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A zászlófelvonás, illetve az 
ökumenikus istentiszte-
let végén a város elöljárói 
elhelyezték koszorújukat 
a templomban található 
emléktáblánál. Az ünnepsé-
gen Nagy Bálint országgyű-
lési képviselő, államtitkár 
beszédében hangsúlyozta: 
Keszthelyt olyan nagy nevek 
formálták, mint a Pethő 
család, a Festeticsek, Asbóth 
Sándor vagy Goldmark 
Károly. Mint mondta, hoz-
zátették a maguk építőkövét 
a városhoz. „Hozzátesszük 
mi magunk is valameny-
nyien. A pedagógusok, 
akik számos iskolánkban 
nevelik és tanítják a jövő 
nemzedékét, a közösség-
építő egyházi vezetőink, a 
rendvédelmi szervek vagy 
az egészségügyi és szociális 
szféra elhivatott és fáradha-
tatlan dolgozói. Mellettük a 
hagyományainkat őrző civil 
szervezeteink, a szállásadók 
és vendéglátók, akik ven-

dégszeretetükkel nyomot 
hagynak az idelátoga-
tókban, a városszépítők, 
akiknek szorgos kezei 
teszik széppé a közterein-
ket” – mondta.
Az ünnepségen adták át 
a városi kitüntetéseket. 
Vozár Péterné alpolgár-
mester kiemelte: „Önök 
mind-mind nagyon sokat 
tettek hozzá ahhoz, hogy 
Keszthely a mai pompájá-
ban tündökölhessen. Akár 
közéleti tevékenységükben, 
akár sportmunkájukban.”
A Keszthely Város Szociális 
Ellátásért díjat Deutsch 
Márta Veronika kapta a 
térség szociális ellátásának 
fejlesztéséért. Keszthely 
Város Egészségügyéért 
díjjal Humpok Lajosnét, a 
Keszthelyi Kórház dolgozó-
ját jutalmazták. Keszthely 
Város Turizmusáért díjat 
adományoztak a Helikon 
Kastélymúzeumnak, a 
díjat az igazgató, Pálinkás 

Róbert vette át. A Keszt-
hely Város Szolgálatáért 
elismerést Kovács Katalin, 
a Csány–Szendrey-iskola 
iskolatitkárnője, Horváth 
Péter, a Lámpaláz Színjátszó 
Kör alapítója, Töttő Vilmos, 
valamint posztumusz dr. 
Lukács János háziorvos 
kapta. Az önkormányzat 
Keszthely Városért kitünte-
tő címet adott Szalai István 
Andornak, a Spartacus 
Sportkör vezetőjének és 
posztumusz Szalai Sándor-
nak, a Látásfogyatékosok 
Keszthelyi Kistérségi Egye-
sület alapítójának. Keszthely 
város díszpolgára két évtize-
des országgyűlési képviselői 

munkájáért, Keszthelyért 
tett szolgálataiért, eddigi 
életműve elismeréséül  
Manninger Jenő lett. 
– Szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek, 
aki húsz éven keresztül 
együttműködött, hiszen 
egy képviselő csak akkor 
érhet el eredményt, ha 
mások munkáját segíti. Hisz 
tulajdonképpen a legtöbb 
eredmény nem is közvetle-
nül a képviselőhöz fűződik. 
Ő segítheti, ösztönözheti és 
lehetőségeket nyithat mások 
számára. Én igyekeztem 
ezt tenni, ahogy a jövőben 
is – fogalmazott Manninger 
Jenő.

Tartsanak velünk minden 

   szerdán 19:15-től 
a Keszthelyi Televízió képernyője előtt!

Elkalauzoljuk Önöket a divat, a szépség,  
  az egészség és az aktuális trendek világába.

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.

MI VAN?

Műsorunk  
főszereplője  
a női élet és 

minden ehhez 
kapcsolódó 

témakör.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS
-on is!

Lapunk következő száma  
2022. július 1-jén 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

Kövessen bennünket 

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

 

A 775. születésnapját ünnepelte Keszthely, 
június első hétvégéjén tartották  
a hagyományos városnapi ünnepséget.

Keszthely             születésnapján775.
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A Vajda János Gimnáziumot 1772-ben 
alapította gróf Festetics Pál.  

Az ő tiszteletére avattak emléktáblát  
az intézmény oldalán. 

Az iskola igazgatójának javaslatát a Vajda János 
Öregdiákok Egyesülete karolta fel. Az eseményen 
Varga Sz. Gábor igazgató úgy fogalmazott: „Jelképe-
sen mi is hidat építünk, melynek múltbéli pillérét gróf 
Festetics Pál életpályája jelenti. Személyében a 18. 
századi magyar főnemesek egy olyan reprezentáns 
alakjára emlékezhetünk, akik a török pusztításokat 
végző évszázadban nem látványos tettekkel, hanem 
szorgos munkával, csendes, de ugyanakkor céltudatos 
építkezéssel emelték fel a romjaiból, a pusztulásból az 
országot.”
Az avatáson részt vett herceg dr. Festetics György és fia, gróf Festetics György is. A vajdások bíznak abban, hogy ez az emlék-
tábla is hozzájárul, hogy minél többen megismerjék annak a nevét, akinek sokat köszönhet a város.

Emléktáblát kapott  Emléktáblát kapott  
gróf Festetics Pálgróf Festetics Pál

A város napján osztották ki a sportolói kitüntetéseket
Az okleveleket Vozár Péterné 
alpolgármester és Csótár András, 
az Emberi Erőforrások Bizottsá-
gának elnöke adta át. Keszthely 
Város Sportjáért díjat adományo-
zott az önkormányzat Csősz-Tóth 
Norbertnek, a Budo Karate & 
Jujutsu International Szövetség 
technikai igazgatójának. Keszt-
hely város legjobb edzője Keczeli 
Zoltán, a BEFAG Keszthelyi Erdész 

Lövészklub elnöke lett. Díját 
Major Veronika vette át. A legjobb 
utánpótlásedző elismerést a sak-
kozók trénere, Hegyvári Brigitta 
kapta. A Keszthely város legjobb 
testnevelő tanára elismerést dr. 
Pintér Ákosnak, a MATE Georgikon 
Campus Testnevelési és Sport-
központ vezetőjének ítélték oda. 
Keszthely város legjobb felnőtt 
női sportolója címet kapott Major 

Veronika sportlövő olimpikon. 
Keszthely város legjobb ifjúsági 
fiú sportolója címet adományoz-
tak Szakonyi Balázs atlétának, a 
legjobb ifjúsági leány sportoló cím 
birtokosa pedig Csahóczi Kamilla 
atléta lett. Jó tanuló, jó sportoló 
címet vehetett át Bódai Hanna és 
Pátri Maja. Keszthely város legjobb 
csapata a Georgikon Kézilabda 
DSE felnőttcsapata lett.

Június 4-e 2010 óta a nemzeti összetartozás napja. 1920-
ban ezen a napon írták alá a trinoni békediktátumot.  
A keszthelyi megemlékezésen Vozár Péterné alpolgár-
mester Juhász Gyula szavait idézte: „Nem kell beszélni 
róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá.” Az 
alpolgármester úgy fogalmazott, közösen kell gondol-
kodnunk úgy, hogy Trianon ne fájdalmas pont legyen, 
hanem egy olyan esemény, amikor hazánk halálát 
akarták, de feltámadt. Az esemény szónoka Zichy Emőke 

református lelkész volt, aki lelki oldalról közelítette meg 
a történteket. Felidézte, vajon mit érezhettek a küldöttek, 
amikor tudták, hogy feleslegesen mentek el, hiszen ró-
lunk, de nélkülünk döntöttek akkor. A megemlékezésen 
közreműködtek a Vajda János Gimnázium tanulói és a 
Nagyváthy Néptáncegyüttes tagjai is.  
A Várkertben álló kettős keresztnél a város és a térség 
elöljárói mellett a testvértelepülések, valamint az intéz-
mények és civilek képviselői is elhelyezték mécseseiket.

A lelki oldalát is vizsgáljuk meg 
TrianonnakVárosnapi hangulatok

Színes programokkal várták az ér-
deklődőket a városnapi hétvégén. 
Szombaton fellépett a Ranolder-
iskola Tündérrózsa Gyermek-nép-
tánccsoportja, este Auth Csilla és a 
Charlie Band koncertjére is sokan 
voltak kíváncsiak. Vasárnap foly-

tatódott a zenés műsor. Az estét a 
Happy Dixieland Band előadása is 
színesítette. Mindkét nap kézmű-
ves-kirakodóvásár és finom falatok 
várták a látogatókat. A programso-
rozatot utcabál zárta. A pünkösdi 
hétvége mozgalmas volt a Helikon 

Kastélymúzeumban is, számos 
program várta a látogatókat. 
A kiállítások mellett szabadtéren is 
kínáltak látnivalót, kikapcsolódási 
lehetőséget: a lovasbemutató, a 
virágvásár és a játékpark is vonzó 
volt a vendégek körében.
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A tavalyi győztes megtartotta címét, idén is a Sütibolt 
édessége lett a legjobb: ez a K775. A reform kategóriában a 
hévízi Mozart cukrászda alkotása, a Magyarok Nagyasszo-
nya győzött. Különdíjat kapott a Promenád 
Kávéház süteménye, a Festetics 
Múzsája torta.
A mandula adja az alapját 
a K775 tortának, melyre 
mandulalisztes, sóvi-
rágos karamellkrém 
került, mandulagril-
lázzsal megszórva. 
A következő réteg 
karamellmousse, 
majd következik 
a csipkebogyó-
zselé. A tortát 
csipkebogyómousse 
zárja. A keszthelyi 
Sütibolt a tavalyi sikere 
után második alkalommal 
nyerte meg a Keszthely város tor-

tája versenyt hagyományos kategóriában. Keszthely város 
mentes tortájának alapját mandulaliszt, xilit és apróra vá-
gott diabetikus csoki képezi. Erre kerül a csokimousse, il-

letve a málnazselé. A kompozíciót málnamousse 
és csoki ganache zárja. A tortát a 

Magyarok Nagyasszonya plé-
bániatemplom ihlette.       
A különdíjat a Festeticsek 

Múzsája névre keresztelt 
sütemény kapta.  

A balatongyöröki Pro-
menád Kávéház tortá-
jának alapját cserszegi 
fűszeres és alma adja. 
A piskótára pekándiós 
mousse kerül, erre pe-
dig cserszegifűszeres-

mustos almazselé.  
A kreáció egyszerre 

használja a helyre jellemző 
alapanyagokat, és tiszteleg 

Lady Mary Hamilton előtt.

Életmentő injekciók Életmentő injekciók az iskoláknakaz iskoláknak

– Januárban sajnos Budapesten történt egy 
tragédia. Akkor terjesztettem be azt a javaslatot 
polgármesteri keret terhére, hogy minden Keszt-
helyen működő nevelési és oktatási intézménybe 
– függetlenül attól, hogy ki a fenntartó, önkormányzat, állam 
vagy akár magántulajdonú intézményről legyen szó – jut-
tassunk el ilyen eszközöket, amelyek most meg is érkeztek – 
mondta el Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár.
A készítmény hiánycikk volt az elmúlt időszakban, ezért csú-
szott a beszerzés. Az intézmények dolgozói a következő héten 
külön oktatáson vesznek részt. Ebben az Alapellátási Intézet 
segít nekik. Fontos, hogy megtanulják használni az eszközt, és 
hogy felismerjék az anafilaxia tüneteit. Ilyen lehet a nehézlég-
zés, a nyelv, a szemhéjak vagy az arc duzzanata, a folyamatos 
köhögés vagy az eszméletvesztés is. Keszte Gábor, az Alapel-

látási Intézet vezetője elmondta: fontos, hogy akik szembesül-
nek ilyen esetekkel, azok meg tudják ítélni, valóban anafilaxiás 
sokkról van-e szó. Lényeges, hogy ismerjék, melyek ennek a 
tünetei, jellemzői. Az injekció felhasználása egyszerűnek tűnik 
ugyan, de biztos kézzel, szakavatottan kell alkalmazni, ezért is 
fontos a felkészítés.
Összesen 33 EpiPen kerül az oktatási intézményekbe. A kiseb-
bekhez a 30 kilogramm alattiaknak adható, a nagyobbakhoz a 
30 kilogramm felett használható készítmények kerülnek. Tóth 
Éva igazgató elmondta, ezek birtokában rajtuk kívül a szülők 
is sokkal nagyobb biztonságban tudhatják a gyermekeket.

Életmentő injekciót kaptak a keszthelyi 
oktatási intézmények. Az EpiPen nevű 
oltóanyag az anafilaxiás sokk esetében 

segíthet. A készítményeket az önkor-
mányzat vásárolta meg polgármesteri 

keretből. Elsőként az Egry József Általá-
nos Iskolának adták át a készítményeket. 

A térség turizmusát erősítve
A Hévíz–Balaton Airport tevékenységéről, jövőbeni fejlesztési elképzeléseiről tájékozódott a napokban 
Nagy Bálint beruházásokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

A Sármellék és Zalavár között lévő repülőtéren Benkő Attila ügyvezető igazgató fogadta a vendéget, 
aki hangsúlyozta: a Hévíz–Balaton Airport nemzetközi repülőtér fejlesztése Zala megye és a térség 
szempontjából is nagy jelentőségű. A létesítmény rendszeresen fogad járatokat, legközelebb, egé-
szen pontosan június közepétől a németországi Dortmund desztinációból érkezhetnek rendszeresen 
vendégek a repülőtérre, illetve a térségbe. Amint elhangzott, a célkitűzések között kiemelten az 
szerepel, hogy a Hévíz–Balaton Airport mind a személy-, mind a teherforgalom tekintetében közpon-
ti szerepet töltsön be. Ezzel nagymértékben növelni, erősíteni lehet a régió turizmusát – hangzott el.

A Keszthely város tortája 775 pályázatra  
kilenc cukrászda nevezett idén,  
az édességeket komoly zsűrizés alá vették. 

Keszthely legjobb szülinapi tortái

A Helka hajón tartott programon köszöntőt mondott Vozár 
Péterné, Keszthely város alpolgármestere, dr. Miszlivetz 
Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója 
és Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigaz-
gatója. 
Ezt követően a kötet egyik szerkesztője, Mátay Mónika 
avatta be a jelenlévőket a könyv születésének előzményeibe, 
majd Szálinger Balázs József Attila-díjas költő által vezetett 
pódiumbeszélgetés során a szerzők idézték fel a helytörténeti 
kiadvány egy-egy emlékezetes fejezetét. Végül a jelenlévők 

egy koncerttel színesített sétahajózáson vehettek részt. 
A könyvbemutatót követően a nagyközönség számára is 
lehetőség nyílt további két sétahajózásra, és a könyvből in-
gyenes példányt kaphattak, akik letöltötték a Hello Keszthely 
applikációs kihívást, vagy helyesen oldották meg a témához 
kapcsolódó tesztet. 
A szeptember végéig tartó projekt keretében még további 
kulturális rendezvények kerülnek megvalósításra, valamint  
a könyv tematikájára épülő, tíz keszthelyi helyszínt bemutató, 
online elérhető virtuális séta is elkészítésre kerül.  

Beszélő városok  
– Keszthelyi történetek könyvbemutató a Helkán

A Veszprém–Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa program támo-

gatásával a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete mint 

kedvezményezett által valósult 
meg 2022. június 2-án a Beszélő 
városok – Keszthelyi történetek 

integrált kulturális projekt kereté-
ben az „Üdv a fedélzeten” című ren-

dezvény, ahol sor került a Beszélő 
városok – Keszthelyi történetek 

című könyv bemutatására. 
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Köszöntötték a pedagógusokat
A város minden oktatási 
intézményéből érkeztek 
pedagógusok a Balaton 
Színház Simándy termé-
be. Az ünnepség üzenete 
az volt, hogy a nevelők 
nélkül – az óvodától a 
doktoranduszképzésig – 
elképzelhetetlen lenne a 
minőségi szakemberek 
kinevelése. Csótár And-
rás, az Emberi Erőforrá-
sok Bizottságának elnöke kiemelte, köszönet jár minden 
pedagógusnak a mindennapi küzdelmes munkájukért és a 
sok jóért, amit a gyermekekért tesznek. Az ünnepségen ad-
ták át a jubileumi díszdiplomákat. Aranyoklevelet vehetett 
át Wágnerné Gregó Erzsébet magyar-orosz szakos általá-
nos iskolai tanár. Szintén aranyoklevelet kapott dr. Máté 

Lászlóné biológia–mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok 
szakos általános iskolai tanár. Gyémántoklevéllel tüntették 
ki Megyeri Zsuzsanna okleveles tanítónőt. Farkas Ödön 
okleveles tanító, logopédus vasoklevelét kapta meg.  
A keszthelyi önkormányzat a település 13 intézményéből 
26 pedagógus munkáját ismerte el oklevéllel. 

A kultúrában kimagasló 
diákokat díjazták

Hetvenhat keszthelyi iskolás kulturális tevékenységét 
ismerték el a Balaton Színházban. Régi hagyomány, 
hogy a város és a Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont köszönetet mond azoknak a keszthelyi isko-
lásoknak, akik a tanévben kimagasló teljesítményt 
nyújtottak a kultúra terén; művészeti versenyen sze-
repeltek, városi rendezvényen szavaltak. A program 
nem titkolt célja, hogy kedvet csináljon a gyerekeknek 
a város kulturális rendezvényeinek látogatására. A 
szervező Goldmark Károly Művelődési Központ szoros 
kapcsolatot ápol a város intézményeivel. A kapcsolat 
eredményes és előremutató. A vezetés tapasztalata 
az, hogy a diákok aktívan részt vesznek Keszthely 
kulturális vérkeringésében. 
A rendezvényen a Musica Antiqua együttes adott mű-
sort, e mellett jelképes ajándékot kaptak a gyerekek, 
illetve egy hatalmas tortával vendégelték meg őket. 

Szorgalom, összefogás, kitartás
Keszthelyen zárták a tanévet Zala megye diák parasportolói. Mint elhangzott, a fiatalok különösképp példát mutatnak  
szorgalomból, összefogásból és kitartásból is.

A sportolók teljesítményét éremmel, felkészítőiket pedig emléklappal ismerte el a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- 
és Szabadidősport Szövetsége. A szervezők elmondták, a speciális iskolákba járó diákok főként az atlétika, az asztalitenisz 
és a labdarúgás sportágban 
jeleskednek. A fiatalok megyei 
és országos versenyeken is 
dobogós helyezéseket érnek el. 
Az eredmények iskolájuknak, 
településüknek és egész Zala 
megyének hírnevet hoznak. A 
rendezvényen részt vett Nagy 
Bálint országgyűlési képviselő, 
beruházásokért felelős állam-
titkár is, aki kiemelte: a fiatalok 
példát mutatnak szorgalomból, 
összefogásból és kitartásból is.

Az idén már több alkalommal is megemlékeztek a jeles 
évfordulóról. A színházban a Vajda János Gimnázium 
tanulói kulturális műsorokkal tisztelegtek a negyed év-
ezredes múlt előtt. A Vajda János Gimnázium elődjét, a 
három évfolyamos gimnáziumot 1772-ben alapította meg 

a Festetics család. Akkoriban három osztállyal, körülbelül 
30 tanulóval indult a képzés. Ma már kb. 450 diák koptatja 
a padokat. Varga Gábor igazgató elmondta: „Számunkra 
nagy megtiszteltetés, hogy emlékezhetünk az előttünk 
járó generációkra; jeles, kiváló tanáregyéniségekre – de 
diákokra is.”
A gálán komolyzenei és könnyűzenei produkciókat, éne-
keket és táncokat, színdarabokat, néptáncos és népzenei 
műsorokat láthatott a közönség.

Június 6. Szent Norbert ünnepe, aki a pre-
montrei rend alapítója. A csornai szerzete-
sek és az általuk fenntartott intézmények 
minden évben megemlékeznek róla. Idén, 
a járvány elmúltával ezt nagy közösségben 
tették meg a Premontrei Szakgimnázium, 
Technikum és Kollégiumban. Az ünnepi 
misét Udvardy György veszprémi érsek 
celebrálta. Minden jó ügyért készen – ez 
a jelmondata a premontreieknek. Keszt-
helyen 145 éve van jelen a rend, és öt éve 
fenntartói a Fő téri szakgimnáziumnak – 
ez a kettős jubileum is emelte az esemény 
fényét. A 901 éves rend már Szent Norbert 
életében jelen volt Magyarországon.

Az alapítóra emlékeztek

Művészeti gálaműsorral folytatódott 
a 250 éves keszthelyi középfokú oktatás 
ünnepségsorozata. 

Jubileumi gálaműsor



Balatoni KRÓNIKA   2022. Június 17.10 112022. Június 17.   Balatoni KRÓNIKA

A Tiszánál szolgáltak

Rendszeresen teljesítenek szolgálatot a Balatonon a vízi polgárőrök a rendőrségtől megörökölt 
hajójukkal. A Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesületnél állomásozó jármű és négy 
polgárőr a Tiszára indult.

Az Országos Polgárőr Szövetség felkérésére egy 
hétig láttak el határvédelmi feladatokat Szeged 
és a szerb határ között. A vízi polgárőrök szoro-
san együttműködtek az ottani vízirendőrökkel és a 
honvédséggel. Eseménydús szolgálatokat tudhatnak 
maguk mögött, az első napokban tetten ért illegális 
határátkelőket megfékezték, és jelenlétükkel a to-

vábbiakban sikeresen távolt tartották őket a magyar 
határtól. 
A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület 2008-ban alakult. 
A Somogy Megyei Polgárőr Szövetséghez tartoznak, 
de a hajóik Zala megyében vannak. Az egyesület 
hatásköre a Balaton és a Kis-Balaton teljes vízterü-
letére kiterjed. Tagságuk 52 főt számlál.

Keszthely közéletének szerény, de aktív, több évtizedes szereplője volt Bereczky Kálmán népművész,  
akiről kiállítás kapcsán emlékeztek a városban.

Bereczky Kálmán emlékezete

A Fejér György Városi Könyvtár és 
a Kőrösi Csoma Sándor Klub a népi 
bujkakészítő halálának huszadik 
évfordulója alkalmából szervezte meg 
a rendhagyó programot. A kiállítást 
visszaemlékezéseikkel nyitották meg 
a népművész gyermekei: Ildikó, Csa-
ba és Szilárd. Elhangzott: Bereczky 
Kálmán Nagyváradon tanulta ki az 
úri és egyenruhaszabó mesterséget. 
1946-ban került Egregyre. Munká-

ja mellett népviselet készítésével foglalkozott. 1972-től a 
kalotaszegi bujka készítésére szakosodott. Több hazai népi 
együttes népviseletét készítették feleségével, Fonnyadt 
Hedviggel. Keszthely közéletének szerény, de aktív, több 
évtizedes szereplője volt Bereczky Kálmán, akit díszpolgári 
címmel is elismertek. Kulturális munkásságáért több díjat 
kapott.

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

„Egy szál virág szebben beszél…” mondja el érzéseit, 

érzelmeit, kívánságait virágnyelven. Születésnapra, 

névnapra, partikra, esküvőkre és kegyeleti 

megemlékezésekre, vagy csak úgy…. 

Szabott székszoknya bérelhető esküvőkre, 

konferenciákra, rendezvényekre!

Változatos programkavalkádot kínál a keszthelyi Múzeumok Éjszakája program.
Ezen a napon a város magán- és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel,
rendhagyó tárlatvezetésekkel, Szent Iván Éji tűzgyújtással, koncertekkel, színes lovasprogramokkal

és fényjátékkal várják az érdeklődőket.

A belépőjegy megvásárlása 2022. június 25-én a programban résztvevő
összes intézmény látogatására jogosít fel. A belépőjegy felmutatásával a

helyszínek között 18.00 – 23.00 óráig a Balatoni Múzeum elől óránként induló
és körjáratban közlekedő Dottó kisvasút használata díjmentes.

Felnőtt jegy: 2400,- Ft
Gyerekjegy (6–14 éves kor között): 1200,-Ft

Az éjszaka, amikor minden életre kel...

További információ és a résztvevő múzeumok listája:
https://www.facebook.com/muzeumokejszakajakeszthely



12 Balatoni KRÓNIKA   2022. Június 17. 132022. Június 17.   Balatoni KRÓNIKA

A belvárosban futottak
Jubilált idén a Keszthelyi Kilométerek futóverseny. 
A 15. megmérettetésre 757-en neveztek hét versenyszámban.

A Festetics-kastély bejárata előtt 
volt a rajt idén. A meleg sem tánto-
rította el a legfanatikusabb futókat 
attól, hogy teljesítsék a 10, a 20 
vagy a 40 kilométert, illetve a 2,5 
vagy 5 kilométeres sprintszámokat. 

Az ötkilométeres belvárosi pálya 
a kastélytól a Kossuth utcán át a He-
likon parkig tartott. A rendezvény 
évek óta környezettudatos. „Ezért 
vannak ballonos frissítések. Nagyon 
szeretnénk, ha a futók többször 

használatos pohárral érkeznének” 
– mondta el Bedő Beáta főszervező, 
a Keszthelyi Kilométerek Egyesü-
let elnöke. A verseny teljesítéséért 
minden résztvevő érmet kapott, a 
legjobbakat kupával is jutalmazták.

Idén az újjászületésének negyvenedik évfordulóját ünneplő verseny visszatért a hagyományokhoz, így Keszt-
hellyel együttműködve Vitorlás Faluval várták az érdeklődőket.

Az időjárás is kedvezett a hajósok-
nak. A szezon egyik legnépszerűbb 
vitorlás túraversenyén csaknem húsz 
hajóosztály és több értékelési csoport-
ban versenyző vízi jármű mérte össze 
tudását. A Balatonföldvár–Keszthely 

távot az első katamaránok három és 
fél óra alatt teljesítettek. A Keszthely–
Balatongyörök–Keszthely távú Öböl 
Kupán a leggyorsabbak másfél-két 
órán belül fordultak meg. Az utolsó 
versenynapon többen vágtak neki a 

Keszthely–Fonyód–Ábrahámhegy 
távnak is. A Covid utáni első igazi 
versenyt nagyon várták a vitorlázók. 
2020-ban nem, 2021-ben pedig csak 
egynapos megmérettetést szervezhet-
tek. 

170 hajó szelte a habokat 
a Pünkösdi Regattán

 

Múlt héten tartotta soron következő – idei 
harmadik – ülését a Zala Megyei  

Közgyűlés. A testület egyperces néma  
felállással emlékezett meg elhunyt egykori 

(2002–2006) tagjára, Targuba Árpádra. 

A napirendi pontok tárgyalása a Zala Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóval vette kezdetét. Az előterjesztés megtár-
gyalását megelőzően Egri Gyula nyugalmazott tűzoltó 
dandártábornok részére Zala Megye Címere emlékpla-
kettet adott át dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés 
elnöke, megköszönve a nyugállományba vonult igazgató 
katasztrófavédelem területén több évtizeden keresztül 
hivatástudattal végzett kiemelkedő szakmai és példaér-
tékű munkáját. A tájékoztató a szervezet közelmúltban 
kinevezett új igazgatója, az igazgatóság eddigi helyettes 
vezetője, Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes szóbeli kiegé-
szítésével folytatódott. Elhangzott, hogy az öt tűzoltóság 
és a három katasztrófavédelmi őrs, valamint a közremű-
ködő önkéntes egyesületek tökéletesen lefedik a megye 
területét. Az elmúlt évben mindvégig folyamatos volt az 
azonnali feladatra bevethető tűzoltógépjármű-állomány 
és az elhelyezésül szolgáló ingatlanok tekintetében is több 

felújítás történt. A szervezet állománymegtartó képessé-
ge stabil, a fluktuáció alacsony mértékű. Az igazgatóság 
megelőzési tevékenységként a lakosság figyelmét a lakás-
tüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezések veszélyeire 
irányította, emellett célkitűzései közé tartozik a veszélyes 
üzemek biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növe-
lése és a széles körű tájékoztatáshoz szükséges közösségi 
médiajelenlét fokozása. 

Katasztrófavédelmi 
tájékoztató

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja  
a Keszthely, Kossuth Lajos u. 41. sz. alatt található belvárosi, 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.
Az üzlethelyiség Keszthely főterén található, korábban étte-
remként, majd barber shopként üzemelő, összesen 115 m2 
(81 m2 földszinti és 34 m2 emeleti helyiségek) alapterületű 
összkomfortos ingatlan. Az üzlet bérleti díja vendéglátóipari, 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 301.536,- 
Ft+áfa/hó, melyből a bérlő a bérlet első két évében 60%,  
a harmadik és negyedik évben 40%, az ötödik évben 20% 
kedvezményre jogosult (a megjelölttől eltérő tevékenységekre 
vonatkozó bérleti díj mértékét a 285/2021. (X. 28.) számú  
képviselő-testületi határozat tartalmazza). A helyiség  
2022. évben fizetendő bérleti díja 120.614,- Ft/hó+áfa. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. június 27. (hétfő) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város alpolgármestere 
részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat 
elbírálásának határideje 2022. június 29. (szerda), melyet  
követően a pályázók írásban kapnak értesítést. 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Osztályán (83/505-580, 83/505-525) kérhető. 
Előre egyeztetett időpontban 2022. június 26-áig a helyiség 
megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható  
a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Keszthely Fő téri  
üzlethelyiség bérbeadása

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

ügyfélfogadásával kapcsolatban

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal júniu-
si–júliusi ügyfélfogadásával kapcsolatban 

Keszthely város jegyzője az alábbiakról 
tájékoztatja a lakosságot.

• 2022. június 22. (szerda) napján  
az anyakönyvi ügyfélfogadás kötelező  

továbbképzés miatt elmarad. 
• 2022. június 27. (hétfő) napján  

az ügyfélfogadás a 2022. június 26.  
(vasárnap) napjára kitűzött időközi  

polgármester- és helyi önkormányzati 
képviselőválasztásra tekintettel szünetel.

• 2022. július 1. (péntek) napján és • 2022. 
július 7. (csütörtök) napján a közszolgálati 

tisztviselők napjára tekintettel, valamint 
Keszthely Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete a közszolgálati  
tisztviselők napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló 2/2019. (II. 1.) önkor-

mányzati rendeletére figyelemmel a Keszt-
helyi Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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VÉRADÁSOK JÚLIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezte és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója júliusban is várja a 
véradókat. 4-én (13–16 óráig), 5-én (15–18), 11-

én (13–16), 18-án (13–16) és 25-én (13–16)  
a Vérellátóban várják azokat, akik segíteni  

szeretnének. Július 7-én (15–17) Alsópáhokon,  
a Kolping Hotelben, 14-én (16–18) Felsőpá-
hokon, a művelődési házban, 21-én (15–18) 

Cserszegtomajon, a kultúrházban, 28-án (14–18) 
Zalaapátiban, a Falumúzeumban lesz véradás.

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth Lajos u. 41. sz. 
alatti ingatlan déli oldalán található belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely főterén korábban vendéglátóhelyként üzemelt, 147 m2  alapterületű, 
összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi 
és szolgáltató tevékenység esetén 452.319,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenységekre vonatkozó 
bérleti díj mértékét a 285/2021. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az 
üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. június 27. (hétfő) 12.00 óra. 
A pályázatot Keszthely város alpolgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 
1.). A pályázat elbírálásának határideje 2022. június 29. (szerda), melyet követően a pályázók 
írásban kapnak értesítést.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-580, 
83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2022. június 26-áig a helyiség megtekinthe-
tő. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon.

Keszthely Fő téri vendéglátó  
üzlethelyiség bérbeadása

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

A nyár beköszöntével szezoná-
lisan megjelennek a hozzá kap-
csolódó problémák is: a közle-
kedési forgalom növekedése, a 
turisták számának emelkedése, 
a szállás- és vendéglátó szolgál-
tatáshoz kapcsolódó anomáliák.

A közmondás úgy tartja: „Sok 
jó ember kis helyen is elfér.” A 
közlekedési balesetek számának 
nyári „szokásos” emelkedése 
akár még a közmondást is cá-
folhatná. A helyismerettel nem 
rendelkező, olykor figyelmetlen 
idegenek a hőségben strandra, 
szálláshelyre, bevásárlóköz-
pontba igyekezve akaratlanul is 
előidézhetnek balesetveszélyes 
helyzeteket. Mi, akik itt élünk, 
nem csak a várost ismerjük. 

Az útlezárásokat, forgalomel-
tereléseket, „surranóutakat” is 
tudjuk. Segítőkész, türelmes 
közlekedéssel segíthetjük a 
többiek közlekedését, a baleset-
veszélyes helyzetek elkerülését. 
Az iskolai szünetben fokozottan 
számítani kell a közlekedés-
ben a gyalogosan, kerékpáron, 
rolleren, robogókon, mindenféle 
elektromos közlekedési eszkö-
zön megjelenő fiatalokra is.

A turisták mellett nyáron „utazó 
bűnözők” is megjelennek, akik 
kihasználva az alkalmat sokféle-
képpen megkárosíthatnak ben-
nünket. Megelőzhetjük a bajt, 
ha néhány alapvető biztonsági 
szabályt betartunk. Otthonunk 
nyílászáróit ne hagyjuk nyitva 

felügyelet nélkül. Egy bukóra 
hagyott ablak vonzza a betö-
rőket, és a szúnyogháló nem 
fogja visszatartani őket. Gép-
járműben ne hagyjunk látható 
helyen értéktárgyat, pénzt, 
iratokat. Ha strandra megyünk, 
csak a legszükségesebbet vi-
gyük magunkkal. Használjuk az 
értékmegőrzőt, vagy ha nem, 
akkor ne hagyjuk felügyelet 
nélkül az értékeinket. A cso-
magokra terített törölköző nem 
trezor, ahogy a szúnyogháló, 
úgy a törölköző sem védi meg 
értékeiket az eltűnéstől. Vigyáz-
zanak egymásra és vigyázzanak 
értékeikre! Kellemes nyarat 
kívánunk! 

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
  – Szezon előtt

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
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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 

 

 


