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-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. augusztus 27-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
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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 könyvtár programján való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az 
esemény dokumentálása érdekében készült kép- és hangfelvételt a 
Könyvtár mint Adatkezelő a honlapján, közösségi média felületén, 
valamint egyéb média felületeken nyilvánosságra hozza.

10 – 17 óráig 

Keszthelyen a Városi strandon!

2021. július 17 – augusztus 19. között

minden nap

Fejér György Városi Könyvtár  Keszthely

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Major Veronikát köszöntötték

Major Veronika elmondta: az olim-
piai részvétellel élete egyik nagy álma 
vált valóra. Rengeteg élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodott az ötkarikás 
játékokon, ezeket jól tudja majd kama-
toztatni a további versenyeken. 

– Úgy érzem, most már átestem a 
tűzkeresztségen, újult erővel fogok ké-
szülni Párizsra, hiszen jövőre kezdődik 

majd az olimpiai kvalifikáció. Addig 
lesz egy kis pihenés, majd ismét elkez-
dem a munkát – fogalmazott.

Major Veronika edzője, Keczeli 
Zoltán elmondta: az olimpiai részvétel 
hatalmas mérföldkő volt a sportoló 
életében. Kiemelte, a felkészülés és 

a verseny során is folyamatosan 
érezték a térség támogatását. Csótár 
András Keszthely önkormányza-
ta nevében hangsúlyozta: óriási 
büszkeség és megtiszteltetés, hogy a 
városnak újra van olimpikonja. Hoz-
zátette, Major Veronika örökre része 
lesz Keszthely történelmének.

Köszöntötte Major Veronikát Gál 
Lajos, Gyenesdiás polgármestere és 
a Bakonyerdő Zrt. is. Elhangzott: a 
sportoló számára pályafutása során 
biztos hátteret nyújtott a BEFAG 

Erdész Lövészklub. Itt indult sportolói 
karrierje és ma is itt edz a versenyek-
re. Az ünnepségre Major Veronika 
sportereklyével érkezett, az olimpiai 
rajtszámát adta át dr. Iglódi Endrének, 
akinek nagy álma egy sportmúzeum 
létrehozása.

Major Veronika Keszthely 
tizenharmadik olimpikonja. 
A Természet Háza Látogató-
központban Gyenesdiás és 
Keszthely önkormányzatai, 
valamint a Bakonyerdő Zrt. 
ismerte el a tokiói olimpiáról 
nemrég hazatért sportlövő 
teljesítményét.

A borünnepre Zala megye és a környék 
borászai kaptak meghívást. Újdonság, 
hogy gasztronómiai bemutatók is voltak 
a rendezvény három napján, jellegzetes 
zalai ételekkel. Az idén rekordszámú 
kézműves kitelepülő érkezett a rendez-
vényre.
A Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep 
szinte nincs is az ötvenkét esztendős 
Nagyváthy Néptáncegyüttes nélkül. „Én, 
mióta nagyváthys táncosként idestova 
27 éve létezem a néptánc közelében, úgy 
tudom, hogy szinte minden évben itt 

vagyunk – kivéve, mikor elmosta az eső 
a rendezvényt. Már akkor is volt, hogy a 
színpadról végignéztük a szakadó esőt” – 
így fogalmazott Hardi András művészeti 
vezető.
A rendezvényen tizenhárom borház kí-
nálatát kóstolhatta a közönség. Kizárólag 
Zala megyéből, illetve Badacsonyból, 
Szent György-hegyről voltak a borá-
szatok. Természetesen számos program 

is várta az érdeklődőket. „Mindennap 
színes és gazdag programok voltak a szín-
padon. Gyermekprogramokkal kezdtünk, 
aztán valamifajta különlegességgel vártuk 
a látogatókat. Esténként koncerteken, 
majd pedig zárásként utcabálokon, tánc-
zenével szórakozhatnak az ideérkezők” 
– tudtuk meg Osvald Bálint szervezőtől, 
a Goldmark Károly Művelődési Központ 
igazgatójától.

Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep
Immár 29. alkalommal  
rendezték meg a környék  
borainak főszereplésével  
a Zalai Borcégér – Keszthelyi 
Borünnep című programot.  
A résztvevőket – többek  
között – Vozár Péterné  
alpolgármester köszöntötte. 
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Paktum a foglalkoztatásért
A Keszthelyen és Zalaszentgróton párhu-
zamosan megvalósuló projekt 2018 óta 
zajlik. A két járásban bérköltség-támogatá-
sokkal, képzésekkel és vállalkozóvá válási 
támogatásokkal segítik, hogy minél többen 
dolgozhassanak. Az együttműködés fő célja 
az inaktívak megszólítása és munkába 
állítása, de az egyéb, hátrányos helyzetű 
munkavállalók is lehetőséget kaptak ebben 
a projektben, hogy hat-nyolc, vagy három 
hónapos támogatással beilleszkedjenek újra 
a munkaerőpiacra. 
A paktumban részt vevő Zala Megyei Kor-
mányhivatal adatai szerint Keszthelyen és térségében 
a szolgáltatást végző, a vendéglátást és a szektort 
kiszolgáló vállalkozásoknál helyezkedtek el a prog-
ramba bevont ügyfelek. Fontos cél, hogy akit munká-
hoz segítettek, az tartósan dolgozhasson.
A foglalkoztatási paktum még szeptember végéig 
nyújthat támogatásokat. Jelenleg még 90 napos 

százszázalékos bértámogatást tudnak biztosíta-
ni a munkavállalóknak. A járvány miatt felbolydult 
munkaerőpiaci viszonyok közt ez is nagy segítség 
lehet.
A Kelet-Zalai Paktum támogatásával összesen 206 fő 
került be a programba. 25 fő vett részt képzéseken, 
16 személyt a vállalkozóvá válásban segített, bérkölt-
ség-támogatásban 106-an részesültek.

A projektre csaknem kétszáz-
millió forintot nyert a keszthelyi 
önkormányzat. Ebből tanulmányi, 
kereseti és rezsitámogatással segí-
tik azokat a 18 és 35 év közötti fi-
atalokat, akik a városban képzelik 
el a jövőjüket. A 2018-ban indult 
programban már harminchárom 
fő és hét pár részesült különböző 
anyagi támogatásokban, és további 
tizenöt-húsz fő részére elegendő 
keretösszeg áll még rendelkezésre. 
Vozár Péterné, Keszthely alpol-
gármestere elmondta, ősztől már 

lakásra is pályázhatnak a fiatalok, ezek 
kedvező rezsidíj ellenében biztosítanak 
lakhatást az életkezdéshez. A teljes 
körű felújítás mellett a lakásokat bú-
torozva és gépesítve adják át a sikeres 
pályázóknak. Bérleti díjat nem kell 
fizetni. A projekt az anyagi támogatás 
mellett számos életpálya-tervezést 
segítő szolgáltatást nyújt a pályakez-
dő fiatalok számára. Eddig összesen 
százötven főt vontak be a különböző 
előadás-sorozatokba, a tájékoztató ren-
dezvények segítségével pedig mintegy 
háromszáz főt értek el.

Lakásra is lehet pályázni 
a „Keszthely hazavár” programban

Tizenegy belvárosi lakás újul meg a „Keszthely hazavár” projekt keretében.  
Az első felújítandó lakás kulcsait már átadták a kivitelezőnek, így elkezdődhetett a munka.

Az Erzsébet-liget a keszthelyi 
Balaton-part utolsó megma-
radt keményfás ligeterdője, 
amely ezáltal Keszthely 
védelemre méltó kuriózuma. 
Zöldterületté nyilvánítását 
még 2019 decemberében 
kezdeményezte Nagy Bálint, 

Keszthely polgármestere. 
– Keszthely önkormányzata 
a Keszthelyi Környezetvédő 
Egyesülettel együttműködve az 
elmúlt napokban megkezdte a 
terület fejlesztését a környezet-
védelmi szempontok figye-
lembevételével – fogalmazott a 

polgármester. – A munkálatok 
során többek között megtörté-
nik a famatuzsálemek védel-
me, a nyilvánosság számára 
megnyitjuk a biztonságossá 
tett területet, interaktív tanös-
vényt alakítunk ki, biztosítjuk 
az akadálymentes megköze-

lítést, tájékoztató táblákat, s a 
kerékpárosok igényeit is figye-
lembe véve kerékpártámaszo-
kat helyezünk ki. Szándékaink 
szerint a közösségek számára 
is kikapcsolódást, testi-lelki 
feltöltődést biztosító zöldterü-
let lesz az Erzsébet-liget.

Megújul az Erzsébet-liget

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője és Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Keszthelyen a Goldmark Károly 
Művelődési Központ rendszeresen szervez koncerteket, a népzenétől a könnyű-
zenén át az operettig mindenki találhat kedvére valót. Emellett nagy népszerű-
ségnek örvendenek a különböző fesztiválok is. A koronavírus-járvány azonban 
nehéz helyzet elé állította a kulturális szektort. Hónapokon keresztül nem 
lehetett rendezvényeket szervezni, így az ezekből befolyó bevételek is kiestek.
A nehéz helyzet ellenére a keszthelyi önkormányzatnál – ide tartoznak a kultu-
rális intézmények is – nem voltak elbocsátások. Bár munkaidő-csökkentésre sor 
került, a lazításokkal egy időben ezeket visszaállította a polgármesteri hivatal. 
Keszthely a 32 millió forint felett a Nemzeti Kulturális Alaptól is kapott 4 millió 
forintot. Emellett az Európa Kulturális Fővárosa projektre beadott pályázat is 
sikeresnek bizonyult, ezen 10,6 millió forintot nyert a város.

Jelentős kulturális támogatással
36 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kaptak Keszthely kulturális intézményei. A járvány a program-
szervezőket is megviselte, az ő támogatásukról szóló kormánydöntés értelmében juthatott kompenzációhoz a város. 
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– Ebben az évben számos fejlesztést hajtottunk végre a keszt-
helyi strandokon, melyeket a Magyar Turisztikai Ügynökség 
támogatott – fogalmazott Csendes Antal, a VÜZ Kft. fürdőüze-
meltetési részlegvezetője. – Ezzel jelentős, minőségi változások 
történtek, növelve a látogatók elégedettségét. Megújultak a 
vizesblokkok, családbarátabbá váltak a strandok, baba-mama 
szobákat, gyermekmosdókat alakítottunk ki, új kabinház épült 
a Városi strandon és új kabinok készültek a Libás strandon is. 
Elkészült az óriáscsúszda, valamint a Balaton legnagyobb vízi 
élményparkja várja a látogatókat. Négyszáz négyzetméteres 
napozóstég is szolgálja a vendégeket.

Már nyitáskor nagy volt a forgalom, a helyi lakosok mellett 
számos vendég érkezett a strandokra vidéki településekről, 
akik az akkor még hűs Balatonban is megmártóztak. A termé-
szetes fürdők esetében nagy előnyt jelent, hogy ezekben nem 
kell a védettséget igazolni, így szabadabban tudnak a családok 
strandolni. 
– Június 12-én nyitottunk, ettől kezdve fizetősek stran-
dok. Mindhárom strand indult a Kék Hullám zászló 
minősítőrendszeren, melyen jó eredményeket értünk el.  
A fejlesztések bizonyították a minőségi javulást, a Helikon 
strand elérte a négy csillag eredményt, a Városi és Libás stran-
dok megtartották a minősítésüket. Az eddigi nyári időszak 
jól alakult. Egész hónapban kánikula volt, többször megdőlt a 
melegrekord, a Balaton gyorsan elérte a 25-28 Celsius-fokos 
hőmérsékletet. Szerencsére halpusztulás csak kis mértékben 
fordult elő. A jó idő hatására júniusban több mint kétszer any-
nyian látogattak el a strandokra, mint egy évvel korábban, sok 
családos vette igénybe a szolgáltatásokat. Mint várható volt, 
növekedett a kártyás vásárlások száma, és emelkedett a Széche-
nyi-pihenőkártyát használók száma is. A strandokon díjemelés 
nem történt, változatlan áron vehetők igénybe a szolgáltatások.
Csendes Antal elmondta: a július hónap elemzése folyamatban 
van, de a tavalyi évhez viszonyítva várhatóan 25 százalékos 
emelkedést várnak a vendéglétszám tekintetében. Hozzátette: 
rendkívül kedvelt turisztikai attrakció a vízi kalandpark, mely-
re többféle jegy közül választhatnak a strandolók. Népszerű a 
megújult csúszda és a napozóstég, a Balaton alakú medence 
pedig továbbra is várja a felfrissülni vágyókat. A biztonságra a 
vízimentők és egészségügyi személyzet felügyel, a strandokon 
és környékükön rendszeresen járőrözik a rendőrség és a bűn-
megelőzési iroda állománya.

Hello, Téged is várnak minden augusztusi szombaton

a keszthelyi Városi Strand aktív programjai!

08.14.
09:30 Strandkönyvtár - Napi motiváció: Beszélgetés 

Major Veronka olimpikonnal, Európa-bajnok 
sportlövővel

10:00 Streetball pálya - Streetball bajnokság 
10:00 Lidós partszakasz - Frizbi célbadobó verseny
11:00 Strandi medence - Aqafitness 
16:00 Lidós partszakasz - Homokvárépítő verseny
16:00 Lidós partszakasz - Vízi akadályverseny
17:00 Strandfoci pálya - Strandfoci bajnokság
17:00 Minigolf pálya - Minigolf kupa
17:30 Napi adrenalin kihívás: Strandi csúszda 

- gyorsasági és csobbanó verseny

08.21.
09:30 Strandkönyvtár - Napi motiváció: Beszélgetés 

Kőszegi Kornéllal, korosztályos magyar 
duatlon bajnokkal

10:00 Keszthelyi Vízipark, napozóstég 
- Masszázs bemutató

10:00 Lidós partszakasz melletti sétány 
- Aszfaltrajzoló verseny

16:00 Teqball pálya - Teqball bajnokság
16:00 Strandi medence - Vízi aerobik
17:00 Strandröplabda pálya 

- Strandröplabda bajnokság
17:00 Vitorlás Bisztró - Nyári hógolyózás 

ügyességi verseny
17:30 Napi adrenalin kihívás: Kajak-Kenu Pont 

kölcsönzője - SUP gyorsasági verseny

08.28.
09:30 Strandkönyvtár 

- Napi motiváció: 
Beszélgetés Csahóczi Kamilla atlétával, 
U14-es országos bajnokkal

10:00 Strandkönyvtár - Életmód tanácsadás 
szűrésekkel (vérnyomás, vércukor)

10:00 Lidós partszakasz - Vízi célbadobó verseny

16:00 Minigolf pályánál - Ping-pong bajnokság

16:00 Strandi medence - Úszóverseny

17:00 Kajak-Kenu Pont - SUP bajnokság

17:00 Vitorlás Bisztró - Nyári hógolyózás 
ügyességi verseny

17:30 Napi adrenalin kihívás:
Keszthelyi Vízipark 
- akadályverseny

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 
A játékokra és bajnokságokra jelentkezni a lent 
megadott elérhetőségeken, vagy a helyszínen 
a Városi Strand animátoranál (animátorbázis a 
megújult vizesblokknál) lehet. A bajnokságok 
csak megfelelő számú jelentkező esetén kerülnek 
megrendezésre. További információk és előzetes 
jelentkezés a strandolimpiai játékokra: 
Tel: +36 30 456 7122 E-mail: strand@khvuz.hu 
Web: https://www.keszthely.hu/programok/
aktivstrand 
Szervező: VÜZ Nonprofit Kft. 
8360 Keszthely Vásár tér 10.
Tel: 06 83 515 330 E-mail cím: titkarsag@khvuz.hu

További információk és részvételi feltételek itt: 
https://www.keszthely.hu/programok/aktivstrand 

A Városi strand 5, a Helikon és a Libás strand pedig  

4-4 csillagot kapott a Kék Hullám zászló minősítésén.  

A versenyre idén 43 település pályázott. A megméret-

tetésre tervezetten készülnek a strandok, hiszen a mi-

nősítés elismerés a település számára, emellett pedig 

a vendégszámot is jelentősen növelheti. A zsűri számos 

szempontot figyelembe vesz, kiemelt szerepet kapnak 

a családbarát és mozgáskorlátozott fejlesztések, de a 

zöldterület, az öltözők, mosdók állapota is fontos.

Sok fejlesztéssel, jó idővel
Az idei év is kétségekkel indult a járványhelyzet miatt, hogy miként, milyen feltételekkel lehet megnyitni 

a strandokat. Szerencsére a harmadik hullám végeztével és az oltások számának alakulása miatt végül is 

problémamentesen nyitottak a strandok. Az időjárás is kedvezően alakult, nem úgy, mint az előző években, 

amikor a júniusi esőzések nem kedveztek a strandolni vágyóknak. 



„Aki szőlőt telepít, az optimista”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Aki szőlőt telepít, az bizony optimista ember – vallja dr. Brazsil József, aki biztosan a bizakodók 
közé tartozik, hiszen a nyolchektáros ültetvényének túlnyomó részét hét éven belül újították meg. 
Azt mondja, látja a magyar borászat jövőjét is, a továbblépéshez azonban erős összefogásra van 
szükség. Úgy véli, hogy e célokat kiválóan szolgálja a Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep, amit 
1993-ban indítottak útjára, s azóta is kedvelt program mind a vendégek, mind a szakma köreiben.

– Esetemben már gyermekkorban megalapozták a 
szőlő iránti szeretetet, hiszen segítenem kellett a mun-
kákban, s én azt szívesen tettem. Az sem esett nehe-
zemre, mikor tizenhárom évesen egy tíz hektoliteres 
hordót kellett lefejteni egy barátommal. Őrült nagy 
munka volt, de ma is szívesen emlékszem rá – tette 
hozzá. – A pályaválasztásnál nem is volt kérdés, hogy 
milyen irányban tanulok tovább. Iskoláim befejezését 
követően a zánkai termelőszövetkezetnél húztam le 
öt esztendőt, 436 hektáros nagyüzemi ültetvényen 
dolgozva. Csak összehasonlításként: ma nagyságren-
dileg egész Zala megyében van ekkora szőlőterület. A 
szőlészet-borászat az elmúlt évtizedekben erősödött 
igazán az életemben, ennek az ökonómiáját tanítom is 
az egyetemen.
A szőlészettel, borászattal kapcsolatos érdeklődés 
egyébként is erősödött az elmúlt huszonöt évben. 
Sorban alakultak a szervezetek, melyek felkarolták a 
szakmát, s igyekeztek a legjobb marketinget nyújtani a 
balatoni boroknak. 
– Amikor 1984-ben Keszthelyre kerültem, szőlészet és 
borászat tekintetében egyaránt bekapcsolódtam a helyi 
dolgokba. Létrehoztuk a Zalai Szőlős- és Borosgazdák 
Egyesületét, 1993-ban megtartottuk az első Zalai 
Borcégért Keszthelyen. Megalakult a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend, melyet jelenleg irányítok. Ez a szerve-
zet – mely a cserszegi fűszeres atyja, dr. Bakonyi Károly 
szőlőnemesítő és dr. Pálfi Dénes kertészmérnök nevéhez 
is szorosan kötődik – nagyon sokat dolgozik azért, hogy 
a balatoni borok ismertebbé váljanak. A rendezvények 
mellett szakmailag is odafigyel a szőlészetre, borászatra. 
Időközben a mi borászatunk is kinőtte magát, a gyermeke-
im is részt vesznek a munkában. A fiam a Nemzeti Hegy-
községek Tanácsának főtitkára, tehát így is kötődünk a 
szakmához. Ma már nyolchektárnyi szőlőnk van, ami kicsit 
ijesztően sok, kicsit meg kevésnek tűnik. A szőlőnk nagy 
része hét éven belüli telepítés. Ez azt is jelenti, hogy bízunk 
a jövőben. Aki ugyanis új szőlőt ültet, az bizony optimista 
ember. A balatoni borok kevésbé ismertek, mint amennyire 
ismertek lehetnének. Szép borokról van szó, melyeket ne-
hezebb megtermelni, mint az ország más részein. Egyrészt 
azért, mert – bár csodaszép fekvésű területekről van szó 
– itt mindenért jobban meg kell dolgozni, mint a „sima” 
területeken. A másik, hogy olyan fajtákat kell választa-
nunk, melyek jól bírják a természeti és egyéb adottságokat, 
viszonyokat. Mindent összevetve, a balatoni borok szépek 
és kiválóak, de még ismertebbekké kell tenni őket.

Dr. Brazsil József úgy fogalmazott, hogy az első Zalai Bor-
cégér a fesztiválok kovásza volt.
– A legnagyobb küldetésünknek azt tartottuk, hogy – a 
termelők és a fogyasztók közötti kapcsolat érdekében – 
elindítsunk egy folyamatot, ennek érdekében 1992-ben 
Franciaországban vettünk részt tanulmányúton – emléke-
zett. – Az indulás jól sikerült, felülmúlhatatlanul fergeteges 
hangulat jellemezte az első keszthelyi Borcégért. A hangulat 
természetesen később is megmaradt, a mai napig jellemző. 
Persze sok minden változott, a rendezvény sokszínűvé vált, 
ennek egyik legjelentősebb része, hogy a borok minősége 
a huszonnyolc év alatt rengeteget javult. Ma csodálatos 
nedűket kínálnak a borászok, mondhatni a szép választék-
kal elkényeztetik a vendégeket. Az „újkori” Borcégéreknél 
megtartottuk a hagyományokat, s elértük, hogy a balato-
ni, keszthelyi és környéki borok ismertebbek, kedveltek 
legyenek. Nem kétséges, hogy szükség van a rendezvényre, 
ugyanis Keszthely nélkül nem lenne Borcégér, s Keszthely 
is szegényebb lenne a Borcégér nélkül. A város önkormány-
zata és a Da Bibere Zalai Borlovagrend egyaránt szem előtt 
tartja ezt, minőségi programot nyújtva a lakosságnak és a 
Keszthelyre látogató vendégeknek.
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Zala megyében mintegy 
kétezer civil szervezet van. 
Közülük több száz egyesü-
lettel, alapítvánnyal műkö-
dik együtt a Zala Megyei 
Civil Közösségi Szolgáltató 
Központ. A szervezet július 
20-án és 21-én szervezett 
megyei szintű konzultációs 
rendezvényt, melynek az 
volt a célja, hogy képet mu-

tassanak a zalai civil életről. 
Zalaegerszeg és Hévíz után 
érkezett a program Keszt-
helyre. Minden helyszínre 
többféle tevékenységi körű 
civil szervezetet hívtak meg, 
akik kötetlen formában 
mondhatták el problémá-
ikat és tehették fel kérdé-
seiket Miniszterelnökség 
illetékes főosztálya mun-

katársainak. A városházán 
rendezett fórumon kiderült, 
hogy a koronavírus-jár-
vány a civil szférára is rossz 
hatással volt. Nem volt le-
hetőség a találkozókra, és a 
gazdasági nehézségek miatt 
az önkormányzati támo-
gatások is csökkentek. Sok 
szervezetnek viszont soka-
sodtak a feladatai, például a 

szociális szférában. A Zala 
megyei tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a források 
igénylése terén van a leg-
több kérdése a civileknek. 
Kiderült, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alapon 
kívül most már a Falusi 
Civil Alap és a Városi Civil 
Alap is segítséget nyújthat a 
szervezeteknek. 

Sümeg felkérésére készített szobrot  
Turi Török Tibor
Sümeg város mecénása, felvirágoztatója, 
Ramassetter Vince születésének 215. évfor-
dulóján ünnepélyes keretek között avatták fel 
a keszthelyi szobrász, Turi Török Tibor köztéri 
alkotását. Az 1848-ban Sümeg mezőváros 
polgármesterévé választott Ramassetter és 
felesége, Kompanik Zsófia alakját megidéző 
szobor a Sümegi Városvédő és Szépítő Egye-
sület felkérésére készült. Sümeg város ki-
emelkedő alakja felvirágoztatta a borászatot, 
az ipart a városban, és úttörő érdemei voltak  
a sümegi elemi iskola négyosztályossá szer-
vezésében. Az 1850-es évektől sokat dolgozott 
az iskola és az óvoda fejlesztéséért is. Végren-
deletében jelentős összeget adományozott az 
intézményeknek. A város jótevőjére, egykori 
polgármesterére, annak munkásságára az 
ünnepségen Bokkon Gyula emlékezett, felidézve Ramassetter Vince feleségének tevékenységét is, aki a 
közegészségügyért és az oktatásért végzett kiemelkedő munkát. Az avatón közös imádság után áldották 
meg Turi Török Tibor 60 cm magas és 60 cm széles kétrészes alkotását. A kompozíció egy szoborparkban 
kapott helyet, ahol őrzi a Ramassetter házaspár méltóságát és nagyságát.

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

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLATRA! 
 

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

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, pszichológiai és háziorvosi vizsgálat! A 
vizsgálatok díját a Magyar Honvédség fedezi! A szolgálat időtartama 2+4 hónap. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 111.320 Ft az első ciklus idején 2 hónapig. A második 4 hónapos 

ciklusra választható a további lövész szakfelkészítés nettó 111.320 Ft/hó illetményért, vagy 
választható egy műveleti besorolású katonai szervezetnél egyéb szakfelkészítés (pl.: 
ejtőernyős, búvár, harckocsizó), mely során a nettó bér megnő 145.635 Ft/hóra. 

 

 

A néhány hete megjelent kötet 
célja, hogy megismertesse Keszt-
hely titkait az itt élőkkel. A könyv 
nemcsak olvasnivalót kínál, hanem 
foglalkoztatóként is működik. 
A gyerekeket számos kaland 
várja az oldalakon, detektí-
vekké válhatnak, kvízjátékot 
játszhatnak, de a családi 
kincskeresőt is kipróbálhat-
ják. A kötet megjelenésével 
régi álma vált valóra Csengei 
Ágotának. A könyvben szá-
mos saját fotója is megjelent, 
a történeteket, sétajavasla-
tokat pedig Somogyi Beáta 
illusztrálta. Az első oldalakon 
egy kincsvadász útlevelet is 
találnak a gyerekek, ebbe a 
város különböző helyszínein 
gyűjthetnek pecséteket. 
A kötetet a Goldmark Károly 

Művelődési Központ adta ki, a könyv 
megjelenését az Agrárminisztérium 
Hungarikum Bizottsága támogatta. A 
Kincses Keszthelyt jelenleg a Tourin-

form irodában lehet megvásárolni, 
de várhatóan elérhető lesz a könyv-
ben szereplő múzeumokban, kiállító-
helyeken is.  

Városi sétákra invitál Csengei Ágota könyve. A Kincses Keszthely elsősorban gyerekeknek 
mutatja be a település épületeit, szobrait, a Balatont és számos más érdekességet. 

Megjelent a Kincses Keszthely
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Felelevenítették a harmincéves kis templom történetét, 
aminek létrejötte dr. Léber Mihálynak, megvalósítása a hí-
vek áldozatos munkájának köszönhető. Az atya 1980-tól 
volt a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom plébáno-
sa, és emellett püspöki tanácsosi feladatokat látott el. Teo-
lógiát és hitoktatást tanított, később tiszteletbeli kanonok, 
címzetes esperes volt, és 2004-től címzetes prépostként 
szolgált. Meghatározó szerepe volt a Ranolder János Ró-
mai Katolikus Általános Iskola létrehozásában. Keszthelyi 
munkássága során mindig nyitott volt a társadalmi kap-
csolatokra, aktívan részt vett a város közösségi életében. 
Segítő szándékkal közreműködött a főtér-rekonstrukció 
előkészületi munkálataiban.

Dr. Léber Mihály atya aranymiséjét tartották  
a keszthelyi Szent Család templomban.  
A szentmisét dr. Pápai Lajos nyugalmazott 
győri megyés püspök mutatta be. 

AranymiseKult Piknik  
a kastélyban
Július utolsó napjaiban a Helikon Kastélymúzeum parkjá-
ban rendezték meg a Kult Piknik címet viselő, kulturális 
eseményeket kínáló programot. A kultúra jegyében kéz-
műves- és növényvásárral, táncos-zenés programokkal, 
lovasbemutatókkal várták az érdeklődőket.
A Kult Piknikkel szeretnének egy plusz élményt adni 
azoknak a látogatóknak, akik a kastélyba érkeznek. Fókás 
Andor Zalán, a Helikon Kastélymúzeum munkatársa 
elmondta: „A tavalyi évhez képest különbség, hogy tavaly 
a gasztronómia volt főszerepben a Park Piknik keretében, 
idén a piknikjelleget ugyanúgy szeretnénk megtartani: 
ínyencségeket kóstolhatnak itt a parkban.”
A Flóra-napok keretén belül települtek ki azok a vállal-
kozások, akiknél virágokat lehetett vásárolni. Az ország 
több pontjáról érkeztek, és egzotikus növények voltak a 
kínálatukban. Egyik este egy igazi, szabadtéri „Argentin 
Tangó Show” szórakoztatta a közönséget.
A szervezők a kétnapos Kult Pikniket követően úgy 
összegeztek: nagyon pozitív tapasztalatokkal zárult a 
program, majdnem telt házasak voltak a rendezvények.

Elsőként egy Tál Zoltán plébános által celeb-
rált kültéri szentmisén vett részt az intézmény 
hetven lakója, valamint hozzátartozóik. 
A szentmise után kötetlen beszélgetés, illetve 
ebéd következett.
Vozár Péterné alpolgármester így fogalmazott 
a rendezvényen: „Nagyon fontos, hogy nemcsak 
az idősek szórakozhatnak itt délután, hanem 
a családtagjaik is, és együtt tölthetünk néhány 
órát. Ez mindenképpen fontos a városlakók, a 
város vezetése miatt is, de legfontosabb a lakók 
és a családtagok szempontjából.”
A családi napon a főfogás pörkölt volt, a hoz-
zátartozók pedig süteményeket, házi pogácsát 
hoztak az eseményre. Az igazi piknikhangula-
tot Szabó László zenéje fokozta.

Hangulatos családi napot tartottak a keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény otthonában. 

Együtt a családtagokkal

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Dimout Vines 
bordó sötétítő függöny   
295 cm-es tekercsben, 
3,699,-Ft/m² (10.912,- Ft/fm)
(Adimout függöny akár  
80% fényzárásra is képes!)

Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

Delux arany spagetti készfüggöny  
140x240 cm méretben 8.990,-Ft/db

Village Toledo (87938)  
8 mm laminált padló (kopásállóság: 33) 
5.199,- Ft/m²

Rombo szőnyeg   
10 990 Ft-tól / darab 
(80x150cm-es mérettől)

Cubism tapéta   
9.999,- Ft/tekercs  
(53 cm széles/10 fm)

Forest design tapéta   
19.999,- Ft/tekercs 
(1,59mx2,8m)

City design tapéta   
14.990,- Ft/tekercs 
(1,59mx2,8m)

A kedvezmény egyéb akciókkal nem vonható össze! Részletekről érdeklődjön az üzletben!

Kapcsándy Mária, a 
keszthelyi területi szer-
vezet vezetője elmondta: 
a Magyar Vöröskereszt 
1939 óta szervez véradá-
sokat. A helyi szervezet 
éves előírása háromezer 
egység, ezt rendszeresen 
túlteljesítik. Köszönhető 
ez azoknak, akik szervezik az akciókat, valamint a rend-
szeres és lelkes véradóknak is, akik minden alkalommal 
megjelennek, amikor tehetik. A Vöröskereszt rendszeresen 
látogat középiskolákba, egyetemekre is, erre azonban az 
elmúlt másfél évben a járvány miatt nem volt lehetőség. 
Vért adni nyáron is nagyon fontos, a tapasztalatok szerint 
azonban ebben az időszakban nagyobb szükség van a kam-
pányokra. A rendszeres véradók számára azonban nem 
kérdés, hogy részt vesznek ezeken az alkalmakon, mert 
tudják: aki vért ad, az megment három életet. 

Retró véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt 
Keszthelyi Területi Szervezete a Keszthelyi Kór-
ház vérellátójában. Ez alkalommal – a régi idők 
szokásait idézve – sörrel, szendviccsel és aján-
dékkal kedveskedtek az önkénteseknek.  

Retró véradást 
szerveztek

A pandémiás időszak óta ez volt az első nemzetközi 
megmérettetése a Szenior Tenisz Szövetségnek.
A szenior korosztály harmincéves kortól kezdődik, 
ötéves korcsoportonkénti bontás van. Keszthelyen 
még 85 éves korosztályban is neveztek. Majdnem 
minden kategóriában világranglista TOP 10-es 
játékosok képviseltették magukat, öt teniszező pedig 
korosztályának világranglista-vezetőjeként jött a 
viadalra. A mezőny nagy elégedettséggel fogadta a 
tesztidőszak után most debütáló elektronikus ered-
ményjelző rendszert. A keszthelyi verseny korábban 
„A” kategóriás volt, a Nemzetközi Teniszszövetség 
módosította a besorolásokat, most S700-as a viadal. 
A szenior szövetség célja, hogy jövőre S1000-es 
legyen a megmérettetés, ami a világbajnokság után a 
legmagasabb szint. A keszthelyi verseny az elkö-
vetkező két évre biztosított, köszönhetően annak 
a megállapodásnak, amit a szenior szövetség a 
Magyar Tenisz Szövetséggel kötött. 

Világranglista-vezetők  
a szenior teniszversenyen

Július 13. és 18. között 170 hazai és külföl-
di sportoló részvételével rendezték meg a 
hagyományos keszthelyi szenior teniszver-
senyt. A Helikon és a Sun TC pályáin szá-
mos világranglista-vezető lépett salakra. 
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Slambuc bográcsban

Az apró kockákra vágott szalonnának kiolvasztjuk a zsírját. Hozzáadjuk a 
felaprított hagymát és felkarikázott kolbászt. Ha a hagyma megpirult, meg-
paprikázzuk, rátesszük a kockára vágott burgonyát, a tésztát, a feldarabolt 
paprikát és paradicsomot. Megsózzuk, felöntjük vízzel. Lassú tűzön főzzük, a 
bográcsot néha-néha megrázogatva, vigyázva, hogy le ne égjen. Mire megpu-
hul, a levét mind magába szívja.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 25 dkg száraztészta, 
30 dkg füstölt kolbász, 3-4 nagy burgonya, 1 cseresznye-
paprika, 1-2 para-dicsom, 1-2 zöldpaprika, 1 dkg piros-
paprika, só

EÖTVÖS
KÁROLY ÍRÓ
GONDOLATA

1. RÉSZ

KELTA
NÉPTÖRZS

GRAMM
BÓR

VEGYJELE

RÓMAI 1000

LAURENCIUM
VEGYJELE

ZSÍRDÚS
TENGERI HAL

ELÉLDEGÉL

NULLA

SZERB
PÉNZ

ÁTMÉRŐ
JELE

SZÓVAL
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KONYHA
RÉSZE!

FÉKEZÉS
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NEM SOK
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KÓNY
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BANKETT
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A NEHÉZSÉGI
GYORSULÁS

JELE

LEROGYÁS S A FEJBEN
TALÁLHATÓ

Eladó Keszthely, Fenéki 
úti 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 ingatlanok külön-külön vagy 
együttesen is megvásárolhatók.  
A fenti ingatlanok tekintetében  
telekalakítási eljárás van folyamat-
ban, a nyertes pályázóval a szerző-
déskötésre az eljárás befejezését 
követően kerül sor. 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. augusztus 31. (kedd) 12.00 óra. 
A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 
2021. szeptember 6. (hétfő).
További felvilágosítás a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) 
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett 
időpontban 2021. augusztus 27-éig 
megtekinthető. 
A pályázat teljes szövege megtalál-
ható a https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon.

Horror a színházban

– A horrorrajongók körében elsősorban péntek 13. – vagyis az a nap, amikor az 
adott hónapban pénteki napra esik a 13-a –, illetve Halloween napja kiemelt jelen-
tőséggel bírnak. Idén augusztus 13-a pénteki napra esik, így ebből az apropóból 
megkerestem a Balaton Színház igazgatóját a „Péntek 13.” horrorfilmvetítő est 
ötletemmel. A vetítés előtt 10-15 percben bemutatom az adott filmet, kiemelve az 
érdekességeket, kulisszatitkokat. A célunk az, hogy a horror műfaj iránt érdeklő-
dőknek lehetősége legyen egy szórakoztató estét eltölteni a színház nagytermében 
egy mára már klasszikussá vált horrorfilm megtekintésével, „mozi minőségű” 
körülmények között.

Ez alkalommal A bárányok hallgatnak című klasszikust fogjuk levetíteni. Sok film 
esetében – mint ezúttal is – beszélhetünk adaptált forgatókönyvről, így a keszthelyi 
Líra könyvesbolt jóvoltából lehetőség lesz Thomas Harris, az eredeti regény írója 
könyveinek megvásárlására. A bárányok hallgatnak regényen kívül a Hannibal-tet-
ralógia többi példánya is kapható lesz.

Horror a színházban
Augusztus 13-án horrorfilmvetítő estet tartanak a Balaton Színházban. 
A részletekről Sáringer-Marcellt, a rendezvény kitalálóját és moderátorát kérdeztük.

Keszthely város jegyzője  
pályázatot hirdet a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal

költségvetési  
ügyintéző  
munkakörének betöltésére.  
További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben  
megtalálható Keszthely  
város honlapján: https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának  
határideje: 2021. augusztus 18.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző



16 Balatoni KRÓNIKA   2021. Augusztus 13.

Különleges programok
a Festetics-kastély parkjában

21:00    
Parkmozi

08.16
20:30                   

Orlai Produkció:
Párterápia – színházi est

08.14-15.08.14-15.
10.00-17.00  

Régmúlt idők lovas fesztiválja
a Festetics örökség jegyében

08.20-22.

21:30 
AZ AFFÉR - a Román Sándor

Entertainment előadása

08.20.

 információ:
+36 20 325 0260

info@helikonkastely.hu

www.helikonkastely.hu

www.facebook.com/
festeticskastelykeszthely

20:00 
Budapest Ragtime Band

08.23.
20:30 

Rákász Gergő: Lords of the
Organ– Castle Edition

08.21.


