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A testület alakuló ülésén a város alpolgármesterévé választották. 2019-ben a polgármesteri székért szállt
harcba, sikerrel. Kiemelt célja volt egy erős közösség építése, jó kapcsolat és szoros együttműködés a térség
vezetőivel. Ezen értékek mentén kíván dolgozni a parlamentben is.
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Zala 2. számú választókerületében
73.769-en szerepelnek a névjegyzékben. A szavazókörökben 49.575
fő jelent meg, átjelentkezéssel és
külképviseleten 2.456-an voksoltak. A leadott és érvényes szavazatok 59.84%-át szerezte meg a
Fidesz–KDNP jelöltje, Nagy Bálint.

„A keszthelyiek továbbra is számíthatnak rám”

mindennapi
témák

MÁS

Tartsanak velünk minden

Átvette országgyűlési képviselői
megbízólevelét Nagy Bálint,
aki 2014-ben szerzett
önkormányzati képviselői
mandátumot Keszthelyen.

Elmondta: legfontosabb lesz a választókerület lakóival való minél aktívabb és
közvetlenebb kapcsolattartás, a polgármesterekkel a jó munkakapcsolat, valamint
a szakmai és a civil szervezetekkel való együttműködés. A megválasztott képviselő
hangsúlyozta, a parlamentben egy erős és fejlődő térségért dolgozik majd.
Dr. Kovács Ferenc, a választókerület választási bizottságának elnöke – aki átadta
a megbízólevelet – kiemelte: a szavazás rendben lezajlott, eredményes volt, és a
mandátumot megszerzett Nagy Bálint közel 60 százalékos szavazati aránnyal nyerte a választást. A választókerületben a szavazópolgárok 70,53 százaléka vett részt,
ez elég erős legitimációt biztosít a választásnak. Az eredmény ellen nem érkezett
fellebbezés, úgyhogy az jogerőssé vált.

Műsorunk
főszereplője
a női élet és
minden ehhez
kapcsolódó
témakör.
Elkalauzoljuk Önöket a divat, a szépség,
az egészség és az aktuális trendek világába.

Erős és fejlődő
térségért
dolgozik

Kövessen bennünket
-on is!

Balatoni
Krónika
Információs
Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket,
témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu
e-mail-címre.
Lapunkat digitális formában
olvashatják
a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma
2022. május 20-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Tisztelt Keszthelyiek!
Május 2-án esküt tettem az Országgyűlésben arra, hogy az elkövetkező
években minden erőmmel Magyarországért és a magyar emberekért fogok
dolgozni.
Öt évig voltam Keszthely város alpolgármestere, majd az Önök felhatalmazásából két és fél évig Keszthely város
polgármestere. A feladat, a megbízatás
hatalmas megtiszteltetés és egyben
felelősség is volt, melyet ezúton is
köszönök! Az elmúlt két és fél évben
nagyon fontos, régóta megoldásra
váró feladatokat tudtunk elvégezni,
és a városunk szempontjából jelentős
fejlesztéseket tudtunk előkészíteni.
Bár ez idő alatt meg kellett küzdenünk
korábbról örökölt problémás projektekkel, melyek a város számára sok

nehézséget okoztak, a világjárvány
számos negatív hatásával, amely az
élet szinte minden területére rányomta
bélyegét, azonban a keszthelyi emberekkel való közös gondolkodás, az
őszinteségre és az együttműködésre épülő városvezetés meghozta az
eredményeket. Nagyon sok feladat áll
még előttünk, de tudom, hogy a város
és az itt élő emberek szempontjából jó
irányba haladunk.
Keszthely elindult azon az úton, ahová
a város alapítói és történelmének formálói megálmodták annak idején. Köszönöm szépen a keszthelyi emberek
támogatását, az állami és rendvédelmi
szervek együttműködését, az egyházak és civil szervezetek támogatását.
Köszönöm az intézményeket vezető
szakemberek együtt gondolkodását,

külön köszönöm képviselőtársaim és
a közvetlen munkatársaim támogató
munkáját!
Továbbra is ugyanezzel a lendülettel
és munkabírással azért fogok dolgozni, hogy Keszthely és a választókerület fejlődését segítsem, az itt élő
embereket szolgáljam. Bízom benne,
hogy Keszthely új polgármesterével
is hatékony munkakapcsolatom lesz,
hogy tovább építsük közösségeinket,
szépítsük köztereinket, megőrizzük
értékeinket, és mindig, a legnehezebb
körülmények között is Keszthely érdekeit mozdíthassuk elő.
Számíthatnak rám a továbbiakban is!
Én is számítok Önökre! Hajrá, Keszthely!
Nagy Bálint
országgyűlési képviselő

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.
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„Mindannyian nyertesek vagytok”

Keszthely

a legjobbak között
Keszthely egyedüli magyar városként bekerült a tíz legjobb európai tóparti település közé.
A Uswitch.com a napsütéses órák számát, az átlaghőmérsékletet, a vízhőmérsékletet,
a zöldterületek arányát és az éttermek számát pontozta. Ezek alapján dőlt el, hogy mely
városok számítanak a legjobbnak egy vízparti utazás szempontjából.

Fellobbant a helikoni láng
Keszthelyen, hat helyszínen, húsz
művészeti kategóriában több mint
kétezer diák mérte össze tudását.
A megmérettetés napjai kiváló
hangulatban teltek.
A dunántúli középiskolások kulturális
versenye hagyományosan a Festeticskastély parkjában kezdődött, a résztvevőket Pálinkás Róbert, a Helikon
Kastélymúzeum igazgatója köszöntötte, majd Siszler Katalin, az Újkori
Középiskolás Helikoni Ünnepségek
Alapítvány elnöke beszélt a kétévente megrendezésre kerülő verseny
népszerűségéről, a helikoni életérzésről. A művészet ünnepét 1817-ben
elindító gróf Festetics György szobra
előtt koszorúzással tisztelgett a város
és a leszármazott dr. Festetics György
is. A fúvósok vezetésével a kastély
parkjából a sétálóutcán át vonultak a
résztvevők a Vajda János Gimnázium
előtt található Festetics-szoborhoz,
ahol főhajtással és koszorúzással tisztelegtek a mecénás előtt. A Fő térről a
tömeg a Helikon-emlékműhöz vonult,
ahol Manninger Jenő országgyűlési
képviselő a hagyományok ápolásáról,
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a kultúra, a rendezvények meghatározó szerepéről beszélt. A város polgármestere, Nagy Bálint köszöntőjében
kiemelte, hogy a városnak mindenkor
feladata az elődök által létrehozott
értékek megőrzése, továbbadása. Kiemelte: „Nem titkolt célunk és szándékunk, hogy Keszthelynek visszaadjuk
azt a kulturális szerepet, amit annak
idején gróf Festetics György nemcsak
megálmodott, hanem meg is valósított, az örökséget tudjuk tovább folytatni, gazdagítani és gyarapítani.” Dr.
Festetics György köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik továbbviszik ősei
hagyatékát. Az emlékműnél ezután
fellobbant a helikoni láng, koszorúzott a Nők a Balatonért Egyesület, és
elültették a helikoni emlékfát.
A fesztiválon – melynek számos

kísérőprogramja volt a koncertektől
a kórusok közös énekléséig – már
hagyomány, hogy a diákok közösen
festik le a Helikon térbetűket. A Vajda-iskola előtt felállított installáció az
összművészeti fesztivál egyik szimbólumává vált.
A Dunántúl legnagyobb kulturális
seregszemléjét a Helikoni Fődíjasok
Gálája zárta, átadták a díjakat is. Jól
szerepeltek a keszthelyi diákok, a
legtöbb fődíjas Pécsről érkezett. A
város hét iskolája összesen tizenhárom
kategóriát nyert meg. A legkiemelkedőbb és egyben a pontverseny győztese a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma lett. Keszthely város
polgármesterének különdíját a Vajda
János Gimnázium diákja, Kurusta
Sára vehette át.
– Gratulálok. Mindannyian nyertesek
vagytok – fogalmazott Siszler Katalin.
– Nagyon jó volt látni, hogy Keszthely
újra megtelt tehetséges fiatalokkal,
gratulálok valamennyiüknek. Keszthelyen visszavárunk benneteket – zárta
az eseményt Nagy Bálint polgármester.
A Helikoni Ünnepségeket kétévente
rendezik meg Keszthelyen. A szervezők várják a diáksereget 2024-ben is.

Nagy Bálint polgármester a sikerre
reagálva azt mondta: „Az elmúlt másfél évben sokat dolgoztunk Keszthely
városimázsának erősítésén és megújításán. Elsődleges szempont volt
egy méltó, rendezett és igényes városkép kialakítása. Az utóbbi időben
számos egyedülálló projektet, fejlesztést indítottunk el a környezettudatos
gondolkodás, a fenntarthatóság és a
társadalmasítás jegyében. Városépítő
stratégiánk további célja volt, hogy
Keszthelyt megerősítsük a digitális
térben is, ezáltal új szintre emeltük
a városi kommunikációt és a közösségépítést. Hiszek abban, hogy mind
a keszthelyiek, mind az ideérkező
vendégek tapasztalják ezt a fejlődést,
a befektetett munka megtérül és
gyümölcsöző lesz városunk számára. Folytatjuk a városépítő-fejlesztő
munkát, megvédjük és megőrizzük
Keszthely egyedülálló látnivalóit,
kiemelkedő természeti, kulturális
értékeit a jövőben is.”
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Együttműködve még sikeresebb lesz

A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT
ÉPÍTJÜK

A Veszprém–Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa
program is bizonyítja, hogy a
dunántúli településeknek szüksége van az együttműködésre.
Erről is szó esett a Pannon
Városok Szövetsége legutóbbi
ülésén, melyet Keszthelyen, a
Balatoni Múzeumban tartottak,
s bővítve a tagok sorát, együttműködési megállapodást is
aláírtak.

KAMARAI VÁLASZTÁS

2022. 05. 20.

Bővült a Pannon Városok Szövetsége,
melyet 2015-ben a Pannon Egyetem
kezdeményezésére alakítottak. Jelenleg
nyolc tagtelepülése van a PVSZ-nek. A
városvezetők célja a gazdasági és kulturális együttműködés mellett a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok átadása.
Nagy Bálint elnök, Keszthely polgármestere hangsúlyozta: a feladat a
következő időszakban az, hogy ezt
a nyugat-magyarországi gazdasági
térséget, régiót még erősebbé tudják
tenni. Ebben a jövőben Keszthely
kiemelkedő szerepet kíván betölteni.
Több település jelezte már csatlakozási
szándékát. A Balaton fővárosa mellett
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pápa, Tata,
Veszprém, Szombathely és Kőszeg a
szervezet tagja. Balaicz Zoltán, Zala-

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

egerszeg polgármestere úgy vélte, az
együttműködési megállapodás aláírásával adott a lehetőség, hogy kibővüljön a szervezet, mely versenyképes és
ugyanakkor jövőbe tekintő szövetséggé
tud válni.
A szövetség együttműködésének jó
példája a Veszprém–Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa program.
Több tag is csatlakozott a projekthez.
A Bakony-Balaton régióban 120 település részese az EKF-nek. A rendezvény 2023 januárjában kezdődik, de

már Keszthelyen is rendeztek olyan
eseményeket, melyek részesei a programnak.
– A programunknak nagyon sok
elemét azzal a céllal támogatjuk, azzal
a céllal valósítjuk meg, hogy hosszú
távon határozza meg Veszprém és a
Bakony-Balaton régió életét – mondta
a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Markovits Alíz.
A települések még most is csatlakozhatnak az EKF-hez. Több pályázati
kiírás is van a szervezők honlapján.

„Keszthely jó irányba indult”

nak.hu
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NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Áprilisi soros ülését tartotta a keszthelyi
képviselő-testület. Nagy Bálint polgármester – mivel országgyűlési képviselővé választották, s emiatt lemondott a
tisztségéről – utoljára vezette a tanácskozást.
Az országgyűlési képviselői és polgármesteri címek összeférhetetlenek, az
országgyűlés megalakulásától harminc
nap áll rendelkezésre, hogy megszüntessék az összeférhetetlenséget.
Hangsúlyozta: annak érdekében, hogy
a munkát teljes értékűen tudja végezni
a város és a térség érdekében, április
30-ával lemond a polgármesteri tisztségéről. Köszönetet mondott a közösen
végzett munkáért, kiemelve: Keszthely
jó irányba indult el az elmúlt két és fél

évben. Bejelentette, hogy június 26-ára
tűzte ki a helyi választási bizottság az
időközi voksolást. A kertvárosi-kiskeszthelyi körzetbe képviselőt, a város
élére pedig polgármestert választanak.
Hosszasan tárgyaltak a képviselők a
környezetvédelemről szóló rendelet módosításáról. Az új szabályozás
szerint a korábbi 4 óra helyett hajnali
2 óráig engedélyezik a zeneszolgáltatást. A módosításokat a rendőrség és
civil szervezetek véleménye, valamint
lakossági fórumok alapján hozta meg a
városvezetés. Interpellációt nyújtott be
a Georgikon utcai leégett társasház kapcsán Molnár Tibor. A képviselő azzal
a kérdéssel fordult a polgármesterhez,
hogy mit lehet tenni annak érdekében,

hogy mielőbb visszaadhassák a közforgalomnak az épület mellett húzódó
járdát és kerékpárutat. Válaszában Nagy
Bálint elmondta, az önkormányzat
már intézkedett az ügyben. Többször
módosult a határideje az életveszélyes
épület elbontásának. Jelen rendelkezés
szerint 2022. június 1-ig kell intézkedni
a társasháznak.
A testület sürgősséggel döntött egy
TOP-pályázat benyújtásáról. A Helikon
Kastélymúzeummal szeretnék fejleszteni a Balaton-part és a városközpont tengelyében a közlekedési csomópontokat
és a közműveket. Kiírják a közbeszerzést a Kertváros csapadékvíz-elvezetési
munkáira. A város napján emléktáblát
avatnak gróf Festetics Pál tiszteletére.
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PORTRÉ

Fiatal agrárszakemberek találkoztak

Az óvoda volt az élete…
„Közel egy évszázada tudjuk, hogy a korai anya-gyermek
kapcsolat meghatározó a gyerek egész életére vonatkozóan.
Az „ősbizalom”, a külső világ, a felnőttek, a társak felé megnyilvánuló
pozitív kapcsolatok, az érzelmi biztonság, az ambíció, a saját
képességekbe vetett hit mind-mind összefügg az első évek szerető,
elfogadó, a szükségleteket kielégítő felnőtt tartós jelenlétével.”

– Innen indult egész hitvallásom,
Tőle, az édesanyámtól. Az érzés, hogy
óvónő szeretnék lenni, belülről fakadt
már kisiskolás koromban, majd az idő
múlásával egyre tudatosabbá vált bennem – válaszolt Szabóné Lancz Anna,
az Életfa Óvoda nyugalmazott vezetője a kérdésre, hogy miért az óvónői
hivatást választotta. – Ennek tükrében
kezdtem el a szakközépiskolát, melyet
szakmai tudásom alapjának tekintek.
1982-ben érettségiztem a pápai Türr
István Gimnázium és Óvónőképző
Szakközépiskolában, majd szerződéses
állást kaptam a keszthelyi Eötvös utcai
óvodában. 1986-ban végeztem a Soproni Felsőfokú Óvónőképző levelező
tagozatán. Minden adódó lehetőséget
kihasználtam önmagam képzésére,
fejlesztésére. A mai napig is szívesen
tanulok mindenkitől, aki életcéljául
a kisgyermekek szeretetét, nevelését
választotta. Hat évig csak saját gyermekeimnek éltem, majd 1994-ben ismét
visszatértem hivatásomhoz, most már
véglegesített állásba.
– Hogyan tekint vissza a keszthelyi
évekre?
– Amikor tagóvoda-vezetőnk 2000
nyarán nyugdíjba vonult, kolléganőim
biztatására, óvodavezetőnk felkérésére,
és természetesen saját elképzelésemmel
is találkozva elvállaltam az Eötvös utcai
tagóvoda vezetését. 2001-ben lehetőséget kértem és kaptam arra, hogy
megszerezzem Pécsett a vezető óvodapedagógus szakirányú diplomát. Igaz,
akkori munkaköröm betöltéséhez nem
volt előírás ez a végzettség, de úgy gondoltam, sokkal felkészültebben, magabiztosabban tehetek eleget a mindennapok kihívásainak. 2007. augusztus
1-től egy évig az akkori nevén Sopron
Utcai Napközi Otthonos Székhelyóvoda Életfa tagóvodájának tagóvo-
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da-vezetője voltam. 2008. augusztus
1-től 2013. július 31-ig óvodavezetői
teendők ellátásával bízott meg Keszthely képviselő-testülete. A városi szintű
óvodai integráció minden érintettet
próbára tett. Bizonyítottuk, hogy egyéni szuverenitásunk megőrzése mellett
nyitottak vagyunk a megváltozott
körülmények el- és befogadására. Újra
elkezdtük a közösségi gondolkodást és
cselekvést. Mindenki belátta, hogy az
új vezetés hozott ugyan új szabályokat,
de ezek a követelmények a világos,
becsületes és értékes teljesítménynyújtás szolgálatában állnak. Az eltelt
évek alatt arra törekedtem, hogy jól
tudjuk kihasználni az integráció adta
lehetőségeket, a folyamatból fakadó
előnyöket, tehát a kialakult új helyzet
pozitívumait próbáltam felerősíteni, a
jó munkához szükséges feltételrendszert a fenntartó, a szülők és pályázatok útján biztosítani. Természetesen
elengedhetetlenül fontos tényezőnek
tartom az óvoda kollektívájának segítő
hozzáállását munkámhoz, illetve a
nyugodt, működőképes szervezeti rend
fenntartását mindig kiemelt feladatomnak tekintettem. Úgy érzem, tudtam
bizonyítani, hogy szívesen, elhivatottan
és talán ebből kifolyólag eredményesen
is tudtam végezni a rám bízott és elvárt
vezetői feladatokat.
– Óvodavezetőként dolgozott hosszú
évekig. Mekkora munkát és felelősséget
jelentett ez?
– Nemcsak vezetőként, de óvodapedagógusként is fontosnak tartottam
az érzelmi biztonság kialakítását, a
pozitív pedagógiai klíma megtartását, a
„megértve együttműködő” magatartást,
a gyermekbe vetett bizalmat, a pedagógiai optimizmust és az olyan gondolkodásmódot, melyre a bizalom, a kivárás,
az alternatívák megtalálása a jellemző.

Ugyancsak lényegesnek ítéltem a belső
igényből fakadó, színvonalas munkavégzést, a nevelőtestület innovációra
hajló készségének ébrentartását, pozitív
változásokra való hajlandóságát, a családi nevelés meghatározó szerepének
tiszteletben tartását, az óvoda számára
felbecsülhetetlen értékkel bíró szülőóvoda kapcsolat alakítását, mélyítését.
Valamint a becsületes, nyílt kommunikációt, mely a problémák megoldása és
a feladatok jobb elvégzése érdekében
történik; az olyan egységes szervezet
kialakítását, illetve megtartását, melyben a sokszínű nevelőtestület a saját
lehetőségeire, adottságaira építve szervezheti, tervezheti munkáját; az óvodapedagógusok szakmai képzésének,
önképzésének támogatását, valamint az
etikai kódex értékeinek betartását.
– Mit tervez a nyugdíjas évekre?
– A további életemre gondolva még
nem készítettem ütemtervet, jelenleg
próbálom megélni a szabadság érzését,
kihasználni minden olyan lehetőséget,
amely akár szervezetten, akár spontán
jelenik meg a látókörömben. Amíg lesz
energiám, lehetőségem, szeretnék segíteni azoknak, akik igénylik, akiknek
szüksége van rám. A munkavégzés alóli
felmentési időm negyedik hetét például
Győrben töltöm, az Egyházmegyei
Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat
által közösen működtetett segítőponton, amely az Ukrajnából menekültek
megsegítésére szolgál.

a Georgikon Campuson

A fiatal agrárkutatókról szóló programot először valósította meg a Doktoranduszok Országos Szövetsége
Agrártudományi Osztálya a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvánnyal közösen.
Az ország számos részéről érkeztek fiatal szakemberek a találkozóra.

A programnak kettős célja volt.
Egyrészt hogy publikációs lehetőséget biztosítsanak a fiatal
agrárkutatóknak, másrészről hogy
elősegítsék a szakmai kapcsolatépítést. Az esemény részeként átadták
a Nagyváthy János Szakkollégium
új közös helyiségét is. A szakkollégium 2018 elején alakult. Jelenleg
harmincan dolgoznak szakkollégistaként, akiket oktatói koordinátor
segít. Az átadón Nagy Bálintot
kérte fel az intézmény, hogy helyezze el a szakkollégium könyvtárába
az első kötetet, Keszthely város
monográfiáját.

250 éves a keszthelyi
középfokú oktatás
Digitalizáció
az építőiparban
A projekt címe: A digitalizálás és technológiai innováció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattételig GINOP-5.3.5-18-2019-00155

1772-ben alapította meg a Festetics család a keszthelyi
középfokú oktatás első intézményét, a három évfolyamos
gimnáziumot. Ebből az alkalomból nyílt meg a Balatoni
Múzeumban egy olyan tárlat, amely az elmúlt időszakot
eleveníti fel képekkel, különféle tárgyakkal. Ezek egy felhívás alapján kerültek a bemutatott gyűjteménybe.
A múzeum régebbi iskolatörténeti kiállítások, gyűjtemények anyagából is kapott tárgyakat a tárlathoz. Eredetileg
csupán a gimnáziumról szólt volna ez a bemutató. Ám
a jelenlegi öt keszthelyi középiskola közül a Vajda János
Gimnázium, a Premontrei Szakgimnázium és Technikum,
valamint a Közgazdasági Technikum mondhatja magát az
1772-ben alapított iskola utódintézményének.
A kiállítás október 2-ig látogatható a Balatoni Múzeumban.

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 képzési anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális megoldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlattételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2022. 05. 31.
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Bringára Keszthely!

Bringára Keszthely! – Integrált városmarketing programmal készülnek
a Giro d’Italia világversenyre a kerékpárosbarát településen.

Hamarosan a magyarországi Nagy
Rajtra figyel a kerékpáros világ,
hiszen május 6-án hazánkból startol
a 105. Giro d’Italia kerékpárverseny. Keszthelyt május 8-án,
a 3. szakaszon közvetlenül is
érinti a Giro, ezért kiaknázva a
verseny felhajtóerejét és a térség
kiváló kerékpáros infrastruktúráját, a „Bringára Keszthely!” integrált
programmal erősítenek rá adottságaikra a kerékpárosbarát
településen.
– Csodálatos környezetben kínálunk tematikus kerékpáros körtúrákat, amelyek kitáblázott útvonalakkal és fedett
esőbeállókkal ellátottak, jelentős és fejlett kerékpáros
útvonalhálózattal rendelkezünk és kerékpáros központot is
működtetünk. Most adjuk át a keszthelyi pumpapályát, a

Népszerűsítették

a Girót

Budapestről rajtol el a Giro d’Italia május 6-án.
Az országúti kerékpárversenyt népszerűsítő road
shownak Keszthely is helyszíne volt. Az összejövetelen biciklis programok, szurkolói fotópont,
pumpálóverseny és játékok várták a látogatókat.
A kétkerekű járművekkel érkezők felvezető kerékpártúrára is elmehettek a nagykövetekkel.
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beruházásnak köszönhetően a fiatalok
számára egy szabadtéri extrémsportolási
lehetőség válik elérhetővé. Hamarosan a kerékpáros központ fejlesztése
is megvalósul, így az Energia téren
többek között kerékpáros pihenő,
új kerékpárokkal és gyorsszervizzel ellátott kölcsönzőpont, valamint
segélyszolgálat is rendelkezésre állnak
majd. A Helikon Kastélymúzeumban is
jelentős kerékpáros fejlesztések zajlanak, ennek keretében
egy kerékpárkölcsönző kialakítása is folyamatban van, amit
összekapcsolunk az Energia téren működő központtal, erősítve a Festetics-kastély – Balaton-part turisztikai tengelyt
– fogalmazott Nagy Bálint polgármester.
A kerékpáros fejlesztéseket a Bringára Keszthely! program
teszi teljessé, amellyel a Keszthelyre látogatókat és a helyben élőket is megszólítják. A kezdeményezés célja, hogy
az érdeklődők minél több kerékpáros programon, eseményen vegyenek részt, továbbá a www.hellokeszthely.hu/
bringarakeszthely oldalon listázott „Bringára Keszthely!”
kihívásokat is teljesítsék. A programokon részt vevők és a
játékos kihívásokat teljesítők pontokat kapnak, amelyek az
alkalmazás pontboltjában válthatók be különböző ajándéktárgyakra, bónokra. Aki minimum két Bringára Keszthely!
tematikus kihívást teljesít, az a promóciós játékra is regisztrálhat, amelynek fődíja egy személyre szabott kerékpár.
– A Giro d’Italia világverseny remek alkalom az egészséges és aktív életmód népszerűsítéséhez, elsősorban ezt
szeretnénk kiaknázni a „Bringára Keszthely!” kampán�nyal – mondta el Kovács Szabolcs polgármesteri turisztikai
tanácsadó.

Tavaszi Kórustalálkozó
A Balaton Színházban a világjárvány miatt az elmúlt két évben nem tarthatták meg a hagyományos eseményt.
Korábban jellemzően advent második vagy harmadik vasárnapján rendezték meg a találkozót a közönség örömére.
A szervezők mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a helyi kórusok mellett a környéken lévő énekegyüttesek is
lehetőséghez jussanak. A Tavaszi Kórustalálkozó nagy sikerrel zárult, így a folytatás nem lehet kétséges.

Fiatal értékőrök
a keszthelyi Közgázban

A „Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért” Alapítvány sikeres pályázatot
nyújtott be „a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű HUNG-2021
pályázatra. A pályázat címe
„A keszthelyi értékek tudatos felhasználása a Közgáz
közösségének fejlesztésében.” A megvalósítás a
pandémia miatt elrendelt online oktatás miatt
2022-re tolódott.
Célul tűztük ki a keszthe-

lyi értékek
felkutatását,
gyűjtését,
feldolgozását
a tanulók körében, majd
azok megismertetését az
iskola egész
közösségével.
A munka
eredményeként született
egy gyűjtemény „Fiatal
értékőrök
a keszthelyi Közgázban” címmel,
amelyet az iskola valamennyi diákja
kézhez kapott.
A keszthelyi értékek közül néhánnyal
kiemelten foglalkoztunk a projekt
keretein belül. Egyik ilyen volt a
Helikoni ünnepségek témája. Iskolánk
tanulói és pedagógusai a kezdetektől
szervezői és résztvevői a középiskolások részére meghirdetett ünnepségeknek, ezért a
pályázat keretében felkutattuk az iskolában fellelhető
okleveleket, emléklapokat,
régi Helikonokról készült
fotókat, amelyekből a Balaton

Színház és Kongresszusi Központ Kacsóh termében kiállítást rendeztünk,
amely a későbbiekben átkerül az iskola
aulájában elhelyezett, a pályázatból
beszerzett vitrinbe.
Fókuszba került a Keszthely város
arculatát jelentősen meghatározó,
a város határában húzódó kettős
gesztenye- és fenyősor, a Fenyves allé
és Fenék úti gesztenyesor környezettudatos megismertetése és gondozása, valamint a térség legnagyobb
futóversenye, Keszthelyi Kilométerek
is. Az egyesület munkáját workshop
keretében ismerhették meg a diákok,
betekinthettek a fogyasztói tudatosság
érdekében tett tevékenységbe is.
Kiemelt szerepet kapott pályázatunkban a keszthelyi burgonyanemesítési
program. Az iskola diákjai előadást
hallgattak a keszthelyi burgonyanemesítési munkáról, annak folyamatáról és
eredményeiről. A különböző kísérleti
stádiumban lévő növényekből láthattak mintákat, és megismerhették a
különféle burgonyafajtákat. A diákok
a keszthelyi burgonyákból ételeket
készítettek, amelyeket bemutattak társaiknak, majd meg is kóstolták azokat.
A projekt lezárultával elmondhatjuk,
hogy a diákok a megismert értékek
birtokában büszkén gondolnak városunk történelmére, a Keszthelyen élt
és élő lokálpatrióták munkásságára, és
célirányosan indulnak egy keszthelyi
sétára. A vidékről bejáró tanulókat
inspiráltuk saját lakóhelyük értékeinek
felkutatására, megőrzésére.
2022. május 6.
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KÖZLEMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. alapján Keszthely városban az egyéni
választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az
alábbiak szerint állapítom meg.
1. A polgármesterjelölt állításához szükséges érvényes ajánlások száma: 300 db

A legjobbak között végzett kollégánk
Harmadik helyezett lett kollégánk, Belovári András a 40. Magyar Sajtófotó Pályázaton, melyre 245 fotográfus
2305 pályaművet töltött fel. Az egyedi és sorozat kategóriákba összesen 5810 képet neveztek, tizennégy kategóriában ismerték el a fotósokat. Belovári András is a legjobbak között szerepel a keszthelyi óriáskerékről és
a csillagok forgásáról készített képével a „Természet és tudomány” kategóriában. A Forog a világ című képhez
András körülbelül hatszázszor kattintott. Nehezítette dolgát a leszálló köd és a folyamatosan érkező autók is,
így a fényképek negyedéből tudott válogatni a dobogós fotóhoz. Nem ez volt az első rangos elismerése,
tavaly a Magyarország 365 fotópályázaton két képét is kiállították.

Digitalizáció az építőiparban
Az építőipar digitalizációjáról szerveztek tanfolyamot Keszthelyen. Az ország minden pontjáról érkeztek
vállalkozók az Ipartestületek Országos Szövetségének programjára. A képzés célja, hogy az elektronikus
eszközök és felületek alkalmazására tanítsa meg az építőiparban jártas szakembereket.

A digitalizáció hozza el az építőipar
forradalmát. Táblagépek, lézeres
szkennerek, tervező és kommunikációs
programok állnak már most is az ágazat
rendelkezésére. A megrendelők mellett
a kormányzat is elvárja a digitalizációt:
elektronikus építési naplót kell vezetni,
ügyfélkaput kell használni. Ezek az eszközök növelik a hatékonyságot, gyorsítják a munkát.
Németh László, az IPOSZ elnöke hangsúlyozta: ma már egy látványtervet is digitálisan kell átadni a megrendelőknek.
Ehhez tudni kell kezelni a különböző
programokat, melyek segítségével bemutatható, hogy egy burkolat hogyan néz
majd ki a fürdőszobában, vagy színezés
után milyen lesz a ház.
A hatékonyság javítása mellett a munkaerőhiányra is megoldást jelent az
innováció és a technológia. Különböző
kommunikációs programok segítik a
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kapcsolattartást a
kivitelezők között,
illetve a megrendelőkkel. Az iparos így
időt tud megtakarítani. Az Ipartestületek
Országos Szövetségének célja, hogy a
vállalkozókat képezze
és felkészítse a mindennapok kihívásaira.
Nádler József, a Keszthelyi Ipartestület elnöke, Nagy Bálint, Keszthely
Ezért szerveztek már
polgármestere, Németh László, az IPOSZ elnöke, Vörös Béla, az IPOSZ
második alkalommal
alelnöke és Hülber Attila, egyetemi oktató. Fotó: Juhász Melinda
ingyenes képzést
otthont biztosítani a Keszthelyi IparKeszthelyen.
testület.
A 3 napos tanfolyam a
A képzés az ajánlattételre és az alválGINOP-5.3.5-18-2019-00155 pályázatnak köszönhetően, a résztvevők számára lalkozói együttműködésre fókuszált,
amelyet további hat workshop követ.
teljesen ingyenes. Szállást és étkezést is
A részletekről a helyi ipartestületeket
biztosítanak a messziről jött iparosoknak. A város és a térség szempontjából is adnak tájékoztatást és az IPOSZ
weboldalát érdemes meglátogatni.
igen fontos, hogy ilyen eseménynek tud

2. A 8. számú egyéni választókerületben a jelölt állításához szükséges érvényes ajánlások
száma: 22 db
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ rendelkezései szerint az egyéni választókerületi jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást
megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát
egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
Keszthely város Helyi Választási Bizottsága 4/2022. (IV.13.), valamint 5/2022. (IV.13.) számú határozatai IV. 3., 4. pontjai alapján az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2022. április
21-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a 2022. április 20-ai adatai alapján kell megállapítani.
A központi névjegyzék 2022. április 20-ai adatai szerint a választópolgárok száma Keszthely városban 15.813 fő, Keszthely 8. számú egyéni választókerületében 2.112 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§
(1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, a (3) bekezdés b) pontja szerint pedig polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település
esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy Keszthely 8. számú egyéni választókerületben helyi önkormányzati képviselő jelöltté váláshoz legalább 22, a polgármesterjelöltté váláshoz legalább 300
választójoggal rendelkező polgár érvényes ajánlása szükséges. Az ajánlásokat a Helyi Választási
Iroda által kiadott és pecséttel ellátott ajánlóíven lehet gyűjteni. Az ajánlásokat 2022. május 7.
napja és 2022. május 23. napja között lehet gyűjteni. Jelöltet 2022. május 23-án 16.00 óráig lehet
az ajánlóívek benyújtásával bejelenteni.
Dr. Gábor Hajnalka
HVI vezető
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KÖZLEMÉNY

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadásával kapcsolatban

Augusztusban
várják a sakkozókat

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely város lakosságát, hogy a Keszthelyi
Polgármesteri Hivatalban 2022. április
11. (hétfő) napjától ismét lehetőség van
személyes ügyintézésre a megszokott
ügyfélfogadási rendben:

Augusztusban rendezik meg a 41. Nemzetközi Sakkversenyt
Keszthelyen. A sportolók által kedvelt viadal tavaly jubilált,
a 40. alkalomra több mint száz versenyző érkezett.

hétfő:
8.00–12.00 óráig,
szerda: 	 8.00–12.00,
13.00–17.00 óráig,
péntek: 8.00–12.00 óráig.

Szalai István főszervező a kezdetektől motorja a versenynek, mint
elmondta, fontos célkitűzése volt, hogy a program megérje a négy
évtizedet. Az augusztusi mérkőzés iránt nagyon nagy az érdeklődés,
hiszen a megmérettetésnek már presztízse van a hazai sakksporton
belül. A főszervező bízik benne, hogy a nagy érdeklődést a nevezések
száma is követi majd, így ismét száz fölötti versenyzőt fogadhatnak
a Balaton-parti városban. Hozzátette: a 41. Nemzetközi Sakkverseny
egyben a 13. Hévízi László Emlékverseny is.

Személyes ügyintézés esetén kérem,
vegyék figyelembe, hogy:
• a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében javasoljuk a telefonon történő
időpontegyeztetést,
• az irodában egyszerre csak annyi ügyfél
tartózkodhat, ahány ügyintéző van,
várakozni az iroda előtt lehetséges,
• az ügyfélszolgálati térben kötelező
a 1,5 méteres védőtávolság betartása,
• kérjük a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát,
• s amennyiben megoldható egyedül,
kísérő nélkül érkezzenek.

HIRDETMÉNY

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 19/2022. (III. 29.) sz. határozatában foglaltak szerint a
2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a Keszthelyi Életfa Óvodába történő beíratás időpontja:
2022. május 9. (hétfő) 7.00–12.00 óráig,
2022. május 10. (kedd) 13.00–17.00 óráig.
A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái.
Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése vonatkozásában további
részletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján:
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatasi-intezmenyek/
ovodak/letoltheto-dokumentumok

VÉRADÁSOK MÁJUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete
és a Keszthelyi Kórház Vérellátója májusban is
várja a véradókat. 9-én (13–16), 16-án (13–16),
23-án (13–16) és 30-án (13–16) a Vérellátóban
lesz véradás. Május 12-én (16–18) Zalaváron,
a művelődési házban, 19-én (16–18) Zalaszántón,
a Pethő-kúriában, 26-án (15–18) Reziben,
a faluházban lesz véradás.
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A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre figyelemmel kérem, hogy lehetőség
szerint az ügyeiket továbbra is elsősorban
telefonon, ügyfélkapun keresztül, postai
vagy elektronikus úton szíveskedjenek
intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az
elmúlt időszak tekintetében ezúton is
köszönöm.

Rendőrségi Hírek

– Biztonságos kerékpározás

pályázati referens
munkakörének betöltésére.

... SHARIF; VIZSGÁLATI
EGYIPTOMI
SZÍNÉSZ
LENGYEL
(1932-2015) FÉRFI NÉV
KERESZTÜL

FRANCIA
LÁGYSAJT
KOBALT
VEGYJELE

2022. május 08-án 12.00 – 15.00 óráig
a Giro d’Italia kísérőprogramjaként
Gyenesdiáson a
körforgalom mellett.

KÁLIUM
VEGYJELE
TOVÁBBÁ

A regisztrációhoz hozzák magukkal kerékpárjukat,
személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és (amen�nyiben még megvan) a kerékpár papírjait. A rendőrségi regisztráció ingyenes!
Keszthelyi Rendőrkapitányság

JANCSÓFILMEK
RÓMAI
KARAKTERE
SÚLYEGYSÉG
FÉL PÉNZ!
HÁTRAMENET

ÉRZÉKELÉS
ANYA,
LATINUL

SZÉN
VEGYJELE

MAGÁTÓL
ÉRTETŐDŐEN

EGYÉNISÉG

Z

BILL
TAMMEUS
AM. ÍRÓ
GONDOLATA
KERES
KERÜLET,
RÖV.
KECSES
DARAB!

PÉCS ÓKORI
LATIN NEVE
KAMASZ
ÉVEK
NEMZETI
ALAPTANTERV R.
TECHNÉCIUM
VEGYJELE

ALUL

KILOTONNA

RITKA,
NÉMETÜL

NEM
MOSTANTÓL

SZÁZ
SZÁZALÉKIG

TERÉZ
BECÉZVE

AMERIKAI
ELNÖK VOLT

ÉLELMISZER
MÁRKA

NEM
AMAZ

EMELET,
RÖVIDEN
A GONDOLAT
2. RÉSZE
GRAVITÁCIÓS
ÁLLANDÓ
KIJELZŐ
MÉRTÉKEGYSÉGE

KEZES,
PÉNZÜGYI
SZÓVAL
KONYHAFŐNÖK

KUTYUS
NEM PÓRIAS
PÁRATLAN
UKÁZ!

ÍGY,
LONDONBAN!
RITKA
BETŰ
KIEJTÉSE

GYAKORI
IGEVÉGZŐDÉS

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján:
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

A régóta sikeres BikeSafe vagyonvédelmi programban
való regisztrációkor a kerékpárról - fotókkal együtt
- minden információ egy biztonságos, a rendőrség
számára is hozzáférhető adatbázisba kerül. Ellopása
esetén a nyilvántartási rendszer segítségével könnyen
beazonosíthatóvá válik a kerékpár, és így nagyobb
valószínűséggel visszakerül jogos tulajdonosához.

• Mindig zárja le a kerékpárját, lehetőleg megfelelő
minőségű lakattal!
• Mindig valamilyen biztosan rögzített tárgyhoz – kerékpártároló, kandeláber, oszlop – rögzítse!
• Forgalmas, jól látható, lehetőleg térfigyelő kamerákkal megfigyelt helyen, ne eldugott kis utcákban,
kapualjakban hagyja kerékpárját!
• Lakása, nyaralója udvarán, lépcsőházban se hagyjon
lezáratlanul kerékpárt! A zárható tároló nagyobb
biztonságot jelent.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

Regisztráltassa kerékpárját
a BikeSafe program keretében!

A jó idő beköszöntével egyre több kerékpárossal találkozunk a szabadban, utakon vagy rendezvényeken.
A szezonban gyakoribbá váló kerékpáros közlekedési
balesetek elkerülésének alapfeltétele a közlekedési
szabályok ismerete, a megfelelő biztonsági berendezések (lámpák, fényvisszaverők, fék) használata.
Ha biciklizés közben ezeket szem előtt tartjuk, máris
jelentősen növeltük személyes biztonságunkat.
Azért is sokat tehetünk, hogy kerékpárjaink is nagyobb biztonságban legyenek! A gyakran több százezer forintot érő biciklik tulajdonosai is nyugodtabbak
lehetnek, ha mindent megtesznek annak érdekében,
hogy tolvajok ne tudják megszerezni őket.

HELYRAG
NEM KÖVETKEZMÉNY
BÓR
VEGYJELE
MÉRETET
VESZ

GÖRÖG
NÉPTÖRZS

ÍZ VÉG!
RÓNA

VÁLLALATI
FORMA

EMERITUS,
RÖVIDEN
KORDA
GYÖRGY
DALA
DARABONKÉNT

A GONDOLAT
3. RÉSZE
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Suzuki Keszthely - Kor-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) | Telefon: +36 83 511 040
E-mail: info@suzukikeszthely.hu | Internet: www.suzukikeszthely.hu

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

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
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