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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!

 

Csótár András, 
az önkormányzat 
Emberi Erőforrá-
sok Bizottságának 
elnöke beszédé-
ben hangsúlyozta: 
egy nemzet nagy-
sága a tudomány 
és a sport mellett 
a kultúrában 
ölt testet. Úgy 
fogalmazott: min-
denki számára 
hozzáférhetővé 
és – különösen a 
fiatalok számá-
ra – vonzóvá kell tennünk a múlt és a 
jelen műalkotásait, valamint mindenek-
felett őriznünk és védenünk kell drága 
magyar anyanyelvünket mint kultúránk 
legfontosabb hordozóját. Úgy fogalma-
zott, hiszi, hogy mi magyarok biztosan 
haladunk egy olyan úton, amelyről nem 
kell, nem szabad letérnünk. Nem szabad 
megtagadnunk a magyarságunkat, 
nemzeti értékeinket, hagyományainkat, 
hanem arra építve az egész világ magyar-
ságával összefogva egységes nemzetként 

kell meg-
jelennünk. 
Hozzátette, 
a kultúra 
nincs alapve-
tően belénk 
kódolva. 
Azt tanítani, 
örökíteni 
kell.
– Nekünk kell értékes 
mintát felmutatnunk, a 
kultúra értékeit meg-
becsülnünk, aszerint 
élnünk és tanulságait 
érvényesítenünk. Mert 

ez a kultúra nemcsak tudást, műveltsé-
get hordoz, hanem erkölcsöt is. Kodály 
Zoltán mondatát idézve: „A kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elődök kultú-
rája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.” Ez a magyar kultúra napjának 
igazi mondanivalója – mondta.
A magyar kultúra napjához kapcsolódva 
17. alkalommal adták át a Pro Cultura 
Keszthely díjat, melyet az idén hetven-
éves Fejér György Városi Könyvtár érde-

melt ki. Az intézménynek a folyamatos 
kulturális szolgálatáért ítélték oda az el-
ismerést. A díjat Kocsondiné Eisenkorb 
Györgyi igazgatóhelyettes vette át, majd 
elmondta: „A média, az okoseszközök 
elvonják a közönséget. Elvonják a min-
dennapi megélhetési gondok, dolgoznak 
az emberek, családot kell fenntartani, 
házimunkák vannak. Nagyon örülünk, 
hogy ennek ellenére mégis vannak 
emberek, akik időt szakítanak, hogy 
felkeressék a könyvtárat.”
Az ünnepségen Kádár Viktória zon-
gorajátékkal, a Helikon Versmondó 
Kör nevében Kulcsárné Fullár Melinda 
szavalattal köszöntötte a könyvtár mun-
katársait.
(A könyvtár tevékenységéről részletesen  
a 7. oldalon olvashatnak.)

A kultúrának minden nép életében nagyon fontos szerepe 
van. Ezt örökölni nem lehet, csak örökíteni – hangzott el 
a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen, 
melyen a Pro Cultura Keszthely díjat is átadták.

Pro Cultura díjat  
kapott a könyvtár

SmartKassa kasszarendszer 
Egy online pénztárgép NAV engedéllyel, 
bankfüggetlen kártya elfogadóterminál-
lal egy kiskassza áráért! Kis helyet elfog-
laló, Android operációs rendszerben működő, 
érintőképernyős, felhasználóbarát, nyomtatóval 
és NAV adóügyi egységgel egybeépített, 
számla nyomtatására is képes pénztárgép 
(all-in-one), melyhez kap egy bankkártya ter-
minált is, amely elfogadja a forgalomban levő bankkártyákat és amin akár 
mobiltelefonnal is fizethetnek ügyfelei!

Előre egyeztetett időpontban keszthelyi irodánkban ingyenes lehetőséget  
biztosítunk a megvásárolni kívánt pénztárgép kipróbálására,  

működésének elsajátítására.

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
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– Már korábban is láttuk, hogy 
a hatékonyság érdekében szük-
ségesek az átalakítások, így a 
városüzemeltetés tekintetében 
is szükség volt a változásokra – 
fogalmazott Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere, hozzátéve: a 
hatékonyság mellett a takarékos gaz-
dálkodás, az átláthatóság megteremtése 
is indokolta a két városi cég összevo-
nását. – A zöldterületek gondozását és 
a köztisztaságot emelném ki, mindkét 
rendkívül fontos területen sikerült 
előrelépni, s előremutató fejlesztéseket 
eszközölni. Az elmúlt évben – a közte-
rületek rendezése, a virágosítás mellett 
– beszereztünk egy használt, de jó 
állapotú utcaseprő gépet, ami beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeket. Fontos, 

hogy a város tisztasága, rendezettsége a 
lehető legjobb legyen, és természetesen 
a többi terület (strandok működtetése, 
piac üzemeltetése és minden más céges 
feladat) a lehető leghatékonyabban 
működjön.
Azt, hogy a VÜZ Kft. eredményt ért 
el az átalakítással, a pénzügyi adatok 
is bizonyítják. Amint elhangzott, a 
takarékos gazdálkodási rend ered-
ményeként a cég tartozási állománya 
jelentősen lecsökkent. A kintlévőségeik 

a gondosabb kezeléssel csökkentek, 
a szerződéseiket eredményesebbekre 
kötötték át.
– Az önkormányzat gazdálkodó szer-
vezeteiben korábban rendelkezésre álló 
erőforrások összevonása eredményes 
volt. A törekvés lényege, hogy a VÜZ 
Kft. a jövőben is minden téren haté-
kony legyen, és a város üzemeltetésén 
(köztisztaság, zöldterületek, virágosí-
tás) látszódjon ez a munka – hangsú-
lyozta a polgármester.

Eredményes volt a VÜZ Kft. átalakítása
A VÜZ Nonprofit Kft. 

életében 2021 a változá-
sok éve volt. A társaságba 

beleolvadt a GESZ, az új 
ügyvezető, Laczkó Mária 
irányításával ez az átala-

kulás pedig nemcsak papí-
ron, hanem a gyakorlatban 

is rengeteg változással 
járt. Az elmúlt év alapján 

látszik, hogy az átalakulás 
eredményes volt.

Manninger Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője hangsúlyozta: 
évtizedek óta várat magára, hogy 
olyan új létesítmények legyenek a 
keszthelyi Balaton-parton, melyek 
kiszolgálják a lakókat és a turistákat. 
A tervezésre a kormány 400 millió 

forintot biztosított. Hozzátette: olyan 
fejlesztésekről van szó, melyek újabb 
vonzerőt jelentenek Keszthely, a 
Balaton-part számára. A környezetre 
figyelnek, nem beépítésről van szó, 
sőt, a zöldterület növekszik a szóban 
forgó részen.
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A doni katasztrófa 79. évfordulóján
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kiemelte: a fej-
lesztés a tervek bemutatásával mérföldkőhöz érkezett. 
Elmondta, az elmúlt évtizedek legkomolyabb társadal-
masítása előzte meg a tervezést. A Magyar Művészeti 
Akadémia mellett építészhallgatók és a városlakók is 
ötleteket adtak a munkához. Elmondta: a fejlesztés három 
fő részből áll. Az egyik ezek közül a sétányok kialakítása. 
A Balaton-part fejlesztésének másik része a több mint 
négy kilométeres parti zóna. A kutyás strandtól Gye-
nesdiás határáig terveztek sétányt. A ligetes promenád 
létrehozásával évtizedek óta elzárt part menti területeket 
fognak megnyitni. Emellett utakat, parkolókat, tájépí-
tészeti elemeket is terveztek a szakemberek. A projekt 
része a sport- és szabadidőközpont is. A tervek szerint 
a labdarúgópálya és Városi strand területén épül fel a 
komplexum. A zárt, fűthető létesítményben sport- és ren-
dezvénycsarnok, bowling-, squash- és tollaslabdapálya is 
lesz, de a céllövészet is helyet kap. Télen a rendezvénytér 
külső része jégpályaként is üzemelhet. A tervek szerint a 
négy évszakos fürdő- és wellnesscentrumban szaunák és 
panorámás élménymedence is lesz. A földszinti része-
ken kereskedelmi, szolgáltató- és vendéglátóegységek 
létesülnek, mindezek egy promenádra nyílnak. A strand 
büféinek és egyéb kiszolgálóépületeinek bontásával közel 
négyszázötven négyzetméter zöldfelület válik szabaddá, 

a labdarúgópálya helyén ezer négyzetméternyi gyepfelü-
lettel bővül a strandkert. A tanulmánytervek bemutatásán 
elhangzott, hogy a KRESZ-park területén a funkciót meg-
tartva, modern közösségi és sportfejlesztéseket szeretne 
a város. Kerékpáros pumpapálya, focipálya kialakítása és 
a meglévő létesítmény felújítása is tervben van. 
– Olyan fejlesztést kezdtünk előkészíteni, ami hosszú 
évtizedekre, sőt, szerintem száz évre meghatározhat-
ja a város arculatát. Nagyon fontos helyszínről van szó 
a városon és a térségen belül is, hiszen a keszthelyi 
Balaton-part nemcsak turisztikai szempontból, hanem a 
térségben élők szempontjából is kiemelt helyszín – fogal-
mazott Nagy Bálint. – Éppen ezért törekedtünk arra, hogy 
a szakma mellett a lakosság, civil szervezetek javaslatait 
minél szélesebb körben meg tudjuk hallgatni, s a vélemé-
nyeket figyelembe tudjuk venni.
A tervezési feladatok első fontos mérföldköve a tanul-
mánytervek elkészülte volt, melyeket a megyei és városi 
tervtanács is véleményezett. A következő hetekben az 
elfogadott tanulmánytervek alapján az engedélyezési, 
kiviteli tervek, illetve a költségvetések összeállítása 
következik. Keszthely polgármestere a sajtótájékoztatón 
elmondta, az előzetes számítások szerint a három elem-
ből álló balatoni fejlesztés várható költsége 6–9 milliárd 
forint között alakulhat. 

Hosszú évtizedekre, akár száz esztendőre is meghatározza a város arculatát az a nagyszabású Balaton-parti 
fejlesztés, melynek tanulmányterveit a napokban mutatták be. A sajtótájékoztatón elhangzott, az egész parti 
szakaszt felölelő sétányok mellett sport- és szabadidőközpontot is építenek. A városvezetés célja, hogy a teljes 
partszakasz parkos sétányként bejárható legyen, illetve egy második városközpont jöjjön létre.

Bemutatták a keszthelyi Balaton-part Bemutatták a keszthelyi Balaton-part 
fejlesztésének tanulmányterveitfejlesztésének tanulmányterveit

Sétány, sport- és szabadidőközpont,  Sétány, sport- és szabadidőközpont,  
közösségi terekközösségi terek

A Fő téri Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban tartott 
szentmisét követően a Várkertben emlékeztek Keszthelyen  
a magyar királyi 2. hadsereg 1943. január 12-én hajnalban  
kezdődött katasztrófájára. 
A doni veszteségekről nem állnak pontos adatok rendelkezésre.  
A Vörös Hadsereg által Voronyezs és Uriv térségében indított 
ütközetben a magyar honvédek, munkaszolgálatosok soraiból az 
elesettek, sebesültek száma 120 ezer főre tehető, amelyből a halot-
tak száma elérte a 70 ezret. Az emlékező közösség előtt Góth Imre 
történelemtanár mondta el ünnepi gondolatait. A magyar történe-
lem egyik legnagyobb hadikatasztrófájának felidézésekor a túlélők 
viszontagságairól is beszélt, majd a túlélők legfontosabb üzenetével 
zárta ünnepi beszédét: „Jöttünk, hogy kérjük, ne feledkezzetek meg 
rólunk. Gyerekeink és unokáink békében éljenek egymás mellett. 
Mondjátok el – legalább évente egyszer –, hogy nem kell több igazság-
talanság, nem kell több ellenségeskedés, nem kell több háború.”
A megemlékezés a II. világháborús emlékműnél koszorúzással 
zárult. A város elöljárói mellett hagyományőrzők és hozzátartozók 
tisztelegtek a hősök előtt.
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A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár felnőtt- és gyermekkönyvtá-
ra is népszerű az olvasók körében. A napokban két rangos elismerést is 
átvehettek: a Minősített Könyvtár cím mellett a Pro Cultura Keszthely 
kitüntetést is megkapták. Munkájukról, az eredményekről, a 2021. évről 
a könyvtár igazgatóhelyettesével, Kocsondiné Eisenkorb Györgyivel 
beszélgettünk.

– Minden intézmény bizonytalanul 
indította a tavalyi évet. A Fejér György 
Városi Könyvtár, a gyermekkönyvtár és a 
tagkönyvtárak is májusban nyithattak. 
– Számunkra is sok kérdést vetett fel a 
járvány okozta helyzet. Az olvasók meg-
szokták, hogy rendszeres programokkal 
is várjuk őket a könyvtárakban. Termé-
szetesen az év kezdésére készen álltunk 
a programokkal, azonban négy hónap 
zárvatartás után át kellett csoportosítani 
a rendezvényeinket is. A könyvbemu-
tatóink, kiállításaink és koncertjeink, 
valamint a vetélkedők is vonzzák az 
olvasókat. A gyermekkönyvtárban 
Magyar Szilvia kolléganőm is nehéz 
helyzetben volt. Hogy ne maradjanak 
élmény nélkül az olvasóink, az online 
térben rendeztünk vetélkedőt, kiállítást. 
A kölcsönzésre az előzetes igényleadás 
után is megkerestük a megfelelő átadási 
lehetőséget. Február 9-én megnyitottuk 
a könyvtárablakot. 
– A nyitást követően hogyan alakult az 
élet a könyvtárakban?
– Májusban még nem mertünk prog-
ramokat szervezni, mert az emberek 
félve jöttek a könyvtárba. Azt követően 
júniusban volt egy érdekes előadás, fest-
ménykiállítás és a Vasadi Péter költőről 
megjelent könyv bemutatója. A havonta 
tervezett programokat egészen év végéig 
megtartottuk az olvasók örömére. De a 
gyermekeknek is volt játékkiállítás, és az 
adventi koncert sem maradt el. A gyer-
mekkönyvtár is 31 ezer kötettel várta a 
kis olvasókat, és közel 1300 új könyv is 
beszerzésre került. Kolléganőim Lázár 
Ervin, Csukás István évfordulós írók, 
költők köré fonták a könyvtári vetélke-
dőket, foglalkozásokat. Advent idején 
kézműveskedtek, és a népszerű Könyv-
moly Klub is újra működik a gyermek-
könyvtárunkban. A gyermekkönyvtár 
programjai idén Nemes Nagy Ágnes 
100. születésnapjához kapcsolódnak. 
Mindkét könyvtárban komoly előkészü-
letek folytak a 2022. évi színes prog-

ramok összeállításánál. Mondhatom, 
hogy az olvasáson túl számos élményt 
nyújthatunk a következő hónapokban 
a felnőtteknek és a gyermekeknek egy-
aránt.
– A Fejér György Városi Könyvtár 41 
településen végez szolgáltatást. Nagy az 
érdeklődés, igény a könyvek iránt?
– Öröm számunkra, hogy a pandémia 
idején is voltak új beiratkozók, felnőt-
tek és gyermekek is. A könyv élményét 
semmi nem adja vissza, és azt látjuk, 
hogy szeretnek olvasni az emberek. 
Mindemellett szakirodalmat, dokumen-
tumokat is sokan keresnek nálunk. Nagy 
segítség az egyetemistáknak, tanulmányt 
íróknak is a könyvtár. 
– Vannak új terveik erre az évre? 
– A programokon kívül a sikeres 
strandkönyvtárunkat szeretnénk 
másképp működtetni, esetleg kiter-
jeszteni a város minden fürdőhelyére. 
Ehhez még keresünk megfelelő, zár-
ható tárolószekrényeket, illetve olyan 
megoldást, ami lehetővé teszi a könyvek, 
folyóiratok, újságok nap végi elzárását a 
strandon.
– Nem szabad szó nélkül hagyni, hogy 
olyan munkát is végeztek az elmúlt 
időszakban, amit az olvasók nem lát-
hattak. Azonban az eredmény magáért 
beszél. Január 22-én, az aznap felavatott 
Magyar Zene Házában átvehették Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkártól és 
Szóllás Péter könyvtári és levéltári főosz-
tályvezetőtől a Minősített Könyvtár címet 
igazoló dokumentumot.
– Igen, ez nagy öröm. Hat intézmény 
kapta meg, Zala megyéből az idei 
évben csak mi. 2020-ban Zalaegerszeg 
és Lenti is megkapta. Amit tudni kell, 
hogy mi már 2017-ben – akkor Pappné 
Beke Judit igazgatónő vehette át – már 
megkaptuk. A cím öt évre szól, és újra 
kell pályázni. Nagy munka áll mögötte. 
Az előkészületi munkálatok folya-
matosak voltak tíz éve. A pályázattal 
beadott kötelezően előírt és ajánlott 

dokumentumokkal együtt le kellett adni 
az önértékelést is, ezt követően zajlott a 
helyszíni szakértői vizsgálat. Egy 2017-
ben megjelent rendelettel a Könyvtári 
Minőségügyi Bizottság helyett már a 
Könyvtári Intézet minősít. Már három 
kategóriában lehetett pályázni, így a 
szakkönyvtárak és a kis könyvtárak is 
esélyt kaptak. Ettől fogva már az önérté-
kelésen túl szakmai beszámolóban is be 
kellett nyújtani, hogy a pályázó könyvtár 
hogyan alkalmazza a minőségirányítási 
módszereket, hogy minél színvonala-
sabban tudjon működni. Az új elbírálási 
szempontok nagy hangsúlyt fektetnek 
a folyamatos mérésekre, értékelésre, az 
azok alapján történő beavatkozásra. A 
minőségmenedzsment folyamatos, ál-
landó beavatkozást, fejlesztést igényel. A 
meglévő minőségirányítási dokumentu-
mokat rendszeresen felül kell vizsgálni, s 
módosítani, ha szükséges. Ez évenkénti 
feladat. Nagyon örülünk, hogy sikerült a 
címet ismét elnyerni. Nagy csapatmunka 
eredménye.
– A Fejér György Városi Könyvtár több 
elismerést tudhat magáénak. A „Keszt-
hely városért” kitüntetést, „Az év könyv-
tára” címet s most a minősítés mellett a 
Pro Cultura Keszthely díjat is megkapta 
az intézmény.
– Nagy öröm számunkra, hogy Keszt-
hely városa több alkalommal is eredmé-
nyesnek ítélte meg a tevékenységünket, 
a kultúrában és a kultúráért végzett 
munkánkat. A Kultúra Magyar Városa 
című nyertes pályázatnál is jelen volt 
a könyvtár. A könyvtár fennállása óta 
hetven év telt el. Az intézmény mindig 
nagy szerepet játszott a város, a térség 
életében. Szeretnénk ezt a munkát to-
vább, ebben a minőségben, az olvasókért 
folytatni. 

Könyvtár: a kultúra, az olvasók szolgálatában
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Kiemelkedő évet zárt a kastélymúzeum
A Covid–19 koronavírus-járvány a Helikon Kastélymúzeumban folyó munkát és a mú-
zeumi életet is átírta. 2021 elején is nagy volt a bizonytalanság a folyamatos működést 
tekintve, mégis kiemelkedő évet zártak.

A főpapi liturgiát követően az Exarchátus által fenntartott 
Család iskola tanulói, szülők és hívek a Balaton-partra vo-
nultak, ahol Arszeniosz Kardamákisz egy fakeresztet dobva 
megszentelte a Balatont és minden élővizet. A szentelést 
háromszor megismételve kért áldást a tóra és az emberekre. 
Püspökként örök életet kívánt minden embernek.  
A szertartáson fiatalok háromszor megmártóztak a tóban,  
és kihozták a keresztet. Mindezt az ortodox hagyományoknak 
megfelelően, Jézus Krisztus Jordán folyóban való megkeresz-

telkedése jegyében tették. A hagyományos januári vízszen-
telési ceremónián a város is minden alkalommal képviselteti 
magát. Ebben az évben Raffai-Réz Ildikó önkormányzati 
képviselő köszönte meg a metropolitának a lakosság és a Bala-
ton megáldását. A magas rangú egyházi vezető látogatására és 
az egész napos szakrális eseményre tizedik alkalommal került 
sor Keszthelyen.  
A program a Család Általános Iskola és AMI életének is az 
egyik legfontosabb eseménye. 

A diákokat és hozzátartozóikat Csótár 
András igazgató köszöntötte. Beszé-
dében kiemelte, az asbóthosok számos 
sikert tudhatnak magukénak, hazai 
és nemzetközi versenyeken értek el 

dobogós helyezéseket. Hozzátette: a 
szalagnak fontos üzenete van. Úgy 
fogalmazott: „A szalag nemcsak egy 
kis szövetdarab, hanem egy szimbó-
lum, amely jelképezi az iskolához való 

tartozást, és jelképezi a diákok 
életének azon állomását is, amelyik 
elválasztja a sokszor gondtalannak 
tűnő gyermekkort a folyamatosan 
felelős, önálló döntéseket igénylő 
felnőttkortól.”
Az ünnepségen a végzősök mellett 
az alsóbb évesek is színes pro-
dukciókkal örvendeztették meg a 
publikumot. Azt est fénypontjaként 
az utolsó évesek angol keringőjét 
láthatta a közönség.

Nagy örömmel és várakozással készültek a diákok az Asbóth szalagavatójára. Mintegy 150 diák mellére tűzték 
ki a felnőtté válás szimbólumát. 

Hat osztályt ünnepeltek  
    az Asbóth szalagavatóján

Az ortodox egyház egyik legnagyobb ünnepe az epifánia, a vízszentelés. Ez alkalomból tartott ünnepi liturgiát 
nemrég a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban Arszeniosz Kardamákisz bécsi metropolita Keszthe-
lyen, ahol a szenteltvíz erejével és bazsalikomcsokorral osztott áldást a hívekre. 

Az emberekre 
és a természetre
kértek áldást

Népesül már a madárpark
Folyamatosan érkeznek újra az állatok a Helikon Kas-
télymúzeum Madárparkjába.  Tyúkludak, fekete hattyúk, 
kanadai és indiai ludak, pávák, aranyfácánok és a dísz-
foglyok már elfoglalták helyüket. A tavaly decemberben 
a területen megjelent madárinfluenza miatt a NÉBIH 
felszólítására az összes madarat el kellett pusztítani. 
Megteszik a szükséges óvintézkedéseket a nagy tó körül 
is, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő. „A most 
vásárolt fajok zárt térbe, fóliasátorba érkeznek, vagy 
lehálózott részre, hogy ne tudjanak érintkezni a balatoni 
madarakkal, vadkacsákkal” – mondta el Rigó Gábor, a 
madárpark vezetője. A nyitásig harminc fajt szeretné-
nek beszerezni, olyanokat, melyeket korábban is látha-
tott már a közönség, ezekre van ugyanis engedélyük. 
Ugyanazokba a boxokba kerülnek majd, ez a rendszer 
korábban is jól működött. A decemberi madárinfluenza 
egyetlen túlélője Totó hattyú. Szerencséje az volt, hogy 
nagyon ragaszkodik gondozójához, így sok időt tölt Rigó 
Gábor otthonában. A kérdéses időben is távol volt a ma-
dárparktól. De természetesen ő is látható lesz továbbra 
is. A Helikon Kastélymúzeum Madárparkját várhatóan 
idén márciusban nyitják meg újra.

Pálinkás Róbert, a kastély igazgatója évértéke-
lőjében mondta el, hogy aggódtak, nem tudták 
miként alakul a négy hónapos zárást követően 
az idegenforgalom. Nagy felkészültséggel várták 
a nyitást, a vendégeket. Az emberek „kultúra-
éhsége” igazolódott a Helikon Kastélymúzeum 
látogatói számában is. Míg 2020-ban 154 ezer 
látogatót fogadott a Helikon Kastélymúzeum, 
2021-ben elérte a 190 ezres látogatói létszámot. 
Ez egy nagyon jelentős emelkedés. Csak augusz-
tusban 73 ezer vendég volt a kastély kiállításain.
A Helikon Kastélymúzeum fejlődése és beru-
házásai is folyamatosak. Tizennyolc projekt, 
12,5 milliárd forintos bekerülési összeggel teszi 
lehetővé a megújulást, a minőség és szolgálta-
tás fejlesztését. A beruházások között az egyik 
legnagyobb, a Vadászati Múzeum új szárnyainak 
megépítése már befejeződött. A múzeum a 2021-es Egy a 
Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás kiemelt 
helyszíne volt. A térségnek új attrakciót adó egykori Fes-
tetics-majorság újjáépítése is a megfelelő ütemben zajlik. 
A vakolateltávolítás, a belső terek kiürítése és a régészeti 
feltárásokat követően a tetőszerkezet felújítása folyik. A 
Keszthelytől a 71-es úttal párhuzamosan futó egyedülálló 

feketefenyő-fasor is új funkciót kap. Felújították a főépület-
ben a tükörtermet, és több műszaki beruházás, korszerűsí-
tés is befejeződött. Újabb tízmilliárdos csomagra pályáztak, 
aminek az elbírálása február elejéig megtörténik. Az idei 
évet húszszázalékos dolgozói béremeléssel kezdték.
A Helikon Kastélymúzeum 2021-ben is bővelkedett prog-
ramokban, így lesz ez 2022-ben is.
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KÓTA-díjban  
részesültek

Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány 
kuratóriuma április 21. és 23. közé tűzte ki az idei fesztivál 
időpontját. Január 6-án meghirdették az ünnepségek re-
gisztrációját. Azt várták az érdeklődő intézményektől, hogy 
jelezzék, hány fővel, milyen kategóriákban kívánnak indulni 
a fesztiválon. Osvald Bálint szervező elmondta, a kezdő 

mozzanatok történtek eddig meg, hiszen nagyon nagy a 
bizonytalanság. A pandémiás kockázat mellett a forráshi-
ánnyal is meg kell birkózniuk. Van benyújtott pályázat a 
rendezvény finanszírozására, ennek még várják az eredmé-
nyét. Az iskoláknak január 19-ig volt lehetőségük regisztrál-
ni a 2022-es Helikoni ünnepségekre. 

A szervezők optimistán állnak az idei helikoni évhez. A járvány miatti kihagyást követően,  
három év szünet után ismét kulturális seregszemlére hívják a diákokat. 

Helikon, három év kihagyás után 

Bajzikné Panni helyi 
amatőr költő verses 
délutánja volt a 
Fejér György Városi 
Könyvtár idei első 
kulturális rendez-
vénye. Az intézmény 
számára fontos, 
hogy a Keszthelyen 
élő amatőr művé-
szeknek teret adjon a bemutatkozásra. 
A könyvtári délután során jobbára a legutóbb meg-
jelent “Szerencsés vagyok” címet viselő kötetből 
hangzottak el részletek. 
Bajzikné Panni 15 esztendővel ezelőtt kezdett ver-
selni. 
– Tizenkét kötetet tudhatok magaménak. Ebből 
öt olyan, amit teljesen magánkiadásban, 30-40 
példányban csináltam annak idején meg. Utána 
kiadóhoz fordultam, de most visszatértem a ma-
gánkiadásra – jobban járok így, mert akkor tényleg 
úgy van minden, ahogy én szeretném – mondta el 
magáról a költő. 
Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, a Fejér György Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta: 
– Nemsokára lesz egy keszthelyi festőművész kiál-
lítása, majd egy fotóművészé. Várunk még Hévízre 
költözött krimiírót, keszthelyi regényírót. Ezzel teret 
adunk az ő megmutatkozásuknak, hogy ismerteb-
bek legyenek.

Zongorakísérő kategóriában dr. Pusztainé Puskás Zsuzsan-
na érdemelte ki az elismerést, aki zenepedagógus, zongo-
ratanár, zongorakísérő, harmincnégy éve, a kórus alapítása 
óta a keszthelyi Helikon Kórus kamarapartnere, kísérője, 
de a város és a környék más énekkaraival is gyakorta 
működik együtt. Több bel- és külföldi fesztiválon, minősí-
téseken kísérte kiválóan a kórust. Hűsége, megbízhatósága 
és magas színvonalú művészi munkája nélkülözhetetlen a 
térség zenei életében. Mecénás kategóriában C. Tóth Zol-
tánt díjazták. A karnagy, egyházzenész, kulturális szervező 

hittel vallja, hogy a közös éneklés megnyitja a szíveket, és 
imádságként összeköti Istennel a lelkeket. Ennek jegyé-
ben hívta életre 2010-ben a Keszthelyi Dalünnepet, a nem 
hivatásos kórusok találkozóját. Maga több kórust is vezet: 
a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom 
karnagy-orgonistájaként az általa alapított Salve Regi-
na Kórust, a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus 
Általános Iskola gyermekkórusát, valamint a Zalaszántói 
Pávakört. Keszthelyen és környékén fáradhatatlanul szerve-
zi a koncerteket.

Testvérvárosi kapcsolatról írt alá szándéknyilatkozatot 
a közelmúltban Keszthely és a japán Mimasaka polgár-
mestere.
Tavalyelőtt, 2020-ban látogatott el a városba Japán 
magyarországi nagykövete, az ő közvetítésével vették 
fel a kapcsolatot Mimasakával. Az elmúlt több mint 
egy évben számos levelet váltott a két település pol-
gármestere, illetve online egyeztetéseket is folytattak, 
a tárgyalásokba Magyarország tokiói nagykövetsége is 
bekapcsolódott. A szándéknyilatkozatban az együtt-
működés fő területeiként az oktatást, a kultúrát, az 
agráriumot és az idegenforgalmat jelölték meg. A mint-
egy harmincezer lakosú Mimasaka városnak eddig 
japán, francia, osztrák és kanadai településsel volt test-
vérvárosi kapcsolata, most Keszthelyre is felfigyeltek. 
Nagy Bálint polgármester úgy fogalmazott, azt tűzték 
ki célként, hogy erősítsék Keszthely térségi turisztikai 
központi szerepét.

„Cél nélkül terhes az élet”
Örömteli napokat élek műtermi magányomban, de nem köznapiak a nyüzsgő szoboravatá-
sok sem – fogalmazott Turi Török Tibor szépmíves, szobrász, aki elárulta: az ország számos 
településére és a határon túlra számos alkotást készített.
– Másfélszáz köztéri szobrom van a Kárpáthazában, melyek java nemzeti jellegű, panaszolják 
népünk fájdalmát, de talán lelkesítenek is – fogalmazott. – Egyházi témákba is fogtam, így 
megformáztam egyebek között Mindszenty bíboros, Szent Margit, Márton Áron portréját. 
A mártír sorsú Bódi Mária Magdolna kilencede is elkészült, reményeink szerint a Balaton 

szentje lesz, hiszen a Vatikánban most zajlik szentté ava-
tásának pere. De említhetem a tragikus Omega együttest: 
megformáztam a tagjait, melyeket több média is a címlapjára 
tett. Ezen alkotások egy része lakóhelyük környezetébe, a 
teljes sorozat az Omega Múzeumba kerül.
– Cél nélkül terhes az élet. A szobrászkodás nem tölti ki 
teljesen a mindennapjaimat, az alkotáson túl más módokon 
is próbálom kifejezni a véleményem, megvalósítani önma-
gam – tette hozzá Turi Török Tibor, aki tavaly augusztus 20. 

alkalmából Magyar 
Érdemrendben része-
sült, Ráday Mihálytól 
a Podmaniczky-díjat, 
Szarvas város önkor-
mányzatától pedig Pro 
Urbe díjat vehetett át. 
Megkapta a Krúdy 
Gyula irodalmi díjat is. – Éjjel írok. Aforiz-
mákba, novellákba öntöm a napi gondolatai-
mat, a megválaszolhatatlant próbálom szóra 
bírni: eseményeket, kitalációkat színes köntös-
ben megvidítva papírra vetni.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsége hétvégén 
adta át a KÓTA 2021-es elismeréseket. 
A rangos díjban a zenei élet két kiváló 

keszthelyi képviselője is részesült.

Keszthelyi alkotókat 
mutatnak be

Japán testvérvárosa 
lehet Keszthelynek
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Idén 31. alkalommal szervezték 
meg a Keszthelyi Növényvédelmi 
Fórumot. A Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem Georgi-
kon Campusán három napon át, 
több mint 120 regisztrált résztve-
vővel tanácskoztak. 

A tanácskozáson részt vett Nagy 
István agrárminiszter, Keszt-
hely önkormányzatát Sáringer-
Kenyeres Marcell képviselte.
Az idei fórum egyik fő célja volt, 
hogy bemutassa az agrár-felső-
oktatás átalakításával létrejött 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Növényvédelmi Intéze-
tét. Az egyetem három kapuszán 
– köztük Keszthelyen – a növény-
védelmi szakemberek folyamato-
san végzik kutatásaikat, ezekről 
számoltak be a gazdáknak. A 
klímaváltozás nagy kihívások elé állítja az agráriumot, 
folyamatosan jelennek meg az újabb kártevők. Emellett 
a másik nagy kihívás az, hogy 2030-ig 50 százalékkal 
kell csökkenteni az EU tagállamaiban a növényvédő 
szerek használatát. A fórumon részt vevő Nagy István 
agrárminiszter szerint a mechanikai és biológiai véde-

kezés mellett a nemesítés adhat választ erre a kihívásra, 
illetve a precíziós gazdálkodás. Ennek fejlesztésére 2021 
júniusában pályázatot is írtak ki, melyhez a kormány 
százmilliárd forint forrást rendelt. Az igény a forrás több 
mint kétszerese, eddig ezer termelő kapott támogatást, 
összesen 84 milliárd forint értékben.

A vírus előtti adatokhoz képest is nőtt 
a látogatók száma a Georgikon Major-
történeti Kiállítóhelyen 2021-ben. Bár 
a kiállításokat kevesebben tekintették 
meg, az egyéb rendezvényekkel sike-
rült növelni a vendégszámot. Újdon-
ságokkal is várták az érdeklődőket, a 
legnagyobb attrakció a Malomjátszó és 
a Festetics Közösségi Tér megnyitása 
volt. Utóbbiban több mint ötszáz ér-
deklődőnek mutatták be a kenyérsütés 
folyamatát. Népszerűek voltak a nyári 
táborok és a különböző hagyomá-
nyokat bemutató tematikus napok is. 
A Majormúzeum nagy elismerésben 
részesült 2021-ben, Családbarát Mú-
zeum lett. Ezt a kitüntetést az ország-

ban összesen hat 
intézmény kapta 
meg három évre. 
Zala megyében 
korábban még 
egy múzeum 
sem büszkél-
kedhetett a 
címmel. 2022-re 
is készülnek újdonságokkal. Az évek 
óta népszerű géptalálkozót szeretnék 
megreformálni, valamint több év 
kihagyás után szeretnék újra meg-
rendezni a kistérségi gyümölcsoltó 
napot is. Ebben az évben is lesznek 
évfordulók az intézmény életében. 
A Majormúzeum alapításának 50., a 

Georgikon alapításának pedig 225. 
jubileumát ünneplik. Év végén egy 
Luca-napi vásárt is terveznek, melyet a 
tervek szerint egy mézeskalács-feszti-
vál fog kiegészíteni. A Majormúzeum 
kiállításai április 1-jétől tekinthető-
ek meg, a Festetics Közösségi Teret 
azonban bármikor igénybe lehet venni 
rendezvények lebonyolítására.

A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végé-
ig csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a bankhol-
ding a belső működést harmonizálja.
A létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. 
név alatt fog működni, az egységes pénzintézet végle-
ges márkanevét a tervek szerint 2023 elején vezetik be.

Az egyesülés előtt a Budapest Bank és 
az MKB Bank ügyfelei a korábban meg-
szokott módon intézhetik a banki termé-
kekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ügyeket. Március 31-ét követően mindkét bank 
ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézé-
si csatornáik mellett a korábbiakhoz képest több 

helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd 
pénzügyeiket intézni. A Takarék Csoport meglé-
vő ügyfeleit egyelőre nem érintik ezek a lépések.

Elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank 
és a Takarék Csoport fúziós menetrendjének 
első lépését. Ennek értelmében 2022. márci-
us 31-én egyesül a Magyar Bankholding két  
tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank.

Épül a magyar szuperbank:  
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB 

IRÁNYÍTÓSZÁMOM:

Növényvédelmi ismeretek első kézből

Jó évet zárt 
   a Majormúzeum

Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding igazgatóságának elnöke
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Az iskolákban eltelt az első félév, 
a diákok megkapják a félévi 
értékelést. Ennek sokan örülnek, 
azonban vannak olyanok is, akik 
szorongással néznek elébe. Fel-
hívjuk a figyelmet, hogy az elkö-
vetkező napokban minden szülő, 
tanár, barát és rokon fokozottan 
figyeljen a tanulmányi eredmé-
nyek miatt esetlegesen szorongó 
tanulókra!
Sajnálatos módon időről időre 
akadnak olyan fiatalok, akik az 
értékelések és bizonyítványok 
átvétele után nem mernek haza-
menni, esetleg „világgá mennek”, 
mert tartanak a szülők negatív 
visszajelzésétől, a dorgálástól. 
Ezek a gyerekek az utcán csel-
lenghetnek, és fizikailag/lelkileg 
magukra maradva könnyen áldo-
zattá, szélsőséges esetben akár 
bűncselekmények elkövetőivé 

is válhatnak. A szökés általában 
kétségbeesett kísérlet a gyermek 
részéről, hogy gondjaira megol-
dást találjon. Elodázza a várható 
kellemetlen találkozást a szüleivel. 
A háttérben gyakran egyéb iskolai 
vagy családon belüli problémák 
is meghúzódhatnak, amelyek 
ebben az időszakban felerősöd-
hetnek a gyermekben.
Mit tehet ilyenkor a szülő? 
Alapvető tanács, hogy beszélges-
sen gyermekével minél többet, 
ismerje meg, hogy milyen gon-
dolatok foglalkoztatják. Olyan 
bizalmi viszonyt kell kialakítani, 
amelyben a fiatal számíthat a 
családjára. Bátran el meri monda-
ni a problémáit, amelyre ezután 
együtt lehet megoldást keresni. A 
szülők és a pedagógusok cserél-
jék ki tapasztalataikat és észrevé-
teleiket a gyermek viselkedésével 

kapcsolatban, különös tekintettel 
a lehetséges problémák korai 
jeleire.
Javasoljuk, hogy otthon, nyugodt 
körülmények között a gyermek-
kel együtt tekintsék át az e-nap-
ló jegyeit és tantárgyi átlagait, 
megelőzve ezzel a szorongáshoz 
vezető meglepetéseket. Rossz 
osztályzatok esetén javasoljuk, 
hogy szülőként a jegyek kijavítá-
sára kidolgozott közös stratégia 
megbeszélésére helyezzék a 
hangsúlyt.

Ha szükségét látja, forduljon 
gyermekével pszichológushoz 
vagy más gyermekvédelmi 
szakemberhez, eltűnése esetén 
pedig azonnal értesítse a rend-
őrséget a 112-es segélyhívón!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– Félévi bizonyítvány

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelke-
ző, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagó-
gusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi 
diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán és 
óvónőképzőben, és főiskolán vagy egyetemen
50 éve diplomázott, arany, 
60 éve diplomázott, gyémánt,
65 éve diplomázott, vas, 
70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A kérelemhez csatolni kell:
•  végzettséget igazoló oklevél másolata vagy ameny-

nyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplomával, 
akkor annak másolata,

•  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmaz-
za az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött 
éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek 
száma),

•  a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata 
(például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor kiállított 
munkaviszony-beszámítás),

•  adószám, TAJ-szám,
•  kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 2022. március 4.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, 
Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

jogi ügyintéző 
munkakör betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás  
teljes terjedelemben megtalálható  

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

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 15. 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a 
Keszthely, Kossuth Lajos u. 13. sz. alatt  
található, belvárosi önkormányzati  
tulajdonban lévő üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-
kastélytól 100 m-re található, 67 m2 alapterületű összköz-
műves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja 
vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység 
esetén 206.159,- Ft/hó+áfa (az ettől eltérő tevékenységek-
re vonatkozó bérleti díj mértékét a 269/2020. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti 
közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség 
céljára terület bérelhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. február 4. (pén-
tek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere 
részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályá-
zat elbírálásának határideje 2022. február 9. (szerda). 

További felvilágosítás a Keszthelyi  
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán 
(83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre 
egyeztetett időpontban 2022. február 3-áig megte-
kinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható a 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház vér-
ellátója (Keszthely, Ady Endre utca 2.) 

februárban is várja a véradókat.  
A hónap első napján (15–18 óráig), 
7-én (13–16), 14-én (13–16), 21-én 

(13–16), és 28-án (13–16) a kórházban 
lesz véradás. Február 3-án (15–18) 

Gyenesdiáson, a községházán, 10-én 
(16–18) Karmacson, a művelődési 

házban, 17-én (15–18) Sármelléken, 
a művelődési házban, 24-én (15–18) 
Cserszegtomajon, a kultúrházban ad-
hatnak vért, akik segíteni szeretnének.
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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 

 

 

A Kia vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid modellje amellett, hogy mozgásra ösztönöz, fel is tölt 
kreatív energiával. Elegáns, erős és modern külsejének, valamint az elektromos- és a hibrid hajtás 
összhangjának köszönhetően rendkívül hatékony társ vezetés közben.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális 
jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgép-
járművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés 
nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

Az inspiráció új forrása.
Vadonatúj Kia Sportage Plug-in Hybrid.

GGaaddááccssii  AAuuttóóhháázz  KKfftt..
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54. 
83 511 040 | www.kiagadacsi.hu


