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Lapunk következő száma 2021. október 8-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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Lezárult a foglalkoztatási paktum

Takarították
a Fő teret és
a sétálóutcát
Gépekkel és a megfelelő szerekkel tisztították a keszthelyi Fő teret és a sétálóutcát
múlt héten. Megtudtuk: az
idei nyáron számos sikeres
programsorozat, rendezvény, kiállítás helyszíne volt
a Fő tér, illetve a forgalmas
sétálóutca. A nyári nagy
rendezvények során több
helyen szennyeződések
keletkeztek a térkövön, ezért
volt szükség a munkára. A
megbízott cég biztosította a
takarítókocsit és az oldószert. A munkát a VÜZ Kft.
dolgozói
végezték el.

„Együttműködéssel jól
működik, és igény is
van rá. Reméljük, lesz
folytatása” – hangzott
el a Balaton Színházban
az „Innovatív foglalkoztatási együttműködés a
keszthelyi és zalaszentgróti járásokban” paktum zárókonferenciáján.
A 2018 márciusában
induló projektben a cél
a helyi munkaerőpiaci
folyamatok élénkítése, a foglalkoztatás
bővítése és a lakosság helyben maradása
volt. A foglalkoztatási paktum zárókonferenciáján Nagy Bálint, Keszthely
polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket
a kivitelezésről. Nagy Bálint elmondta,
hogy Keszthely Város Önkormányzata
a projekt előkészítését végezte, és az
irányító csoporton keresztül vett részt
a megvalósításban. A menedzsmenti
feladatokat a Keszthelyi Városfejlesztő
Egyszemélyes Nonprofit Kft. látta el. A
sikeresen záruló három és fél éves munka
eredményeként a támogatások segítették a hátrányos helyzetű álláskeresők
és a munkaerőpiactól távol lévő inaktív
személyek munkához jutását. A bevont
személyek bértámogatásával, különböző
szolgáltatásokkal és információnyújtással
tudtak segíteni. A konferencián Deák Fe-

renc a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának képviseletében
beszélt a megye aktuális munkaerőpiaci
helyzetéről, az új támogatási rendszerekről és az ágazati bértámogatásról,
amellyel több mint hatezer munkahelyet
sikerült megvalósítani Zalában. Egyben
szemléltette a projekt indulásának foglalkoztatási adatait, kiemelve, hogy a megye
járásaiban és megyei jogú városaiban
működő paktumoknak köszönhetően
kedvezően alakult a foglalkoztatás.
A projekt 45 hónapos megvalósítási
időszakában tizennyolc partner közreműködése mellett 206 fő került bevonásra a programba, 106 fő részesült
bérköltség-támogatásban. Tizenhat fő
vállalkozás beindításához, míg 25 fő
képzéshez kapott támogatást.

Keszthely város önkormányzati képviselő-testülete október 28-án, csütörtökön 17 órakor közmeghallgatást tart
a Balaton Színház Simándy termében. A meghívóban foglaltak szerint felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a
koronavírus miatt a közmeghallgatás időpontjáig esetleg hatályba léphetnek változások, korlátozó intézkedések,
mint maszkviselés vagy távolságtartás.

Ünnepi ülés elismerésekkel
A rendezvényen átadták a Zala megye
díszpolgára kitüntető címet, melyet
dr. Ádám Veronika professzor kapott
kimagasló tudományos munkássága,
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kutatói tevékenysége, a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött
szerepe elismeréseként. A Zala Megye
Egészségügyéért díjat a megye egész-

A nyári szezont követően ismét összeült a
Keszthelyi Kulturális Kerekasztal. A résztvevők
beszámoltak az aktuális pályázatokról, tapasztalatokról, jövőbeni tervekről.

Nyitva a Csik Ferenc

Közmeghallgatást tartanak

Ünnepi ülését tartotta Zala megye közgyűlése. A vendégek üdvözlését követően dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke tartott ünnepi
köszöntőt, majd Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli
miniszter ünnepi beszédét hallhatták a jelenlévők.

Kulturális Kerekasztal

ségügyéért végzett példaértékű és
áldozatos munkája elismeréseként dr.
Kvarda Attila kapta. A közgyűlés Zala
Megye Sportjáért díjat adományozott
– kimagasló, eredményes és közösségépítő tevékenységük elismeréséül – a
Keszthelyi Kiscápák Egyesületnek. Zala
Megye Szociális Gondoskodásáért
díjban részesült – az idősgondozásban

Tanuszoda
Fejér György Városi Könyvtár Keszthely

A Keszthelyi Kulturális Kerekasztal januárban alakult meg
a magyar kultúra napján. Célja, hogy összehangolja a város
kulturális szférájában dolgozókat és a civileket, valamint
programjaikat is. A rendezvényen elhangzott: nagy sikernek
örvendett idén is a KeszthelyFest, melyen több helyszínen
válogathattak a programok között az érdeklődők. Az Amazon Ház kínálatában a Nyugat-Balatoni Mozaik elnevezésű
rendezvényen többek között a helyi és környékbeli kulturális és gasztronómiai kínálatot is bemutatták. Ez az Európa
Kulturális Fővárosa (EKF) projekten keresztül valósulhatott
meg. Az eddigi tapasztalatokról is megfogalmazták gondolataikat a város kulturális intézményeinek képviselői az ülésen
mondván: már több beadott pályázatot hirdettek ki győztesnek. A KeszthelyFest mellett a múlt hétvégi Kultudvar is
ezek között szerepel. Ez egyébként civil kezdeményezésre
valósul meg. Elhangzott, hogy az EKF-pályázathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekről későbbi időpontban
számolnak be.
Ez alkalommal Szálinger Balázs József Attila-díjas magyar
A könyvtár programján való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az
költő személyével
egészültérdekében
ki és erősödött
kerekasztal
csaesemény dokumentálása
készült kép- és a
hangfelvételt
a
Könyvtár mint Adatkezelő a honlapján, közösségi média felületén,
pata, aki keszthelyi
művészeti
valamint egyéb kulturális
média felületekenés
nyilvánosságra
hozza. ötleteit, vízióját
osztotta meg a résztvevőkkel.

2021. július 17 – augusztus 19. között

minden nap

10 – 17 óráig

Keszthelyen a Városi strandon!

Szeptember elején újra megnyitotta kapuit a keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda. A létesítményt 2010ben hozták létre azzal a céllal, hogy a keszthelyi és
Keszthelyen tanuló diákok iskolai kereteken belül,
díjmentesen tanulhassanak úszni, és vízbiztonságot
szerezzenek. Intézményi keretek között óvodás kortól
középiskolás korig látogatják az uszodát oktatási
időszakban. Az uszoda további kapacitásában sportegyesületek, valamint magánszemélyek is igénybe
vehetik a létesítmény által nyújtott szolgáltatásokat.
Az érdeklődők további információkat a https://khvuz.
hu/csik-ferenc-tanuszoda/ oldalon találnak.

Kövessen bennünket
-on is!

Balatoni Krónika

Információs Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2021. október 8-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Ez az ajánlat

Önnek
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hosszú évtizedeken keresztül kifejtett
kimagasló pedagógiai és példaértékű
vát kapcsolatok ápolásáért – Kovácsné
magas színvonalú szakmai tevékenysége
intézményvezető-helyettesi munkáKővágó Annának. A közgyűlés Zala
(az Ön vállalkozásának)
elismeréseként – a Kapernaum Szejáért – Dömötörfi Líviát, a Keszthelyi
Megye Fejlesztéséért díjban részesítetszól, ha
a
retetotthon.
A közgyűlés
Zala Megye
Asbóth Sándor Technikum, Szakképző
te – a zalai mezőgazdaság fejlesztéséért
n
Közigazgatásáért
díjat
adományozott
–
a
Iskola
és
Kollégium
szakmai
igazgavégzett magas színvonalú,
elkötelezett
óba
i
minőséget
z
í
v
területi és az önkormányzati igazgatástóhelyettesét. A közgyűlés Zalai Civil
tevékenységéért
Tele – a Molnár Farm ’90
lyAi közgyűlés
meg
e
ban
végzettszokta
elhivatott és magas színvoTársadalomért és Nemzetiségekért díjat zth
Kft.-t.
Zala György-díjat
s adományozott – a megye
e
K
nalú
munkájáért
–
dr.
Novák
Anettnek,
adományozott
–
az
ifjúság
több
évtizezenei életében
a
fizetni!
a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal des oktatási-nevelési és oktatásirányítási
betöltött, kiemelkedő előadóművészeti
jegyzőjének. A testület Zalai Pedagótevékenységében kifejtett kiemelkedő,
tevékenysége elismeréseként – a zalaHogy semmiről le ne maradjon,
gus díjban részesítette – több évtizedes
eredményes munkájáért, a magyar-horapáti Németh Lajosnak.

en

Mind

t
n
é
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és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

Februártól két

Textreklám:
• Balatoni Krónika
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Új tanév
3569
diákkal

Lesz
programod

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.

Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!

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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Lezárult a BKKB idei szezonja
Eredményesnek ítélte
az idei nyári szezont a
Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság.
A négy megye – Veszprém,
Fejér, Somogy és Zala – ös�szefogásával működő bizottság
feladata a lehető legmagasabb
közbiztonság fenntartása a Balaton régióban.
Nyáron kiemelten sok turista
Augusztus
elején
kiírták az M76-os út továbbépítésének közbeszerzését. Ennek köszönhetően
érkezik
a tó környéki
települéhamarosan
gyorsforgalmi
sekre,
ráadásul ilyenkor
nem- út köti össze Zalaegerszeget a Balatonnal.
csak a szárazföldi, hanem a vízi
„Az ajánlattételi
határidő szeptember
szóvivőjétől, Kiss Boglárkától.
hídé körülbelül 60 százalékos.
balesetek
is megszaporodnak.
10.vízirendészet
lesz, tehát idáig
van a pályázni
A Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
A kiírt pályázat egyébként gyors
A
tapasztalata
az,
lefolyásúnak ígérkezik: a tervek
szándékozó
kivitelezőknek
lehetősége
közötti szakasz kivitelezése jól halad.
hogy
a legtöbb
baleset nem szaarra, hogy beküldjék
pályázathoz
Több helyen a legfelső burkolati réteg
szerint már áprilisban elkezdődhet a
bálytalankodás,
hanemarosszulépítése is megtörtént.
munka. A végcsomópont építésével
szükséges
dokumentációkat.
lét
miatt következik
be. Az idénEzt az
új szakaszt három
részben
majd
A balatonberényi
bekötőút
ésrésze.
a
egy
időben zajlik
a 76. számú
főút
Az
egyenruhások
továbbra
is mindent
megyébe
látogató turisták
nagy
A
tizennégyen
fulladtak
vízbe, írják
ez a tavalyi
Balatoni
feletti műtárgy
korrekcióinak
körforgalmi
ki. Ez azt
jelenti, hogy akár három
azért,építése
hogy aalehető
legmacél
az volt,Bringakörút
hogy a Balaton-part
mellett a megtesznek
esetek
duplája.
csomópontot
megelőző és követő
különböző
kivitelező vagy
kivitelező
készültsége majdnem
100 százalékos.
gasabb
szintű közbiztonságot
tartsák főkistelepüléseken
is egy „láthatóbb”
renA
Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs
A Zala folyó
feletti híd
készültsége
úti szakaszokon.
A az
teljes
átadás
2022.
konzorcium
is elnyerheti
ezeket
a a
a megyékben és
egész
országban.
dőrséget
jelenítsenek
meg.
A bizottságkö- fenn
Bizottság
feladatainak
jelentős
részét
végére
várható.a BKKB elnökfeladatokat”
– tudtuk meg a NIF
Zrt.el, eredményesnek
rülbelül 80 százalékos,
a vasút
feletti
Ajanuár
következő
szezonban
Keszthelyi
Rendőrkapitányság
végezte
ítélte a zalaiak
munkáségét Somogy megye látja el.
ugyanis a térségben koncentrálódott a
ját, amit az ORFK is elismert.

A Balatontól Zalaegerszegig

Kultudvar
programokat
Újabb ütemkínált
a Reziszínes
úti körforgalomnál
Képzőművészeti
történelmi sétákat és konAugusztuskiállításokat,
25-én lezárták
certeket
kínált
a
közönségnek
a Kultudvar. A Közösségi
a Rezi utat egészen a Hadi útig.
Értékekért
Egyesület
és
a
Goldmark
Károly Művelődési
Erre a körforgalom építésének máKözpont közös rendezvénye az EKF Veszprém–Balaton
sodik üteme miatt volt szükség.
2023 kísérőprogramja volt, emellett része a kulturális örökség napjainak is.

A leendő körforgalomba csatlakozó ágon az
A
programkorrekciója
megnyitóján
elhangzott,
a kulturális örökség napjai mindig fontos
útszakasz
szükséges
– tájékoztatott
szerepet
játszottak
Keszthely
életében.
Vozár
Péterné, a város
a beruházó NIF Zrt. A meglévő útpályát
el kell
alpolgármestere
elmondta,
ez
a
közösségépítő
program lehebontani, természetesen ezt csak a szakasz teljes
tőséget
ad
a
helyi
művészek
bemutatkozására
is.
lezárása mellett tudja megtenni a kivitelező. Az A zsinagógában
– melyet
bemutattak
az érdeklődőknek
– képzőművészeti
autósok
alternatív
útvonalakon
közlekedhetnek
tárlat
nyílt.
Az
érdeklődők
Németh
Ida,
Nagy
a Hadi út–Kárpát utca irányába, vagy a MajoriFruzsina és Váncsa
alkotásait
nézhették
meg.
A Kultudvar két napján
útonIldikó
keresztül
a Tomaji
sor felé.
A terelőutakat
aazsport
mellett
több
kulturális
esemény
zajlott a Pethő-udút mellett elhelyezett sárga alapszínűistáblák
varban
és
a
Várkertben.
A
nyitónapon
többek
között Bardócz
is jelölik.
L.
Csaba
megzenésített
verseit
hallhatta
a
közönség,
este pedig
Az elkerülő út egyirányú forgalma továbbra is
Szakonyi
Milán
és
Hajdu
Klára
zenélt.
A
második
napon
Szűcsa
megmarad: Gyenesdiás felől Hévíz irányába közlekedhetnek
körforgalom középszigetének északi oldala is. A munkálatok
Krisztián
és
Szálinger
Balázs
irodalmi-zenés
estjére
került
járművek. A közlekedőket már a körforgalmi csomópont sor,
déli
teljes befejezése, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása
majd
a Babos–Piller
Jazz Duó25-től
adott életbe
koncertet.
Emellett
Gécseg
részére
terelik. Az augusztus
lépett
II. ütemben
2021. november végéig tervezett.
András
barátai
alkotásaiból
nyílt tervezett
kiállítás. Több
elkészülfestőművész
a kerékpárútés71.
számú
főúttól északra
A 71-es főút és a Rezi út kereszteződésében nettó 340 millió
történelmi
és sportrendezvény
színesítette avalamint
rendezvényt.
forintos beruházással épül meg a körforgalom.
szakasza, a séta
közvilágítás
elektromosisalépítményei,
a
2021.
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Portré

Nemzetféltését
kifejezi
szobraival
Költészetrőlisés
Keszthelyről
„A dolgokat saját magunknak muszáj megfogalmazni, lényünk szűrőjén kell átpréselni, és a tudaHazatért szülővárosába Szálinger Balázs, aki Keszthelyt mindig imádta, s egyfajta kulturális
tunk megfelelő fiókjába helyezni, hogy alkalomadtán készre gyúrva vehessük elő. Az e fajta kiége„kincsestárnak” tartja ma is. A József Attila-díjas költőt erről és munkásságáról kérdeztük.
tett téglákból építhetjük fel egyéniségünk inkább palotáját, mintsem igénytelen hajlékát.”
– A pályafutása Keszthelyen in-

– Az Amazon környékéről beszél-

Turi Török
keszthelyi
mányoktem
ápolásáért
a Kossuth
dult, ittTibor
járt gimnáziumba.
Hogy
sokat. Ugye
itt van aSzövetkét legrészépmíves,
szobrász,
nyolc
ség
Arany
diplomájával
tüntették
ki. ez a
emlékszik a városra?
gibb utca kereszteződése.
Olyan
múzeum
tulajdonosa-működAz
’56-os
Szövetségtől
Magyarságért
– Nagyon szerettem, mindig is
pontja a városnak, mint Rómának a
tetője,a magángyűjtő
fogalmazÉrdemrendet
kapott,
de aegyetlen
Horthy pontból
Tárrajongója voltam,
már gimnaCapitolium:
innen,
ta meg
ekképp
ars
poeticáját
saság
is
elismerte
a
munkáját.
Szarvas
zistaként is, aztán egyre jobban,
rengeteg dolog látszik, ami spirituannakahogy
kapcsán
is, hogy Szent
város Pro
Urbe
díjat,a városból:
a MagyaraNemjöttek-mentek
az évek.
álisan
fontos
kastély és
István király ünnepe alkalmázetőrséga Georgikon,
Magyarságért
Érdemrendet
Festetics
két főműve.
ból Magyar
adományozott
az alkotónak.
Keszt– Sok évEzüst
utánÉrdemkevisszatért KesztAz Amazon,
a Csokonai-táblával,
reszt kitüntetésben
részesült.
hely
városa
Pro
Cultura
díjjal
ismerte
helyre. Mi volt ennek az oka?
ami túlmutat önmagán, szimboAz elismerést
Rétvári
Bence,
el
és
köszönte
meg
az
alkotó
áldozatos
– Sokáig amolyan sosem teljesülő
likus, mert a gróf rangos szellemi
az Emberi
Erőforrások
tevékenységét.
tervként
gondoltamMinisza hazakölemberekkel való kapcsolatát is jelzi.
tériuma
államtitkára
adta átmagától
az
Turi Török
Tibor
azt mondja,
számára
tözésre,
aztán valahogy
Aztán
a Kastély
utca házai,
Nagy
országon
belül
és
határokon
az
önmagának
és
a
másoknak
nyújtott
úgy dobta a sors a labdákat, hogy
Ignác és Asbóth szülőháza:
a gróf
túl egyre
ismertebb
szépségalkalmazottainak
megtalálása jelenti
az élet
valóság
lehetett alkotónak.
belőle. Mi minházsora.
A főtér
Amintden
elhangzott,
aznem?
alkotó
értelmét.
S kettős
„éhség”
hajtja,
hiköt ide? Mi
Azaeddigi
irányába
pedig
a városi
polgárságból
magaspályám
színvonalú
szobrászműszen
gondolatait
következetes
módon
nyilván nem, persze. De
tem, verses epikám. Érettségi óta voltam
született büszkeségeink: Básti Lajos,
vészeti
és eztán
műgyűjtői
tevékenyírásbanGoldmarkkal,
is rögzíti, a szépség
ami
jön, már
ide fog kötni.
úgymond idegenben, közben a legtöbbetmindig
a Pethő-ház
illetve ellásége, valamint Keszthely város
iránti
érzékenységét
pedigFejér
napGyörgyig.
mint
Budapesten éltem, de mellette Kolozstunk Csengey Dénesig,
kulturális
életében
betöltött
szerepe
a
grafikát,
nem
a
festészetet,
hanem
nap
szobrászként
éli
meg,
ugyanakkor
– Visszatérve a szakmai múltjához,
váron, Váradon is laktam egy-egy évet,
Aztán a Cséby-féle patika. Egy másik dielismeréseként
érdemelte
ki a rangos
éreztemSopront,
teljes múlt magángyűjtőként
kamatoztatja.
arra kérem,
hogy beszéljen
kicsit a kez-a térplasztikát,
mélyebben akkor
megismertem
menzióban ide is
kilátót
kéne építeni, mert
kitüntetést.
detekről: mikor és hogyan döntött arról,
ősszel pedig Nagybányát is. Jó huszonöt – Azegyetlen
pontból
sokaminden,
kielégülést.
élet igazolt,
úgybelátható
érzem. Ez
hogy költő-író
lesz?
tanulmányút
és szeretném
ami a várost jelenti.
A művészet
iránti szeretete,
fogékony- Turi éves
Török
Tibor – akivolt,
egyéb– Valamikor,
amikor
a legtöbb
a tapasztalataimat.
sága persze
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szenvedélyemet közel tíz esztendeje,
ban, hatékonyan tudom művelni. Ezt
„ügyes vagy, jók a szobraid”, hanem
pest–Keszthely vonatjegyre való pénz.
meg kell szolgálni a díjat. Nem hátradőlmiután
korom által megritkult az éleköszönöm
Istennek!
társadalmilag és művészileg egyaránt
stoppoltam Kolozsvárra. Újságíró
ni kell, hanem pont utána kell erősen
– Még egy kis személyes: hogyan érzi
tem, aSokat
szobrászat
váltotta fel. Életem
Jobbára
magyar történelmi személyeelismertek.
De nagy öröm, hogy méllettem kulturális és könnyűzenei vonahúzni.
magát újra Zalában?
háromnegyedén túl fogtam kezembe
ket formáz meg, ezzel nemzetféltését
tatták a múzeumi tevékenységemet,
lon, és közben sokat tudtam írni. Ezt
– Szerencsére természetesen.
az agyagot, és kezdtem szobrokat
is cselekvő szakaszba léptette. Az
mindazt, amit kulturális téren Kesztnagyon akartam, más nem is volt fontos. – A Keszthelyi Kulturális Kerekasztal
készíteni – négyévnyi gyakorlat, próalkotásaiért, művészi tevékenységéhely városának adtam, annak irányába
Verseket és színdarabokat, újabban
ülésén – egyfajta bemutatkozásként –
– Tervei a jövőre nézve?
bálkozás, autodidakta megszállottság
ért számos elismerésben részesült.
tettem. Igazából mintegy harminc
leginkább gyermekszínháziakat írok,
egészen különlegesen foglalta össze a
– Dolgozni szeretnék, nem levezetni
után. Bátran mondhatom: amikor újra 2003-ban a Rákóczi Szövetség Arany
év mozgalmas munkájáról van szó –
írtam eddig. Megjelent pár versesköteváros történelmét, lehetőségeit.
jöttem haza.
elővettem a képzőművészetet, nem
diplomájával, majd a nemzeti hagyofogalmazott Turi Török Tibor.
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Ranolderesek a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson
A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
küldöttsége is részt vett a rendezvényen.
Vonattal utaztak az intézmény tanáraiból, diákjaiból
és szüleikből álló csapat
tagjai a fővárosba, hogy
részt vegyenek a zárónapot
megelőző családi napon és
szentmisén. A Margitszigeten a gyerekek, szüleik és
idősebbek is számos programon vehettek részt, volt kézműves-foglalkozás, játékok, koncertek.
Az esti misét a Kossuth téren Erdő Péter bíboros celebrálta. Őry Gábor
igazgató szerint minden résztvevőnek hatalmas élmény volt a kongres�szus, még úgy is, hogy a gyerekek nem igazán foghatták fel, hogy milyen
jelentőségű, hogy hazánkban rendezték meg a programot.
Az eucharisztikus kongresszus utolsó napjára ellátogatott Ferenc pápa is.
A zárómisén a ranolderes küldöttség már nem vett részt, de számos keszthelyi utazott el a Hősök teréhez, hogy láthassa az egyházfőt.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői szerint több
százezren vettek részt budapesti zárómisén.

Flashmobbal csatlakoztak
a Ranolderesek az
Eucharisztikus Kongresszushoz

IstenNEK gyermekei vagyunk – ezzel a
címmel szervezett flashmobot a Ranolder
János Római Katolikus Általános Iskola. Ezzel csatlakoztak az Eucharisztikus
Kongresszushoz. Az előadás során a Fő
téren egy keresztet formáltak, közben a
világkongresszus himnuszát énekelték.
Az iskola célja a meglepetésműsorral az
volt, hogy tanúságot tegyenek mindannyian hitükről, megmutassák azt, hogy valamennyien magasztalják az Urat. A NEK a
Ranolder-iskolában is kiemelt szerepet
kap. A fiatalok egy foglalkoztató füzetet is
kaptak, mely segítségével játékos módon
érthették meg az esemény lényegét.

Plébániák találkoztak
A közösségépítés, a kötetlen beszélgetés lehetőségének megteremtése a célja a plébániák találkozójának. A 19. alkalommal megszervezett eseménynek idén a Kis Szent Teréz plébánia adott otthont.
A karmelita bazilika udvarán a két keszthelyi katolikus
plébánia és a hozzájuk tartozó kistelepülések hívei találkoztak. Az eseményt évek óta a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Keszthelyi Csoportja szervezi meg.
A találkozón ételből, italból és jó hangulatból sem volt
hiány. Senki nem érkezett üres kézzel az eseményre,
süteményt, szendvicseket és bort is hoztak a vendégek.
A szervezők meleg vacsorával is készültek, sült kolbászt
és gulyáslevest kínáltak a résztvevőknek.
A találkozón a hívek nemcsak egymással, hanem a
plébánosokkal, káplánokkal is szót válthattak, kötetlen
formában.

Pelso jótékonysági est
A járvány előtt két alkalommal szervezett bált a Pelso Társaság.
A pandémiára való tekintettel idén jótékonysági est szervezése
mellett döntött az elnökség.
A Festetics-kastélyban rendezett est bevételét egy Covid-árvának
ajánlják fel. A jelenlévők ajánlása alapján az elnökség fog majd
döntést hozni, hogy ki legyen a kedvezményezett. A rendezvényen
bejelentették, hogy a társaság által alapított Pelso díjat Katorné
Simán Évának, a Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya munkatársának ítélték oda.
A másodízben odaítélt díjjal a járvány elleni küzdelemben végzett áldozatos munkát ismerték el.
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Ismét szólt a verkli Keszthelyen
Két nap alatt több mint hatvan kintornás muzsikált a belvárosban. A pandémia miatt tavaly nem
szervezhették meg a programot, így még nagyobb
lelkesedéssel érkeztek a résztvevők a városba.
A hazai verklisek mellett Svájcból, Németországból, Ausztriából, Hollandiából, Szlovákiából és Szlovéniából is érkeztek
muzsikusok. A programot szervező Keszthelyi Turisztikai
Egyesület vezetése úgy véli, a verklifesztivál bizonyítja, hogy
hatalmas lehetőség van az őszi és tavaszi szezonban is.
A rendezvény nyitányán Keszthely alpolgármestere arról beszélt, szép hagyományt sikerült teremteni a rendezvénnyel. Vozár Péterné hangsúlyozta a fesztivál közösségépítő szerepét. A két nap során a verklimuzsika mellett koncertekkel, műsorokkal várták
a közönséget. A szép őszi hétvégén a régi idők hangulata sokakat vonzott a térre.

Táncpanoráma nagynevű társulatokkal
Idén tizenkilencedik alkalommal rendezték
meg Keszthelyen a Táncpanorámát. Ez évben is nagynevű társulatok léptek fel négy
napon keresztül a Balaton Színházban.
Rendhagyó módon négy előadást
láthatott a közönség. A Bozsik Yvette
Társulat mellett fellépett a Szegedi
Kortárs Balett, a Magyar Nemzeti
Néptáncegyüttes és a Győri Balett
is. A szervező Nemzeti Táncszínház
vezetője, Ertl Péter elmondta, a tervek
szerint jövőre még színesebb repertoárral utaznak a Balaton kulturális
fővárosába. Kiemelte: nagy öröm
számukra, hogy itt is folyamatos az
érdeklődés az előadásaikra.
– Számunkra az nagyon fontos, hogy

ez minél
több emberhez eljusson. Ezért
építünk ilyen
kapcsolatokat, egyrészről azokkal az intézményekkel,
azokkal az önkormányzatokkal, ahol
jó szívvel fogadják a táncelőadásokat.
És ezen keresztül pedig a keszthelyi
közönséggel, hogy jöjjenek, lássák,
minél több szempontból szépíthesse

meg a táncművészet az emberek életét
– fogalmazott. Ertl Péter hozzátette:
már készülnek a jubileumi, huszadik
alkalomra is. A tervek szerint kiegészítő programokkal bővítik majd a
kínálatot.

Retró a divatban, retró a zenében
A Nagy Keszthelyi
Retro Party elnevezésű programon
mindenki megtalálta
a számításait. Gyermekek és felnőttek
egyaránt kalandozhattak a múltban.
A ’80-as évek dalai,
slágerei mellett a negyven évvel ezelőtti
öltözködési stílusba is bepillantást nyertek az
érdeklődők. A rendezvényt a Tamás Éva Játéktára zenekar sajátos hangulatú gyermekkoncertje nyitotta meg. A zenés, interaktív
programon a színész-énekes a gyermekdalok,
mondókák előadásába bevonta a kicsiket is. A té-
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ren játékok sokasága keltette fel a gyermekek érdeklődését. A
fából készült, ötletes ügyességi játékokat sokan kipróbálták.
Az emberek arcára mosolyt csalogató humor sem hiányzott
a színpadról: Porkoláb Tamás humorista szórakoztatta a vendégeket. A délutáni programot színesítette az az előadás, ahol
a résztvevők a ’80-as évek stílusát, a színeket bátran alkalmazó ruhadivatját ismerhették meg. Megtelt a város
főtere a Nagy Keszthelyi Retro Party esti koncertjén is. Soltész Rezső énekes, dalszerző
saját szerzeményeivel és emlékdalaival
aratott fergeteges sikert. A rendezvény a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatásával jött létre. Az
eredeti tervek szerint tavaly szilveszteri
program lett volna, de akkor a korlátozások
a megrendezést nem tették lehetővé.
MFP_image_180x267_0910.indd 1
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Horgászat a Covid-árvákért
A pandémia miatt árván
maradt gyermekek
megsegítésére szerveztek jótékonysági
horgásznapot az ország
három helyszínén. Az
eseményhez Keszthely
is csatlakozott.
A programot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, a tervek szerint jövőre
minden megyében legalább egy helyszínen
horgásznának jótékony célért a résztvevők.
A jótékonysági horgásznap bevétele
ahhoz a Regőczy Alapítványhoz került,
amelyet Áder János és felesége hozott
létre a Covid-árvák megsegítése érdekében. Az esemény megnyitóján elhangzott,
Keszthely nagy örömmel adott helyet
a programnak, hiszen a város számára
kiemelten fontos a horgászsport
és a jótékonyság is.
A horgászok leginkább balint és pontyot
vártak, hogy horogra akadjon.
A szerencsésebbek már az első órában
fogtak néhány dévérkeszeget.

Fajtatalálkozó

a kutyás parkban

Buldogok és mopszok találkoztak a Keszthelyi
Kutyás Park és Piknikkertben. A rendezvényre az
ország minden pontjáról érkeztek ebek és gazdik, sokan – akár több kutyával – kifejezetten a
találkozó miatt utaztak Keszthelyre. A buldog-fajtatalálkozót egy ajkai üzlet szervezte. Az esemény
célja a szórakozás mellett, hogy a Vahur Állatmentő Egyesület számára gyűjtsenek adományokat.
Az állatmentők azt tapasztalják, hogy az utóbbi
években egyre népszerűbb lett az örökbefogadás.
Ugyanakkor a keverék kutyák mellett egyre több
fajtatiszta eb is bajba kerül.
A fajtanapon szépségversenyt is szerveztek, ahol
több kategóriában hirdettek győztest. Nagy népszerűségnek örvendett a kutyával ölben futás, itt
férfi és női kategóriában lehetett indulni. A kutyás
park nagy örömmel adott helyet a programnak.

Emléksarok Csik Ferencnek
Emléksarkot rendeztek be Csik Ferenc olimpiai bajnok úszónak a Fejér György Városi
Könyvtárban, ahol két foteljét, asztalát és falióráját is megtekinthetik az érdeklődők.
Az átadón elhangzott, a sportoló emlékét ma is számos helyszínen őrzik Keszthelyen,
és nagy öröm, hogy újabb tárgyakkal gazdagodhatott a gyűjtemény.
Az emléksarok létrehozásával régi
ígéretét váltotta be a család, hiszen az
olimpikon úszó lánya még 2007-ben
tett ígéretet arra, hogy a hagyaték
bizonyos része Keszthelyre kerül.
A tárgyak Csik Ferenc unokájának
köszönhetően kaptak helyet a könyvtárban. Csik Katalin hangsúlyozta:
aki ezeket az emlékeket meglátja,
leül, elgondolkozik, s lehet, hogy
a pályafutása ezen múlik. Csótár
András, az önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága
elnöke úgy fogalmazott: az életút, melyet Csik Ferenc bejárt,
példaértékű. A Keszthelyi-öbölben tanult meg úszni fiatal
gyerekként, aztán elkerült a gimnázium után Keszthelyről, és

az orvosi egyetemet végezte el. Mindig
kötődött Keszthelyhez, ahogy a család
is. „Büszkék vagyunk arra, hogy a
városban rengeteg emlékhely őrzi az
emlékét” – fogalmazott. Hozzátette:
Csik Ferenc példa lehet a keszthelyi
sportolók számára is. Dr. Iglódi Endre,
a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör
elnöke kifejtette: bízik benne, hogy az
emléksarok arra indítja az embereket,
hogy újabb relikviákat ajánljanak fel.
A Fejér György Városi Könyvtár nagy örömmel fogadta be
a tárlatot. A Csik Ferencnek emléket állító tárlót, a sportoló
foteljét, asztalát és óráját nyitvatartási időben bárki megtekintheti a könyvtár galériáján.

Nyújtsd a kezed!
A Nagykanizsai Tankerületi Központ
kilencvenmillió forintot nyert korábban
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program „Nyújtsd a kezed!” elnevezésű pályázatán. Két gyógypedagógiai
intézmény, köztük a keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola és EGYMI
kapott támogatást a nevelés-oktatáshoz,
valamint a gyógypedagógiai hálózat
fejlesztéséhez. A 2018-ban kezdődő
pályázat zárásaként tartott keszthelyi
konferencián Manninger Jenő ország�gyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a sajátos nevelésű gyermekek oktatását biztosító Zöldmező iskola

jövőbeni korszerűsítését
és az oktatásmódszertan
fejlesztésének lehetőségét továbbra is biztosítani kell. Nagy Bálint,
Keszthely polgármestere
az infrastrukturális
fejlesztések és a közösség
együtthatása kapcsán mondta el, hogy
a Zöldmező iskola „Nyújtsd a kezed!”
programban való részvétele mind a
gyermekeknek, mind a pedagógusoknak
nagy lehetőséget adott.
A támogatott programban a keszthelyi
intézményben az oktató-nevelő munka

fejlesztése több területen megvalósult.
A súlyos, halmozottan sérült és az
integráltan oktatott gyermekek számára
eszközvásárlásra, szakmai füzetek kidolgozására és szülőklubok működtetésére
is lehetőség nyílt – tájékoztatta a konferencia résztvevőit Krasznai Tamásné
intézményvezető.

Színek az égből

Ötvenedik önálló kiállítását nyitotta meg Vollein Ferenc a Kis Szent Teréz karmelita bazilikában.

Az ifjú képzőművészeti munkássága szorosan kötődik
Keszthelyhez. Ez a hatodik önálló tárlata a városban. A
Kis Szent Teréz karmelita bazilika kerengőfolyosóján
szakrális, balatoni és toszkán témájú festményeket mutat
be. Vollein Ferenc eddigi munkásságának legnagyobb
elismerésének tartja, hogy pápai audiencián fogadta őt
a Szentatya, és a neki ajándékozott festménye bekerült
a Vatikáni Múzeum képtárának pápai magángyűjteményébe. Az alkotót méltató Szemes Péter esztéta hangsúlyozta: elismerésre méltó, hogy Ferenc 22 éves korára
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már ötven önálló kiállítással büszkélkedhet. A tárlat
mellé már négy kiadvány is társul. Keszthelyen mutatták
be a Színek az égből című kötetet, melyet Kásler Miklós
miniszter támogatásának köszönhetően adtak ki. A tárlat
megnyitóján Manninger Jenő országgyűlési képviselő
úgy fogalmazott, Ferenc alkotásain visszatükröződik a
hit, az emberek szeretete. Nagy ünnepnek nevezte a tárlatot Keszthely alpolgármestere. Vozár Péterné elmondta,
hogy ezzel a város is adózhat az eucharisztikus kongres�szus gondolatának.
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Rendőrségről
és Hírek
katasztrófavédelemről
Rendőrségi
Figyelmeztet a rendőrség!

A Zala Megyei Közgyűlés a veszélyhelyzetre irányadó jogszabályok következtében
egy év elteltével tarthatott ismét rendes ülést.
a Mura-folyó övezetében
szükség rendkívüli védekezényességi mutatója 2020-ban
A közgyűlés meghallgatta és
rendszeresen
próbálnak
hasi feladatokra, viszont a nyári
79,2
százalék
volt,
ami
8,3
elfogadta
a
megyei
rendőrfőA nyári időszakban a Kesztzánkba
bejutni
Horvátország
időszakban tavaly is több
százalékponttal
magasabb,
kapitány
beszámolóját
Zala
helyi Rendőrkapitányság
irányából.
A
határforgalom
esetben alakultak ki heves
mint
egy
évvel
korábban.
A
megye
közbiztonságának
kiemelten készült a bűnügyi,
alakulását
a
koronavírus-járviharok, melyek megnövelhelyzetéről
és
a
közbiztonság
Központi
Statisztikai
Hivaközbiztonsági helyzet megőrvány
jelentősen
befolyásolték
a tűzoltói beavatkozátal
adatai
alapján
2020-ban
érdekében
tett
intézkedésekzésére. Míg 2020-ban 63, az
ta,
a
személyforgalom
63
sok
számát. A tűzoltósági
Zala
megyében
384
személyi
ről, feladatokról,
valamint
idén 48 vagyon elleni jogsértés
szakterületen
a fő célkitűzés
százalékkal,
a
járműforgalom
sérüléses
közúti
közlekedési
a Zala
Megyei
Katasztrófavolt a rendőrség illetékességi
2020-ban
is
a
tűzesetek
54
százalékkal
esett
vissza
baleset
következett
be,
míg
védelmi
Igazgatóság
vezeterületéhez tartozó balatoni
megelőzése, valamint a tüzek
2019-hez képest. 2020 leg2019-ben 434. A halálos baltőjének
a szervezet 2020.
településeken.
A bejelentések
és káresetek szakszerű, gyors,
fontosabb
rendészeti
feladata
esetek
száma
10,5
százalékévi tevékenységéről
szóló
alapján tíz besurranásos lopás
költséghatékony felszámolása
a
koronavírus-járvány
miatt
kal,
a
könnyű
kimenetelűek
tájékoztatóját.
és három betörés történt. A
volt. Zala megye a horvát és
elrendelt
védelmi
intézkedészáma
19,9
százalékkal
csökA rendőrségi
beszámolóból
rendőrség fokozott figyelmet
szlovén irányú vasúti és közsek
végrehajtása
volt.
kent,
ugyanakkor
a
súlyos
kiderült,
hogy
Zala
megye
kér a lakosságtól, és felhívja a
úti tranzitforgalom színtere,
A
Katasztrófavédelmi
Igazgaesetek
száma
5
százalékkal
illetékességi
területén
a
figyelmet a térségben megígy a lakosság biztonsága
tóság
tájékoztatója
szerint
a
emelkedett.
Hazánk
illegális
regisztrált
bűncselekmények
jelenő bűnözőkre. Dr. Andor
érdekében
az igazgatóság
2020-as
év
a
korábbi
évekhez
migrációban
betöltött
szerepe
számában
az
előző
évekhez
László kapitányságvezető külön kiemelte azokat a
nélkül jutnak be a lakásba. Minden
figyelmeztetés
fokozott
figyelmet
fordít a
képest
viszonylag
csendes
nem
változott,
az
úgynevehasonlóan
csökkenés
tapaszjelenségeket – például a gyanús idegen autók vagy ellenére az idős emberek bizalmának kihasználása
veszélyesáru-szállítmányok
volt.
Havazás,
ónos
eső
és
zett
„zöldhatáros”
illegális
talható.
Zala
megye
rendőri
kerékpárosok megjelenése az utcákban –, amelyek sem ritka. A jogsértésekre szakosodott bűnelköellenőrzésére.
áradások
miatt nem volt
migráció
ismét megélénkült,
szerveinek
nyomozáseredmémegfigyelésével
a lakosság
tudja segíteni
a rendvetők kihasználják
az idősebbrendszeres
korosztály
jóindulaőrség munkáját. Bár az idegenforgalmi szezonban
tát, hiszékenységét. Keszthelyen a napokban egy
a tavalyihoz képest a vagyon elleni bűncselekmébűnelkövető több százezer forintot csalt ki egy
nyek száma 24 százalékkal csökkent a keszthelyi
idős hölgytől. Azzal az ürüggyel kopogott be, hogy
rendőrséghez tartozó balatoni régióban, a rendkeresi az elveszett háziállatát, és a néni bizalmát kiőrség, polgárőrség valamint a segítő szervezetek
használva bejutott az ingatlanba. A rendőrség kéri,
munkája ellenére az elmúlt időszakban is történt
hogy értékeinket ne tartsuk könnyen hozzáférhető
besurranásos eset Keszthelyen. A rendőrség a
helyen, és lehetőleg ne is legyen otthonunkban
Abűnesetek
Magyar Vöröskereszt
keszthelyi
szervezete
és a Keszthelyi
Kórház vérellátója
októberben
is várjamert
a véradókat.
kapcsán gyakran
tapasztalja
– különöindokolatlanul
nagy összegű
készpénz,
gyakUtóbbi
helyen
5-én
(15–18
óráig),
11-én
(13–16),
18-án
(13–16)
és
25-én
(13–16)
óráig
lesz
véradás.
Október
sen a nyári szezonban, de jó időben ősszel is –,
ran az elektronikai védelmi rendszer sem akadály
4-én
Keszthelyen, a VSZK-ban,
14-én
(15–18) Gyenesdiáson,
a községházán,
(12–17)isKeszthehogy(12–14)
az ingatlantulajdonosok,
-használók
nyitva
a bűnözők előtt.
A szomszédi21-én
odafigyelés
sokat
hagyják
nyílászárókat,
ami
alkalmat ad
a besursegít, hogya ne
váljunk áldozattá!
lyen, a aGeorgikon
Kar D
épületében,
28-án
(16–18) Karmacson,
művelődési
házban várják a véradókat.
ranásra szakosodott bűnelkövetőknek, és akadály
Keszthelyi Rendőrkapitányság

Véradások októberben

Javaslatkérés „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre
Javaslatkérés „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre
Keszthely Város
Keszthely
Város Önkormányzata
Önkormányzata Képviselő-testülete
Képviselő-testüle„Pro
Cultura
Keszthely”
kitüntető
címet
adomáte „Pro Cultura Keszthely”
kitüntető
címet
nyozhat azon személy, intézmény, civil szervezet,
adományozhat azon személy, intézmény, civil szerközösség, gazdasági társaság számára, aki/amely
vezet, közösség, gazdasági társaság számára,
Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának
aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális
emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett,
rangjának
emeléséért
különösen
kiemelkedőt
alkotott vagy
folyamatos
tevékenységével
emelte
cselekedett,
alkotott
vagy
folyamatos
tevékenyséa város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal,
gével
emeltegyarapította
a város kulturális
színvonalát,
hagyatékkal
Keszthely
kulturális értékeesetleg
adománnyal, hagyatékkal gyarapította
it, kincseit.
Keszthely kulturális értékeit, kincseit.
A
az elismerésre
elismerésrea aközvélemény
közvélemény
A képviselő-testület
képviselő-testület az
bevonásával
a legszélesebb
legszélesebbkörből
körbőlvárja
várjaaajavaslatojavaslabevonásával a
tokat,
a javaslattétel
feltételei
Keszthely
város
honkat, a javaslattétel
feltételei
Keszthely
város
honlapján (https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek)
(https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek)
megtalálhatók.
megtalálhatók.
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A
A kitüntető
kitüntető cím
cím adományozására
adományozására vonatkozó
vonatkozó kezkezdedeményezéseket
részletes
indokolással
ményezéseket részletes indokolással 2021.
szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszt2021. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni
hely város polgármestere címére (Keszthely Város
Keszthely város polgármestere címére
Önkormányzata, Nagy Bálint polgármester, 8360
(Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint
Keszthely, Fő tér 1.).

polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.).
A javaslattételre
javaslattételrevonatkozó
vonatkozónyomtatvány
nyomtatvány (KezdeA
(Kezdeményezés
Keszthely
Város Önkormányzaményezés Keszthely Város Önkormányzata
Képta Képviselő-testülete
által alapított
kitüntetés
viselő-testülete
által alapított
kitüntetés
átadására)
átadására)Keszthely
letölthetőváros
Keszthely
város (https://
honlapletölthető
honlapjáról
járól (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivapolgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-estal/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/titkarsaigazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).
gi-feladatok).
Nagy Bálint polgármester
Nagy Bálint polgármester

Balatoni Krónika

Gasztro

Szüreti
Batyubanbirkapörkölt
sült töltött alma
Hozzávalók: 1 kg csontos birkahús, 1 nagy fej vörös-

Hozzávaló 6 darabhoz:
hagyma, 2 evőkanál zsír, 1 kávéskanál csípős piros1 csomag fagyasztott leveles
paprika, 1 húsos zöldpaprika, 1-2 gerezd fokhagyma,
tészta
(40 dkg), 6ízlés
db alma,
köménymag,
szerint cseresznyepaprika, só.
10 dkg marcipánmassza,
A hagymát felaprítjuk, a zsíron megfonnyasztjuk, rászórjuk a paprikát,
2 evőkanál narancslekvár,
és máris rádobjuk a húsdarabokat úgy, hogy a nagyobbak kerüljenek alul1 tojás
ra. Megsózzuk,
zúzott fokhagymával, köménnyel ízesítjük, beletesszük

a kicsumázott,
feldarabolt
zöldpaprikát, és a bográcsot rázogatva kissé
Az
almákat félbevágjuk,
a magházakat
megpirítjuk.
Azután
időről
időre kevés vizet aláöntve, s tovább rázogatva
kivájjuk. Az üregbe narancslekvárral
addig
főzzük,
míg
a
hús
megpuhul.
összekevert marcipánmasszát töltünk, és
a gyümölcsöket újból összeillesztjük. A
felengedett leveles tésztát hat egyforma
darabba vágjuk, majd egyenként 2-3
milliméter vastagra nyújtjuk, és 1-1 almát beborítunk vele. A tésztát batyuszerűen összefogjuk, összenyomjuk. Felvert
Magyar és
Vöröskereszt
keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója szeptemberben
tojással A
megkenjük,
200 Celsius-fokon
20-25 perc
alatt apirosra
sütjük. Porcuis várja
véradókat.
Utóbbi helyen 13-án, 20-án és 27-én (mindhárom alkalommal 13–16 óráig)
korral meghintve vagy ribizliöntettel
lesz véradás. 24-én 13–18 óráig légimentős véradás várja a segíteni akarókat.
kínáljuk.

LÉGIMENTŐS VÉRADÁST IS TARTANAK

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.

Rendőrségi Hírek

– Október 4. az Állatok Világnapja

BRIAN
WANSINK
GONDOLATA
AMPER

ENNEK A SEGÍTSÉGÉVEL
ELEKTRON

DERES HAJ

RŐTVAD
PONTY
NAGYSÁGÚ
HAL
LÉPKEDVE

NAPRÓL
NAPRA
TÖRTÉNŐ
TULIUM
VEGYJELE

TRADE MARK

ÜGYES,
TALÁLÉKONY

TÉVÉ

RIADÓZTAT

TILTAKOZÁSI
JOG
VERSENYLÁZ
KUTYAFÉLE
RAGADOZÓ

RÓMAI
EGYES

HOSSZÚ
LEPEL

MESSZIRE

Az állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban
ség megszegése - Btk. 359. § bűncselekmények
hívták életre. A kezdeményezés célja eredetileg
megelőzésére, felszámolására és a felelős állatZSIGMOND,
MÉSZÁROSMAGYAR
BECÉZVE
FEJSZE
tartás világos
szabályainak betartásáért.
a vadon élő állatok pusztulásának
megfékezése
KUTYAFAJTA
A MÉRKŐZÉST
FRANCIA FESDIRIGÁLJA
TŐMŰVÉSZ
volt. Később a kör tágult, minden
állat védelmét
CSAPNIVALÓ
(HENRI)
-VÉ PÁRJA
ANYUCI
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből
felvállalva és mára már inkább a velünk élő
állaGRAMM
AZ INDIAI
tok védelme áll a középpontban.
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
FÜGGETLEKÖNNYEDrészNEDÉS VEBESZÉLGETÉS
ZÉRALAKJA
Az ünnep célja, hogy az ember és állat közti
letek:
TÖRÖK GK.
JELMEZ
JAPÁN
barátságot erősítse
és felhívja a figyelmet
az
JELZÉSE
TÁNCOSNŐ
RÉGÉSZ, KEHORDÓ• „Az állatot úgy kell
tartani, hogy az állat tartása
együttélés fontosságára.
Az ÁllatokKETTŐS
Világnapja
LETKUTATÓ
MÉRTÉK
(AURÉL)
lehetővé
tegye
annak
természetes viselkedését,
alkalmából
szeptember
20.
és
október
4.
között,
A GONDOLAT
FIKTÍV
2. RÉSZE
LETT
az állatvédő szervezetek, állatmenhelyek, állatugyanakkor a környező lakóközösség kialakultFŐVÁROS
BALKEZES
ÜNNEPÉLYES
MEG
orvosok,
önkormányzatok, a NÉBIH, Kormányhi- élet- és szokásrendjét tartósan és szükségteleÍGÉRET
ELEGE VAN a Rendőrség is TYÚKnül ne zavarja.”
vatalok, Nemzeti parkok mellett,
KANALAZ
VALAMIBŐL
NÉPIESEN
felhívja a figyelmet az állatok
védelmére. Köz- VUK
ZENEI
ÁLLATKERT
HÁRMAS
nevelési intézményekben,
nyugdíjas
klubokban,VADKACSÁJA
• „Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani,
FRANCIA
VÉGTELEN
ÍZESÍT
SPORTVEZEVICC!
lakossági fórumokon,
egyéb rendezvényeken,
hogy azok egymást, illetve tükörképüket
ne
TŐ, A FIA ELSZINTÉN NE
REKESZ
PÁRATLAN
NÖKE (JEAN)
SZÉLEI!
láthassák.”
kitelepüléseken kampányol
a
jogsértések,
mint
LÁNY!
KÖTŐSZÖVET
az állatkínzás - Btk. 244.§; orvvadászat
MÉZELŐ FA- Btk.
9-10. SZÁZADI KIJEVI
KIVONATOL
• „Az eb, macska FEJEDELEM
és görény kölyköket nyolche245.§; orvhalászat - Btk. 246. §; tiltott
állatviadal
PARKOLÓ
JELE
ÍZ VÉG!kell tartani.”
szervezése - Btk. 247.§; a veszélyes állat, illetve
tes korukig anyjukkal
Keszthelyi Rendőrkapitányság
veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettA GONDOLAT
3. RÉSZE

szeptember 10.
2021. SZEPTEMBER
24.
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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
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