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A Városi öt-, a Libás négy-, míg a Helikon strand 
háromcsillagos Kék Hullám Zászlót kapott
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Kék Hullám Zászló versenyt 2004 óta hirdeti meg a tó menti önkormányza-
tokat tömörítő Balatoni Szövetség. A fürdőhelyek bírálata során a víz, a meder, 
a part, az illemhelyek és szolgáltatások minőségét vették szempontul. 

A koronavírus miatt idén a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is részt 
vettek a szemléken. 

Július 15-én Zamárdiban adták át a minősítéseket. Az eseményen Dósa Zsolt bizottsági elnök 
képviselte a városvezetést. A Helikon strand háromcsillagos, a Városi öt-, míg a Libás négycsilla-
gos zászlót kapott, de elnyerte a Zala Megyei Önkormányzat különdíját is.

A keszthelyi turisztikai szolgáltatások népszerűsítése érdekében Keszthely! Pörögj fel! címmel kommunikációs kampányt 
indított a városvezetés június közepén. A kampány része egy egyperces film készítése is, ezt július 15-én mutatták be. 
A produkcióban hangsúlyos figyelmet kap a város idei két új turisztikai attrakciója, az óriáskerék és a kutyás strand. 
Az alkotás azt is figyelembe veszi, hogy egy világjárvány után vagyunk, így szinte csak külső helyszínek jelennek meg, mint 
a Festetics-kastély, a Balaton-part, a belváros, a gasztronómiai és 
kulturális szolgáltatások. 
A film teljes mértékben keszthelyi produkció. Létrejöttét a 
Polgármesteri Kabinet koordinálta, a Tourinform iroda szakmai 
támogatásával a Keszthelyi Televízió készítette el.
A film készítése során a televízió munkatársainak az volt a célja, 
hogy egy dinamikus, látványos produkciót alkossanak, ehhez 
korszerű kameramozgató eszközök és berendezések járultak hoz-
zá. A filmben szereplő statiszták és turisztikai szolgáltatók száma 
megközelítette a negyvenet, de négy kutya, két lipicai mén, az 
állatpark bivalyai és Rudi, a kastélymúzeum madárparkjából köz-
ismert dolmányos varjú is megjelenik az alkotásban.

Az önkormányzat számá-
ra fontos a Kék Hullám 
Zászló, mert nívót ad az 
adott strandnak. Az el-
múlt évben a Libás strand 
kapott kiemelt szerepet, 
de az idei szezon végezté-
vel mindhárom strandon 
jelentős beruházások kez-
dődőnek meg, melyek fő 
célja az attrakcióbővítés 
– tudtuk meg Nagy Bálint 
polgármestertől. 

A legjobbaknak járó, 
ötcsillagos Kék Hullám 
Zászlót 17 strandüzemel-
tető tűzheti ki. A zalai 
partszakasz strandjai  
idén is kiemelkednek  
a mezőnyből.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. augusztus 28-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

+36/70-279-9040

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

FARKAS NORBERT építési vállalkozó

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.

FIGYELEM! FELMENT A TÖRTARANY ÁRA!
FELVÁSÁRLÁS! 9000 Ft/gr-tól

Augusztus 17. (hétfő)  
10-14 között  
Keszthely, Kristály Hotel, 
Lovassy Sándor u. 20. 

• Fazon, antik, briliánssal díszített arany 11.000 Ft/gr-tól.   
• Régi karórák automatát, felhúzóst. Neves festmények.  
• Ezüsttárgyak. • Herendi, Zsolnay, borostyán.  
• Arany-, ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek.  
• Háborús kitüntetések, képeslapok.

www.dunagaleria.hu • Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

Garázsvásár Keszthelyen!

lányka szandál • cipő • ruha

Érdeklődni: 06 30 516-1411

Keszthely! Pörögj fel!  
– rövidfilm készült a turisztikai szolgáltatások népszerűsítésére
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Sikeres a Kisfaludy Program a térségben

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
elmondta, a városban közel 400 millió 
forintot nyertek a szobakiadók szál-
láshelyük korszerűsítésére. Hozzátette, 
Keszthely számára meghatározó a turiz-
mus, és a szálláskiadók jelentik a keszt-
helyi gazdaság alapját.

Manninger Jenő kiemelte, a térségben 
mintegy 2,2 milliárd forintnyi támoga-
tást osztottak ki. Elmondta, szobánként 
egymillió forintos összegre lehetett pá-
lyázni, amely százszázalékos finanszíro-
zású, így nem kell hozzá önerő. A térség 
országgyűlési képviselője hozzátette, a 
szobakiadás sok családnak jelent meg-
élhetést.

A Kisfaludy Program magánszálláshelyekre vonatkozó pályázata lezárult. A győztes pályázók többek között infrastruk-
turális és belsőépítészeti fejlesztésre, energiahatékonyságot növelő berendezésekre és akadálymentesítésre költhetik az 
elnyert összeget. 

Hétköznapi hősök a maszkok mögött
A korábbinál még nagyobb 
mértékű összefogás va-
lósult meg Keszthelyen a 
koronavírus-járvány alatt. 
Több lakos és civil szerve-
zet is segített a pandémia 
alatt. Erről szervezett 
konferenciát a Keszthelyi 
Önkéntes Központ „Hét-
köznapi hősök a maszkok 

mögött” címmel. A központ 
munkatársai az eseményen 
beszámoltak arról, hogy az 
elmúlt két évben számtalan 
intézménnyel dolgoztak 
együtt. Céljuk az, segítsenek 
a rászorulókon úgy, hogy 
az igényeket a központ által 
tudják egyesíteni a felaján-
lásokkal. 

Az előadások során civil 
szervezetek képviselői és a 
helyi segítő lakosok is meg-
osztották tapasztalataikat a 
járvány során megéltekről. 
A konferenciára meghívást 
kapott Nagy Bálint polgár-
mester, aki ez alkalommal 
is köszönetet mondott az 
önkénteseknek. 

Úgy fogalmazott, az erős 
közösségek mindig az ön-
kéntességen alapulnak.  
Az esemény véleménye 
szerint arra volt jó alkalom, 
hogy tapasztalatok ösz-
szegyűjtésével az esetleges 
második hullám esetén 
mindenki felkészültebben 
tud tevékenykedni.

Új parkolót adtak át 
Keszthelyen
Közel 130 millió forint uniós támogatásból ala-
kították ki a B+R parkolót a Pál és a Georgikon 
utca sarkán. Az ingyenesen használható terü-
leten hatvan gépjárműnek és ugyanennyi ke-
rékpárnak van hely. Emellett úgynevezett bike 
boxok is helyet kaptak, amelybe elzárhatják a 
bicikliket az ide érkezők. Az átadón Nagy Bá-
lint polgármester elmondta, a beruházás több 
célt is szolgál. Egyrészt nagy öröm, hogy egy 
újabb elhanyagolt területet tudtak rendezni 
Keszthelyen, másrészt pedig a belváros meg-
közelíthetőségének problémáját is sikerült ja-
vítani. 

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, nagyon fontos segíteni Keszthelyen a par-
kolást, és ez a beruházás ennek az egyik eleme. 
A kerékpáros parkoló kialakításával a városnak fontos célja az is, hogy támogassa a kerékpáros turizmust 
és népszerűsítse a két keréken való közlekedést. Éppen ezért a tárolók mellett egy önkiszolgáló szerviz-
pontot is kialakítottak, ahol a biciklisek a javításhoz szükséges alapvető szerszámokat és pumpát találhat-
nak.

A vállalkozóknak segítettek
Vállalkozói információs napot 
szervezett Keszthelyen a Család- 
és KarrierPONT. A rendezvény 
célja volt, hogy az adózási kedvez-
ményekről, a jelenlegi pályázati le-
hetőségekről és a keszthelyi CSAK 
által kitűzött célról, az atipikus 
foglalkoztatásról ismertesse a kö-
zönséget. 

Utóbbiról dr. Gábor Hajnalka, 
Keszthely város jegyzője elmondta, 
a home office mellett ide tartozik a 
részmunkaidős, a határozott ide-
jű és a bedolgozói munkavi- 
szony, valamint a munkaerő-köl-
csönzés is. Ezek közös jellemzője 
a rugalmasság, a családbarát jelző, 
így a kisgyermekes édesanyák-
nak is megfelelőek lehetnek. A konferencián Vozár Péterné 
alpolgármester úgy fogalmazott, a keszthelyi önkormányzat 
elkötelezett abban, hogy a családokat segítse. Ehhez hozzá-
tartozik a nők munkába állásának támogatása is. A progra-

mon Varga Gábor, a zalaegerszegi Széchenyi Programiroda 
tanácsadója ismertette az aktuális Széchenyi 2020-as és a Kis-
faludy Programhoz kapcsolódó pályázatokat is, melyek a kis- 
és középvállalkozók számára is nagy segítséget nyújthatnak.

Keszthelyen 139, a térség-
ben 777 magánszállás- 
hely nyert támogatást  

a Kisfaludy Programban.  
A pályázat keretein belül  

a szállásadók külső és bel-
ső felújításra igényelhettek 

finanszírozást. 
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Júliusban ismét tömegesen jelentek 
meg kékalgák a Balaton felszínén.  
Az emberre kis mennyiségben ugyan 
nem jelent veszélyt a jelenlétük, de 
egyes algák képesek enyhébb hatású 
méreganyag termelésére is. 

A jelenség nem új keletű – a szak-
emberek dolgoznak a megszüntetésén. 
Július közepén Balatongyörökön tették 
vízre a mederkotrásban részt vevő 
második lepelkotrót is. A Balatoni Kis 
Kotró a Góliát kotróhajó és a hozzá 
csatlakozó géplánc munkáját egészíti 
ki. Elsősorban ettől várják a szakembe-

rek, hogy a Balaton nyugati medencé-
jében mért magas klorofill-a tartalom 
mérséklődjön. Ez tükrözi ugyanis az 
algák mennyiségét a vízben. Az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság július 16-án 
harmadfokú vízminőségi kárelhárítási 

készültséget és mederkotrást 
rendelt el. A szóvivő, Siklós 

Gabriella elmondta: „Erre három 
kotróhajó áll rendelkezésre. Kettő olyan 
kotróhajó, amely lepelkotró munká-
latokat végez, ez azt jelenti, hogy a víz 
felszínén körülbelül 20 cm vastagság-
ban szedi ki ezt az anyagot.” Ez addig 
tart, amíg azt a szakemberek indokolt-
nak tartják.

Eltüntetik az algákat

Kész az első ütem
Augusztusban már csak apróbb 

javítások várhatók az M76-os 
gyorsforgalmi út első ütemén, 

a Balatonszentgyörgy 
és a holládi csomópont közötti 

5,6 km hosszú útszakaszon. 

A Simon család előtt tisztelegtek

Emléktábla hirdeti a világot meghódító 
szépségkirálynő, Simon Böske élet-
útjának kezdetét szülőházának falán 
Keszthelyen, a Kossuth Lajos utca 1. 
szám alatt. Július 14-én egy újabb táb-
la avatására gyűltek össze az emberek 
a keszthelyi sétálóutcán. 
Az ADD meg a lehetőséget! Alapítvány 
és az Immánuel Magyar-Izraeli Baráti 
Társaság ötlete nyomán született meg 
az az elhatározás, hogy a városban 
köztiszteletben álló, egykori zsidó 
polgári családnak, a Simon családnak 
is emléket állítsanak. Az ünnepségen 
dr. Szarka Lajos történész idézte fel a 
család életútját. Visszaemlékezésében 
elmondta, hogy az Európa- és világszé-
pe Simon Böske édesapja, dr. Simon 
Sándor Keszthely járási tisztiorvos volt, 
szemészorvos, aki a háború alatt ha-
dikórházat vezetett, illetve a keszthelyi 
társadalmi életnek meghatározó, jól 
ismert személyisége volt, akárcsak a 
felesége, Hoffmann Janka, aki az Izrae-

lita Nőegyletnek volt 
tagja. Az ünnepségen 
jelen volt a Simon 
család két leszárma-
zottja, Simon Böske 
nagybátyjának, 
számos kávéfőző 
feltalálójának, Simon 
Imrének a fiai, Sán-
dor és Tibor is. 
Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere a 
táblaavató ünnepsé-
gen méltatta a város 
hírnevét öregbítő 
családot. A beszédé-
ben kiemelte, hogy 
eddig a szépségki-
rálynő mellett a csa-
lád többi tagjai nem kaptak kellő hang-
súlyt a város történetében, életében. 
Azonban azzal, hogy a Simon-házon 
egy újabb, a családnak szóló emléket 
avathattak fel, a legmélyebb tiszteletét 

fejezheti ki Keszthely 
városa. „Ahhoz, hogy 
jövőt tudjunk tervez-
ni, mindig tudnunk 
kell azt, hogy honnan 
jövünk és merre 
tartunk.  
Ez így igaz egy 
közösség esetében 
is. S amikor a Simon 
család az elmúlt 
időszakban, évtize-
dekben és a háború 
alatt is példát muta-
tott a városnak és a 
város lakóinak, akkor 
nekünk is példát kell 
mutatnunk azzal, 
hogy a példaképekről 

nem feledkezünk meg.”
A Simon család emléktáblájának ava-
tását követően mutatták be a Balaton 
Színházban Szarka Lajos történész 
Csillagsorsok című kötetét.

A térség pincészeteinek borait kóstolhatták az érdeklődők öt napon át Keszt-
helyen. A Zalai Borcégért 28. alkalommal szervezték meg a Balaton-parton 
július utolsó és augusztus első napjaiban. Bár a járványhelyzet miatt idén 
kérdéses volt, hogy meg lehet-e tartani a programot, a szervezők úgy döntöt-
tek, hogy az előírások betartásával megszervezik a boros eseményt.  
A borosgazdák mind egyetértettek abban, rendkívül fontos a fogyasztók visz-
szajelzése, azt azonban fájlalták, hogy idén a szakmának nem volt lehetősége 
megítélni a borokat. 
A megnyitón elhangzott, a 2019-es évjárat kiemelkedő volt, így nagy öröm, 
hogy ezt a fogyasztók is megízlelhették.
A rendezvény öt napja alatt idén helyi és környékbeli zenekarok léptek fel 
háttérzenét szolgáltatva a bórkóstoláshoz. A gyerekek sem maradtak prog-
ram nélkül, játékpark és bohóc is várta a kicsiket.

Keszthelyi bormustra

Ezzel együtt a hatósági engedélyeztetési 
folyamat is kezdetét veszi. Balaton-
szentgyörgy mellett két körforgalmat is 
építettek, ezeken keresztül lehet fel- vagy 
lehajtani majd az M76-os 2x2 sávos, 
20,5 méter koronaszélességű gyorsfor-
galmi útról. Korábban már elkészült az 
a körforgalom a holládi csomópontban, 
amely az M76-os utat köti össze az M7-
es autópályával és a 7-es főúttal. Ennek 
az útszakasznak az előnye igazából a má-
sodik ütem átadása után válik nyilvánva-
lóvá. A településeken áthaladó forgalom 
csökkenése azonban már előbb érezhető 
lesz. Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője elmondta: „Jelen pillanatban úgy tervezzük, hogy 
szeptemberben fog megtörténni az átadás, pontos időpontot még nem tudunk mondani.”
Az útszakasz valószínűleg fizetős lesz, ám a gyakorlat szerint ennek bevezetése a jövő évtől várható.
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Rangos díjat kapott 
a keszthelyi alkotó 
Rangos kitüntetést, Pro Urbe díjat vehetett át Szarvas város napján 
Turi Török Tibor keszthelyi szobrász, aki több alkotással gazdagította a 
település köztereit. A hagyományokhoz híven idén is kitüntetéseket adtak 
át a szarvasi városnapon. A Szarvas Városért kitüntetést Turi Török Tibor 
keszthelyi szobrászművész vehette át, köszönetképpen a településnek 
adományozott köztéri műalkotásaiért. Elmondta: hosszú évek óta rend-

szeresen részt 
vesz a Szar-
vasi Gazdák 
Nemzetiségi 
Hagyományőr-
ző Egyesülete 
által szervezett aratónapi rendezvényeken, s ezen 
alkalmakkor a díjazottaknak térítésmentesen ajánlja 
fel az általa készített szobrokat, domborműveket. 
Szintén az aratónapokon több Kárpát-medencei 
településnek (Martos, Pécska, Székelykeve, Rozsnyó, 
Szerednye) ajánlott már fel mellszobrot. Szarvason 
két köztéri domborműve látható: az egyik Réthy 
Lászlónak, a másik Terstyánszky Ödönnek állít em-
léket. Az egykori Árpád Szálló épületénél a napokban 
felavatták az Árpád fejedelmet ábrázoló szobrát.
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gasztronómiai kitelepülők, 
lovasprogramok, 

koncertek, parkmozi, 
fényfestés, városi séta, 
gyermekprogramok...

2020. augusztus 28-30.   

A Festetics-kastély parkjában

Felújították a Keszthelyi Népművészeti 
Alkotóház homlokzatát

Ebből 2,5 millió forint a szakmai mun-
kára, a többi pedig a felújításra jutott.  
Az 1750 körül épült egykori Festetics 
gazdatiszti lakás később Dongó-ház né-
ven vált ismertté. A ’80-as évekre teljesen 
leromlott épületet Bereczky Kálmán 
hathatós közbenjárására a Zala Megye 
Népművészetéért Alapítvány mentette 
meg. Az újbóli rekonstrukció nagyon 
időszerűvé vált az alapítvány szerint.  
A rendelkezésre álló forrásból felújították 
az utcafronti homlokzatot, a nyílászá-
rókat, a kaput és egy belső helyiséget. 
Mivel műemlék jellegű épületről van szó, 
a kivitelezőnek az eredeti forma szerint 
kellett végeznie a helyreállítást. 

Jelenleg kilenc szakkör működik a ház-
ban, illetve számos tábort is szerveznek. Július közepén bútorfestő táborral indult a nyári programok sora, de népviseletes babák, 
fafaragások és hímzések is készülni fognak az idei nyáron. 

Az épületet működtető Zala Megye Népművészetéért Alapítvány a Csoóri Sándor Alap kiírásán nyert 
forrást. Molnárné Riskó Erzsébet kuratóriumi elnök szerkesztőségünkkel közölte: szakmai munkára  
és épületfelújításra csaknem hétmillió forint forrást kaptak. 

PROGRAM
9.00   Ünnepi szentmise 

	 	Főtisztelendő	Fazakas Z. Márton  
OPraem,	csornai	apát	úr	celebrálásával

10.00  Városi ünnepség 
Köszöntőt	mond:	 
Manninger Jenő	országgyűlési	képviselő 
Nagy Bálint	Keszthely	Város	polgármestere 

Közreműködik	Varga	Sára	és	Varga	Márton	 
népzenei	produkcióval

Városi	díjak	és	kitüntetések	átadása

Az	új	kenyér	megáldása	 
a	történelmi	egyházak	részéről

A	találkozás	reményében,	tisztelettel:	
Nagy Bálint polgármester

Esős	idő	esetén	a	Szent	István	napi	ünnepi	szentmise	a	Magyarok	Nagyasszonya	Plébániatemplomban,	 
a	Városi	ünnepség	pedig	a	Balaton	Színházban	kerül	megrendezésre.	

Keszthely	Város	Önkormányzata	nevében	
tisztelettel	meghívom

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISVTÁN 
KIRÁLYUNK ÜNNEPÉRE,

melyet	2020.	augusztus	20-án	9.00	órai	kezdettel	tartunk	 
a	keszthelyi	Balaton-parton	(a	zenepavilonnál.)
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Bemutatkozott a kármel új plébánosa

A Kis Szent Teréz plébánia új plébánosát dr. Udvardy György 
veszprémi érsek nevezte ki még júniusban. Az áthelyezésről 
szóló levelet Clevelandben kapta kézhez Mezei András, aki im-
már öt éve szolgálta a tengerentúli magyar közösséget.
A plébánián a hónap első napjától új káplán is szolgál. Bacsa 
Dávid már a szeminarista évei alatt is hallássérültekkel foglal-

kozott Budapesten, így került immár diakónusként Pomázra. 
Később a szentendrei plébánián teljesített kápláni szolgálatot, 
innen helyezték Keszthelyre. Azt mondja, fontos missziójának 
tekinti, hogy megszólítsa a fiatalokat.
Augusztus elsejétől Mezei András és Bacsa Dávid Keszthely 
mellett Várvölgyön is szolgál.
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Augusztus elsejétől Mezei András teljesít szolgálatot a Kis Szent Teréz plébánián, így másodikán, vasárnap 
tartotta bemutatkozó szentmiséjét. Az atya nem ismeretlen a keszthelyiek számára, hiszen korábban  
a Magyarok Nagyasszonya plébánia káplánjaként szolgált. Mezei András prédikációjában a közösség fon-
tosságáról és a lelki töltekezés erejéről beszélt.

Keszthely város jegyzője a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló  
7/2019. (VI. 25.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével értesíti a lakosságot, 
hogy a 2020. augusztus 20-a körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

2020. augusztus 20. (csütörtök) munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel,
2020. augusztus 21. (péntek) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel,

2020. augusztus 28. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2020. augusztus 29. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.

Keszthely város jegyzője tájékoztatja továbbá a lakosságot, hogy az anyakönyvvezetőnél  
az ügyfélfogadás 2020. augusztus 19. (szerda) napján délután,  

valamint 2020. augusztus 28. (péntek) napján elmarad. 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2020. augusztusi ügyfélfogadási rendjéről

Flóra-napok 
kaktuszkülönlegességekkel
A Helikon Kastélymúzeum Pálmaházában és a hozzá 
tartozó hercegi kertben vásárral egybekötött virágkiállítást 
rendeztek a minap. Két napon át a legszebb virágcsodák-
ban gyönyörködhettek a látogatók. A Flóra-napokat nyol-
cadik alkalommal tartották meg. A kiállítás bővelkedett 
a szebbnél szebb virágzó szépségekben, a látogatók egy 
gyűjtő által adományozott kaktuszgyűjteményben megta-
lálhatták az egzotikus külsejű oszlopkaktuszokat, arany 
gömbkaktuszokat azok több fajtáját és a kövek közt rejtőz-
ködő papsapkakaktuszokat is. A Pálmaházban augusztus 
20-án újabb virágkiállítás várja a látogatókat.

Táncok 
és népmesék
Különböző nemzetiségi táncokat és népmesét 
is láthatott a közönség a háromnapos Keszthe-
lyi Folkfeszten. A rendezvényt – mely minden 
évben nagy sikernek örvend – 12. alkalommal 
szervezte meg a Goldmark Károly Művelődé-
si Központ. A cél változatlan maradt az idők 
során, az, hogy a magyar mellett más nem-
zetiségek elsősorban táncos hagyományait is 
megismerhesse a közönség. A háromnapos 
rendezvény során a táncok mellett koncertek-
kel is várták a vendégeket.
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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. 

 

 

Keszthely, Kossuth Lajos u. 11. (Sétálóutca • Pedestrian zone) 
Nyitva minden nap / open every day +36 30 855 65 33 / +36 83 318 855

Babamúzeum • Doll Museum / Történelmi Panoptikum • Historical Waxmuseum
Nosztalgia- és Giccsmúzeum • Nostalgia Museum
Játékmúzeum • Toymuseum / Tüskevár Panoptikum • Thorn Castle Panoptikum
Csigaparlament • Snail Parliament / Erotikus Panoptikum • Erotic Panoptikum 
Kínzómúzeum • Museum of torture 

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok 
AKCIÓJA

1 belépővel 7 múzeumba: 2600 Ft 
felnőtt / 1900 Ft gyerek

Reduction in price at the Museums 
of the town centre!

Our seven museums can be visited 
for the price 1900/2600 Ft!

Sport és együttlét
Mozgáskorlátozottak és egészségesek játszottak 
egymással immár 18. alkalommal a Városi strandon. 
A KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztálya évről 
évre megrendezi a pétanque-versenyt, ahol gyerekek 
és felnőttek egyaránt indulhatnak. A strandon már 
összeszokott csapatok játszottak, a program célja a 
szórakozás, a közös együttlét, és az, hogy a mozgás-
sérültek és az egészségesek együtt töltsék el az időt. 
A csapatoknak családtagok is szurkoltak, együtt 
örültek egy-egy pontnak, de vigasztalták is azokat, 
akik nem jutottak tovább. A játék során mindenki 
megmérkőzött mindenkivel, így került ki a nap végé-
re az abszolút győztes.

Éjszakai teniszverseny     
Keszthelyen

Keszthelyi  
Kilométerek jövőre
Elmarad idén a Keszthelyi Kilométerek – tette 
közzé a rendezvény Facebook-oldalán a prog-
ram főszervezője. 
Egy korábbi poszt szerint szeptemberben 
tartották volna meg a népszerű futóversenyt, 
azonban a szervezők úgy ítélték meg, hogy a 
bizonytalanság és a halogatás elkerülése érde-
kében nem szervezik meg ezt 2020-ban. 
A 14. Keszthelyi Kilométerekre így 2021 pün-
kösdjéig kell várni. 
A szervezők kiemelték, hogy a rajtlistában lévő 
versenyzők összes idei befizetése a jövő évi 
megmérettetésre lesz érvényes, ezzel kapcso-
latban mindenkit e-mailben fognak keresni.

Negyvennyolc játékos vett részt a Helikon Tenisz Club 
éjszakai versenyén. Az eseményt immár 23. alkalommal 
szervezték meg a keszthelyi Balaton-parton. A program 
célja a sport népszerűsítése, valamint a közösségépítés. 
A sportolók páros meccseket játszottak a délután és az 
éjszaka folyamán, úgy, hogy mindenki megmérkőzött 
mindenkivel. A játékosok többsége rendszeres résztve-
vője a programnak. A versenyben nem volt korosztályi 
megkötés, fiatalok és szeniorok egyaránt pályára állhat-
tak. A klub vezetője elmondta, a sport számos dologra 
megtanít, ugyanakkor egy-egy ilyen eseményen barát-
ságok is szövődnek, ami szintén nagyon fontos hozadéka 
a játéknak. A pályán kívül a csapattársak szurkoltak 
egymásnak, de az ellenfelek is figyelemmel követték a 
meccseket. 

A nyári hónapokban minden évben csökken a véradók 
aktivitása. Az idén tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 
járványhelyzet enyhülésével újraindult az élet az egész-
ségügyi intézményekben, így megnőtt a vérkészítmé-
nyek iránti igény is. Annak érdekében, hogy a következő 
hetekben is folyamatosan biztosított legyen a vérkészít-
ményre szoruló betegek ellátása, folytatódik az Országos 
Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt véradó-
kampánya. 
E kampányhoz kapcsolódva, a hagyományoknak meg-
felelőn augusztus 3-án és 4-én a Vöröskereszt Keszthelyi 
Területi Szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója 
RETRÓ VÉRADÁST szervezett, amelyen a régi vér-
adások hangulatát idézve sörrel és szendviccsel várták a 
véradókat. A nyári hónapokban is fontos a véradás szer-
vezése, hiszen térségünkben az idegenforgalmi szezon 
következtében megnövekedett forgalom miatt balesetet 
szenvedett embertársaink gyógyulásához is szükséges 
biztosítani a vért. A térségünkben élő véradók érzik a 
tevékenységük fontosságát, és a nyári hónapokban is 
szívesen jönnek vért adni. Az idén szervezett retró vér-
adáson Hajdú-Bihar megyéből Keszthelyen nyaraló két 
család öt tagja is adott vért. A retró véradáson hétfőn 26 
fő, kedden 25 fő, összesen 51 fő véradó nyújtotta karját 
embertársaink gyógyulásának segítése érdekében.
Köszönet minden véradónak, hiszen minden csepp vér 
kincs, és életet ment! 

Magyar Vöröskereszt 
Keszthelyi Szervezete

Az élet nem játék! 
Adj vért!
Retró véradás Keszthelyen
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Debreceni csirkemell

A csirkemelleket kicsontozzuk, lebőrözzük, és az így kapott 
húsdarabokat hosszában felszúrjuk. A vágatokba egy-egy 
debrecenit dugunk. A megtöltött húsdarabokat sóval bedör-
zsöljük. Az olajat a grillfűszerrel és összezúzott fokhagymával 
elkeverjük, a húsokat megkenjük vele, és a faszénparázs felett 
tovább kenegetve körös-körül pirosra sütjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
2 nagy csirkemell, 2 pár debreceni, 4 evőka-
nál olaj, 1 kávéskanál grillfűszer-keverék, 
1 gerezd fokhagyma, só

Jelentkezzen családjával a Közlekedik a család 
közlekedésbiztonsági vetélkedőre, és legyen 
az öné egy új ŠKODA SCALA!

www.kozlekedikacsalad.hu

Kacs_print_148x210_toltheto_2020.indd   1 2020.03.12.   16:05:21

Közlekedésbiztonsági vetélkedő időpontja : 2020.10.03 9:00
Helyszín : SPIRIT AUTO KFT.  8900. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1\D.

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

3. Robusta Aqua+ laminált padló 
50587-Dax Oak AC5/14mm 
(további 3 színben elérhető) 
6799,-Ft/m²

2. Cocos padlószőnyeg 
barna, szürke és beige 
színben 1699,-Ft/m²

1. Trento szálas műfű 
2 és 4 m szélességben 3999,-Ft/m2 
klubkártyával 2679,-Ft/m²

4. Dynamic Wide laminált padló 90173 
Graphite Oak AC4/8mm 
(további 3 színben elérhető) 3999,-Ft/m²

Egyéb ajánlatunk:

1. Organza Shine 
készfüggöny, mályva 
és halványzöld színben 
140x270 cm 4590,-Ft/db 
helyett 1999,-Ft/db

2. Sable Barbara hímzett, 
ecrü készfüggöny 
140x270 cm 5490,-Ft/db 
helyett 2999,-Ft/db

3. Curling készfüggöny 
barna és szürke színben 
140x270 cm 6590,-Ft/db 
helyett 2999,-Ft/db

4. Impulse Cube  
(5792/6895) szőnyeg
80x150 cm 19990,-Ft/db 
helyett 14990,-Ft/db
120x170 cm 37.990,-Ft/db 
helyett 27.990,-Ft/db
200x290 cm 99.990,-Ft/db 
helyett 69.990,-Ft/db

5. Kiddy Dino (22845/040)
80x150 cm 9990,-Ft/db helyett 6690,-Ft/db
120x170 cm 19.990,-Ft/db helyett 13.390,-Ft/db
160x230 cm 34.990,-Ft/db helyett 23.390,-Ft/db

6. Rekord L futószőnyeg  
65-grey  
67 cm szélességben 
1790,-Ft/fm helyett 890,-Ft/fm
100 cm szélességben 
2490,-Ft/fm helyett 1239,-Ft/fm

7. In and Out (01EBE) kül-és beltéri szőnyeg 50x80 cm-es 
mérettől 2990,-Ft/db-tól helyett 1999,-Ft/db-tól

KIFUTÓ – KÉSZLET EREJÉIG 
elérhetõ termékek:-33% -50%
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1 óra 
bónuszfürdés!

Hogyan lehet 
az Öné?

Vegye igénybe a Festetics Fürdőház 
és Terápiás Centrumban az alábbi 
kezelések egyikét:
After Sun arckezelés (60 perc) 8.900 Ft
Individuális masszázs (30 perc) 6.000 Ft
Individuális masszázs (50 perc) 10.500 Ft
Pedikűr (50 perc) 5.100 Ft
Pedikűr lakkal (60 perc) 6.300 Ft
A kezelési idő + 60 perc jóváírásra kerül érvényes Tófürdő belépőjén! A jóváírás kizárólag érvényes 
Tófürdő belépővel vehető igénybe. Érvényes: 2020.07.20 - 2020.09.30.

FESTETICS FÜRDŐHÁZ I. EMELET • Tel.: +36 83 501 700/528 • E-mail: toterapia@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu


