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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

A várossal tartott közös sajtótájékoz-
tatón dr. Udvardy György veszprémi 
érsek kifejtette, a kiskastély elhelyezke-
dése és történeti mivolta miatt is alkal-
mas óvodának. Úgy fogalmazott: arra 
a közös döntésre jutottak, hogy igen 
jó, indokolt lenne mindkét fél részé-
ről egy olyan óvoda felépítése, ami az 
előttünk álló évtizedek követelménye-
inek megfelel, és reális igényeket elégít 
ki mind a városban, mind a régióban. 
Dr. Udvardy György hozzátette, az 
érsekség szándéka, hogy napi elérhető 
távolságban legyenek oktatási intézmé-
nyek az egyházmegyében. Ahol nincs 
iskola vagy óvoda, ott intézményléte-
sítést terveznek. Saját forrásaik mellett 
már rendelkezésre álló kormányzati 
támogatásokkal tudják ezt megtenni. 

– Települési és térségi szemmel 
nézve is fontos ez a bejelentés – hang-
súlyozta Keszthely polgármestere, kife-
jezve köszönetét dr. Udvardy György 
érseknek és munkatársainak. Nagy 
Bálint arról beszélt, a valódi értékek 
átadását nem lehet elég korán elkezde-
ni. A keresztény nevelés értékei mellett 
Keszthely iskolavárosi mivoltát is 
tovább erősíti az új intézmény létesí-
tése. – Nem lakáscélú vagy gazdasági 
célú, hanem közösségi célú beruhá-

zás valósul meg a keszthelyi 
családok érdekében a Veszp-
rémi Főegyházmegye által, 
mely megvásárolja a kiskastély 
épületét és területét – így ezen 
kiemelkedő fejlesztésnek kö-
szönhetően tovább erősödik a 
katolikus egyház és Keszthely 
város kapcsolata. Az egyház 
eddig is jelen volt városunk-
ban intézményfenntartóként, 

és látjuk, hogy kiemelkedően jó gazda. 
Az egyházi fenntartású Ranolder János 

Római Katolikus Általános Iskola 
fejlesztéseként egy magas színvonalú, 
gyermek- és értékközpontú, térsé-
gi, modern, keresztény értékrendet 
képviselő katolikus óvodaintézmény 
épül, így az önkormányzati és állami 
intézmények mellett a jövő év végétől 
lehetőség lesz egyházi óvodába is írat-
ni a gyermekeket Keszthelyen. Bátran 
mondhatom, hogy közös célunk a leg-
magasabb oktatási és nevelési színvo-
nal megteremtése az új intézményben 
– fogalmazott a polgármester.

Hosszú évtizedek után megújul, életre kel a nagyon régóta üresen, kihasználatlanul és rossz állapotban, 
méltatlan körülmények között lévő, a Vásár téren található kiskastély, melyben óvodát létesít a Veszpré-
mi Főegyházmegye. Dr. Udvardy György érsek és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere közös szándék-
nyilatkozatot írtak alá az épület megvásárlásáról. Az egyházmegye a jövő év végéig az épület felújításá-
val és bővítésével szeretné megnyitni a nevelési intézményt.

A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy az új óvoda a katolikus 
nevelés komplexitását is szolgálja. A szándéknyilatkozat aláírá-
sával egy közel másfél milliárd forintos fejlesztés megindításának 
útjára lépett Keszthelyen a Veszprémi Érsekség. Az egyházmegye 
szándéka, hogy jövő év végére befejeződjön az építkezés, a felújítás. 
Öt csoportot szeretnének indítani, ami 80-100 gyermek nevelését 
végezné. Az érsekség a szülők, az iskolájuk és a jövőben várható 
igények figyelembevételével döntött az óvoda létesítése mellett. 

Különféle termékek 
csomagolása és egyebek. 

Érdeklõdni:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
Ügyfélszolgálat: 06 20 910 4517

Pénzkereset otthoni munkával!

KLÍMA-PIKNIK 
AZ ERZSÉBET LIGETBEN 

a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület szervezésében, 
„Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és 
klímatudatosságot erősítő, szemléletfor-

máló programok megvalósítása"  
című pályázat keretében  

Projekt száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 

2021.JÚLIUS 3. SZOMBAT 16.00 ÓRAKOR 
Keszthely, Csárda utca (Balaton part, Erzsébet liget) 

Miért érdemes eljönni? 
Mert a Liget gyönyörű, megismerhetjük elfeledett tör-
ténetét, Dr. Szabó István kalauzolásával, élményekkel 
teli sétát tehetünk a lombok hűvösében, új ismereteket 
szerezhetünk a növényvilág pótolhatatlan szerepéről 
életterünk, fennmaradásában, klímánk védelmében, 
és a séta végén finom falatok mellett beszélgethetünk 
természeti környezetünk értékeiről és felelősségünkről 

Mindenkit várnak a kétszáz 
éves fák, a madárdal 
és a Keszthelyi 
Környezetvédő 
Egyesület
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Nagy Bálint elmondta: megjelent a nyílt 
közbeszerzés kiírása a tervezők szemé-
lyének kiválasztására a Balaton-parti fej-
lesztési projektre. A csapatnak év végéig 
kell megterveznie a négy kilométeres 
keszthelyi Balaton-parti szakaszt, amely 
az előzetes ötletpályázatok, szakmai és 
lakossági észrevételek és igények, vala-
mint az elmúlt évtizedek tapasztalatai 
alapján megfogalmazódtak a városveze-
tés számára. Az elképzelések azt is tartal-
mazzák, hogy az eddig elzárt területek, 
melyek állami vagy magántulajdonban 
vannak, most egy turisztikai célú, tan-
ösvény jellegű sétány során megnyílnak 
a nyilvánosság előtt. Az önkormányzati 
ciklus elején polgármesteri kezdeménye-
zésre elindult a miniszterelnökségnél az 
az eljárás, mely ezen területek beépíthető 
területből zöldterületté való átminősíté-
sét jelenti. Hozzátette: fontos eredmény 
az is, hogy az elmúlt hónapok tárgyalásai 

során előkészítettek a magántulajdon-
ban lévő parti terület tulajdonosával egy 
használati szerződést, melyet aláírtak. Ez 
lehetőséget biztosít, hogy az épülő sétány 
ezen a partszakaszon is bárki számára 
átjárható legyen. Szintén az elmúlt hóna-
pok egyeztetéseinek eredménye, hogy a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal 
is bérleti szerződést kötöttek jelképes 
összeggel 15 évre ugyanebből a célból.

– Úgy gondolom, nagyon nagy szó, 
hogy Keszthely rendelkezni fog a teljes 
partszakaszon végigvezető, a természeti 
értékeket megtartó és bemutató sétány-
nyal – fogalmazott Nagy Bálint.
Manninger Jenő kiemelte: a keszthelyi 
Balaton-part fejlesztéséhez a kormány 
400 millió forinttal járult hozzá. Ennek 
egy részét a Libás strandtól a kutyás 
parkig tartó sétány megvalósításához 
használják fel. Fontos cél, hogy bejárha-
tó legyen az egész Balaton-part, minél 
közelebb a tóhoz. A képviselő elmondta, 
a Libás strandtól egészen a tavaly meg-
nyitott kutyás piknikkertig húzódik majd 
a néhol promenádos, máshol gyalogút 
jellegű sétány, ami a város új attrakciója, 
látványossága lesz.
A terület még nem használható, hiszen 
a tervezési fázisnál tartanak. Annak 
eredményét egyébként a közeljövőben 
bemutatják.

Már látogatható a Festetics Közösségi 
Tér és a Malomjátszó a Georgikon Ma-
jortörténeti Kiállítóhelyen. A közösségi 
téren az érdeklődők a gabona őrlésétől 
kezdve a dagasztáson és a kelesztésen át 
a péktermékek sütéséig ismerkedhetnek 
meg a folyamatokkal. Ezek mellett az 
ehhez szükséges eszközöket is bemutat-
ják az új helyszínen, valamint a kalács-
fonás tudományát is elsajátíthatják a 
látogatók. A felújított épületbelsőben 
egy rendezvényteret is kialakítottak. A 
fejlesztés a Festetics-örökség projektből 

valósulhatott meg. A vissza nem térí-
tendő támogatás összege több mint 50 

millió forint. A Malomjátszó is nagyon 
népszerű már, ahol a játékok mellett 
vidám falfestményekkel, idézetekkel és a 
magyar népmesékkel is találkozhatnak a 
gyermekek. Az új attrakciók átadóján je-
len volt dr. Nagy István agrárminiszter, 
aki elmondta, az agrárszektor stratégiai 
ágazat Magyarországon, ez a társadalom 
alapja. Úgy fogalmazott, az agrárium 
átszövi és meghatározza a mindennapi 
életünket. A fejlesztések a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum alapításának 125. 
évfordulója kapcsán valósulhattak meg.

Új attrakciók várják a látogatókat a Majormúzeumban

Évtizedek óta elzárt Balaton-parti 
területek nyílnak meg

A júniusi tanácskozáson Nagy Bálint polgármester megkö-
szönte a munkáját mindenkinek, aki a járványhelyzetben 
és a közelmúltbeli tűzeset károsultjainak segített. Ezután az 
ülés résztvevői egyperces néma felállással emlékeztek elhunyt 
keszthelyi közéleti személyiségekre. 
A napirendek sorát a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezető-
jének beszámolója nyitotta meg. Dr. Andor László elmondta: 
eredmény, hogy tavaly tovább javultak a közbiztonsági, köz-
lekedésbiztonsági mutatók, a cél a további esetcsökkenés. Az 
idei balatoni szezont is megfelelő erőkkel biztosítják. A tes-
tület felülvizsgálta és elfogadta a polgármesteri hatáskörben 
hozott rendeleteket, majd a 2020. év adózási tapasztalatairól 
hallgatott meg beszámolót. Tárgyaltak a Keszthely és Környé-
ke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységről, és elfogadták a képviselő-testület második 
félévi munkatervét. Ezt követően Keszthely és az MVM Cso-
port közös, egyedülálló, jövőbe mutató energetikai mintapro-
jektjéről hangzott el tájékoztató. Meghatározták a képviselők 
a VÜZ Kft. ügyvezetőjének prémiumfeltételeit, a Premontrei 
Szakgimnáziummal való együttműködési megállapodást.
Ezek után a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület ren-
deletalkotási kezdeményezése került a testület elé. Ebben a 
szervezet azt kérte, hogy a Balaton-partra vezessenek be vál-

toztatási tilalmat. A polgármester hangsúlyozta: ha a KÉVE 
javaslatára ezt bevezetik, akkor az összes jelenlegi és jövőbeni 
Balaton-parti beruházás (többek között a strandfejlesztések, 
a zámori csapadékvíz-elvezetési projekt, az Erzsébet-liget 
rehabilitációja, kerékpárút-fejlesztések, és a tervezés alatt 
álló, nagyszabású, a város jövőjét évtizedekre meghatáro-
zó Balaton-parti fejlesztés) ellehetetlenedik, meghiúsul. Ez 
Keszthelyre nézve hatalmas károkat jelentene. Molnár Tibor 
képviselő, a KÉVE alelnöke kérdésre válaszolva az ülésen je-
lezte, elnöki felhatalmazás híján nem vonják vissza a kezde-
ményezést. A szavazás során a képviselő-testület elutasította 
a rendeletalkotási kezdeményezést, amivel kapcsolatosan 
egyébként a KÉVE képviselői tartózkodtak.

Évtizedek óta lezárt területek nyílnak meg a keszthelyi Balaton-parton – jelentette ki sajtótájékoztatón 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és Manninger Jenő országgyűlési képviselő, jelképesen átvágva  
a kerítést az egykori Zala Kemping bejáratánál, „utat nyitva” a sétány tervezésének, majdani építésének.

A pandémia miatt hosszú kihagyás után tartott ismét nyilvános, soros ülést Keszthely  
önkormányzati képviselő-testülete.

Tovább javult a közbiztonság
HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben tovább folytatódott  
az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenése – fogalmazott a legutóbbi  
képviselő-testületi ülésen beszámolójában dr. Andor László kapitányságvezető.

Kifejtette: pozitívum ezen a 
kategórián belül, hogy a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetét 
leginkább befolyásoló, kiemel-
ten kezelt bűncselekmények 
száma is tovább mérséklődött. 
A kapitányság illetékességi 
területén 2020-ban a regisztrált 
bűncselekmények 41 százalékát 
követték el Keszthelyen. Keszt-
helyen az előző évi adatokhoz 
képest tavaly 321-ről 271-re 
csökkent a regisztrált bűncse-
lekmények száma. A kiemelten 
kezelt bűncselekmények közül említést 
érdemel a lopások, betöréses lopások, 
lakásbetörések, közterületi rongálások 
számának csökkenése is. Tavaly nem 
volt vagyon elleni erőszakos bűncse-
lekmény (rablás, zsarolás, kifosztás) a 
kapitányság területén. Enyhe negatív 
irányú eltérés a közterületen elköve-

tett bűncselekmények számában volt 
megfigyelhető. A csökkenő tendenciát 
a proaktivitás előtérbe helyezésével, a 
rendelkezésre álló eszközök célirányos 
alkalmazásával, valamint az önkor-
mányzatokkal, polgárőrséggel s egyéb 
szervezetekkel való együttműködések-
kel sikerült elérni. Javult a nyomozás-

eredményességi mutató is, míg 
2019-ben 64,4 százalék volt ez 
az adat, addig 2020-ban 74,6 
százalékot értek el.
A kapitányság területén tavaly 
nyolc százalékkal – 103-ról 
95-re – csökkent a személyi 
sérüléssel járó közúti balesetek 
száma. A halálos kimenetelű 
esetek száma változatlan – öt – 
maradt, a súlyos sérüléseseké 
27-ről 34 nőtt, a könnyű sérülé-
seseké 71-ről 56-ra csökkent. A 
sérült személyek száma 2019-

ben 123, tavaly 113 fő volt.
A Keszthelyi Rendőrkapitányság dol-
gozóinak – az illegális migrációból, a 
Covid-járványból és számos más dolog-
ból adódóan – számos feladatot kellett 
megoldaniuk. A cél, hogy a tendencia 
folytatódjon, s az eredményességet az 
eddigiekhez hasonlóan tovább javítsák.

A júniusi önkormányzati ülésen történt



Tizennyolc év után volt papszentelés Keszthelyen

A Ranolder-iskola di-
ákjai és a Lámpás ’92 
Alapítvány értelmileg 
sérült képzőművé-
szei közösen alkottak 
Keszthelyen. 

Az alapítvány és a város 
együttműködésében létrejövő 
esemény célja az érzékenyítés 

és a társadalmi felelősségvál-
lalás. Az idei alkotótábor-so-
rozat ünnepélyes megnyitójá-
nak Keszthely adott otthont, 
ahol dr. Udvardy György 
veszprémi érsek elmondta, a 
legnagyobb élményünk, hogy 
időről időre rádöbbenünk 
saját létezésünkre. Hozzátette, 
ez a felismerés az, ami elvezet 
az istenhithez.

A képzőművészeti alkotómű-
hely témája idén a hit volt. 
A foglalkozást Pető Hunor 
Munkácsy-díjas képzőművész 
vezette. A művek elkészítése 
során azt kérte a résztvevők-
től, hogy fogalmazzák meg 
hitgyakorlásuk legbensősége-
sebb helyszínét, és töltsék azt 
meg tartalommal.
A megnyitón Nagy Bálint, 

Keszthely polgármestere 
kifejtette, az esemény nagy 
öröm a város számára, amely 
mindig nagy hangsúlyt fek-
tetett a kultúrára, a művésze-
tekre és az örökségvédelemre. 
Hozzátette, ez az alkotó-
műhely is hozzájárul ahhoz 
a tervhez, amely szerint 
Keszthely térségi kulturális 
központtá válna a jövőben.

A hit – lift vagy lépcső?
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Kettős ünnepre gyűltek össze Keszthelyen a Veszprémi Főegyházmegye papjai. Az eseményen szentelték áldozópappá a 
tápiószecsői Mokos Jánost, a gyenesdiási Tüttő Ágostont pedig diakónussá. Mindketten tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
életüket Krisztus törvényei szerint élik. A szertartást dr. Udvardy György celebrálta, aki hangsúlyozta, az ünnepen minden 
jelenlévő azt éli át, hogy Isten gondoskodik az ő népéről. Az érsek úgy fogalmazott: „Nemcsak a napok egymásutániságát 
éljük meg, hanem azt, hogy mindannak, amit élünk, az életünknek, benne az áldozataink, a szeretetünk, a küzdelmünk, az 
igazsághoz való ragaszkodásunk, azoknak mind-mind isteni távlata van. Ezért amikor összejövünk, hogy ünnepeljük a szen-
telendőket, akkor ezzel együtt ünnepeljük az életnek az ünnepét is.”
A Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban ez volt a harmadik papszentelés. Az első harminc évvel ezelőtt történt, 
akkor Vértesaljai Lászlót avatták áldozópappá, tizennyolc éve pedig Csonka Nándor atya részesült ebben.
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Kis majorgazda tábortól a kenyérsütésig

PortréBalatoni KRÓNIKA

A régi időket, a múlt háztáji gazdaságainak munkáit is felidézve a múzeumpedagógiára helyezi a 
hangsúlyt a Keszthelyi Majortörténeti Kiállítóhely. Horváth Zoltán, a létesítmény megbízott igazga-
tója elmondta: a fejlesztések és a nagy érdeklődést kiváltó nyári táboraik is ezt a célt szolgálják.

Dr. Szabóné Lázár 
Ibolya hosszú évek 
után ment nyugdíjba, 
az ő helyét vette át 
Horváth Zoltán, aki 
azt mondja: a szilárd 
és jó alapokra építkez-
ve kívánják folytatni 
a majormúzeum 
tevékenységét. Szá-
mára egyébként nem 
ismeretlen a szakma, 
illetve maga a Ma-
gyar Mezőgazdasági 
Múzeum filiáléjaként 
működő létesítmény 
sem.
– Gazdasági agrár-
mérnökként végeztem Gödöllőn, majd 
az agrár-közigazgatásban dolgoztam 
hosszú éveken át. Ezt követően kerül-
tem a majormúzeumba mint kommu-
nikációs szervezési munkatárs – idézte 
a szakmai múltját. – Az elődöm nyug-
díjazását követően kért fel a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, 
hogy vezessem az intézményt. A dolog 
pikantériája egyébként éppen az, hogy 
gyermekként a majormúzeum tő-
szomszédságában nőttem fel. Ott ját-
szottunk – gőtéztünk és piócáztunk – 
a Büdös-árok mellett, miközben nem 
sokat tudtunk arról, hogy a hatalmas 
kőfalak mit takarnak. Egy ismeretlen 
világ volt számunkra az egész. Akkor 
még nem gondoltam volna, hogy a 
falak másik oldalára kerülök, s testkö-
zelből ismerhetem meg, irányíthatom 
a múzeumot, mely ezernyi látniva-
lóval, érdekességgel rendelkezik. Mi 
éppen ezeknek a sorát szeretnénk 
növelni, természetesen egyéb – kornak 
megfelelő – attrakciókkal, bemutatva 
mindazt, amit a létesítmény nyújt. Az 
elődömnek nagyon sokat köszönhet a 
majormúzeum, ő nagyon erős öröksé-
get hagyott maga után. Főleg az elmúlt 
tíz évben rendkívül nagy fejlődés, sok 
fejlesztés valósult meg, miközben szá-
mos programot is kínált a kiállítóhely. 

A jövővel, a további beruházásokkal 
kapcsolatosan a fő feladatomnak azt 
tartom, hogy mindent úgy alakítsunk, 
hogy kötődése legyen az említett szép 
örökséghez.
– Bízva a jövőben, már februárban 
meghirdettük a nyári táborainkat, 
melyek egy hét alatt beteltek. Így 
nyolc hét lesz összesen a nyári tábor 
a majormúzeumban. A tematikán is 
változtattunk. Megtartjuk a kézműves-
ségre alapozott nyári kalákatáborokat, 
ugyanakkor egy újat is indítunk, a kis 
majorgazda tábort. A majormúzeum-
ban régi vágy volt, hogy a baromfikon 
kívül legyenek patás állatok (szamár, 
ló) is. Ezt nagy örömünkre sikerült 
megvalósítani, s a létüknek köszönhe-
tően nemcsak bemutathatjuk őket, ha-
nem a gondozásukkal kapcsolatosan is 
tarthatunk foglalkozásokat, bemutatva 
azokat az időket, azokat a munkákat, 
melyeket nagyszüleink végeztek. A 
gyerekek a táborban megtanulhatják, 
hogy milyen volt az állatgondozás, 
hogyan etettek, gondozták a háziálla-
tokat. Füvet szedünk majd, azt lovas 
fogattal bevisszük, etetünk, pásztor-
kodunk, almozzuk az állatokat. Azt 
szeretnénk elérni, hogy a gyerekek 
ne csak a „de cuki” módon legyenek 
kapcsolatban az állatokkal, hanem 

igazán becsüljék 
őket, s persze azt 
a munkát, amit el 
kell végezni a tartá-
suk során. Ugyan-
csak jó lenne, ha a 
gyerekekben csök-
kenne a félelem, 
a tartózkodás az 
állatokkal szemben. 
Úgy gondolom, 
hogy az egy hét 
alatt annyi szép és 
jó élmény éri majd 
őket, hogy sikerül 
elérni a kitűzött 
céljainkat.
A Keszthelyi 

Majortörténeti Kiállítóhely nemcsak 
a gyermekeket, hanem a felnőtteket is 
várja újdonságokkal.
– A Festetics-örökséghez tartozik a 
majormúzeum, így ezzel kapcsolatos 
forrásokra tudtunk pályázni. Sikerült 
felújítanunk az egykori cselédházakat, 
illetve a valamikori majorcsárdát. A 
beruházásnak köszönhetően rendez-
vénytér, új konyha, vizesblokk, illetve 
két kiállítótér is kialakult. Ez azt is 
jelenti, hogy minden programunkat 
autentikus térben tudjuk megtartani. 
Megnyitotta kapuit a látogatók előtt 
egy malom is, amiben „A gabonától a 
kenyérig” címmel élőben mutatjuk be 
a munkafolyamatokat.
Horváth Zoltán azt mondja, bízik 
abban, hogy a Keszthelyi Majortörté-
neti Kiállítóhely jól illeszkedik majd a 
város koncepciójába.
– A majormúzeum 2,5 hektáron egy 
igazi oázis Keszthelyen belül. Kül- és 
beltérben egyebek között mintakerttel, 
élménygazdasággal, bemutatóhelyek-
kel, azaz számos értékkel rendelkezik, 
s nem csak a régi gőzgépekkel, me-
lyeket legtöbben ismernek. A kapukat 
szélesre tárva mindent szeretnénk 
megismertetni a lakossággal, a helyi-
ekkel és környékbeliekkel, valamint 
természetesen a turistákkal.
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A 2000-ben alakult borrend jubileumi 
közgyűlése tavaly lett volna esedékes, 
a járvány miatt kellett az idei évre 
halasztani. Brazsil József elnök-nagy-
mester elmondta, megalakulásukkor 
azt tűzték ki célul az alapítók, hogy a 

megye borászatának 
felvirágoztatásában 
nyújtsanak segítséget 
és a borkultúrát nép-
szerűsítsék. Véleménye 
szerint sikeres e tevé-
kenységük.
A tízéves jubileum-
hoz hasonlóan most 
is kiadványt adott ki 
a borrend. Dr. Müller 

Róbert szerkesztő elmondta, pontos 
képet rajzolnak az elmúlt tíz évről, 
a tagság bemutatása mellett képes 
krónika is helyet kapott a könyvben. 
Négy történeti esszét is fellapozhat az 
olvasó. Bakonyi Károly munkásságá-

ról, a keszthelyi szőlőhegyek és a Zalai 
borcégér történetéről és a Balaton 
környéki borosgazdák 21. századi tevé-
kenységéről is képet kaphat az olvasó.
Az ünnepi közgyűlések hagyományá-
nak megfelelőn új tagokat avattak: Me-
zei András plébánost, Horváth Tibor 
polgármestert és Farkas Ottó borászt 
avatták borlovaggá.
A jelölteknek előbb a szőlészetben, 
borászatban használatos eszközöket 
kellett bemutatni, majd felismerni a 
rend zászlósborát, a cserszegi fűsze-
rest. A sikeres próbatétel és az elnök-
ség pozitív döntése értelmében így 
már 78 tagja van a Da Bibere Zalai 
Borlovagrendnek.

130 éves a Helka

Új tagokkal gyarapodott a jubiláló Da Bibere Zalai Borlovagrend

Évente harmincezer utast szállít a 
Balaton legrégebbi hajója, a Helka. 
Az idén 130 éves hajó Keszthelyen 
teljesít szolgálatot, a 175 éves 
Balatoni Hajózási Zrt. flottájában. 
A Helkát 1891-ben tették vízre, 
1945-ben a németek elsüllyesztet-
ték, 1980-tól pedig 12 évig szolgált 
bisztróként Balatonfüreden. Az évek 
során több alkalommal is átépítet-
ték, a jubileumra pedig a belső terét 
újították meg.

Veigl Gábor, a BAHART vezérigaz-
gatója elmondta, az elmúlt évben az 
átkelőhajók újultak meg, a jövőben 
pedig két új komp és két új kata-
marán is szolgálatba áll. Emellett 

informatikai fejlesztéseket is 
terveznek. Vozár Péterné, Keszt-
hely alpolgármestere kiemelte, a 
városban lakók számára nagyon 
fontos a Balaton és a hagyományok 
megőrzése. Éppen ezért a Hel-

ka – több más mellett – Keszthely 
büszkesége.
A szülinapról természetesen nem 
hiányozhatott a torta sem, emellett 
pedig réztáblát és emlékplakettet is 
avattak.
A keszthelyi mólón számos program 
várta az érdeklődőket. Kitelepültek 
a vízimentők, akik jótanácsokkal 
látták el a látogatókat, a BAHART 
pedig játékokkal és ajándékokkal 
készült a családoknak.
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Kása-Rosta Nikoletta – aki a lakosság véleménye alapján 
érdemelte ki az elismerést – az Alapellátási Intézetben 
végzett munkája mellett ellátja a VSZK és az Életfa iskola 
védőnői feladatait is. A budapesti ünnepélyes díjátadón 
jelen volt Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere, 
aki személyesen gratulált a díjazottnak az országos elis-
meréshez. Egyúttal kifejezte köszönetét minden védőnő-
nek az áldozatos, példaértékű munkájáért. Kifejtette: ők 
a járványhelyzet során akkor is folyamatosan követték a 
gyermekek fejlődését és a családok életét, amikor a talál-
kozások és személyes kapcsolatok lehetősége minimális-
ra csökkent.

Az év védőnője

Tizenegyedik alkalommal pattantak kerékpárra a 
Pelso Társaság tagjai, hogy Keszthelyről indulva, 
nagy túrával népszerűsítsék a térséget. A hagyomá-
nyos kerékpártúra résztvevőit a városháza előtt Nagy 
Bálint polgármester köszöntötte. A város vezetője 
a hivatal dísztermében vendégelte meg az egyre 
bővülő létszámú kerékpáros csoportot. Nagy Bálint 
örömét fejezte ki a térségi közösségépítés céljából 
indított programmal kapcsolatban. A Pelso Társaság 
elnöke, Horváth Imre mondta el, hogy a túra nem 
csupán a sportolás céljából indult el több mint egy 
évtizede. Egy kiváló alkalom ahhoz is, hogy közösen 
megvitassák mit és hogyan lehetne tenni a térségért. 
A közösen elfogyasztott tízórait követően pattantak 
kerékpárra a túrázók. A sétálóutcából kerekeztek át 
a városon Hévíz irányába. A fürdőváros után több te-
lepülést érintettek Zalavárig. Míg a korábbi években 
a Pelso Társaság túrái 75 km-es távon zajlottak, az 
idén a nagy meleg miatt 45 kilométeres távot tervez-
tek a résztvevők.

Sport és közös  
gondolkodás

A magyar védőnők napja alkalmából Buda-
pesten adták át a Magyar Védőnők Egye-
sülete által alapított Év Védőnője díjat, 
melynek közepes település kategóriájában 
Kása-Rosta Nikoletta, a keszthelyi Alapellá-
tási Intézet dolgozója lett az év védőnője. 

Meccsnézés 
együtt
Futball-lázban ég Európa.  
A foci-Eb meccseit Keszthelyen 
a Balaton-parton – igazi közös-
ségi élményként – is nézhetik a 
szurkolók. LED-fal teszi lehetővé, 
hogy a nyári napokon a szabad-
ban élvezzék az emberek a mecs-
cseket. Gyorsan kiderült, jó ötlet 
volt a kivetítő felállítása, minden 
meccset sokan néztek, de főként 
a magyar válogatott mérkőzé-
sein tömegek szurkoltak a hazai 
csapatnak.

 

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 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES KATONÁNAK! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság, „C” kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel! 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, 
ruházati ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 

 

 

A Podmaniczky-díjat 
a város- és faluvédők 
szövetsége, a Hungaria 
Nostra adományozza 1982 
óta mindazon magánsze-
mélyeknek és közössé-
geknek, akik a legtöbbet 
tették épített és természeti 
környezetünk, kulturális 
örökségünk értékeinek 
megismertetése, védelme 
érdekében. Turi Török Ti-
bor maximálisan megfelelt 
e feltételeknek, hiszen a hazafias érzelmei 
mentén szobrászkodik, fest és ír, miköz-
ben belvárosi múzeumaival hozzájárul 
Keszthely kultúrájához. Idén kilencen 
vehették át a Podmaniczky-díjat a Hunga-
ria Nostra alapítójától, Ráday Mihálytól. A 
díjazott hangsúlyozta: köszönettel tartozik 
a Sümegi Városvédő Egyesületnek, Tanay 
Erzsébet elnök asszonynak, hogy felter-
jesztették a díjra.

– Közel másfélszáz köztéri 
alkotásom van a Kár-
pát-hazában, java része 
felajánlás – fogalmazott. – 
Jobbára nemzeti hőseinket 
formázom meg. Hét mú-
zeumomban – Keszthely, 
Hollókő, Balatonszent-
györgy Csillagvár (e helyen 
csak a kiállítási anyag a 
tulajdonom) – igyekszem 
hazánk kultúráját bemu-
tatni. Huszttól Léváig, 

Tusnádtól Komáromig, Kapuvártól Szar-
vasig száznyi helyen lelhetők parkokban, 
tereken, közintézményekben a műveim. 
A fiatalokban a nemzeti érzést igyekszem 
ébreszteni, felnőttekben erősíteni, idege-
nekben csodálatot és tiszteletet kelteni 
hazánk kultúrája iránt – fogalmazott Turi 
Török Tibor, aki egyébként évekkel ezelőtt 
Keszthely városától Pro Cultura díjat is 
kapott.

A magyar kultúra ápolásáért és a Kárpát-hazában lévő köztéri alkotásaiért vehette 
át a rangos Podmaniczky-díjat Turi Török Tibor keszthelyi alkotó, szépmíves.

Podmaniczky-díj Turi Török Tibornak



ÉLETRE KELT A TÁJ!

MISKOLC
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A mecénás gróf, Festetics György 
szellemi hatása mindmáig érezhető, 
szakmaszeretetre, emberségre és ma-
gyarságra nevel az intézmény, melynek 
jelmondata is önmagáért beszél: „Vive 
Memor Nostri Rigidi Servator Honesti 
– Úgy élj, emlékezz, hogy a becsüle-
tünk őrzője vagy”.
A Georgikon ezer szállal kötődik 
Keszthelyhez, de kisugárzása, hatása 
messze túlhalad a város határain. Az 
intézmény szakmailag, szellemileg 
felbecsülhetetlen értéket képvisel, az 
elmúlt két évszázad hazai agrárfejlő-
désében meghatározó és megkerül-
hetetlen szerepet játszanak, játszottak 
az itt végzett gazdászok. A Georgikon 
polgárai hazaszeretetből és magyarság-
ból mindig példát mutattak – 1848-ban 
elsőként csatlakoztak a szabadságharc-
hoz, mind az első, mind a második 
világháborúban rengetegen áldozták 
életüket a harcokban, és polgáraik 
1956-ban is formálták a keszthelyi 
eseményeket.
A kutatási tevékenységet és a hall-
gatók gyakorlatorientált képzését a 
Georgikon Tanüzem segíti, emellett 
rengeteg sportolási lehetőség, vízitelep, 
kitűnő kollégiumi elhelyezés, a BEXI 
és a XIROS klubok, a Csíki-túrák, 
diáknapok, gazdászmaratonok teszik 

élménydússá és felejthetetlenné az 
egyetemi éveket.
Csaknem 100 oktató és kutató végez 
széleskörű állat-, növény- és gazdaság-
tudományi kutatásokat Keszthelyen, a 
keszthelyi és székelyudvarhelyi képzési 
helyeken 1100 hallgató folytat tanul-
mányokat. A Georgikonon a MATE 
hallgatói mellett tanulnak a Pannon 
Egyetem turizmus-vendéglátás szakos 
hallgatói is, akik az integráció során 
hűségesek maradtak a Georgikonhoz. 
Az oktatási és kutatási tevékenységen 
túl az intézmény életében kiemelt 
szerepet kap a manapság divatosan 
„harmadik egyetemi missziónak” neve-
zett társadalmi szerepvállalás: szakta-
nácsadás, felnőttképzés, magas szín-
vonalú tudományos ismeretterjesztő 
előadások - nyári és téli egyetemeken, 
számos konferencia, szakmát népsze-
rűsítő rendezvény, a városi és országos 
hírű Sárgulás, vagy akár a tucatnyi éve 
gondozott Szendrey-emlékszoba is 
ebbe a körbe sorolható.
2020 júliusában a Georgikont a 
gödöllői székhelyű Szent István 
Egyetemhez integrálták, majd 
2021 februárjától az intézmény 
modellváltással a Magyar Agrár- és 
Élettudományi nevet kapta. A Geor-
gikon oktatási, kutatási portfólióját, 

a Festetics Doktori Iskolát és értékeit 
megőrizve vált az egyik legnagyobb 
hazai egyetem sarokkövévé. Az idei je-
lentkezési és felvételi időszakban a ko-
rábban is meghirdetett szakok mellett 
gyógy- és fűszernövények felsőoktatási 
szakképzéssel és állattenyésztő mérnöki 
alapszakkal bővült a képzési paletta. 
Ennek is köszönhetően korábban soha 
nem látott mértékű jelentkezőszám-nö-
vekedést értek el az idén tavasszal – 53 
százalékkal nőtt az első helyen a Geor-
gikon Campust és Keszthelyt megjelö-
lők száma, ami 400 első helyes jelent-
kezőt jelent és a gödöllői 490 jelentkező 
után a második legmagasabb agrár 
jelentkezési szám a MATE-n, mely a 
pótfelvételi időszakban még bővülhet. 
Ez is mutatja: a Georgikon továbbra is 
vonzó, családias légkörű, hallgatóbarát 
intézmény, ahol jó hallgatónak és okta-
tónak, munkatársnak lenni.

224 éves a Georgikon
Európa elsőként alapított mezőgazdasági felsőfokú tanintézete,  
a Georgikon 1797. július elsején nyitotta meg kapuit.
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Pulykaragu egressel

A pulykahúst körülbelül 5 deciliter vízben főzni kezdjük. A megtisztított 
hagymát és a borsot – esetleg néhány szegfűszeget és egy kis darab fahéjat 
is – fűszerzacskóba rakjuk, így tesszük a húshoz, hogy az íze kifőjön, de a 
végén könnyedén eltávolíthassuk. Ha a hús megpuhult, hozzáadjuk a meg-
tisztított egrest, a cukrot, és körülbelül 10 percig főzzük. A liszttel elkevert 
tejföllel besűrítjük, még egyszer átforraljuk, majd citromlével – és ízlés 
szerint cukorral vagy sóval – utánízesítjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 60 dkg pulyka apróhús, 1 kisebb vörös-
hagyma, néhány szem feketebors, szegfűszeg, kis 
darab fahéj, 50 dkg egres, 2 dl tejföl, 2 evőkanál liszt, 
2 evőkanál cukor, néhány csepp citromlé, só

Eladó Keszthely, Sörház utcai  
ingatlanegyüttes

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) és 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.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt 
pályázat útján értékesíti a Keszt-
hely 992, a 993/1, valamint a 993/2 
hrsz.-ú, összesen 8434 m2 nagyságú, 
volt Reischl-féle sörház elnevezésű 
ingatlanegyüttest. Az induló vételár 
nettó 601.400.000,- Ft (az értékesí-
tést a kivett, beépítetlen terület után a 
hatályos jogszabályi előírások szerint 
áfafizetési kötelezettség terheli). 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. július 13. (kedd) 12.00 óra. A 

pályázatot Keszthely város polgármeste-
re részére kell benyújtani (8360 Keszt-
hely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának 
határideje 2021. július 15. (csütörtök). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Pol-
gármesteri Hivatal Közgazdasági Osztá-
lyán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 
2021. július 9-éig megtekinthető.  
A pályázat teljes szövege megtalálható a 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon.

Újabb madárodúkat helyeztek ki

Mivel az akciót megelőző évek-
ben kevés zöldterületen történt 
meg madárodúk kihelyezése, ezért 
a Helikon Liget Egyesület össze-
sen kilenc darab „B” és két darab 
„D” típusú madárodút vásárolt, 
melyeket a héten helyeztek ki a 
IV. Béla park és a szomszédos 
Szent Miklós temető területén. Dr. 
Boldizsár Erzsébet, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy a helyszínek 
kiválasztásához Sáringer-Kenyeres 
Marcell önkormányzati képviselő és 
természetvédelmi mérnök segítségét 
kérték, a területek felmérését dr. 
Havasi Máté madarász végezte el, az 
odúkat pedig az orosztonyi Gyöngy-
bagolyvédelmi Alapítvány készítette. 
Az egyesület a város zöldterületein 
folytatni szeretné odúk kihelyezését. 
Terveik között szerepel jövő évben 
a Balaton-part játszótere körüli fás 
terület és a Ságvári köz.

A város által indított madár- és denevérodú-telepítési 
akció keretén belül tavaly az Erzsébet-liget területén 
helyeztek ki odúkat. 

Keszthely Város Jegyzője 
pályázatot hirdet a Keszt-
helyi Polgármesteri Hivatal 

főépítészi és 
vagyongazdálkodási 

asszisztens 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a 
pályázati kiírás teljes ter-
jedelemben megtalálható 

Keszthely Város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. július 28.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző
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Folyamatosan nő a precíziós gazdaságok száma
A precíziós mezőgazdaságnak több célja is van, ezek a talajra szabott gazdálkodás, a munkagépek és a 
humánerőforrás fejlesztése, illetve az összegyűjtött adatok hasznosítása. A végső cél, hogy a beruházás 
minél rövidebb idő alatt térüljön meg. A technológiában rejlő lehetőségeket és az azokból adódó előnyöket 
vizsgálták a MATE Georgikon Campusán megszervezett konferencián.
A precíziós gazdálkodás egyre inkább előtérbe került az elmúlt években. A szakemberek azt mondják, so-
kan még mindig az eszközoldaláról közelítik meg a témát, holott az agronómiai háttere is kulcsfontosságú.
Az Agrárközgazdasági Intézet 2016-ban és 2018-ban is készített felméréseket, ezekből kiderült, hogy a 
precíziós gazdaságok több területen is jól teljesítettek.
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DUPLAFALAS KONSTRUKCIÓ

ISUP 300 SZETT

159.990,- 
139.990,-


