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A mezőny a 71-es úton haladt, érintve többek között Gyenesdiást, Vo-
nyarcvashegyet és Balatongyörököt. A Helikon Kastélymúzeumban élő-
képpel köszöntötték a csaknem kétszáz biciklist. Egy hatalmas kerékpárt 
formáztak, amelynek az volt a különlegessége, hogy forogtak a kerekei. A 
kastélyparkban extrémsport-bemutatóval is készültek az érdeklődőknek.

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

Keszthelyen is

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

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS
-on is!

Lapunk következő száma  
2022. június 3-án jelenik meg.

Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni
 Krónika 
Információs 
Magazin

Kövessen bennünket 

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

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

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

 

A szurkolók több helyszínen is várták 
a kerékpározókat. Az elhaladó me-
zőnyt mindenhol hangos ovációval fo-
gadták. Nemcsak a bringások, hanem 
az őket követő csapatautók is igazi 
látványosságot kínáltak. Keszthelyen 
és környékén sokan dolgoztak azért, 
hogy méltóképpen fogadhassák 
a Giro d’Italia mezőnyét: szurkolópon-
tokat alakítottak ki, és mindenkit arra 
buzdítottak, hogy az útvonal mentén 
köszöntse a sportolókat.

Világszerte csaknem 900 millióan láthatták  
Keszthely és környékének szépségeit a Giro d’Italia 
kerékpáros versenynek köszönhetően.

Giro d’Italia
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Erős nyarat várnak Keszthelyen 

25 éves az Életfa Iskola

A neves japán zenepedagógus, Okuma Nobuko kezdeményezésére jött 
létre Keszthelyen a Japán–Magyar Életfa Iskola. Az alapfokú oktatási 
intézmény akkor indult el a magyar oktatásban, amikor még 
Magyarországon alig voltak magániskolák.

Testvérvárosi látogatásra Székelyudvarhelyre utazott Keszthely 
harmincfős delegációja.
A csapatot – mely túlnyomórészt a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal dolgozóiból állt, de városi intézményekből is többen 
csatlakoztak hozzá – Vozár Péterné alpolgármester vezette, aki 
lapunk kérdésére elmondta: Székelyudvarhely 2010 óta test-
vérvárosa Keszthelynek. Korábban több alkalommal találkoz-
tak, a Covid-járvány azonban megakasztotta ezt a folyamatot. 
2019 óta személyesen 
nem, csak levelezéssel 
tartották a kapcsolatot 
a testvérvárosokkal.
– A legfőbb ideje volt, 
hogy végre találkoz-
hassunk, erre lehetősé-
get biztosított a Beth-
len Gábor Alapkezelő 
pályázata, melynek 
célja éppen a testvér-
városi kapcsolatok 
erősítése volt. Nagyon 
kedvesen fogadtak 
bennünket – fogalma-
zott. – A négy napon 
– melyből kettő az 
utazással telt – számos 
programmal vártak 

bennünket. Megtekintettük a testvérvárosunk egyházi és ter-
mészeti nevezetességeit, kirándulásokat tettünk a környéken. 
Jártunk egyebek között Orbán Balázs sírjánál, megtekintettük 
a bögözi Szent László-freskót, valamint eljutottunk Korondra 
és Csíksomlyóra is. Természetesen a város polgármesterével is 
sokat beszélgettünk.
Vozár Péterné hozzátette: Székelyudvarhely delegációja már 
több alkalommal járt Keszthelyen, most – mivel a lehetőség 
ismét adott – újra meghívták őket Keszthely városnapi ünnep-
ségére.

A szobák már szerkezetkészek a Hotel Helikonban. A kivi-
telező négy különböző ártípusú szobát alakít ki. A lakosztá-
lyokban például a fürdőkádból is gyönyörködni lehet majd 
a balatoni panorámában. Az építkezés során megtartották 
az épület azon jellegzetességét, hogy minden szoba abla-
ka, erkélye a magyar tengerre nyílik. A wellnessrészlegen 
minden medence szerkezetkész, a vízgépészet előrehaladott 
állapotban van.
A Helikon szomszédságában zajlik a Sirius Hotel kivitele-
zése. A Via Hotel helyén épülő tizenegyezer négyzetmé-
teres, 128 szobás épületkomplexumban 2023-ban 
kezdődik a próbaüzem. 
Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetségének 

elnöke szerint ezek a szállodafejlesztések már rövid távon 
felértékelik Keszthely turisztikai pozícióját. Lényegesen 
több turista lesz Keszthelyen, ezek a turisták igénybe fogják 
venni a környező szolgáltatásokat még plusz-
ban – mondta szállodaszövetség első 
embere. 

Augusztusban nyit a Helikon 

Hagyományosan a Balaton megko-
szorúzásával, térzenével és zászló-
felvonással nyitották meg az idegen-
forgalmi szezont Keszthelyen. Az 
elmúlt két esztendőt a koronavírus 
határozta meg, ennek ellenére is jó 
nyarakat zárt a város. Nagy Bálint 
országgyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy a vállalkozóktól olyan vissza-
jelzések érkeztek, hogy jól sikerültek 
a főszezonok. A mostani évadra is 

bizakodással tekintenek a szereplők. 
Hosszú távon is kecsegtető a helyzet: 
magánberuházásokkal szállodák 
épülnek, Keszthely pedig tervezi 
a Balaton-part átfogó fejlesztését. 
Készülnek a tervek az épületek felújí-
tására, illetve új épületek építésére, 
hogy minél magasabb szintű legyen 
a szolgáltatás – számolt be Mannin-
ger Jenő, a térség volt országgyűlési 
képviselője. 

A büfék és éttermek is várják már a 
vendégeket, de nagyon nehéz szak-
embert találni, ki kell gazdálkodni az 
áremelkedéseket és a megnőtt bére-
ket is. Sokan a családtagok bevoná-
sával biztosítják a kellő munkaerőt, 
de a legtöbb helyen még keresnek 
dolgozókat. 
A keszthelyi strandok egyelőre 
sétányként üzemelnek. Pünkösdkor 
nyitnak meg a fürdőhelyek.

Az alapítás gondolata, egy személyiségközpontú nevelési módszereket alkalmazó óvoda 
mintájára, már korábban megfogalmazódott. Az alapításban nagy szerepet vállaló dr. 
Móroczné Komáromi Gyöngyi akkor az óvoda vezetőjeként erősítette a japán kapcsolato-
kat és dolgozták ki közösen az iskola működésének feltételeit, megteremtésének lehetősé-
geit. Az elképzeléseket gyors megvalósulás követte, 1997. szeptember 10-én nyitotta meg 
kapuit az iskola. Fennállásának 25. évfordulóját a Balaton Színházban ünnepelték május 
6-án gálaműsorral és kiállítással, ahol Babos Lajos igazgató idézte fel az iskolaalapítás történetét és beszélt a nevelésfilozófiáról, 
reformpedagógiáról, a jelenről, kiemelve, hogy az intézmény a folyamatos innováció mellett ma is hű az alapítók elképzeléseihez 
szellemiségében, pedagógiai koncepciójában. Az ünnepségen a Japán Nagykövetség misszióvezető-helyettese, Takamizu Hidero 
köszönte meg az együttműködést és méltatta az oktatásban végzett színvonalas munkát.

Az iskolában nagy szerepet 
kap a kultúra, annak megis-
merése és a hagyományok 
megőrzése, továbbadása. 
A jubileumi rendezvényen 
mindkét ország kultúrájából 
mutattak be gyermekjátéko-
kat, táncot az iskola tanulói. 
A színházban a művésztaná-
rok munkáiból nyílt kiállítás.

Testvérvárosi látogatás
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Az ünnepen részt vettek a 
Székelyudvarhelyi Egyete-
men végzett hallgatók és 
tanáraik is. Meghallgatták a 
szakfelelős tanárok búcsú-
előadását, majd a kollégium-
tól induló hintós és gyalogos 
felvonulással köszöntek 
el a várostól. Érintették 
a Georgikon épületeit, 
megkoszorúzták az alapító 
szobrát. A főépület udvarán 
dr. Dublecz Károly szólt 
a hallgatókhoz. Gondo-

lataiban „visszatértek” a 
vizsgaidőszakok izgalmai, a 
Keszthelyen szerzett barát-
ságok, a campus családias 
légköre és a megszerzett 
tudás értéke, amit a szakte-
rületeken jól tudnak majd 
hasznosítani a fiatalok. Az 
„A” épület szoborparkjában 
koszorúzással tisztelegtek 
dr. Kölüs Gábor professor 
emeritus előtt. A felvonulás 
a Festetics-kastély parkjában 
ért véget, ahol a végzősöktől 

a campus főigazgatója, dr. 
Rózsa László köszönt el. 
Keszthelyi egyetemi éveit 
felidézve búcsúzott a hall-
gatóktól Molnárné Barna 
Katalin, a Pannon Egyetem 
rektorhelyettese. Keszthely 
város nevében a sárgulókat 
Sáringer-Kenyeres Mar-
cell köszöntötte. Felidézte 
a Georgikon történetét, a 
Festetics család oktatásban 
és kultúrában kifejtett mun-
káját, ami meghatározta és 

meghatározza ma is a város 
életét. Sándor Bence sárguló 
hallgató hallgatótársai nevé-
ben búcsúzott a Georgikon-
tól. A sárgulók képviselői 
felkötötték szalagjukat a 
Georgikon Campus zászló-
jára, és átadták azt az alsóbb 
évfolyamos társaiknak. Ezt 
követően közösen énekelték 
el a Gazdász himnuszt. Az 
ünnepséget a hagyományok-
nak megfelelően a palotással 
zárták.

A Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Georgikon Campus ala-

pításának 225. évében is a hagyo-
mányoknak megfelelően sárgulási 

ünnepséggel búcsúztak a végzősök 
a diákévektől május 14-én.

Május első vasárnapján bérmálás volt a Magyarok 
Nagyasszonya-plébániatemplomban. Helyi és kör-
nyékbeli iskolák, egyházközségek tagjai vették fel a 
szentséget. A bérmálás a keresztény nagykorúságot 
jelenti. A keresztséget és az elsőáldozást követi ez a 
szentség. A bérmálkozók bérmaszülőt választottak, 
akik kezüket a vállukra téve nyilvánítják ki, hogy 
segítik őket a keresztény életben való elmélyülés-
ben. Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az 
apostolok megkapták a Szentlelket. Pünkösd egy 
olyan meghívás, amikor átlépünk a félelemből az 
örömbe. A szentséget kiszolgáltató érseki helynök, 
Takáts István arra kérte a fiatalokat, hogy a követke-
ző lépéseiket ne a félelem mozgassa, hanem annak 
öröme, hogy Krisztushoz tartoznak.

72 fő lépett a keresztény nagykorúságba 

– folytatódik az együttműködés

A Kis-Balaton Látogatóközpontban 
tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a 
családok számára több ezer forint meg-
takarítást jelent a kedvezmény beváltása. 
A 20 százalékos West of Balaton kedvez-
mény hét helyszínen érvényesíthető: a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park három 

kis-balatoni látogatóhelyén – a Kis-Ba-
laton Látogatóközpontban, a Kápolna-
pusztai Bivalyrezervátumban és a Vörsi 
Tájházban –, a Zobori Élményparkban 
található Balatoni Hullámvasúton, a 
Helikon Kastélymúzeumban, a Hévízi 
Tófürdőben, valamint a Zalakarosi Für-
dőben. Újdonság, hogy idén a látogatók 
az erre a célra kialakított szórólapot saját 
maguk pecsételhetik le a helyszíneken 
kihelyezett pecsétekkel, amelyeket a 
West of Balaton információs tábláknál 
találnak. Az első helyszínen teljes árú 
jegyet váltva, majd az ott lepecsételt szó-
rólapot a következő helyszín pénztárá-
ban felmutatva kérhetik a kedvezményes 

West of Balaton jegyet. Nyereményjá-
tékban is részt vehetnek a látogatók. 
A Nyugat-Balaton öt zászlóshajója 
egymást támogatva desztinációs célokat 
valósít meg a régióba érkező látogatók 
számára kidolgozott előnyökkel. Az öt 
szolgáltató partner és település közösen 
közel kétmilliós látogatószámmal bír 
évente. A West of Balaton hírek és infor-
mációk elérhetőek a CsodalatosBalaton.
hu webes felületein. 
– A korábbi években elindított straté-
giai együttműködés nemcsak rövid, de 
hosszú távon is nagyon hasznos tud 
lenni – fogalmazott Nagy Bálint, a térség 
országgyűlési képviselője.

Idén is folytatódik a Nyugat-
Balaton régió öt legjelentősebb 
turisztikai attrakciójának ösz-
szekapcsolásán alapuló West of 
Balaton együttműködés. A part-
nerek közös pecsétgyűjtő ked-
vezményrendszerrel és játékkal 
indítják a 2022-es szezont. 

West of Balaton  

Kozmetikus tech-
nikus és erősáramú 
technikus szakmák-
ban asbóthos diák az 
ország legkiválóbb 
tanulója. Eredmé-
nyek: Dianovics 
Viktória kozmetikus-
tanuló 1. hely. Perei 
Zsófia kozmetikus-
tanuló 3. hely. Szabó 
Bence erősáramú 
elektrotechnikus 
tanuló 1. hely. Szőke 
Bálint karosszériala-
katos tanuló 3. hely.
Az iskola tanulói az 
országos szakmai 
tanulmányi versenyen is kiváló eredményeket értek el. Dianovics Viktória 
1. helyezést, Perei Zsófia 3. helyezést ért el kozmetikus technikus versenyen 
(felkészítők: Linhart Rita, Pusztainé Kovács Dóra). Szabó Bence 1. helyezést 
ért el az erősáramú technikus versenyen (felkészítők: Szabó Valéria, Szabó 
István, Mikolás János, Szabó Béla, Tóth Béla), Szőke Bálint 3. helyezést ért el 
a karosszérialakatos versenyen (felkészítő: Szabó János).

Asbóthos kiválóságok
A Budapesten megrendezett Szakma Sztár 2022 verseny országos 
döntőjében az Asbóth-iskola mind a négy tanulója dobogós helye-
zést ért el: két arany- és két bronzéremmel térhetnek haza az ország 
legrangosabb szakmai tanulmányi versenyéről.

Az első bicikli 
másolata az 
Amazonban

Az első kocsi után nemrég az első 
kerékpár másolatát állították ki az 
Amazon Ház Látogatóközpontban. A 
Hintómúzeum műhelyében készült 
a replika. A „Főúri utazások, úti 
kalandok” című kiállítás hat évvel 
ezelőtt nyitott meg, ez alkalomból 
láthatja a közönség a járművet. A 
bicikli ősatyját 1817-ben Németor-
szágban készítette el Karl Freiherr 
von Drais. A Helikon Kastélymúzeum 
hintójavító műhelyének munkatársai 
készítették el a pontos másolatot. A 
korabeli feljegyzések szerint az első 
kerékpárral óránként 7,5 kilométe-
res sebességgel lehetett kerekezni.

Hagyományosan sárgulási ünnepséggel Hagyományosan sárgulási ünnepséggel 
köszöntek el  

a hallgatók
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Emelt szintű kurzusokon képzik a bala-
toni vendéglátósokat. Három településen 
– köztük Keszthelyen – szerveztek rövid, 
de intenzív tréningeket. A VSZK-ban a 
legmodernebb technológiák segítségével, 
a mai trendek szerint öt cukrász képezte 
magát. 

A Balaton cukrászait képezték

Tányérdesszerteket, pohárkrémeket, bonbo-
nokat és monodesszerteket is készítettek a 
kurzuson. Két édességgel Bakonyi Károly előtt 
tisztelegtek. A Cserszegi fűszerest aranymazso-
lás, fehér csokoládés zselével készült bonbonba 
és egy kókuszos, aszalt barackos édességbe is 
belecsempészték.
A Balaton régióban fontos a vendéglátás 
minősége. A képzőhelyeknek meg kell felelni a 
kor kihívásainak, ezért hozták létre a Balatoni 
Gasztroakadémiát. Három településen szer-
veztek kurzusokat. A szakképzési centrumok 
összefogása keretében a tanműhelyt is fejlesztik 
a keszthelyi VSZK-ban. A modern konyhával 
együtt ágazati képzőközpontot hoznak létre, 
melyben a vállalkozásokkal együttműködve 
oktatják a leendő vendéglátósokat.

A közösen ünnepelt szent-
mise főcelebránsa és szóno-
ka főtisztelendő Szalontai 
István Balázs atya, a Veszp-
rémi Főegyházmegye hiva-
tásgondozási és ministráns 
referense volt. Az ünnepé-
lyes szentmisét követően a 

kisebbek vetélkedőkön, a 13 
évnél idősebbek pedig két 
előadáson vehettek részt: 
Mihályi Jeromos OSB perjel 
„A hit és a remény meg-
élése a szerzetességben és a 
papságban” címmel tartott 
előadást, „A hited, a te 

reményed a házasságban és 
gyereknevelésben” címmel 
Őry Gábor és felesége, Őry 
Rózsa tartott interaktív elő-
adást, amelynek keretében a 
diákok őket érintő kérdése-
ket tehettek fel. A foglalko-
zásoknak, előadásoknak a 

keszthelyi Ranolder János 
Római Katolikus Általános 
Iskola és a Magyarok Nagy-
asszonya Plébániatemplom 
adott otthont. A találkozóra 
mintegy 200-an érkeztek 
a plébániai közösségekből, 
oktatási intézményekből.

„A te hited, a te reményed”

Idén ünnepeljük Keszthely város 775. születésnapját, ezért örömmel hirdetjük meg 

jubileumi tortapályázatunkat  „Keszthely város tortája 775” címmel!

Keszthely város tortája 775

Fontos újdonság az idei kiírásban, hogy nemcsak keszt-
helyi cukrászdák, hanem minden Zala megyei székhely-
lyel vagy telephellyel rendelkező cukrászda pályázhat 
a jubileumi „Keszthely város tortája 775” és „Keszthely 
város reform tortája 775” címek elnyerésére. 

Nevezni 2022. május 31-ig lehet, ha-
gyományos, vagy reform („men-
tes”) kategóriákban a pályázati 
kiírásban foglaltak szerint. 
Nevezési díj nincsen, új, 
saját recept alapján elkészített 
tortával lehet pályázni, kreatív 
ötletek alapján megvalósított, 
lehetőleg magyaros, regionális 
ízvilággal.
A beérkezett kreációkat szakmai zsű-
ri fogja elbírálni, a győztest a jubileumi 
Keszthely város napján hirdetjük ki június 4-én.
Hagyományteremtő és közösségépítő céllal hirdettük 
meg tavaly első ízben a Keszthely város tortája pályáza-
tot, amely rendkívül sok pozitív visszajelzést kapott mind 
a helyben élőktől, mind a városunkba látogatóktól. 2021-
ben a zsűri döntése alapján a Keszthely város tortája 

címet a Sütibolt alkotása, a „Cserszegi fűszeres, mandulás 
torta”, viselhette, amely egy borhabbal, roppanós man-
dulapraliné-réteggel és fehér csokoládés mousse–szal 
készített torta, mindez mandulás piskótán és mandulás 
linzer alapon. Keszthely város reformtortája 2021-ben 

a Pille Süti alkotta „Gesztenyefasor torta” volt, 
amely liszt-, cukor- és tejmentes brownie-

piskóta alapú gesztenyemousse-szal, 
meggyes réteggel készült.

A Keszthely város tortája 775 
verseny ünnepélyes eredményhir-
detésére 2022. június 4-én szom-
baton a Keszthely város napja 
alkalmából rendezett ünnepsé-

gen kerül sor. A díjnyertes torták 
már a városnapi hétvégén kaphatóak 

lesznek a győzteseknél.
A nevezéshez szükséges dokumentumok 

letölthetőek az alábbi linkeken keresztül.
Pályázati kiírás
Nevezési adatlap
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

További tájékoztatás: hello@keszthely.hu

Az idei évben Keszthelyen rendezték meg 2022. május 14-én, szombaton a Veszprémi Főegyház- 
megyei Ministránstalálkozót. A ministránstalálkozó ez évi mottója: a te hited, a te reményed.

PÜNKÖSDI MEGÚJULÁS

NIFTY
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Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

-30%
AKCIÓ JÚNIUS 3-IG!AKCIÓ JÚNIUS 3-IG!

Króm karnisok

DUÓ ROLÓDUÓ ROLÓ

w w w. n i f t y. h u
F E L M É R É S T Ő L  A  F E L S Z E R E L É S I G !

Nyitva tartás: H: szünnap  
K-P: 10-15-ig • Szo: 10-12-ig 

Tel.: +36 83 310-761

-30%

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK ÁRNYÉKOLÁSRA! AKCIÓS IMPREGNÁLT UV ÁLLÓ  
KÜLTÉRI ANYAGOK KERTI BÚTORRA, HINTAÁGY TETŐRE ÉS TERASZRA.  
ROLÓ, NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ! VÁRJUK HÍVÁSÁT JÚNIUS 3-IG!AKCIÓ!
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Két emucsibe érkezett a Helikon Kastélymú-
zeum Madárparkjába. A fiókák egyelőre még  
bátortalanok, de keresik az emberek társaságát.

Emukat lehet simogatni 
a Madárparkban

Az ausztráliai futómadarakat másodszor láthatják Keszt-
helyen az érdeklődők. A Madárpark vezetője egy tenyész-
tőtől szerezte be őket, aki nagy örömmel adta kölcsön a 
madarakat. Az emuk csak ideiglenesen lesznek Keszthe-
lyen, az ivarérett példányok ugyanis annyira agresszívvá 
válhatnak, hogy veszélyt jelenthetnek a látogatókra is. A 
csibéket azonban nemcsak megcsodálni, hanem simogat-
ni is lehet majd.

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

VÁROS 
NAPJA 
2022

KESZTHELY 

Június 2. (csütörtök)
16.00 Üdv a fedélzeten!
 Beszélő városok – Keszthelyi Történetek
 könyvbemutató a Helka hajón
 (keszthelyi móló)

Június 3. (péntek)
17.00 Virágok itt sokan nőttek…
 Udvarhelyi híres emberek 
 kiállításmegnyitó a Balaton Színház
 Simándy termében

Június 4. (szombat)
Ünnepi programok:

8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
 a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
	 bejárata	előtt

9.00 Ünnepi szentmise és emléktábla koszorúzás
 a Magyarok Nagyasszonya  
 Plébániatemplomban

10.00 Városnapi ünnepség a Fő téren 
 Városi címek, kitüntetések 
 és sportolói elismerések átadása 
 „Keszthely Város Tortája 775” 
 pályázat eredményhirdetése

11.30 Gróf Festetics Pál emléktáblájának avatása
 a Vajda János Gimnázium bejáratánál
 Szervező:	Vajda	János	Öregdiákok	Egyesülete

16.30 Nemzeti Összetartozás Napja
 városi	megemlékezés	a	Fő	téren,	a	Várkertben

Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Kézműves játszóház, arcfestés
17.30 Ranolder János Római Katolikus Ált. Isk.
 Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoportja
19.30 Auth Csilla fellépése
20.00 Charlie Band koncert
22.30 Helios Tánczenekar

Június 5. (vasárnap)
Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Varázshangok Játszóház
16.00 HaHó Együttes gyermekkoncert
17.00 Flashmob - Darida Táncszínház
18.00 Gájer Bálint fellépése
19.00 Happy Dixiland Band
20.30 DJ. NRgee

További rendezvények:

Június 4-5. délutánonként	a	Fő	téren
 Gasztronómiai kitelepülők és kézművesek

Június 5-től
 Keszthely Város tortája 775
	 a	torta	elérhető	Keszthely	 
 több cukrászdájában

Június 4-5. 
 15. Intersport Keszthelyi Kilométerek 2022.
 az Amazon Ház Látogatóközpontban  
 és a belvárosban

Június 4-6.
 41. Subaru Solterra Pünkösdi Regatta
 a Balaton-parton, a Zenepavilonnál

#éljükmegegyüttkeszthelyt!

A	műsorváltoztatás	jogát	a	szervezők	fenntartják!	További	információ:	www.keszthely.hu

A méhek napját ünnepelték a Balatoni 
Múzeumban. Az intézmény célja az 
volt, hogy társadalmi szerepvállalásra 
ösztönözze a résztvevőket a klíma- és 
természetvédelem területén.

Méhek napja  
a Balatoni Múzeumban

Magyarországon 1994-től a Magyar Méhészek Egyesüle-
tének kezdeményezésére április 30-án ünneplik a mé-
hek napját. A Balatoni Múzeum számára fontos, hogy a 
természettudományos területeken is kiállításokat, progra-
mokat szervezzen, ezzel az alapítók törekvéseit folytatják. 
Fotópályázatot is hirdettek. Az „Ébredő természet” és az 
„Óvjuk a méheket” kategóriákban összesen 101 pályamű 
érkezett az ország minden szegletéből. 
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Vitorlát bontottak május elsején 
A Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület hagyományos 
május elsejei, jó hangulatú viadalán a szél is kedvezett a hajósoknak. 

A rendezvény célja volt, hogy felhívja 
a figyelmét a jelenlegi és a jövendő-
beli járművezetőknek a biztonságos 
vezetésre, azért is, mert a gyermekek a 
legfogékonyabbak a közlekedésnevelés-
ben. A szlalomozás és az akadálypálya 
leküzdése mellett óriáskockákból kellett 
kirakniuk a diákoknak a rendvédel-
mi szervek képeit. A bűnmegelőzési 

játékoknál rendőrbábut öltöztethettek, 
és kérdésekre is válaszolniuk kellett. Az 
egyensúlyozás gyakorlására is hangsúlyt 
fektettek a rendőrök. Dongó Norbert, a 
Keszthelyi Rendőrkapitányság baleset-
megelőzési előadója kiemelte: ennek 
a programnak a gyümölcse nem egy, 
hanem négy-hét év alatt érik be, amikor 
a gyerekek már közúton vezetnek jár-

műveket. Reméli, hogy nem fogják el-
felejteni az itt tanultakat, tapasztaltakat, 
és egy kulturáltabb közlekedési morállal 
rendelkező nemzedék fog felnőni.
A Tekerj okosan! rendezvényhez a 
keszthelyi önkormányzat négy kerék-
párt is vásárolt. Ezek a közlekedés-
biztonsági programok szemléltetési 
eszközeiként funkcionálnak.

A biztonságért 
és a közlekedési 
kultúráért

Tekerj okosan! A közlekedésbiztonsággal és a bűnmegelőzési tudnivalókkal ismerkedhettek a gyermekek 
Keszthelyen, a Fő téren. A program – melyet az önkormányzat szervezésében, a „Helyi identitás erősítése” 
pályázat kapcsán tartottak – egybeesett a közlekedési kultúra napjával.

Az 1975-ben alakult honvéd sportegyesület felbomlása után 1995-ben lett önálló 
a KJAVSE. Azóta minden év május elsején versennyel nyitják a szezont. Az aktív 
tagság mellett más hajósok is vitorlát bontottak Keszthelyen, összesen 27 egység. 
A vitorlázók igyekeznek minden évben a Balatonba dobott koszorút kihalászni. 
Ezt a klubházuknál függesztik ki a versenyt lezáró összejövetelen, ahol kemen-
cés csülök és sör a menü. A JAVSE az évadnyitó mellett évadzárót és augusztusi 
buliversenyt is szervez. Profi hajósaik tavaly két pontot szereztek a szövetségi 
versenyeken, mellyel a 77-ből a 12. helyet szerezték meg kategóriájukban.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és 
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon 
Campus együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon 
személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevé-
kenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus és 
Keszthely város érdekében egyaránt. 

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevoná-
sával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javas-
lattétel feltételei Keszthely város honlapján (http://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részle-
tes indokolással 2022. május 31. (kedd) napjáig lehet meg-
küldeni Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

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

Vozár Péterné alpolgármester

Sajtóközlemény

Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése Keszthelyen
2022.04.01.

Alapvető szempont a kórház jelenlegi szolgáltatásainak megtartása mellett a járóbeteg-szakellátás fejlesztése
orvostechnológiai fejlesztésekkel, továbbá a betegellátás biztonsága (eredményessége) és a betegellátáshoz
való hozzáférés azonos szintre hozása. A fejlesztés célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-
szolgáltatások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű
járóbeteg-szakellátás elérhetőségének biztosítása. A fejlesztés eredményeként javul az intézmény területi
ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság egészségnyeresége, nő az egészségben eltöltött idő, erősödik a
munkaképesség, általános életminőség-javulás figyelhető meg. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés –
a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások biztosításával, az azokhoz való hozzáférés területi
kiegyenlítésével – hozzájárul a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

A fejlesztésben érintett szakterületek: az urológia, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, neurológia és
radiológia.

A fejlesztés eredményeként megvalósul az egészségügyi ellátások fejlesztése. A beruházás a járóbeteg-
szakellátásban új, korszerű eljárások bevezetését, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének javítását
teszi lehetővé.

A járóbeteg-ellátás fejlesztését célzó projekt várhatóan 2023 januárjában zárul.

A projektről bővebb információt a www.keszthelyikorhaz.hu oldalon olvashatnak.

A Keszthelyi Kórház támogatást nyert Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatán. A
projekt eredményeképpen EFOP-2.2.19-17-2017-00079 azonosítószámon a járóbeteg-
szakellátó szolgáltatások fejlesztése valósul meg 289 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével. A járóbeteg-szakellátás biztosításához szükséges
költséghatékony gép-műszer és eszközállomány fejlesztésére, a meglévő, elavult eszközök
cseréjére és új, korszerű eszközök beszerzésére, képalkotó diagnosztika fejlesztésére és a
terápiás munkát észszerűsítő, egyszerűsítő korszerű eszközök beszerzésére kerül sor. A
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

könyvelő
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes 
terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

VÉRADÁSOK JÚNIUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója júniusban is várja 
a véradókat. Június 7-én (15–18), 13-án (13–16), 

20-án (13–16) és 27-én (13–16) a Vérellátóban lesz 
véradás. Június 2-án (16–18) Vonyarcvashegyen, a 
művelődési házban, 9-én (13–15) Hévízen, a Hotel 

Európában, 16-án (15–18) Gyenesdiáson, a köz-
ségházán, 23-án (16–18) Karmacson, a művelődési 
házban, 30-án (15–18) Sármelléken, a művelődési 

házban várják a véradókat.

Rácz Zsuzsi szerkesztő-műsorvezető volt a vendége  
a Keszthelyi Televízió médiaműhely-sorozatának.  
A párbeszéd célja az volt, hogy az országos médiában  
jártas tévésektől megszerzett tudással tovább fejlődhessen  
a szerkesztőségi munka.

Létezik-e független média, létezik-e objektív tartalomszolgáltatás? 
Elsősorban erre a kérdésre kereste a választ Rácz Zsuzsi a Keszthelyi 
Televízió munkatársaival. A politika és a média kapcsolata mellett a 
szakma jövője és a minőségi újságírás is téma volt a műhelynapon. 
A médiaműhelyek folytatódnak. A műszaki stábnak ősszel Halla 
József vezető operatőr tart majd workshopot. A televízió vezetésének 
szándéka, hogy az ilyen alkalmakon megszerzett ismeretek beépülje-
nek a helyi munkafolyamatokba. 

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásával kapcsolatban

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

hétfő:    8.00–12.00 óráig,
szerda:     8.00–12.00,  

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

Személyes ügyintézés esetén kérem, 
vegyék figyelembe, hogy:
•  a biztonságos munkavégzés feltételei-

nek megteremtése, a közösségi érint-
kezések számának csökkentése érde-
kében 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 kézfer-
tőtlenítő használatát,

•  s amennyiben megoldható egyedül, 
kísérő nélkül érkezzenek.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhely-
zetre 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.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Az objektív  
tartalomszolgáltatásról

Rendőrségi Hírek 

Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

aljegyzői 
munkakörének betöltésére

A pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

Vozár Péterné alpolgármester
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