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Major Veronika: irány az olimpia!
Csik Ferenc olimpiai bajnok Ba-

laton-parti szobránál búcsúztatták 
az ötkarikás játékokra induló Major 
Veronikát. A 24 éves Európa-bajnok 
lég- és sportpisztollyal is célra tarthat 
Japánban. A legújabb döntés szerint 
nézők nélkül rendezik az olimpiát, 
ahol július 25-én lő majd először Ma-
jor Veronika.

A BEFAG Keszthelyi Lövész Klub 
sportolói, edzői, a sportlövő szövetség, 
a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör 
tagjai, Veronika édesanyja és párja is 
jelen volt a búcsúztatón. Nagy Bá-
lint elmondta, a keszthelyi sportlövő 
már most sokkal öregbítette a város 
és a térség hírnevét. A polgármester 
szerint – aki egy virágcsokorral kívánt 
minden elképzelhető jót, eredményes 
versenyzést – Verának elsődlegesen 
mentálisan kell jó állapotban lenni a 
nézők nélkül zajló olimpián.

– Mivel speciális helyzet, speciális 

körülmények között megszervezett 
olimpia lesz, ezért mindenekelőtt azt 
kívántam, hogy mentálisan is legyen 
rendben, és a lehető legjobb telje-
sítményt tudja nyújtani. Mi nagyon 
büszkék vagyunk rá, visszavárjuk, és 

szurkolni fogunk neki Keszthely-
ről, az egészen biztos – hangsú-
lyozta.

Több keszthelyi olimpikon 
búcsúztatásán és fogadásán is 
jelen volt már dr. Iglódi Endre. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti 
Kör alelnöke elmondta, mégis 
most van a legnagyobb izgalom-
ban, hiszen Vera igazi zalaiként, 
igazi keszthelyiként vesz részt 
az olimpián. Úgy fogalmazott: 
„ő Keszthely szülötte, keszthelyi 
sportegyesületben versenyez, 
és valljuk be őszintén, esélyes 
az olimpián még a legfényesebb 
éremre is.”  Iglódi Endre aján-

dékot vehetett át a Magyar Sportlövő 
Szövetség titkárától és Keczeli Zoltán 
edzőtől. Az európai szövetség zászlaját 
kapta, ez lobogott a gyenesdiási Eb-n, 
amikor Major Veronika megnyerte a 
kontinensviadalt. 

A konferencia résztvevői a körforgásos 
gazdaság, a klímavédelem, az ökológi-
ai lábnyom és a fenntartható fejlődés 
témájában hallhattak előadásokat. 
Varga Judit igazságügyi miniszter 
felszólalásában kifejtette, a családok 
gyarapodása nélkül nem képzelhető el 
a fenntarthatóság. Hozzátette, a valódi 
jólét nem a felhalmozott javakban, ha-
nem a családi és a közösségi tettekben 
rejlik.
A megnyitón a térség országgyűlési 
képviselője kifejtette, az elmúlt évek-
ben számos család költözött a Keszt-
hely környéki kistelepülésekre. Mannin-
ger Jenő elmondta, ez is mutatja, hogy a 
térség megbecsüli a nagycsaládosokat.
Keszthely polgármestere arról beszélt, 

hogy kiemelten fontos feladat a közössé-
gek megerősítése. Nagy Bálint kiemelte, 
a keszthelyi fejlesztések a családokat és a 
közösségeket is támogatják.

A X. Európai Nagycsaládos Konferencia 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
és az Európai Nagycsaládos Szövetség 
szervezésében jött létre.

Keszthelyen tanácskoztak a nagycsaládosok
A fenntarthatóság bölcsője a család – ez a mottója a X. Európai Nagycsaládos Konferenciának.  
A tanácskozásnak idén Keszthely adott otthont, a háromnapos eseményre több mint tíz országból 
érkeztek előadók. A megnyitóünnepségen részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is.
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Őrizni a példaértékű életutakat
Síremlékeket újított fel Keszthelyen a Nemzeti Örökség Intézete

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A példaértékű életutakat fontos bemutatni és megőrizni az utókor számára 
– hangzott el a Nemzeti Örökség Intézetének keszthelyi megemlékezésén. 
Az intézet kilenc védett sírt újított fel a keszthelyi Szent Miklós temetőben.

Lipp Vilmos, dr. Darnyai Béla, 
dr. Belák Sándor, dr. Juhos Lajos, 
Csik Ferenc, dr. Lovassy Sándor, 
dr. Csák Árpád, dr. Ejuri Lajos és 
Manninger Gusztáv Adolf nyug-
helyét jelezte a temető gondnok-
sága, hogy javításra szorulnak.
A megemlékezésen Móczár Gá-
bor, a Nemzeti Örökség Intézete 
főigazgatója elmondta: hatezer 
sírhelyet ápolnak ők Magyaror-
szágon, Zala megyében harminchatot, 
ebből tizenöt Keszthelyen található. 
– Nagyon fontos a nyughelyek tiszte-
lete és óvása. De mindezek között még 
fontosabb az olyan magyar személyi-
ségek nyughelye, akik hozzátettek a 

nemzet megmaradásához és épüléséhez 
– fogalmazott.
Manninger Jenő országgyűlési képvi-
selő elmondta, példaértékű ezeknek az 
embereknek az életútja, melyeket fontos 
bemutatni az utókor számára is. Éppen 

ezért kezdeményezi, hogy egy emlék-
táblát is helyezzenek ki a Szent Miklós 
temetőbe.
A város közösségi és közéleti fejlődé-
sében jelentős szerepet játszó egykori 
kiválóságok emlékét az önkormányzat 
szerint is kötelesség őrizni – hangsú-
lyozta Keszthely polgármestere.
– Egy település, közösség, város 
életében a temető kiemelten fontos 
hely, hiszen ott nyugszanak azok az 
emberek, akik nagyon sokat dolgoztak 
azért, hogy mi ma itt lehessünk, s olyan 
körülmények között élhessünk, ahogy 
élünk – tette hozzá Nagy Bálint.
Dr. Cséby Géza tiszteletbeli konzul 
méltatta azokat, akiknek síremlékét 
felújította a Nemzeti Örökség Intézete. 
Az esemény keretén belül a jelenlévők 
egy-egy szál virággal emlékeztek meg 
az elhunytakról.

A szezon biztonságáért dolgoznak
A bűnmegelőzési iroda is szerepet játszik ab-
ban, hogy Keszthelyen nyáron kiemelkedően jó 
a közbiztonság – hangzott el a megnyitóünnep-
ségen. 
A bűnmegelőzési iroda húsz éve segíti a nyara-
lókat a biztonságos pihenésben, a közel hatvan 
fiatal hét héten át ad szolgálatot a keszthelyiek 
és a városba érkező turisták biztonsága érde-
kében. Keszthely rendőrkapitánya elmondta, a 
láthatóság visszatartó erővel bír a bűnözőknél. 
Dr. Andor László hozzátette, ezért fontos, hogy 
a fiatalok járőrszolgálattal is segítik a rendőr-
ség munkáját. Elhangzott, az elmúlt évben pozitív 
tendencia mutatkozik a keszthelyi térségben, egyre 
kevesebb a nyári szezonhoz szorosan kapcsolódó 
bűncselekmény.
A fiatalok elsősorban járőrözési feladatokat látnak el, 
szórólapokkal, információkkal segítik a keszthelyie-
ket és az ide érkező vendégeket. A nyári szezonban 
főként az autóban és a strandtörölközők alatt ha-
gyott értékeket keresik a bűnelkövetők, a fiatalok az 
ezekkel kapcsolatos lopások megelőzését is tudják 
segíteni. 
– A strandi, illetve a turisztikához köthető alkalmi 
lopások száma jelentősen csökkent – mondta a ka-
pitány. – Tavaly Keszthelyen a turisztikai nyári idő-
szakban nem volt gépkocsifeltörés, autólopás, rablás, 
illetve nem történtek olyan, vagyon elleni erőszakos 
jogsértések, amelyek az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét nagyon negatív irányba befolyásol-

ták volna. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a megelőzési 
tevékenységünkre, és a diákoknak is ebben van sze-
repük. 
Keszthely önkormányzata a kezdetektől támogatja a 
bűnmegelőzési iroda működését. A város polgármes-
tere a megnyitón elmondta, az elmúlt évek tapasz-
talatai azt mutatják, hogy az Energia téren dolgozók 
munkája hasznos Keszthely számára. Nagy Bálint 
kifejtette, az egyik legfontosabb feladat a városban 
lakók és az ide érkezők biztonságérzetének fenntar-
tása.
A Keszthelyi Rendőrkapitányság az idén két új ke-
rékpárral bővítette a szolgálati járművek számát. A 
bicikliket a Balaton Fejlesztési Tanácsnak és a Zala 
Megyei Rendőr-főkapitányságnak köszönhetően sze-
rezték be. Emellett öt fővel emelkedett a kerékpárral 
szolgálatot teljesítő rendőrök száma, akik a frekven-
tált kerékpáros útvonalakon járőröznek. 

A Hello Keszthely! applikációról 
sajtótájékoztatón számoltak be. Nagy 
Bálint polgármester hangsúlyozta: az 
applikációnak – mely új szintre emeli a 
közösségépítést – több célja van. Egy-
részt hiteles információt kell nyújtania 
a városról, segítenie kell a helyi vállal-
kozásokat, valamint kedvezményeket 

kell biztosítania a felhasználóknak.  
A fejlesztésen több mint egy éve folya-
matosan dolgoznak.
– Jelentős, az országban egyedülálló ez 
a fajta applikáció – tette hozzá. – De 
nemcsak egy applikációról beszélünk, 
hanem olyan új közösségi platformról, 
ami lehetőséget ad az embereknek 

arra, hogy közvetlenül, 
oda-vissza tudjanak 
kommunikálni.  
A városmarketingtől,  
a tájékoztatásoktól, az 
információátadásoktól, 
a programlehetőségek-
től kezdve a helyi vál-
lalkozók támogatásán 
át a különböző kedvez-
ményes lehetőségekig 
könnyed és játékos 
formában szólítja  

meg a felhasználókat az applikáció.
Tóthi Attila, az applikációt fejlesztő 
Bábelhal Webstúdió Kft. ügyveze-
tője kiemelte: az alkalmazás letöltői 
különböző feladatokat teljesíthetnek, 
melyekért pontokat kapnak. Ezeket 
ajándéktárgyakra, a helyi vállalkozók 
termékeire, kedvezményekre válthat-
ják be a játékosok, a helyiek akár az 
ingyenes parkolást is választhatják. 
A városban csaknem száz interakciós 
pontot jelöltek ki, ahol különböző 
kihívásokat lehet végrehajtani.  
A tervek szerint 2-300 kihívásra sze-
retnék bővíteni a lehetőségek számát. 
Az applikációnak jelenleg a tesztver-
ziója érhető el a hellokeszthely.hu 
oldalról. A tesztelési időszakban várják 
a keszthelyiek véleményét, ötleteit, kri-
tikáit. A tervek szerint szeptembertől 
üzemel majd élesben a fejlesztés.

Hello Keszthely! applikáció
Magyarország első  
interaktív városa megérkezett

Az országban elsőként alkották meg az interaktív város telefonos applikációt,  
a Hello Keszthelyt. A cél, hogy jövőbe mutató megoldásokkal a digitális világban  
is közösséget építsenek. A tesztverzió már elérhető, várják a lakosság véleményét.

A kormányhivatal Deák Ferenc utcai 
épületének felújítása tavaly augusztus 
és december között zajlott. Hatvannégy 
nyílászárót cseréltek ki, több mint 1100 
méter vezeték cseréjével korszerűsítet-
ték a villamoshálózatot, teljeskörűen 
rekonstruálták az informatikai és fűtési 
rendszert, klimatizálták az épületet és 
kifestettek. 
Zala megye kormánymegbízottja el-
mondta, 76 millió forint hazai forrásból 

valósult meg a felújítás. Dr. Sifter Rózsa 
hozzátette, folyamatosan zajlik az ál-
lamigazgatási feladatok racionalizálása. 
Ennek részeként került jegyzői hatás-
körből az államigazgatáshoz az építési 
és földügyi feladatok ellátása. Ezek 
ügyintézése már a felújított épületben 
zajlik a földügyi osztálynál. Harminc 
kormánytisztviselő végzi munkáját és 
fogadja már méltó körülmények között 
az ügyfeleket a Deák Ferenc utcában. 

A városkép és a keszthelyiek ügyintézési 
lehetőségei szempontjából is nagyon 
örvendetes ez a felújítás – hangsúlyoz-
ta a város polgármestere. Nagy Bálint 
hozzátette, így komfortos és hatékony 
ügyintézés valósulhat meg az egykori 
földhivatali épületben.
A fejlesztést a térség országgyűlési kép-
viselője is üdvözölte. Manninger Jenő 
elmondta, hogy folyamatosan zajlik a 
kormányhivatali épületek felújítása.

Megújult a Zala Megyei Kormányhivatal Deák Ferenc utcai épülete



Nagy népszerűségnek 
örvendett a Család Iskola 
bábelőadása a Múzeumok 
Éjszakáján. A Balaton Szín-
ház aulájába számos család 
érkezett a produkcióra. 
Az intézmény nagyon sok 
színes programot kínált, 
tárlatvezetésekkel, koncerttel, 
kézműves-foglalkozásokkal 
várták a vendégeket. 
A Festetics-kastély parkjában 
a Magyar Szablyavívó Iskola 
Zala megyei csapata mutatko-
zott be. Az érdeklődők kipró-
bálhatták a fegyverforgatást, a 

szakemberek pedig egy rövid 
bemutatóval is megörvendez-
tették a látogatókat.  
A parkban opera- és operett-

slágerek csendültek fel. 
A Majormúzeumban igazi 
tábortűzi hangulatot vará-
zsoltak a szervezők.  
Az intézményben már ha-
gyomány, hogy a Múzeumok 
Éjszakáján a Szent Iván-éjhez 
kapcsolódva máglyát raknak 
az udvaron.
A hagyományokhoz híven 
idén is fényjáték zárta az 
események sorát a Festetics-
kastélyban. Az idei program 

azonban különleges volt, hi-
szen most debütált a Helikon 
Kastélymúzeum új díszkivi-
lágítása. A számos színben 
pompázó lámpák különleges 
látványt nyújtanak a látoga-
tóknak, az érdeklődők ettől 
kezdve minden este gyönyör-
ködhetnek az új attrakcióban.

Tömegeket vonzott a Múzeumok Éjszakája
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A keszthelyi nyár legkiemelkedőbb programján olyan neves előadók léptek színpadra, mint Dallos Bogi, a 
Group’n’Swing, Rácz Gergő vagy Szabó Balázs Bandája. A pandémia tavaly nem tette lehetővé a fesztivált, idén a 
járványügyi intézkedések miatt a koncerthelyszínekben kellett változást eszközölni a szervezőknek. A nagyobb 
közönséget vonzó produkciókat a Vajda János Gimnázium, a Goldmark Károly Művelődési Központ és az Amazon 
Ház udvarán rendezték meg. Ezekre a helyszínekre csak védettségi igazolvány bemutatásával lehetett belépni. 
Az utcazenét, a vásári és gasztronómiai kínálatot bárki élvezhette a három nap során. 
Abban minden muzsikus egyetértett, hogy hiányzott a közönség és az élőzene varázsa. Dallos Bogi például 
Keszthelyen indította el a járvány miatt felfüggesztett koncertsorozatát. A KeszthelyFest programkínálatában 
mindig kiemelt szerepet kap a gasztronómia. A hétvégén Bíró Lajos és Szalkai Pál séfek is serpenyőt ragadtak, 
interaktív főzőbemutatókat tartottak. 

Újra dallamok, ízek és nagyszámú  
közönség töltötte meg a belvárost
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Ismét együtt, közösen ünnepelhették 
diplomájuk megszerzését a MATE 
Georgikon Campusának végzősei. A 
most végzett hallgatóknak rendkívül 
nehéz körülmények között kellett 
helytállniuk. Nemcsak a járványhely-
zettel és a digitális oktatással kellett 

megküzdeniük, hanem a Georgikon 
átalakulásával is. A hagyományoknak 
megfelelően idén is több kitüntetést 
adtak át a diplomaosztón. Kiemelke-
dő tudományos, oktatási és szakmai 
tevékenysége elismeréséül Belák Sán-
dor-díjban részesült Gubicza Ferenc. 

Georgikon emlékérmet ad-
tak át Mesterházy Ákos Szé-
chenyi-díjas akadémikusnak 
a mezőgazdaság fejlesztése 
terén elért eredményeiért. A 
Georgikon Campus Kiváló 
Dolgozója címet négyen 
vehették át. Tudományos 
diákköri tevékenységért Bó-
dis Judit egyetemi docens és 
Kókay Luca végzett növény-
orvos kapott elismerést.
Az ünnepség végén Keszt-
hely polgármestere is kö-
szöntötte a végzett hallgató-
kat. Nagy Bálint elmondta, 
a diplomaosztó Keszthely 
életében is fontos esemény. 
Hozzátette, bízik benne, 
hogy minél többen a város-
ban vagy környékén találják 
meg a számításaikat.

158 hallgató kapott  
diplomát a Georgikonon

Szent László-díjat 
kapott Cséby Géza
A Magyarországi Lengyelség 
Napja rendezvénysorozat 
keretében Budapesten, a 
Mindenkor Segítő Szűz Mária 
lengyel templomban adták át 
az Országos Lengyel Önkor-
mányzat által alapított legma-
gasabb kitüntetést, a Szent 
László-díjat, valamint a szin-
tén általuk alapított Magyar-
országi Lengyelekért díjat. A 
Szent László-díj kitüntetést 
a keszthelyi író-műfordító, 
tiszteletbeli lengyel konzul, 
dr. Cséby Géza vehette át. A 
Magyarországi Lengyelekért 
díj kitüntetettje Ewa Lisiewicz 
(Szolnok) és Bese Gergő atya 
(Kalocsa-Kecskemét Egyház-
megye). 

A pozsonyi csatára emlékeztek a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge Keszthelyi Csoportjának tagjai a 
IV. Béla parkban. A 907-ben zajlott 
csatát és annak célját Balogh István 
idézte fel. Elmondta: ez volt az a harc, 
amikor a magyarok a hódítások után 
saját belterületüket védték, ezt kö-
vetően pedig százhúsz évig nem lé-
pett nyugati támadó magyar földre. 
A csata mellett Árpád fejedelemről 
mint védelmező hősről is évek óta 
megemlékeznek.

A pozsonyi 
csatát idézték

Minden év július első vasárnapján emlékezik meg 829 mártírjáról a Keszthelyi 
Hitközség. 1944-ben két gettót nyitottak a városban. Június 20-án indították útnak a 
keszthelyi zsidókat Auschwitzba, ahonnét csak az elhurcoltak tizede tért vissza.
Zsidó szokás szerint köveket helyeztek el a mártírhalálba hurcoltak és munkaszolgá-
latban elpusztítottak emlékművénél, a keszthelyi zsinagóga bejáratánál. 
Az ember ne csak verbálisan, hanem cselekedetben is emlékezzen meg – mondta 
Faith Ásher. A Budavári Imaház rabbija szerint ez a cselekedet lehet egy fohász, egy 
gyertya meggyújtása, vagy akár rászorulók támogatása. 
Szarka Lajos történész szerint nemcsak emlékezni, hanem emlékeztetni is kell: 
igaz emberek példájával, emlékművekkel, rendezvényekkel, oktatással és személyes 
történetek megismertetésével. A szónok szerint a modern polgári korban Keszthely 
fejlődésének a motorja volt a zsidó lakosság, és a zsidóság hiánya most is érződik a 
társadalmon. Hozzátette, figyelni kell az olyan fenyegető veszélyeket, mint a hagyo-
mányos és új antiszemitizmus. A történész szerint azokban az országokban, ahol sok 
muszlim hátterű migráns megjelent, ott megerősödtek a zsidók elleni atrocitások.  

A Mártírokra emlékeztek

Trike-osok találkozója
Elvarázsolták a keszthelyi lakosságot a trike-osok. Hetvenen érkeztek Keszthelyre öt országból. A há-
romnapos nemzetközi találkozón fogyatékkal élő fiatalokat is motoroztattak. 
Megtelt a csodamotorokkal a templom előtti tér, ahol a hosszabb túrára induló csapatot Csótár András, 
az önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke köszöntötte, majd a járműveket és vezetőiket 
Tál Zoltán plébános áldotta meg. A háromkerekű, személyre szabott, biztonságos motorokat sokan fotóz-
ták. A trike-osok bemutatták a járgányaikat és az életérzést, amit kapnak a az egyedi motorjaiktól.
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A program a város 
„Klímastratégia” KEHOP-
pályázata keretében 
valósult meg, és az Erzsé-
bet-liget volt a helyszíne, 
aminek zöldterületté mi-
nősítését nemrégen kezde-
ményezte Nagy Bálint pol-
gármester. A vasút mellett 
fekvő, nagy zöldterületű 
Erzsébet-ligetben gyűltek 
össze azok az emberek, 
akik az önkormányzat és a 
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület meghívására érkeztek a 
piknikre. A program részvevőinek Nagy Bálint polgármes-
ter elmondta, hogy már 2019-ben kezdeményezte az egy-
kori sportkemping területének zöldterületté nyilvánítását. 
A nagy balatoni vízpart-rehabilitáció során ez is zöldterület 
lesz. A jövőben is a Keszthelyi Környezetvédő Egyesülettel 
közösen készít elő a város zöld fejlesztéseket. Nagy Bálint 
beszélt Keszthely Balaton-parti, új zöldterületeket megnyitó 

terveiről, valamint a város 
közép- és hosszú távú céljait 
megfogalmazó klímastraté-
giáról, aminek megvalósítá-
sához közel húszmillió forint 
támogatást nyert Keszthely. 
A piknik résztvevői dr. Szabó 
István professzor vezetésé-
vel ismerhették meg a liget 
történetét és növényvilágát. 
Az 1898-ban Darányi Ignác 
földművelési miniszter által 
Erzsébet királyné emlékére 

szervezett faültetési akcióból is vannak még fák a ligetben. 
A Balaton partján lévő, kuriózumnak számító keményfás 
ligeterdőhöz tartozó őshonos fafajok közül a kocsányos 
tölgyet és magyar kőrist is megismerhették a rendezvényen 
a környezet- és természetkedvelők. A ligetben tett séta után 
a résztvevők kérdőívek kitöltésével adtak számot a hallott új 
ismeretekről. Közülük a legjobban teljesítők őshonos facse-
metét kaptak az egyesülettől.

Keszthely városa és a Keszthelyi Környezetvédő 
Egyesület közösen szervezett július 3-án Klímapikniket.

Klímapiknik az Erzsébet-ligetben

„A védőnői munka napi kihívást jelent”

PortréBalatoni KRÓNIKA

A magyar védőnők napja alkalmából rangos elismerést kapott Kása-Rosta Nikolett.  
A Magyar Védőnők Egyesülete által alapított Év Védőnője díjat vehette át közepes település  
kategóriában a Keszthelyen dolgozó szakember.

– A Pécsi Egyetem Egészségügyi Kará-
nak kihelyezett szombathelyi képzésén 
végeztem. Elárulhatom, hogy erede-
tileg nem védőnő, hanem népegész-
ségügyi ellenőr szerettem volna lenni, 
de ez a szak nem indult a városban. 
Fogalmazhatok úgy is, hogy nem 
én választottam a szakmát, hanem a 
szakma engem. De rögtön hozzá kell 
tennem, hogy ennek utólag nagyon-
nagyon örülök. Az új felállásban 
iskolavédőnő szerettem volna lenni, s 
nagyon megszerettem ezt a munkát – 
idézte a kezdeteket a Zalaegerszegen 
lakó hölgy. – Miután az iskolát befe-
jeztem, elég hosszú utat jártam be, míg 
elhelyezkedtem a védőnői szakmában. 
Voltam ügyfélszolgálati asszisztens, 
dolgoztam kereskedelemben, majd 
adódott egy lehetőség Jánosházán, 
amit természetesen örömmel elvál-
laltam. Jó volt a tanult szakmámban 
dolgozni, majd megtudtam, hogy 
Keszthelyre helyettesítő védőnőt ke-
resnek. Jelentkeztem, tulajdonképpen 
a biztos állásomat hagytam ott azért, 
hogy a Balaton-parti városban helyez-
kedhessek el iskolavédőnőként. Négy 
esztendeje dolgozom Keszthelyen, az 
Asbóth-iskolában kezdtem, aztán a 
VSZK-ba kerültem, s megkaptam az 
Életfa iskolát is. Tavaly szeptembertől 
pedig Várvölgyön is dolgozom. Tehát 
jelenleg gyakorlatilag a fogantatástól 
23 éves korig foglalkozom gyermekek-
kel, fiatalokkal.

– Konkrétan milyen feladatokat lát 
el?

– Elsődleges a szűrések végzése az 
általános iskola 2., 4., 6., illetve a 
középiskola 10. és 12. évfolyamán. 
Amennyiben jut rá idő, a páratlan 
évfolyamokon is lehet végezni e 
feladatot. Az általános iskolában meg 
kell szervezni a védőoltások beadását, 
s mindemellett egészségfejlesztő mun-
kát kell végezni, így előadást tartok 
például a dohányzás ártalmairól, a 

fogamzásgátlásról vagy 
éppen a helyes táplálko-
zásról. Ha pedig valakinek 
bármilyen problémája van 
az iskolában – legyen az 
egészségügyi vagy lelki – 
megpróbálok segíteni. A 
tapasztalat az, hogy családi 
és párkapcsolati gondok is 
elég gyakran előfordulnak, 
s a gyerekek, fiatalok ezek-
kel érkeznek hozzám.

– Jól gondolom, hogy a 
védőnői munka szépsége 
mellett az egyik kulcsszó  
a bizalom?

– Így van. Fontos, hogy az 
embert elfogadják, megbíz-
zanak benne. Hála Istennek 
engem legtöbben a bizal-
mukba fogadtak, előfordul, 
hogy egy-két órát is be-
szélgetünk a problémákról, 
nemcsak munkaidőben, 
hanem azon kívül is. De 
nemcsak szóban, hanem akár üzene-
tekben is keresnek. Jó érzés ez, s min-
dent megteszek, hogy segíteni tudjak. 
A védőnői munka szépsége? Nos, 
számomra napi kihívást jelent a mun-
ka. Akad benne monoton tevékenység 
is, a dokumentálás, engem azonban 
leginkább az fog meg, hogy a gyerekek 
bizalommal jönnek, és jó kapcsolatok 
alakulnak ki. Fontos: mindig van hová 
fejlődni, lényeges, hogy ne álljunk meg 
egy bizonyos szinten. Például jelent-
keztem neveléstudományi mesterkép-
zésre, hogy minél több oldalról tudjak 
segíteni a hozzám fordulóknak.

– Bár nincs nagyon régóta a pályán, a 
munkáját máris rangos díjjal ismer-
ték el...

– Bevallom, meglepődtem, mert a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy akár 
egy évtized is kell, mire valakinek el-

ismerik a munkáját. Én jó értelemben 
törtető vagyok, szeretek minél gyor-
sabban sikereket elérni, azért is, mert 
nem tudhatom, hogy mit hoz a jövő.

– Négy éve dolgozik már Keszthelyen. 
Szívéhez nőtt a város?

– Nagyon megszerettem. Az ingázás 
sem jelent problémát, mert annyira 
szeretem a szakmámat, s olyan sok a 
sikerélmény, hogy nem is foglalkozom 
az utazással. Én maradnék továbbra 
is, de mindig azt mondom, hogy ez 
nem rajtam múlik. Öröm számomra, 
hogy ragaszkodnak hozzám, Várvöl-
gyön például – látva a tevékenysége-
met – két hónap múlva már mondták: 
szeretnék, ha maradnék. Én is örülnék 
neki, ha tovább végezhetném ezt a 
munkát (a területit és az iskolavédő-
nőit egyaránt), amit tényleg nagyon 
megszerettem.

Az adatvezérelt  
turizmusirányításé
a jövő
Megújult a következő évtized turizmusát 
meghatározó, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) és a szakma közös, fontosabb 
céljait összefogó nemzeti turizmusfejlesztési 
stratégia. A jövő turizmusát a tényeken és 
adatokon alapuló ágazatirányítás jellemzi 
majd, melynek alapját a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ jelenti – hangzott el 
egy, a téma kapcsán rendezett sajtótájékoz-
tatón.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő 
kiemelte: a kormányzat az ügynökségen ke-
resztül a válság által teremtődött új helyzet-
ben adózási, szolgáltatási és egyéb eszkö-
zökkel segíti a turisztikai ágazat szereplőit.
Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója 
elmondta: az új stratégia válságálló esz-
közrendszert ad a vállalkozások kezébe. 
Lényeges eleme, hogy a fejlesztésközpontú 
politikát felváltja az értékesítés- és marke-
tingfókuszú szemlélet.
A Kisfaludy-program keretében Magyaror-
szág minőségi szintet lép: országszerte 35 
új szálloda épül, 14.000 magánszálláshely, 
közel 600 panzió és 114 strand újul meg.

Európa Kulturális  
Fővárosa 2023 program
Veszprém városa a régióval közösen nyerte el 2018-ban az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 2023 címet. Céljuk, hogy közös erővel 
mutassák meg a régió értékeit és sokszínűségét a világban. A 
regionális csatlakozási lehetőségekről 12 állomásból álló road-
show keretében tartottak tájékoztatást, melynek záróprogramja 
Keszthelyen volt. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere köszön-
tötte a Veszprém–Balaton 2023 programjához csatlakozó tele-
pülések vezetőit, szakembereit. A polgármester köszöntőjében 
emelte ki, hogy Keszthely, mint idegenforgalomból élő balatoni 
város, a városi stratégia megfogalmazásánál desztinációs cél-
ként a kultúrára, valamint a sportra és szabadidőre épülő tevé-
kenységeket jelölte meg. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt 
megvalósítása a régió összefogását jelenti, amihez Keszthely a 
továbbiakban is biztosítja a partnerséget. A harminc éve indított 
programban eleinte csak nagyobb városok vettek részt, mára 
azonban régiók, kistelepülések is csatlakoztak. A két év előké-
szítést igénylő program nem területfejlesztési program és nem 
kulturális alap. Kizárólag célhoz kötötten támogat kulturális, 
művészeti programokat. A balatoni kiemelt üdülőkörzet 210 te-
lepüléséből 98 már kifejezte csatlakozási szándékát. A komplex 
programot, annak előnyeit és a programhoz való csatlakozás 
feltételeit Mike Friderika programfejlesztési igazgató ismertette 
a Balaton Színházban. A csatlakozó települések egyetértenek az 
EU kultúrpolitikájában megfogalmazottakkal, miszerint az EKF 
a művészetek nyelvén közvetíti, hogy az európai kultúra közös, 
és mindig az adott régió kulturális aktivitásának az eredménye.
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A Veszprémi Főegyházmegye 
nyertes pályázata tette lehető-
vé, hogy a kirándulásokban, 
foglalkozásokban bővelkedő 
táborban térítésmentesen 
vehettek részt a gyerekek és 
pedagógusaik. Sportfoglalko-
zások, állatkerti kirándulás, 
strandolás és közös fagy-
laltozás mellett a Balatoni 
Múzeum kiállításaival is is-
merkedtek a táborlakók, ahol 
a múzeum igazgatója, Németh 
Péter érdekes történelmi kalando-
zásra kalauzolta el a gyerekeket. 
Mindannyian egy hetet töltöttek 
az iskola által szervezett táborban, 
ahol minden napra jutott egy fe-
lejthetetlen élmény. A Veszprémi 
Főegyházmegye hét általános és 
középiskolája, mintegy 800 diák 

és 80 pedagógus vett részt a pá-
lyázati forrásból megvalósuló in-
gyenes táborokban. A Ranolder-
iskola táborában a teljes ellátás és 
a programok megvalósításához 
szükséges térítések mellett több 
mint ötszázezer forint értékben 
volt lehetőség eszközvásárlásra 
is. A gazdag programot nyújtó 
táborban 61 tanuló vett részt.

Tartalmas, élményekkel teli táborban tölthettek el 
egy hetet a Ranolder János Római Katolikus 
Általános Iskola tanulói. 

Amikor élménnyel  
tér haza a gyermek…

Elismerték  
a zarándokokat
A Balaton-felvidéki Szent Márton-utat végig-
járókat jutalmazták, és megnyitották a 2021-es 
zarándokévet a Balatoni Múzeumban. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület tavaly indí-
totta útjára a zarándoklatot azzal a céllal, hogy 
a résztvevők felkeressék a Balaton-felvidéken 
elhelyezkedő, Szent Mártonhoz köthető emléke-
ket. A Balatoni Múzeumban lévő Szent Márton-
keresztelőmedencénél megtartott ünnepségen 
Petánovics Katalin néprajzkutató elevenítette fel 
a műtárgy történetét.
A 2020-as év zárásaként a szervezet jutalom-
ban részesítette azokat, akik végigjárták a négy 
szakaszból álló utat, amely tizenhárom telepü-
lést foglal magába. Tavaly hárman teljesítették a 
zarándoklatot, ők könyvjutalomban részesültek. 

A Magyar Vöröskereszt Elnöki Dísz-
oklevelét a Vöröskereszt Sármelléki 
Települési Szervezete érdemelte ki, 
több évtizedes kimagasló tevékenysé-
gért, kiemelten a véradások szervezé-
se terén kifejtett munkájuk elisme-
réseként. A Humanitárius Település 
címet harmadszor, véglegesen elnyer-
te Gyenesdiás. Az önkormányzat, 
együttműködve a civil szervezetekkel, 
a Vöröskereszt Gyenesdiási Telepü-
lési Szervezetével nagy hangsúlyt 
fektet az emberközpontú közösségi 
élet szervezésére. Kiemelt figyelmet 
fordítanak a véradások szervezésére, 
melyet a véradók emelkedő száma is 
bizonyít. Az Év Önkéntese díjat dr. 
Vajda Veronika, Balatongyörök al-
jegyzője kapta, aki közel tíz éve a Vö-
röskereszt Keszthelyi Területi Szervezet 
és a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Egye-

sület önkénteseként jogi tanácsadással 
segítette a rászorulókat. Aktívan vett 
részt az élelmiszeradomány-gyűjtések-

ben, valamint rendszeres szervezője az 
Aranykorúak Járási szintű Társasága 
rendszervényeinek.

Elismerések a Vöröskereszttől
A Vöröskereszt világnapja, valamint a Magyar Vöröskereszt megalakulásának jubileuma alkalmá-
ból a kiemelkedő munkát végző Keszthely térségi Vöröskereszt-tagok, önkéntesek is kaptak kitün-
tetést az esztergomi országos ünnepségen.
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AZ EGYEZ-
SÉGHEZ

VEZETŐ ÚT

ANGOL MÉR-
FÖLD, RÖV.

NAGY
MELLÉNYE

VAN

DÉL-AMERI-
KAI BIRODA-
LOM VOLT

NŐI NÉV

HÁTVÉD
A SPORTBAN

A NAP TESZI,
HA KIDERÜL

FLUOR

RÓMAI
ÖTVENES

A GONDOLAT
3. RÉSZE

KÁRTYA
JÁTÉK

ÜVEG

A VÉRTANÚK
VÁROSA

JUGOSZLÁV
DINÁR

KÓDJA V.
NÉP-

CSOPORT

INDIAI
ÁLLAM

MACSKA,
ANGOLUL

APRÓCSKA

TESTRÉSZ

ALUMÍNIUM
VEGYJELE

DARAB

LOVAS
KATONA

MENNYISÉGI
EGYSÉG R.

FORRÓSÁG

PARKOLÓ
JELE

NET
SZÉLEK!

LGT DAL
(KÉT SZÓ)

NEWTON

TÁVOLI ŐS

ÍZ VÉG!

KÖLTŐI
SÓHAJ

NITROGÉN

! M

-50%

KÜLTÉRI 
ÁRNYÉKOLÁS OTTHONFELÚJÍTÁSI 

TÁMOGATÁSSAL
Kedves Vásárlóink!
Mivel egyre nagyobb az igény 
a széleskörű kültéri használatra alkalmas 
textíliákra, új kültéri kollekcióink ellenállnak 
az olyan időjárási körülményeknek is, mint az 
erős napfény, az UV sugárzás és az eső! Könnyen 
tisztíthatók és antibakteriális kikészítéssel rendelkeznek.

-30%

Nyári kiárusítás!

SALE
július 31-ig

%
• Tapétavásár
• Redőny és rovarháló
•  Maradék függönyök  

és sötétítők
• Fémkarnisok

-30%
-30%

-50%
-30%

A felméréstől a felszerelésig!
NY: H- SZÜNNAP • K-P 10-16 • SZO 10-12 • TEL.: +36 83 310-761

NIFTYLAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon utca 6. • w w w. n i f t y. h u

FÓKUSZBAN A KÜLSŐ-BELSŐ ÁRNYÉKOLÁS

HINTAÁGYON PÁRNA 
ÉS IMPREGNÁLT TETŐ CSERE!
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Vitaminleves hidegen

Az uborkát, a retket és az újhagymát alaposan megmossuk, megtisz-
títjuk, apró kockára vágjuk, és kevés sóval meg őrölt borssal meghintve 
levesestálba tesszük. A joghurtot a finomra aprított snidlinggel és petre-
zselyemmel jól elkeverjük (akár turmixolhatjuk is), majd a tálban lévő 
zöldségfélékre öntve jól behűtjük. Tálalás előtt még egyszer jól megkever-
jük, és leveses csészében kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
8 dl joghurt, 20 dkg uborka, 1 csomó retek, 1 csomó 
újhagyma, 1 csokor snidling, 1 csokor petrezselyem, 
őrölt fekete bors, só

VÉRADÁSOK AUGUSZTUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete,  
valamint a Keszthelyi Kórház Vérellátója augusztus-
ban is várja a véradókat. 2-án és 3-án Retró véradást 

szerveznek, előbbi napon 13–16, utóbbin 15–18 óráig. 
A Vérellátóban a fentieken túl augusztus 9-én,  

12-én, 16-án, 23-án és 30-án várják a véradókat,  
minden alkalommal 13–16 óráig. Augusztus 5-én 
(15–18) Sármelléken, a művelődési házba, 19-én 

(16–18) Zalaváron, a művelődési házba várják  
a véradókat. Augusztus 24-én (14–18) a hévízi  

Lotus Therme/Spinning ad helyet a véradásnak.

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

főépítészi és 
vagyongazdálkodási asszisztens 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás 

teljes terjedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. július 28.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

HELIKONI

ÉJSZAKÁK

SZERDA

LOVAS

NAP

PÉNTEK

KEDD

HAPPY

HOURS

CSALÁDI

NAP

CSÜTÖRTÖK VÁROSI

SÉTÁK

SZOMBAT

A FÉNYEK ÉS

A MOZGÁS

BŰVÖLETÉBEN

VASÁRNAP
Különleges élmények a hét minden napján

a Helikon Kastélyban

JÚ
LIU

S 5 – A
UG

USZTUS 29.

HÉTFŐ

ÁLLATI

NAP

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

#maradjonjáték

Fogadás
A LOVI TÖBB
MINT SPORT

ÉS TÖBB
MINT

ISMERD MEG ÚJ AGÁR- ÉS
LÓVERSENYFOGADÁSI 

LEHETŐSÉGEINKET!

8360 Keszthely, Bercsényi u. 65.

KERESD ÉRTÉKESÍTŐHELYÜNKÖN:

Lovi_Pilot_sajto_87,5x131.indd   1Lovi_Pilot_sajto_87,5x131.indd   1 2021. 06. 23.   10:162021. 06. 23.   10:16

Rendőrségi Hírek  
10+1 tipp a nyári betörések elkerülésére

1. 

Ne verjük nagydobra, ha elutazunk! 
A közösségi oldalakra is csak utólag 
posztoljuk a nyaralásunkat!

2. 

Tartsunk rendet a portánkon, 
hogy ne tűnjön az ingatlan lakatlannak! 

3. 

Az udvaron széthagyott holmik 
bevonzhatják a betörőt!

4. 

Helyezzünk el mozgásérzékelőket a kertben!

5. 

Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre 
bekötött riasztórendszert! 

6. 

Lássuk el mechanikai védelemmel 
és mindig zárjuk a nyílászárókat!

7. 

Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, 
teraszokra, ahonnan bárki bemászhat!

8. 

Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt, akkor sem, 
ha a strandra megyünk!

9. 

Használjunk időzített kapcsolós fényforrást, 
hogy úgy tűnjön, otthon vagyunk! 

10. 

Kérjük a szomszédok segítségét (postaláda-ürítés, 
szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)! 

+1.

Amennyiben mégis 
megtörténik a baj, 
haladéktalanul 
értesítsük a 112-es 
segélyhívón 
a rendőrséget!

További vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési tanácsokkal, ingyenes BikeSafe kerékpár-regisztrációval 
és egy finom kávéval várjuk „Police Coffee” programunkon 2021. július 23-án 1300 – 1430 között 

a Nyári Bűnmegelőzési Irodában (Keszthely, Balaton-part – Energia tér). Keszthelyi Rendőrkapitányság
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DUPLAFALAS KONSTRUKCIÓ

ISUP 300 SZETT

159.990,- 
139.990,-

Kor-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Telefon: +36 83 511 040
E-mail: info@suzukikeszthely.hu
Internet: www.suzukikeszthely.hu


