-
böző nyelvi – angol, 
német, orosz – klubok 
vagy a Gémkapocs, 
ahová a társasjátékok 
szerelmeseit várják. 
Mindezek mellett 8 
művészeti csoport is 
működik, például a 
jazzbalett vagy a tár-
sastánctanfolyam. A 
művelődési ház szak-
körei is nagyon nép-
szerűek, ezek több-
ségének – például a 

faragó vagy a népi kismesterségek szak-
körnek – a Sopron utcai alkotóház ad 
otthont. 
A művelődési központ számos rendez-
vényt szervez a Balaton-parton is. Ilyen 
például a Zalai Borcégér, ahol a négy na-
pon keresztül könnyűzenei koncertekkel 
és népi muzsikával szórakoztatják a kö-
zönséget. A Zenepavilon is kínált progra-

mot a látogatóknak. Nagy népszerűség-
nek örvendett a Folkfeszt, ahol nemcsak 
a magyar, hanem más nemzetek népze-
nei kincsével is ismerkedhettek az ér-
deklődők. A néptánc kedvelőinek azon-
ban rendszeres programot is kínálnak, 
ugyanis a Goldmark Károly Művelődési 
Központ az egyetlen a megyében, ahol 
minden hónapban van táncház. Ezt ko-
ronázza meg az év végi csángó szilvesz-
ter, ahol szintén nagyon sokan vannak. 
2018 májusában az országban első-
ként Keszthelyen nyitotta meg kapuit a 
NépmesePont. A Goldmark Károly Mű-
velődési Központ három termében tema-
tikus rendezvényekkel várják a családo-
kat egész éven át. 
Az intézmény 2018-ban a családi rendez-
vények mellett kiemelt figyelmet fordí-
tott a fiatalokra is. Ennek kapcsán indult 
útjára például a mozipótló filmvetítés. 
Csengei Ágota, az intézmény igazgató-
ja elmondta, nagyon büszke arra, hogy 
immár hatodik alkalommal nyerték el 
tavaly a Családbarát Munkahely címet. 
Mindezek mellett kiemelte kollégáit is, 
akik egész évben azért dolgoztak, hogy a 
helyieknek és az ide érkező vendégeknek 
is színes programokat kínálhassanak.              

 (rk)

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (I. 18.) határozatával Keszthely közigazgatási területének helyi 
építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek a Keszthely, Balaton-part vízparti területeinek, 
a Keszthely 3795/17 és 3795/3 hrsz-ú; a 3819 és 3820 hrsz-ú, a 3821 hrsz-ú, a 3817/7, 3817/4, 3817/5, 3817/6 és 3817/2 

hrsz-ú, a 3828 hrsz-ú, valamint a 4508/3, 4507/9 és 4507/22 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáról döntött. 
Az önkormányzat az elkészült tervezési dokumentum munkaközi tervezetét a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) 

bek. c.) pontja szerinti tárgyalásos eljárás keretében, partnerségi véleményezésre bocsátja. 
A módosításról tájékoztatást tartunk 2019. február 11-én (hétfőn) 16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal díszter-

mében megrendezésre kerülő lakossági fórumon. A módosítási dokumentumok megtekinthetők 2019. február 19-ig a 
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda oldalon, valamint ügyfélfogadási időben 

a polgármesteri hivatal főépítészi irodájában. Írásos észrevételüket 2019. február 19-ig nyújthatják be elektronikus úton a 
polgarmester@keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve. 

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ruzsics Ferenc polgármester
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Véget ért a vizsgaidőszak
Lezajlott a 2018/19-es téli vizsgaidő-
szak a Pannon Egyetem Georgikon 
Karán tanuló diákoknak. December 
közepétől január 28-ig volt lehetősé-
gük arra, hogy teljesítsék számadási 
kötelességüket. Idén a keszthelyi in-
tézmény 1100, míg a Székelyudvar-
helyen kihelyezett kar 106 tanulója 
jelentkezett a megmérettetésekre.  
Az egyetem közel 30 különböző 
szakának köszönhetően rengeteg 
tantárgyból adhattak számot tu-
dásukról az alap- és a mesterképzésben 
részt vevők. Többek között olyan, a me-
zőgazdasághoz köthető tantárgyakból 

kollokválhattak a nebulók, mint az állat-
tenyésztéstan, a növénytermesztés vagy a 
takarmányozási ismeretek.

Hegedűsné dr. Baranyai Nóra, az 
intézmény oktatási és akkreditáci-
ós dékánhelyettese szerint a diákok 
félévente átlagosan 6-7 tárgyból 
vizsgáznak. A legtöbben január má-
sodik felére hagyják a legnehezebb 
számadásokat. A dékánhelyettes be-
számolt a bukási arányokról is. Az 
összesítés szerint 10-18%-ban nem 
sikerültek elsőre a számonkérések, 
melyeket az utolsó héten, a pótvizs-
gák időszakában tudtak pótolni a 

hallgatók. A következő hetek a pihenés-
ről és a felkészülésről szólnak, hiszen a 
második félév február 4-én kezdődik.

A Keszthelyi Család- és KarrierPONT szervezésében a tavalyi 
év utolsó negyedévében különböző témákat felölelve, más-más 
célcsoportot érintően elkezdődtek az ingyenes, bárki által elér-
hető képzések. Elsőként két csoportban a Belső képzés – Ha-
tékony munkavégzés a Nőközpontokban című tréning került 
megszervezésre az együttműködő partnerek munkatársai szá-
mára, majd pedig decemberben és az idei év január közepén 
már két alkalommal került sor a Társadalmi partnerképzés 
című tréning megtartására. Ez utóbbi célja, hogy a résztvevők 
képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely 
a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatá-
sok rendszerén keresztül alkalmas az önfenntartó működésre. 
A képzés célcsoportja állami, önkormányzati intézmények, 
profitorientált vállalatok, cégek, valamint civil, egyházi, okta-
tási, szociális szervezetek vezetői munkatársai, önkéntesei. A 
képzés elsősorban olyan szervezetek munkatársait érinti, akik 
érintettek és/vagy érdekeltek egy potenciális hálózat céljainak 
megvalósításában.

A következő képzés 2019. február 4-én és 5-én kerül megtar-
tásra a Balaton Színházban. A képzés témája a munkaerőpiaci 
reintegráció, melynek fő témái: 
   Életpályatervezési ismeretek és készségfejlesztés
   Kompetenciatár kialakítása a munkaerőpiaci érvényesü-

léshez
   Vállalkozás: ötlettől a megvalósításig
   Akciótervezés, az ismeretektől a cselekvésig

A képzés célja, hogy a képzésben részt vevő, munkaerőpiacra 
visszatérni szándékozó nők, illetve férfiak felkészüljenek az új-
bóli munkába állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci 

kompetenciáikban, megértsék a rövid és hosszú távú tervezés 
szükségességét életpályájuk alakításában, kapjanak eszközöket 
mind a tervezéshez, mind a tervek gyakorlatba, cselekvésbe for-
dításához. Elsősorban a munkaerőpiacról gyermekgondozás, 
hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távol-
levő nők, illetve férfiak jelentkezését várjuk, akik szeretnének 
visszatérni a munkaerőpiacra.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeinken lehet 
2019. január 31-ig:
e-mail: csakkeszthely@gmail.com
telefonszám: 30/7303887

Miért érdemes jelentkezni?

  Mert minden résztvevő a mindennapokban hasznos okta-
tásban részesül.

  Mert a tanfolyam idejére szakszerű, térítésmentes gyer-
mekfelügyeletet biztosítunk a szomszédos Család- és 
KarrierPONT-ban.

  Mert a képzés teljes ideje alatt ingyenes büfét és meleg ebé-
det biztosítunk a résztvevőknek.

  Mert a képzéshez szükséges informatikai hátteret is bizto-
sítjuk.

  A résztvevők felnőttképzési szerződést és a képzésről tanú-
sítványt kapnak.

Folyamatosan szervezünk képzéseket a munkaadók számára is.
A képzések megfelelő csoportlétszám esetén folyamatosan 
megszervezésre kerülnek, igény szerinti időpontban és akár 
külső helyszínen is, nem csak Keszthelyen! 
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Ingyenes, bárki által elérhető 20 órás képzések 
Keszthelyen a Család- és KarrierPONT szervezésében!
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Több mint 26 ezer látogató a Balatoni Múzeumban
2018-ban is népszerű volt a turisták és a helyi látogatók körében a Balatoni Múzeum. Az 
intézmény tavaly ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját, mely eseményhez kapcso-
lódóan több mint 100 rendezvényt valósítottak meg a gyűjteménytár dolgozói.

Az elmúlt évben megtekinthettek az ér-
deklődők hét időszaki kiállítást, melyek 
közül a legtöbb az intézmény saját gyűjte-
ményéből állt össze. Többek között olyan 
tárgyakat láthatott a közönség, melyek az 
osztrák–magyar hadsereg és a magyar la-
kosság első világháború alatti élelmezésé-
nek mozzanatait mutatták be. Ezenkívül 
festménykiállításokon is barangolhattak 
az érdeklődők. Nagy népszerűségnek 
örvendett Tóth Tamás Restart című tár-
lata, vagy Vallon Basilides Marcelle Fes-
tői világok című összeállítása is. A tavalyi 
év két leglátogatottabb tárlata közül az 
egyik a Denevérek színes világa volt a 
keszthelyi múzeumban. Ez az összeállí-
tás március végén nyitotta meg kapuit. A 
szeptember végéig látogatható kiállításra 
több mint húszezren voltak kíváncsiak. 
A természettudományos összeállítás öt-
lete azért születhetett meg, mert ilyen 
típusú önálló bemutatója évtizedek óta 
nem volt az intézménynek. A több te-
remben berendezett látványos kiállítás 
ismertette az állatok erdei élőhelyét, de 
a hozzájuk köthető mítoszok, legendák 
történetébe is betekintést nyerhettek a 
látogatók. A legnépszerűbb helyszín két-
ségkívül a harmadik terem volt, ahol egy 
mesterségesen kialakított barlangban 
végigmászva találkozhattak a denevérek 
egy-egy példányával a kicsik és a bátrabb 

szülők is. Németh Péter igazgatóhelyettes 
szerint a vendégkönyvben található be-
jegyzések is arra engednek következtetni, 
hogy sikerült eloszlatni a bőregerekkel 
kapcsolatos téveszméket. 
A múzeum másik leglátogatottabb kiál-
lításának tavaly a Zala, a méhek terített 
asztala című tárlatot nyilvánították. A 
Múzeumok Éjszakáján nyílt hiánypótló, 
a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
gyűjteményével kiegészült összeállítás 
gazdag fényképanyagon és relikviákon 
keresztül mutatta be Zala megye és a 
Dunántúl méhészeti hagyományait. Itt a 
látogatók minden mézkészítéssel kapcso-
latos folyamattal és tárggyal megismer-
kedhettek. Gyanó Szilvia néprajzkutató 
szerint a látogatók számára a kiállítás 
legnépszerűbb darabja a méhserfőző üst 
volt, hiszen ez sokak számára a mai napig 
ismeretlen.  
A tárlatok mellett a múzeum munkatár-
sai könyvbemutatót is szerveztek. Áldo-
zócsütörtökön ismertették Kardos Laura 
könyvét, mely a tapolcai reformátusok és 
evangélikusok templomának szépségeit 
dicséri. 
A régészeti ásatásokhoz kapcsolódóan 
nyílt meg Keszthelyen a Göcseji Múze-
um vándorkiállítása, mely az elmúlt tíz 
év Zala megyei feltárásainak legérdeke-
sebb leleteit mutatta be. A Körárkoktól 

a kőfalakig című tárlat által betekintést 
nyerhettünk az elmúlt évezredekben itt 
élő népek mindennapjaiba, szokásaiba, 
és bemutatta magát a régészeti munkát is. 
Folyamatosan zajlottak az ásatások is 
2018-ban. Dolgoztak Válluson, a pálos 
monostor feltárásán, Fenékpuszta mellett 
pedig megelőző munkálatokat végeztek. 
A helyszíneken körülbelül 200 napot töl-
töttek a szakemberek. A leendő M76-os 
gyorsforgalmi út nyomvonalára a nyáron 
a nagyközönséget is várták, akik számára 
ásatáslátogatást szerveztek.
Az intézmény dolgozói a közösségi kap-
csolatokat is tovább erősítették az év so-
rán. A Művészek Szabad Alkotóközössé-
ge, azaz a MŰSZAK nyári táborában is 
részt vettek, az ott készült tárgyakat pe-
dig kiállították az év végén.
A kicsik számára is nyújtottak kikap-
csolódási lehetőségeket, hiszen rengeteg 
múzeumpedagógiai programot szervez-
tek, melyeken több száz gyermek vett 
részt.

A Balatoni Múzeum stábja már javában 
készül az idei évre. Az első kiállítást feb-
ruár 2-án nyitják, mely a térség farsangi 
hagyományait mutatja be a nagyérdemű-
nek.

Régen a párválasztás időszaka volt
Jelmezesek, vidámság, mulatságok. Ez 
jellemezte és jellemzi ma is a farsangi 
időszakot. Hogy meddig van lehetősé-
günk bolondozni, az változó, hiszen 
a mozgó ünnepkör évről évre hol hosz-
szabb, hol rövidebb. Igaz, a kezdés idő-
pontja állandó, ez mindig vízkereszt 
napja, azaz január 6-a. A periódus vége 
annak függvényében alakul, hogy a hús-
vét előtti negyvenedik napot, a nagyböjt 
kezdetét jelentő hamvazószerdát mikor 
ünnepeljük. A zárónap lehetséges legko-
rábbi napja február 4-e, a legkésőbbi pe-
dig március 10-e. 
A farsang szó nyelvészeti magyaráza-
tok szerint a „Fastenschank”, azaz böjti 
kocsma szóból ered. Ezt már a 13-14. 
században is ismerték. Érdekesség, hogy 

a latin országokban erre az ünnepkörre 
a karnevál szót használják, mely ugyan-
csak köthető a húshagyókeddhez, mivel 
ennek eredete a „carnelevale”, ami annyit 
tesz: húst eltávolítani.
A magyar farsangi népszokások egyik 
eleme volt, mikor a maszkázók, vagyis 
olyan fiatalok, akik magukat eltorzítot-
ták, az ellenkező nem ruháit viselték, jár-
ták a házakat. Miután bebocsátást nyer-
tek, bekormozták az ott élőket, cserébe 
pedig ajándékkal kedveskedtek nekik a 
háziak. Ez a jutalom általában az ünnep-
kör másik jelentős jelképe, a fánk volt. 
Ezeket az édességeket összegyűjtötték, és 
az esti bálban közösen fogyasztották el, 
mondta el Gyanó Szilvia néprajzkutató.
A korábbi hagyományok szerint jelentős 

időszak volt ez a párválasztásban is. A 
bálok remek lehetőséget adtak az ismer-
kedésre, sőt a legtöbb lakodalmat is ek-
kor tartották, hiszen nagyböjt idejét tilos 
volt menyegzőt ülni. 
A farsang a tavaszvárás ősi ünnepe is. A 
mulatozás és bálozás mellett a bőséges 
fogyasztás töltötte ki ebben az időszak-
ban az emberek mindennapjait. Itt érde-
mes megjegyezni a torkos csütörtököt is, 
mely igaz, már a böjti időszakba esik, de 
a régiek szerint ez az a nap, amikor még 
el lehet fogyasztani a maradékokat.
Bár sok hagyományt nem tartunk már 
meg, de mégis van egy szokás, ami a mai 
napig több kultúrában is jelen van még. 
Ez pedig a karneválozás. Keszthelyen is 
már több mint ezeréves múlttal rendel-
kezik az ünnepkör. 
Február 23-án bárki részese lehet a városi 
karneválnak.



Jó év volt, még jobb lesz!
A KESZTHELYI HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KIÁLLÍTÁSAIRA, PROGRAMJAIRA 2018-BAN IS NAGYON SO-
KAN VOLTAK KÍVÁNCSIAK. MINDEN TEKINTETBEN SIKERES ÉVET ZÁRT TAVALY AZ INTÉZMÉNY.

Pihenéskor, szabadságunk ideje alatt 
gyakran városlátogató hétvégékre vá-
gyunk ahol megnézzük a nevezetessége-
ket. Európa, az öreg kontinens bővelkedik 
látnivalóban. De nem kell elhagynunk az 
országot ahhoz, hogy a történelemmel 
múzeumokban ismerkedjünk. Hazánk-
ban is sok hely, emlék van, amit érdemes 
felfedezni, megnézni. Sokan a nyári hó-
napokban tűzik ki úti célul Keszthelyt, 
pedig a város legnevezetesebb történelmi 
épületének megtekintésével a város és 
a Festetics-kastély is egész évben kínál 
látnivalót, kikapcsolódást. A kastély 101 
szobás főépületében a régi főúri életfor-
ma bemutatása mellett a közel 100 ezer 
kötetes impozáns könyvtár is kínál érde-
kességeket. A Hintó- és a Vadászati Mú-
zeummal, valamint a Pálmaházzal kibő-
vült múzeumegyüttes kínálata évről évre 
nő, és ezzel együtt a látogatók száma is. 
Bizonyítja mindezt az is, hogy az elmúlt 
évben is több mint 230 ezer látogatója 
volt a Helikon Kastélymúzeumnak.
Pálinkás Róbert tájékoztatása szerint ez 
730 ezer kiállításmegtekintést jelent. Ezt 
úgy számolják, hogy a valós látogatószá-
mot szorozzák a látogatott múzeumok 
számával. 2018-ban a kombinált jegyek 

lettek a legnépszerűbbek, mindösszesen 
73 ezer ember vásárolt ilyen jegyet, kas-
tély-hintó kombót pedig összességében 
68 ezer látogató. A magas látogatói szám 
a jó árkonstrukciónak is köszönhető.
Az igazgató azt is elmondta, hogy a 
kastélymúzeum életében minden szem-
pontból kiemelkedő év volt a tavalyi. Az 
állandó és időszaki kiállítások mellett 
gyermekprogramok, történelmi séták és 
komolyzenei koncertek is várták az ér-
deklődőket. De a fejlesztések tekinteté-
ben is nagy előrelépés történt.
A tervekkel, az idei beruházásokkal kap-
csolatban az igazgató a következőket nyi-
latkozta:
„Rengeteg dolgot terveztünk, és már na-
gyon sok minden el is indult a megvaló-
sítás útján. Minden egyes pályázatunk 
nyertes lett, örömmel mondhatom, hogy a 
Helikon Kastélymúzeum számláján majd 
nyolcmilliárd forintnyi fejlesztési forrás áll 
rendelkezésünkre. Hazai és több uniós for-
rásból áll össze ez a portfólió. Ezt nagyon-
nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, 
hogy történelmi léptékű fejlesztések előtt 
állunk, és minden rendelkezésünkre áll 
ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket megva-
lósítsuk.”

2011 óta közel 3 milliárd forint értékű 
fejlesztést valósítottak meg Keszthelyen, 
egyebek közt a kastélyenteriőr megújí-
tásával, az egykori Amazon szállodában 
létrehozott látogatóközponttal és az új 
kiállítással, a jelenleg nyolchektáros kas-
télypark rekonstrukciójával, valamint a 
Festetics-mauzóleum helyreállításával. 
Az idei évben megkezdődik a főépület 
gépészetének megújítása, a Vadászati 
Múzeum bővítése, a fejőház felújítása és a 
hátsó parki fejlesztés. A 2021-es vadásza-
ti világkiállításra készülve remélhetőleg 
már befejeződnek az egyes beruházások, 
de a fenékpusztai és szántódpusztai egy-
kori Festetics-ingatlanok helyreállítása 
sem marad el.
2019-ben a fejlesztések, megújulások 
állnak majd fókuszban, de látogatóknak 
is tovább bővül a kínálat könnyűzenei 
koncertekkel. Május 3-án Zorán, május 
4-én pedig a 100 Tagú Cigányzenekar 
koncertjét élvezheti a közönség. Ami 
pedig ritkaság napjainkban és örömhír 
a vendégeknek, hogy a belépőárak válto-
zatlanok maradnak.                               (HÉ) 

Idén is ellepik Keszthely főutcáját a maskarások
A farsangi időszak január 6-tól, vízke-
reszt napjától húshagyókeddig, vagyis 
a nagyböjt kezdetéig tart. Ezt a periódust 
a hagyományokhoz híven a vidámság, a 
jókedv, a bálok és mulatságok jellemzik. 
A régi időkben ekkor lehetett a legjobban 
párt találni, és egyben fontos esküvői sze-
zonnak is titulálták, mivel a húsvéti böjt-
kor már tiltott volt a menyegzők megtar-
tása. Az ünnepség csúcspontja kétségkívül 
az intervallum utolsó három napján tar-
tandó karnevál, melyet máig sok település 
megrendez. A leghíresebbek ezek között 
a velencei és a riói karneválok, de ekkor 
tartják hazánkban a legnevezetesebb far-
sanghoz köthető eseményt, a mohácsi bu-
sójárást is. 
Azonban nem kell ennyire messze men-
nünk akkor, ha részesei szeretnénk lenni 
egy hasonló hangulatú történetnek. 19. 
alkalommal rendezik meg ugyanis idén 

a Keszthelyi Városi Karnevál elnevezésű 
rendezvényt, mely rendkívül színes és ér-
dekes programnak ígérkezik. A Balatoni 
Borbarát Hölgyek által szervezett hagyo-
mányos eseményt ebben az évben február 
23-án, szombaton tartják. A télűző ünnep-
ségen nemcsak nézőként, versenyzőként is 
részt vehetnek az érdeklődők. Csatlakoz-
hatnak az óvodák, iskolák, civil szerveze-
tek és egyesületek nagyobb számú képvi-
selői is, de egyéni jelentkezők részvételére 
is számítanak a szervezők. 
A jelmezeseket 13:30-ra várják a Feste-
tics-kastély parkjába, ahonnan 14 órakor 
indul a várhatóan több száz maskarásból 
álló menet egészen a Fő térig. Minden ne-
vező részt vesz a jelmezversenyen is, őket 
a Goldmark Károly Művelődési Központ 
erkélyéről bírálják majd. A zsűri idén is a 
városi vezetőkből, civil szervezetek képvi-
selőiből és a borbarátnőkből áll össze. A 

felvonulóknak a Fő téri színpadon is lesz 
lehetőségük bemutatkozni a közönségnek 
egy maximum 3 perces műsor keretében. 
A résztvevők közül mindenki jutalomban 
részesül, de első, második és harmadik he-
lyezettet is kihirdetnek a színpadon a zsűri 
döntése alapján. A fődíjat idén is a Keszt-
hely és Térsége Vállalkozói Klub ajánlja fel.
A keszthelyi tél egyik leglátványosabb ün-
nepségére a következő hónap elejétől vár-
ják a jelentkezéseket. Nevezni február 22-
ig a helyi Tourinform irodában, a Kossuth 
utca 30. szám alatt nyílik lehetőség egyéni 
és csoportos számban is. Aki a megadott 
határidőig nem tud eljutni az irodába, an-
nak sem kell lemondania a részvételről, a 
beöltözött érdeklődők a helyszínen, a fel-
vonulás előtt is csatlakozhatnak a mulat-
sághoz. Ami garantált, az a felejthetetlen 
élmény, a jó hangulat és az élvezetes zene, 
de remélhetőleg nem kell nélkülözni a far-
sang elmaradhatatlan kellékét, a fánkot 
sem. 
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Kiscápák kiváló eredményekkel
A Magyar Úszószövetség is elismerte a 
Keszthelyi Kiscápák SE eredményeit. Az 
egyesület tavaly sikeres évet zárt, hatal-
mas eredmény, hogy már válogatott ver-
senyzővel is büszkélkedhetnek. Nemrég 
évzáró rendezvényen értékeltek a csapat 
tagjai, akik előtte két sikeres versenyző-
vel is együtt edzhettek.

A Csik Ferenc Tanuszodában az Euró-
pa-bajnoki ezüstérmes és ifjúsági olim-
piai bajnok Késely Ajnával, valamint a 
szintén ifjúsági olimpiai bajnok Berecz 
Blankával edzhettek együtt a keszthelyi 
kiscápák. A két versenyző Turi György 
mesteredzővel érkezett Keszthelyre. Ajna 
és Blanka előtt tanítványa volt például 
Cseh László, Kovács Ági és Egerszegi 
Krisztina. A Magyar Úszószövetség szak-
mai alelnöke úgy véli, hogy egy ekkora 
városból is kikerülhetnek sikeres úszók. 
A tanuszodában Nagy Bálint alpolgár-
mester is köszöntötte a MÚSZ alelnökét 
és a kiváló sportolókat. 
A Keszthelyi Kiscápák SE 2018-as évét 
egy ünnepi vacsorán is összegezték. 

Szántó Kata elnök elmondta, hogy kü-
lönleges évük volt, amit nehéz lesz túl-
szárnyalni.
– Huszonegy aranyjelvényes úszónk van, 
öt Jövő bajnoka válogatottunk, két Hé-
raklész válogatottunk és egy válogatott 
úszónk. Cél ezt a szintet megtartani és 
reméljük, hogy a jövőben, mint minden 
évben eddig, tudunk egy lépcsőfokot lép-
ni – tette hozzá. 
Az egyesület legeredményesebb sporto-
lóit kupákkal és ajándékokkal tüntették 
ki. A legsikeresebb kiscápa Hetyei Nóra, 
aki serdülő válogatottként már hazánkat 
is képviselheti. Elismerően szólt az egye-
sület eredményeiről a város vetése részé-
ről Nagy Bálint alpolgármester.
– Fontosnak tartjuk a sport eredménye-
ket, e területen a Keszthelyi Kiscápák 

Sport Egyesület nagyon jó, értékes ered-
ményeket ért el. – Öröm, hogy egyrészt 
az egyesületben nagyon sok sportoló 
vesz részt Keszthelyről és a város környé-
kéről, másrészt a sportágon beül olyan 
kiemelkedő eredményeket érnek el, ame-
lyek méltán öregbítik a város hírnevét.
Köszöntőt mondott a Magyar Úszószö-
vetség szakmai alelnöke. Turi György 
kifejtette, hogy a szövetség figyelemmel 
kíséri és támogatja a kiscápákat. Hangsú-
lyozta, hogy egy jövőben induló utánpót-
lás programmal több fejlesztési lehetőség 
nyílik meg a keszthelyi egyesület előtt is. 
Az ünnepségen jelen voltak a Kőbánya 
SC úszói és edzőjük is. A két sportoló-
val dr. Iglódi Endre beszélgetett az elhi-
vatottságról, tanulmányokról és a család 
szerepéről.

ANGUS           ESTEK

ízig-vérig Steak

Menüsor
ElőéTEl

Roast beef antipastival és fokhagymás bruschettával

lEvES
Csontleves zöldségekkel, sertésvelős maceszgombóccal

FőéTEl
Rostélyos, hátszín, bélszín, baconba göngyölt 

ceruzazöldbabbal, burgonyafánkkal, béarni mártással

DESSzErT
Csokoládé ganache, 

fehér csokoládés-mascarponés hab, mangószósszal

ASzTAlFoGlAláS:

+36 30 360 9015    I    johnspubservice@gmail.com

2019. február 7.  19.00
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Február 1. (péntek) 16.00
NépmesePont
ANGOL NYELVŰ MESEKLUB

Február 1. (péntek) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem
MAGYAR KULTÚRA DÍCSÉRETE
a Festetics György Zeneiskola 
növendékeinek komolyzenei
hangversenye

Február 1. (péntek) 18.00
Balaton Színház
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
A FÖLD SÓJA

Február 1. (péntek) 19.00
Balaton Színház
BOROS MISI SZÓLÓEST

Február 2. (szombat) 10.00
NépmesePont
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ 

Február 2. (szombat) 15.00
Balatoni Múzeum
FARSANG - AZ „ÖRDÖG INNEPE” 
kiállításmegnyitó

Február 4. (hétfő) 18.00
Balaton Színház
VILÁGjÁrÓ KLUB
INKA KÉK TÚRA

Február 5. (kedd) 18.00
Balaton Színház
Kedd-VeLeM
Vendég: SZALAI ISTVÁN

Február 6. (szerda) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
„HITTEL ÉS ALÁZATTAL 
VÖRÖSKERESZTES ÉLET 
ZALA MEGYÉBEN 1945-2016”
Kovács Tibor - kötetbemutató 

Február 7. (csütörtök) 14.00; 18.00 
Balaton Színház 
TRÓJA
Szigetszentmiklósi Sziget Színház

Február 9. (szombat) 10.00-18.00
Balaton Színház
XI. KESZTHELYI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS

Február 9-16.
Balaton Színház
HÁZASSÁG HETE

Február 11. (hétfő)
Fejér György Városi Könyvtár
SIMON BÖSKE – EMLÉKNAP

Február 12. (kedd) 17.00
Balaton Színház
BaLaTON SZíNhÁZ BarÁTI Kör
SZÍNHÁZBEJÁRÁS PINCÉTŐL 
A PADLÁSIG

Február 12-13. (kedd-szerda) 
Balaton Színház
ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI 
ÉS TÜNDÉRSZÉP ILONA
budapesti Fogi Gyermekszínház

Február 12-17. (kedd-vasárnap)
helikon Kastélymúzeum
A SZERELM HETE – 
VALENTIN NAP JEGYÉBEN

Február 13. (szerda) 17.00
Balaton Színház
NyITOTT SZeMMeL
A VONAT, MELYET NEM CSAK 
A MOZDONY HÚZ

Február 13. (szerda) 18.00
helikon Kastélymúzeum
KÓRUSHANGVERSENY

Február 14. (csütörtök)
Belvárosi Múzeumok
VALENTIN NAP AZ EROTIKUS 
PANOPTIKUMBAN

Február 14. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
LéLeKTaNI eSTéK
SZERESS ENGEM JOBBAN!

Február 14. (csütörtök) 18.00
helikon Kastélymúzeum
A SZERELEM ÚTJA
Bódis Bettina (szoprán),  
Németh Bálint (tenor)

Február 15. (péntek) 16.00
NépmesePont
RETRÓ MESÉK

Február 15. (péntek) 16.00
Balaton Színház
TKMe
A FERENCES PATIKÁTÓL
A SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁRIG

Február 15-17. (péntek-vasárnap)
Balaton Színház
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Február 16.  (szombat) 14.00
Balatoni Múzeum
FARSANGI CSALÁDI NAP

Február 16. (szombat) 15.00
NépmesePont
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ

Február 16. (szombat) 17.00 és 18.00
GKMK, nagyterem
GYERMEK ÉS FELNŐTT TÁNCHÁZAK
Február 18.  (hétfő) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
„MEGENGEDEM MAGAMNAK, 
S HAGYOM LELKEMET SZABADNAK”
kiállításmegnyitó (Farkas Katalin mandala, 
és  üvegfestő)

2019

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu

Ke     thely
Programok

február
Február 18 – 22. (hétfő-péntek)
Balaton Színház, Simándy terem
JÁTÉKOS TUDOMÁNY: 
TESTÜNK A CSODA
interaktív kiállítás gyerekeknek

Február 19. (kedd) 16.30
Balaton Színház
ANDREA WEAVER OLVASÓI KLUB

Február 19. (kedd) 17.00
Balaton Színház
LeNdüLeTBeN
TÖBB VAN BENNED, 
MINT GONDOLNÁD!
„HETEDIK” C. FILM VETÍTÉSE

Február 21. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház
CSÓKOS ASSZONY
Pesti Művész Színház

Február 22. (péntek) 16.00
Balaton Színház
NyITOTT SZeMMeL
ÖRÖKTŰZ I-II.

Február 22. (péntek) 16.00
NépmesePont
MESEMŰHELY

Február 23. (szombat) 14.00
Fő tér és sétálóutca
XIX. KESZTHELYI VÁROSI KARNEVÁL

Február 25. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA

Február 27. (szerda) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
BIZALOM AZ EMBERI ÉLET KINCSE – 
MÉLY REZGÉS TUBAHANGOKKAL
Clausen jens előadása

Február 28. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház 
ÚT a ZeNéheZ
A BÉCSI ZENEI KLASSZIKA 
EGYENSÚLY-ESZMÉNYE ÉS OPERÁI

Február 28. (csütörtök)
Balaton Színház, Básti terem
KREATÍV ANYABANYA WORKSHOP
Vezeti: Gyergyai Krisztina kreatív- 
és stílus blogger



132019. Január 30.   balatoni KRÓNIKA

GasztroBalatoni Krónika

IGAZI FINOMSÁG: TOROS KÁPOSZTA
Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 8 db savanyú káposztalevél, 8 dkg rizs,  
2 dl tejföl, 60 dkg kolbásztöltelék (vagy fűszeres, darált sertéshús), 2 evőkanál zsír, 
1 nagy fej vöröshagyma, 30-40 dkg sertéshús (vagy füstölt hús), 30 dkg kolbász, 
pirospaprika, só.

A kolbásztölteléket a megmosott rizzsel összegyúrjuk, majd a káposztalevelek-
be töltjük. A felforrósított zsíron üvegesre pirítjuk a finomra vágott vöröshagy-
mát, pirospaprikával megszórjuk, elkeverjük, és egy nagyobb fazékba tesszük. 
Elterítünk rajta egy réteg kimosott savanyú káposztát, rárakjuk a megtöltött 
leveleket, a nagyobb darabokra vágott húsféléket és a kolbászt. Beborítjuk a 
maradék káposztával, megsózzuk, felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, és 
lassan rotyogtatva, fedő alatt, másfél óráig főzzük. Tányérján ki-ki ízlése sze-
rint megtejfölözheti.

Az idei tél egyre hidegebb arcát mutatja, 
ezért nem árt felkészülnünk az extrém 
időjárási körülmények miatt adódó ext-
rém veszélyekre. 

Hallhatunk minden télen kéménytü-
zekről, füstmérgezésekről, elfagyott víz-
órákról, hóban elakadt autókról stb… 
Tartós és intenzív ónos eső vagy havazás 
idején villanyvezetékek szakadhatnak le, 
és faágak is letörhetnek a rájuk rakódott 
hó vagy jég súlya alatt, és okozhatnak 
sérüléseket emberekben, járművekben, 
otthonokban. Ezért ebben az időszakban 
még óvatosabb közlekedésre, körültekin-
tő parkolásra kérjük Önöket! Érdemes 

folyamatosan figyelemmel kísérni a hír-
adásokat és az időjárási előrejelzéseket. 
Bár néha túlzónak tűnhetnek a „narancs 
riasztás”-ok, ne feledjék, az ország más 

részén, akár csak 20-50 kilométerre tő-
lünk lehet, hogy valóban ítéletidő tom-
bol, ami nagyon rövid idő alatt hozzánk 
is elérhet!
A téli hideg idő beálltával veszélyben 
vannak a hajléktalanok és a fűtetlen la-
kásban élők, figyeljünk oda rájuk! A 0 
Celsius-fok alatti hőmérséklet kemény 
próba elé állítja az utcán élőket és a tü-
zelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős 
embereket. Védelmük érdekében a rend-

őrség társszervekkel – mentőszolgálatok, 
katasztrófavédelem, megyei és települési 
önkormányzatok, jegyzők és polgármes-
terek –, a jelzőrendszer részeként közö-
sen felhasznál minden rendelkezésére 
álló eszközt, és együttműködik a közszol-
gáltatást végző szervekkel és civil szerve-
zetekkel.
Az állami intézményeken és civil szerve-
zeteken túl az egyes állampolgároknak is 
nagy szerepük lehet abban, hogy a továb-
bi halálesetek megelőzhetők legyenek. 
Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével 
az eddigieknél jobban figyeljenek a kör-
nyezetükben élőkre, a legveszélyezte-
tettebb, magányos idős emberekre és az 
utcára szorult hajléktalanokra is!
 
Amennyiben tud olyan emberről, akit 
akármilyen okból kihűlés veszélyeztet-
het, kérjük, tegyen bejelentést az ingye-
nesen hívható 112-es segélyhívó számon, 
vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzatnak!
Egyben kérjük, hogy senki ne szégyell-
je, ha bajban van! Kérjen segítséget az 
önkormányzattól, illetve a különböző 
szociális és segélyszervezetektől, legyen 
szó tüzelőről, élelmiszerről vagy bármi 
másról!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek – Tél tábornok

illusztráció: Timothy P. Schmalz – Hajléktalan Jézus szobra
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Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Iroda főépítészi 

munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely város 
honlapján: https://www.

keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 11.

Dr. Horváth Teréz jegyző

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK 
IGÉNYLÉSE 

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lak-
címmel rendelkező, illetve Keszthe-
lyen tanított nyugalmazott pedagógu-
sok figyelmét arra, hogy lehetőségük 
van jubileumi diploma igénylésére. 
Aki 30 évet dolgozott pedagógus pá-
lyán, és óvónőképzőben, főiskolán 
vagy egyetemen
- 50 éve diplomázott, arany, 
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas, 
-  70 éve diplomázott, rubin díszokle-

velet kaphat. 
A kérelemhez csatolni kell:
- végzettséget igazoló oklevél másola-
ta vagy amennyiben már rendelkezik 
kiállított emlékdiplomával, akkor an-
nak másolata,
- rövid szakmai önéletrajz, amely 
tételesen tartalmazza az óvodapeda-
gógusi/pedagógusi pályán eltöltött 
éveket (munkahely, munkakör meg-
nevezése és évek száma),
- a munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolás másolata (például munkakönyv 
vagy nyugdíjazáskor kiállított mun-
kaviszony-beszámítás),
- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.
Az igények benyújtásának határideje: 
2019. február 28.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatal Jogi és Szervezési 
Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Ruzsics Ferenc polgármester

Gyógyítás még eredményesebben
A szakmaiságot, a precízebb és hatéko-
nyabb gyógyítást szolgálják azok a beren-
dezések, melyeket a napokban mutattak 
be a Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórházban.
A Kinesio-lab mozgásanalizáló laborba – 
mely a Festetics Fürdőházban kapott he-
lyet – Németországból és Olaszországból 
érkeztek modern gépek, melyek haszná-
latát a származási helyükön vendégként 
tanulták a gyógyfürdőkórház munka-
társai. A labor kialakításával kapcsolatos 
beruházás összesen 190 millió forintba 
került, az összeget saját bevételeiből gaz-
dálkodta ki a kórház. A bemutatón – me-
lyen részt vett Sárfalvi Péter, az EMMI 
helyettes államtitkára – dr. Kvarda Attila 
főigazgató kiemelte: a labort azért léte-
sítették, hogy ellenőrizni tudják a hévízi 
gyógykúrák eredményességét. 
– Eddig ezen eredményességet skála-
rendszer segítségével csak szubjektív ala-
pon tudtuk mérni. Így viszont objektív 
alapokra tudjuk helyezni, hiszen olyan 
laboratóriumi eszközöket, berendezé-
seket sikerült beszereznünk, amelyek a 

csontrendszerünket, vázrendszerünket, 
izomrendszerünket objektíve értékelik, 
hogy azok milyen állapotban vannak, 
milyen mozgástartományba tartoznak – 
mondta.
A Kinesio-lab szeptemberben nyitott 
meg a kórház betegei számára, mostantól 
azonban díjfizetés ellenében bárki igé-
nyelheti a szolgáltatást. A bemutatón el-
hangzott, hogy a kórház elsődleges célja 
a saját betegeinek ellátása, de a fenntart-
hatóságot segíti a díjfizetéses szolgáltatás. 
Vas-Barna Rita, a Kinesio-lab részlegve-
zetője kiemelte: egészséges, illetve beteg 
emberek egyaránt igénybe vehetik a szol-
gáltatásaikat.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Önöket, hogy a Keszthelyi Kórházban 
2019. február 1-től a laborvizsgálatok rendje változik!

2019. február 1-től csak érvényes beutalóval lehet 
laborvizsgálatra jelentkezni!

Az elmúlt idõszakban a Központi Klinikai Laboratóriumunk 
forgalma rendkívüli mértékben megnövekedett. 

Ennek következtében nagy a zsúfoltság a laboratórium előterében, 
várójában, és ez veszélyeztetheti a laboratóriumi vizsgálatok 

elvégzésének pontosságát, validitását és időbeliségét.
A vérvételt nem igénylő minták leadása időpont kérése nélkül, 
soron kívül továbbra is lehetséges (reggeli első vizeletminta, 

székletminta, mikrobiológiai vizsgálatra küldendő vizsgálatok, 
mint: vizelet, torok-, garat-, sebváladék, köpet stb...)

Előjegyzés nélkül, illetve a beutalón szereplőtől 
eltérő időpontban a labor nem tudja fogadni Önt!

Amennyiben az előjegyzett időpontban nem jelent meg, 
új időpontot kell kérnie!

A leletkiadás ideje hétköznapokon 13:00 – 15:00 órára változik!

Amennyiben beutalóján nincs feltüntetve a vérvétel időpontja, a köz-
ponti előjegyzőben a 06 83 311-788-as telefonszámon kérhet időpontot!

Dr. Kvarda Attila főigazgató
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programajánló
keszthely városi programok

 

moziműsor
 tapolca

2018. január 24 –
                         február 27.

A Magyar kultúra dicsérete címmel a 
Festetics György Zeneiskola növendékei 
adnak komolyzenei hangversenyt a Bala-
ton Színház Simándy termében február 
1-jén 16 órakor.

február 1.
Komolyzenei koncert

Szalai István, a Keszthelyi Spartacus SE 
sakkszakosztályának vezetője lesz a ven-
dége a Kedd-velem című sorozatnak. A 
beszélgetés február 5-én 18 órakor kez-
dődik a Balaton Színházban.

Február 5.
Kedd-velem BÚÉK     

január 24 – február 6. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft
Instant család    
január 24 – február 6. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A két királynő     
január 24 – február 6. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
Kurszk      
február 7 – 12. 
csütörtök – kedd 16:00 1200,-Ft 
február 13. szerda 14:00
A két királynő     
február 7 – 12. 
csütörtök – kedd 18:00 1200,-Ft 
február 13. szerda 16:00
A csodagyerek     
február 7 – 12. 
csütörtök – kedd 20:15 1200,-Ft 
február 13. szerda 18:15
Kölcsönlakás  
február 13. szerda 
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS! 20:00  
A Lego-kaland 2  
február 14 – 20. 
csütörtök – szerda 14:00 2D 1200,-Ft
ALITA: A harc angyala  
február 14 - 20. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft 
A kedvenc     
február 14 – 20. 
csütörtök – szerda 18:15 1200,-Ft                                       
Kölcsönlakás  
február 14 – 20. 
csütörtök – szerda 20:15 1200,-Ft 
Így neveld a sárkányodat 3  
február 21. csütörtök 11:00 3D, 13:00 2D  
február 22 – 27. 
péntek – szerda 14:00 3D 1400,-Ft
16:00 2D 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)

Boros Misi szólóestjére kerül sor a Bala-
ton Színházban február 1-jén 19 órakor.

Szólóest

A Fejér György Városi Könyvtárban feb-
ruár 6-án 17 órakor mutatják be Kovács 
Tibor Hittel és alázattal. Vöröskeresztes 
élet Zala megyében 1945–2016 című kö-
tetét.

Február 6.
Könyvbemutató

Farsang: Az ördög innepe címmel nyílik 
kiállítás február 2-án 15 órakor a Balato-
ni Múzeumban. 

február 2.
Farsang: Az ördög innepe

A Világjáró Klub szervezésében Inka 
kéktúra címmel tartanak előadást a Ba-
laton Színházban február 4-én 18 órakor.

február 4.
Inka kéktúra

Házasság hete
A Balaton Színházban ismét megren-
dezik az Esküvői kiállítást, mely febru-
ár 9-én 10 órakor kezdődik. Program: 
10.00: pódiumbeszélgetések. 13.30: 
DJ for Event. 14.00: divatbemutató: 
Kékház Esküvői Szalon és a Banderas 
Férfi Divat. 15.00: Pál Kriszti énekesnő. 
15.40: Milyen menyasszonyi ruhát vá-
lasszak? – Gyergyai Krisztina szín- és 
stílustanácsadó. 16.00: divatbemutató: 
Makány Márta divattervező kollekciója. 
17.00: tombolasorsolás.
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Hévízi Tófürdő 
szenzációs farsangi ajánlata

Hévízgyógyfürdő 
és Szent András Reumakórház 

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
spaheviz@spaheviz.hu • (+36) 83 342 830

Nyitvatartás:
Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő, wellness vége: 17.00 • Fürdő zárás: 17.30 

Bővebb információ:
www.spaheviz.hu

 Egész napos 
Tófürdő belépő 

3 700 Ft
(Érvényes: 2019.02.28-ig)


