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9 milliárdos fejlesztés és bõvítés
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Minden esztendőben fejet kell hajtanunk azok előtt, 
akik életüket adták a szabadságért – hangzott el 
Keszthelyen, az új helyre került Fehér ember  
szobornál tartott 1956-os megemlékezésen.

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

Textreklám:
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• Műsortámogatás
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

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

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Különlegesnek nevezte az idei megemlékezést 
Keszthely polgármestere. Nagy Bálint hangsúlyoz-
ta: a keszthelyi emberek kérésének eleget téve 
méltó helyre került a fehér embert mintázó emlék-
mű. A szobor történetének felidézését követően a 
városvezető arról beszélt, hogy az 1956-os esemé-
nyek bevilágították a 20. századi európai történelem 
egét.
– Bár a forradalmat leverték, éppen a lázadás vérbe 
fojtása mutatta meg, hogy nem azé az igazi erő, 
aki tankok tetején érkezik, hanem azé, akinek van 
bátorsága túlerővel szemben is kiállni az igazsá-
gért. A Gyurcsány-kormány, amikor ötven évvel 
később vízágyúkkal és gumilövedékekkel támadt 
a budapesti békés tüntetőkre, ugyanebbe a hibába 
esett: hatalmának erőfitogtatásával ismerte el, 
hogy valójában nincs mögöttük valódi felhatalma-
zás. 2010-ben aztán elsöprő kétharmaddal ki is 
nyilvánította demokratikus véleményét az ország, 
ám tizenöt évvel később ma ott tartunk, hogy azok, 
akik akkor meg akarták félemlíteni az országot, ma 
ismét a hatalomra törnek. Nem hagyhatjuk, hogy 
visszatérjen a múlt!  – mondta a polgármester.
Benke Ferenc – aki 15 évesen harcolt a szovjet 
tankok ellen ’56-ban Budapest utcáin – köszöne-
tet mondott azért, hogy az ’56-os emlékmű méltó 
helyet kapott. 
A beszédeket és köszöntőket követően megáldották 
az új helyre került emlékművet. Az ünnepséget – 
melyen közreműködött Besenczi Árpád, a Hevesi 
Sándor Színház igazgatója és a Zalai Balaton-part 
Ifjúsági Fúvószenekar – koszorúzás, majd fáklyás 
felvonulás zárta. 

Az évforduló előes-
téjén Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget 
vezető miniszter mél-
tatta a keszthelyi forra-
dalmi eseményeket, ki-
emelve: „Nekünk jutott 
az is, hogy élhetünk a 
szabadságban, élhetünk 
a szabadsággal és élhe-
tünk a szabadságért. 
Egy olyan országot épít-
hetünk, ahol vannak 
közös értékeink és ahol 
összetartozunk. Olyan 
jövőt építhetünk, amely megerősíti a magyarságot és biztosítja 
megmaradását, és olyan biztonságot, melyben mindenki mun-
kája, tehetsége szerint gyarapodhat, léphet előbbre.”
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője köszönetet 
mondott mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy méltó 
helyén állhat a keszthelyi ’56-os emlékmű, majd felidézte a 
2006-os budapesti eseményeket. „Provokáció és megfélemlí-
tés egyszerre volt jelen. Sajnos máig velünk él a történelem, és 
tennünk kell azért, hogy ezt mielőbb, remélhetőleg már jövőre 
lezárjuk” – fogalmazott. 

A hősök előtt  
     fejet hajtva 
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Összesen huszonhárom napirendi pontot tárgyaltak az 
ülésen. A keszthelyi képviselők sürgősséggel határoztak 
kerékpárút-fejlesztésről és a Lovassy utca felújításáról. 
Az Ady Endre utcai teniszpálya ügyében is döntöttek. Az 
átmeneti időszakra is biztosítják a létesítmény üzemel-
tetését. Babaköszöntő csomag lesz Keszthelyen. A város 
novembertől ad babaápolási szereket és más, gyermek-
gondozáshoz szükséges eszközöket. Lezárult a zeneiskola, 
a tanuszoda és egyéb önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére kiírt közbeszerzés, melyet meg is szava-

zott a testület. Az ülésen rendeletet alkottak a keszthelyi 
taxiállomások igénybevételéről, és döntöttek a háziorvosi 
körzetek felülvizsgálatáról. Az önkormányzat együttmű-
ködést tervez a Magyar Vitorlás Szövetséggel. A város 
célja, hogy mindenki számára elérhető vízre jutási lehető-
séget biztosítson. Tájékoztatót fogadtak el a képviselők az 
önkormányzat belső ellenőrzéséről, és pályázat kiírásáról 
döntöttek a Keszthelyi Televízió ügyvezetői teendőinek 
ellátására. Zárt ülésen tárgyaltak a Pro Cultura Keszthely 
kitüntető cím adományozásáról.

A beruházásoktól a gyorshajtókig

Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere tájékoz-
tatóban foglalta össze az 
elmúlt időszak legfonto-
sabb fejlesztéseit, ese-
ményeit. Beszélt egyebek 
között a járvány hatásairól, 
a strandok és a Balaton-
part fejlesztéséről, az ipari 
parkról, a játszó- és kö-
zösségi terekről, a sörház 
és a Kísérleti utcai óvoda 
helyzetéről, a közlekedési 
fejlesztésekről, a busz-
megálló-felújításokról, 
mondván: a számos beru-
házás mellett az örökölt 
problémás projektek nagy 
részét is sikerült rendez-

ni. A Kísérleti utca óvoda 
beruházása ügyében még 
tárgyalnak, a cél, hogy 
mielőbb újraindulhasson a 
munka. 
A városvezetés ezúttal 
is lehetőséget biztosított 
arra, hogy a kérdéseket 
előzetesen, írásos formá-
ban is be lehessen nyújta-
ni. A válaszokból kiderült, 
hogy az önkormányzat 
minden évben forrást 
biztosít a kezelésében lévő 
utak felújítására. Kérték 
a lakosságot, hogy jelez-
zék igényeiket. A Zsidi és 
Csapás út megnövekedett 
forgalma mérséklődni 

fog, hiszen hamarosan 
elkészül a Rezi úti körfor-
galom. A kutyás strand-
hoz vezető kerékpárúttal 
kapcsolatban is érkezett 
kérdés. A válaszban 
elhangzott, hogy szélesí-
teni fogják az úttestet. A 
Szalasztó és a Bécsi kapu 
utca is szóba került. A 
polgármester elmondta, a 
kérdés aktuális: egy jövő 
heti munkamegbeszélésen 
vizsgálják a Szalasztó utca 
kétirányúsításának és a 
Bécsi kapu út felújításá-
nak lehetőségét. A sörház-
zal kapcsolatos kérdésre 
a polgármester elmondta, 

hogy 600 millió forintért 
adták el az érsekségnek 
az épületet, melyből a pá-
lyázati visszafizetést és az 
eddigi városi kifizetéseket 
is fedezni tudják. Mind-
emellett a főegyházmegye 
kilencmilliárd forintos 
fejlesztést fog ott vég-
rehajtani. Ilyen mértékű 
beruházás még nem volt 
a városban. A kérdezőktől 
jelzés érkezett, hogy a 
Zsidi úton sok a gyorshaj-
tó. A rendőrség és a pol-
gármester is ígérte, hogy 
megvizsgálják, hogyan 
tudják hatékonyabban 
kiszűrni a szabálysértőket.

Egyebek mellett babaköszöntő csomagról és közbeszerzésekről  
is döntöttek a képviselő-testület tagjai az októberi soros ülésen. 

Babaköszöntő csomag    
és közbeszerzések

A fejlesztésekről 
tartott sajtótájékoz-
tatón elhangzott: 
a Ranolder-iskola 
régóta küszködik 
helyhiánnyal, az 
épület állapota és 
mérete nem elégíti 
ki a kor pedagógiai 
igényeit. A szük-
séges infrastruktu-
rális bővítés csak 
területbővítéssel 
lehetséges, ezért a 
fenntartó Veszprémi Főegyházmegye 
megvásárolta a Reischl-féle sörházat. 

– A kormány történelmi léptékű, 
300 milliárd forintos iskolafejlesztési 
programjának részeként kapta a tá-
mogatást az egyházmegye – jelentette 
be Schanda Tamás miniszterhelyet-
tes. – A támogatásból megújulnak 
az oktatási intézményben a burko-
latok, a belső nyílászárók, a teljes 
épületgépészeti és épületvillamossági 
rendszer, valamint frissül az oktatási 
eszközpark is, és korszerűbb étkező 
várja majd a gyermekeket és az itt 
dolgozó pedagógusokat.

A kilencmilliárd forintból torna-
csarnok és uszoda is épül a Sörház ut-
cai parkoló helyén. A sörház-projekt 
keretében félbehagyott ipari műem-
lék épületben közösségi, kulturális és 
kiszolgálótereket hoznak létre, az ud-
varban parkoló és további szabadtéri 

létesítmények lesznek. Az érsekség 
ezeket a létesítményeket a városlakók 
előtt is megnyitja majd.

Nagy Bálint polgármester a fejlesz-
tés kapcsán úgy fogalmazott, hogy 
a megörökölt, komoly nehézségeket 
okozó sörház-projektet sikerré tudták 
alakítani. 

– Hosszas szakmai munka előzte 
meg azt a pillanatot, hogy eljutottunk 
oda, hogy érsek úrral, a kormány 
támogatásával megoldás születhetett 
ebben a kérdésben is. És az eredeti 
projektnél egy volumenében összeg-
szerűen kilencszer nagyobb projektet 
tudunk megvalósítani Keszthely 
szívében, a belvárosban, ami több 
szempontból is nagyon örvendetes 
nemcsak a város, hanem az egész 
térség számára – fogalmazott.

Manninger Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője hangsúlyozta: 

ritka, hogy ilyen 
fontos, stratégiai 
dologról lehet 
bejelentést tenni. 
Hozzátette, az 
egyházi oktatásnak 
van tere, és igény 
is van rá. Öröm-
telinek nevezte, 
hogy egy siker-
telen projekt jóra 
fordult, és a terület 
még jobban lesz 
hasznosítva.

– Minden olyan intézmény, ami 
erősödik, vonzza az oktatást, a fejlő-
dést, a kultúrát, mindenképpen hasz-
nos a város számára, a városközpon-
tot erősíti. Biztos vagyok benne, hogy 
ezek a beruházások sokféleképpen 
betöltik ezt a szerepet is – mondta.

Dr. Udvardy György veszprémi 
érsek szerint a beruházás rendkívüli 
és előremutató. A fejlesztés nemcsak 
az iskola, hanem más intézmények, 
sportegyesületek, a város és a térség 
igényeit is szem előtt tudja tartani. 
Úgy fogalmazott, hogy rendkívüli 
és előremutató fejlesztésről van szó. 
Kiemelte: nemcsak egyszerűen egy 
oktatási intézmény fejlesztéséről, kul-
turális terek létrehozásáról, a pihenés, 
kikapcsolódás, vagy a sport tereinek 
kialakításáról van szó, hanem olyan 
innovációról, amire nagy szükség 
van. 

Jelentős összegből, kilencmilliárd forintból bővítik és fejlesztik a keszthelyi Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskolát. A Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozó intézmény tornacsarnokot, 
uszodát kap, és teljesen felújítják az épületet. A bővítés a sörház területén lesz, az érsekség ugyanis 
megvásárolta az önkormányzattól a területet. 

Iskolafejlesztés, közösségi terek  
– kilencmilliárdos támogatással

A fórumon elhangzott, fontos tudatosítani a választókban, hogy az ellenzék vezető ereje Gyurcsány Ferenc, még akkor is, ha 
ő ennek az ellenkezőjét szeretné elhitetni az emberekkel. 
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! kampány a térségben is jól 
halad, mintegy 15 ezer aláírás gyűlt össze eddig.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere arról beszélt, a város számos fejlesztést köszönhet a kormányzati támogatásoknak. 
Emellett úgy véli, rendkívül fontos az is, hogy a keszthelyi és a környékbeli emberekkel is személyesen tudnak találkozni.

Gyopáros: Gyurcsány az ellenzék vezető ereje
„Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége a magyar történelem gyászos időszaka volt” – hangsúlyoz-
ta keszthelyi fórumán Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
a Fidesz országjárásának keretén belül érkezett Keszthelyre. 

Legtöbben írásban kérdeztek, de voltak, akik személyesen jelentek meg a közmeghallgatáson, melyet a keszt-
helyi önkormányzat tartott a Balaton Színházban. Elsősorban fejlesztésekkel és közlekedéssel kapcsolatos 
kérdések hangzottak el, de gyorshajtókkal kapcsolatosan is érkezett kérelem.
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Az akkor még üres Hanczók-réten 
egy országosan egyedülálló intéz-
ményt hozott létre saját vagyoná-
ból dr. Jobs Viktor. A szanatórium 
vezetője és egyedüli állandó orvosa 
bécsi és budapesti meghívott orvo-
sokkal dolgozott. Közel ezer műté-
tet hajtottak itt végre, 139 gyermek 
született és 4700 beteget ápoltak itt 
az intézmény 1951-es államosításá-
ig. A megalázó kisajátítást méltó-
sággal viselő Jobs Viktor eztán is a 
gyógyításnak szentelte egész életét. 

Papp Péter, a keszthelyi kórház 
korábbi gazdasági vezetője szerint 

emberileg és orvosilag is példát 
mutatott az alapító, akinek emléke 
előtt koszorúzással tisztelegtek az 
alapítás évfordulóján. Jobs Viktor 
unokája, Keszthely polgármestere 
és az Egyesített Szociális Intézmény 
vezetése koszorúzta meg az ESZI 
homlokzatán található emléktáblát.

Az eseményen felmerült, hogy a 
család tulajdonában álló hagyaték-
ból érdemes lenne kiállítást ren-
dezni a városban. 

Nagy Bálint polgármestere el-
mondta, a következő évi költségve-
tési tárgyaláskor a testület elé viszi 
a javaslatot. 

1926 októberében kezdte 
meg működését a Dr. Jobs 
Szanatórium a mai Csók 
István utcában. 

95 éve nyílt meg  
a Jobs Szanatórium

Séta az egészségért
Idén a vadászati világkiállítás apropóján szervezték meg a 
Séta az egészségért programot. A Fő tértől a Vadászati Mú-
zeumig kijelölt egy kilométeres távot teljesítették a részt-
vevők. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás 
fontosságára. A mintegy két évtizede megrendezett 
eseményhez idén is fiatalok, idősebbek és mozgáskorláto-
zottak is csatlakoztak. Nemes Klára, a program szervezője 

elmondta, örömmel tölti el, hogy évről évre csatlakoznak 
hozzájuk új érdeklődők is. Hozzátette: nagyon fontos az 
együttlét, az hogy közösséget tudjanak alapítani. A közös 
sétálás során akár kialakulhatnak baráti kapcsolatok is, így 
majd a későbbiekben együtt tudnak megtenni egy-egy kö-
zös távot. A séta végén a csapat megtekintette a Vadászati 
Múzeum kiállításait.

Magyarok kenyere, 
15 millió szem búzaszem
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében 
Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok 
lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók magyar 
gyermekeket segítő szervezeteknek, rászoruló gyermekeknek és 
családoknak. Ebben az évben 198 zalai adományozótól 37 tonna 
búza érkezett.
A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program adományozó 
ünnepségén Keszthelyt Sáringer-Kenyeres Marcell természetvé-
delmi mérnök, önkormányzati képviselő képviselte, aki oklevelet 
vehetett át.
– Megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy a „Magyarok 
Kenyere – 15 millió búzaszem” program átadó ünnepségén én 
képviselhettem Keszthely városát – fogalmazott, hozzátéve: a ma-
gyar gazdák adománya idén is több tízezer rászoruló honfitársunk 
ellátásához járult hozzá, szerte a Kárpát-medencében.
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„Megtisztelő, szép feladat volt”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Interjú Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

„Nagyon nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy két évtizeden keresztül 
képviselhettem Keszthelyt és környé-
két, illetve Zala megye keleti részét 
az Országgyűlésben. Alaposan végig-
gondoltam, hogy egészségi állapotom 
lehetővé teszi-e, hogy jövőre még négy 
évre kérhessem a Keszthely központú 
választókerület képviselői mandátumát 
a zalai emberektől. Hosszas mérlege-
lés után azt a döntést hoztam, hogy 
2022-ben nem indulok egyéni válasz-
tókerületi képviselőként, illetve átadom 
a választókerületi elnöki tisztséget. 
Mindenkinek köszönöm, aki segítette a 
munkámat!”
Manninger Jenő, a térség országgyű-
lési képviselője jelentette ki mindezt 
sajtótájékoztatón, hozzátéve: a dönté-
sét megkönnyítette, hogy lát alkalmas 
utódot a feladatok ellátására. 
– Nagy Bálint, Keszthely polgármes-
tere végigjárta a közéleti ranglétrát, és 
eddig mindig kivívta a választók bizal-
mát. Előbb hosszú éveken át segítette 
a képviselői munkámat, majd városi 
képviselőként és alpolgármesterként 
szolgálta Keszthelyt. 2019 őszén maga-
biztosan nyerte el városa polgármes-

teri tisztségét, hivatalát 
azóta is alázattal, szorgal-
masan és eredményesen 
látja el. Természetesen 
mindig számíthat majd 
rám, 2022 tavaszáig kép-
viselőként fogom segíteni 
őt és a térséget, s utána 
is más munkakörök-
ben ugyan, de erőmhöz 
mérten dolgozni kívánok 
a térség érdekében.
– Öt ciklus után köszön 
le a képviselőségről. Mi 
mindent mérlegelt?
– Közel húsz éve vagyok 
képviselő, ami megtisz-
telő, szép feladat volt. 
Ahogy mondtam, nem 
búcsúról van szó, hiszen 
a térségért továbbra 
is dolgozni kívánok. 
Ugyanakkor mérlegel-

nem kellett, hogy a feladatok ellátása 
tekintetében mennyit és hogyan bírok 
felelősségteljesen. Úgy gondolom, 
fontos, hogy az energikus fiatalok teret 
kapjanak a munkában.
– A munkája során mindig kiemelt 
figyelmet szentelt Keszthelynek…
– Országgyűlési képviselőként, a 
Zala Megyei Közgyűlés és a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács elnökeként is sokat lobbiztam 
a térségért, a fejlesztésekért, projektek 

megvalósításáért. Sok-sok progra-
mot sikerült véghez vinni, közülük is 
kiemelném a Festetics-kastély fejlesz-
tését, a Vajda-gimnázium tornaterme, 
illetve a keszthelyi tanuszoda meg-
valósítását, a Fő tér és a Balaton-part 
beruházásait, valamint a keszthelyi, 
alsópáhoki elkerülő utakat és a ke-
rékpárút-építéseket. A beruházások 
folytatódnak, többek között a Balaton-
parti fejlesztések, a szállodaépítések, a 
belváros rehabilitációs munkálatai és a 
további kastélyfejlesztések határozzák 
meg a Keszthellyel kapcsolatos fejlő-
dési folyamatokat. Nagyon lényeges 
ugyanakkor az M76-os gyorsfogalmi 
út és a sármelléki repülőtér fejlesztése, 
melyek számos gazdasági lehetőséget 
kínálnak majd a megye és a város 
számára egyaránt.
– A Magyar Falu Programmal a 
térség településeinek sikerült sokat 
segíteni…
– Igen, ilyen kormányzati program 
korábban nem volt. A választókerület 
ráadásul száz településből áll, közü-
lük 98 az érintett, s mindegyik nyert 
pályázatot. Összesen mintegy három-
száz pályázat volt, hatmilliárd forint 
értékben. Óvodák, orvosi rendelők, 
közösségi házak, utak, járdák épültek, 
szolgálva a falvak jövőjét, az ott lakók 
életét. A cél, hogy dolgozzunk együtt 
tovább egy olyan térségben, ahol jó 
lakni, és amit igazán lehet szeretni.

Manninger Jenő 1998-ban a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 
államtitkára volt, 2002-ben szerzett egyéni képviselői mandátu-
mot a keszthelyi választókörzetben Fidesz–MDF-támogatással. 
2003-ban európai parlamenti megfigyelő, 2004-ben az Európai 
Parlament képviselője volt, majd 2004-ben és 2006-ban is or-
szággyűlési képviselővé választották. 2006-tól két cikluson át a 
Zala Megyei Közgyűlés elnökeként dolgozott, majd a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöki tisztségét is betöl-
tötte. 2014-ben és 2018-ban újra egyéni képviselői mandátumot 
szerzett. 2015-ben Zala megye fejlesztési miniszteri biztosa 
megbízást kapott, jelenleg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsá-
gának alelnöke.

A munkálatok még májusban 
kezdődtek meg az útszakaszon, 
az építkezés ideje alatt részleges 
vagy teljes forgalomkorlátozásra 
számíthattak az autósok. A kör-
forgalom nettó 340 millió forintos 
beruházással épül meg. A ke-
reszteződésben útszakaszokat is 
felújítanak, így a 71-es főút 348 
méteren, a Rezi út pedig 250 méte-
ren kap új aszfaltréteget.
Október 22-től részlegesen felol-

dották a forgalomkor-
látozást, így megnyi-
tották az elkészült 
csomópont északi 
ágát Cserszegtomaj 
és Rezi irányába. 
Október 29-től azonban minden 
forgalmi korlátozást megszüntet-
tek, így ismét akadálytalanul lehet 
közlekedni a 71-es főúton. A kivite-
lező tájékoztatása szerint a csomó-
pont továbbra is építési területnek 

minősül, ott a következő hetekben 
kisebb javításokat fognak végezni, 
ez azonban nem jár útlezárással. 
A NIF Zrt. arról tájékoztatott, hogy 
a körforgalom műszaki átadás-
átvételi eljárása november 2-án 
kezdődik, ennek lezárási határideje 
november 25-e.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

November végére elkészül   
a Rezi úti körforgalom

A munkálatok utolsó szakaszánál tart a Rezi úti 
körforgalom kiépítése. A szakemberek leterítették a 

kopóréteget, de készül már a kerékpárút burkolata 
is. A következő hetekben a jelzőtáblákat helyezik ki, 

és útburkolati jeleket festenek. 

Tegyük szebbé közösen zöldterületeinket!
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Sáringer-Kenyeres Marcell önkor-
mányzati képviselő elmondta, hogy 
Laczkó Mária, a VÜZ Kft. idén 
kinevezett ügyvezető igazgatója már 
az első terepbejárásokon jelezte, hogy 
a borostyán több helyen komoly 
gondokat okoz a város zöldfelületein. 
Az ügy fontosságára való tekintettel 
az önkormányzat, valamint az elmúlt 
hónapokban magánszemélyek és civil 
szervezetek is jelezték együttműködési 
szándékukat. Ennek eredményeként 
született meg ez az akció, mely 2021. 
november 5. és 14. között kerül meg-
rendezésre. A kezdeményezés célja a 
fertőzött fák borostyántól való men-
tesítése. A kijelölt időszakban a város 
területén bárhol el lehet ezt végezni, 

kivéve a Zöld város pályázat néhány 
kijelölt területén: a Helikon parkban, a 
KRESZ-parkban és a Fő téren. Ezeken 
a területeken később külön akciók 
keretén belül kerül sor a faápolásra.
Laczkó Mária ügyvezető igazgató, 
kertészmérnök röviden ismertette a 
közterületeken megtalálható fákkal 
kapcsolatos problémákat és a boros-
tyán legegyszerűbb eltávolítási mód-
szerét.
– Nemcsak Keszthelyen, hanem más 
városi területeken is a fák sajnos rend-
kívül kedvezőtlen élettérben kénytele-
nek élni. A házak árnyéka miatt nem 
kapnak elegendő napfényt, a körbebur-
kolt, betonozott gyökérzetükhöz nem 
tud a csapadék leszivárogni. A lombot 
eltávolítjuk alóluk, így az avarból 
származó tápanyag hiányzik, a körü-
löttük lévő talaj tömörödött, a törzsük 
sérült vagy ágrendszerük visszacson-
kolt. Ezért nekünk mindent meg kell 
tennünk, hogy az asszimiláló lombfe-
lület minél jobb helyzetbe kerüljön, ne 
kelljen a kúszónövény versenytárssal 
az éltető napfényért megküzdeni. A 
borostyán eltávolításához a legegysze-

rűbb módszer, ha a kúszónövénynek 
a fa tövénél, valamint egy méterrel 
feljebb is elvágjuk az indáit, és azokat 
eltávolítjuk a fáról. A legtöbb esetben 
egy metszőolló segítségével elvégez-
hető a munka, sokszor viszont nem 
egyszerű, ugyanis az indákat úgy kell 
elfűrészelni vagy levágni, hogy a fa 
törzsét ne sértsük meg!
A képviselő hozzátette: nagyon fontos, 
hogy az akció keretén belül a résztve-
vők együttműködjenek. Ezért kérik a 
résztvevőket, hogy jelezzék telefonon 
vagy e-mailben, hogy kik és hol végez-
ték el a borostyánmentesítést, vala-
mint fontos lesz a levágott borostyán 
elhelyezése is. Amennyiben nagyobb 
zöldfelületen dolgoznak, abban az 
esetben a borostyánindákat egy helyre 
érdemes elhelyezni, és a helyét beje-
lenteni az illetékeseknek. Amennyiben 
egy utcában, néhány fáról történik meg 
a borostyán eltávolítása, akkor a levá-
gott indákat saját biokukában célszerű 
elhelyezni.
Az illetékesek elérhetőségei: 
e-mail: titkarsag@khvuz.hu, 
telefon: 06-83/515-330

A keszthelyi VÜZ Kft. boros-
tyánmentesítő akciót hirdet 
2021. november 5. és 14. között, 
melynek keretén belül városi 
összefogással szeretnék a Keszt-
hely zöldterületein megtalálható, 
borostyánnal fertőzött fákat 
megtisztítani.
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Hosszú kényszerszünet után Cserszegtomajon töltöttünk egy 
nagyon jó hangulatú, szép nyári délutánt, és végre megölelhettük 
egymást. Kilenc éve nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem-
csak a munkahely tartott össze bennünket, hanem most már 
egymáshoz ragaszkodva is szívesen vagyunk együtt. 

Újra együtt

Októberben Turi Török Tibor úr, szobrász-szépmíves mester vendégei voltunk 
a belvárosi múzeumaiban. Nagy élményben volt részünk. Novemberben a 
karmelita bazilikában Mezei András plébános úr az USA-ban töltött éveiről, a 
kint élő magyarok közötti keresztényi küldetéséről hallgatunk meg egy izgalmas 
előadást. Decemberben „Karácsonyvárás az asztal körül” címmel eleveníti fel dr. 
Petánovics Katalin muzeológus-néprajzkutató a zalai települések szokásait. Már 
készen van a 2022. első félévi programtervünk, és mindig nagyon várjuk a kö-
vetkező találkozóinkat. Íme egy jó példa arra, hogy az aktív élet után is egyben 
lehet tartani a jó szándékú közösséget. 

Regényiné Király Éva, Danubius Nyugdíjas Klub vezetője

A „haza bölcsének” életútját elevenítették fel a 
NABE Keszthelyi Csoportjának tagjai a dombor-
mű előtt. A Deák Ferenc és a Georgikon utca sar-
kán 2003-ban állíttatták a reliefet Deák Ferenc 
születésének 200. évfordulója alkalmából. 

Koszorúzott  
és tanácskozott a NABE

Örömtáncot jártak 
a ranolderesek
A koronavírus-járvány negatív érzései ellen 
vesznek részt immáron két éve az úgyneve-
zett Jerusalema-kihívásban a csoportok. A 
Ranolder János Római Katolikus Általános 
Iskola diákjai is úgy gondolták, nem maradnak 
ki, és megtanulják az örömtánc koreográfiáját. 
A tánclépések hasonlóak mindenkinél, de a 
csoportok próbálják egyedivé tenni sajátju-
kat. A Ranolderből negyven kisdiák táncolt, 
ők plüssállataikkal együtt járták el a mozdu-
latsorokat. A közös táncnak közösségépítő 
szerepe is volt az iskolában, így minél jobb és 
összetartóbb osztályok, évfolyamok tudnak 
kialakulni. A diákoknak nem ez volt az első 
meglepetés megmozdulásuk, várhatóan nem 
is az utolsó. Legutóbb az Eucharisztikus Kong-
resszus kapcsán flashmobbal kedveskedtek. A 
tervek szerint szívesen csatlakoznak más nagy 
méretű összefogáshoz is.

Tizenegyedik alkalommal 
rendeztek esküvői nyílt napot a 

Helikon Kastélymúzeumban. 

Esküvői nyílt nap a kastélyban

Három teremben ismerkedhettek 
meg a nagy naphoz elengedhetetlen 
szolgáltatókkal az érdeklődők. Fotó-
sokkal, szertartásvezetőkkel, cere-
móniamesterekkel találkozhattak, valamint dekorációs 
ötletekkel is gazdagodhattak. Tortacsodákat is megtekint-
hettek, de több süteményt meg is kóstolhattak a látogatók. 
Menyasszonyi ruhakölteményeket is megcsodálhattak 
a párok, valamint a hölgyek frizura- és sminkötleteket 
is kaphattak a nagy napra. A Helikon Kastélymúzeum 

esküvőszervezője, Erdős Andrea elmondta, minden évben 
nagyon sikeres a rendezvény, sokan keresik fel őket, hogy 
ötleteket gyűjtsenek. Az intézmény számos esküvőnek 
biztosít helyszínt. A nyílt napot is azért rendezik, hogy a 
házasulandó pároknak bemutassák a lehetőségeket, vala-
mint hogy segítsenek számukra szolgáltatót találni.

Az ünnepségen elhangzott, Deák ugyan csak néhány hónapot 
járt Keszthelyre iskolába, de a város büszke arra, hogy szemé-
lyes kötődése van „a nemzet prókátorához.”
A koszorúzást követően a Fejér György Városi Könyvtár-
ban gyűlt össze a NABE Keszthelyi Csoportjának tagsága. 
A tanácskozáson áttekintették az elmúlt év eseményeit, és 
megbeszélték a tervben lévő tevékenységeket. Elhangzott, a 
járványügyi korlátozások feloldásának köszönhetően számos 
programon tudták népszerűsíteni balatoni társasjátékukat.
Vetőné Zeke Erzsébet, a csoport elnöke elmondta, folyama-
tosan figyelemmel kísérik a Balaton algásodását. Hozzátette, 
emellett a NABE fontosnak tartja, hogy a Keszthelyi-meden-
cében felhalmozódott iszap ügyével is foglalkozzon.

Az őszi közlekedési balesetek-
nél gyakori tapasztalat, hogy a 
gépjárművezetők még a meg-
szokott „jóidős” rutinnal vezet-
nek, nem állnak át az évszakra 
jellemző, romló időjárási, látási és 
útviszonyokra. A vezetési stílus-
váltás mellett a járművezetők 
felelőssége a járművek őszi-téli 
felkészítése is. Minderre kívánja 
felhívni a figyelmet a „Látni és 
látszani” kampány. A rendőrség is 
kiemelt figyelmet fordít ebben az 
időszakban a forgalomban részt 
vevők, a gépjárművek, a kerékpá-
rosok, a gyalogosok láthatóságá-
ra is, de emellett a kampányhoz 

csatlakozott partnerek (autószer-
vizek, benzinkutak, optikusok) 
országszerte ingyenes szolgálta-
tásokkal segítik az őszi-téli felké-
szülést. A www.latnieslatszani.hu 
honlapon feltüntetett partnerek-
nél ingyenesen elvégezhető az 
autók ellenőrzése és a látásvizs-
gálat is.
A gépjárművek időszerű műszaki 
ellenőrzése során elsősorban a 
futómű, az akkumulátor, a gumi-
abroncsok, az ablaktörlő-ablak-
mosó, a világítás és a fékrendszer 
állapotának vizsgálatáról kaphat-
nak igazoló lapot, mely tanú-
sítja, hogy autójuk megfelelt a 

jogszabályokban előírtaknak. Az 
akcióban részt vevő optikusoknál 
pedig ingyenes látásellenőrzésre 
van lehetőség, ahol szintén iga-
zolólapot kapnak a megjelentek. 
A kampány célja, hogy minél 
szélesebb körben váljon vilá-
gossá a baleset-megelőzésben 
a közlekedés szereplőire háruló 
felelősség, és hogy a gépjármű-
vezetők látása, valamint a jármű-
vek műszaki állapota és látható-
sága alapfeltétele a biztonságos 
közlekedésnek.
Balesetmentes közlekedést 
kíván Önöknek a  Keszthelyi 
Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek – Látni és látszani!

Megújult a Vajda gimnázium udvara
Megújult a Vajda 
János Gimnázium 
udvara, a beruhá-
záshoz a kormány 
egyedi támoga-
tást biztosított az 
intézménynek. 
Felújították az 
aszfaltos udvart 
és korszerű, 
gumiborítású 
sportpálya ké-
szült, és még év 
végéig elkezdik 
az elavult ablakok 
cseréjét is.
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Mintegy félezren futottak a Koraszülöttmentő 
és Gyermekintenzív Alapítvány által szervezett 

ötödik jótékonysági versenyen. 
A Zalaegerszegtől Keszthelyig tartó 66 kilométeres 

távot a leggyorsabb 5 óra 16 perc alatt teljesítette.

Idén sem múlhatott el a rendezvény a koraszülött gyermekek futása 
nélkül, akik a Helikon Kastélymúzeum parkjától futottak a Fő térig 
nyolcszáz métert. A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány 
szakorvosok, szakápolók képzését, a gyógyító munkához szükséges műszerek és eszközök beszerzését is támogatja. A közhasznú 
szervezet kiemelt feladata a koraszülöttmentés, amelyet egyedüliként végez Vas és Zala megyében, valamint Somogy megye egy 
részében. A nevezési díjak ezekhez a tevékenységekhez járulnak hozzá.

Másodszor is célba értek

Egy 1991-es ENSZ-közgyűlési 
határozat alapján október 1-je az 
idősek világnapja. Egész hónapban 
változatos rendezvényekkel ünne-
peltük szépkorú embertársainkat, 
de az év többi részében is nagyobb 
figyelmet kellene fordítanunk rájuk. 
Az áldozattá válás szempontjából is 
kiemelt csoportnak számítanak, mert a bűnözők tisztában vannak 
azzal, hogy esetenként nagyobb összegű megtakarításokat tarta-
nak otthonukban, fizikai, mentális korlátjaikat, segítőkészségüket 
kihasználva könnyű célpontként tekintenek rájuk. 
Mindenki hallott a telefonos, „unokázós” vagy a „nyereményjáté-
kos” csalásokról, de a személyes átveréseknek is újabb és újabb 
formái bukkannak fel nap mint nap. A rendőrség évek óta tájékoz-
tató tevékenységet folytat az idősek körében, hogy ne engedjenek 
idegeneket a lakásukba, a bizalmukba férkőzni. Előfordul, hogy ha-
tósági vagy egyéb hivatalos személynek kiadva magukat, postás-
ként, önkormányzati dolgozóként, a nyugdíjfolyósító embereként, 
vagy esetenként akár rendőrként szereznek pénzt a gyanútlan és 
hiszékeny áldozatoktól, de nem ritka a segítőkész, fát vágó, kést 
élező, ereszcsatornát javító csaló sem, aki különféle történetekkel 
próbál bejutni a lakásokba, hogy aztán a sértett figyelmét elterel-
ve készpénzt és értéktárgyakat szerezzen meg. Néhány alapvető 
biztonsági szabály betartásával megelőzhető lenne a baj.
-  Csak ellenőrzés után nyisson ajtót idegeneknek!
-  Hivatalos személyek, közüzemi szolgáltatók dolgozói nem kér-

nek és nem is visznek házhoz készpénzt!
-   Gyanús személyek látogatásakor jegyezzék meg személyleírásu-

kat és az autójuk rendszámát!
Nem elég, ha Önök nem dőlnek be a csalóknak! Ők addig próbál-
koznak, míg áldozatot nem találnak. Hívják fel erre a környezetük-
ben élők, főként az idősek figyelmét! Ha ilyet tapasztalnak, kérjük, 
tegyenek bejelentést a 112-es általános segélyhívó telefonszámon! 

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– Az idősek védelmében

Több programot is rendeztek Keszthelyen 
a Bartók Béla-emlékév kapcsán. Gyerekek 
körtáncot mutattak be a Balaton Színház-
ban, a Fejér György Városi Könyvtárban 
pedig Bartók Keszthelyen gyűjtött népdala-
ival ismerkedhettek a résztvevők. Az Életfa 
Óvodába járó lányok játékával vette kezdetét 
a Bartók Bélához köthető programsorozat 
a Balaton Színházban. Az előadásba online 
kapcsolódott be Kertész Lajos egykori keszt-
helyi zongoraművész. A színházban felléptek 
a zeneiskola zongoraszakos növendékei is, 
akik Bartók-darabokat játszottak. A Fejér 
György Városi Könyvtárban Bartók Béla 
Keszthelyen gyűjtött népdalainak fonográf-
felvételeit hallgathatta meg a közönség. A ze-
neszerző-népdalgyűjtő összesen 42 népdalt 
jegyzett le a környékről, ebből 41-et Keszt-
helyről, egyet Bazsi községből. A kevésbé 
ismert dalokat a helyszínen a Család Iskola 
és a Helikon Kórus segítségével tanulhatták 
meg a jelenlévők.  
A Bartók-év főszervezője, Hintalan László 
János elmondta: felbecsülhetetlen kincs, 
amit Bartók Béla hagyott ránk. Hagyatéká-
nak fonográffelvételeit a könyvtárban adta 
át Hintalan László János a város számára. 
Raffai-Réz Ildikó önkormányzati képviselő 
elmondta, nagyon fognak vigyázni a felbe-
csülhetetlen értékű kincsre.

A Bartók-év következő programja  
november 16-án 18 órakor lesz a MATE 
Georgikon Táj és Ember Klub szervezésben.

Bartók  
fonográffelvételeit  
is átadták
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Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. november 19-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

A Zalai Falvakért Egyesület volt felelős a „Tájházak útja, 
Örökségünk a jövőnk – Értékekre alapozott turizmusfej-
lesztés a szlovén-magyar határrégióban” című progra-
mért, melynek célja az volt, hogy elérjék a tájházak kíná-
latának minőségi kiegyenlítését. Programjaikat a hotelek 
is népszerűsítették. A mintegy 397.000 eurós költség-
vetésű Interreg-projektben összesen kilenc, magyar és 
szlovén tájház, valamint öt szálloda vett részt. Ehhez 
csatlakozott a Kehida Termál Hotel is. Az intézmény a 
helyi termelők bevonásával népszerűsíti a hazai ízeket. 
Horváth Benedek marketingvezető elmondta, a Kehida 
Termál Hotel tervezésénél is szempont volt, hogy tájba 
illő fürdőként jelenjen meg. Számos fejlesztést végeztek 

a Covid miatti bezárások alatt, a berendezésekben továbbra is megjelennek a helyi sajátosságok. Webol-
dalukon és szóróanyagaikon pedig promótálják a 
Kehidakustányi Tájház és Hagyományőrző Maris-
ka Udvart. Az elmúlt két évben itt többek között 
fűszer- és gyógynövény-alkalmazással ismer-
kedhettek meg az érdeklődők, a Pajtaszínházban 
pedig több előadást is megtekinthetett a közönség. 
Szeder-Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület 
elnöke arról tájékoztatott, a programnak várhatóan 
lesz utóélete, ugyanis egyfajta mintaként valósí-
tották meg. A jövőben több tájházat és szállodát 
szeretnének összekapcsolni.

Sikeresen zajlott a Tájházak útja projekt

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet Keszthely Város 

Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény (8360 
Keszthely, Csók István utca 1/A) 

intézményvezetői beosztásának 
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjede-
lemben megtalálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 8.

Nagy Bálint polgármester

VÉRADÁSOK NOVEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 
Vérellátója novemberben is várja a véradókat. 2-án (15–18 óráig), 8-án 
(13–16), 15-én (13–16), 22-én (13–16) és 29-én (13–16) a Vérellátóban 
lesz véradás. November 4-én (13–16) Hévízen, a Hotel Thermálban, 
11-én (15–18) Sármelléken, a művelődési házban, 18-án (15–18) 
Reziben, a faluházban, 25-én (15–18) Várvölgyön, a Szent Domonkos 
étteremben várják a véradókat.

Épül, készül a Helikon Hotel
A tervek szerint halad, hiszen a Hotel 
Helikon kivitelezésén ütem szerint ha-
ladnak a szerkezet építők, a főépületben 
folyamatosan dolgoznak az erős- és a 
gyengeáramos szerelők, az alap szerelé-
seket a 8. és a 9. emeleten már be is fe-
jezték. A szobák között elkezdték a falak 
két oldali zárását a gipszkartonosok, a 
gépészek pedig elkezdték az alapszere-
léseket az aknákban és a fürdőszobák 
falaiban.
Folyamatosan készül az épület komp-
lett statikai acélszerkezet megerősítése 
is a Mischke Lakatos Kft. által, mely 

egyben az erkélykorlátok, homlokzati 
nyílászárók és a szerelt homlokzati falak 
fogadószerkezeteként is funkcionál. 
Megérkezett a kivitelezésre 
az épület összes műanyag 
nyílászáró szerkezete, már el 
is kezdték a beszerelésüket a 9. 
emelettől lefelé, a földszinten 
pedig már beépítésre kerül-
tek az alumínium nyílászáró 
szerkezetek. A tervek szerint 
elkezdődött a belső udvari 
homlokzat szigetelése. Menet 
közben lekerültek a tetőről a 

távközlési szolgáltatók antennái, így a 
torony épület tetőszigetelését is meg tud-
tuk kezdeni.

A beruházás célja a Helikon Hotel teljes fel-
újítása, az elavult, használaton kívüli épület 
négycsillagos hotellé való alakítása, teljes 
rekonstrukciója, úgy, hogy a lehetőségekhez 
mérten megtartsák az épület mára már iko-
nikussá vált részeit, s lehetőség szerint visz-
szaadják az eredeti épület tiszta szerkesztett-
ségét. A kivitelezés kiemelt célja egy egységes 
építészeti arculatú, értékmegőrző, kortárs 
megjelenésű épület létrehozása.
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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 

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 

 

 


