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A városvezetés év eleje óta 
nagyszabású megemléke-

zéssel készült a trianoni 
békediktátum századik 
évfordulója alkalmából. 
A koronavírus-járvány 

azonban nem tette lehetővé, 
hogy a tervezett rendezvé-

nyek megvalósuljanak, így a 
június 4-ei megemlékezést 
is a járványügyi szabályok 
alapján kellett megtartani.

A városvezetés egy biztonságos, tömegek számára is lehetőséget nyújtó megemlé-
kezést tervezett, mellette pedig készült egy ezt feldolgozó kisfilm a Keszthely Televí-
zió közreműködésével. A film Wass Albert Üzenet haza című versére épült, melyet  
a város valamennyi iskolájának egy-egy diákja szavalt el. 

Június 4-én reggelre drámai hangulat fogadta a keszthelyieket a Fő téren: fekete 
drapériákat függesztettek le a Vajda-gimnázium és Premontrei Szakgimnázium abla-
kaiból, gyászos keretet adva a megemlékezés helyszínének. Nagy Bálint polgármester 
arra kérte a keszthelyieket, hogy a nap folyamán, reggel kilenctől egészen estig jöj-

jenek el a Fő térre kitűzött Nagy-Magyarország-határvonalhoz, és készítsen a város 
közösen egy installációt mécsesekből. A meghívást sok százan fogadták el, egész nap 
érkeztek a megemlékezők, amely országosan is kiemelt rendezvény volt,  
a Magyar Televízió több bejelentkezéssel is tudósított róla.

Sok-sok keszthelyi lakos mellett megjelentek a város civil szervezeteinek, egyesü-
leteinek képviselői: többek közt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének keszthelyi 
csoportja, a történelmi egyházak, a cserkészek, a Georgikon Néptáncegyüttes, intéz-
mények, iskolák, kórusok. Eljött dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott, de Nagy 
Bálint polgármester, Manninger Jenő országgyűlési képviselő és az önkormányzat 
képviselői is elhelyezték az emlékezés mécseseit. Megrendítő volt, amikor – csatla-
kozva az országos kezdeményezéshez – 16.30-kor, a szerződés aláírásának száz évvel 
ezelőtti időpontjában a város valamennyi templomának harangja megszólalt.

A gyertyákat este nyolc órakor 
kezdték meggyújtani a Goldmark 
Károly Művelődési Központ munka-
társai, hogy sötétedéskor megható 
látványt nyújtson a Keszthely főte-
rén a világító Nagy-Magyarország. 
A megemlékezésről drónfelvétel is 
készült. 

A városi televízió által készített 
Keszthelyi üzenet című kisfilm 
másnap került adásba, illetve  
a közösségi médiában is nagy  
érdeklődést keltett.

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

ÕRÜLETES

20%
kedvezmény minden 

nem akciós darabszõnyegre, 
függönyre, karnisra 

és tapétára! 

*Az akció egyéb kedvezményekkel nem összevonható!

A kedvezmény kuponnal és klubkártyával is érvényesíthető. Ez alkalommal vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 9-14 óráig!

 a Keszthelyi DIEGO® Áruházban!
Június 22-tõl 28-ig 

Impala szőnyeg (P548A)
80x150cm 15.990Ft/db
120x170cm 26.990Ft/db
160x230cm 47.990Ft/db

Exclusive Peace tapéta  
(63143) gyapjúrostos vlies, 
53cm széles/10fm
14.990Ft/tekercs

Velvet bársony 
sötétítő függöny (kék) 
150cm széles tekercsben
2.349Ft/m² (3.524Ft/fm)

Rimini fényáteresztő 
függöny ezüst-kék színben, 
290cm magas terercsben
1.299Ft/m² (3.767Ft/fm)

Kiddy Moon gyerekszőnyeg (22057/955)
80x150cm 9.990Ft/db
120x170cm 19.990Ft/db
160x230cm 35.990Ft/db

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. július 3-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

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

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.
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Panoráma a legnagyobb 
óriáskerékről 

A turistákat szolgálja a megújult Tourinform iroda

Az ünnepségen Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere köszöntőjében 
hangsúlyozta: a városnak meghatá-
rozó eleme a turizmus, ezt bizonyítja 
az is, hogy a Tourinform iroda az 
országban az elsők között nyitotta 
meg kapuit. Kiemelte: öröm, hogy 
most – a 21. századi kihívásoknak és 
elvárásoknak megfelelően – megújult 
az iroda. Fontos – tette hozzá –, hogy 
amikor a turisztikai értékeket igyekez-
nek bemutatni a vendégeknek, olyan 
környezetben várják őket, ahol a mai 
kor kihívásainak megfelelő informá-
ciókat kapnak, felkészült 
szakemberektől.
Könnyid László, a Ma-
gyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgató-helyet-
tese elmondta, 21 millió 
forinttal tudták támo-
gatni a belsőépítészeti 
munkát. Az irodában 
megújult a belső tér, új 
színek dominálnak, vala-
mint új logóval látták el a 
helyiséget. Az 1993-ban 
alapított létesítmény az ország harma-
dik turisztikai irodája volt, jelenleg az 

öt közé tartozik, 
amit idén újítanak 
fel az MTÜ támo-
gatásával. Hozzá-
fűzte: az előzetes 
információk szerint 
a főszezonra Keszt-
helyre 1500 foglalás 
érkezett már. Köny-
nyid László szerint 
ez a szám a helyi 
szálláshely-kapaci-
tás szempontjából 
jónak mondható. 

Elmondta: Keszthely és környéke 
fontos desztináció Magyarországon a 

felmérések szerint. Több fejlesztés is 
megvalósul a következő időszakban, 
azt a célt szolgálva, hogy még vonzóbb 
legyen a turisták számára a település. 
–Digitális korban élünk, applikációk 
állnak rendelkezésre, és egy térképhez 
mobiltelefonnal is hozzáférünk, de 
tény, hogy a személyes tanácsadást 
semmi nem tudja pótolni – fogalma-
zott.
Az ünnepség végén keszthelyi Tourin-
form történetét az irodát működtető 
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda 
vezetője, Tar László idézte fel.

Ünnepélyesen felavatták a Magyar Turisztikai Ügynökség 21 millió forintos támogatásával 
felújított keszthelyi Tourinform irodát.

 

Térképpel és zászlóval
Nagy-Magyarország-térképpel és 

trianoni zászlóval emlékezett a béke-
szerződés aláírásának századik évfor-

dulójára a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének keszthelyi csoportja.  

A tagok a Helikon parkban lévő fatáb-
lára helyeztek egy molinót, amely a 
térkép mellett a hungarikumokat is 

felsorakoztatja. A KÉSZ helyi csoportja 
a Hadtörténeti Múzeum segítségével 
készítette el az installációt. Mellette 

készült egy zászló is, amely a száz-
éves évfordulóra emlékeztet. A térkép 

egyébként nem csak a jubileum idejére 
marad a parkban, azt a jövőben bárki, 

bármikor megtekintheti. 

Az idei nyáron 15 emeletnyi magasságból gyönyörködhetünk 
majd a nyugat-balatoni panorámában a Balaton új attrakciójáról. 

A Balaton-parton, a mólóval szemben, egy ötven méter magas, 
harminc darab, egyenként hatfős gondolából álló, egyszerre 180 

fő befogadására alkalmas óriáskerék várja majd a keszthelyieket 
és a városba látogatókat – hangsúlyozta helyszíni sajtótájékoz-

tatóján Nagy Bálint, Keszthely polgármestere. Hozzátette: az 
óriáskerék ikertestvére korábban már látható volt téli időszak-
ban Győrött, és nyaranta Siófokon, míg a Keszthelyen működő 

vadonatúj kereket korábban csak a szombathelyi adventi vásá-
ron próbálhatták ki az érdeklődők. Az óriáskerékre 2020. június 
19-én lehet majd először felülni, és egészen szeptember végéig 

várja a látogatókat. A jegyek három körre érvényesek. 
Jegyárak: felnőtt 2000 Ft, gyerek 1500 Ft, csoportos: négy felnőtt 

7000 Ft, nyugdíjas: 1500 Ft (65 év felett, nyugdíjas-igazolvány 
felmutatásával). Keszthelyi lakosok lakcímkártya felmutatásával 

10% kedvezményben részesülnek.

Keszthelyen is úgy tervezték, hogy idén is tartalmas, szórakoztató és megemlékező programmal 
ünneplik a város napját. Sajnos az elmúlt hónapok eseményei, a koronavírus átírta a program-
naptárokat is. Június 6-án mégsem maradt el a városnapi megemlékezés. 

Reggel fél 10-kor Keszthelyen, a városháza előtti téren 
a 379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat tagjai felhúzták a 
lobogókat. Az ünnepélyes zászlófelvonással megkezdődött 
a városnapi megemlékezés. Nagy Bálint polgármester a 
zászlófelvonást követően adott tájékoztatást arról, hogy 
nemcsak az ünnepi testületi ülés, a szórakoztató progra-
mok maradtak el, hanem a kitüntetések átadása is, amit egy 
későbbi időpontban pótolnak. Az idei jutalmazás azonban 

rendhagyó lesz. 
A képviselő-tes-
tület tagjaival 
egyeztetve Nagy 
Bálint azt a dön-
tést hozta meg a 
kitüntetésekkel 
kapcsolatban, 
hogy 2020-ban 
olyanokat szeretnének díjazni, akik a járványhelyzetben a közösségért, 
rászorulókért és idős emberekért munkájuk kapcsán is, s azon felül is 
nagyon sokat tettek.
Keszthely város napján a Fő téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemp-
lomban az ünneplők ökomenikus szentmisén együtt emlékeztek arra, 
hogy 1943. június 3-án, a II. világháború leggyötrelmesebb évében Jézus 
szívének oltalmába ajánlották a várost. Az ünnepi szentmisén hallhat-
ta az ünneplő közönség ismét a még 2010-ben a város napjára íródott 
kórusművet, a Keszthelyi Misét a Salve Regina Kórus előadásában C. 
Tóth Zoltán szerző és karnagy vezetésével. A megemlékező szentmisét 
követően megkoszorúzták a templom falán található emléktáblát, mely 
hirdeti, hogy Keszthely 77 éve Jézus szíve oltalma alatt áll.
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Méltó ünneplés, egyedi attrakciók
Ha nem is az eredeti tervek szerint, de a veszélyhelyzet szigorú szabályai ellenére is méltóképpen 
emlékeztek meg Trianon 100. évfordulójáról, valamint a város napjáról. Mindeközben a nyári szezon is 
elkezdődött. Nagy Bálinttal, Keszthely polgármesterével az elmúlt hetekről és az előttünk álló időszak-
ról, annak tennivalóiról is szót váltottunk.

– A járványhelyzet teljes egészében átírta az elképzeléseinket, 
át kellett alakítani a terveinket, pedig nívós rendezvényekkel 
készültünk. A legtöbb programot nem is tudtuk megtartani, 
esetleg elhalasztani, de természetesen akadtak olyanok, me-
lyeket egyszerűen meg kellett rendezni, ha van vírus, ha nincs 
– fogalmazott a polgármester. – Ezek közé tartozott a triano-
ni megemlékezés. Az eredeti elképzelés szerint nem tudtuk 
megvalósítani a céljainkat, így – egyedi ötlettel, mécsesekkel 
kirakva Nagy-Magyarország határait – azt szerettük volna el-
érni, hogy minél többen tudjanak emlékezni. A visszajelzések 
nagyon jók voltak, nemcsak helyből, hanem a megyéből, de 
még a fővárosból is érkeztek elismerő mondatok. Úgy gon-
dolom, a helyzet ellenére méltó megemlékezést tartottunk 
Keszthelyen. Két nap múlva a város napján ökumenikus isten-
tisztelet keretében emlékeztünk Keszthely alapításának évfor-
dulójára. A tervek szerint – a hagyományos ünnep tekintetében 
– a későbbiekben pótoljuk azokat a programokat, amik most a 
járvány miatt elmaradtak.
– Közben beköszöntött a nyár. Milyen lesz a szezon Keszthe-
lyen?
– Az önkormányzatok – főként azok, melyek leginkább a tu-
risztikából élnek – elég nehéz helyzetbe kerültek gazdaságilag. 
Leginkább a 20-30 ezer fős települések érintettek, melyeknek 
viszonylag széleskörű az intézményrendszerük, ugyanakkor a 
költségvetésükben nincsenek akkora tartalékok, mozgásterek, 
mint mondjuk egy megyei jogú város esetében. Ez a városun-
kat is érinti. Megnőttek az egészségügyi, illetve szociális jellegű 
kiadások, valamint a helyi gazdasági szereplőket is támogatta 
az önkormányzat, miközben a bevételek jócskán csökkentek. 
Folyamatosan arra törekszünk, hogy a lehető legjobb döntése-
ket hozzuk. Februárban stabil városi költségvetést fogadtunk el, 
de természetesen szükség van arra, hogy azt újratervezzük, ez 
téma lesz a képviselő-testület ülésein. Igen, a szezon beindult, 
arra törekszünk, hogy minőségi attrakciókkal várjuk a vendége-
ket. Az adventi vásár alkalmával felállított óriáskerék rengeteg 
érdeklődőt, a rendezvény soha nem látott nagy tömeget vonzott 

tavaly. Ebből kiindulva döntöttünk úgy, hogy a Balaton-parton 
a szezonban felállítjuk az ország legnagyobb, mintegy 50 méter 
magas óriáskerekét, ami június 19-től szeptember végégig várja 
az érdeklődőket. Ez méltó lesz Keszthelyhez, s csodálatos pano-
rámát nyújt majd. Úgy gondolom, hogy a koronavírus-járvány 
miatt az idei év a belföldi turizmusról szól majd elsősorban, az 
óriáskerék pedig különleges attrakció lévén biztosan vonzóvá 
teszi Keszthelyt.
– Indulnak további attrakciók is. A Festetics-kastély például 
pályázatot nyert fenékpusztai beruházásokra, a Kisfaludy-terv-
nek köszönhetően pedig a Balaton-parti szállodaberuházások 
is megkezdődhetnek...
– Fontos, hogy legyen egy jól megfogalmazott jövőkép, ezzel 
Keszthely rendelkezik. Alapvetően a turizmusra épít a város, de 
természetesen fontosak az iparral, vállalkozásokkal kapcsolatos 
fejlesztések is. Utóbbit illetően elárulhatom, hogy idén egy új 
logisztikai központ is indul Keszthelyen. A turizmusra vissza-
térve, ahhoz, hogy sikeres várost építsünk, az idegenforgalom 
húzóágazat kell hogy legyen. A Festetics-örökséggel kapcsola-
tos minden fejlesztés, a Balaton-parti szállodákkal kapcsolatos 
beruházások rendkívül fontosak az érintetteken kívül minden-
ki, így természetesen az önkormányzat és a lakók számára egy-
aránt.

A koronavírus-járvány során szerzett 
tapasztalatokról és a válság hatásairól tar-
tottak kerekasztal-beszélgetést keszthelyi 
intézmények, szervezetek és önkéntesek. 
Az eseményt a Keszthelyi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. és a Közösségi Értékekért 
Egyesület közösen szervezte meg. 

A polgármesteri hivatal dísztermében 
a résztvevők beszámoltak az elmúlt hó-
napok tapasztalatairól és arról is, hogy 
ezekből mit tudnak hasznosítani a jövő-
ben. A fórumon Nagy Bálint a hatékony-

ságot és az eredményességet emelte ki, 
valamint köszönetet mondott mindazok-
nak, akik példaértékű munkát végeztek 
az elmúlt hónapokban. A város polgár-
mestere hozzátette, büszke arra, hogy 
jól vizsgázott Keszthely. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet, a veszélyhelyzetnek 
még nincs vége, ezért továbbra is fontos 
betartani a szabályokat és az ajánlásokat. 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői 
egyetértettek abban, fontos, hogy ez az 
összefogás a jövőben is meg tudjon ma-

radni. Az eseményen elhangzott, számos 
olyan tapasztalattal sikerült gazdagodni 
az elmúlt időszakban, amelyet nemcsak 
veszélyhelyzetben, hanem békeidőben is 
lehet hasznosítani.

Keszthelyiek Keszthelyért
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Népszerű a keszthelyi  
kutyás park és fürdetőhely

Keszthely déli részén, a szabadstrand helyén kialakított Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert nagyon 
népszerű. Bárki szabadon látogathatja kutyával vagy anélkül. Pihenni, fürdetni és fürdeni is lehet.  

Az első nyári hétvégén már sokan látogatták az új létesítményt, ahol a járványhelyzet miatt több szabályt is be kell tartani. A 
kutyás strand a pünkösdi hosszú hétvégén nyitotta meg kapuit. Hamar ismertté vált, hogy Keszthelyen van lehetőség a kedven-
ceknek is fürödni a Balatonban. A kutyabarát helyen agilitypálya is van, a gazdik így több programot is szervezhetnek kedvence-

iknek. A bringakörútról nyíló kutyás strand 
újdonság, de már az első nyári hétvégén 
érkeztek a Dunántúl több településéről 
vendégek, hogy kutyáikkal együtt stran-
doljanak. Sziládi-Kovács Tibor, a projekt 
vezetője tájékoztatásul elmondta, hogy 
közösségi oldalakon is nagy az érdeklődés.  
A szálláshelyeken is több a kutyával nya-
ralni szándékozók foglalása. A parkban 
nem kell belépőt fizetni, a területet pedig 
bárki szabadon látogathatja. A járványügyi 
szabályoknak megfelelően a távolságot be 
kell tartani a területen, és jó, ha a kutyások 
megismerik a hely házirendjét is. S ami 
talán mindennél fontosabb, hogy csak ol-
tott, féregtelenített és chippel ellátott kutyát 
szabad a területre vinni. 
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Az egykor Európa-hírű versenyistálló Fenékpusztán évtizedek óta csak a felújítási elképzelések között szere-
pelt, a megvalósítás váratott magára. Most azonban egy GINOP-7.1.9-es pályázatnak köszönhetően mintegy  
1,4 milliárd forintból újulhat meg a ma még elhagyatott állapotú, közel 20 hektáros terület és a rajta lévő  
három épület. 

Újabb turisztikai attrakció Keszthelyen

A Festetics-majorság felújításával új 
turisztikai attrakcióval bővül a Helikon 
Kastélymúzeum kínálata. A beruhá-
zással kapcsolatban sajtótájékoztató 
keretében Pálinkás Róbert, a Helikon 
Kastélymúzeum igazgatója arról adott 
tájékoztatást, hogy Fenékpusztán 
egykor a bécsi udvar lovasiskolát épít-
tetett. A terület később a Festeticsek 
tulajdonába került, ahol Európa-hírű 
ménest telepítettek. A nagy terület 
alkalmas volt istállók, cselédlakások 
és major megépítésére. A rohamos fejlődésnek köszönhető-
en otthona volt a híres versenyistállóknak egészen 1938-
ig. Az egykor virágzó majorság évtizedek óta elhanyagolt, 
nagy része életveszélyes állapotban van. Lakható részeiben 
családok éltek. A Helikon Kastélymúzeum a mára halaszt-
hatatlanná vált renováláshoz pályázatot nyújtott be, melyen 
jelentős, vissza nem térítendő, közel 1,4 milliárd forintos 
összeget nyert. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás, van 
érvényes ajánlat a keretösszegen belül. A Közbeszerzések 
Felügyeleti Főosztálya záró tanúsítványának kézhezvételét 
követően kerül sor a kivitelezői szerződés megkötésére és a 
terület átadására. Manninger Jenő országgyűlési képviselő 

a tájékoztatón az új turistalátványos-
ságokról elmondta, hogy a Feste-
tics-örökség minden keszthelyinek 
szívügye, és nagyon fontos, hogy 
arra építhető a kulturális turizmus. 
Keszthelynek egyedülálló vonzereje ez, 
éppen ezért fontos, hogy fokozatosan 
megújuljanak a régi, rossz állapotban 
lévő épületek, amiket később tarta-
lommal kell megtölteni.
A fenékpusztai kiskastély épületében, 
az emeleti, volt hercegi szobában 

egy múzeumpedagógiai helyiséget fognak kialakítani, a 
földszinten pedig helytörténeti kiállítás lesz. A kiskastély-
tól balra található kancaistálló az eredeti funkcióját kapja 
vissza, felidézve II. Festetics Tasziló lótenyészetét, ahonnan a 
magyarországi lótenyésztés és lovassport elindult. Az épület 
udvarán korabeli játékokkal felszerelt piknikpark kerül ki-
alakításra. Megújul a borjúistálló homlokzata és tetőszerke-
zete is, és egy postakocsi-fordulót építenek meg, ami a fel-
újítás második üteméhez tartozó postakocsiút kiépítésének 
része. A kulturális örökség megőrzését, a Festetics-örökség 
bemutathatóságát szolgáló történelmi épületegyüttes felújí-
tásának első üteme várhatóan 2021 végén fejeződik be. 

2020.05.23 – 24.

Újra nyitva a Helikon Kastélymúzeum madárparkja!

Részletes információ: www.helikonkastely.hu, www.facebook.com/festeticskastelyhivatalos

OPENING HOURS

Monday- Sunday

from 10 am to 5 pm

NYITVATARTÁS

Hétfő - Vasárnap 

10-től 17 óráig PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK ÁRNYÉKOLÁSRA! 
AKCIÓS IMPREGNÁLT UV ÁLLÓ KÜLTÉRI ANYAGOK KERTI BÚTORRA, HINTAÁGY TETŐRE ÉS 

TERASZRA. ROLÓ, NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ! VÁRJUK HÍVÁSÁT JÚLIUS 15-IG!!
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TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

Tel.: 
83/310-761  
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K-P: 10-15-ig

www.nifty.hu
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Májusfát állítottak 
a Garázsbarátok
A Fodor utca egyik garázssorának tulajdonosai közösen állí-
tottak májusfát az árokparton, amelynek kidöntésére várták 
a barátaikat, ismerőseiket az utolsó májusi hétvégén. A fán 
lévő tábla azt hirdeti, a fát a vírus legyőzésére és mindenki 
örömére állították fel az árokparton. 
A májusfát ugyan nem a hagyományos módon döntötték ki, 
de nem is ez volt a cél. A program egyrészt a ma már egyre 
kevesebb helyen élő hagyomány őrzésére és a közös együtt-
létre fókuszált. A Garázsbarátok ugyan hivatalosan hárman 
vannak, de nagyon sok barátjuk van, akikkel szívesen töltik 
együtt az idejüket. Ők mindannyian meghívást kaptak a 
programra, ahol lehetőség nyílt beszélgetni egymással.  
A garázsban az asszonyok sem tétlenkedtek, kolbászt  
sütöttek, és terített asztallal várták a vendégeket.  
A Garázsbarátok a nyárra is terveznek programot, ennek 
részleteit azonban egyelőre nem árulták el.

Ha madarat szeretsz...
Zárt körben nyílt meg a Balaton Színházban Ágh Edit 
festőművész „Ha madarat szeretsz” címet viselő kiál-
lítása. A szabályok értelmében egyelőre a közönség 
nem láthatja a tárlatot, de a színház vezetője, Csengei 
Ágota bízik abban, hogy hamarosan lehetőség lesz 
erre.

Vozár Péterné alpolgármester köszöntötte a rendhagyó módon meg-
rendezett kiállításmegnyitó résztvevőit. Kautzky Armand színművész 
Szabó Zsuzsanna amatőr költő verseiből olvasott fel. A kiállítást 
Müller Róbert, a Balatoni Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta 
meg. Elmondta: Ágh Edittel már gyermekkoruk óta ismerik egymást, így pontosan látja, hogy alkotásainak stílusa, hangulata, 
képi megfogalmazása évtizedek óta alig változott.
A festőművész több mint harminc munkáját állították ki. Így fogalmazott: „2015-ben ment el az édesanyám, 
és akkor állandóan a halál gondolata foglalkoztatott, elég 
sok kép látható 
itt most abból az 
időből.” Elmondta 
továbbá: a képeiből 
mindig más jön ki, 
mint amit eredeti-
leg elképzelt.
A képek szeptember 
közepéig maradnak 
a színház Simándy 
termében. Az intéz-
mény vezetője egy 
„ünnepélyes zárásra” 
készül.  

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.
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FELHÍVÁS 

közterület-használat szándékának bejelentésére

Keszthely Város Önkormányzata várja a jelentkezõket a nyári szezonban
• utcazenész (ének és élõzene),
• portrérajzolás,
• kézmûves-tevékenység kategóriában

Keszthely belvárosában a Fõ tér, a sétálóutca, a Kastély utca, 
valamint a Balaton-part területére.

A helyszínek biztosítására a jelentkezések beérkezési sorrendjében kerül sor.  
A jelentkezések függvényében a helyszínek igény esetén a szerzõdés idõtartama alatt, 
a szerzõdésben elõre meghatározottak szerint változtathatóak. 
Valamely fenti tevékenység a 47/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet alapján,  
közterület-használati szerzõdés megkötését követõen végezhetõ.  
Az ajánlatokat a tevékenység megkezdése elõtt legalább 15 nappal kell benyújtani, 
az ajánlatok mellé kérünk csatolni a korábbi tevékenységekrõl fotódokumentációval 
alátámasztott írásos tájékoztatást. 
Kérjük, hogy a közterület-használati felhívásra jelentkezõk esetleges technikai igényüket 
elõre jelezzék.
Az ajánlatokat folyamatosan várjuk a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére (8360 
Keszthely, Fõ tér 1.) vagy akár elektronikus úton a titkarsag@keszthely.hu e-mail-címre. 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán 
(83/505-524, 83/505-541) vagy a vagyoncsoport@keszthely.hu e-mail címen kérhetõ. 

Nagy Bálint polgármester

132020. Június 19.   Balatoni KRÓNIKA12 Balatoni KRÓNIKA   2020. Június 19.

BalatonHelp 
a biztonságért

A BalatonHelp egy egyedülálló szolgáltatás, 
amelyet a Vízimentők Magyarországi 

Szakszolgálata (VMSZ) azért hozott létre, hogy 
a Balatonon vízi járművel közlekedők számára 

nyújtsanak segítséget. A közelmúltban 
megújult a hozzá tartozó weboldal 

és a mobiltelefonos applikáció.

Az Android és iOS rendszerre letölthető app jelentős se-
gítséget nyújthat. A rendszer ugyanis a pontos pozíciót 
küldi el a központba, így gyorsan a helyszínre érhet a se-
gítség.
Buzás Attila, az Optisul Vitorlásiskola edzője már koráb-
ban letöltötte a programot a telefonjára. „Ez az appliká-
ció tényleg az azonnali, gyors jelentkezést, az azonnali 
gyorssegélyhívás lehetőségét biztosítja számunkra. Mint 
egyszerű, „vízen járó” balatoni ember, örülök ennek az 
applikációnak” – mondja.
A VMSZ mentési szolgáltatása egész évben, napi 24 órá-
ban elérhető. A médiacsoport vezetője, Szabolcs Tímea 
az applikációról elmondta: „2012-ben készült el az első 
verzió. Most megújítottuk, gyorsabbá is tettük, illetve fel-
használóbaráttá, hogy a jelenleg fejlesztett modern tele-
fonokon is gyorsan tudjon működni.”  

A keszthelyi labdarúgás aranykora
A Haladás SC 1975 és 1990 közötti időszakát dr. Török Lajos, a klub egykori játéko-

sa, majd későbbi vezetője foglalta kötetbe. A könyv a játékosok és vezetők interjúin, 
valamint korabeli újságcikkek, tudósítások mentén eleveníti fel az eredményeket és 
a rendkívüli sikereket. A kötet elsődleges célja, hogy emléket állítson a Haladás SC 
vezetőinek, sportolóinak és minden dolgozójának, akiknek részük volt abban, hogy 
Keszthely az NB II-es ligában játszhatott. 

A könyvbemutatón részt vett számos egykori játékos is, akik nagy örömmel emlé-
keztek vissza az aranykorra.

Az eseményen elhangzott, a most megjelent könyv egy korábbi kötet folytatása, 
amely az 1945 és 1975 közötti időszakot mutatja be az érdeklődőknek. Dr. Török 
Lajos kifejtette, a Haladás SC eredményei felülmúltak minden várakozást. A könyv 
tartalmazza a klub mérkőzéseiről készült tudósításokat, az egyesülettel kapcsolatban 
megjelent újságcikkeket és az utánpótlás csapatok eredményeit is.

A kötetből kitűnik, hogy a Haladás SC 
tagjai pályafutásuk során és ma is élvezik 
a lakosság tiszteletét, sokan közülük a mai 
napig Keszthelyen élnek. A könyvbemu-
tatón elhangzott, a keszthelyi labdarúgás 
aranykora a mai sportolók számára is 
példaértékű. 

VÉRADÁSOK 
JÚLIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi szer-
vezete, valamint a Keszthelyi Kórház 

Vérellátója júliusban is várja a véradó-
kat. Utóbbi helyen július 6-án (13–16 

óra), 7-én (15–18), 13-án (13–16), 
20-án (13–16) és 27-én (13–14) lesz 
véradás. Alsópáhokon, a művelődési 

házban 2-án (15–18), a Hévízi Gyógy-
fürdőkórházban 9-én (11.30–14.30), 
Gyenesdiáson, a községházán 16-án 

(16–18), Sármelléken, az ifjúsági tábor-
ban 23-án (15–18), Karmacson, 

a művelődési házban 30-án (16–18) 
várják a véradókat.

Új helyen a Vöröskereszt  
Keszthelyi Irodája
Új helyre költözött a Vöröskereszt Keszthelyi Irodája és az Ado-
mánycentrum, valamint  a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Egye-
sület Irodája. Keszthely, Vásártér 10. szám alatt, a VÜZ KFT. 
Irodaház udvari épületében 2020. július 1-jétől várják az érdek-
lődőket.  A hagyományoknak megfelelően július 1-én, szerdán 
9.00–15.00 óra között ingyenes adományosztásra kerül sor.  
A korábbi tevékenységüket folytatják az új helyen is, a véradás 
szervezése, az elsősegélynyújtás vizsgáztatása, a gyógyászati 
segédeszközök használatba adása, élelmiszerosztás, továbbá 
a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Egyesület Zala Megyei Irodájának 
működtetése, ingyenes jogi tanácsadás és egyéb a rászoruló 
családokat, egyéneket érintő segítségnyújtás.

   Az Adománycentrum nyitva tartása: 
hétfőtől péntekig  8.00  és 16.00 óra között. Minden szerdán 
9.00 – 15.00 óra között ingyenes adományosztás.
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Rendelőnkben az állatgyógyászati készítmények és kellékek 
széles választéka megvásárolható!

Tel.: 06 30 520-0467Nyitva: H, SZ, P: 15.00-18.00 K, CS: 9.00-11.00 óráig

2020. május 4. (hétfőtől) megnyitottam 

állatorvosi rendelőmet 
Keszthely, Tapolcai út 55. sz. alatt (régi Colors Disco)

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 teljes körű belgyógyászati, sebészeti, geriátriai ellátás
digitális röntgen
Doppler ultrahang
saját labor és hormon vizsgáló

•

Dr. Virág Zsolt kisállatgyógyász-szakállatorvos

MEGNYITOTTUNK!

Zöldséges kolbászleves

A felaprított vöröshagymát az olajon meg-
fonnyasztjuk. Rádobjuk a karikára vágott kol-
bászt, és néhány percig pirítjuk. Pirospaprikával 
meghintjük, elkeverjük, a zöldbabot és a borsót 
hozzáadjuk. Egyliternyi vízzel felöntjük, zúzott 
fokhagymával, köménnyel és babérral fűszerez-
zük, megsózzuk, és nagy lángon tíz percig főzzük. 
Eközben a tejfölt a liszttel, a citromlével és a mus-
tárral simára keverjük, és a forrásban lévő levest 
besűrítjük vele. Átforraljuk, végül a finomra vágott 
tárkonnyal fűszerezzük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók:
1 közepes fej vöröshagyma, 
3 evőkanál olaj, 30 dkg paraszt-
kolbász, 25 dkg zöldborsó, 25 dkg 
zöldbab, 2 gerezd fokhagyma, 
1 babérlevél, 2 dl tejföl, 1 evőkanál 
liszt, fél citrom leve, 1 kávéskanál 
mustár, 3-4 szál tárkony, 
pirospaprika, őrölt kömény, só

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete „Keszthely városban a 2020. évi veszély-
helyzet ideje alatt tanúsított áldozatos közösségi 
munkájáért” díjat adományoz azon személy, 
intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasá-
gi társaság számára, aki/amely Magyarország 
Kormánya által 2020. március 11. napján elrendelt 
veszélyhelyzet időtartama alatt a városban kima-
gasló és példaértékű munkát fejtett ki a járvány 
terjedésének megelőzése érdekében, a rászorulók 
támogatásával, segítésével kapcsolatban, tevé-
kenysége, helytállása különösképpen hozzájárult 
a lakosság ellátottságának minőségi fenntartásá-
hoz.
A kitüntetés adományozására vonatkozó  
javaslatokat részletes indokolással 2020. július 
15. napjáig lehet elektronikusan megküldeni 
Keszthely város Polgármestere e-mail-címére 
(polgarmester@keszthely.hu).  

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezde-
ményezés Keszthely Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) 
letölthető Keszthely város honlapjáról (https://
www.keszthely.hu/…/jogi-es-sze…/titkarsagi-
feladatok).
Az elismerésre a közvélemény bevonásával  
a legszélesebb körből várom a javaslatokat.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
a polgármester, a képviselő-testület tagjai,  
a képviselő-testület bizottságai, az önkormányzat-
tal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, 
állami költségvetési szervek és gazdasági társasá-
gok vezetői, legalább 250 állandó keszthelyi lakos.
A díjból legfeljebb öt adományozható.
A beérkezett javaslatokról a polgármester előter-
jesztése alapján a képviselő-testület zárt ülésen 
dönt.                               

Nagy Bálint polgármester

JAVASLATKÉRÉS
Keszthely városban a 2020. évi veszélyhelyzet ideje alatt

tanúsított áldozatos közösségi munkájáért díjra

Részlegesen feloldották a látogatási tilalmat 
az ESZI Idősek Otthonában 

Június 8-tól már fogadhatnak látogatókat az intézményben. Ennek lehetőségét az egészségügyi 
miniszter és az országos tisztifőorvos engedélyezte a hónap elején küldött levelükben. 

Királyné Domaházi Csilla intézményvezető hangsúlyozta, nem teljes körűen nyithatták meg az intézményt, több szabályt is 
hoztak a lakók védelme érdekében. Hozzátette: eddig sem volt az otthonban koronavírusos fertőzés, és ezután sem szeretnék, 
hogyha ez megjelenne.
Az idősek otthonába kizárólag a főbejáraton lehet belépni lábfertőtlenítő használata után. Maszkot és kesztyűt kell hordani 
az érkezőnek, illetve nyilatkozni kell arról, hogy az 
illető nem koronavírusos és a környezetében sincs 
ilyen. Készételt tilos bevinni, csak csomagolt élelmi-
szert lehet, melyet az ESZI munkatársai fertőtlení-
tenek. A lakóhoz egy időben egy vendég érkezhet 
10.30 és 11.30, vagy 13.30 és 15.30 között a hét min-
den napján. A látogatási idő maximum húsz perc. 
Tizennégy éven aluli gyermek nem léphet be az in-
tézménybe. 
A szobák mellett lehetőség van az intézmény udva-
rán is eltölteni a látogatási időt. 
Az ESZI vezetése arról tájékoztatta szerkesztősé-
günket, hogy az enyhítések kizárólag a látogatások-
ra vonatkoznak, az idősek továbbra sem hagyhatják 
el az épületet. Az idősek otthonában folyamatosan 
készülnek a további nyitásokra, amint erre a rendel-
kezések is lehetőséget biztosítanak.
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Igazi kényeztetés
testnek és léleknek.

Itthon, 
Magyarországon.

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

www.spaheviz.hu

GLX modellek, azonnal, készletről!


