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Nagy Bálint, a Fidesz–KDNP képviselő-
jelöltje, Keszthely jelenlegi polgármeste-
re nyerte az országgyűlési választást Zala 
2. számú választókerületében, jelentős 
– várakozáson felüli – fölénnyel, 61,07 
százalékkal. 
A megválasztott országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: öröm, megtiszteltetés és 
egyben hatalmas felelősség az eredmény. 
A célja, hogy megőrizzék az eddigi 
eredményeket, ugyanakkor a száz tele-
pülést magában foglaló választókerület 
településein egyaránt folytatódjanak, 
erősödjenek a fejlesztések.
– Örvendetes, hogy ilyen sokan vettek 
részt a választáson, nemcsak az egész 
országban, de a Zala 2-es választókerü-
letben is – mondta. – Azt láttuk, 
hogy az elmúlt évekhez, a korábbi 
ciklusokhoz mérten is jelentősen 
nagy volt a részvételi szám, és 
hogy a Fidesz–KDNP-re, illetve 
a rám leadott szavazatok száma 
is nagyon magas volt. Meg kell 
mondjam, várakozáson felüliek 
voltak az eredmények, úgyhogy 
ez nagy öröm és egyben felelős-
ség. Köszönet érte mindenkinek.
Nagy Bálint kiemelte: célja, hogy 
Magyarország stabil és békés 
hely legyen. Erre a feladatra a 
Kormány, illetve a megválasztott 
parlament jelentős felhatalmazást 

kapott, hazánk megőrizheti a stabilitását, 
a békét. Kiemelkedően fontos feladat a 
megkezdett fejlesztések folytatása. Mint 
mondta, szeretné Keszthely és a térség 
szerepét tovább erősíteni a megkezdett 
fejlesztésekkel s a turizmus erősítésével. 
Hangsúlyozta: a falvakban is folytatni 
kell a fejlesztéseket, melyre kiváló lehe-
tőséget kínál a Magyar Falu Program. 
– A választókerület száz településé-
ből kilencvennyolc jogosult e forrás 
igénylésére. A megyébe érkező pénzek 
felét a Zala 2-es választókerület telepü-
lései nyerték el. Az előrejelzések szerint 
a korábbinál háromszor több forrást 
biztosíthat a Kormány a magyar vidék 
fejlesztésére – tette hozzá.

Nagy Bálint képviselővé válasz-
tásával Keszthelyen polgármes-
tert kell választani, hiszen a két 
poszt összeférhetetlen.  
A választás eredményének jog-
erőre emelkedése után harminc 
nap áll rendelkezésre, hogy 
ezt az összeférhetetlenséget 
megszüntessék. Erre várhatóan 
május elején kerül majd sor,  
a Helyi Választási Bizottság fel-
adata, hogy az időközi voksolás-
ra időpontot tűzzön ki. A válasz-
tásokig az alpolgármester látja 
el a polgármesteri teendőket.

Amit nyújtunk:

- Alapképzés és mentor program, ami segíti a munkádat az első időszakban
- Kétfajta karrier rendszer, mindenki megtudja találni a számára ideális lehetőséget
- A Lido Home Ingatlan csoport teljes támogatása és háttere áll mögötted

Amit kérünk:

- Saját autó, amit használni tudsz a munkád során
- Helyismeret, nyelvtudás és értékesítési tapasztalat előnyt jelenthet.

A lehetőség adott, már csak rád van szükség hozzá!

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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Eredmények Zala 2. sz. választókerületben
Keszthelyen tizenhét választókörben voksolhattak a polgárok, erre 
70.252 főnek volt lehetősége. Közülük 48.906 fő járult az urnákhoz. 
A szavazás rendben zajlott, különleges esemény nem történt.
Az eredmény még nem jogerős, az 99,31 százalékos feldolgozott-
ságnál a következő:

Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) 61,07 százalék 29.483 szavazat

Elekes István  
(Egységben Magyarországért) 28,91 százalék 13.956 szavazat

Berei Gábor (Mi Hazánk) 6,31 százalék 3.047 szavazat

Nagy Bálint nyerte az országgyűlési képviselői választást.
Az országért, a térségért, a városért

Digitalizáció  
az építőiparban

A projekt címe: A digitalizálás és technológiai inno-
váció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattéte-
lig GINOP-5.3.5-18-2019-00155

A szerződött támogatás összege: 49 800 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A kedvezményezett neve: 
Ajka-Devecser és Vidéke Ipartestület
A konzorciumi partner neve: 
Ipartestületek Országos Szövetsége, IPOSZ
A projekt főleg a mikro-, kis- és középvállalkozások 
digitális ismereteit kívánja bővíteni. A két képzé-
si anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók 
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális meg-
oldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlat-
tételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való 
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2022. 05. 31.
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Tegye le a slusszkulcsot csak egy próba erejéig, utána pedig, ha 
beválik, akkor bízzunk benne, hogy buszra fognak szállni minél 
többen – hangzott el a Zöld Busz Projekt sajtótájékoztatóján.

Megérkezett Keszthelyre  
a Totem

A 15 méter magas és 22 méter széles 
alkotás egy évig készült. Az agancsokat 
magánszemélyek és vadásztársaságok 
ajánlották fel a művésznek. A szob-
rot az elmúlt hetekben szállították és 
rakták össze Keszthelyen. Az avatón 
Kovács Zoltán, a világkiállításért felelős 
kormánybiztos elmondta, az alkotás az 
egész világon egyedülálló. Hozzátette, a 
mű a magyar vadászati kultúra és társa-
dalom összefogásának a szimbóluma.
A Totem megalkotására Szőke Gábor 
Miklóst kérték fel. A szobrászművész 
olyan üdvözlőkaput tervezett, amely 

szimbolizálja magyarságunkat, az ősi 
erőt és valaminek a kezdetét.
Keszthely kiemelt vidéki helyszíne volt a 
vadászati világkiállításnak. A budapesti 
eseménynek köszönhetően nemcsak 

bemutatkozhatott a Balaton-parti város, 
de a Vadászati Múzeum is bővülhetett. 
Keszthelyen kiemelten fontos a Feste-
tics-örökség védelme és gyarapítása, eh-
hez a törekvéshez járul hozzá a Totem is.

Felújították a keszthelyi Vajda János Gimnáziumot. Az idén 250 esztendős intézményben 96,5 millió forintos kor-
mányzati támogatásból korszerűsítették a fűtést, rugalmas burkolatú sportpályát építettek, megújult az udvar 
aszfaltburkolata, és egyedi, korszerű, a műemléki előírásoknak is megfelelő ablakokat építettek be. Manninger 
Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere egyaránt kifejezte örömét a beruházás 
miatt. Mint mondták, a gimnázium – melyben 450 diák tanul – országos viszonylatban is elismert, jellegzetes 
épülete hozzátartozik Keszthely arculatához, ezért is nagyon örülnek, hogy megkapták még tavaly a kért támo-
gatást, és a kivitelezők szép munkát végeztek. 

Az „Egy a természettel” Vadá-
szati és Természeti Világkiál-
lítás ikonikus üdvözlőkapuja  
a Vadászati Múzeum parkjá-
ban kapott végleges helyet.

Hazánkban elsőként QR-kóddal ellátott, Nemzeti 
Sírkertbe sorolt nyugvóhelyeket jelölő parcella-
követ adtak át Keszthelyen. Segítségével a Szent 
Miklós temetőben lévő tizenkét védett sírhelyet és 
a benne nyugvó személyek életrajzait ismerhetik 
meg a látogatók. 

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója 
elmondta: hatezer nyughelyet tartanak számon a Nemzeti 
Sírkertben, céljuk, hogy minden temető, park, templom, 
kripta, mauzóleum és gyásztér bejáratánál legyen parcella-
kő és temetőtérkép, s mindezzel a nemzet számára fontos 
emberek sírjaira felhívják a figyelmet. Hangsúlyozta: ma, 
amikor a szomszédunkban háború zajlik, megnövekedett 
felelősségünk van abban is, hogy rámutassunk a történelmi 
sírokban nyugvó bölcs, távlatokban és a nemzeti megma-
radásban gondolkodó elődeinkre. Hozzátette: a Nemzeti 
Örökség Intézete célja, hogy a fiatalabb generációval és a 
turistákkal is megismertessék azokat a személyeket, akikre 
példaként tekinthetünk. 

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere elmondta: a Nemzeti 
Örökség Intézete támogatásával a közelmúltban tizenkét 
parcellát újítottak meg, melyben híres keszthelyiek nyug-
szanak, olyan emberek, akik nagyon sokat tettek a városért. 
Hangsúlyozta: fontos, hogy ne csak a jelenre és a jövőbeni 
fejlesztésekre gondoljanak, hanem a jeles elődökre is. Man-
ninger Jenő országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, öröm-
teli, hogy Keszthely az első helyszín az országban, ahol ilyen 
parcellakövet állítottak, s kiemelte: „mindent megteszünk 
azért, hogy ne csak emlékezzünk, hanem megismertessük 
az emberekkel a múlt kiválóságainak értékes életművét”.
Az átadót követően megkoszorúzták a Reischl család sír-
boltját.

Elektromos busz 
„próbaúton”

Elektromos autóbusz érkezett Keszt-
helyre. A jármű a Zöld Busz Projekt 
keretében két hétig marad, hogy 
felmérjék, a zéró emissziós közleke-
dési eszközök miként járulnak hozzá 
a környezetvédelemhez, és mekkora 
rájuk az igény. A buszok a 25 ezer 
lakos fölötti városokban álltak eddig 
munkába, próbajelleggel. Most lehe-
tőségük van a kisebb településeknek 
is, hogy csatlakozzanak a programhoz.
– Ha minden a terveink szerint megy, 
akkor körülbelül egy hónap múlva egy 
pályázati kiíráson szeretnénk elindul-
ni, hogy valóban nem csak minőségi 
szempontból tegyük még jobbá és 
még kényelmesebbé a közösségi 
közlekedést, elérve a megtakarítási, 
fenntartási költségek csökkentését – 
fogalmazott Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere.
A zéró emissziós busz két hétig teljesít 
szolgálatot a városban, az utazóközön-
ség ingyenesen használhatja. 
– A demonstrációs időszak alatt két 
dolgot vizsgálunk, az egyik, hogy mi-

ként tud működni Keszthelyen, hogy 
pályázhatunk az önkormányzattal. A 
másik, hogy a busz és a fenntartható 
közlekedés hírét vigyük, és meggyőz-
zünk minél több embert, hogy próbál-
ja ki – emelte ki dr. Pafféri Zoltán, a 
Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A mintaprojektet a kormány 800 
millió forinttal támogatja. A telepü-
léseknek lehetőségük van pályázni, 
siker esetén hosszú távon is munkába 

állhatnak az e-buszok. Az akkumulá-
torok töltését, a technikai hátteret az 
MVM Zrt. biztosítja.
– Megnézzük a kéthetes demonstráció 
alatt, hogy az utazóközönség nyitott-
sága megvan-e erre. Másrészt pedig, 
hogy a busz forgalmi adatai valóban 
tudják-e igazolni a költségcsökken-
tő, emissziócsökkentő elvárásainkat 
– tette hozzá Weingartner Balázs, a 
HAMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Megújult és korszerűsödött

QR-kódos parcellakő  
a temetőben



Pálinkás Róbert, a Helikon Kastély-
múzeum ügyvezető igazgatója hangsú-
lyozta: a keszthelyi az ország leglátoga-
tottabb kastélya, mely a Covid-járvány 
előtt évente több mint 240 ezer ven-
déget fogadott, tavaly pedig 190 ezret, 
több mint ötven százalékuk visszatérő 
vendég. Hozzátette: az intézmény – 
túlnyomórészt uniós forrásból – je-
lenleg tizennyolc pályázati projektet 
valósít meg, ezek értéke meghaladja a 
12 milliárd forintot. Többek között a 
kastély felújítását, a park kibővítését és 
a fenékpusztai majorság rekonstrukci-
óját célozzák a beruházások. Elmondta: 
nemrég fejeződött be mintegy másfél 
milliárd forintos költségből egy új dio-
ráma kialakítása a vadászati kiállításon. 
Elkészült az első magyarországi kocsi 
replikája, illetve befejeződött a kastély 
tükörtermének teljes körű restaurálása. 
Ez utóbbi a leendő főúri étkezőszalon 
kialakításának ad helyet a jövőben.
A rendezvény ezt követően a tükörte-
remben folytatódott, ahol elhangzott: a 
Helikon Kastélymúzeum fehér tükör-
termének felújításával rokokó stílusú 
étkezőszalont alakítanak ki a keszt-
helyi Festetics-kastélyban, az egykori 

grófi-hercegi család ebédlőjének lehető 
leghitelesebb másaként. Virág Zsolt, a 
Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram végrehajtásáért felelős mi-
niszteri biztos felidézte, hogy 2011-ben 
jelölték ki a kastélymúzeum fejlesztési 
irányát, amelyben hangsúlyos elem 
volt, hogy miként lehet pótolni, visz-
szavásárolni a kastély egykori lakói-
nak műkincseit, használati tárgyait. 
A második világháború idején eltűnt 
vagy az azokhoz hasonló értékeket a 
hazai és a külföldi műtárgypiacokról, 
gyűjtőktől igyekeznek beszerezni, erre 
az elmúlt években is voltak példák. 
A projektbemutatón egy 2020-ban a 
bécsi Dorotheum árverésén megvá-
sárolt, egykor a család tulajdonában 
álló, hatdarabos aranyozott ezüstke-
hely-készletet mutatott be, amely a 
tükörteremben felállított 12 személyes 
asztal dísze lesz. Virág Zsolt hozzátette: 
ezüstkamrát is kialakítanak a keszthelyi 
kastélyban, így újra létrehozható lesz 

a hercegi kincstár. A keszthelyi étkező 
tartozékainak vásárlására egyébként 
több mint 24 millió forintot bizto-
sítottak a Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft. keretéből, 
amivel létrehozhatták a Nemzeti Kas-
télyprogram egyik legkiemelkedőbb 
műtárgyegyüttesét. A rokokó vagy 
neorokokó stílusú berendezési tárgyak, 
étkészletek egy része a 19. századból 
származó, 12 személyes, 192 darabos 
evőeszközkészlet, amelynek mint-
egy hét kilogramm a súlya. Az asztal 
közepén aranyozott bronz asztaldíszek, 
gyertyatartók kapnak helyet. Egy 1870 
körül Franciaországban készült sző-
nyeg is a berendezéshez tartozik, ahogy 
azok a XV. Lajos korabeli rokokó szé-
kek, valamint karosszékek, amelyeket 
szintén egy külföldi átverésen tudtak 
megvásárolni. Ugyancsak itt helyezik 
el a Festetics Tasziló monogramjával 
díszített karmazsinvörös díszkartust, 
vagyis tölténytáskát.

Főúri étkezőszalon, ezüstkamraFőúri étkezőszalon, ezüstkamra
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Szilágyi Szabolcs, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgató-he-
lyettese a bemutatón arról beszélt, 
hogy a Keszthelyre látogató turisták 
több mint nyolcvan százaléka már 
az első teljes napján felkeresi a 
kastélymúzeumot. A mobiltelefonok 
cellaadatai szerint tavaly mintegy 
430 ezren fordultak meg a kastély-
nál. Elmondta: Keszthelyen tavaly 
51 ezer vendég 163 ezer éjszakát 
töltött, 84 százalékuk belföldi volt. A 
vendégszám 21 százalékkal haladta 
meg a 2020-as adatot, és csaknem 
megközelítette a 2019-est.
Manninger Jenő a térség ország-
gyűlési képviselőjeként a Festetics-
örökség értékét emelte ki. Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere a 

gondolatsort folytatva 
azt hangsúlyozta, hogy a 
Festeticsek öröksége a 
térség egyik legjelentő-
sebb turisztikai vonzere-
je, a kastély folyamatos 
fejlesztése az egész 
ország javát is szolgálja.
– A Festetics-kastély az 
ország leglátogatottabb 
kastélymúzeuma, ami 
egyrészt nagy büszkeség. 
Másrészt az egész tér-
ségnek nagy lehetőség, 
hiszen nemcsak a kas-
télyban, hanem a Festetics-örök-
séghez tartozó, területileg amúgy 
akár távolabb eső fejlesztések is je-
lentősek az egész térség szempont-

jából – tette hozzá a polgármester.
Az együttműködés szimbóluma-
ként a meghívott vendégek közösen 
ültettek el két hársfát a kastély 
parkjában.

Főúri étkezőszalont alakítanak 
ki a Helikon Kastélymúzeum 
felújított fehér tükörtermében 
– hangzott el azon a projekt-
bemutatón, melyen a fejleszté-
sekről, a tervekről és a vendég-
számokról is szó esett.

Megújul  
a járdaszakasz
Felújítják a Kossuth utcában a kormányhivatal és a 
Helikon utca közti szakaszt. A járda új térburkolatot 
kap, és a csapadékvíz-elvezető rendszert is felújít-
ják. A beruházást az önkormányzat saját forrásból 
valósítja meg. 

A munkálatok zajlanak, hamarosan elkészül  
a pumpapálya, mely újabb szabadidő-eltöltési  
lehetőséget biztosít a városban.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere elmondta: a tereprende-
zéssel, csapadékvíz-elvezetéssel már végeztek a szakemberek, 
jelenleg a pálya nyomvonalának kialakítása zajlik. Ha az időjárás 
engedi, elkezdik az aszfaltozást is, így ha minden a tervek szerint 
zajlik, akkor napokon belül elkészül a keszthelyi pumpapálya. 
A fejlesztésnek köszönhetően a fiatalok számára egy szabadtéri, 
ingyenes extrémsport-szórakozási lehetőséggel bővül a város.

Épül a Épül a pumpapályapumpapálya

Milyen digitális kihívásokkal kell 
szembenéznie az építőiparnak? Erre 
adott választ az Ipartestületek Orszá-
gos Szövetségének képzése, amelyet 
Keszthelyen tartottak.

A tanfolyam cél-
ja, hogy felmérje 
az építőiparban a 
digitalizáció innová-
ciós szerepét. A két-
szer 30 órás kurzuson 
a vállalkozók mellett 
az Asbóth-iskola 
végzős diákjai is ta-
nulhattak. Az IPOSZ 
egy pályázaton nyert 
lehetőséget a program 
megtartására.  
Az országos egyesület 
képzésének a Keszt-
helyi Ipartestület 

adott otthont. A 137 
éves társaság ma is 
nagyon aktív, száz ta-
got számlál. A kisipa-
rosok folyamatosan 
képzik magukat, hogy 
felvegyék a versenyt a 
kor kihívásaival.
A képzésen fontos, 
hogy minél gyakor-
latiasabb tudást kap-
janak a résztvevők. 
A tanfolyam iránt 
nagy az érdeklődés, 
a jelentkezők nagyon 
aktívak.

Keszthelyen tartott    
     képzést az IPOSZ
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2025 végéig mintegy 615 ezer notebookot vásárolnak: a pedagógusok 55 ezret, a diákok 560 ezret kapnak. Ennek részeként 
32 darab notebookot kapott az Életfa iskola, az eszközöket a pedagógusok használják. A járványhelyzet is megmutatta, hogy 
mekkora szükség van az elektronikus eszközökre az oktatásban. Az alapítványi fenntartású iskolában az új eszközöknek 
köszönhetően a hagyományos papíralapú adminisztrációról áttérhetnek az e-napló rendszerére. Az eszközbeszerzés felme-
nő rendszerű, jelenleg a kilencedikesek és a pedagógusok kapják meg a notebookokat. Az ötödik-hatodik évfolyamosok is 
várhatóan ebben az évben kézbe vehetik a laptopokat. Az eszközök állami tulajdonban maradnak, a felhasználók használatba 
kapják, és a tervek szerint az érettségi után az akkori értékükön megvásárolhatják.  

A kormány prioritásként 
kezeli az oktatás digitalizá-
lását. Az Európai Unió újjá-
építési alapjának felhaszná-
lásával 200 milliárd forintot 
fordítanak erre a célra. 

Notebookok  
az Életfa iskolának is

Ez év végéig teljesen megújul a Keszt-
helyi Televízió. A cél, hogy elnyerje 
méltó helyét a nem a fővárosban 
működő létesítmények sorában – 
fogalmazott Manninger Beáta prog-
ramigazgató, aki a folyamatot országos 
televízióknál szerzett vezetői tapaszta-
latok alapján irányítja.

– Teljesen mindegy, hogy egy televí-
zió hol működik, a megújítás mindig 
hatalmas, összetett feladat, már csak 
azért is, mert a külsőnek és a tartalom-
nak is maximálisan illeszkednie kell 
egymáshoz. Hiszen ha csak az egyiket 
újítjuk meg, már nem okoz olyan 
élményt a nézőknek – mondta. – Egy 
ilyen feladattal nem lehet túl gyak-
ran találkozni, ezért is fontos, hogy a 
munkát olyan emberek végezzék, akik 

gyakorlattal rendelkeznek. A Keszthe-
lyi Televízió megújításának célja, hogy 
elnyerje méltó helyét a nem fővárosi 
televíziók között. Az alapításának 
negyvenedik évfordulójához közele-
dő televíziót azért is meg kell újítani, 
mert a négy évtized alatt rengeteget 
változott a szakma. Természetesen 

ráncfelvarrások történtek, 
de fontos, hogy időről 
időre komplex megújulás 
történjen. Követni kell a 
trendeket, de nem szabad 
összehasonlítani egy helyi 
tévét az országosokkal, 
hiszen más a funkciójuk.
– Mi mindenben újul 
meg a Keszthelyi Televí-
zió?
– Mindenben is. Legna-
gyobb munka a stúdió 
megújítása volt, ezt 
megvalósítottuk. Minden 
műsornak saját háttere 

van, s a berendezés is új. A legtöbb 
műsor arculata, főcíme, képernyőn 
való megjelenése megújult, a többi-
nél ez folyamatban van. A Híradót 
tekintve a tartalmi részben említhe-
tem a szövegezést, mely egyszerűbbé, 
közérthetőbbé vált. A korábbinál 
kevesebb lett a szöveg, több a megszó-
laló, a riportalany. Zajlik a többi műsor 
tartalmi megújítása is, így a nézők a 
Keszthelyi szemmel, a Szignatúra és az 

Objektív esetében is komoly, előremu-
tató változásokat tapasztalnak majd. 
De a képernyős kollégák ruházata is 
más lett, mint volt. Szeptemberre vár-
ható, hogy minden műsor megújul.
– A közösségi média használata 
szintén egy fontos kérdés a televízió 
működésében…
– Igen, a social media fontos részét 
képezi a megújulásnak. Elindult 
a Keszthelyi Televízió gyakornoki 
programja, mely a közösségi média 
működését is magában foglalja. Tud-
juk, hogy a social médiához leginkább 
a fiatalok értenek, ezért is vonjuk be 
őket a munkába. A honlapunk és 
a Facebook mellett beindítottuk a 
televízió Instagram-oldalát, és lesz 
Tik-Tokunk is. Ha már a gyakornoki 
programot említettem, elmondhatom, 
hogy a fiatalok a televízió működésé-
nek minden fázisában részt vesznek, a 
szerkesztéstől a sminkes feladatokig.
– Azt hangoztattad, hogy a megújulás 
folyamatos. Mi várható még e terüle-
ten?
– A szeptember mérföldkő lesz, hiszen 
a Híradó élőben jelentkezik majd. A 
műsor vezető arca Hársfalvi Ákos lesz, 
aki Kalapos Istvánnal felváltva jelenik 
meg a képernyőn. Év végére befeje-
ződik a megújítás, de utána is lesznek 
ötletelések, csiszolások. Az a vágyam, 
hogy a nézők jóleső érzéssel, büszkén 
nézzék a Keszthelyi Televíziót, ma-
gukénak érezve azt. Ezért dolgozunk 
a csapattal együtt, mely szakmailag 
egy jó gárda. Mindenki karakteres 
egyéniség. Szükséges, hogy a televízió 
megújításában, sikeres működésében 
együtt dolgozzunk. 

„Cél, hogy elfoglalja  
a méltó helyét…”

Áprilisi soros ülését tartotta a hónap utolsó napján 
Keszthely képviselő-testülete.

Az ülés előtt köszöntötték a nyugdíjba vonuló Szabóné Lancz Annát. 
Az Életfa óvoda vezetője negyven évet dolgozott óvodapedagógus-
ként, tizennégy éven át irányította a város székhelyóvodáját. Ezután 
Andor László, Keszthely rendőrkapitánya számolt be az elmúlt évi 
tevékenységükről. Hangsúlyozta: a városban és térségében csökkent 
a bűncselekmények száma, és eredményesebb volt a felderítés. Emel-
kedett a családon belüli erőszak és a digitális világ generálta csalások 
száma. Több személyi sérüléses baleset történt, de csökkent a halálos 
esetek száma. A beszámoló után rendeletet alkottak a közterületek 
felbontásáról és közutakon folyó munkákról. A képviselők megtár-
gyalták a város gazdasági társaságainak idei üzleti terveit. Minden 
cég esetében elfogadták az előterjesztéseket. 

Rendőrségi beszámoló, üzleti tervekRendőrségi beszámoló, üzleti tervek

A Kézfogás harangja 2002-ben, 
Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás és 
Cserszegtomaj támogatásával készült 
el. 
Az ötletet Vértesaljai András vetette 
fel még 2001-ben, és ő volt az is, aki 
megkereste a megfelelő szakembert 
a harang elkészítéséhez. Fontos 

célkitűzése volt az is, hogy a harang 
eljusson Rómába és megkapja a pápa 
áldását. 
A harang másolata – csakúgy, mint 
az eredeti – 86 centiméter alsó át-
mérőjű és 74 centiméter magas. Egy 
Kaposvár melletti kis faluban élő 
csónakkészítő mester vállalta a má-

solat kiöntését. A fehér harang olyan 
anyagból van, amiből a hajótesteket 
készítik.
A harang másolatának felavatására 
levelet küldött a Vatikánból Vértesal-
jai László jezsuita szerzetes. A tervek 
szerint a harang a hévízi körforga-
lomban kap majd helyet.

A Kézfogás 
harangjának 

húszéves jubile-
uma alkalmából 

áldotta meg a 
harang másolatát 

dr. Márfi Gyula. 
A nyugalmazott 
veszprémi érsek 

vezette 2002-ben 
azt a delegációt, 
amely a harang 

eredetijét szállí-
totta a Vatikánba.

HúszévesHúszéves  a Kézfogás harangjaa Kézfogás harangja
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A VIP-páholyban segédkezhettek a magyar csapatnak. 
Meghatározó volt számukra, hogy testközelből találkoz-
hattak a konyhaművészet óriásaival. Az iskolából nyolc 
pincér- és három szakácstanuló vehetett részt az esemé-
nyen. Előbbiek az ebéden és a vacsorán is felszolgálhattak, 
a szakácstanulók pedig a gálavacsorán Széll Tamásnak 
segítettek. A fiatalok a vendéglátó oktatók szervezete 
közvetítésével jutottak el a versenyre, előtte három felkészí-

tésen vettek részt. A diákok az életre szóló élmény mellett 
szakmai tapasztalattal gazdagodtak, ezek mellett egyfajta 
szemléletmódváltás is szerepelt a felsorolt élmények között. 
A magyar csapat második lett a legnagyobb szakácsver-
senyen, a dobogós hellyel részt vehet a Bocuse d’Or lyoni 
világdöntőjén. Rajtunk kívül Dánia, Norvégia, Svédország, 
Izland, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Svájc és 
Belgium is kijutott a francia fináléra.

József Attila Tavasz van, gyönyörű! és a Csodaszarvas című 
művei voltak a kötelezően szavalandó versek. Szabadon 

választott művel is kellett készülni. A zsűri fontos értékelési 
szempontja volt, hogy a korosztályának megfelelő verset 
adott-e elő a versenyző. Természetesen a szövegértést, a 

szépkiejtést és az előadásmódot is figyelték. Az április 9-ei 
megyei döntőre az 5-6. osztályosok közül Mayerhoffer Méri 

és Horváth Lili jutott tovább. A 7-8.-as korosztályból Csepre-
gi Lilla és Fischl Sára Rebeka képviselheti majd Keszthelyt.

A járvány miatt tavalyelőtt elmaradt, tavaly pedig 
az online térbe szorult a József Attila nevét viselő 

megyei szavalóverseny. 2022-ben végre újra szemé-
lyesen állhattak a térség diákjai a zsűri elé.

Színvonalas produkciókkal

-on is!

Lapunk következő száma 2022. április 22-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 

Tizenegy VSZK-s tanuló utazhatott el Budapestre, a Bocuse d’Or európai elődöntőjének helyszínére. 

VSZK-sok a Bocuse d’Or-on
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Új domborművet kapott a keszthelyi Bartók Béla-
emlékhely. A népdalgyűjtő arcképét a keszthelyi 
szobrász, Turi Török Tibor formázta meg. A Bartók-
emléktáblát 1966-ban avatták fel a Helikon parkban. 
Most az emlékév alkalmából Bartók egyik legszebb 
képmása került a tábla mellé. Az avatáson Hintalan 
László János megemlékezett a zeneszerző munkássá-
gáról, és idézeteket olvasott fel világhírű muzsikusok 
méltatásaiból is. 
A domborműnél az emlékezés koszorúját helyezte el 
Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere. A tervek 
szerint az emlékévet ünnepi hangverseny zárja majd 
a Festetics György Zeneiskolában.   

Felavatták  
a Bartók-domborművet

Vadaskert étterem:  
hagyományoktól az újdonságokig

Tradíció, hagyományos és modern technológiákat ötvöző ízletes ételek, 
közösségi programok, vadasparki kikapcsolódás. Mindez (további szá-
mos lehetőséggel és élménnyel) jellemzője a keszthelyi Vadaskert étte-
remnek, mely nemrég megújulva nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. 

– A ballagásom óta kedvelem a Va-
daskert éttermet, ahol szüleimmel, 
barátaimmal később is több családi 
eseményt ünnepeltünk. Takács Zoli 
barátom húsz éven át üzemeltette az 
éttermet. Nagy hálával tartozom neki, 
mert a környékbeli emberek által kedvelt 
helyet varázsolt belőle – mondta az 
étterem vezetője, a vendéglátás területén 
gyakorlott dr. Zsiga Zsolt, hozzátéve: 
tavaly év végén tudták megvásárolni az 
éttermet egy barátjával. Azóta folya-
matosak a fel- és megújítások, mégpe-
dig minden területen. – Az épületen 
ráncfelvarrások történtek, az étel- és 
italválaszték megújítása pedig folya-
matos. Megtartottuk a régi klasszikus 
vadaskerti ízeket, gondolok itt főleg a 
vadételekre, a vadragulevestől a dödöllé-
vel kínált vadpörköltön, a vadason, és a 
szarvasbélszínen át a Gundel-palacsintá-
ig számos étel maradt a kínálatban. Ter-
mészetesen akadnak újdonságok, ahogy 

további tervek is, 

hiszen például halak és borok területén 
szeretnénk tovább erősíteni. Nemcsak 
a halászlére gondolok, hanem például a 
harcsapaprikásra, amit a magunk által 
készített túrós csuszával szolgálunk fel. 
De a desszertek tekintetében is izgalmas 
a kínálat, a lágyan rezgő túrógombóctól 
a madártejtengerben felszolgált mákos-
guba-tortáig. Nagyon fontos szempont 
számunkra, hogy a lehető legjobb alap-
anyagokat használjuk. Ezek többségét a 
környékbeli termelőktől szerezzük be, 
követve a szezonalitást. Amit helyben 
nem kapunk meg, az is Magyarországról 
érkezik az éttermünkbe. Őrizzük a régi 
technológiákat, alkalmazzuk például a 
nagyanyáink által használt konfitálást, 
de bevezettünk korszerű, új módszere-
ket, és a hozzájuk tartozó professzionális 
eszközökkel szereltük fel a konyhánkat. 
A hagyományok őrzéséből és az újra 
való nyitottság harmóniájából alakulhat 
ki megfelelő ételkínálat, amire már most 
is sok dicséretet kaptunk, és reményeink 
szerint a jövőben is maximálisan elnyeri 
a vendégeink tetszését.
– A Vadaskert étterem mindig népsze-
rű helye volt a családi, céges és egyéb 
rendezvényeknek…
– Bízunk benne, hogy ez így is marad. 
Öröm, hogy az újranyitás óta is sokan 

választották éttermünket az említett 
rendezvények helyszínéül. Köze-
legnek a ballagások, az egyetemi 

sárgulás, az esküvői főszezon, 
az ünneplők számára minden 

tekintetben a legjobbat 
kívánjuk nyújtani. Még 

van néhány szabad időpontunk! Két 
termünk van, ezeket összenyitva 150 főt 
tudunk fogadni. Ugyancsak két terasszal 
rendelkezünk, az egyik fedett, ott mint-
egy 80 vendéget ültethetünk le. Jó idő-
ben a másik teraszunk is rendelkezésre 
áll. Újdonság, hogy most jelöljük ki a 
bográcsozós helyeinket, ezek további 
lehetőségeket kínálnak majd. A „meg-
nyitásukról” minden csatornán, a honla-
punkon, illetve a közösségi médiában is 
tájékoztatjuk az érdeklődőket, invitálva 
őket, hogy jöjjenek, próbálják ki.
– Az étterem különlegessége a vadaskert 
volt. Ez továbbra is várja az állatbará-
tokat?
– Igen. A vadaskert létezik. Jelenleg 
dámbika és ünő, muflonok és őz ottho-
na, de tervezzük a bővítést. A gyerekek-
nek hatalmas élmény, de természetesen 
a felnőttek is szívesen időznek a vadas-
kertnél, figyelve az állatokat. Számomra 
is megunhatatlan a kecsesen mozgó 
vadakat látni. 
– Egy beszélgetés során megemlítette: 
közösségi helyként is szeretné „éltetni” 
az éttermet.
– Úgy gondolom, hogy egy étterem 
nemcsak étkezőhely, hanem társasá-
gi tér is egyben, ahol családok, baráti 
társaságok, közösségek összejöhetnek. 
Szeretnénk, ha a rendszeresen vissza-
térő vendégeink jól éreznék magukat, 
megismernék egymást és kialakulnának 
olyan beszélgetések, melyek a minden-
napok rohanásában sokunknak szellemi 
és lelki táplálékot is jelentenének. E cél 
érdekében ősztől kezdődően például 
beszélgetős esteket, könyvbemutatókat 
szervezünk.
– Mindent összevetve, hogyan fogalmaz-
ná meg a Vadaskert étterem mottóját?
– A Festeticsek volt vadaskertjéhez 
méltóan, e hely tradícióit, a vendéglátás 
hagyományait őrizve, egyre szépülő 
környezetben nagyon finom ételekkel és 
sok-sok szeretettel fogadjuk a vendé-
geinket. Minden korosztályt, köztük 
azokat, akik szeretik a hagyományos 
magyar ízeket, illetve a gasztronómiai 
újdonságok iránt érdeklődőket.

Minden stílusban, minden méretben, NOLTE KONYHA!

Gyors szállítás • Német minõség • 5 év garancia

8360 Keszthely Tapolcai út 53. Home Center Bútoráruház • Tel: 30/926-2362 • e-mail: noltekonyha@gmail.com

A legnagyobb magyar  A legnagyobb magyar  
fejedelemre emlékeztek
II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulójára emlé-
keztek civil szervezetek. A fejedelem keszthelyi szobránál 
felelevenítették életét és munkásságát. 
Rákóczi nemcsak a történelem alakulására, hanem a ma-
gyar kultúrára is nagy hatással volt. Számos költemény 
és népdal őrzi az emlékét. Ezekből is bemutattak egy 
csokorra valót a résztvevők. Nagyjaink emlékének ápolá-
sát Keszthely önkormányzata is fontosnak tartja.
A résztvevők hangsúlyozták, hogy Rákóczi Ferenc a 
magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Tartásával, 
céltudatosságával ma is példát mutathat a felnövekvő ge-
nerációnak. Éppen ezért fontos, hogy emlékét megőrizzük 
és továbbörökítsük.
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

 igazgatási ügyintéző  
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelem-
ben megtalálható Keszthely város honlapján:  

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 13.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

VÉRADÁSOK 
ÁPRILISBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója áprilisban is várja a 
véradókat. 11-én (13–16), 14-én (13–16) és 25-én 

(13–16) a Vérellátóban várják a segítőket. 7-én 
(14–18) Hévízen, Lotus Therme Hotelben, 21-én 
(12–17) Keszthelyen, a Georgikon Kar D épüle-

tében, 28-án (15–18) Alsópáhokon, a művelődési 
házban lesz véradás.

A Víznapi Balcsi-partyn minden év-
ben lehetőség van különböző vizeket is 
kóstolni. Ezek között van a keszthelyi 
csapvíz és a környező források vizei is.
A Nők a Balatonért Egyesület fontos-

nak tartja, hogy minden alkalommal 
bevonja a gyerekeket is a programba, 
a szemléletformálást ugyanis már egé-
szen kicsi korban érdemes elkezdeni. 
A Zenepavilonnál az Életfa óvodába 

járó gyerekek léptek fel. A Balaton 
védelme kiemelt célkitűzés. Ebben 
nemcsak az állampolgárok és a civil 
szervezetek, hanem az önkormányza-
tok, így Keszthely vezetése is egyetért.

Megkoszorúzta a Balatont a Nők a Balatonért Egyesület. A víz világnapjához kapcsolódóan már hagyomány, 
hogy a tó körüli települések ugyanazon időpontban szerveznek programot. A NABE – kapcsolódva a víz világ-
napjának mottójához – szeretné ráirányítani a figyelmet a felszín alatti vizekre.

Fókuszban a felszín alatti vizek
Kertész legyen, ki boldogságra vágyik – hangzott el azon a hagyományos oltónapon, melyet  
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a keszthelyi Majormúzeumban szerveztek.  
A program célja az volt, hogy minél többen tanulják meg, gyakorolhassák az oltást.

Az említett boldogságra jó 
néhányan vágytak, sokan 
érkeztek ugyanis, hogy 
elsajátítsák az oltással és 
persze gyümölcsészettel 
kapcsolatos fogásokat.
– A Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum Georgikon 
Majormúzeumának külde-
tése a népi hagyományok 
ápolása, a jeles napok 
megtartása, megünnep-
lése, s hogy ezekre méltó 
rendezvényeket szervez-
zen. Ilyen az oltónap is, s 
megjegyezhetem, hogy a 
Majormúzeum kertjénél 
erre autentikusabb helyet 

nem nagyon tudnék emlí-
teni, elképzelni – fogalma-
zott a házigazda igazgató, 
Horváth Zoltán. 
Komoróczi Lajos, az oltó-
nap egyik mestere szerint 
az oltás szó szerint divat 
lett mára.
– Még a 2010-es évek 
elején kezdtük el népsze-
rűsíteni, illetve bemutatni 
ezt a tevékenységet, s ki 
lehet jelenteni, hogy szép 
ívben fejlődött a dolog. 
Aztán sajnos jött a Covid-
járvány, s ahogy minden 
más, ez is visszaesett. Most 
újra látni, s jó tapasztalni, 

hogy az emberek érdeklő-
déssel fordulnak az oltás 
tanulása felé. Mert ezt 
igenis tanulni kell! A cél 
egyértelmű: az oltással és a 
szemzéssel kapcsolatos tu-
dást minél többen sajátít-
sák el. Ez mindenki számá-
ra hasznos, az érdeklődők 
csodálatos oltványokhoz 
jutnak, s ahogy említet-
tem, a régi gyümölcsfajták 
fennmaradnak.
Partics Gyula országosan 
is ismert gyümölcsész, aki-
nek nevéhez több jeles kert 
létrehozása, így például a 
cserszegtomaji kialakítása 

is fűződik, azt mondja: 
ahhoz, hogy valaki oltson, 
szándék, akarat és érdeklő-
dés kell. 
– Az oltás nem más, mint 
egy régi tudás, olyan, me-
lyet az öregapáink hagytak 
ránk. Manapság kevesen, 
hírmondók vagyunk, akik 
ezzel foglalkozunk. Pedig 
vallom: a régi gyümölcs-
fajtáink megmentésével 
olyan értéket teremtünk, 
ami közösséget teremt, 
átmenti a régi tudást, és a 
felnövekvő generációban 
elülteti a föld, a munka és a 
haza szeretetét.

 

„Kertész legyen, ki boldogságra vágyik”„Kertész legyen, ki boldogságra vágyik”
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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


