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Concerto Budapest koncertek Keszthelyen
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Vadászati
Múzeum

Építőipari Ágazati
Képzőközpont

A Nemzetféltését
is kifejezi

– két új szárnyat avattak

– a korszerű és minőségi oktatásért

– portré Turi Török Tiborral

BALATONI KRÓNIKA

Két új szárny

a Vadászati Múzeumban
Átadták a Vadászati Múzeum
új épületszárnyait. Az ázsiai
hegyvidék és afrikai esőerdő
életképét a vadászati világkiállítás alkalmából építették.

Az ázsiai hegyvidéket és az afrikai
esőerdőt bemutató diorámákat Hidvégi Béla múzeumalapító trófeáiból
rendezték be. A Conklin- és Pantheon-díjas világvadász úgy nyilatkozott,
hogy a két új szárnnyal, illetve a dolgozószobáját és fegyvereit bemutató
kiállítóterekkel az álma valósult meg.
Szeptember 25. és október 14. között
a megújult Hungexpo lesz a világkiállítás főhelyszíne, de Hatvan és
Vásárosnamény mellett Keszthely
is kiemelt helyszíne lesz a programnak – számolt be róla Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes. Úgy fogalmazott, a világkiállítás a teljességre
törekszik.
Komoly jelentősége van annak,
hogyan mutatjuk meg természeti értékeinket – fogalmazott Nagy István
agrárminiszter. Hozzátette, nagyon
örül, hogy a hazai termékekre is ráirányítja a figyelmet a kiállítás. Például
saját pálinkája van az eseménynek.
A Pálinkatanács közreműködésével
adták át a nevezett főzdék díjait.
Évente több százezer látogató fordul
meg a keszthelyi Vadászati Múzeumban – emelte ki a vadászati világkiállítás kormánybiztosa. Kovács Zoltán
rámutatott, Keszthely önmagában
annak a bizonyítéka, hogyan lehet a
hétköznapokban beszélni a vadászat
kérdéséről.

INGYENES
Ez az ajánlat

Önnek

(az Ön vállalkozásának)

szól, ha a
minőséget
meg szokta
fizetni!
MŰSZAKIAK ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLETE
KEHOP - 1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló
programok megvalósítása" projekt keretein belül:

Klímaváltozás és Keszthely
címmel,

fotónapot szervez
Amelyre érkezhetsz telefonnal vagy géppel is .

A fotónap időpontja: 2021. szeptember 18. (szombat)
kezdés: 14:00 óra
Gyülekező: Festetics-kastély, Déli bejárat
Jelentkezni: nagy.georgina@moke.hu
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Hogy semmiről le ne maradjon,
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

Februártól kétez
választott felüunlekth
egyet mi ad ba!
ajándék
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Az „Egy a Természettel” Vadászati
és Természeti Világkiállítás a világ
minden tájáról fogad majd vendégeket. A felvezető rendezvények már
megkezdődtek, a világkiállítás szeptember 25-én nyitja meg kapuit.
Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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Létrejött az Ágazati Képzőközpont
Korszerű és minőségi oktatást szeretnének megvalósítani az Építőipari Ágazati Képzőközpontban.
Az országban elsőként Keszthelyen jött létre ilyen képzési hely az elmúlt hónapokban teljeskörűen
felújított Tudor Kft. épületeiben. A központot öt vállalkozó összefogásával alapították meg.

A szakmában dolgozók egyetértenek abban, óriási dolog, hogy több
helyi vállalkozó is időt, energiát és
pénzt fordít az oktatás segítésére és
fejlesztésére. A központban nemcsak a középiskolásokat oktatják

majd, felnőttképzésre is lesz lehetőség. Emellett elindul a technikusképzés is.
A képzőközpont ünnepélyes
átadóján elhangzott, egy valós,
életszerű képzési helyen a tanulók

piacképes tudást szerezhetnek és magas színvonalú
oktatásban részesülhetnek. Az átadón Manninger
Jenő, a térség országgyűlési
képviselője kifejtette, sok
akadály volt, amit le kellett
küzdeni, de a kormányzat
minden támogatást megadott a központ létrehozásához. Nagy Bálint, Keszthely
polgármestere arról beszélt,
ez a példátlan összefogás és
együttműködés mindenki
hasznára válik.
A képzőközpont kiemelt
figyelmet fordít majd a gyengébb
képességű tanulók felzárkóztatására is. Emellett cél az is, hogy
a kiemelkedően teljesítő diákok
eljussanak hazai és nemzetközi
versenyekre.

Keszthelyen tanácskoztak

a környezetvédők

Keszthely adott otthont a Zöld Civil Szervezetek Országos Találkozójának. Az eseményt 30.
alkalommal szervezték meg, a tanácskozáson többek között szó esett a nagy tavaink védelméről,
a fenntarthatóságról és a környezetvédelmi nevelésről is. A konferencia megnyitóján részt vett
dr. Nagy István agrárminiszter, aki a kormány környezetvédelmi törekvéseiről és az elmúlt évek
eredményeiről számolt be a hallgatóságnak.

Keszthely városának is kiemelt célja a környezetvédelem – emelte ki Nagy Bálint polgármester. Kifejtette,
az önkormányzat folyamatosan együttműködik a
különböző egyesületekkel, ennek köszönhetően egyre
több zöldterületet hoznak létre, a meglévőket pedig
igyekeznek megnyitni a látogatók előtt. Ilyen például az
Erzsébet-liget is, ahol a jövőben közösségi teret hoznának létre.
A zöld civil szervezetek számos jogi és társadalmi kihívással néznek szembe munkájuk során, egyik legfontosabb törekvésük azonban felhívni a figyelmet az egyéni
felelősségvállalásra. A természetvédők egyetértenek
abban, környezetünk megóvásához felelősségteljes viselkedésre, önzetlenségre és tenni akarásra van szükség.
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Nagy sikerű koncerteket adott
Keszthelyen a Concerto Budapest
A legnagyobb klasszikusok
dallamai csendültek fel a
Magyarok Nagyasszonya és
a Kis Szent Teréz plébániatemplomokban Keszthelyen. A Concerto Budapest
művészei Mozart-, Bach- és
Beethoven-estekre várták
a közönséget. A társulat
egyik célja, hogy hosszú
távon működhessen együtt
Keszthellyel. A közös munka májusban kezdődött el.
Keller András zeneigazgató
elmondta, régi álma, hogy
a Balaton mellett minél
több helyszínre vihessék
el a komolyzenét, szim-

fonikus zenekar hangversenyére ugyanis ebben a
térségben kevés a példa.
Dr. Edvi Péter főigazgató
úgy fogalmazott: „Keszthely
nekünk nagyon fontos. Szeretjük Keszthelyt, szeretjük
a környéket, a lakosokat.
Úgyhogy ezért határoztunk

úgy, hogy ebben az évben
három ingyenes koncertet
adunk itt. Nem szokásunk,
rögtön jelzem, hogy ebben
az évben összesen négy
ingyenes koncertet adunk.
Egyiket a Gyermekmentő
Szolgálat kapta és hármat
Keszthely. Én azt gondolom,

hogy ez rengeteget kell hogy
mondjon, és reméljük, hogy
a keszthelyieknek tetszik a
zenénk.”
Mindegyik koncert telt ház
előtt zajlott. A Concerto
Budapest várhatóan jövőre
is ellátogat a Balaton-partra.

Bánffy-díjat kapott
Csengei Ágota
Augusztus 20-a alkalmából rangos kitüntetésben
részesült Csengei Ágota. A keszthelyi Goldmark
Károly Művelődési Központ volt igazgatója, közművelődési szakembere kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként Bánffy Miklós-díjat vehetett át
dr. Rétvári Bence és Fekete Péter államtitkároktól.

Őszi hacacáré

– Demjén Ferenc koncertezett
Az Őszi Hacacáré elnevezésű országos programsorozat keretében adott sikeres koncertet Keszthelyen,
a Balaton-parton Demjén Ferenc, valamint Török
Ádám és a Mini. A sokak által várt koncerten ugyan
az időjárás esősre fordult, a közönség azonban
ennek ellenére kitartott, több ezren hallgatták a jól
ismert dalokat. Az Őszi Hacacáré elnevezésű, augusztus végétől október végéig tartó 128 állomásos
országos, ingyenes koncertsorozat fő célja az összetartozás közös megünneplése, amit hosszú elzártság
után ismét személyesen, együtt tehetünk meg.
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Portré

Nemzetféltését is kifejezi szobraival

Lesz
programod
Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!
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„A dolgokat saját magunknak muszáj megfogalmazni, lényünk szűrőjén kell átpréselni, és a tudatunk megfelelő fiókjába helyezni, hogy alkalomadtán készre gyúrva vehessük elő. Az e fajta kiégetett téglákból építhetjük fel egyéniségünk inkább palotáját, mintsem igénytelen hajlékát.”

Turi Török Tibor keszthelyi
szépmíves, szobrász, nyolc
múzeum tulajdonosa-működtetője, magángyűjtő fogalmazta meg ekképp ars poeticáját
annak kapcsán is, hogy Szent
István király ünnepe alkalmából Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Az elismerést Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára adta át az
országon belül és határokon
túl egyre ismertebb alkotónak.
Amint elhangzott, az alkotó a
magas színvonalú szobrászművészeti és műgyűjtői tevékenysége, valamint Keszthely város
kulturális életében betöltött szerepe
elismeréseként érdemelte ki a rangos
kitüntetést.
A művészet iránti szeretete, fogékonysága persze jóval több, mint három
évtizede fogalmazódott meg. Középiskolásként rajzszakköröket vezetett,
nevelőtanárként novellákat írt.
– De aztán szembejött az élet, s fel
kellett hagynom a legkedveltebb időtöltésekkel – idézte a múltat, hozzáfűzve: Budapestről került múzeumosként Keszthelyre, ahol megalapította
a Népviseletes Babamúzeumot, a
Magyar Történelmi Panoptikumot,
valamint a Játék- és Nosztalgiamúzeumot. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy
az intézményekről készített 14 részes
tévékisfilm és a Megszállott című portréfilmje bekerült a Magyar Filmszemle
dokumentumfilm kategóriájának
döntőjébe.
– A képzőművészet terén korábbi rajzszenvedélyemet közel tíz esztendeje,
miután korom által megritkult az életem, a szobrászat váltotta fel. Életem
háromnegyedén túl fogtam kezembe
az agyagot, és kezdtem szobrokat
készíteni – négyévnyi gyakorlat, próbálkozás, autodidakta megszállottság
után. Bátran mondhatom: amikor újra
elővettem a képzőművészetet, nem

a grafikát, nem a festészetet, hanem
a térplasztikát, akkor éreztem teljes
kielégülést.
Turi Török Tibor – aki egyébként gépészmérnök végzettséggel
rendelkezik – már tizenöt éve járul
hozzá magyarságunk, történelmünk megismertetéséhez.
– Számos köztéri szobrot készítettem, megformáztam egyebek
mellett Szent Margitot, Mindszenty
Józsefet, Csik Ferencet, Márton
Áront, Rákóczi Ferencet. A hazai
települések mellett Erdélybe, Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára,
Lengyelországba és Törökországba
is kerültek az alkotásaim. A közel
harminc nemzeti tartalmú mű
felajánlásként került a kisebbségi
területekre. Azt gondolom, hogy
én adós vagyok a nemzetemnek
(ahogy minden magyar adós), s öröm,
hogy ezt a tevékenységet ilyen formában, hatékonyan tudom művelni. Ezt
köszönöm Istennek!
Jobbára magyar történelmi személyeket formáz meg, ezzel nemzetféltését
is cselekvő szakaszba léptette. Az
alkotásaiért, művészi tevékenységéért számos elismerésben részesült.
2003-ban a Rákóczi Szövetség Arany
diplomájával, majd a nemzeti hagyo-

mányok ápolásáért a Kossuth Szövetség Arany diplomájával tüntették ki.
Az ’56-os Szövetségtől Magyarságért
Érdemrendet kapott, de a Horthy Társaság is elismerte a munkáját. Szarvas
város Pro Urbe díjat, a Magyar Nemzetőrség Magyarságért Érdemrendet
adományozott az alkotónak. Keszthely városa Pro Cultura díjjal ismerte
el és köszönte meg az alkotó áldozatos
tevékenységét.
Turi Török Tibor azt mondja, számára
az önmagának és a másoknak nyújtott
szépség megtalálása jelenti az élet
értelmét. S kettős „éhség” hajtja, hiszen gondolatait következetes módon
mindig írásban is rögzíti, a szépség
iránti érzékenységét pedig nap mint
nap szobrászként éli meg, ugyanakkor
magángyűjtőként is kamatoztatja.
– Az élet igazolt, úgy érzem. Ez a
Turi Török Tibor Budapesten született,
1954-ben. Nyíregyházán járt főiskolára,
majd Somogyban üzemmérnökként,
később nevelő- és óraadó tanárként
dolgozott. Írással a hetvenes évek óta
foglalkozik. A néprajzot mindig nagyon
szerette, ennek „szülöttje” a keszthelyi
Népviseletes Babamúzeum. Ahogy fogalmaz: a rajz, a grafika és a festészet
lénye legüdébb része. Középiskolai
rajzszakköröket vezetett, tanítványai
közül többen elvégezték a Képzőművészeti Főiskolát. Az utóbbi években az
írás mellett szobrászattal foglalkozik
számos köztéri alkotást készített belföldre és határon túlra is.

kitüntetés nemcsak egy vállveregetés volt, nemcsak pár mondat, hogy
„ügyes vagy, jók a szobraid”, hanem
társadalmilag és művészileg egyaránt
elismertek. De nagy öröm, hogy méltatták a múzeumi tevékenységemet,
mindazt, amit kulturális téren Keszthely városának adtam, annak irányába
tettem. Igazából mintegy harminc
év mozgalmas munkájáról van szó –
fogalmazott Turi Török Tibor.
2021. szeptember 10.
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Új tanév
3569
diákkal
Szeptember elsején megkezdődött a 2021/22-es tanév, Keszthelyen összesen 3569 diák, 1552 általános és 2017 középiskolás kezdte meg tanulmányait. Közülük 195 az első és 508 a kilencedik osztályos. A tanév 2022. június 15-ig tart.

Diákok a bűnmegelőzésért
A Nyári Bűnmegelőzési Irodában dolgozó diákok is hozzájárultak Keszthely javuló közbiztonságához. Július elejétől
kezdve hét héten keresztül
összesen 61 középiskolás látott
el bűnmegelőzési feladatokat
Keszthelyen. Az elsődleges cél
az volt, hogy erősítsék az itt
élők és ide látogatók biztonságérzetét. Megelőző, felvilágosító tanácsokat adtak a járókelőknek, segítettek a
talált tárgyakat visszajuttatni a tulajdonosaikhoz és
kerékpárokat regisztráltak a BikeSafe programban.
Heti turnusokban váltották egymást a fiatalok.
Keszthely rendőrkapitánya pozitívan értékeli a di-

ákok tevékenységét. Dr. Andor
László szerint az ő tevékenységük is hozzájárult ahhoz, hogy
a tavalyi évhez hasonlóan idén
is csökkent az ismertté váló
jogsértések száma Keszthelyen.
Nem volt Keszthelyen vagyon
elleni erőszakos bűncselekmény a turisztikai szezonban,
és kevesebb strandi lopás volt a
régióban. Ez volt a huszadik év, hogy az önkormányzat működtette az irodát. Vozár Péterné alpolgármester kiemelte a rendőrség és az önkormányzat
dolgozóinak összefogását, melynek köszönhetően
ismét sikeres szezont zárhattak.

A horgászokat ellenőrizték
A rendőrség tapasztalatai szerint a horgászok túlnyomó többsége szabálykövető Keszthely és a Kis-Balaton
térségében. A szervezett ellenőrzés mellett az egyenruhások – a hal- és természetvédelmi őrökkel közösen –
rendszeresen tartanak szemléket a horgászatra kijelölt helyeken. A rendőrök nemcsak a horgászengedélyeket,
hanem a területi fogásnapló szabályos vezetését is ellenőrzik.
A Kis-Balatonnál a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság akciója keretében
ellenőrizték a horgászengedélyek meglétét és a
fogásnapló szabályos vezetését. Szabálytalanságok
miatt három horgász ellen indítottak szabálysértési eljárást a keszthelyi rendőrök. Amint
Dákai Gergely, a Keszthelyi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi osztályának vezetője elmondta:
kollégái a Kis-Balatonnál intézkedés alá vontak
három személyt, akik nem rendelkeztek érvényes
horgászengedéllyel. Körülbelül 15 halat fogtak ki
engedély nélkül. Ellenük szabálysértési eljárást
kezdeményeztek.
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HÁTTÉR

A Balatontól Zalaegerszegig
Augusztus elején kiírták az M76-os út továbbépítésének közbeszerzését. Ennek köszönhetően
hamarosan gyorsforgalmi út köti össze Zalaegerszeget a Balatonnal.
„Az ajánlattételi határidő szeptember
10. lesz, tehát idáig van a pályázni
szándékozó kivitelezőknek lehetősége
arra, hogy beküldjék a pályázathoz
szükséges dokumentációkat. Ezt az
új szakaszt három részben írják majd
ki. Ez azt jelenti, hogy akár három
különböző kivitelező vagy kivitelező
konzorcium is elnyerheti ezeket a
feladatokat” – tudtuk meg a NIF Zrt.

szóvivőjétől, Kiss Boglárkától.
A Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
közötti szakasz kivitelezése jól halad.
Több helyen a legfelső burkolati réteg
építése is megtörtént.
A balatonberényi bekötőút és a
Balatoni Bringakörút feletti műtárgy
készültsége majdnem 100 százalékos.
A Zala folyó feletti híd készültsége körülbelül 80 százalékos, a vasút feletti

hídé körülbelül 60 százalékos.
A kiírt pályázat egyébként gyors
lefolyásúnak ígérkezik: a tervek
szerint már áprilisban elkezdődhet a
munka. A végcsomópont építésével
egy időben zajlik a 76. számú főút
korrekcióinak építése a körforgalmi
csomópontot megelőző és követő főúti szakaszokon. A teljes átadás 2022.
január végére várható.

Újabb ütem a Rezi úti körforgalomnál
Augusztus 25-én lezárták
a Rezi utat egészen a Hadi útig.
Erre a körforgalom építésének második üteme miatt volt szükség.
A leendő körforgalomba csatlakozó ágon az
útszakasz korrekciója szükséges – tájékoztatott
a beruházó NIF Zrt. A meglévő útpályát el kell
bontani, természetesen ezt csak a szakasz teljes
lezárása mellett tudja megtenni a kivitelező. Az
autósok alternatív útvonalakon közlekedhetnek
a Hadi út–Kárpát utca irányába, vagy a Majori
úton keresztül a Tomaji sor felé. A terelőutakat
az út mellett elhelyezett sárga alapszínű táblák
is jelölik.
Az elkerülő út egyirányú forgalma továbbra is
megmarad: Gyenesdiás felől Hévíz irányába közlekedhetnek a
járművek. A közlekedőket már a körforgalmi csomópont déli
részére terelik. Az augusztus 25-től életbe lépett II. ütemben
elkészül a kerékpárút 71. számú főúttól északra tervezett
szakasza, a közvilágítás elektromos alépítményei, valamint a

körforgalom középszigetének északi oldala is. A munkálatok
teljes befejezése, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása
2021. november végéig tervezett.
A 71-es főút és a Rezi út kereszteződésében nettó 340 millió
forintos beruházással épül meg a körforgalom.
2021. szeptember 10.
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A hit kincsét megerősítve
A Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban szentmise keretében
szolgáltatta ki dr. Udvardy György
veszprémi érsek a bérmálás szentségét
a város fiataljai számára. A Ranolder
János Római Katolikus Általános Iskola
tanulói mellett Keszthely más iskoláiból és Cserszegtomajról is érkeztek
bérmálkozók. A fiatalok készültek a
keresztény nagykorúságra, a bérmálásra, ami a hit kincsét erősíti meg.

Dr. Udvardy György veszprémi érsek
biztatta a bérmálkozókat, hogy nyissák ki a szívüket, hívják be Istent az
életükbe, hisz a vallás hatalmas pozitív
erő lehet számukra. Mutassanak példát
embertársaiknak, és a hitüket soha ne
tagadják meg. Szólt a bérmaszülőkhöz
is, akik katolikus hívőként a szertartáson tanúi a bérmálás szentsége felvételének, segítik a bérmagyermeket a
felkészülésben és a későbbiekben a hite

Az egészség
a legfontosabb
Hét hétvégén át nyújtott Balaton-parti településeken
ingyenes szűrővizsgálatot a Magyar Egészségügyi
Menedzsment Társaság. Az Egészségségpart program
során általános, bőrgyógyászati és fogászati szűrésen
vehettek részt az érdeklődők, valamint testösszetétel-vizsgálatot is készíttethettek. A bőrgyógyászati
szűréseken egy magyar fejlesztésű, ingyenes telefonos applikációt, az EMDEE Bőrt is bemutattak az

megélésében. A bérmaszülők hosszú
távra kötelezték el magukat a vállalt
feladattal.
Az ünnepi percekben a fiatalok válaszoltak az érsek kérdéseire, megerősítve a keresztény öntudatot, az Istenhez
való tartozást. A bérmálkozók a bérmaszülőkkel együtt járultak a főpásztor
elé, aki kereszttel megjelölte a homlokukat, így az egyház felnőtt tagjaivá
váltak a fiatalok. Dr. Udvardy György

hangsúlyozta: a fiatal vagy a felnőtt, aki
kéri a bérmálás szentségét, teljes egészében megismeri Krisztust, befogadja
szívébe az ő tanítását, és saját életében
ezen ismeret, törvény alapján akar élni.
Ezért a legszemélyesebb ünnepről beszélünk, hiszen az egyén kapcsolódása
Istenhez semmi máshoz nem köthető.
A szentmise keretében hatvanhatan
bérmálkoztak a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban.

Rozsdamentes
korlátok,

érdeklődőknek. Ennek lényege, hogy segítségével
bárki otthon is ellenőrizheti anyajegyét, melyről
85-90%-os pontossággal mond véleményt az alkalmazás. Keszthely önkormányzata is pozitívan fogadta
a kezdeményezést. Dósa Zsolt képviselő elmondta,
azért is örültek a lehetőségnek, mert bárki számára
nyitott volt. A szűrések sokat segíthetnek, mivel sok
esetben megelőzni könnyebb egy betegséget, mint
kigyógyulni belőle.

Bezárt a HEFI Iroda
Két és fél éven keresztül valósítottak meg programokat a humán közszolgáltatások fejlesztését célzó
projektben Keszthelyen. A program ugyan 2018 nyarán
kezdődött, de a pandémia miatt hónapokig nem szervezhettek eseményeket. A projekt egyik fő eleme a
munkaerőpiaci integráció volt. Ennek érdekében több
alkalommal is szerveztek állásbörzéket, amelyeken
több álláskereső elhelyezkedését segítették.
A projektben tíz konzorciumi partner vett részt, többek
között az Egységes Szociális Intézmény, a Goldmark
Károly Művelődési Központ és több kistelepülés is.
A pályázat augusztus 31-én lejárt, a zárórendezvényt
a keszthelyi polgármesteri hivatalban szervezték meg
a partnerek részvételével. A szakemberek egyetértenek abban, hogy egy nagyon hasznos projektet sikerült
lezárni, amelyben több száz embert tudtak elérni.
Vozár Péterné elmondta, azért hívták életre ezt a
programot, mert az infrastrukturális fejlesztések
mellett fontos hangsúlyt fektetni a humánerőforrásra
is. Keszthely alpolgármestere hozzátette, bízik benne,
hogy a két és fél év alatt alakult közösségek a jövőben
is megmaradnak.

A HEMO-ba költözött a toborzóiroda
A HEFI irodából a HEMO-ba, azaz az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon épületébe
költözött a keszthelyi toborzóiroda.

WPC kerítések
Köszönjük a résztvevõknek, a látogatóknak,
a támogatóknak és a készítõknek a fesztivál sikerét.
A részletes lista a következõ lapszámban.

Fotók, élmények: facebook/
Nemzetközi Verkli Fesztivál
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teljes köru kivitelezése
az egész Balaton parton.
Pintér Ferenc • +36 30 9 443 447

www.wolfimetal.com

A keszthelyi toborzóiroda 2019 júliusában nyitotta meg kapuit, azóta is sikeresen működik, a
városból és a környékbeli településekről folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Az új helyet
szeptember elsején az önkormányzat támogatásával vehette birtokba a katonaság. Az irodában
– amellett, hogy a régihez hasonlóan központi
helyen van – jobban elférnek, az ügyeket kön�nyebben tudják intézni. A célok között szerepelt,
szeretnék elősegíteni, hogy a tartalékosok minél
komfortosabb helyzetben érdeklődhessenek a
lehetőségeikről. Mint megtudtuk, a tervek szerint
e helyen kívánják létrehozni az ország első gyermek- és kutyabarát toborzóirodáját.
2021. szeptember 10.
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Negyven éve népszerű

a keszthelyi Nemzetközi Sakkverseny
Emléktáblával tisztelegnek a Báthory-emlékévben
A Helikon parkban, az Igazság kapuja közelében felállított emléktáblánál a magyar és a lengyel himnusz hangjai után
a Keszthelyi Nemzeti Kör elnöke, Krupla Zoltán elevenítette fel az emlékhely felállítását, ahol évente más emlékévnek
rendeznek kiállítást. 2021-ben, a Báthory-emlékévben az ezeréves lengyel-magyar barátságnak és Báthory István erdélyi
fejedelemnek, lengyel királynak állítanak emléket. Vozár Péterné, Keszthely város alpolgármestere, a Keszthelyi Nemzeti
Kör alapító tagja a húszéves tevékenységet, a hagyományos lengyel kapcsolatokat is felidézte. Az ünnepi percekben lengyel
költők, írók műveiből, történelmi leiratokból hangzottak el idézetek. Dr. Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul emlékezett a kiváló államférfira, Báthory Istvánra és a két ország ezeréves barátságára, ami a Piast királyokig nyúlik vissza, és
végigkíséri a magyar történelmet a szabadságharcok idejétől a világháborúkon és az 1956-os forradalom eseményein át
napjainkig. A két ország mindig segítette egymást.
A molinó bemutatja a két ország kapcsolatát, a helyi vonatkozásokat és a jelentős történelmi eseményeket. QR-kód leolvasásával bővebb információhoz juthat az érdeklődő. Az emléktáblára áldást mondott Zichy Emőke református lelkész.
A táblát megáldotta Tál Zoltán plébános.

Az élet vizétől a nemezelésig
A Pelso Kerámia- és Textilbiennáléval indul szeptember 18-án a Balatoni
Múzeum őszi programja
– hangzott el az intézmény
sajtótájékoztatóján. Hozzátették: minden korosztály, a
családok számára kínálnak
izgalmas, látványos rendezvényeket.
Németh Péter igazgató úgy fogalmazott: a Balatoni Múzeum
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az idegenforgalmi szezont
elnyújtsák. Újdonságokkal is készülnek, ezzel kapcsolatosan
Molnár Csenge néprajzos-muzeológus elmondta: az érdeklődők
a nemezelés tudományába is betekintést nyerhetnek, a Múzeumok Őszi Fesztiválja pedig október elsején az Élet Vize című
pálinkatörténeti kiállítással veszi kezdetét. A diákok számára
tantárgyi tudást kiegészítő anyagokat is kínálnak majd, illetve az
utazó múzeum keretében a Zalahosszúfaluból származó gyűjteményt a településen fogják bemutatni. Szeptemberben nyílik
meg a Jubileumi Kisgrafikai Biennálé, valamint az online térben
megtekinthető Castrum Virtuale kiállítás is. A sajtótájékoztatón
Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere elmondta: példamutató a Balatoni Múzeum abban a tekintetben is, hogy hosszabb
távra mutatja be programjait. Sokan elszoktak attól a járvány
alatt, hogy ellátogassanak a kulturális intézményekbe, így
viszont tudnak előre tervezni. „Példamutató a Balatoni Múzeum,
mely egyébként is multifunkcionális, és nyitottá tette magát az
elmúlt időszakokban” – tette hozzá.
A kiállítások mellett önkéntestoborzó-napot is tartanak majd a
múzeumban. Jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt továbbá a Festetics szabadulószoba, valamint az intézmény mobilapplikációja.
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Régmúlt idők lovasairól

A Festetics-örökség jegyében 12. alkalommal rendezték meg a Helikon
Kastélymúzeumban a „Régmúlt idők
lovasfesztiválját”. A háromnapos rendezvény során a lovas attrakciók mellett
népi játékokkal, gyermekeknek szóló
programokkal, kutyás bemutatókkal is
várták az érdeklődő közönséget. A harmadik napon, vasárnap egy konferenciával zárult a program, ahol számos
érdekes előadást lehetett hallani.
Varga Zoltán múzeumi menedzser
elmondta:
– „A huszártiszti méltóság az erdélyi
fejedelmek pénzverésében” címmel
tartott előadást dr. Kovács S. Tibor, a
Magyar Nemzeti Múzeum történelmi
tárának igazgatója, valamint “A korai
huszárság kopjások története” címmel
Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, grafikus. Ebben az a szép, hogy
előző nap itt láthattuk a produkciót
arról, hogy ez élőben, lovakkal hogyan
is zajlott le.”

Rekordszámú, összesen 101 nevező
érkezett hat országból a jubileumi Nemzetközi Sakkversenyre. Fiatal és tapasztaltabb sportolók egyaránt játszottak
egymással svájci rendszer szerint. Az
első nyolc helyezett kapott díjat.
A tavalyi győztes idén a dobogó második fokára léphetett fel. A legtöbb pontot Ress Tamás
gyűjtötte, aki kisebb kihagyásokkal már 15 éve
jár a keszthelyi versenyre. A helyezettek mellett
több különdíjat is átadtak. Elismerték a legjobb
keszthelyi, Zala megyei versenyzőket, kiemelték
a legidősebb és legfiatalabb sakkozókat is. Ezek
mellett jutalmat kaptak a legjobb 18 és 14 év
alatti játékosok, valamint a segítőknek is köszönetüket fejezték ki a szervezők. A díjak átadása
után a város nevében Nagy Bálint polgármester
és Nemes Klára képviselő mellett a versenyzők is
megköszönték Szalai Istvánnak, hogy negyvenedik
alkalommal is megszervezte a viadalt. A versenyzők megemlékeztek Káposztás Miklós nemzetközi mesteredzőről, valamint a
tragikus körülmények között elhunyt vajdás diákról, Salamon Zsigmondról is.

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK!
JELENTKEZZ
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA!
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.

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

VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN!
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.

92/312-365 - zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00
2021. szeptember 10.
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Rendőrségi Hírek
Figyelmeztet a rendőrség!
A nyári időszakban a Keszthelyi Rendőrkapitányság
kiemelten készült a bűnügyi,
közbiztonsági helyzet megőrzésére. Míg 2020-ban 63, az
idén 48 vagyon elleni jogsértés
volt a rendőrség illetékességi
területéhez tartozó balatoni
településeken. A bejelentések
alapján tíz besurranásos lopás
és három betörés történt. A
rendőrség fokozott figyelmet
kér a lakosságtól, és felhívja a
figyelmet a térségben megjelenő bűnözőkre. Dr. Andor
László kapitányságvezető külön kiemelte azokat a
jelenségeket – például a gyanús idegen autók vagy
kerékpárosok megjelenése az utcákban –, amelyek
megfigyelésével a lakosság tudja segíteni a rendőrség munkáját. Bár az idegenforgalmi szezonban
a tavalyihoz képest a vagyon elleni bűncselekmények száma 24 százalékkal csökkent a keszthelyi
rendőrséghez tartozó balatoni régióban, a rendőrség, polgárőrség valamint a segítő szervezetek
munkája ellenére az elmúlt időszakban is történt
besurranásos eset Keszthelyen. A rendőrség a
bűnesetek kapcsán gyakran tapasztalja – különösen a nyári szezonban, de jó időben ősszel is –,
hogy az ingatlantulajdonosok, -használók nyitva
hagyják a nyílászárókat, ami alkalmat ad a besurranásra szakosodott bűnelkövetőknek, és akadály
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Gasztro

Szüreti birkapörkölt
Hozzávalók: 1 kg csontos birkahús, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 evőkanál zsír, 1 kávéskanál csípős pirospaprika, 1 húsos zöldpaprika, 1-2 gerezd fokhagyma,
köménymag, ízlés szerint cseresznyepaprika, só.
A hagymát felaprítjuk, a zsíron megfonnyasztjuk, rászórjuk a paprikát,
és máris rádobjuk a húsdarabokat úgy, hogy a nagyobbak kerüljenek alulra. Megsózzuk, zúzott fokhagymával, köménnyel ízesítjük, beletesszük
a kicsumázott, feldarabolt zöldpaprikát, és a bográcsot rázogatva kissé
megpirítjuk. Azután időről időre kevés vizet aláöntve, s tovább rázogatva
addig főzzük, míg a hús megpuhul.

nélkül jutnak be a lakásba. Minden figyelmeztetés
ellenére az idős emberek bizalmának kihasználása
sem ritka. A jogsértésekre szakosodott bűnelkövetők kihasználják az idősebb korosztály jóindulatát, hiszékenységét. Keszthelyen a napokban egy
bűnelkövető több százezer forintot csalt ki egy
idős hölgytől. Azzal az ürüggyel kopogott be, hogy
keresi az elveszett háziállatát, és a néni bizalmát kihasználva bejutott az ingatlanba. A rendőrség kéri,
hogy értékeinket ne tartsuk könnyen hozzáférhető
helyen, és lehetőleg ne is legyen otthonunkban
indokolatlanul nagy összegű készpénz, mert gyakran az elektronikai védelmi rendszer sem akadály
a bűnözők előtt. A szomszédi odafigyelés is sokat
segít, hogy ne váljunk áldozattá!
Keszthelyi Rendőrkapitányság

Javaslatkérés „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet
adományozhat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára,
aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális
rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt
cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát,
esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította
Keszthely kulturális értékeit, kincseit.
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek)
megtalálhatók.

Balatoni Krónika

A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdeményezéseket részletes indokolással
2021. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni
Keszthely város polgármestere címére
(Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint
polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány
(Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés
átadására) letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-esigazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).
Nagy Bálint polgármester

LÉGIMENTŐS VÉRADÁST IS TARTANAK
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója szeptemberben
is várja a véradókat. Utóbbi helyen 13-án, 20-án és 27-én (mindhárom alkalommal 13–16 óráig)
lesz véradás. 24-én 13–18 óráig légimentős véradás várja a segíteni akarókat.
Szeptember 9-én (11.30–15) Hévízen, a Hémoriban, 16-án (15–18) Alsópáhokon,
a művelődési házban, 30-án (12–14) Hévízen, a BM Szanatóriumban lesz véradás.

ENNEK A SEGÍTSÉGÉVEL

BRIAN
WANSINK
GONDOLATA

ELEKTRON
DERES HAJ

AMPER

RŐTVAD
PONTY
NAGYSÁGÚ
HAL
LÉPKEDVE

ZSIGMOND,
BECÉZVE
A MÉRKŐZÉST
DIRIGÁLJA
-VÉ PÁRJA

NAPRÓL
NAPRA
TÖRTÉNŐ
TULIUM
VEGYJELE

BALKEZES
MEG

SZINTÉN NE

RIADÓZTAT

RÓMAI
EGYES

HOSSZÚ
LEPEL

MESSZIRE

MÉSZÁROSFEJSZE
FRANCIA FESTŐMŰVÉSZ
(HENRI)

CSAPNIVALÓ
ANYUCI
AZ INDIAI
FÜGGETLENEDÉS VEZÉRALAKJA

GRAMM
KÖNNYED
BESZÉLGETÉS
JELMEZ

JAPÁN
TÁNCOSNŐ

HORDÓMÉRTÉK

KETTŐS

A GONDOLAT
2. RÉSZE

LETT
FŐVÁROS

ÜNNEPÉLYES
ÍGÉRET
ELEGE VAN
VALAMIBŐL

TYÚK
NÉPIESEN

ZENEI
HÁRMAS

VUK
VADKACSÁJA

FRANCIA
SPORTVEZETŐ, A FIA ELNÖKE (JEAN)
KÖTŐSZÖVET

KANALAZ
ÁLLATKERT
VÉGTELEN
VICC!

ÍZESÍT
REKESZ
SZÉLEI!
MÉZELŐ FA

KIVONATOL

TÉVÉ

MAGYAR
KUTYAFAJTA

TÖRÖK GK.
JELZÉSE
RÉGÉSZ, KELETKUTATÓ
(AURÉL)
FIKTÍV

TILTAKOZÁSI
JOG
VERSENYLÁZ
KUTYAFÉLE
RAGADOZÓ

TRADE MARK
ÜGYES,
TALÁLÉKONY

PARKOLÓ
JELE

PÁRATLAN
LÁNY!
9-10. SZÁZADI KIJEVI
FEJEDELEM
ÍZ VÉG!

A GONDOLAT
3. RÉSZE
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TÁNCPANOR ÁMA
KESZTHELY

2021. SZEPTEMBER 9 –12 .

FELLÉPŐK :

H E LY S Z Í N :

BOZ SIK Y VE T TE TÁRSUL AT

Balaton Kongresszusi
Központ és Színház

SZEGEDI KORTÁRS BALE T T
MAGYAR NEMZE TI TÁNCEGYÜT TES
GYŐRI BALE T T

Kesz thely, Fő tér 3 .
(0 6 8 3) 5 15 2 30

J E G Y P É N Z TÁ R :
(0 6-8 3) 5 15 2 32
nemzetitanc s zinhaz . hu
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