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A keszthelyi városházán tartott projektnyitó rendezvényen 
Ruzsics Ferenc polgármester hangsúlyozta: a lakosság régi 
vágyát is teljesítve egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, 
leromlott állapotú ipari műemléki épületegyüttest újítanak 
meg a projekt jóvoltából, mely ezáltal a keszthelyi városköz-
pont új ékessége lehet. A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló fejlesztés során lehetőség nyílik a sörház és a 
kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű rekonst-
rukciójára, amelynek eredményeképpen a helyreállított épü-
letben új, sokfunkciós, kereskedelmi-szolgáltató és közös-
ségi terek létesülnek, melyek széles célcsoportokat lesznek 

képesek kiszolgálni. A sörház belső udvarát is rendezik, a 
romos épületmaradványok elbontásával zöldterületet alakí-
tanak ki. A projekt emellett megteremti a keszthelyi kézmű-
ves sörfőzés alapjait az ehhez szükséges helyiségek kialakí-
tásával. A közbeszerzési eljárás során a budapesti székhelyű 
Investmondi-System Kft. nyerte el a kivitelezés jogát, és a 
napokban át is veszik a munkaterületet. „A Reischl-féle sör-
ház felújítása” elnevezésű, TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 
azonosítószámú, százszázalékos támogatású projekt mun-
kálatai várhatóan 2020-ban fejeződnek be.

Megújul   
a Reischl-sörház 
Megkezdődik a nagy múltú belvárosi műemléképületnek, a Reischl család egykori 
sörházának felújítása Keszthelyen. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázatán elnyert 850 millió forintos európai uniós támogatás segítségével megvaló-
suló beruházás kivitelezői szerződését csütörtökön ünnepélyes keretek közt írták alá.

A műemlékegyüttes Keszthely múltjának egy jelen-
tős darabja, mely a Festetics, Hofstadter és Reischl 
családok emlékét hordozza. A sörgyár épületét 
Festetics György építtette az 1700-as évek végén. 
1793 körül korszerűsítették, majd uradalmi ser- és 
pálinkafőzőként működött egészen 1844-ig, mikor 
a Morvaországból hazánkba települt serfőzőmester, 
Reischl Vencel vette bérbe. A vállalkozás fellendült, 
1864-ben Reischl megvásárolta a sörház tulajdonjo-
gát. A következő bővítést már unokaöccse, ifj. Reischl 
Vencel végeztette, és a vállalkozás ezt követően több 
mint 100 éven keresztül jelentős gazdasági szere-
pet játszott a város életében. A 18. századi uradalmi 
serfőzde lényegében ekkor alakult át nagy kapaci-
tású, gépesített sörgyárrá. A „Reischl-féle étterem 
és sörkert” hamarosan a balatoni turizmus egyik 
legkedveltebb helyévé vált. Később sajtüzem kapott 
itt helyet, az utcafronti barokk szárnyban pedig laká-
sokat alakítottak ki. Az épületegyüttest 2004 január-
jában nyilvánították műemléki védett értékké.

Az egykori Reischl-féle sörgyár adhat majd otthont a 
helyi mezőgazdasági termelők piacra jutását támogató 
szövetkezeti boltnak. A keszthelyi önkormányzat az eh-

hez szükséges infrastruktúra kiépítésére 249,73 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán. A 
pályázat megvalósításával Keszthely Város Önkormány-
zatának legfőbb célja a helyi mezőgazdasági kister-
melők helyzetbe hozása, hogy termékeik rövid ellátási 
láncon keresztül, a lehető legrövidebb úton jussanak el 
a helyi fogyasztókhoz.
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■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Szépség-sziget Vonyarcvashegy, Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

4. adás 
június 21-én

Vendégeink: 
Mátrai Gabriella Rejuvena 

Esztétika és Toman Diet  
Hévíz üzlettulajdonosa, 

Bán Orsolya reflexológus, 
természetgyógyász

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. július 5-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin
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A fiatalok dolgozhatnak, enyhítve ezzel a Balaton térségi 
munkaerőhiányt, ugyanakkor nyaralhatnak is, mégpedig 
kedvezményes áron. Az összefogásnak köszönhetően egy 
új projekt indul hamarosan Keszthelyen és környékén. A 
részletekről a napokban tartottak sajtótájékoztatót. 

Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere hangsúlyozta: az 
elmúlt évek igazolták, hogy Keszthelyen és térségében je-
lentős változás állt be a munkaerőpiacon, a kereslet-kínálat 
egyensúlya felborult, és nagy problémát okoz a vállalkozók-
nak a munkaerő hiánya, főleg az idegenforgalmi szezonban. 
Ezért is vált szükségessé a szervezett diákmunka megva-
lósítása. Ha az ország különböző területeiről a Balatonra 
tudnak jönni a diákok – alapvetően főiskolásokról és egyetemistákról 
van szó – s a nyári szünidejüket vagy annak egy részét a tónál tudják 
tölteni, kedvezményes szállásdíjakkal, az a munka mellett vonzó 
számukra.

A projekt egyik résztvevője a Balaton Fejlesztési Tanács és annak 
munkaszervezete. Fodor Márk, a BFT tagja szerint sok motivált, ide-
gen nyelvet beszélő fiatal szeretne dolgozni, csak nincsenek megszó-
lítva. Az ország több részébe pedig kevésbé jutottak el információk. 
Most az EuDiákok Iskolaszövetkezet is segít a 18–23 évesek toborzá-
sában. Elmondta: a program folyamán minimum negyven napra, s 
elsősorban a kiemelt szezonban Kelet-Magyarországról érkeznek diá-
kok. A fiatalok nagy lelkesedéssel jelentkeztek, és több mint kétszázan 
várják, hogy Keszthelyen és környékén dolgozzanak, nyaraljanak.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is aktívan részt 
vesz a zalai munkaerőhiány szűkítésének megoldásában. A szervezet 
a partnerek és a fiatalok közti közvetítést vállalta fel. Pácsonyi Imre, a 
ZMVA elnöke kiemelte: megtörtént a vállalkozók igényeinek felmé-
rése, s ha jelentkező keresi fel a keszthelyi vagy akár más irodájukat, 
vagy telefonon érdeklődik, akkor megkap minden fontos informáci-
ót.

Jelenleg tizenkét szakmában várnak nyári 
munkára jelentkezőket. A legnagyobb hiány a 
vendéglátásban mutatkozik. A munkába állás 
július 1-jével kezdődhet. A szálláskeresőknek 
sem kell azon törni a fejüket, hol találnak olcsó 
albérletet. A Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rum mint konzorciumi partner ebben tud segí-
teni. Szabó Károly, a Zala Megyei Szakképzési 
Centrum kancellárja elmondta: a centrumnak 
két tagiskolája érintett a kollégiuma révén: az 
Asbóth-iskola, illetve a nagyobb kapacitással 
rendelkező Keszthelyi VSZK. Mindkét helyen 
közel 160 főt tudnak elhelyezni. Az előzetes 
felmérések alapján mindenkinek tudnak majd 
szállást biztosítani, a projekt révén ötszáz forin-
tos kedvezményes áron.

Bővebb információt személyesen a ZMVA-
irodákban, illetve a 83-510 905-ös telefonszá-
mon kaphatnak az érdeklődők.

Parkoló 
autósok  
figyelem!  

Az elmúlt idő-
szakban sajnos 
több bejelentés 
is érkezett a VÜZ 
Nonprofit Kft.-hez, 
hogy ismeretlen 
személyek – ma-
gukat parkolási 
ellenőrnek kiadva – 

az általunk üzemeltetett díjköteles 
parkolókban vagy a város ingyenes 
parkolóiban parkolási díjat szednek 
vagy pótdíjat kérnek a tájékozatlan, 
elsősorban külföldi autósoktól.

Fokozottan felhívjuk figyelmüket, 
hogy a parkolási díj megfizetése 
kizárólag a parkolóautomatánál, 
illetve mobiltelefon segítségé-
vel lehetséges Keszthelyen. A 
parkolóellenőrök a munkaköri 
leírásuk alapján készpénzt nem 
fogadhatnak el, pótdíj befizetésre 
sincs náluk lehetőség, azt kizárólag 
a Piac téri ügyfélszolgálati irodánk-
ban, postai úton, illetve átutalással 
tehetik meg. A parkolási ellenőrök 
fényképes igazolvánnyal rendelkez-
nek, mellyel igazolni tudják, hogy a 
VÜZ Kft. nevében végzik munkáju-
kat. A díjköteles várakozóhelyeket 
minden esetben KRESZ szerinti és 
háromnyelvű tájékoztató táblák jel-
zik, ezeken a területeken kell fizetni 
a parkolásért.
Tisztelettel:
VÜZ Nonprofit Kft.
Parkoló- és Piacüzemeltetési 
részleg

Az eseményen felszólaló Ruzsics Ferenc polgármester kritikusan szólt Károlyi Mihály-
ról, aki köztársasági elnökként méltatlanul képviselte hazánkat a békeszerződések 
tárgyalásakor. Megemlékezett Kratovil Károlyról, akinek vezetésével a székely hadosz-
tály csak 1819 áprilisában tette le a fegyvert.
A megemlékezés zárásaként a városvezetők és résztvevők koszorút és gyertyákat he-
lyeztek el a Várkertben álló kettős keresztnél.
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A múlt század vagy talán ezer év történelmének 
legaljasabb politikai ténykedései voltak azok, ame-
lyek a trianoni diktátumig vezettek. Ezt Doma László 
mondta június 4-én a Várkertben tartott megemlé-
kezésen. A trianoni békediktátum aláírásának évfor-
dulóján a történész rámutatott, hogy hazánk útjában 
állt a pánszláv unió elképzelésének és a háttérha-
talmaknak is, ezért volt a példátlan büntetés.  

Trianonra emlékeztek

Diákmunka, nyaralással 

Utóbbi helyen 2-án (15–18 óráig), 8-án (13–16), 15-én (13–16), 
22-én (13–16) és 29-én (13–16) tartanak véradást. Július 4-én (15–
18) Sármelléken, a művelődési házban, 6-án (13–15) Keszthelyen, 
az Alpha Parkban, 11-én (16–18) Dióskálon, a faluházban, 18-án 
(11.30–14) Hévízen, a gyógyfürdőkórházban, 25-én (15–18) ugyan-
csak Hévízen, a Spinning Klubban lesz véradás.

Nyáron különösen fontos, hogy mi-
nél többen adjanak vért. A Magyar 
Vöröskereszt keszthelyi szervezete 
és a Keszthelyi Kórház vérellátója 
júliusban is várja a segíteni akaró-
kat. 

Véradások júliusban

Gyermekek 
keszthelyi szemmel
Rendkívül népszerű volt „Az én városom, Keszthely” című rajzpályázat, Keszthely 
Város Idősügyi Tanácsa felhívására több mint száz gyermek küldte be alkotását, 
melyeken a település természeti és épített örökségeit mutatták be. A rajzokból kö-
tetet is kiadtak, melyet a múlt heti, Balaton Színházban tartott díjkiosztón mutat-
tak be. A nyertes rajzokból jótékonysági licitet is szerveztek. A könyvek eladásából 
és az adományokból befolyt összeget a Keszthelyi Kórház gyermekosztályának 
ajánlották fel.  
– Fontosnak tartjuk a gyerekek szülőhelyük, 
lakhelyük iránti elkötelezettségét, s egyúttal 
azt, hogy erre minél előbb fölhívjuk a figyel-
met. Az Idősügyi Tanács az elmúlt évben 
is nagyon sok olyan programot szervezett, 
ami a generációk közötti kapcsolattartást, a 
generációk közötti kapcsolat erősítését cé-
lozta, ez a mai alkalom is ilyen, s rendkívül 
fontos. Ahhoz ugyanis, hogy egy város erős 
legyen, erős közösségekre van szüksége, az 
erős közösségekhez pedig közös munkára, 
együttműködésre – hangsúlyozta Nagy 
Bálint alpolgármester, az Idősügyi Tanács 
elnöke.
– Nemcsak a rajzpályázat, hanem a rajzokból létrejött 
kiállítás eredményeképpen egy szép könyv készült el. És nemcsak rajzok szület-
tek, hanem érdekes kis mondatok, leírások is, a gyermekek megfogalmazták, hogy 
miért szeretik Keszthelyt – mondta Vozár Péterné, az Idősügyi Tanács alelnöke.
Diákok műsorát követően a díjakat és okleveleket Nagy Bálint adta át a fiatalok-
nak. Az est során a nyertes rajzokra szerveztek jótékonysági licitet, melynek során 
400 ezer forintot gyűjtöttek össze, mely összeget át is adták dr. Mischl Olgának, a 
Keszthelyi Kórház gyermekosztálya vezetőjének. A jótékonyságon összegyűlt pénz 
tartalmazza „Az én városom, Keszthely” című könyv eladásából származó bevételt 
is. A kötetet az érdeklődők továbbra is megvásárolhatják Keszthelyen, a HEFI 
irodában. A további bevételek ugyancsak a kórházhoz kerülnek. 



– „Mindent” nehéz lenne felsorolni, ta-
lán pár gondolatot említenék. Születésem 
óta (1947) élek Keszthelyen. Itt végez-
tem általános és középiskoláimat. Csu-
pán viszonylag rövid időre, a diplomák 
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola, ELTE 
BTK népművelés szak) és a doktori meg-
szerzése kapcsán kerültem Budapestre, 
illetve Szegedre. Édesapám keszthelyi 
gyógyszerész volt, édesanyám 1939-es 
lengyelországi menekült. Éppen ezért 
talán nem tűnik furcsának, hogy otthon 
a magyar és lengyel nevelés egyforma 
hangsúlyt kapott. Többen megkérdezték 
tőlem: inkább magyarnak avagy lengyel-
nek érzem magamat? Válaszom minden 
esetben: megélem teljes magyarságomat, 
ahogy megélem lengyelségemet is. Sze-
rencsém volt abban, hogy az Ég tulajdon-
képpen két hazát adott nekem. S nem is 
akármilyeneket! Tízéves voltam, amikor 
édesapám gyógyíthatatlan betegségben 
elhunyt. Ezt követően édesanyám lett 
a családfenntartó. Pénztárosnak vették 
fel az egykor tulajdonunkban lévő Két 
Oroszlán patikába. Ekkor velünk élt még 
lengyel nagyanyám is. Családom lengyel 
ágában számos író, színész, újságíró, 
festőművész volt. Talán ez ivódott bele 
génjeimbe, amikor szívesen szerepeltem 
iskolai előadásokon, a keszthelyi Irodal-
mi Színpad tagja is lettem, s színpadunk 
a Helikonokon rendszeresen aranyérmes 
lett. Szívesen rajzoltam, és minden érde-
kelt, ami a művelődéssel, a történelem-
mel kapcsolatba hozható volt. Így lettem 
a vizsga letételét követően, még gimna-
zista koromban idegenvezető. Ezen a te-
rületen kaptam meg első kitüntetésemet 
is, amit 1974-ben Budapesten, a Fészek 
Klubban vehettem át: kiváló idegenveze-
tő. Nagyon büszke voltam…
Dr. Cséby Géza szakmai tevékenysége 
rendkívül gazdag.
– Mintegy 30 évig voltam a Goldmark 
Károly Művelődési Központ igazgatója. 
Amikor megkaptam kinevezésemet, nem 
volt ismeretlen az intézmény. Amint em-
lítettem, középiskolás koromban itt mű-
ködött az Irodalmi Színpad, amelynek 
tagja voltam, itt került sor amatőr képző-
művészeti munkáim kiállítására. Minden 
igazgató kicsit a saját képére formálja át 

az általa vezetett intézményt. Így történt 
esetemben is. Fantasztikus kollégáim, 
munkatársaim voltak. Rendszeresebbek 
lettek a képzőművészeti kiállítások, az 
irodalmi estek. Számos új kezdeménye-
zést indítottunk el. Rendszeresebbek let-
tek a lengyel kultúrát Magyarországon 
és a magyar kultúrát Lengyelországban 
bemutató rendezvényeink. Igazgatósá-
gom alatt balesetveszély miatt be kellett 
zárni a színház nagytermét, ezért a szín-
házklubban létrehoztuk a pódiumeste-
ket, az udvaron pedig szabadtéri kisszín-
padot építettünk. Rendszeresek voltak 
a remek előadások. Közel két évtizedes 
„harc” után felújításra került a színház, s 
most már Balaton névvel remek színhá-
zi, zenei, mozgásművészeti előadásokat 
fogadhatott, évente közel 130 alkalom-
mal. Nyugdíjba vonulásom évében je-
lentettem meg A „Goldmark” – 55 éves a 
keszthelyi Goldmark Károly Művelődési 
Központ és Színház című, számos képpel 
ellátott, az intézmény történetét feldolgo-
zó kötetet.
Életében kiemelkedő szerepet töltöttek és 
töltenek be ma is a lengyel kapcsolatok.
– Irodalmi tevékenységem műfordítással 
kezdődött, amikor Marian Brandys Egy 
fiú a vonatról című elbeszélését lefordí-
tottam, és a Veszprémi Napló gyermek-
rovatában meg is jelent. Ekkor jártam 
az általános iskola nyolcadik osztályába. 
Igazi debütálásomra még jó pár évig kel-
lett várni, nevezetesen 1982-ig. Akkor a 
Somogy című folyóirat szerzői gárdájá-
hoz tartoztam. Ezt követően jelent meg 
első műfordításkötetem is (1994). Azóta 
több, részben kétnyelvű, lengyel antoló-

gia fordítója lehettem. Összesen 21 köte-
tet tudhatok magaménak, melyek közül 
külön kiemelném A Keszthelyi Helikon 
– Gróf Festetics György szerepe a ma-
gyar művelődéstörténetben című, 2017-
ben megjelent monográfiámat. Számos 
belföldön és külföldön megjelenő folyó-
irat, antológia, versgyűjtemény közölte 
verseimet, műfordításaimat, esszéimet. 
Közel 300 tanulmányom, esszém, publi-
cisztikai cikkem jelent meg. Rendszeres 
résztvevője vagyok a lengyelországi nem-
zetközi irodalmi találkozóknak. Tartot-
tam előadást, rendhagyó irodalomórát a 
varsói egyetemen, a krakkói II. János Pál 
Egyetemen, hasonlóképpen a Lember-
gi (Lwów, Ilyvó) Egyetemen. Keszthely 
lengyel testvér-, illetve partnervárosai-
val tartott szoros kapcsolatom elősegíti a 
városok közti olajozott együttműködést. 
Talán éppen ennek köszönhetően lettem 
Piwniczna-Zdrój díszpolgára, és kaptam 
meg Stary Sączban a Stary Sącz Szolgála-
táért aranyjelvényt.
Keszthely város napján díszpolgári cí-
met kapott, s kinevezték konzullá. S 
hogy mindezt miként élte meg?
– 2019. június 1-je valóban kiemelkedő 
nap volt az életemben. Nem kis megha-
tódottsággal vettem át a díszpolgári cí-
met és röviddel rá a lengyel konzulátus 
„kulcsait”. A testület, élén a polgármester 
úrral és a hivatal, élén a jegyző asszony-
nyal a legnagyobb odafigyelést tanúsítot-
ták annak érdekében, hogy a konzulátus 
megnyitója kellően ünnepélyes és emlé-
kezetes legyen. Ezért nagy köszönet jár. 
A márciusban aláírt „megbízóleveleket” 
lengyel és magyar államtitkárok adták át 
június 3-án a budapesti Lengyel Nagykö-
vetségen. A díszpolgári cím és a tisztelet-
beli konzullá való kinevezésem az eddigi 
eredmények kifejezésén túl a bizalom jele 
is. Ezt kell mindig, minden alkalommal, 
minden cselekedettel szem előtt tartani.
Dr. Cséby Géza újabb munkákat tervez.
– A napi elfoglaltságom mellett egy ré-
gebbi adósságomat szeretném törlesz-
teni, tanulmányt írni gróf Festetics (I.) 
György temetésének megszervezéséről, 
lefolyásáról. Még ebben az évben szeret-
ném befejezni egy lengyel gyermekre-
gény magyarra fordítását.

Dr. Cséby Géza díszpolgári címet és lengyel konzuli kinevezést vehetett át Keszt-
hely város napján. Ezen jeles események kapcsán kértük bemutatkozásra.
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Díszpolgárként és konzulként
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Az óvodásoktól kezdve az iskolásokon át a felnőtt korosztályig 
minden csoport bemutatta az elmúlt nyolc hónap alatt elsajátí-
tott tudását. Többeknek ez volt az első előadásuk. A jazzbalett-
tanfolyam nagyon népszerű volt idén is, az oktatás szeptember-
től folytatódik. 

Jazzbalett-táncgála Keszthelyen
Összesen 65 táncos adott elő kortárstánc, 
moderntánc, klasszikus balett és színpadi 
tánckoreográfiát az idei jazzbalettgálán. 

Ünnepelt a Ranolder-iskola
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Újraalapításának 15 éves évfordulóját ünne-
pelte a keszthelyi Ranolder János Római Ka-
tolikus Általános Iskola. Mint a gálaműsoron 
elhangzott, az intézmény 1882 óta működött, 
azonban a kommunizmusban megsemmi-
sült. 2004-ben született meg a gondolat, hogy 
a Veszprémi Érsekség fenntartásában ismét 
megnyissa kapuit. Őry Gábor igazgató kö-
szöntőbeszédében elmondta, munkájuk kö-
zéppontjába a keresztény nevelést és a ma-
gyar nemzeti hagyományokat állították.

Az ünnepségen jelen volt dr. Márfi Gyula 
érsek is, aki hangsúlyozta, minden adott-
ságot ki kell bontakoztatni és fejleszteni az 
oktatások során, amit a Ranolder-iskola 

készséggel el is végez.
Az eseményen műsort adtak a jelenlegi és az egykori 

tanulók. Repertoárukban táncot, prózai művet és hang-
szeres előadást is láthatott a közönség.

Az alkalmon egy szál virággal köszönte meg Szabó-
né Lancz Anna óvodavezető munkáját, és elbúcsúzott 
a többi nevelőtől.  A jeles nap alkalmából ajándék szín-
darabbal kedveskedtek a jelenlévőknek.

Köszöntötték  
a pedagógusokat
Keszthely csaknem száz nevelőjét kö-
szöntötte Ruzsics Ferenc polgármes-
ter a pedagógusnapon. 

Első jótékonysági koncertjét tartotta a Habsburg Kinga Ala-
pítvány. A Festetics-kastély tükörterme adott otthont a prog-
ramnak, amelyen a Festetics György Zeneiskola jelenlegi és volt 
növendékei mutatkoztak be.

Koncert a gyermekekért

Habsburg Kinga főhercegasszony köszöntő-
jében elmondta, ez a szervezet a gyerekekről 
és a gyerekeknek szól. Dósa Zsolt, az alapít-
vány kuratóriumi elnöke kiemelte, a jövőben 
nemcsak a zenében, hanem más művészeti 
ágakban kimagasló gyerekeket is támogatnák. 
Az első jótékonysági koncerten oklevélben és 
pénzadományban részesült Kádár Viktória, 
Molnár Marcell, Kovács-Markó Ákos és Tamás 
Luca.

Asbóth: kiemelkedő eredményekkel 
Évzáró, „értékelő” ünnepséget tartottak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban. Az intézményhez tartozó tíz 
szakképző iskola legjobbjait, összesen harminchárom tanulót és felkészítő tanáraikat jutalmazták, akik országos 
versenyeken az első tíz hely valamelyikén végeztek. Az Asbóth-iskola kiemelkedően szerepelt az idei tanévben, 

és a legeredményesebb iskolaként tizenhét ta-
nulóval képviseltette magát a legjobbak között. 
– Országos viszonylatban is a legjobbak közé 
kerültünk idén, de mivel több területen is je-
leskedtünk, így a versenyzőink számát tekintve 
is kiemelkedőt alkottunk. Nemcsak minőség-
ben, mennyiségben is elöl vagyunk – fogalma-
zott Csótár András igazgató.

Egyre népszerűbb az önkéntesség 
Keszthely Város Egyesített Szociális In-
tézménye Önkéntes Központja szerve-
zésében került sor az „Önkéntesen, ön-
feledten, avagy az önkéntesség mint a 

közösségépítés alappillére” elnevezésű 
konferenciára az Amazon Ház Látoga-
tóközpontban. A tanácskozáson részt 
vett többek között az ifjúságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős államtitkár, 
dr. Illés Boglárka és az Emberi Erő-
források Minisztériumának főosztály-
vezetője, Széles Csongor. Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgármestere a konferen-
cia megnyitóján mondta el gondolatait 

az önkéntes munkáról, kiemelve, hogy 
az önkéntes tevékenység a társadalmi 
beilleszkedés és integráció egyik esz-
köze, nagyon fontos egy összetartó 

társadalom kialakulásához a bizalom 
és szolidaritás megteremtésével. Az 
önkéntesekre mindenhol és minden-
kor szükség van. Keszthelynek is fon-
tos, hogy legyenek olyan lakosai, akik 
önkéntes munkájukkal segítik a város 
és a közösségek fejlődését.
Magyarország Kormánya célul tűzte 
ki többek között a közszolgáltatások 
minőségi fejlesztését és hozzáférhe-

tőségének javítását a területi különb-
ségek csökkentésével, bevonva a helyi 
közösségek tagjait, így az ifjúságot is. 
A rendezvényen Széles Csongor, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak főosztályvezetője az önkéntes 
munka jelentőségéről beszélt hang-
súlyozva, hogy a minisztérium elkö-
telezett, és támogatja az önkéntesség 
elterjesztését, valamint presztízsének 
növelését, különösen a fiatalok köré-
ben. A Keszthelyi Önkéntes Központ 
vezetője, Királyné Domaházi Csilla a 
szakmai konferencián adott tájékoz-
tatást az egyéves munkáról, a központ 
működéséről, s arról, hogy közössé-
gi programokkal és rendezvények-
kel vonják be az önkéntes munkába a 
lakosságot, intézményeket és cégeket. 
Kapcsolatokat építettek ki a már jól 
működő hasonló profilú szervezetek-
kel, központokkal. Az előadások ke-
retében megismerhették a résztvevők 
az önkéntességet támogató projektbe 
bekapcsolódó intézmények közösségi 
munkáját is.                                        (HÉ)
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Kapcsándy Mária, az 
Aranykorúak Társasága 
elnöke elmondta: ahogy 
az elmúlt években, idén 
is különböző megméret-
tetéseken vehettek részt 
a klubtagok. A főzőver-
senyen kívül zsűrizték a 
házi készítésű szörpöket 
és pogácsákat. Ezek mellett hasznos információkkal, többek között 
bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az aranykorúakat. 

– Nagyon örülök, hogy ismét itt vannak mindazok, akik szép pél-
dával járnak előttünk közösségi munkában életkoruknál, kreativitá-
suknál és dinamikájuknál fogva – fogalmazott házigazdaként Bartha 
Gábor polgármester.

Aranykorúak 
juniálisa
Cserszegtomajon rendezték meg az Aranykorúak 
Juniálisát, a rendezvényen tizennyolc nyugdíjas-
klub vett részt. A program keretében különböző 
előadásokat is meghallgathatott a közönség. Az 
eseményen elismeréseket is osztottak a Magyar 
Vöröskereszt napja alkalmából.

Idén áprilisban azonban leégett a pavilon. Forstner Anna, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület elnöke elmondta, hogy a tűz 
okát nem sikerült megállapítani. Áram nem volt az épületben és az OMSZ szerint aznap nem volt villámtevékenység a környéken. 
Feljelentést tettek a rendőrségen, de a nyomozás nem járt eredménnyel.
A környezetvédő egyesület saját pénzből nem tudja újjáépíteni a pavilont, legfeljebb ha pályázati forrás adódik. 

Leégett, újraépítenék  
a környezetvédő egyesület madármegfigyelője
2010-ben a hévízi városvédőkkel karöltve 
nyert pályázati támogatást a Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület arra, hogy a Hé-
vízi-lefolyó mentén kialakítsa a padokból 
és tájékoztató táblákból álló Berki séta-
utat, illetve egy madármegfigyelő pavilont. 
A tájba illő, nádfe-
deles épületből szá-
mos kiránduló és 
iskolás csoport cso-
dálhatta meg a vi-
zes élőhely külön-
leges madárvilágát.

Erdőgazdálkodás:  
csak természetesen

A Bakonyerdő Zrt. közel 60 ezer hektár erdőterületen gazdál-
kodik. A társaság Keszthelyi Erdészete a környék erdeinek 
legnagyobb gazdálkodója. Tapasztalatuk szerint az elmúlt évti-
zedek alatt különböző hatások érték az általuk kezelt területen 
élő fákat. Ezeknek a hatásoknak a legfőbb előidézője a lassú 
klímaváltozás. A leginkább érintett part menti fenyőállományt 
mára az őshonos karsztbokor váltotta le.
Ennek az erdőnek a fő összetevője például a molyhos tölgy, 
a virágos kőris, a cserszömörce és a különböző berkenyék. 
A cserét maga a természet hajtotta végre. Az erdészek csak 
akkor avatkoznak be, ha az feltétlenül szükséges.

„A makkvetés a legjobb a mesterséges beavatkozások között” 
– mondja a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészetének vezetője. 
Szakács István hozzátette: „Utánozzuk a természetet: a fáról lehulló 
maggal próbáljuk felújítani az erdőket. Ahol ez nem sikerül, ahol 
kevésnek ítéljük meg ezt a természetes magtermést, ott mestersé-
gesen avatkozunk be.”
Míg a part melletti területeknek elsősorban talaj- és természetvé-
delmi szerep jut, addig a belső völgyekben inkább gazdasági felada-
ta van a faállománynak. Az úgynevezett „természetszerű” gazdál-
kodási szemléletet már több évtizede alkalmazza a Bakonyerdő.

Vadászat 
másképp

A Zalai Vadász Alkotók Egyesüle-
tének tagjai állították ki munkáikat 
a Vadászati Múzeumban. A falakon 
festmények és fotográfiák egyaránt 
bemutatják a zalai tájat és azon 
belül a vadat, tanúskodnak az ember 
és természet viszonyának legősibb 
formájáról. A képek mellett kerámi-
ákat, csont- és fafaragásokat, intar-
ziákat is láthatnak a tárlat vendégei. 
A kiállítás egy hónapig látható a 
Vadászati Múzeumban.
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Versengés a vízen 

38. alkalommal rendezték meg a Pünkösdi Regattát. A 
megmérettetés báziskikötője a kezdetek óta Keszthely. Az 
ország második legkedveltebb és legrangosabb nagyhajós 
balatoni túraversenyén több mint 230 hajó állt rajthoz. 
A szokásokhoz híven három futamon vehettek részt a 
versenyzők. Összességében a Balatonfüredi Yacht Klub 
New Black Jack nevű nyílt többtestű járműve nyerte meg 
a regattát. Őket az ESC hajója követi a rangsorban, har-
madikként pedig az EGIS Racing Djangóját díjazták. A 
keszthelyiek legjobb hajója, az ugyancsak nyílt többtestű 
Thunderbird a negyedik helyen végzett az összesítésben.

Sakkbajnokság
a város napján
Összesen harmincnyolc 
játékos részvételével szer-
vezték meg idén a hagyo-
mányos városi sakkbajnok-
ságot. A mérkőzésnek az 
Amazon Ház Látogatóköz-
pont adott otthont.
A keszthelyi versenyzők 
mellett érkeztek sakkozók 
Nagykanizsáról, Zalaeger-
szegről és Marcaliból is. A 
játékosok kilenc fordulóban 
versenghettek, fordu-
lónként tizenöt perc állt 
rendelkezésükre. 
A sakkbajnokság nagyon 
közkedvelt Keszthelyen, a 
vetélkedőre nemcsak ama-
tőrök, hanem igazolt játéko-
sok is érkeznek. Az asztalok 
mellett fiatal versenyzők is 
helyet foglaltak, bizonyítva 
ezzel azt, hogy a sakk ma is 
népszerű. 
A nap végén a legtöbb játsz-
mát nyert játékos egy kupát 
vihetett haza.

Részvételi csúcs 
a Keszthelyi Kilométereken

A gyermekversenyek 24 futamában 800-an, a 
2,5 – 42,2 km-es távok valamelyikén össze-
sen 1703-an álltak rajthoz. Legnépszerűbb a 
félmaraton volt 524 fővel, a maratont 124-en 
futották le, a maratonváltók száma 172 volt; 
a versenyt handbike-osok is teljesítették. A 
maratont Németh Gábor (02:40:39) és Szeke-
res Anna (03:23:36) nyerte, Szunyogh Péter 
és Balázs Mariann lett a második, harmadik helyen pedig Kun Máté és Kőhidi Csilla 
végzett. Félmaratonon Horváth György (01:09:30) és Szabó Tünde (01:18:45) lett a győz-
tes. Az Ötpróba-eseményként is naptárba kerülő futófesztivál jótékonysági célokat is 
megvalósított, a KKMHELP program keretében gyűjtést szerveztek a Keszthelyi Kórház 
Sürgősségi Osztályának mobil lélegeztetőgép beszerzésére.
– Kiváló időjárás fogadta a Balaton nyugati partján a futókat. Büszke vagyok arra, hogy 
ilyen nagy számban választották kikapcsolódásként a keszthelyi futóversenyt, ami a 
gyermekek és a felnőttek számára is egyre népszerűbb. Sikeres kiegészítőprogramot 
jelentettek a KKMGASZTRO vendéglátós kitelepülések mellett a koncertek is. Szép gesz-
tust jelentett, hogy Iváncsics Zsolt, a magyar Forrest Gump úgy futotta le a félmaratont, 
hogy végig tolt egy mozgássérült kisfiút, Tóth Kornélt, majd együtt értek a célba – ismer-
tette Bedő Beáta főszervező.

Rekordrészvétel mellett rendezték a pünkösdi hétvégén a 
12. Intersport Keszthelyi Kilométerek (KKM) elnevezésű fu-
tófesztivált. A két nap alatt több mint 2500-an húztak futó-
cipőt. A leghosszabb versenyt, a maratont Németh Gábor és 
Szekeres Anna nyerte.
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Programajánló
Keszthely városi programok

Keszthelyen június 22-én rendezik meg a 
Múzeumok éjszakája című hagyományos 
rendezvénysorozatot, melynek program-
ját lapunk 16. oldalán találják.

Június 22.
Múzeumok éjszakája

Ne vedd, védd! címmel nyílik kiállítás 
a Balatoni Múzeumban június 22-én 18 
órakor.

Június 22.
Ne vedd, védd!

moziműsor
 tapolca

2019. június 8 – július 3.
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

pályázati (műszaki) referens 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terje-
delemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. június 28.
Dr. Horváth Teréz jegyző

Szent Iván-napi programokra várják az 
érdeklődőket június 22-23-án Keszthe-
lyen, a Fő téren, illetve a Balaton-parton.

Június 22-23.
Szent Iván napján

Belvárosi nyári esték címmel indít prog-
ramsorozatot a Belvárosi Múzeumok, a 
rendezvényekre szerdánként kerül sor. 
A Helikon Kastélymúzeumban szerdán-
ként a Helikoni éjszakák című program 
várja a látogatókat.

Szerdánként
Belvárosi nyári esték

TOY STORY 4.  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1400,-Ft
Három egyforma idegen  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
MEN IN BLACK 
– Sötét zsaruk a Föld körül  
június 20 – 26. 
csütörtök – szerda 20:00 3D 1400,-Ft
Kis kedvencek titkos élete 2  
június 29 – 30. 
szombat – vasárnap 14:00 3D 1200,-Ft
TOY STORY 4.  
június 27 – július 2. 
csütörtök – kedd 16:00 3D 1200,-Ft
július 3. szerda 14:00                                               
YESTERDAY  
június 27 – július 2. 
csütörtök – kedd 18:00 és 20:00 1200,-Ft
július 3. szerda 16:00 és 18:00
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS!
PÓKEMBER – Idegenben  
július 3. szerda 20:00 3D 1400,-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)

Hirdetmény  
Településrendezési lakossági fórum
1.  Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testüle-

te 285/2018. (X. 29.), 71/2019. (III.28.) határozataival 
Keszthely közigazgatási területének helyi építési sza-
bályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati ren-
deletnek a Keszthely 2673, 2674, 2675, 2676 hrsz.-ú 
ingatlant érintő módosításáról döntött. 

2.  Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
284/2018. (X. 29.) határozatával Keszthely közigaz-
gatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 
32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek a Keszt-
hely 0211/2 hrsz.-ú ingatlant érintő módosításáról 
döntött. 

Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormány-
zat – a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ és 37.§ 
alapján – véleményezési szakasz keretében lakossági 
fórum megtartásával partnerségi egyeztetést folytat le. 

Erre figyelemmel a módosításról és felülvizsgálatról 
tájékoztatást tartunk 2019. július 3-án (szerdán) 17.00-
kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
megrendezésre kerülő lakossági fórumon. 
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 
2019. július 11-ig a https://www.keszthely.hu/
ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda 
oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a polgármesteri 
hivatal főépítészi irodájában.
Írásos észrevételüket 2019. július 11-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!

Tisztelettel: Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

könyvelő
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes 
terjedelemben megtalálható Keszthely város honlap-

ján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24. 

Dr. Horváth Teréz jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
2019. nyári ügyfélfogadási rendjéről

I. Keszthely város jegyzője tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a közszolgálati 
tisztviselők napjára tekintettel 2019. 
június 28. (péntek) napján, valamint 
Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselők napjának munkaszüneti 
nappá nyilvánításáról szóló 2/2019. (II. 
1.) önkormányzati rendeletére figye-
lemmel 2019. július 1. (hétfő) napján 
az ügyfélfogadás elmarad.
II. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
2019. évi munkarendjében Keszthely 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 3/2019. (II. 1.) önkormányzati 
rendelete 2019. július 22. napjától 
2019. augusztus 2. napjáig (10 mun-
kanap) igazgatási szünetet rendelt el. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt 
az ügyfélfogadás szünetel, kizárólag a 
születések és a halálesetek anyaköny-
vezése ügyében lesz ügyfélfogadás az 
anyakönyvvezetőnél a Keszthely, Fő 
tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak 
szerint:
2019. július 23. (kedd): 
8.00–12.00 óráig
2019. július 26. (péntek):  
8.00–12.00 óráig
2019. július 30. (kedd):  
8.00–12.00 óráig
2019. augusztus 2. (péntek):  
8.00–12.00 óráig

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. 
kivonatkérelem, házasságkötésre 
bejelentkezés, hazai anyakönyvezés, 
névmódosítás stb.) történő ügyinté-
zésre az igazgatási szünetet követően 
van lehetőség.

Az igazgatási szünetet követő első 
ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 
5. (hétfő).

III. A 2019. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről szóló 6/2018. 
(VIII. 23.) PM-rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a 2019. augusz-
tusi ügyfélfogadási rend az alábbiak 
szerint alakul.
2019. augusztus 9. (péntek) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 
12.00 óráig,
2019. augusztus 10. (szombat) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 
12.00 óráig.
2019. augusztus 19. (hétfő) pihenőnap, 
ügyfélfogadás szünetel,
2019. augusztus 20. (kedd) munkaszü-
neti nap, ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Horváth Teréz jegyző



Nympha jegy

(zárás előtt 2 órával vehető igénybe)

1800,-

 

Lótusz jegy: tófürdő +wellness/szauna világ

(zárás előtt 3 órával vehető igénybe)

3000,-

Nympha jegy: 2 500 Ft 
• tó
• zárás előtt 2 órával vehető igénybe

Lótusz jegy: 3 800 Ft
• tó + wellness/szaunavilág
• zárás előtt 3 órával vehető igénybe

Pihenje ki a hétköznapok fáradalmait egyedülálló 
természeti környezetben, a Hévízi Tófürdőn! 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Aktuális 
nyitvatartásunk:

Nyitás: 8:30
Pénztárzárás: 18:00

Fürdési idő vége: 18:30
Wellness vége: 18:30

Fürdőzárás: 19:00
Érvényes: 2019.05.27 - 2019.09.01.

(Egyes bejáratok nyitva tartása 
ettől eltérhet).

Kedvezményes ajánlataink:

16 Balatoni KRÓNIKA   2019. június 21.


