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– Boldog és büszke vagyok erre az Európa-baj-
noki aranyéremre! Nagyon sok idő és energia 
van ebben a helyezésben és egy nagyon jó csapat, 
akikre mindig számíthatok, nemcsak a felkészülés 
során, hanem a mindennapokban is. Egy igazi 
Skills-család lettünk, ez az érem mindenkié, aki részt vett a felkészülésben valami-
lyen formában – mondta a győztes, aki a 2018-as budapesti EuroSkills, a 2019-es 
kazani WorldSkills után vett részt a 2020-ról 2021-re eltolt grazi EuroSkills verse-
nyen. A felkészülését sokak között Linhart Rita, Németh Nikoletta és Varga Máté 
segítette.
Csótár András, az Asbóth-iskola igazgatója elmondta: az intézmény számára hatal-
mas elismerést jelent a szakmák Európa-bajnokságán elért győzelem. Elmondhatat-
lanul büszkék, hogy Laura a dobogó legfelső fokára állhatott, amivel örökre beírta 
magát az Asbóth-iskola történelmébe.
– Több mint egy évtizede aktívan részt veszünk a Skills Hungary csoport tagjaként 
a megmérettetéseken, melyeken a versenyzőink mindig becsülettel helytálltak. Volt 
néhány dobogós helyezésünk és kiválósági érmünk is, de kétségtelenül a mosta-
ni a legjobb és legszebb eredmény – fogalmazott az igazgató. – Laura nagyon jól 
dolgozott, méghozzá úgy, hogy a szépségápolás versenyszám egy összetett tartal-
mú megmérettetés, sok különböző kategóriával, a pedikűr-manikűrtől kezdve a 
klasszikus kozmetikusi feladatokon át egészen a festési technikákig. A csapatmunka 
is megmutatta az erejét, az iskola és külső szakemberek egyaránt sokat segítettek 
a felkészülésben. Az iskolánk nagyon sokat profitál ebből az eredményből, Laura 
teljesítményét – aki minden tekintetben felkészült, mentálisan is kiválóan helytállt 
– példaként állíthatjuk a diákjaink elé.
Cságoly Laurával következő számunkban részletes interjút olvashatnak.

Európa aranyérmes 
szépségápolója

Tisztelt Szépkorúak!
Egy új típusú kihívás-
sal kellett szembenéznie 
mindannyiunknak az elmúlt 
másfél évben. A közösségi és 
családi események, beszélge-
tések hiánya minden korosz-
tályt nehezen érintett, de az 
idősek azok, akiket  
a legjobban elzárt kapcsola-
toktól, személyes találkozá-
soktól a vírus.
A koronavírus hatása a mai 
napig érezhető a mindennap-
jainkon, azonban a védő-
oltásoknak köszönhetően 
már legtöbbünk védettnek 
mondhatja magát a kórral 
szemben. Ezért biztatok 
minden kedves keszthelyi 
polgárt, hogy vegyen részt a 
közösségi életben, a városi 
programokon, és találkozzon 
a barátaival, családtagjaival; 
próbáljuk bepótolni a bepó-
tolhatatlant. 
A városnak és a városveze-
tésnek is szüksége van arra a 
tapasztalatra és tudásra, me-
lyet az évek során magukba 
szívtak. Az Idősügyi Tanácsot 
is ezért hoztuk létre, mert 
vallom, hogy a szépkorú kor-
osztály bölcs segítsége nélkül 
nem léphetünk előre. E kor-
osztályt köszöntjük az idősek 
napja alkalmából, akiknek 
meg nem szűnő hálával és 
megbecsüléssel tartozunk az 
év minden napján.

Isten tartsa meg Önöket 
egészségben, békességben! 
Felhőtlen, boldog pillana-
tokkal tűzdelt hosszú életet 
kívánok mindannyiuknak!

Cságoly Laura a szépségápolók kate-
góriájában a keszthelyi Asbóth Sándor 
Szakgimnázium színeiben a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel a grazi Euroskills 
versenyen. A sok közül egyben ez az 
intézmény eddigi legjobb eredménye is.

IDŐSEK 
KÖSZÖNTÉSE 
– NAGY BÁLINT 
POLGÁRMESTER

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

Parkoló- és Piacüzemeltetési ágazatához 
határozatlan időre munkatársat keres 
MŰSZAKI KARBANTARTÓ munkakörbe.
Feladatok:
A város területén található parkoló-
automaták javítása, karbantartása:  
• a parkolási rendszer és a parkoló-
automaták folyamatos  működésének 
biztosítása • automaták ürítése ütem-
terv szerint • karbantartás (automa-
ták tisztítása, akkumulátorok, jegyek 
feltöltöttségének biztosítása)
Elvárások:
Villanyszerelő, elektronikai műszerész 
végzettség • B kategóriás jogosítvány  
• Önálló, precíz munkavégzés
Előny: hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, informatikai ismeretek 

Munkavégzés helye: Keszthely 
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz beküldése személyesen, vagy postai,  

illetve elektronikus úton: VÜZ Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
e-mail: titkarsag@khvuz.hu • Tel.: 83/515-331

Pénzügy-szám-
viteli területre 
keres gyakorlat-
tal rendelkező 
MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐT 
azonnali 
kezdéssel, 
teljes munkaidős 
jogviszonyba.

A pályázatot a 
fizetési igény 
megjelölésével 
kérjük megküldeni 
részünkre.

Temetkezési 
részleghez:

ÁLTALÁNOS 
TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ

Útkarbantartó 
brigádba:

LAKATOS 
ÉS TEHER-
GÉPJÁRMŰ- 
VEZETŐ 
munka-
körökbe

KAZÁNKEZELŐ, KARBANTARTÓ 
munkakörbe
Feladatok:
•  hőtermelő és továbbító beren-

dezések napi üzemeltetése
•  közreműködés a jelentkező 

üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok 
megszüntetésében, karbantar-
tási feladatok ellátásában

Elvárások:
• szakmunkás bizonyítvány
•  önálló, precíz, pontos 

munkavégzés
Előny: 
•  kazánkezelő bizonyítvány  

(2-12 t/h) • hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat

állást hirdet

+36304844885

CREATIVE
textilstudio

wwwwww..ccttss--rruuhhaasszzeerrvviizz..hhuuVVaallóórraa  vvaarrrrjjuukk  áállmmaaiitt......

8360Keszthely,Kossuthu.81.+36309757113

BELVÁROSI
reklámdekoráció

wwwwww..rreekkllaammddookkttoorr..hhuuAAzz  ÖÖnn  vvíízziióójjaa  aa  mmii  mmuunnkkáánnkk......

- névjegykártya
- szórólap
- reklámtábla
- autódekoráció, matricázás
- kirakat dekoráció
- egyedi póló készítése
- gépi hímzés
- molinó
- vászonképek készítése
- 3D feliratok

- szabás-varrás, tervezés

- foltozás, bélés csere
- alakra igazítás

- alkalmi ruhák varrása
- nadrág felhajtás
- húzózár csere
- szűkítés - bővítés
- függönyvarrás
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Vérbe fojtott szabadság  

Az őszödi beszéd kiszivárgásának 15. évfor-
dulója alkalmából készült tárlat azt mu-
tatja be, hogy 2006 őszén milyen rendőri 
erőszakkal próbálták letörni a tüntetőket. 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
és Csótár András, a Fidesz helyi elnöke 
fogadta a vándorkiállításnak helyet adó 
kamiont, majd az esti fórumon dr. Gaudi-
Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
ügyvezetője, Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő és Végh Sándor jogsértett mutatta 
be a rendőrterrort idéző tárlatot.

Keszthelyen is látható volt a Vérbe fojtott szabadság című vándorkiállítás.

Ülésezett a képviselő-testület

A szeptemberi soros 
ülés napirendjében 
szerepeltek az önkor-
mányzat gazdasági 
társaságainak első 
félévi beszámolói. A 
HUSZ, a KETÉH, a 
VÜZ és a Városfejlesz-
tő Kft. tájékoztatóit 
egyhangúlag fogadták 
el a képviselők.

A Keszthelyi Televízió beszá-
molója kapcsán Dékány Péter, a 
KÉVE képviselője azt javasolta, 
hogy keressenek új menedzsert 
a társaság élére, mert a televí-
zió veszteséges. Az ügyvezető 
a járvány okozta gazdasági 
nehézségekkel indokolta a nem 
egész hatszázalékos hiányt. A 
KÉVE képviselői szerint nem 
a gazdasági válság, hanem az 
egyoldalú tájékoztatás az oka a 
hiánynak. Sámel József ügyveze-
tő hozzátette, a gazdasági válság 
miatt az első félévben elmaradt 
reklám- és együttműködési 
szerződéseket sikerült már meg-
kötni, azok bevételei a második 
félévben realizálódnak, e mellett 
újabb egy évre nyert a televízió 
támogatást a híradó és a kultu-
rális magazin készítésére. Nagy 
Bálint polgármester és Csótár 

András bizottsági elnök kifejtet-
te, a televízió nonprofit társa-
ság, amely a város értéke, célja 
az önkormányzati munka és a 
városi események, civil szerveze-
tek bemutatása, melyet a járvány 
okozta nehézségek ellenére is jól 
végzett és végez jelenleg is. Ezt 
több képviselő is megköszönte a 
Keszthelyi Televízió munkatársa-
inak. A műsorban pedig lehető-
séget kapnak a KÉVE képviselői 
is a megjelenésre.

A jövő évben is részt vesz az 
önkormányzat a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zatban. Csótár András bizottsági 
elnök kérte a leendő és már reg-
náló hallgatókat, hogy éljenek a 
lehetőséggel. A jogosult pályázók 
közt összesen négymillió forint 
támogatást tudnak szétosztani. 
A kérelmek beadási határideje 
november 5.  

A napirendek előtt a testület egyperces  
néma gyásszal emlékezett dr. Lukács János  
nyugalmazott háziorvosra. 

A Várvölgyi út mentén elte-
rülő, Gyenesdiással határos 
önkormányzati területre 
telepítenek napelemparkot és 
energiatárolót. Ez a projekt 
az önkormányzat korábban 
meghirdetett klímastratégiai 
célkitűzéseinek megvalósí-
tásához is segítséget nyújt, 
melyet az MVM Optimum 
Zrt. valósít meg az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium pályá-
zatán nyert forrás felhasználásával – 
hangzott el a sajtótájékoztatón, melyet 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
és Huber Krisztián, az MVM Opti-
mum Zrt. smart city és energiaközös-
ség igazgatója tartott.

Elhangzott: a projekt mintegy 404 
millió forintból valósul meg, melyhez 
az ITM 235 millió forinttal járult hoz-
zá. A fennmaradó összeget önerőből 
az MVM Optimum biztosítja. Keszt-
hely városa a területtel járul hozzá 
a mintaprojekt megvalósításához. 
Egy olyan energiaközösséget, illetve 

annak működését támogató 
mintaprojektet hoznak létre 
Keszthelyen, ami a környe-
zettudatos személyek számára 
nyújt innovatív energiaellátási 
megoldást. Az energiaközös-
ség a magánszemélyeknek, 
valamint a kis- és középvállal-
kozásoknak lesz hasznos.  
A mintaprojekt első köré-
ben 20 lakos, 5 kkv és az 

önkormányzat bevonásával szűrik le 
a tapasztalatokat. Az energiaközös-
ségben részt vevők számára lehetőség 
nyílik olyan közösségi beruházáshoz 
csatlakozni, amely lehetőséget biztosít 
az energiaköltségek és a széndioxid-
kibocsátás csökkentésére.

Energiaközösséget  
létesítenek Keszthelyen

„A nagy Balaton-parti fejlesztés újabb jelentős állomásához érkezett”– 
hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen a több kilométeres partsza-
kaszt érintő fejlesztés közbeszerzési eljárásának eredményét ismertették. 
Varga Gábor projektmenedzser adott tájékoztatást a közbeszerzési folya-
matról. A Balaton-part fejlesztéséhez a Magyar Művészeti Akadémia építé-
szei számára meghirdetett ötletpályázat mellett a város és a térség lakos-
ságának javaslatait is várta Keszthely Város Önkormányzata. A keszthelyi 
Balaton-part városfejlesztési komplex program közbeszerzési eljárásának 
eredményére vonatkozó határozatát a képviselő-testület 2021. szeptember 17-én hozta meg. Mivel a 
projekt nagyságrendje európai szintet ért el, ezért uniós szintű közbeszerzést kellett kiírni. A hosz-
szú időt igénylő folyamathoz mind műszaki, mind közbeszerzési oldalról megfelelő szakmai segítséget 
kellett hozzátenni. Nagy segítséget nyújtott a Budapesti Beruházási Ügynökség. Velük közösen sikerült 
kiírni azt a közbeszerzést, ami több lépcsőből állva, három részterületre 19 ajánlatot eredményezett. 
A fejlesztés szakaszait Nagy Bálint ismertette, kiemelve, hogy a beruházásban, ami hosszan érinti a 
parti területet, egy új szakaszon, közel két hektáron zöldfelület is megnyitásra kerül. A polgármester 
hozzátette, hogy a fő cél a teljes, 4,5 kilométeres keszthelyi partszakasz egybenyitása. Így egy ligetes, 
árnyékos sétány kerülhet kialakításra, és a meglévő turisztikailag is jelentős pontokat össze lehet kötni, 
aminek eredményeképpen több helyen elérhetővé válik a Balaton. Mindemellett olyan élményelemek 
kerülnek kialakításra sport és szabadidő kategóriában, amik a jelenlegi 2–2,5 hónapos idegenforgalmi 
szezont ki tudják tolni. A parti zónában a kutyás strandtól Gyenesdiás határáig sétány, a wellness zóná-
ban a futballpálya helyén kerékpáros és sportpálya lesz. Egy komplex szabadidőközpontot terveznek, 
figyelembe véve a környezet értékeit. Van egy harmadik eleme a beruházásnak, ami a KRESZ-parkot 
érinti. A parti zóna fejlesztésének nyertese a keszthelyi Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt., míg a 
sport- és szabadidőközpont, illetve a sport alközpont esetében a nyertes a kaposvári Arker Stúdió Kft. A 
nyertes cégek nyilvános bemutatkozását követően aláírták a szerződéseket. Egyidejűleg elkezdődött a 
szakmai munka tervezési része, ami három-négy hónapot vesz igénybe.

Tervezési szakaszban  
a Balaton-parti fejlesztés

Keszthely több pontján már eddig is 
működtek térfigyelő kamerák, a felvé-
telek sok esetben nyújtottak segítsé-
get egy-egy konfliktus tisztázásában. 
Az önkormányzat a VÜZ Kft.-vel, a 
rendőrséggel és a közterület-fel-
ügyelettel közösen választotta ki az új 
kamerák helyét. 

A tervezésnél fontos szempont volt, 
hogy már az első ütemben felszerelt 
kamerák is teljes mértékben működő-
képesek legyenek. Ennek érdekében 
a következő napokban kialakítják a 
központi fogadóegységet, valamint 
három darab átjátszót is telepítenek. 
A beruházás első ütemében kilenc 
kamerát szerelnek fel többek között 
a Lovassy és Apát utca kereszteződé-
sében, a Rákóczi téren, Vaszary és a 
Bercsényi utcai körforgalomnál és a 
karmelita bazilikánál.

A térfigyelők elsősorban a város 
frekventált területein, forgalmas út-
szakaszain kapnak helyet, de lakossá-
gi kérésre is jelöltek ki helyszíneket. A 
beruházás során összesen 31 kamerát 
telepítenek a város különböző pontja-
ira.

Elkezdődött 
Keszthely 
kamerarendszerének 
kiépítése

Huszonötmillió forint önkormány-
zati forrásból készül el Keszthely 
átfogó kamerarendszerének első 
üteme. 
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A Pannon Városok Szövetsége 
mint jó példa szerepelt a 7. 
Nemzetközi KRAFT konferen-
cián Kőszegen. A kora délutáni 
zártkörű egyeztetésen a tagok 
megvizsgálták a még szoro-
sabb és akár szélesebb körű 
együttműködés lehetőségeit, 
valamint megismerték Keszt-
hely új, hamarosan startoló 
applikációját is. Nagy Bálint 
polgármester a nyílt konferen-
cián is bemutatta az alkal-
mazást. Elhangzott, az app 
egészen egyedülálló, az ország 
más önkormányzata még nem 
készített ilyet. A Hello Keszt-
hely várhatóan két héten belül 
elérhető lesz bárki számára. A polgármester hozzátette, a fő 
cél az volt, hogy egy mindenki számára könnyen elérhető, 
fiatalos, könnyen kezelhető rendszert hozzanak létre, amely 
folyamatosan fejleszthető és bővíthető.
A Kőszegen működő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
hét évvel ezelőtt célul tűzte ki, hogy évről évre hazai és 

nemzetközi szakemberek bevonásával vitassák meg a vá-
ros- és régiófejlesztés követendő gyakorlatait, valamint az 
innováció és a fenntarthatóság témáit. A résztvevők az idei 
évben is arra fókuszáltak, hogy hogyan lehet az elméleteket 
a gyakorlatban hasznosítani, valamint térségként együtt, 
hálózatban gondolkodni.

Kreatív város, fenntartható vidék

A márciusi első ütem után szeptemberben fejeződött be a buszvárók korszerűsítése Keszthelyen. A befejező 
ütemben tizennégy megállót újítottak fel. Az építményeket biztonsági üveggel és UV-szűrős tetővel szerelte fel 
a kivitelező. Az egységes arculat megteremtése mellett az is célja volt az önkormányzatnak, hogy az utazók 
kényelmét szolgálja a fejlesztés. Tizenegy olyan helyszínen létesítettek fedett várót, ahol korábban nem volt ilyen. 
A beruházást olyan konstrukcióban végezték el, aminek köszönhetően nem kellett anyagi forrást biztosítani 
a városnak. Városszerte létesítettek citylight reklámtáblákat, amiket az önkormányzat mellett a beruházást 
finanszírozó cég is használhat. 

Negyvenkét új buszváró épült 

A központi kiállítóhelyeken a meghatározó témakör a 
vadászat és természetvédelem egysége, a vizes élőhe-
lyek szerepe és védelme, a biodiverzitás fenntarthatósá-
ga – kezdte a tárlat bemutatását Tóth Csaba, a keszthelyi 
Vadászati Múzeum vezetője. – Számos vidéki program 
színesíti a rendezvénysorozatot, kiemelt helyszíni rangot 
kapott Hatvan, Keszthely és Vásárosnamény. Keszthely 
ezenkívül még egy fontos feladat helyszíne, hiszen a 
Helikon Kastélymúzeum szakembereit kérték fel a szer-
vezők a központi kiállítóhelyen a hazai és nemzetközi 
trófeacsarnok létrehozására. A felkérés az elmúlt évek 
kiemelkedő szakmai munkájának volt köszönhető. 
A HUNGEXPO területén az egyes pavilonok szakmai 
tematikája jól követhető és magas szinten közvetít a 
látogatók felé. 
– A Hal–Víz–Ember pavilon tematikája a Kárpát-medence 
vízi élőhelyeinek a bemutatása. Ez a terem a horgászok 
egyre népesebb táborának a gyűjtőpontja. A látogató 
megismerkedhet az egykor élt és a mai vizek halfajaival, 
a halászat és horgászat tárgyi emlékein keresztül a kor-
szerű, természetközeli horgászat kellékeivel. A Központi 
Magyar Kiállítás termében történelmi séta közben meg-
ismerkedhetünk a Kárpát-medence tizenhat vadászati 
írójával, természetbúvárjaival, vadgazdáival. A Kárpát-
medencei Kincsestár a sepsiszentgyörgyi erdőkből szár-
mazó 180 négyzetméteres zsindellyel fedett fa pavilon. 
A Hagyományos Vadászati Módok termében ismerked-
hetnek meg a látogatók a solymászattal, agarászattal, 
íjászattal, valamint az elöltöltő fegyverek világával. Az 
interaktív elemek ebben a teremben funkcionálnak leg-
jobban, mint ahogy a kültéri látványos hagyományőrző 
bemutatók is ehhez a teremhez kapcsolódnak. Agárfut-
tatás, sólyomrepítés, tízméteres mini lőtér 
a fegyverek kipróbálására, íjászati bemuta-
tók teszik látványossá a programokat.
A teljes installáció a világkiállítás után is 
tovább funkcionál, hisz Keszthelyen a Vadá-
szati Múzeum új épületébe kerül, egyben 
kiteljesítve Keszthelyt a Dunántúl vadászati 
központjává.
– Az egyik legnagyobb látványt kétségkívül 
a Hazai és Külföldi Trófeakiállítás terme 
adja. A közel négyezer négyzetméteres 
terem kialakításának tervezése másfél 
évvel ezelőtt kezdődött. A kiinduló kon-
cepció a keszthelyi Vadászati Múzeum 

diorámaépítésének a gyakorlatát követte, azokat a tech-
nikai és technológiai folyamatokat felhasználva, amik 
már bebizonyították sikerességüket. A közel kétszáz 
egész alakos preparátum mellett az öt kontinens élővilá-
gát bemutató eredeti élőhelyek kialakítására helyeződött 
a hangsúly. A részben hazai vadászoktól, részben osztrák 
és német gyűjtőktől származó preparátumok diorámái-
nak építése közel három hetet vett igénybe, melyet egy 
osztrák és hazai preparátor stáb végzett magas színvo-
nalon. Fajgazdagságát ismerve az afrikai kontinens vezet 
az alapterülete alapján. Ázsia és Amerika elsősorban 
hegyi vadjaival szerepel, sok közülük a maga nemében 
páratlan trófea. Az öreg kontinens áll talán legközelebb 
szívünkhöz. Itt a Kárpát-medencétől a Pireneusokig ve-
zet a dioráma, kiemelve a jellegzetes vadfajokat. A terem 
érdekessége és szakmai szempontból mindenképpen 
a leglátványosabb rész a hazai öt nagyvad-trófeagyűj-
temény, mely közel kétezer darabot ölel fel. A trófeák 
gyűjtését a hazai tájegységi fővadászok végezték az 
ország teljes területéről. Ugyancsak lefedte az országot 
a huszonkét állami erdőgazdaság gyűjtése is. Logiszti-
kában jelentett nagy kihívást a szervezés és az egyedi 
jelölés, valamint a szállítás megszervezése. 
A volumenében jóval egyszerűbb Festetics Trófeaszemle 
tízéves szervezési gyakorlata jelentette a segítséget. 
A történelem és az egykori hazai világrekord, vagy a kö-
zeli eredeti trófeakollekció is ebben a pavilonban kapott 
helyet, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal való közös 
munkának köszönhetően. A látogatói visszajelzések 
alapján jó döntés volt egy méltó különtermet létrehozni 
azoknak a trófeáknak, melyek megalapozták Magyaror-
szág vadászati nagyhatalmi rangját.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Könyv a Vadászati Múzeumról
A 2021. évi Vadászati és Természeti Világkiállítás jegyében 
és támogatásával jelent meg Tóth Csaba „Vadászati Múzeum 
Keszthely” című könyve, melyet lektorált és a könyv ajánlóját 
írta dr. Faragó Sándor professzor, a Soproni Egyetem emeri-
tus rektora: „Keszthely és Vadászati Múzeum. Mára össze-
kapcsolódott e két fogalom. Egy nagy vadászati történelmi 
hagyományokkal rendelkező város ad otthont egy olyan vadászati kiállításnak, 
amely évente 130 ezer látogatót vonz, elvíve jó hírnevét a városnak és vadászat 
ügyének. E színvonallal harmonizál Tóth Csaba PhD múzeumigazgató – aki-
nek elévülhetetlen érdemei vannak a múzeum fejlesztésében – könyve is, ame-
lyet a T. Olvasó a kezében tart. Forgassák szeretettel, élvezettel, büszkeséggel!”

Egy a természettel 
– vadászatról, természetről

Az 1971. évi Budapesti Vadászati Világkiállítás 50. évfordulójára rendezett kiállítás 
és országos programsorozat méltó megünneplése e jeles évfordulónak, 
a programban Keszthely, a városban működő Vadászati Múzeum kiemelt szerepet kapott.
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2021. október 17.

vasárnap 10.00 – 16.00

A belépés díjtalan!

Dekorációs ötletek

Fotósok

Tortacsodák

Szolgáltatói kedvezmények

Smink -és hajköltemények

Ceremóniamesterek

A helyszín bemutatása

Esküvői ruhák

Információ:

Erdős Andrea

eskuvo@helikonkastely.hu

+36 30 166 4441

 XI. Esküvői nyílt nap Keszthelyen

a Helikon Kastélyban

A szakemberek szerint egyedül-
álló a Balatonnál a keményfás liget, 
mely az 1899-es létrehozása óta több 
fafajjal gazdagodott, ma negyvenféle 
védett énekesmadár és több száz 
növényfaj található a területen. 

Nagy Bálint polgármester 2019-
ben kezdeményezte, hogy nyilvánít-
sák zöldterületté a ligetet. Az elha-
tározás az volt, hogy megnyíljon az 
egykori sportkemping területe, és a 
természeti értékek megóvásával kö-
zösségi park jöjjön létre. A Balaton 
Fejlesztési Tanács 7,5 millió forintos 
támogatásához ugyanekkora ösz-
szeget tett az önkormányzat. Ebből 
a pénzből elbontották a régi kerí-
tést a kerékpárút mentén, padokat, 
tájékoztató táblákat és szemeteseket 
helyeztek el, a vasút mentén kiirtották 
a bozótost és kerítést építettek ide.  
A beruházás során az inváziós kőris-

levelű juharokat és a veszélyes egyede-
ket eltávolították. Az önkormányzati 
projektet követően a Helikon Liget 
Egyesület egy 60-70 fő befogadására 
alkalmas faszerkezetű, tetővel fedett, 

oldalt nyitott ún. szaletlit épít a liget 
déli végére. A városvezetés szándéka, 
hogy a pályázatok végeztével is még 
csemetéket, cserjéket telepítsenek, 
szakértők véleménye alapján. 

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület régóta szorgalmazta, hogy az önkormányzat ne befektetési 
területként tekintsen a Halászcsárda és a vasútállomás közt húzódó négyhektáros zöldterületre. 

Megújult az Erzsébet-liget
„Érdeklődve és értékóvó jelenléttel”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Dr. Szabó István professzor Keszthely növényvilágának kiváló ismerője. Kutatja azt,
segíti a megőrzését, tanácsokat ad. Így történt ez a nemrég felújított Erzsébet-liget esetében is.

– Keszthely hegy- és 
dombvidéken, leromlott 
lápterületből, valamint a 
feltöltődéssel veszélyeztetett 
Keszthelyi-öbölből kiemel-
kedő halomgerincen és 
annak parti előterén fejlődött 
várossá, amelyek változatos 
földrajzi környezetét, termé-
szeti képét napjainkban is 
alapvetően meghatározzák – 
fogalmazott dr. Szabó István. 
– Tapasztalataim szerint 
ezek a „körzetek” eleve 
magukban hordoznak olyan 
adottságokat és környezeti 
problémákat, amelyekre egy 
fenntartó településfejlesztés 
során felmerülési helyeik 
és típusaik szerint fókuszálni kell. A 
gazdag zöldfelületi arculat formálásá-
hoz – mintegy örökséghez – hozzájá-
rul az a műveltségi tényező, amelyet 
a Festetics család tagjainak birtokfej-
lesztő tevékenysége, kulturális köre, 
a georgikoni, tanintézeti, akadémiai 
és egyetemi tudósok, tanárok, a helyi 
elöljárók és vállalkozók működése 
jelent. Városunk harmonikus építésze-
ti és zöldfelületi arculata kétségkívül 
vonzó a látogatók és a letelepülni 
szándékozók számára, de mi, itt lakók 
az árnyoldalakat is látjuk. Jellem-
ző a városképi szempontból fontos 
körzetekben a túlzott térkövezés 
(kultúrsivatagosodás), az épületek, 
közlekedési vonalak elhasználódása, a 
természeti környezet rovására foko-
zódó beépítettség. A gyep-, kert- és 
parkfelületek fogyatkozása mellett 
sajnos jellemző a növényfaji sokféleség 
csökkenése, a kellemetlen és veszélyes 
(gyom)fajok, mint bálványfa, zöld 
juhar, gyalogakác, japán keserűfű 
terjedése, különösen az elhanyagolt 
iszapdepókon és romterületeken. 
Szerencsére több jó példát is látunk. 
Napjainkban jobban ügyelnek a veszé-
lyes fák és cserjék eltávolítására, ered-
ményes a Libás strand fejlesztése egy 
helyrehozott zagytéren, a játszóterek 

felújítása és fásítása, készül a Helikon 
park és a belváros zöldrekonstrukciós 
terve, és a régóta méltatlanul elhagyott 
Erzsébet-liget is előtérbe került; az 
önkormányzat elkötelezett a zöldte-
rületté nyilvánítása mellett. 
Az Erzsébet-liget a fiatalok számára 
még ismeretlen, de reméljük hama-
rosan ők és a családok is birtokba 
vehetik a történelmi emlékhelyet.
– Az 1898. szeptember 10-én 
merénylet áldozatául esett Erzsé-
bet királynét nagy tisztelet övezte. 
Keszthelyen egy Balatonhoz vezető 
utca és egy partterület viseli nevét. 
Festetics Tasziló gróf a szeretett ki-
rálynő emlékére a vasútállomás és a 
Halászcsárda közötti lejtős, fás rétet 
adományozta a városnak. A liget 
egy része fennmaradt, a beavatko-
zások ellenére a nedves, parti terü-
let még magán viseli az eredeti ba-
latoni ligeterdők maradványainak 
jegyeit, amit a védelemre méltó ha-
talmas kocsányostölgy- és magyar-
kőris-matuzsálemek tanúsítanak. 
Természetes erdőalkotó fajok közül 
jelen van fűz, hegyi juhar, kislevelű 
hárs, galagonya, nyír. Az évtizedek 
során parkosítási szándékból vad-
gesztenyefasorral, szomorúfűzzel, 
kellően át nem gondoltan platán-

nal és napjainkban kivágott ipari 
nyárfákkal gazdagodott. Mintegy 
negyven védett énekesmadárfajnak 
otthona, a madarak és fák napja 
rendezvényeinek, szabadtéri hang-
versenyeknek alkalmi helyszíne. A 
napjainkban tapasztalható szelektív 
favágás, bozótirtás, kerítésbontás és 
a vasúti pálya felőli védősáv, madár-
odúk kihelyezése, padok, tájékoztató 
tábla már mind a természetvédelmi 
szempontú közterületté tétel első 
jele. Ősszel gyönyörködhetnek a 
lombok színeiben, fedezzék fel, 
vegyék birtokba az Erzsébet-ligetet 
és parkjainkat! Ne feledjék, hogy 
zöld kincseink védelmét, fenntartá-
sát csak kellő érdeklődésünkkel és 
értékóvó jelenlétünkkel demonstrál-

hatjuk és támogathatjuk – tette hozzá 
a professzor. 

Dr. Szabó István professzor 1950-
ben született, Keszthelyen végezte 
egyetemi tanulmányait, azóta 
a városban él, az alma mater 
professzoraként ment nyugdíjba, 
jelenleg a MATE címzetes egye-
temi tanára. A biológiatudomány 
kandidátusa, szakterülete az 
ökológia, a növénytan. Tanszék-
vezetői, oktatói és kutatómun-
kája mellett részt vett az első 
Keszthelyi Tájvédelmi Körzet, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
botanikai előkészítésében, a 
Hévízi-tó biológiai monitorozásá-
ban, Keszthely közterületi fáinak 
leltározásában, vezette a kis-ba-
latoni védett természeti terület 
és vízminőségjavító rendszer 
biológiai monitorozását. Keszthely 
és környéke természeti környeze-
tével és állapotával a millenniumi 
monográfiában, szak- és ismeret-
terjesztő kiadványokban foglalko-
zott, számos előadást tartott. 
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A nagy számban megjelent érdeklődőket Vozár Péterné 
alpolgármester köszöntötte. Beszében rávilágított: a kiállítás 
egyben történelem, hagyomány és kultúra. Így folytatta: 
„kultúra természetesen, hiszen a kulturális örökség napján 
mi másról is beszélhetnénk, mint képzőművészetről egy 
kulturális épületben, amely Keszthely számára nagyon 
fontos.”
Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója elmondta: a 
pandémia a szervezőket dilemma elé állította, hogy a ren-

dezvényt meg tudják-e tartani. „Eb-
ben az évben a hal, halászat a téma, 

olyan alkotásokat láthatunk, amelyek ezekhez kapcsolód-
nak. Akár halat látunk abban az alkotásban, akár magát a 
tevékenységet” – tette hozzá.
A kiállított tárgyak december 31-ig lesznek megtekinthe-
tők.

A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan 
nyitották meg a XIII. Pelso Országos Kerámia- 

és Gobelinbiennálét a Balatoni Múzeumban.  
A tárlaton több mint hatvan textil- és kerá-
miaművész alkotása látható, amelyek a hal  

és a halászat témájában készültek.

Kerámia- és gobelinbiennálé

Szeptemberben a Műszaki Országos Környezetvédelmi 
Egyesület kezdeményezésére fotósétát szerveztek. Az úttörő 
jelleggel, első alkalommal megrendezett ingyenes eseményre 
tizenhat résztvevő érkezett. 

Fotósok sétája

A Műszaki Országos Környezetvédelmi Egyesület 
Keszthely Város Önkormányzatával karöltve hozta létre a 
projektet.
A Helikon Kastélymúzeumnál kezdődő, majd a város 
több pontján is áthaladó fotósétán profi fotósok és a szak-
ma iránt érdeklődő kezdők egyaránt részt vettek.
A képek készítésénél szempont volt a környezetvédelem, a 
klímaváltozás hatásainak érzékeltetése. A fotóséta egyben 
egy alakulóban lévő fotóklub előfutára is. Belovári András 

fotográfus így 
vélekedett: „Akit 
komolyabban 
érdekel a foto-
gráfia, azt sok 
szeretettel várjuk 
az újonnan megalakuló keszthelyi fotóklub tagjai közé, 
aminek a fő helyszíne a Balaton Színház lesz.”
A fotósuli a Balaton partján ért véget.

ADJ VÉRT 
A LÉGIMENTÉSÉRT!
Mentőhelikopter landolt szeptember 24-én a Festetics-kastély parkjá-
ban. A légimentők ezúttal nem riasztásra érkeztek, hanem a Magyar-
országi Légimentésért Alapítvány és Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 
országos véradási kampánya miatt tették le a gépet a park gyepére. A rendhagyó véradó kampány arra hívta fel a figyel-
met, hogy már mind a hét légimentő bázis helikoptere el van látva olyan speciális hűtőtáskával, melyben két egység nulla 
negatív vérkészítmény van. A donorokra e miatt még inkább szükség van, hogy a vérellátás biztosított legyen. A hét hely-
színen zajló véradás egyben rekordkísérlet és verseny volt a bázisok között.  A Magyarországi Légimentésért Alapítvány 
és Magyar Légimentő Nonprofit Kft. kampányában az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt működött közre. 
Kapcsándy Mária, a Magyar Vöröskereszt Keszthely Területi Szervezetének vezetője arról tájékoztatott, hogy összesen 65 
véradó jelent meg a keszthelyi akción, közülük tizenöten első alkalommal nyújtották karjukat embertársaikért. 
Amíg a felnőttek vért adtak, a gyerekeket ugrálóvár és fanyűvő játékok várták, az asbóthos diákok légimentős és csillám-
tetoválásokat készítettek, a Vajda-gimnázium tanulói pedig újraélesztési bemutatót is tartottak. A véradás 18 óráig tartott, 
a mentőhelikopter is eddig állomásozott a kastélyparkban.

Nagyon sokat gondolkodtam, 
hogy is kezdjem... Mutassam 
be a gyakorlati helyemet és a 
környéket? Vagy azt, hogyan 
is kerültem oda, miért válasz-
tottam éppen ezt a szállodát, 
a vendéglátásban pedig éppen 
a pincérszakmát? Nem is 
tudom, hol is kezdjem, mert 
még rengeteg élmény, emlék, 
gondolat kavarog a fejemben. 
Pillantsunk vissza a kezde-
tekre! Eredetileg cukrászatot 
szerettem volna tanulni. Nyol-
cadik osztályban az osztály-
főnököm – látva a jó félévi tanul-
mányi eredményeimet – azt javasolta, 
hogy jelentkezzek a Keszthelyi VSZK 
vendéglátásszervező szakára, és leg-
nagyobb meglepetésemre fel is vettek. 
Egyre jobban megszerettem szakmát és 
az iskolát, szerencsémre kiváló szakmai 
oktatókhoz kerültem. Nekik köszön-
hetően egyre jobban, szívesebben és 
egyre nagyobb lelkesedéssel tanultam a 
pincérszakma csínját-bínját. Ezt látván 
tanáraim egyre több alkalommal kértek 
fel, hogy iskolai bálokon, rendezvénye-
ken és vizsgákon a pincérek munkáját 
segítsem. 
Az egyik ilyen vizsgán találkoztam a 
Hotel Karos Spa F&B igazgatójával, aki 
munkámat látva mondta, hogy szívesen 
látna a szállodában a nyári gyakorlaton 
a tanulók között. Izgatottan vártam 
a nyári szünetet és vele együtt az első 
gyakorlati napomat. A szálloda Zalaka-
ros szélén egy viszonylag csendes, cso-
dálatos környezetben, az élményfürdő 
közelében található. A környék számos 
érdekes természeti látványossággal és 
családi programlehetőséggel büszkél-
kedhet. Ezt az irányt a hotel is követi, 
mert minden generáció megtalálhatja 
a számára megfelelő kikapcsolódási 
lehetőséget. 
Amikor eljött a nagy pillanat, az első 
gyakorlati napom, nagy izgalommal 
léptem be a szálloda kapuján, várva az 
első feladatokat, az első találkozást a 

vendégekkel, tanulókkal és a pincé-
rekkel. Már ezen a napon betekintést 
kaphattam a szálloda minden apró 
szegletébe. A munkaruha átvétele azt 
jelentette számomra, hogy munkatár-
sukká fogadtak a dolgozók. 
Az útbaigazítás után a pulpitusban 
a vendégek fogadásával indítottam 
a szakmai tapasztalatszerzésemet. A 
következő napokban egyre több fogást 
próbáltam ellesni a kollégáktól, miköz-
ben ők is lelkesen taglalták nekem a 
szakma rejtelmeit. Időközben feloldód-
tam, és már magabiztosabbnak éreztem 
magam gyakorlati munkahelyemen. 
Egyre több szituációban álltam meg a 
helyemet, a vendégek sokféle, egyéni 
igénye ellenére is. Találkoztam például 
ételintoleranciában szenvedő, sokféle 
(számomra ismeretlen) nyelven beszélő 
vendégekkel. Elméletben az iskolában 
sokat foglalkoztunk ezekkel a problé-
mákkal és megoldásukkal. A gyakor-
lati megvalósítás a megbeszéltekhez 
hasonlóan zajlott, főként a vendéggel 
való kommunikáción alapult. Néhány 
alkalommal nehezen értettük meg 
egymást, de próbáltuk a helyzetekből 
a legjobbat kihozni. Saját hibáimból 
tanultam a legtöbbet, és a negatív 
kritikákat is a javamra fordítottam. A 
kezdeti időszakban a kollégáim keze 
alá dolgoztam, könnyítve mindenna-
pi munkájukat. Ezután már kialakult 

a kölcsönös bizalom a kollégákkal, 
nagyobb és komolyabb kihívást jelentő 
feladatokban is részt vehettem. Alkal-
mam volt a bor felszolgálásáról tanult 
ismereteimet a gyakorlatban kamatoz-
tatni. Először nagyon izgultam, hogy 
nem felelek meg az elvárásoknak, de 
végül minden gördülékenyen ment. 
A vendégek elismerték és értékelték 
igyekezetemet, sokan gratuláltak, egyre 
többen köszönték meg a munkámat. 
Ezek az apró gesztusok színesítették a 
mindennapjaimat, ezáltal motiváltabb 
lettem a szakma iránt, még több energi-
át fordítottam a munkámra. Minél 
több időt töltöttem a hotelben, annál 
inkább fejlődött a problémamegoldó 
képességem. Voltak olyan munkafo-
lyamatok, amiket már egyedül is meg 
tudtam csinálni, így a magam számára 
is bizonyítottam. Az alapok elsajátítása 
után könnyen vettem az előttem álló 
akadályokat, a munkakörömet egyedül 
is el tudtam látni. Több rendezvényen, 
konferencián, illetve zenés esteken 
vettem részt felszolgálóként, melyeken 
érzékelhettem a vendégek jókedvét. 
Megérte az előkészületekbe fektetett 
energia. Ezen a nyáron alkalmi mun-
kavállalóként dolgoztam a szállodában, 
egyenrangú munkatársként a többi 
pincérrel, és ebben a tanévben már a 
kötelező gyakorlati időmet is a Hotel 
Karos Spában töltöm. 
A járványhelyzet nem volt hatással a 
vendégek létszámára, szép számmal 
látogatták a hotelt. Számos visszatérő 
vendégcsaládunk van, akik évek óta 
szállodánkat választják kikapcsolódá-
suk céljából. 
Minden diáktársamnak hasonló, pozi-
tív, sikerekben gazdag gyakorlati éveket 
kívánok a vendéglátásban. Bátran 
ajánlom a gyakorlati munkahelyemet és 
az iskolámat a „mindentudásra” éhező 
fiataloknak!                      

Császár Eszter
5/13 A osztály (vendéglátásszervező)

ZSZC Keszthelyi Vendéglátó 
Szakképző Iskola és Kollégium

Az első lépésektől az önálló munkáig…

IfjúságBalatoni KRÓNIKA

Néhány nappal ezelőtt azt a feladatot kaptam, hogy írjak a nyári gyakorlatomról: hogy éreztem 
magam, mit tanultam a szakmából ez idő alatt, hogy tudtam kamatoztatni az iskolában megszerzett 
tudásomat a szállodában. 

Téczely Brigitta és Császár Eszter
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Hagyományteremtő szándékkal 
szervezett család- és egészségnapot a 
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti 
Központ a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórummal karöltve.
Varga Veronika, a Keszthelyi Család- 
és Gyermekjóléti Központ vezetője 
elmondta: egyrészt szerettek volna 
tartalmas kikapcsolódást biztosítani a 
keszthelyi családok számára, a másik 
céljuk pedig az volt, hogy a Keszthe-
lyen élő és tanuló fiatalok, családok 
megismerjék a segítő intézményeket, 
s azt, ha szükség lenne rájuk, kihez 
lehet fordulni. Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere a megnyitón elmond-
ta, a város számára kiemelten fonto-
sak a családok. Úgy fogalmazott, a 
közösségépítés a családokkal kezdő-

dik, és egy település működéséhez 
elengedhetetlenek az erős közösségek.      
Horváth Tamás önkormányzati kép-
viselő, a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum vezetője hangsúlyozta: Keszthely 
önkormányzata 2001 óta elkötelezett 
a KEF működésének támogatásában.
– A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
alapfeladata, hogy összehangolja a 
drogprobléma megelőzésében és 
visszaszorításban szerepet játszó 
közösségek, szervezetek, intézmények 
munkáját. Stratégiánk legfontosabb 
eleme a megelőzés. Szerettük volna, 
hogy minél többen megismerjék a 
munkánkat, illetve hogy az embe-
rek tudják, szükség esetén hova kell 
fordulni, kitől, milyen szervezettől 
kaphatnak segítséget. A prevenció 

számunkra nagyon fontos értéket 
képvisel, hiszen ez az elsődleges 
beavatkozási terület, ahol alapvető 
elvként a családok megerősítése, tá-
mogatása, illetve a fiatalok egészséges 
életszemléletének kialakítása szerepel 
– mondta.
Keszthely közép- és általános iskolá-
iból érkeztek ötfős csapatok a család- 
és egészségnapra. A Fő téren a város 
segítő szolgálatai mutatkoztak be a 
fiataloknak. A diákok találkozhattak 
többek között az Egészségfejlesz-
tési Iroda, az Alapellátási Intézet, a 
Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársaival is. A csapatoknak 
feladatokat kellett megoldaniuk, 
emellett pedig hasznos ismereteket is 
szereztek.  

Családi egészségnapot szerveztek

Komoly sikereket értek el az elmúlt hétvégén  
a keszthelyi Balaton Vívóklub sportolói

Szombaton léptek pástra a kadet korosztály 
vívói, ahol a női versenyben Pátri Maja maga-
biztos versenyzéssel, 95 indulóból megszerezte 
az első helyet. Szintén ezen a napon remekelt 
Király Mátyás a férfiak mezőnyében, 105 indu-
lóból az előkelő 7. helyet megszerezve.
Vasárnap szintén folytatta a két sportoló a 
menetelést. Junior korosztályban Pátri Maja 
115 indulóból 3. lett, míg Király Mátyás 128 
indulóból a 8. helyen végzett. 
A két versenyző ezzel az eredménnyel kadet 
korosztályban a magyar nemzeti válogatott, 
junior korosztályban pedig az utazókeret tagja. 
Gratulálunk a sikereikhez! Mindkét versenyző 
edzője Borosné Eitner Kinga.

2021. szeptember 25–26-án Buda-
pesten, a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnok vívótermében került 
megrendezésre kadet és junior 
korosztályban a párbajtőr magyar 
kupa Olimpiai Reménységek 
Versenye. 
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A HUPIKÉK
TÖRPIKÉK

EGYIKE

OLD TIMER

IDEGEN-
FORGALOM
A NIGÉRIAI

NAIRA PÉNZ-
NEMKÓDJA

ITTRIUM
VEGYJELE

MONGOL
SIVATAG

LIBA HANG
KITERJEDÉS

BIZONY
OLCSÓ (RE-
PÜLŐJEGY)

FLUOR
MOHÓ EVÉS

TÖRÖK BÍRÓ
KIÜTÉS JELE

LIBÉRIA
HATÁRAI!

BEKAPCSO-
LÓGOMB
FELIRATA

VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNY

SZABÓ LŐ-
RINC IDÉZET
STAR TREK

TÁRSADALOM
NÉMA BOCI!

BÓR
VEGYJELE

EGYFAJTA
NÉGYSZÖG

OROSZ
FOLYÓ

A "C" ZENEI
HANG FÖLÖT-
TI FÉLHANG

CSÖKKEN
A VÍZSZINT
ANDREW ...

WEBBER; MU-
SICALSZERZŐ

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG
NÉMET ÍRÓ
(GÜNTER,

1927-2015)

EGYETÉRTÉS

"A" VÉGTAG

DÉL-
AMERIKAI
RÁGCSÁLÓ

ÜRES KAS!

SZINTÚGY
AZ EMBERI

TÖRTÉNELEM
ELSŐ

IDŐSZAKA

REKESZ

MIKORTÓL?

KÖRLET
KÖZEPE!

IPSZILON !
AZ IDÉZET
2. RÉSZE Á
AMELY

DOLGOK

AUTÓ-
FÓKUSZ R.

TÉESZ

MAGYAR
SPORT-

SZERVEZET

IDÉNY
VÉGEI!
...MAN;

DENEVÉR-
EMBER

SÁV ELEJE!
INNOVÁCIÓS
ÉS TECHNO-
LÓGIAI MI-

NISZTÉRIUM

FIA,
LONDONBAN

LEJJEBB

ÉNEKES
HÁZASPÁR
(MARGÓ

ÉS GUSZTI)
ZÁR RÉSZE!

EGYSZERŰ
SZÁMÍTÓGÉ-
PES NYELV

ÉPÍTÉSI
ANYAG

TUFA
EGYNEMŰI

A LEGVÉKO-
NYABB BETŰ

LITER

FLUOR

IDOM
CENTRUMA!

KÁLIUM
VEGYJELE

SKÁLA

AZ IDÉZET
3. RÉSZE

RÓMAI
ÖTVENES

A központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló 345/2014. 
(XII. 23.) kormányrendeletben 
foglaltak alapján szükséges-
sé vált Keszthely város egyes 
közterületeivel kapcsolatban 
a hiányzó vagy nem megfelelő 
közterület jelleg meghatározása, 
valamint egyes új közterületek 
elnevezése.  
Keszthely Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a 
közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás szabályairól, az 
emléktábla-állítás rendjéről szó-

ló 40/2007. (XI. 30.) önkormány-
zati rendelete 7. § (2) bekezdése 
alapján a közterület elnevezésé-
re, megváltoztatására irányuló 
kezdeményezést a Városstraté-
giai Bizottság megtárgyalta, és 
a 4/2021. (IX. 28.) sz. bizottsági 
határozatában az alábbi javasla-
tokat fogalmazta meg:
- 1544/1 helyrajzi számú kivett 
közterület elnevezése Csengey 
Dénes sétány
A rendelet 7. § (3) bekezdése 
alapján a bizottsági javaslatot a 
képviselő-testület által történő 

tárgyalást megelőzően 15 napra 
a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni. Az elnevezéssel kap-
csolatban benyújtott észrevéte-
leket is a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. 
Tájékoztatom Önöket, hogy 
a közterületek elnevezésére 
vonatkozó javaslatoknak a 
polgármesteri hivatal Önkor-
mányzati és Igazgatási Osztályá-
ra történő benyújtási határideje 
(8360 Keszthely, Fő tér 1. ) 
2021. október 18. (hétfő). 

Nagy Bálint polgármester

HIRDETMÉNY

Keszthely Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
október 27-én (szerdán) 16 órakor 

közmeghallgatást tart 
a polgármesteri hivatal 

udvari tárgyalójában.

Roma nemzetiségi önkormányzat 

közmeghallgatása
-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. október 22-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.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Zöldséges tésztafészek

A spagettit lobogó, sós vízben kifőzzük, majd lecsepegtetjük. Egy tűzálló tálat 
kivajazunk, a hosszú tésztaszálakból „fészkeket” formálunk, és egymás mellé rakjuk 
őket. A zöldségféléket megtisztítjuk, amelyiket szükséges, feldaraboljuk, és 4-5 perc alatt előfőzzük. A vajon megpirítjuk a 
lisztet, felöntjük a tejjel, és folyamatosan kevergetve besűrítjük. A tűzről levéve sóval, őrölt borssal ízesítjük, és a krémsajtot 
is elkeverjük benne. A lecsepegtetett zöldségfélékkel megtöltjük a fészkeket, a mártással leöntjük, és előmelegített sütőben 
200 Celsius-fokon 15-20 perc alatt átsütjük. Forrón, finomra vágott snidlinggel meghintve kínáljuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 40 dkg spagetti (durumbúzából), 5 dkg vaj, 80 dkg 
vegyes zöldség (idény és kedvünk szerint). 
A mártáshoz: 6 dkg vaj, 6 dkg liszt, 3 dl tej, 10 dkg krémsajt, 
őrölt fehér bors, só, 1 csomag snidling.

Közmeghallgatást tartanak
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.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Goldmark Károly Művelődési Központ 

(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) 

igazgatói beosztásának 
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes 
terjedelemben megtalálható Keszthely Város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

Nagy Bálint polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Fejér György Városi Könyvtár 

(8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) 

igazgatói beosztásának 
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes 
terjedelemben megtalálható Keszthely Város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

Nagy Bálint polgármester

Kisállatok és termények 

Kisállatokat simogathattak a gyerekek a Georgikon 
Majortörténeti Kiállítóhely udvarán megrendezett 
kisállat- és terménybemutató rendezvényen. Bemu-
tatók, kocsikázás, játékok is várták a látogatókat.
A kicsik nagyon élvezték, hogy közvetlen közelről 
találkozhattak nyulakkal, szamárral, hörcsögökkel, 
tengerimalacokkal, díszgalambokkal, fürjekkel, 
macskákkal és egyéb állatokkal.
A rendezvénnyel az állattartást, az állatokkal való 
foglalkozást, a zöldségtermesztést szeretnék 
népszerűsíteni a családok körében. A múzeum 
vezetője, Horváth Zoltán így nyilatkozott: „A célunk 
tulajdonképpen a hagyományokhoz kapcsolódik. 
Szeretnénk egy kicsit feleleveníteni az ősznek ezt 
a nagyszerű áldását, és bemutatni azokat a termé-
nyeket, gyümölcsöket, amiket ilyenkor az asztalra 
teszünk” – mondta el a vezető.
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A megújult Kia Ceed család kategóriájának legjobb kapcsolódási 
funkcióival inspirál. A kompakt méretű Ceed, a sportos megjelenésű 
ProCeed és a praktikus Ceed kombi Plug-in Hybrid teszi ezt a triót  
a legstílusosabb és legegységesebb családdá.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A hirdetésben megjelenített gépjárművek üzemanyag-fogyasztása (súlyozott vegyes/vegyes): 1,3-1,5/4,6-7,4 l/100 km; CO2-kibocsátása (súlyozott vegyes/vegyes) 29-33/113-168 g/km. 
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési 
feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét 
mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

GGaaddááccssii  AAuuttóóhháázz  KKfftt..

8360 Keszthely, Tapolcai u. 54.
Tel: 83 511 040 | www.kiagadacsi.hu

Egy összetartó család.
Inspiráló kapcsolat. A megújult Ceed család.

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

Hidden Forest tapéta (vlies) 
7.499 Ft/tekercs
(53 cm széles/10 fm)

Október 7–10-ig

 20% kedvezmény 

  minden nem akciós

  darabszõnyegre, 

  függönyre, 

 karnisra és 

tapétára!

A Galamour-

napokra való 

tekintettel 

üzletünk 

vasárnap is 

nyitva tart!

a Keszthelyi 

DIEGO
® 

Áruházban!

Egyéb kedvezménnyel nem összevonható, csak a teljes áras termékekre vonatkozik.Egyéb kedvezménnyel nem összevonható, csak a teljes áras termékekre vonatkozik.

Santa Lucia voile 
narancs fényáteresztő 
függöny
295 cm-es tekercsben 
5.602 Ft/fm

Vegas Home 
18ESE szőnyeg 
160x230cm 44.990 Ft

ŐSZI-TÉLI
KATALÓGUS

LAMINÁLT PADLÓ SZŐNYEG

PADLÓSZŐNYEG

2021
2022

VINYL PADLÓ

FÜGGÖNY
TAPÉTA

Legújabb õszi-téli 
termékkatalógusunk 

megérkezett! 

20%20%--

Keresse áruházunkban!


