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A Hello Keszthely applikáció egy 
kimagaslóan jó ötlet és szuper kez-
deményezés, mind a turistáknak, 
mind a városban élőknek. Az appnak 
köszönhetően jobban megismerhet-
jük hazánk egyik legszebb városát, és 
persze buzdít minket, hogy az orszá-
got is jobban bejárjuk, felfedezzük. 
Külön öröm az, hogy mindez minő-
ségi formában került megvalósításra. 
Nemcsak a város felfedezése, de az 
applikáció használata is remek élmény. 
Reméljük, aktívan használják majd 
a lakosok, és további tartalommal is 
bővülni fog. Igazán jó példát és egy-
ben utat is mutat egy ilyen megoldás 
a többi város számára Magyarorszá-
gon. Mindennek köszönhetően nem 
kérdés, hogy elnyerte Az Év Kreatív 
Megoldása díjat – állt a zsűri méltatá-
sában.

Fődíjat nyert a Hello Keszthely!

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

Az Év Honlapja Abszolút díját a zsűri minden évben a kategórianyerte-
sek, azaz Az Év Honlapja díjasok közül választja ki. Ezt a díjat a kategó-
riák legkiemelkedőbb nyertesei közül az kapja, aki valami plusszal, kü-
lönlegességgel még felülmúlja a többi pályázót. Az idei évben a legjobb 
honlapok, appok és egyéb digitális megoldások közül a Hello Keszthely 
alkalmazás érdemelte ki az Év Honlapja Abszolút díjat.
– A Hello Keszthely applikáció nagyon fontos eszköz és mérföldkő abban 
a stratégiában, amelynek célja, hogy Keszthelyt tovább erősítsük a 
digitális térben. Az Év Honlapja Abszolút díj és az Év Kreatív Megoldá-
sa díj országos visszaigazolásai annak, hogy jó úton haladunk ebben a 
folyamatban, de a legfontosabb az a közösen befektetett csapatmunka, 
amelynek eredményeként mindez megvalósulhatott. Az alkalmazást 
olyan további okosfunkciókkal fogjuk bővíteni, amelyek mind a Keszthe-
lyen élők, mind a hozzánk látogatók javát szolgálják – fogalmazott Nagy 
Bálint polgármester, hozzátéve: az alkalmazás igazi városi produktum, 
hiszen a keszthelyi Bábelhal Webstudio fejlesztette, bevonva több mint 
száz keszthelyi önkéntes tesztelőt, akiknek kitartó munkája és lelkese-
dése mind hozzájárult ahhoz, hogy a Hello Keszthely applikáció megva-
lósulhasson. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a közös munkában.

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

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

     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!

 

Magyarország legnagyobb digitális pályázatán, az Év Honlapja 2021 versenyen nyerte el a Hello Keszthely 
alkalmazás az Abszolút díjat és mellette az Év Kreatív Megoldása díjat.
A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat által szervezett versenyen rekordszámú, 
összesen 331 nevezés érkezett. A „Hello Keszthely – Magyarország első interaktív városa” applikáció nyerte 
az Év Kreatív Megoldása díjat. 
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Újabb sikeres pályázók

Dr. Sifter Rózsa, a Zala 
Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke elmondta: tíz éve 
részesítik Zala megye 
legrászorultabb családjait 
tűzifajuttatásban. Az idei 
évvel együtt már hétszáz 
Zala megyei családnak 
tudtak segítséget nyúj-
tani. Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő 
megköszönte a védelmi 
bizottság munkáját, a tá-
mogatás koordinálásában 
végzett tevékenységet. Az 
1,3 köbméter fa átadásán 
Keszthely polgármestere, Nagy Bálint 
köszönetét fejezte ki, hangsúlyozva, 
hogy a települések életében az egyik 
legnagyobb és legfontosabb feladat a 

szociálisan rászorulók megsegítése.
– Mindig is fontosnak tartottam, s azt 
gondolom, hogy a települések veze-
tőinek kötelessége is, hogy segítsenek 

a rászoruló lakóikon. Kü-
lönösen most, amikor lát-
hatjuk azt, hogy az elmúlt 
két évben a világjárvány 
okozta gazdasági válság 
milyen károkat okozott. 
Mi erre Keszthelyen eddig 
is nagyon nagy figyelmet 
fordítottunk és fordítunk a 
jövőben is – tette hozzá.
A harmincháromezer forint 
értékű tűzifa mellé élel-
miszercsomagot is kapott 
Terike néni, aki 1964 óta 
lakik a keszthelyi ingat-
lanban, s nagyon örült a 

támogatásoknak.
Megtudtuk, Keszthelyen és térségében 
huszonöt rászorulónak segít megoldani 
a tél végi fűtést az adománytűzifa.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Összesen kilencven rászoruló kapott Zalában tűzifát, köszönhetően a Zala Megyei Védelmi Bizottságnak, 
mely idén is támogatta a rászoruló családokat tűzifával és élelmiszercsomaggal. Keszthelyen a Lehel 
utcában lakó 86 éves Vincze Mártonné Terike néni vehette át az aprított akácfát, ami nagy segítséget 
jelent számára a fűtés megoldásában.

Tűzifa a rászorulóknakTűzifa a rászorulóknak

A büdzsé főösszege 8 milliárd 753 millió fo-
rint. A tervezés során 1,6 milliárd forint állami 
támogatással és 1,1 milliárd forint helyi adóbe-
vétellel számoltak. Nagy Bálint polgármester 
hangsúlyozta, ez egy biztonságos, stabil költ-
ségvetés. 555 millió forint tartalékot különíte-
nek el, ez a keret biztosíthat forrást a pályázati 
fejlesztésekhez. Saját forrásból felújítják a Sör-
ház utcát és az Erzsébet királyné útjának alsó 
szakaszát, a Kossuth Lajos utca keleti oldalán 
a járda díszburkolatot kap. Az elmúlt évhez 
képest növelték a sport- és szervezeti támoga-
tások mértékét.

Fejlesztésekkel és jelentős tartalékkal
Elfogadták Keszthely idei költségvetését. A február 10-ei soron kívüli testületi ülésen a nyolc  
jelen lévő képviselő hét igennel és egy tartózkodással fogadta el a város 2022-es költségvetését.  
Csak Dékány Péter KÉVE-képviselő 
nem voksolt igennel. 

Idén öten kötöttek szerződést a Keszthely hazavár programban. Decemberben rezsi- és keresetkiegészítő 
hozzájárulást, valamint tanulmányi ösztöndíjat igényelhettek a fiatalok. 

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere elmondta: a projekt célja, hogy javítsa a 18 és 35 év közötti korosztály lak-
hatási körülményeit, és kedvező lehetőségeket biztosítson számukra Keszthelyen. 2019 óta hárman kaptak támo-
gatást, az önkormányzat 200 millió forintot nyert a projektre az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az anyagi 
hozzájárulásokra összesen 44,3 millió forint állt rendelkezésre. A tervek szerint lesz újabb pályázati kör, ebben hat 

hónapra jár majd a 
támogatás a korábbi 
tizenkettő helyett, 
az összeg azonban 
megduplázódik.  
A projekt keretében 
megújul tizenegy 
önkormányzati 
lakás is, ezekre is 
nyújthatnak be 
igényt a fiatalok. 
Kettő elkészült, 
már csak a búto-
rok beszerzése van 
hátra. A lakásokat 
egy évig, kedvező 
rezsiköltségek mel-
lett használhatják 
a sikeres jelentke-
zők. Az ingatlanok 
várhatóan a tavaszra 
teljesen kész lesz-
nek, ekkor írják ki  
a pályázatokat is.

Az ünnepélyes diplomaosztón azok 
a hallgatók vehették át diplomáju-
kat a Georgikon Campuson, akik a 
Pannon Egyetem diákjaiként kezdték 
meg tanulmányaikat, mára pedig egy 
több mint tízezer fős diákközösség, 
a MATE végzőseiként hagyták el az 
alma matert. A fiatal szakembereknek 
az egyetem rektora, prof. dr. Gyuri-
cza Csaba beszélt a változásokról, a 
campus fejlesztéséről és a felsőoktatás 
átszerveződéséről. A rektor az ünne-
pélyes diplomaátadón kiemelte, hogy 
a megváltozott világban nagy szükség 
van a vidéki bázisokra, hiszen a vidéki 
értelmiség utánpótlását helyben sze-
retnék képezni. A Georgikon 225 éves 

múltja, az elődök tisztelete 
arra kötelezi az egyetemet, 
hogy egy olyan struktúrát 
alakítson ki, ami hosszú 
távon is fenntartható lesz. 
Dr. Rózsa László, a campus 
főigazgatója értékelte 
a tanévet és részletezte 
a keszthelyi intézmény 
átalakulását. Mint mondta, 
az agrár-felsőoktatás átalakításának és 
a MATE megalakításának célja az volt, 
hogy egy új struktúrában, megtöbb-
szörözött hallgatói, oktatói és kutatói 
kapacitással, megújuló infrastruktú-
rával megújítsák és vonzóvá tegyék az 
agrárszakemberek képzését. A diplo-

maosztón a végzősök nevében a sző-
lész-borász alapszakon végzett Czibor 
Eszter búcsúzott. A friss diplomásoktól 
a város nevében Dósa Zsolt önkor-
mányzati képviselő köszönt el, méltatva 
elődeink munkáját és az intézmény 
szerepét a város életében.

„Agrárszakembernek lenni „Agrárszakembernek lenni 
egyenlő kezet fogni a természettel”

Összesen tizenkilenc szakon kilencvenegy végzett ifjú szakember kapta kézhez a diplomáját 
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusán február elején.
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Több száz maskarás  
lepte el a belvárost

A világjárvány miatti kihagyás után ismét karneválra hívták az embereket 
a Balatoni Borbarát Hölgyek. Ahogy az élet más területein, itt is érződött az emberekben 
a szórakozás, a közösségi élmény iránti vágy.

A 44 egyéni és csoportos nevező több mint három-
száz maskarást jelentett. A kastélykaputól a Fő térig 
óriási tömeg figyelte a menetet. Kéményseprők, 
madarak, sárkány, hűtőszekrény, vámpír, Napfelkelte 
Stúdió és különféle szuperhősök tarkították a progra-
mot. A zsűri nagyon elégedetten figyelte a művelődési 
központ erkélyéről a jelmezeseket. A kreativitás és 
a megvalósítás mellett a csoportok értékelésénél a 
létszám is fontos szempont volt.
A fődíjat az Életfa óvoda vihette el, madaraknak 
öltöztek a gyerekek és óvó nénik. A polgármesteri 
különdíjat a Zöldmező utcai iskola kéményseprői 
zsebelhették be. A csoportok közt az első helyet a 

madárfészkeknek öltözött Életfa óvoda 
csoportja kapta, másodikak a katicák, 
harmadikak a kéményseprők lettek.
Az egyéni győztes a Salgó tűzhely és 
szakácsa lettek, második helyet a robot, 
harmadikat pedig a hűtőszekrény hódí-
totta el.

A díjakat Balatoni Borbarát Hölgyek, a Vállal-
kozói Klub, a Környezetvédő Egyesület és az 
önkormányzat ajánlotta fel.
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A város mellett közös szál az alkotókban, 
hogy mindannyian a 2000-es években 
tanultak a Magyar Képzőművészeti Egye-
temen. Agárdi Olivér, Burucs Szabolcs, Hermann Zsófia, 
Hermán Alíz, Miklós Hajnal, Molnár Eleonóra és Tóth Xénia 
első közös megmozdulásukkal kísérletet tesznek arra, hogy 
fellendítsék a keszthelyi kulturális életet. Eltérő technikákkal 
dolgoznak, mégis együtt arra a kérdésre keresik alkotásaikkal 

a választ, hogy mi is a művészet. A megnyitón Nagy Bálint 
polgármester elmondta, ez a megvalósult álom is bizonyítja a 
kultúra fontosságát Keszthelyen, valamint azt, hogy a fiatalok 
számára is vonzó lehet a város. A kiállítást telt ház előtt nyit-
hatták meg.  

Hét keszthelyi kötődésű fiatal 
művésznek nyílt közös kiállí-
tása a Balatoni Múzeumban.

Az Andrássy úttól 
a Múzeum utcáig

A Helikon Kastélymúzeum udva-
rában hét étterem, tíz borászat, két 
sörmanufaktúra és egy pálinkafőz-
de várta a vendégeket két napon 
keresztül. A kiállítók Rizapusztáról, 
Balatonfüredről, Badacsonytomajról, 
Köveskálról és Keszthelyről érkeztek. 
A balatoni ízek az ország távolabbi 
részeiből is vonzották az érdeklődő-
ket. A kézműves hamburgerektől a 
gourmet falatokig sok mindent meg-
kóstolhattak a látogatók. Közben a jó 
hangulatról több zenekar is gondos-
kodott. A kastély kulturális progra-
mokkal is készült a rendezvény alatt. 
Megnyitották az északi szárnyat, és 
játszóház is állt a gyermekek rendel-
kezésére. A két nap alatt ezer belépő-
jegyet váltottak a vendégek. 
A „Kóstold körbe a Balatont!” Bala-
tonfüreden és Siófokon folytatódik.

Első alkalommal volt keszthelyi helyszíne  
a „Kóstold körbe a Balatont!” bor- és gasztrofesztiválnak.

Az Emberi Erőforrások Operatív 
Program „A társadalmi kohézió 
erősítése az egyházak és civil 
szervezetek közösségfejlesztő te-
vékenységének bővítésével” című 
pályázat keretében programokat 
valósít meg százszázalékos támo-
gatással a Premontrei Szakgimná-
zium, Technikum és Kollégium. 
A több részből álló programot az 
iskola egy egyesülettel szervezi. A 
pályázatot az intézmény jogelődje, 
a Farkas Edit-iskola nyerte el még 
2017-ben. A projekt egyik ren-
dezvényén a zalaegerszegi „Rád 
találtam” dicsőítő csoport tagjai 
szórakoztatták az iskola tanulóit 
olyan zenével, amivel őszinte tanúságtételeket adtak át 
az ifjúságnak. Ennek segítségével próbálták elültetni a 
hit magvait, és megmutatni nekik, hogy milyen az az út, 
amit ők bejártak, bízva abban, hogy segít a 14–18 éves 
korosztálynak megmaradni azon az úton, ami a helyes 
irányba viszi őket. Az iskola a FÉSZEK a Lelki Egész-
ségért Egyesülettel közösen hívja életre az érzékenyítő 
programokat, amelyeknek elsődleges célja az egyházak, 

közösségek és a civil szervezetek közötti kapocs erősítése. 
Az Emberi Erőforrások Operatív Program pályázatán az 
intézmény mintegy 49 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert, a „Hittel és családdal, a hátrányok 
leküzdése Keszthelyen” című komplex program bonyo-
lítására. Az európai uniós támogatás felhasználásával 
megvalósuló projekt február végén zárul, egyben utat 
nyit a hátrányok kompenzálására.

A hátrányok leküzdéséért

NIFTY
Keszthely, Georgikon u. 6. 

LAKBERENDEZÉS

KÁRPITOZÁS

                                                       A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL,                                                        A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL, 
AZ AKCIÓS LÉLEKMELEGÍTŐ TEXTÍLIÁK KIÁRUSÍTÁSA FOLYTATÓDIK A KÉSZLET EREJÉIG!AZ AKCIÓS LÉLEKMELEGÍTŐ TEXTÍLIÁK KIÁRUSÍTÁSA FOLYTATÓDIK A KÉSZLET EREJÉIG!

Farsangi kiárusítás • Felméréstől a felszerelésig!Tel.: 83/310-761

www.nifty.hu

   Nyi tva tartás H:  szünnap K-P:  10-16 Szo: 10-12

-50%
KIFUTÓ FÜGGÖNYÖK KIFUTÓ FÜGGÖNYÖK 

ÉS DEKOROK ÉS DEKOROK 
• függöny
• dekor 
• karnis 
• árnyékolók
• tapéta
•  különleges  

ajándéktárgyak

-30%
BÚTORSZÖVETEK BÚTORSZÖVETEK 

Kóstold körbeKóstold körbe a Balatont! a Balatont!
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Vannak vidéken is kutyabarát helyek

Itt található többek között a 
Kutyás Park és Piknikkert, ahova 
már az első szezonban több mint 
tízezren látogattak el. A kutyaba-
rát szálláshelyek is népszerűek, 
sokan ugyanis együtt nyaralnak 
a kis kedvencekkel, így fontos, 
hogy olyan helyre tudjanak 
bejelentkezni, ahol az ebek is 
biztonságban vannak. Olyan ét-
termeket is találni a környéken, 
ahol szívesen fogadják a négy-
lábú vendégeket is. Mindegyik 
esetben fontos, hogy a kutya is 
jól szocializált legyen, így má-
sokat ne zavarjon. A keszthelyi 
kutyásoknak már Facebook-
csoportjuk is van, több progra-
mot szerveztek már közösen. A város kutyabarát szemléletét az önkormányzat is üdvözli. 
A különböző kutyás szolgáltatásokra nagy az igény. A gazdiknak sokat jelentene, ha a környéken több kutya-
panzió vagy kutyanapközi lenne. Az ebtartók többsége családtagként tekint a kedvencére, így fontos nekik, hogy 
együtt szerezzenek élményeket.

A fővárosban már népszerű, de a tapasztalatok szerint vidéken még van hova fejlődnie 
a kutyabarát szemléletnek. Keszthely környékén azonban akadnak pozitív példák. 

A nyugalmazott egyetemi 
oktató fénymikroszkópos 
képeivel a laboratóriumok-
ban folyó létfontosságú 
munkára is ráirányítja a 
figyelmet. Ugyanakkor 
elénk tárja azt a szépséget, 
azt a felfedezetlen világot, 
ami körülvesz minket, amit 
csak speciális eszközökkel, 
speciális esetekben láthatunk. 

Pintér Csaba a szakterületé-
hez tartozó fotókat nemcsak 
megörökítette, hanem meg 
is komponálta. A sikeres 
képekhez hosszú órákra volt 
szükség. A néhány milli-
méteres rovarok, gombák, 
növények sejtszintű fotózása 
nagy kihívás. Komolyabban 
szakmérnökhallgatóként 
találkozott először a mik-

roszkóp és fényképezőgép 
együttes használatának lehe-
tőségével, amikor munkája 
miatt rendszeresen dolgozott 
a mikroszkóppal is. Eleinte 
csak dokumentálásra fotó-
zott, később maga és mások 
szórakoztatására, illetve a 
tudomány egyes ágainak 
megismertetésére. A ’70-es 
években már készített mikro-

szkópos fotókat. Pintér Csaba 
kiállításának megnyitóján 
elmondta, hogy öt évvel ez-
előtt már megmutatta képeit 
a keszthelyi közönségnek. 
Azóta több száz született, s 
szeretne újat adni. 
A Mikroszkópos világ című 
kiállítása február végéig lát-
ható Keszthelyen, a Balaton 
Színházban.

Színek, formák, fények és az ismeretlen. 
Talán így lehetne jellemezni dr. Pintér Csaba Mikroszkópos világ című tárlatát. 

+36304844885

CREATIVE
textilstudio

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

8360Keszthely,Kossuthu.81.+36309757113

BELVÁROSI
reklámdekoráció

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

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

- szabás-varrás, tervezés

- foltozás, bélés csere
- alakra igazítás

- alkalmi ruhák varrása
- nadrág felhajtás
- húzózár csere
- szűkítés - bővítés
- függönyvarrás

Mikroszkópos világ

Megszületett az első csikó
Megérkeztek az első angol telivér kancák a Georgikon Lovasoktatási és Lótenyésztési Központba. 
Ezek a példányok szolgáltatják az itt létesülő kisbéri félvér törzstenyészet alapját. 

Mivel több példány már vemhesen  
érkezett, meg is született az első csikó.  
A Georgikonon kiemelt figyelmet  
szentelnek a lovas fejlesztésekre.  
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
arról számolt be közösségi oldalán, 
hogy fontosnak tartják, hogy a Georgi-
kon még erősebb legyen, és Keszthely 
térségében a lovaglást, a lovas  
turizmust és a lovasoktatást is még 
népszerűbbé tegyék. 



csodasmagyarorszag.hu

TOKAJ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel
élményekkel!
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JAVASLATKÉRÉS 
KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
méltó módon kívánja elismerni azon személyek, illetve 
intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazda-
sági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő 
tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város jó 
hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan 
gazdagították a város értékeit. 

A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslato-
kat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 
(http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálha-
tók.
A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat 
részletes indokolással 2022. március 31. (csütörtök) 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármes-
tere címére (Keszthely Város Önkormányzata,  
Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdemé-
nyezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető 
Keszthely város honlapjáról  
(https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-igazgatasi-
osztaly/titkarsagi-feladatok)

Nagy Bálint polgármester

Február 14-én hajnalban tűz keletkezett a Zsinkó 
család házában. Az elsődleges, még nem hiva-
talos vélemények szerint a régi vezetékek miatt 
történhetett a baleset. A tűz átterjedt a lépcső-
házra. A négyfős család idejében ki tudott mene-
külni a házból, személyi sérülés nem történt.  
A keszthelyi és a pacsai tűzoltók négy vízsugárral 
fékezték meg a lángokat. Az ingatlan lakhatat-
lanná vált. 
A szülők és két gyermekük megsegítésére azonnal elkezdtek gyűjtést szervezni az ismerősök.  
A környékbeli üzletek és intézmények közül is többen segítettek. Az egyik pizzéria például a helyben 
fogyasztott ételek árának felét ajánlotta fel a bajbajutottaknak. 
A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában február 26-án szerveznek bolhapiacot.  
A bevétel 70 százalékát a leégett ház tulajdonosának adják.  

Aki támogatni szeretné a családot, az a 11773494-01158326-00000000-es 
számlaszámra utalhat. Kedvezményezett neve: Zsinkó Ádám, a közlemény rovatban 
fel kell tüntetni, hogy adomány.

Segítség a bajban

A Festetics-kastély 
szerepel a nulleuróson
Megjelent már a 2022-es nullaeurós, melyen a 
Festetics-kastély szerepel. A szuveníreket február 
közepe óta lehet megvásárolni. A gyűjtők siet-
tek a sorba állással, többen tízesével vették az 
EuroSouvenirt már a nyitónapon is. A nullaeuró-
sokért újonnan 1500 forintot kell fizetni, a gyűjtők 
körében ezeknek később megnőhet az értékük. 
Bár a kibocsátók először féltek attól, hogy kisebb 
lesz az érdeklődés az emlékpénzre hazánkban, 
mára már biztossá vált, hogy nagy rá a kereslet.  
A kastélyba első körben ötezer darabot hoztak.  
A nullaeurós 2015-ben a Francia Nemzeti Bankkal 
együttműködve az Európai Központi Bank engedé-
lyével jött létre. Magyarország 2021-ben csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Az első kiadáson  
a lillafüredi Palota Hotel szerepelt.
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WASS
ALBERT

GONDOLATA
NŐI NÉV PAMUT

ALAPANYAGA
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VEGYJELE

ITTRIUM
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CENTRUMA!
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RÖVIDEN
CHRIS ...;

BRIT ÉNEKES

BÓR
VEGYJELE

BORSOD
MEGYEI

TELEPÜLÉS
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LÉNY!

SZAMÓCA
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NYUGALOM

NÉVELŐ

A
GONDOLAT
HARMADIK

RÉSZE J

Évente átlagosan 200 ezernél több 
ember válik bűncselekmény sér-
tettjévé, közvetlen környezetükben 
további csaknem félmillió ember 
szenved érzelmi megrázkódtatást 
és gyakran anyagi veszteséget is. 
Az Európa Tanács 1990. február 22-
én tette közzé a bűncselekmények 
áldozatainak chartáját. Az Európai 
Áldozatvédő Fórum javaslatára ezt 
a napot Európa több országa, így 
Magyarország is a bűncselekmé-
nyek áldozatainak napjává nyilvá-
nította. A világnap célja, hogy a ki-
emelt szervek felhívják a figyelmet 
az áldozattá válás megelőzésének, 
az áldozattá váltak megsegítésének, 
továbbá a társadalmi szolidaritás-
nak a fontosságára.
Az Országgyűlés 2005-ben alkotta 
meg a bűncselekmények áldozata-
inak segítéséről és az állami kár-
enyhítésről szóló törvényt, amely 
2006. január 1-jén lépett hatályba. 
A jogszabály lényege, hogy a 
Magyarország területén áldozattá 
vált személyeknek jár az ingyenes 
tájékoztatás arról, miként tudja 
érvényesíteni fizikai, társadalmi, 
anyagi kárainak enyhítését.
A rendőrkapitányságok mindegyi-
kén dolgozik áldozatvédelemmel 

foglalkozó rendőrségi munkatárs. 
Bűncselekmények vagy vagyon 
elleni szabálysértések áldozatai a 
rendőri eljárás során kérhetik se-
gítségüket, illetve az áldozatsegítés 
lehetőségeiről, s az Áldozatsegítő 
Szolgálat tevékenységéről, elér-
hetőségeiről tájékoztatást kaphat-
nak bármely rendőrtől. Amiben 
a rendőrök munkájuk során még 
segíteni tudnak az áldozatoknak, az 
a kellő empátia, fokozott figyelem 
a panaszfelvételnél, tájékoztatás a 
sértettek jogairól és kötelességeiről, 
felvilágosítás az áldozatvédelmi 
lehetőségekről, segítségnyújtás 
az áldozatsegítő nyomtatványok 
kitöltésében, segítségnyújtás az 
áldozatsegítő szolgálatokkal való 
kapcsolatfelvételben.
Áldozatsegítő Szolgálatot minden 
megyei kormányhivatal működtet, 
e helyszíneken bárki segítséget 
kérhet. Az Áldozatsegítő Szolgá-
lat célja, hogy az elszenvedett 
bűncselekménnyel kapcsolatban 
felmerült érzelmi, lelki, anyagi és 
más problémák megoldásához 
segítséget nyújtson.
Ha nincs lehetősége személyesen 
felkeresni valamely szolgálatot, in-
gyenesen hívható az Áldozatsegítő 

Vonal, amely a hét minden napján, 
0-24 óráig áll rendelkezésre a bűn-
cselekmények áldozatai, segítség-
kérők, érdeklődők számára.
Kiemelt kormányzati cél, hogy az 
áldozatsegítő rendszer minél kö-
zelebb kerüljön a bajbajutottakhoz, 
így a fővárosi és megyei kormány-
hivatalokban elérhető áldozatsegítő 
szolgálatok mellett több nagyvá-
rosban már Áldozatsegítő Köz-
pontok is működnek. A kormány 
folyamatosan bővíti a hálózatot, 
így terveik szerint 2025-re már 
minden megyeszékhelyen ezek 
a központok tudják majd fogadni 
a bűncselekmény következtében 
áldozattá vált segítségkérő, tájéko-
zódó ügyfeleket. A központokról a 
https://vansegitseg.hu/ weboldalon 
tájékozódhatnak.
Az állami áldozatsegítésen túl, a 
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesü-
let a személyi gondoskodás és az 
emberi vigasz mellett díjtalan jog-
segélyszolgálatot lát el és szükség 
esetén anyagi támogatást is nyújt 
a bajbajutottaknak. Áldozatsegítő 
irodájuk Keszthelyen a Vásár tér 10. 
szám alatt, a Magyar Vöröskereszt 
Keszthelyi Területi Szervezetének 
Irodájában működik.
Nem hagyjuk magukra az áldoza-
tokat!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– Február 22. a bűncselekmények áldozatainak napja

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

VÉRADÁSOK 
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója márciusban a követke-

ző helyeken és időpontban várja a véradókat.  
A hónap első napján (15–18 óráig), 7-én (13–16) 
21-én (13–16), 28-án (13–16) a Vérellátóban lesz 

véradás. Március 3-án (11.30–15.00) Hévízen,  
a HÉMORI-ban, 10-én (13–16) ugyancsak Hévízen, 

a Hotel Thermalban, 17-én (12.00–14.30) a hévízi 
BM Szanatóriumban, 24-én (16–18) Felsőpáhokon,  
a művelődési házban, 31-én (14–18) Zalaapátiban,  

a falumúzeumban lesz véradás.

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásával, 

választási ügyeletével kapcsolatban

-on is!

Lapunk következő száma 2022. március 11-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat 
várjuk az ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. 
Lapunkat digitális formában olvashatják 
a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Kövessen bennünket 

Keszthely város jegyzője a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtése, 

a közösségi érintkezések számának csökkentése 
érdekében értesíti Keszthely város lakosságát, 
hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban 

2021. november 26. (péntek) napjától 
határozatlan időtartamig az ügyintézés 

kizárólag telefonon, postai 
és elektronikus úton vagy ügyfélkapun 

keresztül történik.
Ez alól kivétel azon ügyek (pl. anyakönyvi ügyek) 

intézése, ahol a jogszabály kötelező jelleggel  
írja elő a személyes kapcsolattartást az ügyféllel. 

Ebben az esetben a személyes ügyintézés  
csak az ügyintézővel telefonon  

előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A választással kapcsolatos ügyekben  
a személyes ügyfélfogadás 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal fszt. 5. szám 
alatti irodájában történik.

Szíves megértésüket és türelmüket 
ezúton is köszönöm.

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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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 

 

 


