A kultúra ünnepe

A kép forrása: www.marcaliportal.hu

(A beszédet magnóra vetük, és – annak
mély mondanivalója és igazsága miatt - lapunkban is közöljük, hogy azok is elolvashassák,
akik nem tudtak ott lenni a szombati rendezvényen.)

Joó Ferenc

Bató Bernadett

Tóth Lajosné ünnepi beszéde

- Itt is el fog hangozni ma este -

minden magyaré.

Isten, áldd meg a magyart…”

A nyughatatlan Lantos Berényben festi Pécset

- Februárban lépsz át a nyolcvanharmadik évedbe. Milyen volt ez a nyolcvanhárom
esztendő?
- Nagyon kemény harcokat vívtatok, a feleségeddel, Apagyi Máriával együtt, a művészetoktatás terén…
- Legutóbb másfél éve találkoztunk, akkor arról is beszélgettünk, hogy a mostani világod egészen más, mint a korábbi, nagyrészt Balatonberény határozza meg, ahová elköltöztetek Pécsről. Újraértékelted a dolgaidat, a világot?

- Bölcsebb ez a látásmód?
- A most bemutatott könyvnek az a címe: Lantos. Mintha egy ikon lennél.

- Mi nem volt például tudatos?

Balogh Z.
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/A_nyughatatlan_Lantos_Berenyben_festi_Pecset/42312

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
2011. január 22-én

Lipták Gábor: Aranyhíd

„Munkám célja nem a halott történelmi anyag feltámasztása, hanem múltunk eleven hagyományainak olvasmányos, érdekes formában történő megírása és népszerűsítése. Olvasóimat honismeretre, műemlékeink megbecsülésére, az
ország szép tájainak megkedvelésére, a jó értelemben vett hazaszeretetre szeretném buzdítani.”

Ottné Bene Teréz

Köszönetnyilvánítás

Felhívás a jégen tartózkodás során bekövetkező
balesetek megelőzésére
Jégen való tartózkodás kötelező előírásai

Néhány további íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:
•
ne menjünk mély vizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes,

A jég kellő szilárdságúnak mondható, ha minden pontján legalább 12 cm vastagságú,
a felszíne sima.

Tisztelettel:
Schenk István sk.
jegyző

Civil szervezetek, figyelem! Megjelentek az NCA pályázatok!

Horváth Péter

Vöröskereszttel kapcsolatos esemény

Kovács Nándorné
Vöröskereszt Alapszervezet titkára

N C A Ta n á c s a d ó N a p
Civil szervezetek, figyelem!

NCA Tanácsadó Napokat

Balatonmáriafürdőn, Bajcsy- Zs. u. 257., 2011. február 8-án 17
órai kezdettel
Udvaros Renáta, Civil Szolgáltató Központ vezetője
Telefon: 30/ 518-8747

A marcali Munkaügyi Kirendeltség közleménye

Üdvözlettel: Balogh Miklósné sk. kirendeltség-vezető

Gyüttmentek

„Én itt ebben a faluban „gyüttment” vagyok.”
„Húsz éve élek Kékkúton,…még mindig „gyüttment” vagyok. Révfülöpön nőttem fel, innét 5
km-re.”
„Nagyszerű úr az én apám… Az Érdmintszentre beköltöző Ady Lőrincet gyüttmentnek hívják…. Így engem is ezzel illetnek.”
„Gyüttment” polgármester Jászai díjja
Az est végén búcsúzóul meghallgathattunk három verset a készülő kötetből, melynek munkacíme M1-M7 – a cím az autópályák azon szakaszára utal, ahol a legtöbb baleset történik.
A költő vallomása szerint: „nekem, ez az 5 km a hazám”, ahol végre nem „gyüttment” vagyok, hiszen „mióta az emlékezete tart", családja generációkra visszamenőleg az volt... Szálinger Balázs egy helyen biztosan nem „gyüttment” – a magyar irodalomban."

Csiri

Töredék

A Balaton fejlesztés:
A Balaton környék központosan irányított fejlesztése gyakorlatilag 1957-ben indult
meg. A regionális terv készítésével egy időben létre hívták a Balatoni Intéző Bizottságot és
feladatává tették a Balaton-vidék fejlesztési problémáinak összefogását, a problémák megoldásának kezdeményezését és sokrétű feladat elvi irányítását. A regionális terv megvalósításának elősegítésére a Balatoni Intéző Bizottság évi mintegy 40-50 millió Ft hitelkeret felett
diszponál. (...) 1969-ben öt település [Balatonszemes, Balatonmária, Balatonberény, Balatonfűzfő, Balatonederics] kivételével valamennyi parti településnek közműves vízellátása
volt. (...) Az üdülőhelyeken az állam által végzett út- és járdaépítés, továbbá közművesítés
nagymértékben növeli a nyomvonal mellett fekvő ingatlanok értékét még akkor is, ha a tulajdonos a közműveket nem vezeti be telkére. Indokolt ezért az érintett telektulajdonosokat útés területfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezni. E címen az alapvető közművek, továbbá az út és járda tényleges költségének egy részét kell áthárítani. (...)

A Központi Fejlesztési Program várható eredményei 1971-1975 között: Nagy összefüggő
üdülőterületek létrehozása, illetve közművesítése Siófok Tisztviselőtelepen, Siófok Ezüstparton, Zamárdiban, Szárszón, Balatonberényben, Keszthelyen, Révfülöpön, Balatonfüreden és
Kenésén. Erre a programra 186 millió Ft fordítható.
(...) Balatonberényben a község nyugati végén, a 7l-es fő közlekedési út és a tó közötti területen a [rendezési terv szerint] 49 hektár új üdülőterületet lehet feltöltéssel biztosítani. A terület nagyüdülős övezete azonban csak szennyvízcsatorna kiépítése után válik építésre
alkalmassá, s minthogy a csatornázási főművek építését nem lehetett a programban szerepeltetni, a teljes terület egy részének [I. ütem] feltöltését és közművesítését [szennyvízcsatorna
nélkül] tartalmazza a program. Előirányzott terület 12 hektár, elhelyezhető férőhely 500 fő.
(...) (Tóth Kálmán szerk. Balaton. Bp, 1974)

Lejegyezte: Futó Elemér

Kedves „Gyüttmentek”!

Eőry Béláné

Ve r á n a k

Csiri

A süni

Gizi és Béla

Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási ideje
Könyvtár és eMop nyitvatartási ideje:
Kedd, szerda, csütörtök: 14.00-19.00
Péntek, szombat:
14.00-18.00
Csütörtök:
Rendszeres szakkörök és klubok,
rendezvények
Hétfő:
Péntek:

Kedd:
Szombat:

Szerda:
Vasárnap szünnap

K e s z t h e l y i p r o g r a m o k 2 0 11 . f e b r u á r
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

Hangversenyek, KONCERTEK

Egyéb PROGRAMOK, ÜNNEPEK

CSALÁDI PROGRAMOK
„Családi döngicsélő”
A Goldmark Művelődési Központ
nagytermében

A műsorváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják!
Osvald Bálint

Marcipán új labdája

Bató Bernadett

a Szerkesztők

Kedves Laura és Barátai!
Engedjétek meg, hogy lányaink által készített kis üdvözlőlappal kívánjuk nektek: Áldott,
békés, szeretetben teljes ünnepeket!
Van egy jó hírem! Úgy néz ki, hogy rövidesen lesz saját lakásunk!
Sok puszi! Szeretünk benneteket!
Üdvözlettel:
Miki, Virág, Zsuzsi, Inke
(Joó család)
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy
amennyiben nem a saját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

