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Keszthely Város Napján

kitüntetéseket és sportolói elismeréseket adtak át
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a strandok

Keszthely Város Tortája

- Trianonra emlékeztek

- újdonságokkal várják a fürdőzőket

BALATONI KRÓNIKA

- egyedi, különleges
sütik születtek

Keszthely
A labdarúgó Európa-bajnokság
nyilvános vetítései
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keszthelyi szurkolói tér
Keszthely, Balaton-part, Zenepavilon
2021. június 11 – július 11.
Amivel várunk:

LED-es kivetítő
gasztronómiai kitelepülők
festői helyszín
óriáskerék

Gyere és szurkolj
velünk!
Szervező:
Goldmark Károly Művelődési Központ Keszthely, Kossuth L. u. 28.
tel.: +36 83 515 250 web: www.balatonszinhaz.hu e-mail: goldmark@t-online.hu
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Ez az ajánlat

Önnek

774.születésnapján

Keszthely – az első írásos említése szerint – 774 éves.
A születésnap alkalmából tartott városnapi ünnepségen
Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint
polgármester beszédében hangsúlyozta: az elmúlt évben sok
kárt okozott a vírus az egészségügyben, a gazdaságban és a közösségekben is, de együtt sikerült túljutni a nehézségeken.

A város napján felvonták Keszthely
zászlaját a 379. számú Feltámadás
Cserkészcsapat tagjainak közreműködésével, majd a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban ökomenikus
istentisztelet tartottak. A város elöljárói
megkoszorúzták a
templomban található emléktáblát, mely
szerint Keszthely 78
éve Jézus szíve oltalma alatt áll.
A városnapi ünnepségen beszédet
mondott Manninger
Jenő országgyűlési
képviselő, aki hangsúlyozta: Keszthely
gazdasági ereje jóval nagyobb, mint
általában egy húszezres kisvárosé. Ez
fakad történelmi múltjából, illetve a

(az Ön vállalkozásának)

szól, ha a
minőséget
meg szokta
fizetni!
Hogy semmiről le ne maradjon,
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

Kövessen bennünket
-on is!

Balatoni Krónika
Információs Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2021. július 2-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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Februártól kétez
választott felüunlekth
egyet mi ad ba!
ajándék

TV

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság
Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Keszthely városa 2021-ben ünnepli első írásos említésének 774.
évfordulóját. A rendelkezésre álló írásos források alapján 1247-ben
szerepelt először a település neve a veszprémi káptalan oklevelében. A június eleji városnap pedig onnét ered, hogy 1943. június
3-án, áldozócsütörtökön Keszthely akkori plébánosa ünnepélyesen
felajánlotta a várost Jézus Szentséges Szívének oltalmába.
A II. világháború idején a plébános atya szándéka az volt, hogy ha
megérkezik Keszthelyre a front, akkor azt vészelje át a város.

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

negyvenezres térség összehangolt fejlesztéseiből. Sok fejlesztés járul hozzá
ahhoz, hogy még népszerűbb legyen a
város a turisták körében is. A politikus
hozzáfűzte, jövőre elkészül az M7-es
gyorsforgalmi bekötés Fenékpusztáig,
majd megkezdik
a zalaegerszegi út
fejlesztését, így
Keszthely közvetlen
közúti összeköttetésben lesz Budapesttel
és Ausztriával is.
Ennek már látszik
a hatása a befektetői érdeklődésben.
Stratégiai jelentőségűnek nevezte a
sármelléki repülőtér fejlesztését, ami
kormányzati szerepvállalással megkezdődött. Manninger Jenő szólt arról
is, hogy a közeljövőben
az oktatási intézmények
(VSZK, Asbóth-középiskola,
Ranolder általános iskola)
jelentős fejlesztései mellett
nagyszabású turisztikai
beruházásokra készülnek
Keszthelyen, köztük a Balaton-part és a Festetics-kastély fejlesztésére. Az uniós
pénzügyi ciklusban mintegy

nyolcmilliárd forint juthat a településnek, amiből a belső városrészek
megújítását tervezik.
Nagy Bálint polgármester úgy fogalmazott, a járvány a közösségekben
is nagy kárt okozott, de a keszthelyiek
állták a sarat, és együtt sikerült túljutni
a nehézségeken.		
– Az elmúlt évben a keszthelyi
emberek sokszor megmutatták már az
összefogás erejét, a világjárvány pedig
rádöbbentett minket arra, hogy nem
élhetünk elszigetelten, csak a saját
igényeink szerint, mert egy közösség
vagyunk, és felelősek vagyunk egymásért – mondta.
A polgármester megemlékezett
azokról, akik Keszthely múltját alakították, s köszönetet mondott azoknak,
akik a városért dolgoztak, tesznek.
– Az üzenet, amelyet valamennyien
megfogalmaznak számunkra az, hogy
Keszthely egy csodálatos, ihletet adó
város, ahol jó élni, jó alkotni, jó tanulni, jó családot alapítani. Úgy gondolom, hogy ezt az üzenetet először gróf
Festetics György fogalmazta meg a
keszthelyiek számára, és a mi feladatunk nem más, mint hogy ennek az
üzenetnek az időtállóságáról gondoskodni tudjunk – fogalmazott.
Az ünnepségen – melyen felléptek
a Nagyváthy Táncegyüttes táncosai, s
műsort adtak a Festetics György Zeneiskola növendékei, tanárai – átadták a
városi és sportkitüntetéseket, valamint
a Keszthely város tortáiért járó díjakat
(minderről lapunk 4-5. oldalán számolunk be részletesen).

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
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Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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Keszthely város napja • Kitüntetettek

A Keszthely Város Szociális Ellátásáért
díjat vehette át Mikla Gabriella a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban végzett több
évtizedes munkájáért, a szociálisan rászorulók érdekeinek empatikus és szakmai
alapú képviseletéért, az ügyek hatékony
megoldása érdekében végzett szolgálatáért.
A Keszthely Város Egészségügyéért díjat kapta Tarpál György Gáborné, aki a
keszthelyi sürgősségi osztály főnővéreként
a járvány idején is erőn felül teljesített.
Munkáját empátiával, legjobb tudása szerint végzi odaadással és elhivatottsággal.
Keszthely Város Turizmusáért kitüntető
címet kapott a Keszthelyi Kutyás Park,
Piknikkert és Strand a magas szakmai
színvonalú, az országban és nemzetközi
szinten egyedülálló közösségi tér kialakításáért, amely hiánypótló létesítményként
nagymértékben hozzájárult Keszthely turisztikai értékének növeléséhez. A díjat
Sziládi-Kovács Tibor vette át.
Keszthely Város Szolgálatáért kitüntetést
vehetett át:
Kövi Andrea tanárnő a Ranolder János
Római Katolikus Általános Iskola pedagógusaként, magyar-dráma szakos tanáraként a diákok felkészítése érdekében
végzett elhivatottságáért, fáradhatatlan
munkájáért, a keresztény értékrend fiatal
generációinak történő átadásáért;
Siszler Katalin, aki az Újkori Középiskolás
Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumi elnökeként és a ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum igazgatójaként több
mint 15 éven keresztül hozzájárult a jövő
generációjának neveléséhez, oktatásához;
dr. Horváth István a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett magas szakmai színvonalú munkájáért, a közbiztonság jelentős növeléséért, amely hozzájárult
a lakosság jólétéhez és Keszthely turisztikai
jó híréhez;
dr. Ambrus Géza Lajos orvos, aki négy
évtizeden keresztül praktizált Keszthelyen
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háziorvosként, hivatását mindig empátiával, emberséggel, szakmai tudással gyakorolta, hosszan és eredményesen szolgálta
Keszthely lakosságát. A posztumusz kitüntetést dr. Ambrus Géza lánya, dr. Ambrus
Zsófia vette át.
Keszthely Városért kitüntető címet kapott:
dr. Husvéth Ferenc kutató, tanszékvezető professzor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen és a doktori iskola
vezetőjeként a Georgikonért és Keszthely
városért végzett tudományos tevékenységéért, valamint a balatoni vitorlázás népszerűsítésének érdekében tett munkájáért;
a Család Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a Keszthelyen a magyar népi hagyományok megőrzéséért, továbbadásáért és a város közösségének megerősítéséért 25 éven keresztül
végzett áldozatos munkájáért. A kitüntetést Molnár Zsuzsanna igazgató vette át.

A Keszthely város díszpolgára kitüntető
címet posztumusz dr. Ifi Ferenc orvosnak
ítélték elhivatott orvosi és szakmai munkájáért, kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért, Keszthely városért évtizedeken át
vállalt áldozatkész munkájáért, valamint
mindig felelősségteljes képviselői tevé-

kenységéért. A kitüntetést dr. Ifi Ferenc
legkisebb fia, Ifi Benedek vette át.
Sportkitüntetések
Keszthely város legjobb edzője címet
kapott Kiss György a keszthelyi kézilabdasport újraszervezéséért, magas szintű
technikai és taktikai tudásáért, nevelési
munkájáért és az ifjúsági csapat edzőjeként
elért sikereiért.
Keszthely város legjobb utánpótlás edzője címet vehetett át Csala Tamás, a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület országos és
régiós úszóversenyeken elért kiemelkedő
eredményéért. A díjat Bartos Ildikó vette
át.
Keszthely város legjobb testnevelő tanára címet kapott Porkoláb Dezső 26 éves
testnevelői munkájáért, közösségszervező
tevékenységért, a diákok sikeres felkészítéséért és a tehetséggondozásban elért kiemelkedő eredményéért.
Keszthely város legjobb felnőtt férfi sportolója címet vehetett át Csahóczi Csanád
az országos atlétikai versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért.
Keszthely város legjobb felnőtt női sportolója címet érdemelt ki Major Veronika a
hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő
teljesítményéért, olimpiai részvételéért és a
2020-as országos bajnokságon több kategóriában elért első helyezéséért.
Keszthely város legjobb ifjúsági fiú sportolója címet vehetett át Kőszegi Kornél
a serdülő korcsoportban nemzetközi és
országos triatlon és duatlon versenyeken
elért kiemelkedő eredményeiért.
Keszthely város legjobb ifjúsági leány

sportolója címet kapott Hetyei Nóra, az
országos és nemzetközi úszóversenyeken
elért kiemelkedő eredményeiért. A díjat
Bartos Ildikó vette át.
Jó tanuló, jó sportoló posztumusz díjat
kapott Salamon Zsigmond a sakkversenyeken elért kiemelkedő eredményei-

ért, más sportágakban nyújtott teljesítményéért, német nyelvi versenyen
elért eredményéért és a középiskolai
tanulmányi eredményeiért. A díjat Salamon Zsigmond édesanyja, Salamon
Andrea vette át. Jó tanuló, jó sportoló
díjat kapott továbbá Merekva Bence a kungfuversenyeken elért országos
eredményeiért, iskolai közösségi tevékenységéért és tanulmányi eredményéért.
A Keszthely város legjobb csapata kitüntetést a Georgikon Diáksport Egyesület
U12 csapata a keszthelyi kézilabda-utánpótlás szervezéséért és az U12 fiúcsapat
által elért kiemelkedő eredményeiért.
Keszthely város legjobb szenior sportolója címet kapta Eke László a szenior
teniszezők között az 55+-os korosztály
világranglistáján elért 117. helyezéséért.

In memoriam dr. Ifi Ferenc
Keszthely város
díszpolgára
posztumusz
kitüntető címet
adományozott
a város önkormányzata a
tavaly novemberben 74. életévében elhunyt dr.
Ifi Ferencnek, a Keszthelyi Kórház
nyugalmazott radiológus osztályvezető főorvosának, önkormányzati
képviselőnek, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének. Dr. Ifi
Ferenc 1947-ben született Balatonberényben. Iskoláit a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban, majd a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen
végezte. 1972-ben diplomázott. Ezt
követően három évig volt Alsónemesapáti körzeti orvosa, majd
Zalaegerszegen három évig körzetben, azt követően 1979–1992-ig
a zalaegerszegi kórház radiológiai
osztályán dolgozott. Ez idő alatt
tett szakvizsgát általános orvostanból és radiológiából. 1992-től
Ausztriában, a linzi Allgemeines
Krankenhausban dolgozott három
évig. A keszthelyi városi kórház
radiológiai és ultrahang-diagnosztikai osztályának vezetésére 1996.
július 1-jén kapott megbízást. Hét
gyermeke van, Ferenc, Lilla, Levente, Gergely, Judit, Márk és Benedek. Dr. Ifi Ferenc 1989-ben lett a
KDNP tagja. Többször választották
meg önkormányzati képviselőnek,
18 évig láthatta el ezt a feladatot.

Keszthely város tortája és reformtortája
Hagyományteremtő és
közösségépítő céllal,
először hirdették meg a
Keszthely város tortája
pályázatot, hogy a város
születésnapját idén már
saját tortával ünnepelhessék.
A keszthelyi cukrászdák
két kategóriában (hagyományos és mentes) pályázhattak alkotásaikkal.
A nyolc nevezett tortát
a Pintér Zsolt aranykoszorús cukrászmester
elnökségével összeült
szakmai zsűri értékelte, az
alkotásokat a Keszthelyi
VSZK iskola diákjai szervírozták Molnár Szabolcs
oktató vezetésével.
A zsűri (Pintér Zsolt – a
zsűri elnöke, aranykoszorús cukrászmester, a

2012-es Ország Tortája
megalkotója, a Magyar
Cukrász Ipartestület
képviselője; Vizlendvai
László – a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum
főigazgatója, Zámbó
Tibor – mesterszakács,
a NaturMed Carbona
Hotel F&B igazgatója,
Vozár Péterné – Keszthely alpolgármestere,
Őry Rózsa – a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatal
kabinetvezetője) döntése alapján Keszthely
város tortája 2021-ben a
„Cserszegi fűszeres-mandulás torta”, a Sütibolt
pályázata, Németh Béla
alkotása. Keszthely város
reformtortája 2021ben a „Gesztenyefasor
torta” a Pille sütitől,

Kovács Eszter alkotása.
A Keszthely város tortája
2021 cím különdíjasa: a
„KeszthelyRe Barbara!
torta”, a Korzó Café alkotása. A Keszthely város
reformtortája 2021 cím
különdíjasa 2021-ben:
a „Georg-Ikon torta”, a
Jordanics, a Cukrászda
alkotása.
A díjazottak Nagy Bálint
polgármestertől vehették
át a díjakat a városnapi
ünnepség keretében
megrendezett ünnepélyes
eseményen. Keszthely
város tortája és Keszthely
város reformtortája már
megkóstolható a nyertes
cukrászdákban, és hamarosan a keszthelyi vendéglátóegységek kínálatát
is színesíteni fogják.

Ismét élettel telt meg Keszthely
Hosszú idő után ismét rendezhettek programokat Keszthelyen.
A város napja alkalmából színes eseményekkel várták az érdeklődőket. A
helyiek számára az ünnepség miatt ebben az évben egy újdonságot kínált az
önkormányzat. A sétahajózásnál 30, az óriáskeréknél pedig 50 százalékos
kedvezménnyel válthattak jegyet azok a keszthelyiek, akik lakcímkártyájukkal igazolták magukat. Ezeket szép számmal igénybe is vették a lakosok.
A Balaton Színház nagyterme is újra megtelt élettel. Telt ház előtt lépett fel
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, akik fergeteges hangulatú koncertet
adtak. A Fő téren
szombat este retro
DJ-műsor zárta a
napot. A jól ismert
slágerek sokakat
csábítottak táncra,
de voltak olyanok
is, akik szívesen
beszélgettek ismerősökkel, barátokkal a kihelyezett
sörpadok mellett.
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Őriznünk kell a trianoni békediktátum emlékét
Idén emlékezünk meg a trianoni békediktátum
aláírásának 101. évfordulójáról. A nemzetcsonkító
esemény kapcsán közösen vonultak fel a Nemzeti
Kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi
csoportjának tagjai, valamint az önkormányzat
képviselői a Helikon-park székelykapujától a
Várkerthez. Pontosan 16 óra 30 perckor, a békediktátum aláírásának időpontjában a város összes
templomának harangja megszólalt Keszthelyen. A
megemlékezésen Nagy Bálint polgármester úgy fogalmazott, hogy ezt a napot fel kell idézni, meg kell
fogalmazni a fiatalok számára azt, aminek emlékét

őrizni mindannyian kötelesek vagyunk, míg
magyar ember él a földön.
Göncz László történész arról beszélt, hogy
nem szabad elfelejteni, hogy Zala vármegyét is
sújtotta a békediktátum. Hozzátette, már 1919
decemberében eldőlt a magyarok sorsa, akik
nem kaptak meghívást májusban a békekonferenciára, ellentétben Ausztriával.
A megemlékezés végén mindenki elhelyezhette
az emlékezés koszorúját, mécseseket és virágokat a Várkertben álló emlékműnél.

Kézfogás a nemzeti összetartozás napján
Két tagintézmény nyolcszáz diákjával csatlakozott egy felhíváshoz a Csány–Szendrey-iskola. Szarka Tamás, a Ghymes
együttes frontembere kérte arra a világ magyarságát, hogy
közös énekléssel erősítsék a magyarság összetartozását.
Az iskola diákjai mellett a vezetés és a tanári kar is örömmel csatlakozott a felhíváshoz. Gyulassyné Nagy Henriett
szervező tanító elmondta, hogy a Kézfogás című dal az ös�szefogásról szól, és egyben állásfoglalás az értékek közvetítése mellett. Kifejtette, azért csatlakoztak az iskolával, mert
az intézmény profilja azonos a dallal.

A járványügyi helyzet miatt a Fodor és Deák Ferenc utcai
épület tanulói külön-külön énekeltek. A székhely- és a
tagiskola diákjai egy felvétel erejéig összeálltak, hogy piros,
fehér és zöld színű krepp-papírokat lengessenek.
A produkcióról Farkas Attila készített felvételt, aki már
több alkalommal nyújtott segítséget az iskolának. A videót
június 4-én, a nemzeti összetartozás napján töltötték fel a
rendezvény hivatalos Facebook-eseményéhez.
A felhíváshoz 105 oktatási-nevelési intézmény csatlakozott.

A keszthelyi strandok várják a fürdőzőket
Az elmúlt hétvégén kinyitottak a
keszthelyi strandok, melyek számos új
fejlesztéssel és attrakcióval, valamint
színes gasztronómiai és programkínálattal várják a fürdőzőket. A belépőjegyek ára nem változott, és a keszthelyiek is a tavalyival azonos összegért
válthatnak bérletet, a Helikon strand
idén is ingyenes a helyieknek.
Nagy Bálint polgármester sajtótájékoztatón elmondta: több újdonság
is várja a fürdőzőket: vannak olyan
fejlesztések, melyek majd a tényleges
főszezonra, június végére készülnek el,
de természetesen ezeket a munkálatokat is úgy végzik a szakemberek, hogy
ne zavarják a fürdőzőket. A fejlesztésekről azt érdemes elmondani, hogy
tényleg elég széles a spektrum, hiszen

Az óvodát is „visszavették”
A Sörház után a Kísérleti utcai óvodát is újra birtokba
vette az önkormányzat. Ez a város két olyan projektje,
amelyben szerződést bontottak a kivitelezővel – olvasható Nagy Bálint polgármester közleményében.
Hozzátette, továbbra is nagyon
fontosnak tartja, hogy hitelesen
tájékoztassa a keszthelyieket a
város problémás projektjeivel
kapcsolatban is. Kifejtette, május
7-én azonnali hatállyal szerződést bontott az önkormányzat az
InvestMondi System Kft.-vel a Kísérleti utcai óvoda projektje kap-

csán, mert a cég nem teljesítette a
szerződésben foglaltakat. Ezt követően többszöri időpontkitűzés
és felszólítás ellenére sem adták
át a munkaterületet, és semmiféle
hajlandóságot nem mutattak az
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minden strandon újítottak
meg például vizesblokkokat,
új öltözőépületeket alakítottak
ki, sétányfejlesztések valósultak meg.
Az idei keszthelyi strandszezon legnagyobb attrakciója az
1870 négyzetméter területű
WaterPlay vízi élménypark
a Városi strandon. A létesítmény az egyik legnagyobb a
Balatonnál. Díjfizetés ellenében a nyári
szünet kezdetétől használható majd
az élménypark. Hamarosan elkészül
a vízi csúszda is, itt már a medernél
végzik a befejező munkálatokat. Nagy
Bálint polgármester hozzátette, ezek
a fejlesztések több forrás segítségével,
mintegy 180 millió forintból valósul-

együttműködésre. A polgármester
úgy fogalmaz, emiatt csütörtökön
a Kísérleti utcai óvoda területét is
a Keszthelyi Rendőrkapitányság
jelenlétében kellett birtokba venniük a hivatal munkatársainak.
A polgármester hangsúlyozta,
Keszthely városvezetése számára
ez a projekt mindennél fontosabb
és sürgősebb,
így kiemelt figyelmet fordítva a keszthelyi
családokra
soron kívül
kell eljárniuk
és megoldást
találniuk a
mielőbbi befejezésre. Ezért
haladéktalanul
új nyílt közbeszerzési eljárást
fognak indítani. Nagy Bálint
hangsúlyozta, nagyon sajnálatos
és szomorú, hogy az önkormányzat jogainak ilyen módon kell
érvényt szerezni.

nak meg. Emellett jelenleg is zajlik az
előkészítése a teljes keszthelyi partszakasz fejlesztésének. A tavalyi sikeres
nyitóév után idén is várja vendégeit a
Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert,
ahol bővítették a vendéglátóegységet,
és egy elkerített részt is kialakítottak a
kevésbé szocializálódott kutyáknak.

Elismerés

a fiataloknak

Hetvennyolc, kultúrában kimagasló gyermeket
jutalmazott a Goldmark Károly Művelődési
Központ. Az intézményben hagyomány, hogy
elismerik azoknak a fiataloknak a munkáját,
akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy verset,
éneket, táncot tanuljanak vagy éppen tanulmányi versenyre készüljenek. Az ünnepséget decemberben szokták megtartani, most azonban a
járvány miatt június elején került rá sor.
A fiatalok az oklevél mellé a frissen megjelent
Kincses Keszthely című kötetet vehették át,
amelyet Csengei Ágota állított össze.
Az átadón Vozár Péterné alpolgármester elmondta, a gyerekek sikeréért a pedagógusokat
és a szülőket is köszönet illeti. Hozzátette, a
kultúra személyiséggé varázsolja azokat, akik
foglalkoznak vele.
A kultúrában kimagasló gyermekeket a hagyomány szerint tortával köszönti a Goldmark
Károly Művelődési Központ. Ez most a járvány miatt elmaradt, helyette a Hahó együttes
koncertjével ajándékozták meg öt keszthelyi
általános iskola diákjait.
2021. Június 18.
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Portré

Torta – Cserszegi fűszeressel és mandulával
Cserszegi fűszeres-mandulás torta borhabbal, roppanós mandulapraliné-réteggel és fehércsokoládés mousse-szal készített torta, mindez mandulás piskótán és mandulás linzer alapon. Nem más ez,
mint Keszthely város tortája 2021-ben.

A Keszthely város
napjára meghirdetett Keszthely város
tortája kiírásnak a
zsűri döntése alapján
a „Cserszegi fűszeres-mandulás torta”,
a Sütibolt pályázata,
Németh Béla alkotása lett a nyertese.
A győztes elmondta:
nagyon örül a díjnak.
Hozzátette: a szakmát
meglehetősen régen,
1987-ben kezdte, s
legfontosabbnak azóta
azt tartja, hogy a vendégeknek – sütemények és fagylalt tekintetében egyaránt
– állandó minőséget nyújtsanak.
– Először csak fagyival foglalkoztunk,
ám gyorsan rájöttünk, hogy az csak
nyáron kelendő, kell hozzá a sütemény. Két év múlva megnyitottuk a
Pálma cukrászdát, majd 2004-ben a
Sütiboltot, amit folyamatosan bővítettünk helyileg és kínálatban – idézte fel
a kezdeteket Németh Béla, a Sütibolt
tulajdonosa, hangsúlyozva: a titok,
hogy maximális odafigyeléssel finom
süteményeket készítsenek. Mégpedig állandó minőséggel, mert a vevő
azért tér vissza az üzletbe, hogy a
megszokott terméket kapja. – S persze
szükség van arra, hogy a süteményeket
(és fagylaltokat) jó, a szakmát szerető, felkészült csapat készítse. Nálunk
nagyon jó a kollektíva, összesen 22 fő
dolgozik a csapatban.
Németh Béla azt mondja, jó kezdeményezésnek tartotta a Keszthely város
tortája pályázatot. Nem is volt kérdés,
hogy nevezzenek-e a kiírásra.
– Egy picit ugyan rövid volt a határidő, de beszorítottam, beszorítottuk
a napi munka mellé az újdonság
megtervezését, elkészítését. A Sütibolt
mindig is törekedett és törekszik arra,
újdonságokat állítson elő. Ezúttal természetesen a kiíráshoz alkalmazkod-
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tunk, szem előtt tartva, hogy a torta
legyen tetszetős, több rétegű, kötődjön
Keszthelyhez elnevezés vagy alapanyag tekintetében. Amikor elkezdtem
gondolkodni, nagyon gyorsan eljutottam a Cserszegi fűszeres borhoz, ami
Keszthely díszpolgára, dr. Bakonyi Károly nemesítő nevéhez fűződik. Azért
is esett erre a választásom, mert ilyen
összetétellel még sehol nem találkoztam. Egyébként a borhab elkészítése
volt a legnagyobb feladat, hogy abban
harmonikus mértékben jelenjen meg

Gesztenyefasor
torta a Pillétől
A zsűri döntése alapján Keszthely város reformtortája 2021ben a „Gesztenyefasor torta”
a Pille sütitől, Kovács Eszter
alkotása. A Gesztenyefasor
torta liszt-, cukor- és tejmentes brownie-piskóta alapú,
gesztenyemousse-szal, meg�gyes réteggel készült torta.

az alkohol, a bor íze.
A mandula jellemző Zala megyére,
ráadásul fehérborral
jó párosítás, így ez
lett a másik kiemelt összetevő az
íz tekintetében. A
borhab elkészítésével
dolgoztam a legtöbbet, ez jelentette
a kulcsot, a többi
alapanyag előállítása
nem volt nehéz.
Nem kétséges, az
ízek harmóniáját
sikerült eltalálni. Így
gondolta ezt a zsűri,
s persze azok is, akik a tortát megkóstolták.
– Az emberek egyre nagyobb számban
kóstolgatják Keszthely város tortáját,
jók a visszajelzések. Hogy nekem
ízlik-e? Nos, meglehetősen sokat
kóstolgattam, bennem van ez az íz. Ez
egy olyan torta, aminek harmonikusak
az összetevői, finom és különleges,
ráadásul tényleg kötődik Keszthelyhez. Nagyon örülök, s jó érzés, hogy
elnyertük a díjat – tette hozzá Németh
Béla.

A Fő térre kerül a Fehér ember
Keszthely város támogatásával, a Keszthelyi ’56-os
Emlékműért Alapítvány
kezdeményezésére a forradalom 50. évfordulóján,
2006. október 23-án avatták
fel Orr Lajos szobrát, a
keszthelyi Fehér embert. Az
alkotás 2012-ben, a Fő tér
rekonstrukciója miatt került
jelenlegi helyére, a Várkertbe.
A Fő tér bank felőli oldalán minap megkezdődtek

a munkálatok az emlékmű
végső helyének kialakításához. Nagy Bálint, Keszthely
polgármestere a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón
beszélt a szobor áthelyezésének részleteiről. Elmondta:
néhány évvel ezelőtt több
százan fordultak az önkormányzathoz, illetve hozzá,
mint az Idősügyi Tanács
elnökéhez azzal a kéréssel,
hogy a Várkertben álló Fehér ember szobor – mely az

’56-os forradalom keszthelyi
jelképe, és ilyen tekintetben
az országban egyedülálló
alkotás – méltóbb, központibb helyre kerüljön. Tavaly
tudták elkezdeni a különböző szakmai egyezetéseket,
többek között az alkotó és
tájépítészek bevonásával. S
a tavalyi év végén, idei év
elején széles körben tudták
megszólítani a keszthelyi
embereket, hogy mondják el
javaslataikat, véleményüket

A 30 éve elhunyt
Csengey Dénesre emlékeztek
A rendszerváltó politikus és író halálának évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést
a Pelso Társaság. Tar Ferenc már a debreceni
főiskolai évei alatt ismerte Csengey Dénest. A
megemlékező felszólalásában a történész úgy
fogalmazott, 38 év alatt annyit élt, annyit tett,
mint mások hatvan év alatt. Hozzátette, Dénes
olyan cselekvő ember volt, aki mindig arra
törekedett, hogy kimondja az igazságot. Tar
Ferenc párhuzamot vont Petőfi Sándor, Pongrátz
Gergely és Csengey Dénes között. Szerinte
mindannyian forradalmi alkatok voltak, és 1848,
1956 és 1989 is forradalmi év volt, melyek forradalmi változásokat eredményeztek, Csengey Dénes pedig sokat tett a rendszerváltásért.
Az eseményen jelen volt Csengey Dénes fia, aki Keszthelyhez kötődő írásokat idézett édesapjától. Csengey Balázstól megtudtuk, édesapja írói pályájának egyfajta kiteljesedése történt meg a
városban. A Goldmarkházban lévő lakásában
született meg egyetlen
regénye, esszéi és
számos dalszöveg Cseh
Tamással. Dénes olyan
irodalmi szereplőkkel
találkozott rendszeresen, mint Péntek Imre
vagy Csurka István.

a szobor új helyével kapcsolatosan. A lakosság többségének véleményében a Fő
tér bank felőli oldala szerepelt, ez alapján jelölték ki a
területet, amelyen a kivitelezővel történt egyeztetéseket
követően kezdődtek meg
a munkálatok. A területről
eltávolított növényzetet
átültetik. A szobrot felújítják, így kerül az új helyére.
A munkálatok augusztus
végéig fejeződnek be.

Fürdőélet

a nagy háborúban
Keszthely város napján nyílt
meg a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum vándorkiállítása a Balatoni Múzeumban.

A Fürdőélet a nagy háborúban című
tárlatot Fekete György nyugalmazott
szállodaigazgató, címzetes egyetemi
docens nyitotta meg. Az összeállítás
a boldog békeidők hangulatos fürdőéletének változását mutatja be az első
világháború alatt. A kiállítás egyik fő
témája a hadszínterek fürdési-köztisztasági viszonyai. Az időszaki tárlatot
augusztus 29-ig tekinthetik meg a
látogatók.
2021. Június 18.
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Lehetőség az álláskeresőknek
Állásbörzét tartottak Keszthelyen, a szervező Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet meghívására tíz kiállító, illetve
munkáltató érkezett a Balaton Színházba. A jelenlegi már a
harmadik állásbörze volt, amit egy térségi projektben valósított meg a szervezet.

Ébredés
A Background duó közreműködésével nyílt meg Gécseg András és Györei
Roland közös kiállítása a Balaton Színházban. Hosszú idő után ez volt az első
tárlat, melyet a közönség részvételével
rendezhettek meg. Az Ébredés című
kiállítás így többletjelentéssel bír, hiszen
a kulturális intézmény nyitása mellett a
művészek megújulását is jelenti.
A tárlatot június 30-ig tekinthetik meg
az érdeklődők.

Lakatos, pénztáros, varrónő, felszolgáló, betanított munkás, szerződéses katona – többek közt ilyen munkakörökbe kerestek dolgozókat. A
megkérdezett álláskeresők többsége pozitívan nyilatkozott a rendezvényről. Keszthelyen és térségében jellemző, hogy az idegenforgalomhoz kapcsolódó ágazatokban keresnek leginkább dolgozókat. Az
állásbörzén inkább a szakképesítést igénylő munkakörök közül lehetett válogatni. Kiderült: a felsőfokú képesítéssel rendelkezőknek jóval
szűkebb a választási lehetősége. A munkaadók mellett munkaközvetítő és munkaerőpiaci projektek képviselői is várták az érdeklődőket.
Lehetőség volt a decemberben indult, díjmentes karrierm.hu álláshirdetési felületen is munkát keresni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként működő üzemeltetők célja, hogy a
munkáltatók és az álláskeresők találkozzanak.

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826
Diego Keszthely
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig
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Társasháztűz – összefogással, segítséggel
Tűz miatt lakhatatlanná és életveszélyessé vált a Deák Ferenc és a Georgikon utca sarkán egy társasház
Keszthelyen. Nyolcvan méteren égett az épület tetőszerkezete. A házban hat személy tartózkodott, öten
saját lábon tudtak kimenekülni, egy embert pedig a tűzoltók vittek ki, személyi sérülés nem történt.
A városvezetés felajánlotta
segítségét a lakók elhelyezésében.
– Megrázó és nagyon sajnálatos módon június 1-jén
leégett egy 12 lakásos sorház
tetőszerkezete a Deák Ferenc
utcában. Jegyző asszon�nyal együtt haladéktalanul
hozzáláttunk a támogató
intézkedésekhez – fogalmazott Nagy Bálint polgármester. – Kiemelt köszönetünket
szeretnénk kifejezni a tűzoltóknak és
mindazoknak, akik részt vettek az oltási
munkálatokban. Köszönet a segítő szervezeteknek, akik a károsultak érdekében
adományok gyűjtésébe kezdtek. Köszönet Fatér Csaba keszthelyi vállalkozónak,
aki jelentős mennyiségű fa- és építőanyagot ajánlott fel, így sikerült kitámasztani
az épületet, hogy statikailag biztonságos

költsége és feladata ne a károsultakat terhelje. Továbbra is sok megkeresés érkezik
az önkormányzathoz a nehéz helyzetbe
került családok támogatása és segítése
kapcsán.

legyen. Keszthely Város Önkormányzata az adott rendeletnek megfelelően a
maximális adható támogatást nyújtotta a
károsult családok számára. A VÜZ Kft.
felajánlotta, hogy az épségben megmaradt bútorok elszállítását és tárolását
ingyen vállalja. A helyi városüzemeltetési
cégek részt vettek a törmelékek eltakarításában és elszállításában is, hogy ezek

A KÉVE szerint lakóparkot akarnak
építeni a Zala kemping helyére
Az ellenzéki politikusok nem akarják, hogy a vasúti sínek és a part közé lakóingatlanok épüljenek.

Bluefield műfű

ság)
(10-30 mm szálmagas
7.999,-Ft/m²

Aqua barna szőnyeg
– kültérre is!
9 490 Ft-tól/darab

In and Out szőnyeg
– kültérre is!
1 990 Ft-tól/darab

Nyár

Kényelem

Diego

®

Long Island műfű (szálmagasság 30mm felett) 10.999,-Ft/m²
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Június 3-ai sajtótájékoztatójukon azt kérték a városvezetéstől, hogy
rendeljenek el változtatási tilalmat az egész keszthelyi partszakaszra. Az egyesület a változtatási tilalom elrendelésével kapcsolatosan
a júniusi képviselő-testületi ülésre az ezzel kapcsolatos rendelettervezetet benyújtja.
A birtokukba jutott információk szerint az egykori Zala kemping
területére 288 lakásos lakóparkot terveznek a tulajdonosok –
mondta Molnár Tibor.
Dékány Péter szerint a környezet és a térség is óriási károkat
szenvedne egy ilyen építkezéstől. Dr. Weller-Jakus Tamás kifejtette,
egy ilyen beruházás nem a város hosszú távú érdekeit szolgálja,
hanem egyéni befektetői érdekeket képvisel. Míg a kemping jelentős adóbevételeket hoz, addig egy lakóparkból nem származnak
ilyen bevételei a városnak. A képviselők szerint a négyhektáros,
750 méter hosszú partszakasszal rendelkező terület beruházásáról
a tervtanács már két alkalommal tárgyalt. A képviselők azt kérik a
városvezetéstől, hogy amíg a keszthelyi Balaton-part újratervezése
zajlik, addig ne valósulhasson meg olyan beruházás, ami ebbe a
megálmodott folyamatba vagy ezekbe az elképzelésekbe nem illik
bele. Hozzátették, a változtatási tilalom a már folyamatban lévő
építkezéseket nem érintené.

A társasház károsult lakói – köszönve az eddigi támogatásokat – felhívásban kérnek segítséget Azt írják:
„Az utómunkálatok és a keletkezett
költségek a lakók számára olyan
mértékű többlet terhet jelentenek,
melyekkel sajnos nem tudunk egyedül megbirkózni.”
Az adományokat a következő bankszámlaszámon tudják fogadni:
Kedvezményezett: Keszthely, Georgikon u. 10. TH Adomány
Számlaszám: 11749039-25210608
Közlemény: „Tűzkár elhárítása közadakozás”

„A KÉVE ismét kampányban,
Keszthely jó hírét támadja”
Közleményben reagált Keszthely polgármestere a KÉVE nyilatkozatára, melyet
a Zala kemping helyzete kapcsán tettek.
Nagy Bálint a következőket írta: „Sajnálattal látjuk, hogy
másfél évvel az önkormányzati választás után a KÉVE
továbbra is a város rossz hírét kelti az országos balliberális média segítségével. Vélhetően a saját előválasztási
kampányuk közeledtével felfokozódott a hangulat, és
központi elvárásoknak próbálnak megfelelni azzal, hogy
újabb botrányokba próbálják keverni Keszthelyt. A
KÉVE képviselői minden információhoz hozzáférnek,
Keszthely városában hosszú évek óta érvényben lévő
jogszabályokban megfelelő fejlesztések valósulhatnak
meg mind közterületen, mind magánterületen. Ezt a jövőben is be fogjuk tartatni mindenkivel. Minden jelentős
önkormányzati fejlesztés a zöldterületek fenntartásával,
bővítésével, valós lakossági igények szerint fog megvalósulni. A Balaton mindenkié! Új zöldterületek létrehozása mellett ma még lezárt vízparti területeket fogunk
megnyitni a nyilvánosság számára. Felszólítom a KÉVE
képviselőit, hogy fejezzék be Keszthely rossz hírének keltését, súlyos károkat okozva annak a városnak, amelynek
érdekiért kellene dolgozniuk!”
2021. Június 18.
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Foci-Eb

a Balatonparton

Élőben követhetik a futballEurópa-bajnokság meccseit,
eseményeit a szurkolók a keszthelyi Balaton-parton. A Zenepavilonnál – városi, civil, vállalkozói és intézményi összefogással
– felállított 2x3 négyzetméteres
LED-fal kivetítő a sportrendezvény végéig üzemel, s a mérkőzéseken kívül kisfilmeket is
bemutat.

575 KESZTHELY TRIATHLON
Június 12-én rendezték meg a Keszthely Triathlon
középtávú országos bajnokságot.

A versenynap előtt Csótár András, az
Emberi Erőforrások Bizottságának
elnöke kérte a verseny ideje alatt a
lakosság türelmét, és elmondta, hogy
a rendezvény a legnagyobb és egyik
legfontosabb sportesemény Keszthely
sportnaptárában. Nemcsak turisztikai
szempontból és reklámértékét tekintve, hanem amiatt is kiemelt, mert
jelentős adóbevételeket is generál, és
a keszthelyi vállalkozók számára jó
szezonnyitást biztosít.
A három számból álló nagyszabású
programra 1200 nevezettet vártak,
végül a kora reggel kezdődő depózásnál már látható volt, hogy kevesebb résztvevő érkezett meg. A nyolc
órakor kezdődő megmérettetésre 763
versenyző állt rajthoz a Városi strandon, hogy leússzák az első versenyszámot 1,9 kilométeren. Viczián Gábor,
a Keszthely Triathlon főrendezője tájékoztatta a nézőket arról, hogy ebben
az évben a Covid–19 miatt felállított

szabályok mindenkit köteleznek, így a
szurkolók kordonon kívülről nézhették a versenyt. Az úszást követően 90
kilométert kerékpároztak a versenyzők. Mivel több települést érintett a
kijelölt útvonal, így a közlekedőknek
fél-, illetve egészpályás útlezárással
kellett számolniuk. A középtávú versengést a 21,1 kilométeres futás zárta.
Férfimezőnyben Lehmann Bence, a
tiszaújvárosiak kiválósága 3:52:30 idővel, míg a nőknél a győri Weinhardt
Anna 4:29:02 versenyidővel lett országos bajnok.

magas
szervesanyag
tartalommal

Balatonszentgyörgy, Berzsenyi Dániel u. 54.

Nyitva tartás: mindennap 6.00-22.00-ig
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További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524)
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021.
június 22-éig megtekinthető. A pályázat teljes szövege
megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
weboldalon.

VÉRADÁSOK JÚLIUSBAN
A Magyar Vöröskereszt és a Keszthelyi Kórház vérellátója júliusban is várja a véradókat. Utóbbi helyen 5-én
(13–16 óra között), 6-án (15–18), 12-én (13–16), 19-én (13–16), 26-án (13–16) lesz véradás. Július 8-án
Vonyarcvashegyen, a művelődési házban, 15-én Reziben, a Laky Demeter Turistaházban, 22-én Zalaszántón,
a Pethő-kúriában, 29-én Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremben várják a segíteni akarókat.

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOSNAK!

VIRÁGFÖLD
VÁSÁR!

E5/100

Az ingatlanok külön-külön vagy együttesen is megvásárolhatók. A fenti ingatlanok tekintetében telekalakítási
eljárás van folyamatban, a nyertes pályázóval a szerző-

déskötésre az eljárás befejezését követően kerül sor.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 23.
(szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér
1.). A pályázat elbírálásának határideje 2021. június 28.
(hétfő).

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK!
JELENTKEZZ

ÚJ TERMÉK!

15 féle ízben

telekingatlan-együttes
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján
értékesíti a Keszthely 4076/4 hrsz.-ú 6416 m2, a 4076/9
hrsz.-ú 4500 m2 és a 4076/10 helyrajzi számú 7027 m2
nagyságú, Keszthely, Fenéki úton található telekingatlan-együttest.
Az induló vételár:
- 4076/4 hrsz.-ú ingatlan
46.900.000,-Ft+áfa,
- 4076/9 hrsz.-ú ingatlan
24.600.000,-Ft+áfa,
- 4076/10 hrsz.-ú ingatlan
51.300.000,-Ft+áfa.

Az „ÖN benzinkútja”

Hevítőrúd

Eladó Keszthely, Fenéki úti

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 50 éves korig.
A jelentkezéshez szükséges: orvosi szűrővizsgálat, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget
igazoló iratok.
A katonai szolgálat 6 hónapos, mely egy alkalommal további 6 hónapra meghosszabbítható.
A 6 hónapos szolgálat alapkiképzésből és szakkiképzésből áll.

JÁRANDÓSÁGOK

Havonta a mindenkori minimálbér összege, utazási költségtérítés, naponta
egyszeri meleg étkezés, ruházati ellátás

VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS!
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.
92/312-365 - zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00
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Bezárt a NépmesePont

Balatoni Krónika

Kókuszbundás csirkemell cseresznyemártással

Három év után bezárta kapuit a
keszthelyi NépmesePont. Az intézmény az országban elsőként nyitott
meg 2018-ban. A Goldmark Károly
Művelődési Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyert 80 millió forintot, ebből
valósították meg a közösségi teret.
Az évek során számos foglalkozást
tartottak a családoknak, de óvodai
és iskolai csoportokat is fogadtak.
Rendszeresek voltak a meseolvasások és a kézműves-foglalkozások,
és koncertekkel, színdarabokkal is
kedveskedtek a gyerekeknek.
A közösségi tér célja a népmesekincs
népszerűsítése és a gyermekek kompetenciafejlesztése volt.
A zárórendezvényen Vozár Péterné,
Keszthely alpolgármestere elmondta, a mese nagyon fontos a gyerekek
életében. Hozzátette, bár a rendszeres foglalkozások most megszűnnek
a NépmesePontban, bízik benne,
hogy időről időre megnyitja kapuit a
hely egy-egy program erejéig.

!
JÓKEDV
JELE
AZ ARCON

OLDALNYI
SZÖVEG

VALAMERRE
BOLT
RÉSZE!

BIZONYOS
ESETBEN
2. RÉSZ
T.S. ELIOT
NOBEL-DÍJAS
KÖLTŐ GONDOLATA 1. R.

Hozzávalók: 2 nagyobb csirkemell, 10 dkg kókuszreszelék, ételízesítő por, só. A mártáshoz: 40 dkg cseresznye, 3 dl almalé, 1 evőkanál búzakeményítő, csipetnyi
reszelt friss gyömbér, őrölt fehér bors, só.
A csirkemellet kicsontozzuk, a hússzeleteket kiklopfoljuk, sóval, ételízesítő porral bedörzsöljük. Kókuszreszelékben megforgatjuk (kicsit rá is
nyomkodjuk), majd a felforrósított olajon aranyszínűre sütjük. A mártáshoz a cseresznyét kimagozzuk, és gyömbérrel, csipetnyi sóval és őrölt
borssal ízesített almalében felforraljuk. Elkeverjük benne a búzakeményítőt, és a tűzről lehúzzuk. A kókuszbundás hússzeleteket a cseresznyemártással kínáljuk.

Rendőrségi Hírek
Közösen a függőségek ellen!

MAGAM
LÁNGOKBAN
ÁLL
VERŐÉR
JELZŐJE

NŐI ÉS FFI
BECENÉV
PROFESZSZIONÁLIS
NÁTRIUM

SZENTÍRÁS

BÓR VJ.

MEGA-

450
RÓMAI
SZÁMMAL

SUGÁRZÓ
ÉGITEST

MITIKUS
BRIT KIRÁLY

CENTI R.

U
AMERIKÁBAN
KEDVELT
SPORT
MEGVALÓSUL

RÓMAI
EZRES
LAPOS
FENEKŰ
EDÉNY
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS
KÖLTŐI
SÓHAJ
AMERIKAI R.

... BABA ÉS
A NEGYVEN
RABLÓ
ROMÁN
FÉRFINÉV

LÁB
RÉSZE

ÁBÉCÉNK
ELSŐ BETŰJE

CSORDULTIG

FA FAJTA

BECÉZETT
TERÉZ
SZLÁV
EREDETŰ
FÉRFINÉV

... TURNER,
AM. ZENÉSZ
MEGÉL

CAKKOZ,
A SZÉLEIN!
HANGZIK

MÉLTAT,
NAGYRA
BECSÜL
PILLANGÓ,
RÉGIESEN

ASSZIMETRIA
CSÖKKENTŐ
ELLENÁLLÁS,
RÖVIDEN
KABÁT RÉSZE
SZINTÉN
NEM

BORSODI
KÖZSÉG

ÁLLATKERT

LÁRMA
MÁRIA NÉVVÁLTOZATA

ÉNEKLŐ
SZÓCSKA

AZ EGYIK
SZÜLŐ

NEM FÖLÉ
IDŐ JELE
A FIZIKÁBAN

ROVAR
TOVÁBBÁ
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DÉLSZLÁV
NYELV

A PINCÉBE

VERSENYRE
JELENTKEZIK
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Gasztro

NITROGÉN
ÉS KÉN
NEMESGÁZ,
VILÁGÍTÁSRA
HASZNÁLJÁK
OXIGÉN

EMEZ
CSODÁLKOZÁS
HANGJA

Június 10-én a Balaton
Színházban tartotta bemutatkozó rendezvényét a
Keszthelyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF).
A programon – melynek
célja a nyári időszak előtt
felhívni a veszélyekre a figyelmet – pedagógusok és
a téma szakemberei mellett szülők és nagyszülők
is részt vettek.
Vozár Péterné, Keszthely város alpolgármestere
köszöntőjében kiemelte, nagyon fontos, hogy
a lakosságot érintő problémák megoldásába ne
csak a szakembereket vonja be az önkormányzat,
hanem az érintetteket, a pedagógusokat, szülőket
és nagyszülőket is.
A résztvevők több témában hallhattak előadásokat.
Többek között a gyermekek, fiatalok lelki egészségének megtartásáról, annak szerepéről, a gyermeknevelés szabályairól, a fiatalkori szenvedélymagatartásokról, a kortárs csoport hatásairól tartott
előadást a városi kórházban működő Egészségfejlesztési Iroda szakembere. Horváth Tamás, a KEF
elnöke az Ifjúsági Kerekasztal tevékenységét mutatta be, melynek egyik fő feladata a helyi fiatalok
és a városvezetés közötti párbeszéd és kölcsönös
információáramlás elősegítése. "Az Ifjúsági kerekasztal nemcsak pozitív, hanem negatív dolgokkal is
foglalkozik. Így az iskolából kijövő diákok és ugyanúgy a szülők is tudnak egy platformot biztosítani
nekünk is és nekik is. S ha bármilyen problémájuk
van, tudnak hová fordulni" – hangsúlyozta. A drog-

fogyasztás problémájának
megoldásában a legnagyobb
tényezőként a prevenciót
látja dr. Jakabfi László óvodai és iskolai szociális segítő,
aki a jelenlévőknek bemutatta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét. Jakabfi kiemelte: „A
drogok jelen vannak az életünkben. Jelen van az
iskolákban, a családokban, mindenhol, beszivárgott már az életünkbe. Mindig beszélni kell róla
mint veszélyről. A KEF most szakítani akar azzal a
hagyománnyal, hogy a drogfogyasztásnak az iskolai vagy a társadalmi bemutatása mindenképpen
a démonizáláson alapuljon, inkább elsődlegesen
olyan prevenciós tevékenységeket akarunk véghez
vinni, amivel a gyerekek érzelmi intelligenciája
fejlődik, és ezáltal az önismeretük mellett védetté válnak azoktól a befolyásoló tényezőktől, amik
később a drogfogyasztásba vagy másba belevihetik
őket." A rendőrség részéről dr. Lakics Andrea c. r.
őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó a virtuális világtól való függőségről, az internet fiatalokat
veszélyeztető negatív hatásairól tartott előadást,
amiben bemutatta a felelőtlen képmegosztások,
vagy akár az internetes zaklatás súlyos, bűntetőjogi
szankciókkal is járó következményeit.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum honlap és
szórólapok segítségével ad tájékoztatást azokról
a partnerekről, akihez segítségért fordulhatnak a
családok és a fiatalok.
Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Az éjszaka,
amikor minden életre kel...
Változatos programkavalkádot kínál a keszthelyi Múzeumok Éjszakája program.

Ezen a napon a város magán- és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel,
rendhagyó tárlatvezetésekkel, Szent Iván Éji tűzgyújtással, koncertekkel, színes lovasprogramokkal
és fényjátékkal várják az érdeklődőket.

A belépőjegy megvásárlása (védettségi igazolvánnyal) 2021. június 26-án a programban résztvevő
összes intézmény látogatására jogosít fel. A belépőjegy felmutatásával a
helyszínek között 18.00 – 23.00 óráig a Balatoni Múzeum elől óránként induló
és körjáratban közlekedő Dottó kisvasút használata díjmentes.

Felnőtt jegy: 2200,- Ft
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Gyerekjegy (6–14 éves kor között): 1100,-Ft

