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Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
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meg szokta 
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Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

 

Beruházásokért felelős államtitkárként

Emlékezzünk  
és emlékeztessünk
Az I. és a II. világháborúban elhunyt hősök és 
áldozatok előtt hajtottak fejet Keszthelyen. Má-
jus utolsó vasárnapja 2001 óta a magyar hősök 
emléknapja. A harcokban elesett magyar kato-
nákra és vitézekre először 1925-ben emlékez-
tek, ezt azonban 1945 után megtiltották. 1989 
hozta meg újra az ünnepet, azóta a magyarság 
ismét nyíltan fejezheti ki tiszteletét azok iránt, 
akik életüket áldozták a hazáért.
A megemlékezés szónoka, Kardos József el-
mondta, a véres 20. század bizonyítja, hogy né-
pünk hős, ugyanakkor áldozat is. Országszerte 
emlékműveket, emléktáblákat állítottak. 
Keszthely is hatalmas veszteségeket szenvedett. A II. 
világháborúban 129 keszthelyiből 31-en haltak meg és 
47-en tűntek el. Az oroszok hazai területen 39 keszthe-
lyit fogtak el, és 47-en estek el belföldi harcokban.

Az ünnepi szónok kiemelte, a mi feladatunk az emléke-
zés és az emlékeztetés. Egy nemzet kulturális színvonalát 
ugyanis a múlt iránti tisztelete is meghatározza. A hősi 
halált halt katonák előtti tisztelet összetartozásunkat is 
erősíti.

Államtitkárnak nevezték ki Nagy Bálint országgyűlési  
képviselőt, a beruházások felelőseként dolgozik tisztségében.
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A Festetics család öröksége

A város valamennyi gazdasági társaságának, szer-
vezetének, illetve itt működő partnerének a be-
számolója is a képviselők elé került a májusi soros 
ülésen. 
A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 
évi tevékenységét az elöljáró kiválóra értékelte. 
Laczikó Károly kirendeltségvezető megköszönte a 
partnerséget és a segítséget, amit az önkormány-
zat a Georgikon utcai társasháztűznél tanúsított.
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló rendeletet módosította a testü-
let. Erre azért volt szükség, hogy az újonnan épült 
ingatlanok miatt ne kelljen átszámozni az adott 

utca összes épületét. A rendelet engedélyezi a /a, 
/b vagy további jelöléseket. Rendelet alkotását 
kezdeményezte Dékány Péter képviselő a fás szárú 
növények védelméről. Mivel erre van már helyi 
szabályozás, illetve a túlszabályozás elkerülése ér-
dekében a testület egy korábbi kezdeményezéshez 
hasonlóan nem támogatta a tervezetet.
A grémium az M76-os útnál épült új kerékpárutak 
üzemeltetési feladatairól is döntött. Lezárta a város 
a „Keszthely hazavár” projekt lakásfelújítására 
vonatkozó közbeszerzést. A beérkezett ajánlatok 
bírálatát eredménytelennek nyilvánították, mivel 
mindegyik jóval meghaladja a rendelkezésre álló 
anyagi fedezetet.  

Beszámolók a napirenden 

Több mint egymilliárd fo-
rintos forrással a Festetics 
család örökségét fűzi fel és 
teszi bemutathatóvá egy 
uniós pályázat. A projekt 
már három esztende-
je elindult, azóta több 
keszthelyi és környékbeli 
településen valósultak 
meg komplex turisztikai 
fejlesztések. 
A projektnek köszönhető-
en újult meg a Festetics-

kastély díszkivilágítása 
és hangjátéka is. Pálinkás 
Róbert, a kastély igaz-
gatója elmondta: „A 
mi feladatunk az, hogy 
gesztorként összefogjuk 
ezeket a fajta fejlesztése-
ket, és minél több ember-
nek tudjuk bemutatni. 
A Helikon Kastélymúze-
um egyéb fejlesztései is 
kapcsolódnak ehhez. A 
fenékpusztai projektünk-

ből vásároltunk 44 darab 
egyforma, vintage stílusú 
és „Helikon-kastély” 
logóval ellátott kerékpárt. 
Ezt a mai napon a Pelso 
Társasággal közösen hasz-
nálatba vesszük.” 
A programnak köszön-
hetően a Balatoni Múze-
umban szabadulószoba 
létesült, valamint a 
fogadótérben történtek 
jelentősebb beruházások. 

Itt új információs pult, 
monitorok, feliratok be-
szerzésére volt lehetőség. 
Rehabilitálták a Hévízi 
Tófürdő körüli sétány egy 
részét is. Gyenesdiáson a 
Festetics Imre Állatpark 
új játszótéri elemekkel 
és tájékoztató táblákkal 
bővül. A balatongyörö-
ki Szépkilátónál Lady 
Hamilton-emlékhelyet 
avatnak.

Csaknem háromszázmillió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Keszthelyi 
Kórház. A pénzből a járóbeteg-szakellátó szolgáltatások műszerezettségén, minőségén javitanak. 

A projekt a Széchenyi 2020 programban valósul meg, és várhatóan 2023 januárjában zárul. A meglévő, de elavult eszközök 
selejtezését és új, korszerű eszközök beszerzését öt szakterületen végzik el. Két új készülékre számítanak a radiológián: az egyik 
azért nagyon fontos, mert remélhetőleg kontrasztanyagos vizsgálatokra is alkalmas lesz, a másik egy hordozható ultrahang-
berendezés. A neurológia egy olyan műszert kap, ami eddig nem volt a kórházban. „Ez egy elektrofiziológiai készülék, ami az 
idegvezetést, illetve az idegek elektromos tevékenységét méri. Ezt a klasszikus EEG-t mindenki ismeri. A másik része pedig a 
perifériás idegek vezetési sebességét tudja mérni” – mondta el Kató Csaba főigazgató. A gasztroenterológiára két endoszkópos 
torony beszerzését tervezik. A bőrgyógyászat egy lézer-, valamint egy fényterápiás készüléket kap, az urológiára pedig egy új, 
több speciális fejjel is rendelkező ultrahang-berendezést vásárolnak.

Új műszerek a kórháznakÚj műszerek a kórháznak

Ismét megmozgatta a jó cél az országot. 
Május 15-én reggel 9 órakor hatodszor 
rajtoltak el a zalaegerszegi járműipari 
tesztpályáról a futók. Kilencven csapat és 
negyven egyéni versenyző nevezett. Ama-
tőrök és profik mindannyian nemes célért, 
a koraszülöttekért futottak a „Másodszor 
is célba érünk!” elnevezésű futóversenyen. 
A Zalai-dombságon átvezető 66 kilométe-
res távon tíz frissítő, váltópont segítette a 
futókat. 13 óra után ért a 71-es főútvonal 
keszthelyi váltópontjához az első futó, 
hogy megtegye a hátralévő öt kilométert 
Keszthely főteréig. A Festetics-kastélytól 
a sétálóutcán át koraszülöttmentő kísérte 
a célba érőket, lassan, szirénázva, ahogy 
az idő előtt, kis súllyal világra jött babákat 

szállítják. Folyamatosan érkeztek a futók. A rekordszámú 
mezőny résztvevőinek arcán nem a fáradtság, hanem a célba 
érés öröme látszott. A jótékonysági futás legemlékezetesebb 
pillanata az volt, amikor a Koraszülött és Gyermekintenzív 
Alapítvány programjának főszervezője, dr. Gárdos László 
a korán világra jött gyermekekkel és szüleikkel a kastély 
parkjából futott célba. A futás eredeti célja az volt, hogy 
megismertessék az alapítvány nélkülözhetetlen tevékenységét 
és a koraszülötteket szállító speciális eszközökkel felszerelt 
mentőautó munkáját. 

Futottak a koraszülöttekért

A Magyarországon született csecsemők kb. 9%-a 
koraszülöttként jön a világra, a terhesség 36. hete 
előtt születik meg. De az 500 grammal született 
csecsemőknek is van esélyük az életben maradás-
ra, ehhez azonban meg kell kapniuk az állapotuk-
nak megfelelő speciális intenzív ellátást. Az idén 
hétszázan futottak azokért a kis „jövevényekért” 
akik korábban szerették volna megismerni a vilá-
got.
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– Egy iskola szervesen beleilleszke-
dik a város, illetve a szűkebb régió 
mindennapi életébe, meghatározó 
része annak. Keszthely büszke rá, hogy 
iskolaváros, kitűnő iskolák voltak és 
vannak manapság is a városban – tette 
hozzá. – Örömünkre a valamikori 
308. számú szakmunkásképző intézet, 
mára Asbóth Technikum és Szakképző 
Iskola is kiemelkedőt alkot évről évre. 
Országos szinten is elismerést vívtunk 
ki magunknak a szakmai szereplők 
között, és bátran kijelenthetem, hogy 
mára az Asbóth fogalom lett, értékes 
márkanévvé vált a szakképzés terü-
letén, amivel városunk, Keszthely 
hírnevét is öregbítjük országszerte. 
A köszönet ezért az oktató kollégá-
imnak, a Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum vezetőinek, valamint a szak-
mai partnereinknek, kiemelten a helyi 
és környékbeli vállalkozóknak jár, de 
köszönet illeti az elődeinket is, hiszen 
mi csak továbbépítjük, fejlesztjük azt, 
amit ők megkezdtek több évtizeddel 
ezelőtt. Büszkék vagyunk a kiemelke-
dő hazai és nemzetközi versenyered-

ményeinkre, hiszen a szakmai 
és érettségi vizsgaeredménye-
ken kívül, valamint az iskolá-
ban tapasztalható hangulaton 
túl – beleértve természetesen 
a rend és fegyelem kérdését 
is – ezek határozzák meg leg-
inkább egy iskola vonzerejét. 
Kiváló oktatóink sok-sok éves 
áldozatos munkája, lemondá-
sa és odaadása húzódik meg 
ezek mögött az eredmények 
mögött. 
Különösen értékesnek tar-
tom, hogy nem egy-két szak-
mai területre specializálódva érjük el 
az országosan is jelentős eredménye-
inket, hanem évről évre megújulva, 
más és más szakmák is felkerülnek a 
palettára. Az elmúlt néhány évben a 
fodrász, a szerkezetlakatos, a kőműves, 
a festő, a divatszabó, a járműfényező 
vagy éppen az egészségügyi terület – 
ahol ápolás és gondozás szakmában 
néhány éve egy hajszálon múlott, 
hogy nem jutottunk ki a világbajnok-
ságra – szállított országos érmeket, 
legtöbbször aranyat az Asbóthnak. Ha 
már világversenyek, akkor elmondha-
tom, hogy szépségápolás szakmában 
évek óta a legjobbak között vagyunk, 
tavaly Európa-bajnok lett az asbóthos 
versenyző. Ősszel pedig a sanghaji 
világbajnokságra adja az Asbóth a 
válogatott versenyzőjét, most vil-
lanyszerelés szakmában képviseljük 
Magyarországot. 
Egyik szakmai siker húzza magával 
a másikat, hiszen az iskola oktatói 
között mára egy egészséges verseny is 
kialakult abban, hogy melyik területen 
sikerül egy-egy fényesebb eredményt 
elérni. 
– Természetesen szakmánként nincs 
minden évben kiemelkedő tanuló, akit 
felfedezve és évekig fejlesztve sikerre 
vezethetnek a kollégáim. Emiatt is 
érzem különösen erősnek az Asbóth 
közösségét, hiszen szinte mindig jön 
egy-két kitűnő eredmény valamelyik 
ágazatunkról. Sokszínűek vagyunk, 
sok szakmát oktatunk, és igyekszünk 
mindegyiket magas szinten végezni. 

Ezt értékelik is a környékünkön élők, 
mert évről évre több gyerek jelentke-
zik hozzánk, lassan kinőjük az épü-
leteinket. A technikus területünkön 
majdnem minden ágazatra többszörös 
a túljelentkezés, de a szakképzés te-
rületére is sokkal többen szeretnének 
bekerülni, mint ahány helyünk van. 
A következő tanévre 463 általános 
iskolás adott be 868 jelentkezést, ami 
szerintem országosan is kiemelke-
dő, így ősszel hét osztályt indítunk a 
„kicsiknek”. Számomra beigazolódni 
látszik, hogy minél nehezebb valamit 
elérni, annál inkább szeretnék azt 
az emberek, így az Asbóthba beke-
rülni már csak jó általános iskolai 
teljesítménnyel lehet, és többnyire 
válogathatunk a jelentkezők közül. 
Ez magával von egy érezhető színvo-
nal-emelkedést is, hiszen így egyre 
jobb eredményekkel jönnek hozzánk 
az általános iskolából a gyerekek. 
Gyakori, hogy kitűnő és jeles bizo-
nyítványokkal is minket választanak, 
jóllehet azzal gimnáziumba is beke-
rülhetnének. Mindez pedig hozza 
magával azt, hogy iskolánkban egyre 
többen emelt szinten tesznek érettségit 
szép eredményekkel, így a felsőfokú 
oktatásba is egyre több asbóthos kerül 
be. Merünk nagyokat álmodni, hosszú 
távra tervezünk, egymásra építjük a 
folyamatokat, valamint nagy szakmai 
alázattal és szorgalommal dolgozunk 
azok megvalósításán. Ez jellemzi az 
Asbóth közösségét, ez a sikeres jövőnk 
záloga.

A Csány–Szendrey Általános Iskola 
és AMI 17 éve művészeti iskola, az 
intézményben modern táncot ta-
nulnak a gyerekek. Az idei tanévben 
nyugdíjba vonult Labanov Tünde, 
aki a művészeti oktatás motorja 
volt. Vezetésével több országos és 
nemzetközi eredményt is elértek a 
gyerek. A táncpróbák heti 2x2 tanóra 
keretében folynak az intézményben. 
A tanulóknak előírt tan-, illetve vizs-
gaanyagnak kell megfelelniük. Az 

első osztályosoktól kezdve egészen 
a nyolcadikos gyerekekig mindenki 
számot adott tudásáról. A táncjáték 
keretében köszöntötték a nyugdíjba 
vonult Labanov Tündét, aki 1989-
ban kezdte pedagógusi pályáját az 
iskolában. Rá épített az intézmény, 
amikor bevezették a moderntánc-
tanszakot. Az utóda Darida Ildikó, 
a második félévben már az ő kezei 
alatt dolgoztak a gyerekek. Az intéz-
mény vezetése vallja, a tánc egészsé-

ges életmódra, érzelmi nyitottságra 
ösztönöz, és a tanulók kritikai érzéke 
is fejlődik ez által.
Dósa Zsolt igazgató elmondta: a 
modern tánc és a művészet a szemé-
lyiség harmonikus fejlődéséhez is 
hozzájárul, ezért is tartották nagyon 
fontosnak, hogy a 2004/2005-ös 
tanévben bevezették a művészeti 
oktatást. A mai napig a gyermekek 
120 fővel, nyolc csoportban vesznek 
részt a foglalkozásokon.

Modern táncok bemutatója
Művészeti záróvizsgát tartottak a Csány–Szendrey-iskolában, a rendezvény az iskola összes moderntánc-
szakos tanulójának előadásával kezdődött. A művészeti záróvizsgán 108 diák lépett a közönség elé.

Az alapítók előtt tisztelegtek

Csótár András, az iskola igazgatója 
elmondta: a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara által a Szakma 
Sztár Fesztivál keretében Buda-
pesten, a Hungexpón megrendezett 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny és a Szakma Kiváló Tanu-
lója verseny országos döntőjére 
2022-ben kilencven iskola tudott 
tanulót bejuttatni az országban 
működő több mint ötszáz szak-
képző intézmény közül. A megren-
dezett 55 szakmai döntő dobogós 
eredményeinek összegzése után az 
Asbóth a tanulói által megszerzett 
négy éremmel az ország nyolca-
dik legeredményesebb intézmé-
nye lett (az első egy győri iskola 
nyolc éremmel). Az eredmények: 
Dianovics Viktória kozmetikusta-
nuló 1. hely, Perei Zsófia kozme-
tikustanuló 3. hely, Szabó Bence 
erősáramú elektrotechnikus tanuló 
1. hely, Szőke Bálint karosszériala-
katos tanuló 3. hely.

Az ország egyik legjobb versenyeredményével – 
országos éremsorrend 8. hely – büszkélkedhet a 
keszthelyi Asbóth Technikum és Szakképző Iskola.

Az ország legjobbjai között az Asbóth

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége is készült 
a jeles napra. Felhívásukra 26 intézmény készített 
videót az épületéről, legbecsesebb műtárgyáról és 
alapítójáról. Keszthelyről Lovassy Sándort és a két-
ezer éves „Da bibere”, vagyis „Adj innom” feliratú 
kora-római, kelta eredetű agyagedényt ismerhetik 

meg az érdeklődők. A vidéki magyar múzeumok 
többsége a századforduló környékén alakult helyi, 
közösségi akaratból és összefogásból – így volt ez 
Keszthelyen is. A Balatoni Múzeum abban is külön-
leges, hogy 1928-ban múzeumnak épült, és ma is 
eredeti funkcióját tölti be.

A múzeumok világnapját 1978 óta ünneplik. Május 18-án a résztvevők célja, hogy  
komolyabb figyelmet fordítsanak a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé.
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Vetőné Zeke Erzsébet is Balaton-díjas lettVetőné Zeke Erzsébet is Balaton-díjas lett
Balaton-díjat kapott Vetőné 
Zeke Erzsébet, a Nők a Bala-
tonért Egyesület Keszthely és 
Vidéke Csoportjának vezetője. 
Vetőné Zeke Erzsébet a turiz-
musban negyven, míg a civil 
szervezeteknél eddig több mint 
húsz évet töltött. Rajta kívül 
elismerték Horváth László ez-
redes, a Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vezető-
jének munkáját. Nevéhez 
köthető a vízbiztonsági prog-
ram kidolgozása, valamint az 
ingyenes 1817-es segélyhívó-
szám bevezetése. A harmadik 

díjazott Fabacsovics Zoltán, 
Veszprém megye főépítésze 
lett. Méltatásában kiemelték, 
elkötelezettsége a Balatonhoz 
töretlen. Nevéhez fűződik az 
Év Balatoni Háza megméret-
tetés. Szakmai kapcsolataival 
folyamatosan támogatja a 
Balatoni Szövetséget. A Bala-
ton-díjjal ismeri el a Balatoni 
Szövetség azoknak a munkáját, 
akik kiemelkedő tevékeny-
séget nyújtanak a Balaton 
védelmében. A szobrokat 1994 
óta kapják meg a kiválasztott 
személyek és szervezetek.

Zalai vadász alkotók kiállítása
Zalai alkotók műveiből nyílt 

kiállítás a keszthelyi Helikon 
Kastélymúzeum Vadászati 

Múzeumában, a Széchenyi–Kit-
tenberger teremben. A Zalai 

Vadász Alkotók Egyesülete 
által szervezett hagyományos 
tárlat vendégeit Tóth Csaba, a 
Vadászati Múzeum igazgatója 
köszöntötte, majd a kiállítást 

Hopp Tamás, a Zalai Gímszarva-
sért Alapítvány elnöke nyitotta 
meg. A tizenkét alkotó műveit 

felvonultató tárlatot június 15-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Majormúzeumi önkéntesek

Az önkéntes napot a közösségek hete alkalmából szervezték. Célja volt, 
hogy felhívják a figyelmet a közösségi értékekre. Keszthelyi és környék-
beli gyerekeket láttak vendégül, akik iskolai közösségi szolgálat vagy 
önkéntes program keretében segítenek a Majormúzeumban. Egyebek 
mellett gyermekfelügyeletet, állatgondozást is végeznek, és közreműköd-
nek a kézműves-foglalkozásokon is.

Nyári táborokban és a Majormúzeum jubileumi rendezvényein is 
önkéntesek segítik a szervezőket. A közösségek hete alkalmából 
hívta a helyi és környékbeli fiatalokat találkozóra az intézmény. 

A Kis Szent Teréz karmelita bazilikában és a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban összesen 
110 fő vette fel a bérmálás szentségét májusban. 

Bérmálás a plébániatemplomokban

A bérmálás a keresztény nagykorúságot jelenti. A keresztséget és az elsőáldozást követi ez a szentség. A bérmálkozók 
bérmaszülőt választottak, akik kezüket a vállukra téve nyilvánítják ki, hogy segítik őket a keresztény életben való 
elmélyülésben. A Fő téri templomban Takáts István érseki helynök, a karmelben Udvardy György érsek szolgáltatta ki 
a szentséget. 
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A Balaton-parti Erzsébet-ligetben verssel és zenével várták az  
embereket a madarak és fák napján. A programmal irányították rá  
a figyelmet környezetünk védelmére, a fák és madarak sokféleségére.

VÁROS 
NAPJA 
2022

KESZTHELY 

Június 2. (csütörtök)
16.00 Üdv a fedélzeten!
 Beszélő városok – Keszthelyi Történetek
 könyvbemutató a Helka hajón
 (keszthelyi móló)

Június 3. (péntek)
17.00 Virágok itt sokan nőttek…
 Udvarhelyi híres emberek 
 kiállításmegnyitó a Balaton Színház
 Simándy termében

Június 4. (szombat)
Ünnepi programok:

8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
 a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
	 bejárata	előtt

9.00 Ünnepi szentmise és emléktábla koszorúzás
 a Magyarok Nagyasszonya  
 Plébániatemplomban

10.00 Városnapi ünnepség a Fő téren 
 Városi címek, kitüntetések 
 és sportolói elismerések átadása 
 „Keszthely Város Tortája 775” 
 pályázat eredményhirdetése

11.30 Gróf Festetics Pál emléktáblájának avatása
 a Vajda János Gimnázium bejáratánál
 Szervező:	Vajda	János	Öregdiákok	Egyesülete

16.30 Nemzeti Összetartozás Napja
 városi	megemlékezés	a	Fő	téren,	a	Várkertben

Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Kézműves játszóház, arcfestés
17.30 Ranolder János Római Katolikus Ált. Isk.
 Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoportja
19.30 Auth Csilla fellépése
20.00 Charlie Band koncert
22.30 Helios Tánczenekar

Június 5. (vasárnap)
Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Varázshangok Játszóház
16.00 HaHó Együttes gyermekkoncert
17.00 Flashmob - Darida Táncszínház
18.00 Gájer Bálint fellépése
19.00 Happy Dixiland Band
20.30 DJ. NRgee

További rendezvények:

Június 4-5. délutánonként	a	Fő	téren
 Gasztronómiai kitelepülők és kézművesek

Június 5-től
 Keszthely Város tortája 775
	 a	torta	elérhető	Keszthely	 
 több cukrászdájában

Június 4-5. 
 15. Intersport Keszthelyi Kilométerek 2022.
 az Amazon Ház Látogatóközpontban  
 és a belvárosban

Június 4-6.
 41. Subaru Solterra Pünkösdi Regatta
 a Balaton-parton, a Zenepavilonnál

#éljükmegegyüttkeszthelyt!

A	műsorváltoztatás	jogát	a	szervezők	fenntartják!	További	információ:	www.keszthely.hu

A Balatoni Szövetség évek 
óta ezt a módszert részesíti 
előnyben. Ilyenkor a tenyé-
szőhelyekhez juttatnak el 
olyan szert, amely kizárólag 
a szúnyoglárvákat pusztítja 
el, más élőlényekre ártalmat-

lan. Idén kisebb területen ta-
lálni olyan tenyészőhelyeket, 
ahol a csípőszúnyogok fej-
lődnek. Korábban 2600 hek-
tár volt az éves átlagterület, 
most 800 hektárt kezeltek. 
A Balaton-parti települése-

ken sok a szállásadó. Nekik 
is lényeges, hogy sikeres 
legyen a szúnyoggyérítés, a 
vendégek kényelme minden 
szempontból az első. Sok 
helyen már nincs panasz a 
vérszívókra. A szakemberek 

felhívják a figyelmet, hogy a 
magánterületeken is vannak 
tenyészőhelyek. Az esővíztá-
rolókat érdemes lefedni, az 
egyéb tárgyakon megmaradt 
vizet – ha nem hasznosítjuk 
– öntsük ki.

Idén is gyérítik a vérszívókat

Május elején kezdődött el az idei légi biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. 
A száraz tél miatt ebben az évben később kezdődött el a munka. 

Dr. Szabó István professzor tartott előadást a megújult, 
egykori sportkemping természeti szépségeiről, a ligetben 
található ősi fafajokról, növény- és állatfajokról. Azokról 
a természeti ritkaságokról, amelyek a környezetünkben 
találhatóak, mégis keveset tudunk róluk. A Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület által évek óta megrendezett 
májusi programon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
ráirányítsák az emberek figyelmét a természetre. Zene és 

vers a fák alatt – ezt a 
címet kapta az egyesület 
idei programja, amire 
a zeneiskola tanárát és 
növendékeket hívtak 
meg. A zene és irodalom 
harmóniája jól illeszkedett 
a természeti közegbe. Az 
1902 óta nyilvántartott jeles 
napon a keszthelyi zöldün-
nepre távolabbi településről is 
érkeztek. A résztvevők közül 
többen szavaltak Petőfitől, 
akinek verseiben gyakran meg-

található a táj szépségeinek magasz-
talása. Az egyesület hagyományos 
programjának az idén is megvalósult a 
fő célja: felhívni a figyelmet arra, hogy 
a madarak és a fák egy nagy kölcsönha-
tásban álló életközösség tagjai, melynek 
megóvásáért mindenkinek tenni kell.

Óvjuk a természetet,  
     védjük a környezetet! 
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Ezüstérem  
a speciális olimpián

Ezüstérmes lett Olaj Tamás, a Keszthelyi VSE sportolója  
a Máltai Speciális Olimpián. Tamás az 50 méteres  
hátúszás számban korábbi időeredményét javította,  
ezzel lépett a dobogó második fokára. 

 A fiataloknak olyan szituációkat kellett 
eljátszaniuk, amelyekkel a mindennapi 
életben is találkozhatnak. Csengőszóra 
pedig mondatokat kellett előhúzniuk a 
zsebükből, amiket be kellett építeni a 
történetbe. 
A programon a Premontrei, a Vajda, 
az Asbóth, a VSZK és a Közgazda-
sági iskola diákjai vettek részt. Mivel 

több helyen működik színjátszó kör, a 
fiatalok többségének nem volt idegen 
a szereplés. A vetélkedő célja, hogy 
felhívja a fiatalok figyelmét a különböző 
bűncselekményekre és azok elkerülé-
sére. A szituációknak köszönhetően a 
diákok játékosan, észrevétlenül tanulják 
meg azt, hogy mi a teendő a különböző 
helyzetekben.  

A vetélkedőn természetesen zsűri is 
volt, aki értékelte a produkciókat.  
A Zsebszöveg mellett egy Ki vagyok én? 
játék is szerepelt a repertoárban.  
A fiatalok ezt is kreatívan oldották meg.  
Az ítészek között Vozár Péterné, Keszt-
hely alpolgármestere is helyet foglalt.

Krimit tud? címmel szervezett 
bűnmegelőzési vetélkedőt 

Keszthely önkormányzata és a 
rendőrség. A Balaton Színház-

ban hét középiskolás csapat 
versengett egymással.

A négyes váltóban csapatával 4. helyezettek lettek. A speciá-
lis olimpián 23 ország játékosai, összesen ezer versenyző hat 
sportágban mérettetheti meg magát Máltán. Olaj Tamás a hazai 
versenyeken, többek között Monoron, Budapesten, Debrecenben, 
Győrött és Székesfehérváron is sikeresen szerepelt korábban. 
Eredményei tették lehetővé, hogy bekerült abba a csapatba, 
amely a rangos versenyen képviselheti hazánkat.

Bűnmegelőzés 
játékosan

Félpályás útzár

Teljes útzár

Átengedési pont 
(ahol a lakosság átkelhet a pályán)

06.19.
VASÁRNAP

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
ZALACSÁNY IRÁNYÁBA

8:15-9:55

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
KESZTHELY IRÁNYÁBA

9:50-13:00

TELJES ÚTZÁR
8:30-12:40

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
VÁROSBÓL KIFELÉ

8:00-9:40

VISSZAFELÉ
10:15-13:20

TELJES ÚTZÁR
8:00-15:40

13:20 UTÁN  
A MÁRTÍROK ÚTJÁN  

MÁR BE LEHET HAJTANI  
A VASÚTÁLLOMÁSIG

TELJES ÚTZÁR
8:00-9:20

UTÁNA BE LEHET HAJTANI  
A CSÍK FERENC SÉTÁNYRA

TELJES ÚTZÁR
10:00-15:40

Félpályás útzár

Teljes útzár

Átengedési pont 
(ahol a lakosság átkelhet a pályán)

06.19.
VASÁRNAP

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
ZALACSÁNY IRÁNYÁBA

8:15-9:55

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
KESZTHELY IRÁNYÁBA

9:50-13:00

TELJES ÚTZÁR
8:30-12:40

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR
VÁROSBÓL KIFELÉ

8:00-9:40

VISSZAFELÉ
10:15-13:20

TELJES ÚTZÁR
8:00-15:40

13:20 UTÁN  
A MÁRTÍROK ÚTJÁN  

MÁR BE LEHET HAJTANI  
A VASÚTÁLLOMÁSIG

TELJES ÚTZÁR
8:00-9:20

UTÁNA BE LEHET HAJTANI  
A CSÍK FERENC SÉTÁNYRA

TELJES ÚTZÁR
10:00-15:40

Félpályás útzár

Teljes útzár

06.18.
SZOMBAT

KEDVES LAKOSSÁG,
Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a Keszthely Triathlon 2022. június 18-19-én kerül megren-
dezésre.

A biztonságos versenyzéshez zárt pályát kell biztosítanunk, amely forgalomkorlátozás-
sal fog járni. Az alábbi térképeken láthatják, hogy mely szakaszok mikor lesznek lezárva.  
Az időpontok +/- 15 perccel eltérhetnek. Kérjük, ha tehetik ezen terveket figyelembe véve in-
duljanak útnak járműveikkel.

A lezárásokról részletesen itt tájékozódhatnak: 
https://www.my575challenge.hu/forgalomkorlatozas/

Szives megértésüket és közreműködésüket köszönjük,
Keszthely Triathlon rendezői csapata

TELJES ÚTZÁR
14:20-16:20

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR

Átengedési pont 
(ahol a lakosság be tud hajtani a pályán belüli 
területre vagy onnan ki)

Félpályás útzár

Teljes útzár

06.18.
SZOMBAT

KEDVES LAKOSSÁG,
Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a Keszthely Triathlon 2022. június 18-19-én kerül megren-
dezésre.

A biztonságos versenyzéshez zárt pályát kell biztosítanunk, amely forgalomkorlátozás-
sal fog járni. Az alábbi térképeken láthatják, hogy mely szakaszok mikor lesznek lezárva.  
Az időpontok +/- 15 perccel eltérhetnek. Kérjük, ha tehetik ezen terveket figyelembe véve in-
duljanak útnak járműveikkel.

A lezárásokról részletesen itt tájékozódhatnak: 
https://www.my575challenge.hu/forgalomkorlatozas/

Szives megértésüket és közreműködésüket köszönjük,
Keszthely Triathlon rendezői csapata

TELJES ÚTZÁR
14:20-16:20

FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR

Átengedési pont 
(ahol a lakosság be tud hajtani a pályán belüli 
területre vagy onnan ki)

Eladó Keszthely, 
Bem József u. 21. sz. 
alatti társasházi lakás
Keszthely Város Önkormányzata nyílt 
pályázat útján értékesíti a Keszthely, 
Bem József u. 21. fsz. 3. sz. alatt talál-
ható társasházi lakás ingatlant a hozzá 
tartozó helyiségekkel (Keszthely 508/
A/3-4 és 508/C/2 hrsz.). Az induló vételár 
11.700.000,- Ft (az értékesítést a jelen-
leg hatályos jogszabályi előírások szerint 
áfa-fizetési kötelezettség nem terheli). 
Az ingatlan Keszthely belvárosában, 
nyugalmas környezetben elhelyezkedő, 
48 m2 alapterületű, felújításra szoruló 
1,5 szobás komfortos lakás. A lakáshoz 
tartozik egy 13 m2 alapterületű pince 
és egy 14 m2 alapterületű nyári konyha 
helyiség.

A pályázatok benyújtási határideje:  
2022. június 24. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely Város Alpolgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálá-
sának határideje 2022. június 29. (szer-
da).
További felvilágosítás a Keszthelyi Pol-
gármesteri Hivatal Közgazdasági Osztá-
lyán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 
2022. június 23-áig megtekinthető.
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VÉRADÁSOK JÚNIUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete 
és a Keszthelyi Kórház Vérellátója júniusban 
is várja a véradókat. Június 7-én (15–18), 13-
án (13–16), 20-án (13–16) és 27-én (13–16) 

a Vérellátóban lesz véradás. Június 9-én 
(13–15) Hévízen, a Hotel Európában, 16-án 

(15–18) Gyenesdiáson, a községházán, 23-án 
(16–18) Karmacson, a művelődési házban, 
30-án (15–18) Sármelléken, a művelődési 

házban várják a véradókat.

Május 3-án indult Keszthelyen az élelmiszermentés. 

A Magyar Vöröskereszt szerződést kötött a Lidl Magyarországgal. 
Ennek értelmében a lejárati idő előtt 48 órával elvihetik az árut. 
A Vöröskereszt önkéntesei ellenőrzik és válogatják a beérkezett 
élelmiszert. Minden hétköznap két keszthelyi áruházból hozza 
el a sofőr a lejárathoz közeledő zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, 
utóbbiból gluténmentes terméket is kapnak. Az élelmiszert széles 
körnek igyekeznek eljuttatni. Van olyan nap, hogy több mint 
húsz fő érkezik a humanitárius szervezet Vásár téri épületéhez. A 
mozgásukban korlátozottaknak kiszállítanak, de jut a véradóknak 
is a mentett élelmiszerből. A Vöröskereszt már tárgyal a térségi 
polgármesterekkel, szeretnének a humanitárius településeknek és 
roma önkormányzatoknak is felajánlani az élelmiszerből.

Élelmiszermentés 

Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

aljegyzői 
munkakörének betöltésére

A pályázati kiírás teljes terjedelemben  
megtalálható Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. július 31.

Vozár Péterné alpolgármester

Több százan tekertek a sereggel

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

könyvelő
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás  
teljes  terjedelemben megtalálható  

Keszthely város honlapján:  
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. június 10.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthelyről indult a 10. Tekerj a  
sereggel nevű, kétnapos kerékpártúra,

 melyen ötszázötvenen kerekeztek. 
A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsé-
ge által szervezett 210 kilométeres táv 
megtételében részt vett a honvédelmi 

államtitkár, Szabó István is. A nagysza-
bású sportprogramot tizedik alkalommal 
rendezték meg. Az ország minden részé-

ből érkeztek kerékpárosok. A bringások 
nagy részének felkészülésre sem volt 

szüksége. A Balaton-kerülő túra részt-
vevőit a város nevében Vozár Péterné, 

Keszthely alpolgármestere köszöntötte. 
A Balaton-partról 550-en indultak el, 

hogy saját tempójukban, két nap alatt 
megtegyék a Keszthelytől Keszthelyig 

tartó 210 kilométeres távot.

PERNYE

HIDAS
HATÁRAI!

KOZMETIKUS

KÖTŐ-
SZÖVET

HÚROS
HANGSZER

RÓMAI
SZÁZAS

SÓ,
FRANCIÁUL

PEST
MEGYEI

TELEPÜLÉS
A GALGA
PARTJÁN

LAJTA
PARTJAI!

HÁTRÁL
HŐMÉRSÉK-

LET JELE
LITER

DUNYHA

PEST FELE!

ZSELÉ

LEMEGY
A NAP

KELEMEN
KABÁTBAN
ZENEKAR

DAL-
RÉSZLETE

Z
PARÁNYI

KÁLIUM
VEGYJELE

EGYKORI
RÁDIÓ-
MÁRKA

ALKALOM-
SZERŰ

ELŐRE-
HALADÁSA

ARAB
VISELET

SVÁJCI
MONDAI HŐS

(VILMOS)
GYÍKFÉLE

ÁLLAT

FRANCIA

HARAPÓS
KEDV

MEGA

KICSI
VILMOS

RÉGI
NEMZETSÉG

ELŐKAPAR

A DAL-
SZÖVEG

FOLYTATÁSA

SZÁMSZERŰ
TÉNY

SZABOLCSI
TELEPÜLÉS

ÜDVÖZLÉGY

FOGADÁ-
SÁRA

ZÖKKEN

CUKORKA,
RÉGIESEN

OLASZ
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG

MITIKUS
BRIT KIRÁLY

RÉGI KET-
TŐS BETŰ

TRANZISZ-
TOR TÍPUS

ELŐSZOBA

ELVETVE
KIKEL

FÖLD
FELÉ

ELRENDEZ

KELET
KÖR

SUGARA
CELSIUS

AZ ÓPIUM
RÉGI ALAK-
VÁLTOZATA

KIJÁRAT
RÉSZE!

KIFEJLŐDIK

FLUOR ÉS
ITTRIUM

PÁLMA
ROSTJA

OXIGÉN
VEGYJELE

ABLAK-
KERET!

EZ

KELVIN

LOVAGGÁ
ÜTÖTT
ANGOL

SZÍNÉSZ
(MICHAEL)

D
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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 

 

 

KOR-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Telefon: +36 83 511 040    °    + 36 30 8630 221  
E-mail: info@suzukikeszthely.hu  
Internet: www.suzukikeszthely.hu

ÚJ HIBRID MEGHAJTÁSSAL

A hibrid rendszerrel szerelt Suzuki Vitara felszereltségtől és a lítiumion-akkumulátor töltöttségi szintjétől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) és CO2-ki-
bocsátása (g/km) az elektromotor és a benzinmotor kombinált használata mellett, WLTP mérési ciklus alapján: 4,684-7,083 l/100 km, 105,98-160,45 g/km.  
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.


