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Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban

Erős államot és Keszthelyből erős várost csak összetartó, nemzeti öntudattal rendelkező polgárokból 
lehet kovácsolni – hangsúlyozta Nagy Bálint, Keszthely polgármestere a város Szent István-napi ün-
nepségén.

A Balaton-parton, a Zenepavilonnál 
tartották a városi ünnepséget, mely 
ökumenikus szentmisével vette kez-
detét Fazakas Z. Márton csornai apát 
celebrálásában, aki prédikációjában 
úgy fogalmazott: saját népünk szere-
tete soha nem nacionalizmus, soha 
nem elítélendő dolog. Szent István is 
úgy szerette magyarjait, hogy azzal 
nem bántott másokat. Kiemelte: Szent 
István lelkülete úgy működik, mint 
a magyar nép lelkülete. Kérte Istent, 
hogy vigyázzon a magyar népre. 

A szentmisét követő köszöntőjében Manninger Jenő or-
szággyűlési képviselő történelmi áttekintés után rámuta-
tott, a keresztény Európára 2000 óta új veszélyek leselked-
nek. Úgy fogalmazott: „Itt vagyunk Európában, ahol még 
sok országban hisznek a nemzeti értékek, a keresztény 
kultúra megtartásában és az ilyen közösségek erejében. 
Elmondhatjuk, hogy a polgári kormányzat sokat tesz azért, 
hogy támogassa ezeket a közösségeket.” Nagy Bálint pol-
gármester ünnepi beszédében kifejtette, hogy a koronaví-
rus-járvány felülírta a közösségi rendezvényekkel kapcso-
latos terveket, és fontos eseményeket kellett elhalasztani. 
A polgármester köszönetet mondva, elismerően beszélt 
a város lakóinak fegyelmezettségéről és összefogásáról, 
amit eddig tanúsítottak a járvány alatt.  

Ehhez kapcsolódva beszélt arról, hogy 
Szent István is felismerte, ha nem fo-
gunk össze, nincs nemzeti összetartozás. 
Hangsúlyozta: a ma élő magyarok életét is 
meghatározó történelmi pillanat volt  
a honfoglalás, majd az államalapítás, mert 
Szent István óta nekünk, a magyar emberek 
többségének a mindennapok biztonsága 
már nem felpakolható, elcsomagolható kin-
cseket jelent, hanem az otthon melegét,  
a család és a közösség összetartó erejét. 
Nem a megvásárolható és felhalmozható 
javakat, hanem a valódi hazaszeretetet.
Az ünnepségen műsort adott Varga Sára 
és Varga Márton, majd megáldották az új 
kenyeret.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. szeptember 11-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

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

Szeptember 8. (kedd)  
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
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Bezárt a bűnmegelőzési iroda
Az Energia téren hét héten át segítették a rendőrség 

munkáját önkéntesek, akik szórólapot osztogattak, el-
tűnt gyerekek szüleit keresték meg, valamint pénztárcá-
kat, mobiltelefonokat juttattak vissza a tulajdonosaihoz. 

Az iroda záróeseményén elhangzott, az önkéntesek 
immár 19. éve segítik a rendőrség munkáját. Vozár Pé-
terné elmondta, a fiataloknak – amellett, hogy szerteága-
zó feladatot láttak el – komolyodott a felelősségvállalá-
suk, jelenlétükkel pedig biztosították a város biztonságát.

Az elmúlt években Keszthelyen és környékén jelen-
tősen javult a bűnözési statisztika, évről évre egyre ke-
vesebb bűncselekményt regisztrálnak. A Keszthelyi 
Rendőrkapitányság vezetője kiemelte, így volt ez az idei 
évben is, ezért elmondható, hogy a város közbiztonsá-
gi szempontból idén is jó és stabil szezont zárhat. Dr. 
Andor László hozzátette, két nagyobb bűncselekményt 
is sikerült felderíteni, ehhez a bűnmegelőzési irodában 
szolgálatot teljesítő diákok is hozzájárultak.

A bűnmegelőzési iroda az idei szezonra bezárta a ka-
puit. A szolgálatot teljesítő önkénteseknek hagyományo-
san egy tábla csokival és apró ajándékkal köszönték meg 
a munkát. Az iroda jövőre is várja a diákokat az Energia 
térre.

Pálosan szép az élet
Keszthelyen járt az egyetlen magyar alapítású férfi szerze-
tesrend buszos vándorkiállítása. Augusztus 13. és 17. között 
ingyenesen lehetett megtekinteni a buszt, melyet a Magyar 
Pálos Rend az alapító Boldog Özséb halálának 750 éves 
évfordulója kapcsán valósított meg. 

A keszthelyi látogatás apropója az volt, hogy a Balatoni 
és Göcseji Múzeum összefogásával 2006 óta zajlanak a 
középkori pálos monostorok feltárásai Zala megyében, 
ezek közül kiemelkedő a vállusi Szent Miklós-monostor. 
Havasi Bálint, a megyeszékhelyi intézmény igazgató-
helyettese elmondta, nagy örömmel vették a pálosok 
megkeresését, hiszen a feltárásokkal kapcsolatban 
mindig nagy az érdeklődés, mind a régészet, mind a 
pálos rend története iránt érdeklődnek náluk. Augusz-
tus 16-án szentmisét mutatott be Keszthelyen a Magyar 
Pálos Rend tartományfőnöke. Puskás Antal ez alkalom-
mal adott nyilatkozatában kifejtette, a kiállítással azt 
szeretnék megmutatni, hogy a rendük története közös 
Magyarország történetével. 

A hagyományos városi 
díjakat idén nem adták át a 
járványra való tekintettel, 
helyette a pandémia idején 
munkálkodó önkéntesek ál-
dozatos munkáját ismerték el. 
Nagy Bálint polgármester 
ennek kapcsán elmondta, 
Keszthely valódi közös-
ségként működött, ahol 
senki nem maradt egyedül. 
Hozzátette: a város lakossága, 
a polgárok közössége valódi 
összefogást mutatott a nehéz 
hónapokban. „A járvány-
helyzet adta feladatok eggyé 
kovácsoltak bennünket, és 
akik a közösségért áldozatot 
hoznak, azok megbecsülést 
érdemelnek” – hangsúlyozta.

A város egészségügyi ellátás-
ban részt vevő intézménye-
iből álló Keszthelyi Ellátás 
Munkacsoport már az első 
hetekben megszervezte az 
idősek segítését; élelmiszer-
beszerzésről, meleg ételről 
gondoskodtak, postai és 
gyógyszertári ügyeket intéz-
tek. A csoport nevében a díjat 
Kulcsár Balázs, a Keszthelyi 
Mentőállomás vezetője vette 
át. 
A közösségi médiában alakult 
Keszthely Összefog cso-
port a világháló segítségével 
hatékonyan tudott segíteni a 
veszélyeztetett és rászoruló 
keszthelyieknek. Tevékeny-
ségük során 2860 darab száj-

maszkot készítettek. A díjat a 
csoport alapító tagja,  
Fábiánné Figder  
Nikoletta vette át. 
A Keszthelyi Asbóth Sándor 
Szakgimnázium tanulói és 
tanárai is kivették a részüket a 
maszkkészítésből. A fenntar-
tó Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrumtól közel egymil-
lió forint értékben kapott 
alapanyagból 3000 maszkot 
tudtak elkészíteni. A díjat 
Szabó Károly, a Szakképzési 
Centrum kancellára vette át. 
Mindennapos bevásárlás-
sal, szájmaszkok osztásával 
segítették – elsősorban – az 
idős lakosságot Keszthely 
Város Ifjúsági Kerekasztalá-

nak tagjai. A frissen alakult 
közösség adományt gyűjtött, 
mellyel több családon sikerült 
segíteni. Karacsi Gábor, a Ke-
rekasztal tagja vette át a díjat. 
A bűnmegelőzési feladatok 
mellett időskorú és rászoru-
ló keszthelyieknek segített 
a Keszthelyért Polgárőr 
Egyesület. Mintegy 2460 
maszkot készítettek és juttat-
tak el keszthelyi intézmények 
dolgozói számára. Mindezek 
mellett a hét minden napján 
a Keszthelyi Kórházban telje-
sítettek betegirányítási felada-
tokat. A díjat Aszódi László 
elnök és társai vették át.

Az ünnepségen 
elhangzott: sokan 
vannak, akik név 
nélkül segítettek, és 
sokak önkéntes mun-
kájáról nem is lehet 
tudomása a városve-
zetésnek. Nagy Bálint 
polgármester nekik is 
köszönetet mondott.

A vándorkiállításon a nézőt több 
interaktív lehetőség segíti az élmény-
szerzésben. Hanganyagok és digitali-
zált fotók, képek, kódexek nyújtanak 
betekintést a pálosok történetébe. A 
busz célja, hogy útja során ne csak a 
katolikus, és ne csak a hívő embere-
ket szólítsa meg, hanem mindenkit, 
akit érdekel a magyar múlt, a magyar 
történelem.

Áldozatosan dolgoztak a közösségért

Kiemelt célpontként „kezelték” idén 
a Balatont a turisták. A településeken, 
így Keszthelyen is nagy volt a tömeg a 
szezonban, a város elemzések szerint 
is kedvelt a vendégek körében.
Előkelő helyen szerepel Keszthely 
az idei évben, a balatoni turizmus 
szállásfoglalásai alapján. Az egyik 
internetes portál elemzésében azt tette 
közzé, hogy az átlagos foglalási érték 
tizenkettő, a foglalások darabszáma 
hat százalékkal nőtt a tavalyihoz 
képest a tó térségében. A vendégek 
átlagosan három éjszakára foglaltak 
maguknak szállást a Balaton régió-
ban. A legtöbben az apartmanokat 
választották szálláshelyként, az arány 
2019-hez képest itt is emelkedett. A 
helyek többségét egyébként már nyár 
elején lefoglalták, a későbbiekben már 
nehezen lehetett csak szállást találni a 
Balatonnál. A szallas.hu egy toplistát is 
közreadott a legnépszerűbb települé-

sekről. Eszerint az élmezőnyben 
Siófok, Balatonfüred és Hévíz 
végzett. Őket Balatonlelle, Keszt-
hely és Zamárdi követi. A listán 
még Balatonboglár, Fonyód és 
Tihany szerepel.
-Keszthely számára kiemelt fon-
tosságú a turizmus, s ugyanígy 
lényegesek azok a fejlesztések, 
melyek ezt az ágazatot szolgálják 
– mondta érdeklődésünkre Nagy 
Bálint, Keszthely polgármeste-
re, aki hozzátette: törekvéseik 
között az szerepel, hogy a turisztikai 
szolgáltatások, a programok minősé-
giek, színvonalasak legyenek, hiszen 
ezek által lehet kedveltté tenni egy 
települést a vendégek körében. – A 
tapasztalatok és visszajelzések alapján 
azt mondhatom, hogy a gazdasági 
szereplők, így többek között a szállás-
helyek és vendéglátós vállalkozások 
is pozitívan nyilatkoztak a szezonnal, 

a vendégek számával kapcsolato-
san.  Törekszünk arra, hogy ne csak 
a főszezonban, hanem azon kívül is 
nyújtsunk olyan attrakciókat, melyek 
vonzóvá teszik Keszthelyt. S termé-
szetesen nagyon fontosak, meghatá-
rozóak a közeljövőben induló szállo-
dafejlesztések. Azon dolgozunk, hogy 
mielőbb olyan szálláshely-fejlesztés 
valósuljon meg a városban, amely 
tovább erősíti Keszthely turizmusát.

Keszthely kedvelt 
üdülési célpont



A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

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

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás
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A Keszthelyi Bibliai Kert Közép-Euró-
pa egyetlen hitközségi tulajdonban lévő 
bibliai kertje – mondta el megkeresésünkre 
Rejtő Gábor, az EMIH Keszthelyi Hitközség 
elnöke. 2003-ban adták át a kertet, melyet 
Goldschmied István és Frech Miklós álmod-
tak meg. A Bibliában említett kétszáz növény-
ből hatvan fajt telepítettek a zsinagóga keleti 
oldalához. Frech Miklós archeobotanikus an-
nak idején nemcsak a vallási hagyományokat, 
hanem az éghajlati viszonyokat is figyelembe 
vette a növények kiválasztásánál. Az ötszáz 
négyzetméteres területen szépen növekszik a 
füge, a gránátalma és a birs is. Ezeken kívül két 
olajfa és szőlő is tarkítja a területet. A kertben 
a Galileai-tenger, azaz a Kineret-tó kicsinyített 
mása terül el.

A Bibliai Kert tavasszal és ilyenkor nyáron 
mutatja a legszebb arcát, de egész évben láto-
gatható. A hitközség javaslata szerint a pénteki, 17 órakor kezdődő istentisztelet alkalmával érdemes felkeresni a kertet, de telefo-
nos egyeztetést követően az év bármely napján, akár csoportosan is meg lehet látogatni.

A Helyi Értéktár Bizottság tavalyi döntése alapján a keszthelyi zsinagóga, a temető és a Bibliai Kert helyett kapott az értéktárban, 
így „Keszthely Kincsei” közt szerepel.

Vallási, kultúrtörténeti és botanikai jelentősége is van  
a Keszthelyi Bibliai Kertnek

Új vezető a Keszthelyi Erdészet élén
Új igazgatót neveztek ki a Bakonyerdő 
Zrt. Keszthelyi Erdészetének élére. Hoff-
mann Pál a napi feladatok ellátása mel-
lett fontosnak tartja, hogy minél széle-
sebb társadalmi rétegekkel szerettesse 
meg az erdőjárást. A Keszthelyi-hegység 
erdői nagy népszerűségnek örvendenek 
a túrázók körében. Évente több százan 
fedezik fel a kiépített túraútvonalakat, 
a kilátókat, az erdei pihenőhelyeket és 
a természet szépségeit. A Bakonyerdő 
Zrt. Keszthelyi Erdészete folyamatosan 
dolgozik azon, hogy karbantartsa a pihe-
nőhelyeket és az erdőterületeket. Erre a 
jövőben kiemelt figyelmet fordítanak. 

Hoffmann Pál Szakács Istvánt vál-
totta az igazgatói székben a Keszt-
helyi Erdészetnél. A szakember azt 
mondja, a tavaszi járvány nagyon 
nehéz helyzetet teremtett, hiszen 
az ő munkájukra is rányomta a bé-
lyegét. Ennek ellenére a fejlesztések 
nem álltak le, több futó pályázatuk is 

van. Így például megújult a Festetics 
Imre Állatpark, több beruházást is 
végrehajtottak a Természet Házában, 
és jelenleg is zajlik a sümegi óvár re-
konstrukciója. Emellett a telephelyen 
is vezettek be újításokat, így például 
a tűzifa-befizetést már online is meg 
lehet oldani, nem szükséges szemé-

lyesen megjelenni az irodában. Az 
erdészeti igazgató azt mondja, sokan 
nincsenek tisztában azzal, hogy mi-
ből áll az erdőgazdálkodás. Felhívta a 
figyelmet arra, a Keszthelyi-hegység 
erdőinek nagy része védett terület, 
így jelentős feladat az erdők megóvá-
sa.
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Keszthely is hozzájárul  
a Kárpát-medencei betlehemhez 

A tavasszal az MMA levelező tagjává 
választott Bereczky Csaba népművész 
kapta a megbízást, hogy tervezze meg és 
irányítsa egy harangláb és három pász-
torfigura elkészítését. A munkában a 
keszthelyi fafaragó szakkör tagjai mellett 
környékbeli és zalai népművészek vettek 
részt. 

A helyi erdőtársaság által biztosított 
rönkfából egy 4,3 méter magas, ún. 
csúzlis haranglábat készítettek, melyet 
zsindelytetővel fedtek. Az előkészítő 
munkálatok Bereczky Csaba műhelyé-
ben zajlottak, a Népművészeti Alko-
tóházban pedig az összeszerelést és a 
finomító faragásokat végezték el. A ha-
rangláb mellett a három pásztorfigurát 
is a zalai népművészek készíthették el. A 
fafaragók a népművészetre jellemző naiv 
szobrokat faragtak. A haranglábon és a 
pásztorfigurákon kilenc fő dolgozott.

Bereczky Csaba szerint hatalmas je-
lentőségű számukra ez a felkérés, hiszen 
egy olyan össznépi betlehem készül, 
amiben megjelenik a textil, a kerámia 
és természetesen a fa is. Az augusztus 

végén készült haranglábat darabjaiban 
szállítják el Győr-Moson-Sopron megyé-
be, onnan kerül majd Budapestre, ahol 
várhatóan decemberben állítják össze a 
Kárpát-medencei betlehemet.

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője álmodta meg a Kárpát-medencei 
betlehemet. A munkából számos népművész veszi ki a részét, köztük fafaragók is. 

Egy finom kávé mellett kaphattak bűnmegelőzési tanácsokat az 
érdeklődők Keszthelyen. A Police Café célja, hogy az állampolgárok 
kötetlen formában találkozhassanak a rendőrökkel, kérdezhesse-
nek tőlük. Az akció keretein belül tájékoztatták az érdeklődőket, 
hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy ne essenek áldozatul  
a bűnelkövetőknek.
A bűnmegelőzési iroda munkatársai és az itt önkénteskedő diákok 
folyamatosan felhívják a figyelmet az értékek védelmére.  
A bűnmegelőzésre azonban a saját otthonunkban is figyelmet kell 
fordítani, emellett pedig utazás, strandolás alkalmával fokozottan 
védeni kell az értékeinket. A rendőrség különböző szórólapokkal is 
segíti az érdeklődőket. Ezeken 
számos tanács olvasható annak 
érdekében, hogy senki ne essen 
áldozatul a bűnelkövetőknek.
Az Energia téren lehetőség volt 
kerékpáros regisztrációra is, 
ezzel is sokan éltek. A BikeSafe 
keretein belül a tulajdonosnak 
lehetősége van az alvázszám 
mellett olyan egyéni azonosító-
kat megadni, amelyek segítsé-
gével könnyen felismerhető az 
eltulajdonított kerékpár.

Bűnmegelőzés  
     egy kávé mellett

VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 

Vérellátója szeptemberben is várja a véradókat. 1-jén (15–18 óra), 7-én 
(13–16), 14-én (13–16) 21-én (13–16), 28-án (13–16) a Vérellátóban 

tartanak véradást. Szeptember 3-án (11–15) Hévízen, a HÉMORI-ban, 
10-én (16–18) Vonyarcvashegyen, a művelődési házban, 17-én (13–15) 
Hévízen, a Hotel Thermalban, 24-én (15–18) Reziben, a Laky Demeter 

Turistaházban adhatnak vért, akik ily módon segíteni szeretnének. 

Francia mesterrel és ifjúsági válogatottakkal 
avatták fel a belvárosi pétanque-pályát
A sétálóutcai Pethő-házban 
üzemelő borkereskedés tulajdo-
nosának, Pampetrics Milánnak 
régi terve volt, hogy a műem-
lék épület belső udvarán egy 
pétanque-pályát alakítson ki. Az 
ihletet svájci munkavállalása és 
külföldi útjai adták. A keszthelyi 
vállalkozó ötletét a városvezetés 
is támogatta. A szabványoknak 
megfelelő pálya körül térkövet  
helyeztek el, de az udvart is 
lekavicsozták. Pampetrics Milán 
az augusztus 13-ai megnyitón 
elmondta, úgy látta, többre 
hivatott ez az udvar. Keszthely 
polgármestere az eseményen 
hangsúlyozta, olyan közösségi 
tér nyílt itt meg, ami sok helyi-
nek és ide látogatónak okozhat 
örömet.
Egy neves francia edző vezetésével mutatta be a pályát a szigligeti edzőtáborból érkezett Magyar Ifjúsági Pétanque 
Válogatott. Jean Casale csodálatosnak tartja ezt a pályát, különösen azért, mert a Magyarországon még kevésbé 
ismert sportágat népszerűsíti. 
Amikor az időjárás engedi, üzemelni fog a pálya, használata regisztrációhoz kötött. Játék közben lehetőség van boroz-
gatásra is a Pethő-ház hangulatos udvarában.

gasztronómiai kitelepülők, 
lovasprogramok, 

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

2020. augusztus 28-30.   

A Festetics-kastély parkjában



A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u Az Európai Bíróság határozata szerint jog-
ellenes a bevándorlókat a magyar határon fel-
állított tranzitzónában várakoztatni. A dön-
tés értelmében járványveszély idején is be kell  
engedni a migránsokat az ország területére. Ez  
az ítélet egybevág Soros György migrációra vonat-
kozó régi tervével, amely szerint Európába minden-
áron évi egymillió bevándorlót kell beengedni. 

Ön egyetért azzal, hogy a kormány tovább-
ra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn  
a magyar határ szigorú védelmét?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

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

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE
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Az új keszthelyi kerékpáros útvonal bebiciklizése.
Indulás:  az Élefa iskola elől. Útvonal: Életfa iskola – 15.00 órakor
Vaszary K. utca – Stromfeld A. utca – Georgikon utca – B+R parkoló.

16.00 óra: Keszthelyi Rendőrkapitányság tájékoztató előadása

18.00 óra: BringaAkadémia Roadshow 
látványos kerékpáros bemutató, lélegzetelállító trükkök 

17.00 óra: fixiverseny biciklis ajándékokért

15.30 óra: Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere köszöntője

Ingyenes légvárak, biciklis ügyességi akadálypálya, 
kerékpáros tartozékok vására, szervizpont, KRESZ-totó, 

BikeSafe rendőrségi kerékpárregisztrációs program.

Keszthelyen mutatkozik be  
a Gemenci Alkotótelep

Az alkotóközösség az egyik, ha nem a legszínvonalasabb vadászati, természeti 
tematikájú művésztelep. Múltja egészen a ’90-es évek végéig nyúlik vissza, ekkor 
kereste fel a Gemenci Erdőgazdaság a telep jelenlegi vezetőjét, Valaczkai Erzsé-
betet az ötlettel. A neves festő- és grafikusművész elmondta, a meghívásos alapú 
telep különleges lehetőségeket nyújt a résztvevőknek. A társaság olyan helyekre 
juttatja el a művészeket, ahová egyébként nem lenne lehetőségük elmenni. Az idei 
alkotótelepet még nem rendezték meg, arra várhatóan októberben Pörbölyön kerül 
sor. Ennek okán a telep alkotóinak egyéb munkáiból állították össze a keszthelyi 
kiállítást. Ahogy a technika, úgy a témaválasztás is sokoldalú; a barkás gímszarva-
soktól kezdve a hóban ügető vaddisznók vagy a nyulakat figyelő róka is megjelenik. 
A kiállító művészek közül többen már egyénileg is bemutatkoztak Keszthelyen. Tóth 
Csaba, a múzeum vezetője elmondta, mindig céljuk a magas színvonal, ugyanakkor 
reményét fejezte ki, hogy a kiállító művészek akár egyéni, akár csoportos formában 
visszatérnek munkáikkal Keszthelyre. 



„Fürdővárosok nélkül szegényebb 
lenne a világ” – fogalmazott dr. 
Szabó Zoltán, a Magyar Fürdő-
városok Szövetsége ügyvezető 
elnöke. 

A Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
nemrég tisztújító közgyűlést tartott, ahol 
az országos szervezet teljes körű képvi-
seletét ellátó ügyvezető elnök ismételten 
dr. Szabó Zoltán, a Szent István Egyetem 
Georgikon Campus egyetemi adjunk-
tusa lett, elnöknek Toldi 
Balázst, Gyomaendrőd 
város polgármesterét, 
alelnöknek Czimondor 
Nándort, Zalakaros 
alpolgármesterét válasz-
tották. 
Zalakaroson vette fel a 
kapcsolatot a Magyar 
Fürdővárosok Szövetsége 
és a Szerbiai Vajdasági 
Kereskedelmi és Iparka-
mara. A megbeszélésen 
részt vett a Vajdasági 
Kereskedelmi és Iparka-
mara részéről Dragica 
Samardzic turizmusért 
felelős elnökhelyettes és Vörös Attila 
ügyvezető igazgató, a Magyar Fürdő-
városok Szövetsége részéről dr. Szabó 
Zoltán ügyvezető elnök, a házigazda 
Zalakaros részéről Novák Ferenc polgár-
mester és Kovács Szabolcs, a Zalakarosi 
Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője. 
Dragica Samardzic bemutatta a Vaj-
dasági Kereskedelmi és Iparkamara 
tevékenységét, mely több mint százéves 
szervezet és húszezer tagja van. Cél-
juk Szerbia környező országaival való 
együttműködések bővítése azon túl, 
hogy több nyugat-európai országgal is 
van kapcsolatunk. Szerbiában jelentős 
a termálkincs, de az nincs kellően kiak-
názva, és kevés a kiépített gyógyfürdő. 
Mivel Magyarország gyógyfürdőturiz-
musa jelentős és a Magyar Fürdővárosok 
Szövetségének tevékenysége nemzetkö-
zileg is ismert és elismert, ezért szeret-
nék a tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat 
Szerbiában hasznosítani. Dr. Szabó 
Zoltán bemutatta a 26 évvel ezelőtt ala-
pított Magyar Fürdővárosok Szövetségét 
és annak tevékenységét. Elmondta, hogy 
az érdekérvényesítést, marketingtevé-
kenységet és fejlesztési feladatokat ellátó 
szövetségnek 41 tagtelepülése van. Az 
együttműködés révén céljuk, hogy még 

több szerbiai vendég érkezzen a Ma-
gyar Fürdővárosok Szövetsége minden 
településére.
A zalakarosi kapcsolatfelvétel sikerének 
eredményeként együttműködési meg-
állapodást írt alá a szerbiai Újvidéken 
(Novi Sad) a Vajdasági Kereskedelmi és 
Iparkamara részéről Bosko Vucurevic 
elnök és a Magyar Fürdővárosok 
Szövetsége nevében dr. Szabó Zoltán 
ügyvezető elnök. Szerinte az együttmű-
ködési megállapodás aláírásának alapját 

az adta, hogy mindkét szervezet kiemelt 
feladatként kezeli a turizmus fejleszté-
sét, különös tekintettel a turisztikailag 
frekventált térségek integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztéseire. Törekedni fog-
nak arra, hogy közös találkozókat szer-
vezzenek, tapasztalatokat cseréljenek, 
továbbá közös fürdőturisztikai szakmai 
konferenciákat szervezzenek, melyek a 
jövőbeni közös projektek megvalósítá-
sához, a gazdaság és a fürdőturizmus 
fejlesztéséhez járulnak hozzá. Fontosnak 
tartják, hogy közösen vegyenek részt tu-
risztikai kiállításokon, rendezvényeken 
és egyéb szakmai fórumokon. A Magyar 
Fürdővárosok Szövetsége a Vajdasági 
Kereskedelmi és Iparkamara utazási 
irodai tagjai és turisztikai szakemberei 
számára study tourokat szervez. 
A Zalakarosi Fürdő és Tata város önkor-
mányzata támogatásával került megren-
dezésre a II. Fürdővárosok Nemzetközi 
Tudományos Konferencia, „Változó 
fürdővárosok” címmel. A konferencián 
előadások hangzottak el többek között a 
gyógyfürdő-szolgáltatások fogyasztóiról, 
nemzetközi jelentőségű fürdővárosa-
ink komplex fejlesztési lehetőségeiről, 
valamint a külföldi (francia, román, 
szerb) és magyar gyakorlatokról. Prof. 

dr. Kerekes Sándor, az MTA doktora, 
a konferencia elnöke szerint azért van 
szükség az ilyen találkozókra, mert 
– hiába van minden szakterületnek 
szakértője – vannak kérdések, melyekre 
csak holisztikusan, mindent átfogóan 
lehet megfelelő válaszokat találni. Prof. 
dr. Lakner Zoltán, az MTA doktora, 
társelnök szerint a konferencia résztve-
vői különböző nézőpontjaikat osztották 
meg egymással, és találtak kereszteződé-
si pontokat, melyek nyomán tervezhető 

a jövő. Dr. Szabó Zoltán, 
a konferencia szerve-
zőbizottságának elnöke 
szerint a konferencia 
résztvevői előadásaikkal 
hozzájárultak a változó 
fürdővárosok jövőbeni 
fejlődéséhez. Ismertet-
ték: a Magyar Fürdővá-
rosok Szövetsége részt 
vett Újvidéken az 52. 
LORIST turisztikai ki-
állításon és vásáron. Dr. 
Szabó Zoltán elmondta, 
a szövetség részvételének 
célja volt, hogy a szerbek 
számára megismertessék 

a szövetséghez tartozó fürdővárosok 
turisztikai kínálatát, valamint felhívják a 
figyelmet a fürdőkínálatukra. A kiállí-
tás alatt dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes megbeszélést folytatott 
dr. Szabó Zoltán ügyvezető elnökkel 
Magyarország Kormánya nemzetpo-
litikai céljainak megvalósításáról. Dr. 
Semjén Zsolt kérte, hogy a Szövetség 
a gyógyturizmus-fejlesztésben szerzett 
tapasztalatait ossza meg Szerbiával, 
különös tekintettel a Vajdaság Autonóm 
Tartománnyal, ezzel is elősegítve, hogy 
Szerbia végre teljes jogú tagja legyen 
az Európai Uniónak. Pásztor István, a 
Vajdasági Magyarok Szövetsége elnöke 
is tárgyalt dr. Szabó Zoltánnal. Hangsú-
lyozta, a Magyar Fürdővárosok Szövet-
ségének tevékenysége nemzetközileg 
is ismert és elismert, ezért szeretnék a 
tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat Szer-
biában hasznosítani. Dr. Szabó Zoltán 
úgy fogalmazott, a Magyar Fürdővá-
rosok Szövetsége segíteni fogja egyrészt 
Magyarország Kormányának céljait, 
hogy Szerbia teljes jogú tagja legyen 
az EU-nak, másrészt a fürdőturizmus-
fejlesztésben szerzett tapasztalataink 
átadásával Szerbia Vajdaság Autonóm 
Tartományát.

Újabb fürdővárosi kapcsolatok
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Komlós-tönkölybúzás kenyér

A komlót annyi vízben, amennyi ellepi, 2-3 percig for-
raljuk, majd langyosra hűtjük. A levét leszűrjük, és 2,5 dl-t 
kimérünk belőle. Ezt a levet sóval, cukorral, élesztővel és 
kenyérliszttel együtt megdagasztjuk, majd letakarva kétsze-
resére kelesztjük. Ha megkelt, óvatosan átgyúrjuk, és kerek 
cipóvá formáljuk. Vízzel megecseteljük, és sütőzacskóba 
csúsztatjuk. A zacskót lezárjuk, néhány helyen kilyuggatjuk, 
és előmelegített sütőbe helyezzük. 190 Celsius-fokon 30-35 
perc alatt ropogós-pirosra sütjük. A megsült kenyeret a zacs-
kóból kivéve rácson hagyjuk kihűlni. Augusztustól októberig 
juthatunk friss komlóhoz, ekkor érdemes ezt a különlegesen 
zamatos kenyeret elkészíteni. 

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 1 maréknyi komló, 1 evőkanál 
cukor, 2,5 dkg élesztő, 50 dkg tönkölybúza 
kenyérliszt, 1 kávéskanál só
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A keszthelyi Balaton-parton bezárta kapuit a június 
vége óta hét héten át működő Nyári Bűnmegelőzé-
si Iroda. Az idegenforgalmi szezon lassan véget ér. 
Az előzetes értékelés alapján közbiztonsági szem-
pontból nem volt rosszabb a tavalyinál. Évről-évre 
ugyanazokkal a jellemző jogsértésekkel, bűncse-
lekményekkel találkozunk. Levonhatjuk az alapvető 
tanulságokat.

Elhagyott, elvesztett, ellopott mobiltelefonok, 
kerékpárok, pénztárcák, bankkártyák. Nincs az a 
párhuzamos valóság, ahol minden strandtörölköző-
vel leterített csomagot, értéktárgyat egy-egy rendőr 
vigyázna! Ha parkoló autóban értékeket hagyunk, 
az felkelti a bűnelkövetők figyelmét. Pláne, ha be 
sem zárjuk a gépkocsit! Ne nagyon csodálkoz-
zunk, ha értékeinknek lába kél! Nyitott kertkapunál, 
lépcsőháznál a le nem zárt kerékpár is hamar új 

gazdára találhat. Ha nem zárjuk a kaput, ajtót, abla-
kot, hívatlan besurranó látogatók megszabadíthat-
nak az elöl hagyott értéktárgyainktól, ékszereinktől, 
telefonjainktól, laptopunktól, kerti és kisgépjeinktől, 
mindentől is…

A Nyári Bűnmegelőzési Irodában mindezekre 
igyekeztünk felhívni az állampolgárok figyelmét 
kiadványainkkal, Police Café rendezvényeinken egy 
kávé melletti beszélgetésen, BikeSafe kerékpár-re-
gisztrációs tevékenységünk során, rádióinterjúkban 
és újságcikkekben. Bár a nyárnak lassan vége, az 
általunk terjesztett bűnmegelőzési tanács örök 
érvényű:
„A saját és értéktárgyai biztonságáért mindenki 
maga tehet a legtöbbet!”

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek – Nyárutó
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Javaslatkérés  
„Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet 
adományozhat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára,  

aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt 
cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg 

adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből  
várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 

(https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

Az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várom a javaslatokat. 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdeményezéseket részletes indokolással 
2020. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármestere címére 
(Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető 

Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/
onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok)

Nagy Bálint polgármester

Hulladékgyűjtési kisokos   
Az elmúlt időszakban jelentősen romlott 
a Keszthely területén gyűjtött lakossági 
szelektív hulladékok minősége. A házhoz 
menő gyűjtésből származó szelektív hulla-
dék több mint 50%-a, a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetekről származó hulladék több 
mint 70%-a nem újrahasznosítható! Ezek 
hatalmas számok!
Annak érdekében, hogy ezen az arányon 
javítsunk, és tisztább hulladékot kapjunk 
eredményül, összeállítottunk egy rövid 
tájékoztatót, első alkalommal a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés a téma.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ennek 

segítségével igyekezzenek a hulladékaikat 
megfelelő módon szelektálni, hiszen ez 
mindannyiunk közös érdeke.
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy 
azon hulladékokat, melyeket újra le-
het hasznosítani, elkülönítve gyűjtjük az 
általános háztartási szeméttől, ezzel is 
csökkentve a lerakásra kerülő hulladékok 
mennyiségét. A kommunális kukába dob-
va a tiszta csomagolási hulladékot fontos 
és hasznos nyersanyagot vesztünk el, ami 
így kikerül a körforgásból, és ezáltal ko-
moly környezetterhelést jelent. Szelektíven 
gyűjtve azonban másodnyersanyagként 

hasznosítható, így „az anyag nem vész el, 
csak átalakul”.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolat-
ban fontos kiemelni, hogy az újságpapír és 
szórólapok kivételével csak tiszta csoma-
golási hulladékok kerülhetnek az edény-
be, tehát amibe korábban valamit becso-
magoltak. Ilyenek pl. a műanyag zacskók, 
flakonok, papírdobozok stb., de lássuk 
részletesen mi az, amit a szelektív edénybe 
rakhatunk és mi az, amit nem. 
Nagyon fontos, hogy tiszta hulladékok ke-
rüljenek a szelektív gyűjtőbe, ugyanis ez az 
újrahasznosításuk egyik alapfeltétele.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

PAPÍRHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• tiszta újságpapír, könyvek;
• kisebb papírdobozok (pl. teás, sajtos, gabonapelyhes, tojásos).
• A nagyobb kartondobozokat kötegelve tehetik ki az edény mellé.

Amit nem szabad a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
•  élelmiszermaradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírhulladék, mint 

pl. pizzás doboz, háztartási papírtörlő, használt szalvéta, papír zsebkendő.

MŰANYAGHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtő-
edénybe lehet helyezni:
•  üdítős, ásványvizes, 

sörös, citromleves italos 
palackok (PET) kilapítva 
(„Tapossa laposra!”);

• fóliák (szatyrok, zacskók);
•  kiöblített mosogatószeres, mosószeres, tisztító-

szeres, tusfürdős, samponos flakonok.

Amit nem szabad  
a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
•  zsíros, olajos, vegyi anyaggal szennyezett 

hulladékok, pl. étolajos flakonok, vegyszeres 
flakonok, kannák, festékes vödrök,

•  édességek, száraztészták zacskói  
(hasznosításuk jelenleg nem megoldott);

•  tejfölös, joghurtos, margarinos poharak  
(hasznosításuk jelenleg nem megoldott);

•  CD-lemez, videokazetta, fogkefe, vállfa, egyéb 
műanyag dobozok, virágcserép, műanyag játé-
kok, kerti bútorok, wc-ülőke, művirágok (ezek 
nem csomagolási hulladékok, hasznosításuk 
jelenleg nem megoldott).

•  Gyakori probléma, hogy pl. a hungarocell 
hulladékot is a szelektív edénybe teszik, de je-
lenleg ennek a hulladéknak a hasznosítása sem 
megoldott, így kérjük, ne tegyék az edénybe.

FÉMHULLADÉK:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• italos dobozok (üdítős, sörös); 
• konzervdobozok kiöblítve (állateledel, egyéb élelmiszer).

Amit nem szabad a szelektív gyűjtőedénybe helyezni:
• nem csomagolási fémhulladékok;
• barkácsolásból megmaradt hulladék fémdarabok.

TÁRSÍTOTT CSOMAGOLÁS:
Amit a szelektív gyűjtőedénybe lehet helyezni:
• tejes, gyümölcsleves dobozok kiöblítve.

ÜVEGHULLADÉKOT (sörös, boros, pezsgős, befőttes) nem lehet a szelektív 
edénybe helyezni, ugyanis a hulladékok válogatása kézi erővel történik, és ez rend-
kívül balesetveszélyes kollégáinkra nézve. Üveghulladékaikat a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken tudják elhelyezni, illetve folyamatban van a város több részén 
üveggyűjtő pont kialakítása, ezekről később tájékoztatjuk Önöket.

Fontos, hogy a hulladékokat a gazdaságos szállíthatóság és helykihasználás érdekében minden esetben lapítva, 
összenyomva tegyék a hulladékgyűjtőbe!
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés minden szerdán történik a lakosság részére. Amennyiben Önnek több szelektív 
hulladéka van, úgy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti szállítási napon az edény mellé, kollégáink el fogják szállítani.
Amennyiben a gyűjtés során kollégáink azt tapasztalják, hogy nem megfelelő hulladékok vannak a gyűjtőedényben, úgy a 
szállítást megtagadhatják. Kérjük, könnyítsük meg egymás munkáját azzal, hogy megfelelő módon szelektálunk!
Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan kérdése merülne fel,  
állunk rendelkezésére ügyfélszolgálati irodánkban, illetve telefonon:

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 
Nyitvatartás: hétfő 8–18 h, szerda 13–16 h, péntek 8–14 h • Telefon: 06/83/777-478 • E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu
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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


