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2020-ig a Balatonnál két helyen, Fonyódon és Balaton-
földváron volt lehetőség házi kedvenceket fürdetni a 
tóban. A kutyás társadalom számára öröm, hogy ebben 
az évben már Keszthelyen is van olyan fürdőhely, ahol 
a gazdák a kutyákkal együtt tölthetik el a szabadidőt. 

A Keszthelyi Kutyás Strand és Piknikkert június eleje óta próbaüzem-
mel várta az érdeklődőket. Ünnepélyes átadására július 4-én került sor. 
A megnyitón elhangzott, hogy a magyar lakosságból közel hárommil-
lió ember tart kutyát, melyből a felmérések alapján 86% elvárja, hogy 
kedvencüket családtagként is elismerjék. Nagyon sokan a szabadidő 
eltöltését sem tervezik a kutyájuk nélkül. Az elmúlt évek tapasztala-
ta igazolta, hogy olyan helyen nyaralnak a gazdák szívesen, ahol van 
kutyás fürdőhely is.

Hét héten át működik a Bűnmegelőzési Iroda 
Tizenkilencedik alkalommal nyitotta meg a kapuit a Bűnmegelőzési Iroda Keszthelyen. Az Energia téren 
az idei évben is önkéntes diákok teljesítenek szolgálatot, akik információnyújtással és járőrözéssel is 
segítik a rendőrség munkáját. Elsősorban a kiemelt övezetekben, főként a strandon járőröznek, és sok 
esetben személyesen hívják fel a figyelmet az értékek védelmére. A bűnmegelőzési szakemberek és az ön-
kéntesek hét héten át teljesítenek szolgálatot Keszthelyen. Dr. Horváth István keszthelyi rendőrkapitány 
a megnyitón elmondta, az elmúlt években többször is volt példa arra, hogy a diákok segítségével sikerült 
elkapni bűnelkövetőket.
Vozár Péterné elmondta, nagyon jó kapcsolat van 
a rendőrség és a hivatal között. Az alpolgármester 
hozzátette, az iroda fontos szerepet játszik a fiatalok 
tudatformálásában, éppen ezért nagy öröm, hogy 
sokan jelentkeznek önkéntesnek.
A bűnmegelőzési irodában a BikeSafe rendszer is 
működik, így bárki ingyenesen regisztráltathatja a 
kerékpárját. Ennek az a célja, hogy lopás esetén az 
egyéni azonosítók birtokában könnyebben kerülhet 
vissza a bicikli jogos tulajdonosához.

Sziládi-Kovács Tibor projektvezető a Keszthelyi Kutyás 
Strand és Piknikkert átadásán számolt be a fürdőhely 
ötletéről és kivitelezéséről. A Keszthelyi-öbölben eddig 
nem volt lehetőség a kedvencekkel együtt strandolni. 
A kutyás fürdőhely kiépítésének gondolata két éve 
vetődött fel. Az ötletet a város vezetése is támogatta. 
A képviselő-testületi döntést követően, 2019 októbe-
rében kezdődött el a 15 milliós beruházás, amelyben 
megtisztították és körbekerítették a területet, és a teljes 
partszakaszt rendbe tették. Kiépült egy kutyajátszótér 
is. A város déli részén, a volt szabadstrand területén 
kialakított fürdőhellyel Keszthely új turisztikai attrakci-
óval, a kutyabarátok, kutyatulajdonosok minden igényét 
kielégítő szabadidős hellyel várja a vendégeket. A kutyás 
strand és a minőségi szolgáltatás egy másik, állatbarát 
vendégréteget is Keszthelyre vonz – mondta a város 
polgármestere, Nagy Bálint a megnyitón. 

A keszthelyi Kutyás Strand és Piknikkert ingyenesen 
és nem csak a turisztikai szezonban látogatható. Egész 
évben élvezhetik a Balatont kutyatulajdonosok és ked-
venceik.

2020. május 4. (hétfőtől) 
megnyitottam állatorvosi rendelőmet 

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

MEGNYITOTTUNK!
Dr. Virág Zsolt  

kisállatgyógyász-szakállatorvos

Tel.: 06 30 520-0467

Rendelőnkben az állatgyógyászati készítmények 
és kellékek széles választéka megvásárolható!

Nyitva: H, SZ, P: 15.00-18.00 K, CS: 9.00-11.00 óráig.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. augusztus 14-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

+36/70-279-9040

Külsõ hõszigetelést 
családi házak felújítását,  
festését, kartonozását  
és udvarok térkövezését  
vállalom számlaképesen.

FARKAS NORBERT építési vállalkozó
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A pozsonyi csata emlékére
Július 4-én a város déli részén található IV. Béla park-
ban felcsendült a magyar Himnusz. Árpád királyra és a 
pozsonyi csatára emlékeztek a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Keszthelyi Csoportja szervezésében tartott 
ünnepségen. 

A Himnuszt követően őseinket dicsőítő versek hang-
zottak el a pozsonyi csata emléknapján. A 907-ben zaj-
lott csatát, a magyarok első honvédő ütközetét, amikor 
a hódítások után saját belterületüket védték, annak 
előzményeit és célját Krupla Zoltán, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének tagja idézte fel. Krupla Zoltán 
a visszaemlékező beszédében kiemelte, hogy 907-ben a 
területfoglaló szándékot felismerve Árpád fejedelemnek 
elég idő állt rendelkezésére mozgósítani a haderőt és fel-
vonulni Pozsony alá, ahol megütköztek és fényes diadalt 
arattak a túlerőben lévő német csapatok felett. A nagy 
csatát követően 120 évig nem lépett nyugati támadó 
magyar földre. A magyarság megszilárdította hatalmát 
a Kárpát-medencében. Árpádra, a védelmező hősre és 
a július 4. és 7. közé tehető honmegtartó ütközetre évek 
óta megemlékeznek Keszthelyen. Az idei ünnepségen 
jelen volt Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere. A 
rendezvény végén fellobbantak a megemlékezés lángjai 
annál az emlékfánál, amelyet 2007-ben ültettek a po-
zsonyi csata emlékére.

Interpellációk 
a soros ülésen
A június 25-ei testületi ülésen történtekről tar-
tottak sajtótájékoztatót a KÉVE önkormányzati 
képviselői.

Molnár Tibor szerint láthatóan zavarta fideszes 
képviselőtársaikat, hogy interpellációk formájában 
kérdéseket tettek fel. Szerinte ez az ellenzék fel-
adata. Ehhez kapcsolódva Dékány Péter kifejtette, 
ha kérdéseikre választ akarnak kapni, nincs más 
lehetőségük. Ezért nyújtottak be interpellációkat a 
fenékpusztai lakosok, a Vaszary utcai kerékpársá-
vok és a Rezi útnál tervezett körforgalom kapcsán. 
Czuth Zoltán arról beszélt, hogy Fidesz képviselői 
által az ülésen említett összefogási szándék egy 
álca. Reményét fejezte ki, hogy ezt a lakosok minél 
előbb felismerik. A képviselő szerint a KÉVE ki-
vette a részét a járvány elleni védekezésből, az ezzel 
kapcsolatban tartott polgármesteri egyeztetésre 
mégse kapott meghívást szervezetük, mely szerinte 
a város legnagyobb támogatottságú civil szervezete. 

A KÉVE részéről elhangzottakra Csótár And-
rás, a Fidesz Keszthelyi Csoportjának elnöke 
a következőképpen reagált:

„A KÉVE működésén az látszik, hogy a régi 
szocialista gyökereken alapul: sajnos képtele-
nek a közös munkára, majd pedig ugyanezzel 
vádolnak meg minket. A veszélyhelyzet alatt, 
miközben az egész város összefogva, együtt 
küzdött a koronavírus terjedésének megaka-
dályozásáért, ők sorozatos bírósági feljelenté-
sekkel próbálták akadályozni a polgármester 
munkáját. Természetesen a bíróság vala-
mennyi ilyen kezdeményezésüket elutasította. 
Ezek után hiteltelen, hogy ők kérik számon 
rajtunk az összefogás hiányát! Sajnos, a 
keszthelyi ellenzék, úgy tűnik, követve a köz-
ponti ellenzéki elvárásokat félretájékoztatja 
és megosztja az embereket. Ahelyett, hogy 
együttműködésre törekednének, konkrét és 
érdemi javaslatokat dolgoznának ki, folya-
matosan akadékoskodnak. A június 25-ei 
testületi ülésen ez a viselkedés a költségve-
tés módosításánál csúcsosodott ki igazán. 
A KÉVE botránypolitizálást folytat továbbra 
is, ahelyett, hogy Keszthelyért dolgoznánk 
együtt.”

Új rendőrkapitánya van  
Keszthelynek
Nyolc év szolgálati idő után távozik Keszthelyről 
dr. Horváth István. A rendőr ezredes 1980-ban a 
helyi kapitányságon nyomozóként kezdte hiva-
tásos pályafutását. A Zalaegerszegi Rendőrkapi-
tányság után a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
főnyomozója is volt. Később a BRFK vizsgálati 
főosztályára vezényelték. 1997-től a Nagykani-
zsai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője volt. 
2012-ben lett a Keszthelyi Rendőrkapitányság ka-
pitányságvezetője, mely pozíciót 2020. június 30-
ig töltötte be.
A leköszönő vezető elmondta, kedvező lehetőséget 
kapott, szervezetfejlesztéssel, fiatal rendőrök, fiatal 
rendőri vezetők képzésével fog foglalkozni a me-
gyei főkapitányságon. 
Dr. Horváth István elmondta, büszkeséggel tölti el, 
hogy működési ideje alatt a kapitányságok rang-
sorában jelentősen javult a Keszthelyi Rendőr-
kapitányság. Kiemelte azt is, hogy regnálása alatt 
viszonylag csekély számban hagyták el a pályát a 
kollégák. Emellett pedig bűnelkövetői csoportok 
felszámolásában is sikereket értek el. 

Július első napján ünnepi állománygyűlésen adta át dr. Sipos 
Gyula megyei főkapitány a leköszönő kapitányságvezető ok-
mányát. A vezérőrnagy lapunknak elmondta, Horváth István az 
egyik legjobban teljesítő kapitányságot, ha nem a legjobban tel-
jesítőt hozta létre az elmúlt időben. A vezetőváltást a leköszönő 
kapitány egészségügyi állapotával indokolta Sipos Gyula. 
Utóda, dr. Andor László július 1-től vette a kapitányságvezetői 
pozíciót. Felettesei szerint nagyon jól felkészült, alapos, egye-
nes ember került Keszthelyre, aki korábbi szolgálati helyén, a 
Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon nagyon jó eredményeket 
tudott felmutatni. 

Tiltakozás és felszólítás
„Ezennel felszólítjuk a KÉVE képvise-
lőit, hogy kérjenek elnézést a Keszthelyi 
Kutyás Park és Piknikkert üzemeltetői-
től” – hangzott el a Fidelitas és a KDNP 
közös sajtótájékoztatóján, melyen 
bemutatták a postaládákra helyezhető 
KÉVE NE! feliratú matricát is.

Horváth Tamás, a Fidelitas keszthelyi 
elnöke hangsúlyozta: a városban láttak 
egy postaládát, amire elég egyértelmű 
üzenetet írtak: KÉVE NE! Vagyis az 
ott lakók nem kérnek a KÉVE politikai 
szórólapjaiból, melyet újságként állíta-
nak be. Meg tudjuk érteni – tette hozzá 
–, hiszen Keszthelyen korábban ez az 
agresszív, rosszindulatú lejáratás nem 
volt megszokott. Kiemelte: a KÉVE 
szándékosan félrevezető, megosztó 
botránypolitizálása sokakban kelt jogos 
felháborodást a városban. A Fidelitas 
matricák osztásába kezd, melyen a 
KÉVE NE! felirat olvasható és posta-
ládára ragasztható. Ezzel tiltakoznak a 
KÉVE botránypolitizálása ellen.
A KDNP részéről Sáringer-Kenyeres 
Marcell önkormányzati képviselő 
kiemelte: a KÉVE téves információkkal 
igyekszik a keszthelyieket félrevezetni, 

erre a legjobb példa, a hétvégén meg-
nyílt és nagy népszerűségnek örvendő 
Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert 
tavalyi lejáratása. A KÉVE tüntetést 
szervezett a beruházás ellen, felhasznál-
va országos médiakapcsolatait, minden 
elkövetett, hogy a keszthelyi emberek-
ben ellenérzést és gyanakvást keltsen 
egy olyan kezdeményezéssel szemben, 
mely a város vonzerejét jelentősen 
növelni tudja. A Keszthelyi Kutyás Park 
és Piknikkert pünkösdtől tesztüzemben 
működött, majd hivatalosan is meg-
nyitott. Alig több, mint egy hónap alatt 
országos hírnevet szerzett, Veszprém-
ből vagy például Győrből járnak át a 
vendégek és mostanra valódi közösségi 
tér alakult ott ki. Az idő és a tények 
most is bizonyították, hogy a KÉVE a 
saját politikai érdekeit mindig Keszt-
hely érdekei elé helyezi, ezért felszólít-
juk a KÉVE képviselőit, hogy kérjenek 
elnézést a Keszthelyi Kutyás Park és 
Piknikkert üzemeltetőitől, hiszen egy 
kiváló szakmai csapatot igyekeztek 
lejáratni, akik több mint egy éve azon 
fáradoznak, hogy a város vonzerejét 
növeljék, valamint egy hiánypótló érté-
ket hozzanak létre. 

Támogatják  
a nemzeti konzultációt

A Fidesz keszthelyi csoportja támogatja a 
nemzeti konzultációt – fogalmazott sajtótájé-
koztatóján Csótár András elnök.
Hangsúlyozta: „A baloldal fellép a nemze-
ti konzultáció ellen, bírálják és begyűjtik a 
konzultációs íveket, mi viszont arra kérjük a 
keszthelyi polgárokat, hogy töltsék ki azokat 
minél többen. Úgy gondoljuk, hogy olyan sors-
kérdésekről kérdezi a kormány az embere-
ket, amelyek hosszú időre meghatározzák a 
saját életünket, s Magyarország jövőjét is. A 
nemzeti konzultáció lehetőség arra, hogy az 
emberek a kiemelten fontos kérdésben de-
mokratikus jogukkal élve elmondhassák a vé-
leményüket. Természetesen a baloldali pártok 
szimpatizánsai is kinyilváníthatják véleményü-
ket a kérdőíveken, vagy akár azzal, hogy nem 
küldik vissza azokat. Mi azonban úgy gondol-
juk, ez egy nagyszerű lehetőség az emberek-
nek, hogy hallassák a hangjukat, kifejezzék 
véleményüket sorskérdésekről, többek között 
az illegális bevándorlásról, a járvány elleni 
védekezésről, vagy Magyarország gazdasági 
szuverenitásáról és járvány utáni talpra állítá-
sáról. Ezért fontos, hogy minél többen töltsék 
ki a konzultációt, mely már az interneten is 
megtehető, a nemzetikonzultacio.kormany.
hu oldalon, és amelynek beküldési határideje 
augusztus 15.”



A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett  
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt  
a célt szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legye-
nek, de ne kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy 
erőfeszítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szü-
lőktől is. A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet.

Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az isko-
lás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára  
legyen ingyenes az internet?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE
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A legkorszerűbb eszközökkel 
felszerelt mentőautót adomá-
nyoztak a Vízimentők Magyar-
országi Szakszolgálatának. A 
járművet június 25-én Balaton-
füreden adták át. A VMSZ még 
április elején tett közzé felhívást 
közösségi oldalán, az adomány-
gyűjtő akció célja az volt, hogy 
egy mentőautót vásároljanak. 
Bagyó Sándor, a szakszolgá-
lat elnöke a Balatonfüreden 
megrendezett átadóünnepsé-
gen elmondta, hogy a járvány 
miatt kialakult helyzet inspirálta a 
vízimentőket arra, hogy a szárazföldön 
is elindítsanak egy mentőegységet. A 
VMSZ és a régió hatóságainak közös 

szlogenje, hogy a Balaton legyen Euró-
pa legbiztonságosabb tava. Bagyó Sán-
dor szerint a jármű egy újabb állomása 
ennek a célkitűzésnek. A mentőautó 

teljes vételára 31,5 millió forint 
volt, amit a Gattyán György ne-
vével fémjelzett Docler cégcso-
port alapítványai biztosítottak. 

A mentőautó kompatibilis 
a mai mentési rendszerrel. 
Ugyanilyen autók futnak az 
Országos Mentőszolgálatnál. 
A rohamkocsi-felszereltségű 
jármű Ábrahámhegyen állomá-
sozik, június 27-től pedig már 
szolgálatba is állt. 10–21 óráig 
látnak el vele ügyeletet az Or-
szágos Mentőszolgálat irányítá-

sával. A szolgálatot a VMSZ önkéntesei 
biztosítják, akik többségében a kórházi 
dolgozók vagy az Országos Mentőszol-
gálat munkatársai.

A szárazföldön is segítenek a vízimentők 

Családbarát  
         intézményként

A Goldmark Károly Művelődési 
Központ 2013-tól a Család-

barát Munkahely cím birtokosa.
 A napokban együtt nyerték el 

Családbarát Munkahely, valamint a 
Családbarát Szolgáltatóhely címet. 
Csengei Ágota igazgató elmondta: 

több új  szolgáltatás igazolja 
a színházban is, hogy 

kiemelt figyelmet fordítanak 
a családokra. 

A Keszthelyi Kórház dolgozói a gyenesdiási Lido strandon öt esztendeje 
kötetlen formában is ünneplik a Semmelweis-napot, így történt ez az idén is. 
Az összejövetelen kitüntetéseket is átadtak. 

A Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgo-
zók Demokratikus Szakszervezete (MSZEDDSZ) keszthelyi szervezete nevében 
Czinderiné Farkas Magdolna, míg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
(MESZK) keszthelyi szervezete részéről Humpok Lajosné kitüntetéseket is átadott. 
Elismerésben részesült Varga Erika, Tóth Zoltánné, Hoschekné Györkös Hajnalka, 
Kisvári Bernadett, Domsa László, Mersics Lászlóné, Prótárné Ács Jolán, Vargáné 
Nyírő Melinda (MSZEDDSZ Keszthelyi Alapszervezete). Németh Zsolt okleveles 
mentőápoló a MESZK kitüntetését vehette át.

Elismeréseket is átadtak
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Nincs probléma a vízzel
Bár idén kiváló a Balaton vízminősége, tavaly augusztusban rosszabb volt a helyzet. A vizsgálatok szerint a 
másfélszeres algavirágzást az üledékfelszín oxigénmentessé válása, majd a szokásosnál sokkal nagyobb meny-
nyiségű foszfor felszabadulása okozta. A tartósan megemelt vízszint is szerepet játszhatott, ezért a szabályozás 
átalakítását javasolják a szakemberek.
Torma Péter, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
docense azt mondja: az MTA és a 
BME vízgazdálkodási kutatócsoportja 
a jelenlegi szabályozási szint átgon-
dolását javasolja. „A magas vízállás 
lehetőséget ad arra, hogy rétegződjön, 
és kialakuljanak olyan állapotok, ami-
kor a fenék közelében oxigénszegény 
környezet alakul ki” – véli.
Egyelőre nincs probléma a vízzel. 
Nem csak Keszthelyen és nem csak 
a Balatonon – mondja a Zala Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Fő-
osztályának közegészségügyi-járvány-
ügyi szakügyintézője, Pacsai Virág: 
„Nem merült fel probléma. Balaton-
györökön, Gyenesdiáson, Keszthelyen, 
Vonyarcvashegyen, illetve Hévízen és 
Zalalövőn kiváló minősítést kaptak a 
strandok.”
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MÚZEUM +

HÉTFŐ

HELIKONI

ÉJSZAKÁK

SZERDA

LOVAS

NAP

PÉNTEK

KEDD

HAPPY

HOURS

CSALÁDI

NAP

CSÜTÖRTÖK VÁROSI

SÉTÁK

SZOMBAT

ARANYLÓ

DALLAMOK

VASÁRNAP
Különleges élmények a hét minden napján

a Helikon Kastélyban

jú
liu

s 1
3 – augusz

tu
s 2

9.

Információ bővebben:
www.helikonkastely.hu Tel.: +36 20/325-0260

Volt egyszer egy iskola

A technikum a dunántúli oktatás 
egyik jelentős intézménye volt, 
1945-től folyt a mezőgazdasági szak-
képzés, mely 1989-től egészségügyi 
szakiránnyal egészült ki. A tanítás 
az akadémia épületében, a Feste-
tics-kastélyban és még az egykori 
polgári leányiskola épületében is 
folyt. 1955-ben költözött az iskola 
a karmelita rendház kolostorába. A 
számos épület, az itt főállásban tanító 163 
pedagógus és az itt végzett mintegy 6000 
diák története az ötvenéves évfordulón 
könyv formájában is megjelent Lángi Péter 
jóvoltából. Az iskola egykori pedagógusá-
nak írása képezte a tárlat alapját, melyet 
Németh Péter megbízott múzeumigazgató, 
egykori diák rendezett. A nagy érdeklődés 
mellett zajló megnyitón elhangzott, hogy 
egy igazi közösségi kiállítás valósult meg; 
a város, az érsekség és a jogutód Asbóth-
iskola mellett számos magánszemély anyagi 
és tárgyi hozzájárulásának köszönhető a 

tárlat. A múzeum dísztermébe az iskola 
folyósórészletét alkották meg az intézmény 
munkatársai, az onnét nyíló két teremben a 
mezőgazdasági és egész-
ségügyi képzés tantermeit 
rendezték be. Továbbhalad-
va látható az iskola zászlója, 
egyensapkája, nyakkendője, 
bizonyítványok, érdekes 
dokumentumok és a legki-
válóbb tanulók nevét viselő 
vándorserleg is. Számos 
fotót, iskolapólót, ballagási 

emléket is ajánlottak fel az egykori tanulók, 
akik az ország számos szegletébe kerültek a 
keszthelyi iskolapadból, és nagy örömmel 
jöttek el az ünnepi eseményre. Lángi Péter 
szerint a kiállítás visszaadja azt a hangula-
tot, életérzést, melyet a családias közösség 
jellemzett.  

Az iskola 2005-ben elvesztette önálló-
ságát, és 2012-ben a tagintézmény telje-
sen beleolvadt az Asbóth-iskolába. Az 
egykori nagyváthysok azonban úgy vélik, 
Nagyváthy volt és van, hiszen az erős kö-
zösségben tovább él az iskola. 

Szimfonikusok 
a Balaton-parton
Mozart Divertimentója és Mendelssohn 
Oktettje is felcsendült Keszthelyen a Bala-
ton-parton június utolsó hétvégéjén. A Zenélő 
Magyarország programsorozaton belül a 
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának ka-
maraegyüttesei az ország különböző telepü-
lésein adtak koncerteket. 

A keszthelyi szabadtéri előadásra egy vonós oktett érke-
zett. Koncertjük célja az volt, hogy örömet tudjanak sze-
rezni a közönségnek. Ezek a fellépések voltak ugyanis 
az elsők, melyeken zenélhettek a koronavírus-járványt 
követően. 
Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek 
igazgatója elmondta, jól begyakorolt darabokkal készül-
tek az előadásokra, hiszen a pandémia alatt nem pró-
bálhattak közösen. Nem kötöttek kompromisszumot 
azonban a könnyed dallamokkal, a komolyzene-szere-
tők számára hozták el a műveket. 
Az igazgató hozzátette, remélik, hogy az őszi bérletes 
előadásokat már meg tudják tartani zárt térben is.

Megnyílt a 75 éve alapított keszthelyi Nagyváthy-technikum, később 
szakközépiskola történetét bemutató kiállítás a Balatoni Múzeum-
ban. Nemcsak az alapítás, hanem a névadó évfordulója is adta a tárlat 
ötletét, hiszen Nagyváthy János – a Festeticsek egykori jószágkor-
mányzója – 265 éve született. 
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A múlt játékai
A keszthelyi Vidor Játékmúzeum új kiállítása felidézi azt a kor-
szakot, amikor a drága „nyugati” játékok még nem, vagy csak 
ritkán voltak elérhetőek Magyarországon. Az állandó tárlat 
mellett egy magángyűjteményből álló mini kiállítás mutatja 
meg a mai napig is népszerű Playmobil katonákra emlékeztető 
Schenk-figurákat. Az ismert Playmobil katonákra kinézetre 
megszólalásig hasonlító játékok magyar gyártmányok. Szerep-
figurák, amikkel a kisfiúk és kislányok is szívesen játszottak 
abban az időben, amikor nehezen volt elérhető az eredeti, 
drága játék, amit 1974-ben gyermekrajzok alapján Hans Beck 
álmodott meg. Egy kis magyar vállalkozás megvalósította a 
magyar gyermekek álmát. Schenk Károly az ismert figurák 
mellett új elemeket is bevezetett. A német játéktól eltérően a 
magyar figurák csuklója egybeöntött maradt, és a lovak nyakát 

sem lehetett hajlítani. Több 
sorozat is készült, így a 
magyar huszár sorozat, a 
Hunyadi-sorozat. Az egyes 
testrészeikben mozgatható figurák hasonlósága sértette a német 
cég érdekeit, így a magyar bíróság 1996-ban betiltotta a kedvelt 
figurák gyártását. Egy-egy jelenethez a templomokat, várakat 
ma is gyártják, limitált példányszámban. Az 1978 és 1995 
között Schenk Károly által gyártott játékfigurák ma már szinte 
csak a gyűjtőknél lelhetők fel. A használt Schenk-darabok nép-
szerűsége nem csökkent, napjainkban gyakran többe kerülnek, 
mint az eredeti, új, német játék. A múzeumban a látogató a 
keszthelyi Horváth Csaba gyűjteményével egy kis ízelítőt kap a 
múlt kedvenc játékából. A kiállítás augusztus 31-ig látható.

Hamarosan nyit a Kis-Balaton Látogatóközpont

A különleges objektumnak több egyedisége is lesz. Zöldtetővel 
készült, kis ökológiai lábnyomot hagy, hiszen az épület hűtését 
és fűtését talajszondák segítségével oldották meg, a villamos-
ságról pedig a mellette található naperőműpark gondoskodik. 
A belső térben is különlegességekkel találkozhatnak majd a lá-
togatók. Többek között 3D-s moziterem, gyermekfoglalkoztató 
és étterem is lesz benne a kiállítások mellett. Mint Rácz András 
környezetügyért felelős államtitkár fogalmazott, az előzetes ter-
vek szerint 40–60.000 látogatóra számítanak itt, a Kis-Balaton 
felkeresésére ugyanis nagy az igény. Nagyon népszerű a Diás-

sziget is a területen, ahol ugyancsak fejlesztések mentek végbe. 
Az odavezető utat korábban a vendégek saját járműveikkel, a 
kiemelt területen pedig gyalog tehették meg, azonban lehető-
ség nyílik a közeljövőben elektromos golfautóval és kenuval 
is megközelíteni a helyszínt. A látogatóközpontot egyelőre a 
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt még 
nem tudják megnyitni, várhatóan szeptembertől azonban már 
várják a vendégeket ezen a helyszínen is.

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járványt követő gazdasá-
gi válság kezelésére Soros György új terv-
vel állt elő. Ebben azt javasolja, hogy az Euró-
pai Unió tagországai vegyenek fel hatalmas 
kölcsönöket (örökkötvények), amelyek után gene-
rációkon keresztül, örökre kamatot kellene fizetni.  
A szakértők szerint ez adósrabszolgaságba taszíta-
ná a nemzeteket. 

Ön elutasítja Soros György tervét, mely beláthatatla-
nul hosszú időre eladósítaná hazánkat?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 10. KÉRDÉSE
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Már csak a végső simítások és a befejező munkálatok 
vannak hátra a Kis-Balaton Látogatóközpontnál. 

A projekt mintegy 1,2 milliárd forintból valósul meg. 
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Magyaros kolbásznyárs

A kolbászt ujjnyi vastagon felszeleteljük, a szalonnát fél cm 
vastag kockákra daraboljuk. A megtisztított gombát citromlé-
vel meglocsoljuk, a piros húsú és zöldpaprikát, a hagymát és 
az almát hasonló nagyságú cikkekre vágjuk.

A hozzávalókat váltakozva nyársakra húzzuk. Az olajban 
elkeverjük az őrölt paprikát és a zúzott fokhagymát, megsóz-
zuk, és a nyársakat a fűszeres keverékkel kenegetve, parázs 
fölött forgatva, 10-12 perc alatt megsütjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 20 dkg parasztkolbász, 
10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg csiperke-
gomba, 1 evőkanál citromlé, 2 közepes fej 
hagyma, 1 piros húsú paprika, 1 zöldpapri-
ka, 1 savanykás alma, 2 evőkanál olaj, 
1-2 gerezd fokhagyma, pirospaprika, só
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VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ! 

Szerződéses szolgálat  
 

Egészségügyi, fizikai,  
pszichikai alkalmassági vizsgálat 

Illetmények: 
Nyolc általános iskolai végzettséggel: 

nettó 170.769Ft/hó-tól 
Érettségi bizonyítvánnyal: 

203.279Ft/hó-tól 
Számos egyéb, béren kívüli juttattás! 

Főállású szolgálati forma! 
 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Fizikai felmérés a jelentkezéskor NINCS! 

A felkészítés alapvetően a járásban, esetleg a megyén 
belül összesen 20 nap, rugalmas időbeosztással 

havonta 2 vagy 4 nap. 
 

A tartalékosok alkalmazása a megyén belüli valósul 
meg rugalmasan, évente minimum 15 napban. 

Illetmény a behívás napjára, egyszeri szerződéskötési 
díj, éves rendelkezésre állási díj. 

 

Főállás mellett vállalható szolgálati forma! 
 

 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár. A katonai 
szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves korig. 

 

 

Foodstock – étel, ital, zene

Piknikhangulattal várta a Halászcsárda a vendégeket a Foodstock keretein belül. Az étterem előtti füves területen 
második alkalommal szervezték meg a programot. Az érdeklődők egy piknikládából csemegézhették többek között a 
padlizsánkrémet, a házi sonkát és a friss bagettet. A piknikdobozok mellett kétféle meleg étellel is készültek a séfek, 
ezek mindegyikét helyben, frissen sütve tálalták a vendégeknek. Nagyon népszerű volt a fish&chips, de sokan vállal-
koztak arra is, hogy megkóstolják a háromféle húsból készült erdélyi különlegességet, a miccset. 
A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a Varázshangok Játszóház babakonyhával, terepasztallal és különféle társasjá-
tékokkal várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A rendezvényről nem hiányozhatott a zene sem, így minden adott volt 
a jó hangulathoz.
A program célja, hogy az elmúlt hónapok kényszerű bezártságát követően szabadtéri rendezvényt kínáljanak az 
érdeklődőknek. A tervek szerint hagyományt szeretnének teremteni a Foodstockból, így időről időre megrendeznék a 
pikniket. „Biciklik gurulnak nyáron a hídon át a mező-

re” – mondja a költő. De utána vajon mi lesz 
velük? – kérdem aggódva én. Földre döntik, 
fához, falhoz, egymáshoz támasztják őket? 
S a legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán 
lezárják-e?!?
Magyarországon évente tízezer kerékpárt 
lopnak el! Keszthelyen és környékén is bőven! 
Igaz, az egyik legprofibb „szakember”, aki több mint 
100 kerékpár ellopásáért felel városunkban, még 
évekig börtönben csücsül, de ez sajnos nem egy 
hiányszakma. Mindig van utánpótlás! Felfoghatat-
lan, hogy még a több százezer, néha milliós értékű 
kerékpárok gazdái is vajmi keveset törődnek a tulaj-
donuk biztonságával! Sajnálnak pár tízezer forintot 
kiadni egy fúrhatatlan, vághatatlan, savval sem 
szétmaratható kerékpárzárért, vagy ha van is kerék-
párzárjuk, nem használják. Ha megtörténik a baj és 
ellopják a kerékpárt, akkor jön a következő problé-
ma. A rendőrségen a feljelentés felvételekor tapasz-
taljuk, hogy gyakran a kerékpár márkáján és színén 
kívül nem sok mindent tudnak elmondani róla. Így 
aztán nehéz lesz megtalálni. Mindemellett előfordul 
az is, ha lefoglalunk vélhetően lopott kerékpárokat, 
hiába teszünk közzé felhívásokat, nemegyszer nem 
találjuk a kerékpárok gazdáit.

Erre lehet megoldás a BIKESAFE KERÉKPÁR-RE-
GISZTRÁCIÓS PROGRAM. A kezdeményezés 
lényege, hogy a regisztrációt követően a kerékpá-
rok azonosító adatai, fényképei és a birtokos adatai 
egy a rendőrség számára is hozzáférhető, banki 

biztonsági szintű adatbázisba kerülnek. A regiszt-
rált adatok alapján lopás esetén a felhasználó akár 
elektronikusan is feljelentést tehet, melyet 24 órás 
ügyfélszolgálat támogat. A regisztrációkor rögzített 
adatok, információk gyorsan bekerülhetnek a rend-
őrség körözési adatbázisába, ezzel megkönnyítik a 
hatóságok munkáját. A kerékpár azonosító adatai, 
fényképei, a kerékpárok értékmegállapítása, a körö-
zött kerékpárok nyilvánossága segítik a nyomozást. 
Az eltulajdonított regisztrált kerékpár megtalálá-
sa esetén az adatbázis megkönnyíti a tulajdonos 
azonosítását a rendőrség számára, segítségével az 
ellopott kerékpárok visszakerülhetnek jogos tulaj-
donosaikhoz.
A rendőrség munkatársai augusztus 16-ig min-
dennap 10.00 és 18.00 között várják Önöket és 
kerékpárjaikat a Nyári Bűnmegelőzési Irodában! 
(Keszthely, Balaton part – Energia tér) A regisztrá-
cióhoz hozzák magukkal kerékpárjukat, személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat (és amennyiben 
még megvan, a kerékpár papírjait). A rendőrségi 
regisztráció ingyenes! Nincs más hátra, mint: „Előre, 
Illéri, előre!”

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
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A Magyarország Kormánya által megszünte-
tett veszélyhelyzetre figyelemmel értesítem a 
lakosságot, hogy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban 2020. július 3. (péntek) napjától 
ismét lehetőség van személyes ügyintézésre a 
megszokott ügyfélfogadási rendben:

Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
Szerda:    8.00–12.00,  

13.00–17.00 óráig,
Péntek:   8.00–12.00 óráig.

Az egészségügyi válsághelyzet fennállására 
figyelemmel kérem, hogy lehetőség szerint az 
ügyeiket továbbra is elsősorban elektronikus 
úton, ügyfélkapun vagy személyes ügyintézés 
esetén telefonon történő időpontegyeztetés 
alapján szíveskedjenek intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt 
időszak tekintetében ezúton is köszönöm.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásával kapcsolatban

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 megköté-
sét követõen végezhetõ. Az ajánlatokat a tevékenység megkezdése elõtt legalább 15 nap-
pal kell benyújtani, az ajánlatok mellé kérünk csatolni a korábbi tevékenységekrõl fotódoku-
mentációval 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 Hiva-
tal Közgazdasági Osztályán (83/505-524, 83/505-541) vagy a vagyoncsoport@keszthely.hu 
e-mail címen kérhetõ.               Nagy Bálint polgármester
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West of Balaton – összefogtak turisztikai szereplők

Közös megállapodást írt alá 
a nyugat-balatoni régió négy 
kiemelkedő turisztikai sze-
replője. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park, a Helikon 
Kastélymúzeum, a Zobori 
Élménypark és a Zalakarosi 
Fürdő együttműködésének 
köszönhetően azok a ven-
dégek, akik az egyik léte-
sítménybe jegyet váltanak, 

egy 20%-os kupont kapnak, 
amelyet a másik három 
helyszínen használhatnak 
fel. 

A Helikon Kastélymúzeum 
vezetője úgy véli, ezzel a 
megállapodással egy olyan 
kínálatot tudnak biztosítani 
az ide érkező turistáknak, 
hogy akár rossz időben, akár 

jó időben, akár szezon előtt, 
akár szezon után lehetősé-
gük lesz programot találni 
maguknak. A Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park mun-
katársainak fontos célja, 
hogy minél több emberrel 
szerettessék meg a termé-
szetet. A Zalakarosi Fürdő az 
együttműködés aláírásával 
a vendégei mellett kiemelt 

figyelmet fordít a desztináció 
más népszerű turisztikai 
célpontjaira is. A Zobo-
ri Élménypark vezetői az 
együttműködéssel szeretnék 
ráirányítani a figyelmet a 
Kis-Balatonra is, amely a ré-
gió szerves része, és számos 
kikapcsolódási lehetőséget 
kínál az ide érkező turisták-
nak.

Magyarok Kenyere 
– 15 millió búzaszem
A program keretében hazánk és a Kárpát-medence magyar-
lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdák a rászoruló 
gyermekek megsegítésére. 2019-ben közel hatezer hazai és 
határon túli gazda vett részt a kezdeményezésben, ennek kö-
szönhetően több mint nyolcszáz tonna búza gyűlt össze a ma-
gyar gyermekek számára. Zala megyében mintegy 98 gazda 
18 tonna adományt gyűjtött össze tavaly. Az idei évben is több 
helyszínen – Tüskeszentpéteren, Keszthelyen, Csömödérben, 
Alsószenterzsébeten, Zalaszentivánon és Letenyén – veszik 
át a búzát. A leadási határidő augusztus 20-a.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara véleményezte az Európai 
Bizottság által közzétett biodiverzitás stratégiát. A kamara 
teljesíthetetlennek tartja az abban megfogalmazott célo-
kat, ugyanis azok olyan súlyos terhet rónának az agrár- és 
élelmiszeripar szereplőire, hogy közülük sokan felhagynának 
a tevékenységükkel. A NAK véleménye szerint a növényvédő 
szerek és a műtrágya használatának jelentős mellőzése azzal 
jár, hogy nagymértékben csökken a gabona és más termé-
nyek mennyisége is.



16 Balatoni KRÓNIKA   2020. július 17.

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

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 

www.nifty.hu

NY-Z: Hétfő szünnap  K-P: 10-16, Szo: 10-12

Tel.: 83/310-761
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Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

BÚTO
RSZÖ

VET

Nyári kiárusítás július 21. - augusztus 15.

PRAKTIKUS 
MEGOLDÁSOK

ÁRNYÉKO- 
LÁSRA!

DUÓ ROLÓ

-30%


