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Tartsanak velünk minden 

   szerdán 19:15-től 
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  az egészség és az aktuális trendek világába.

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.
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csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.
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e-mail-címre. 
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a www.tvkeszthely.hu oldalon.
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Önnek
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meg szokta 
fizetni!
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Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

 

Polgármestert és képvise-
lőt választottak az elmúlt 
hétvégén Keszthelyen.  
A város vezetője Mannin-
ger Jenő, a kertvárosi kör-
zet képviselője Bánhegyi 
Renáta lett, mindketten a 
Fidesz–KDNP színeiben 
indultak.

Polgármestert és képviselőt 
választott Keszthely

Ballagások után indult a nyári szünet

Keszthely álta-
lános iskoláiban 
is megtartották 
a ballagásokat, 
ezzel lezárult a 

tanév és megkez-
dődött a nyári szü-
net. Halász Gábor 
fotója a Ranolder 

János Katolikus 
Általános Iskola 

ballagását örökí-
tette meg.

Polgármester-válasz-
tásra azért került sor, 
mert Nagy Bálint, a 
város korábbi vezetője 
országgyűlési képvi-
selő lett, a két tisztség 
pedig összeférhetetlen. 
Így kiírták a voksolást, 
melyen az ellenzék nem 
indított jelöltet, csak a 
Fidesz–KDNP. Mannin-
ger Jenő, aki korábban 
két évtizeden át a város, 
illetve térség ország-

gyűlési képviselőjeként 
dolgozott indult a vá-
lasztáson, melyen 1510 
szavazatot kapott.  
(A Keszthely új pol-
gármesterével készült 
interjút a 7. oldalon 
olvashatják.)
Keszthely 8. választóke-
rületében, a kertvárosi 
körzetben azért kellett 
választást kiírni, mert 
dr. Ifi Ferenc képviselő 
2020 novemberében 

elhunyt. A pandémia 
időszakában nem lehe-
tett választást tartani, 
így arra most kerülhe-
tett sor. A körzetben két 
jelölt indult: Bánhegyi 
Renáta (Fidesz–KDNP) 
és Kovács Viktória (De-
mokratikus Koalíció).  
A választást 258 szava-
zattal (75,88 százalék) 
Bánhegyi Renáta nyerte. 
Ellenfele 82 voksot 
(24,12 százalék) kapott.
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Az ünnepet az eucharisztia, vagyis az oltáriszentség tiszteletére tartják. A 13. századtól körmenettel egybeforrva fejezik ki az 
egész hívőközösséggel, hogy tisztelik az Úr szent testét és vérét. Idén a Magyarok Nagyasszonya plébánia és a Kis Szent Teréz 
plébánia közösen rendezte meg a körmenetet, Az első szabadtéri oltár a Fő téren volt, innen mentek tovább a Szentháromság-
szoborhoz. A népes társaság virágszirmokat szórva vonult végig a sétálóutcán a Helikon Kastélymúzeum parkjáig, ahol a másik 
két oltárt állították fel. A négy égtájnak megfelelően rendezték el ezeket. Az oltáriszentség úrnapi körbehordozása a néphagyo-
mány szerint a gonoszt, a betegségeket és a természeti csapásokat is elűzi.

Álomból állam...
Álomból állam címmel 
tartottak konferenciát 
Keszthelyen. Az Im-
mánuel Magyar–Izraeli 
Baráti Társaság szerve-
zésében szakemberek 
és érdeklődők voltak ott 
a tanácskozáson. 
120 évvel ezelőtt jelent 
meg Hertzl Tivadar 
Ősújország című kötete, 
ez adta az apropóját a 
konferenciának. 1902-
ben az izraeli állam 

megalakulása még 
utópia volt. Egészen 
1948-ig kellett várni 
arra, hogy a zsidóság-
nak újra saját országa 
legyen. Izrael nagykö-
vete kiemelte, az elmúlt 
74 évben rohamosan 
fejlődött az ország. 
Örömét fejezte ki, hogy 
Izraelnek vannak bará-
tai és támogatói.
A konferencia jelmon-
data Hertzl könyvéből 

származik: „Ha akarjá-
tok, nem mese…”.
A nagykövet hozzátette, 
csaknem nyolcvan évvel 
a holokauszt után na-
gyon fontos, hogy hidak 
épüljenek a zsidók és 
más nemzetek között. A 
konferencia szervezésé-
ben részt vett a keszt-
helyi Hit Gyülekezete is.
Keszthely egyik szim-
bóluma a sétálóutcára 
jellemző kisiparos élet, 

ennek kialakításából 
a zsidók is kivették a 
részüket. Városunk 
szülötte Schwarz Dávid, 
a merev szerkezetű, 
kormányozható lég-
hajó feltalálója, vagy a 
zeneszerző Goldmark 
Károly is. Vozár Péter-
né, Keszthely alpolgár-
mestere elmondta, a 
Balaton-parti város is 
sokat köszönhet zsidó 
lakosságának.

A gyenesdiási Tüttő Ágos-
tont és Solymos Andrást 
szentelte áldozópappá a 
veszprémi érsek. 
A zsúfolásig telt Kis Szent 
Teréz bazilikában Pál 
apostol figyelmeztetésével 
fogalmazta meg a főegy-
házmegye két új papjának 
feladatát Udvardy György 
érsek. Úgy fogalmazott: 
„Az Atya Jézusban rátok 

bízza az ő egyházát. Rátok 
bízza azt a közösséget, 
akihez majd küldetést 
kaptok.” Tüttő Ágoston 
a Diási Havas Boldog-
asszony templomban 
kezdett ministrálni, már a 
középiskola után jelent-
kezett a szemináriumba. 
Azt vallja, az a legfonto-
sabb, hogy mindnyájan 
életszentségre töreked-

jünk. Solymos András 
Komáromból származik, 
mérnöknek tanult és 
dolgozott is szakmájában. 
Kétéves veszprémi és 
hároméves római teológiai 
tanulmányai végeztével 
lett diakónus, most pedig 
felszentelt pap. 
A jelöltek ígéretet tettek 
feladataik hűséges válla-
lására, a Mindenszentek 

litániája alatt pedig arcra 
borultak. A felszentelt 
új papokra a beöltöztető 
lelkipásztor ráadta a stólát 
és a miseruhát, majd a 
főpásztor megkente 
kezeiket krizmával. Végül 
átadta részükre szolgála-
tuk eszközeit, a paténát és 
a kelyhet, majd a szentelés 
lezárásaként békecsókot 
váltott velük.

Az Atya rátok bízza az ő egyházát 
Papszentelés Keszthelyen

Minden eddiginél többen, 6200-an váltottak jegyet Keszthelyen a Múzeumok éjszakája programjaira. 

Tizenöt helyszínen várták a 
vendégeket. Hazánk legnagyobb 
és legnépszerűbb kulturális 
rendezvényét ezúttal is a nyári 
napfordulóhoz legközelebb eső 
szombaton rendezték meg.  
Ress Hajnalka, Vastag Csaba és 

a 60 éves fennállást itt ünneplő 
Magyar Honvédség Központi 
Zenekara lépett fel a Feste-
tics-kastély parkjában. Csider 
Sándor tűzről írt verseit zenésí-
tette meg és adta elő a költővel 
a Tányéros házaspár a Major-

múzeumban. „Igaz vót ám! – Egy 
vállusi summás asszony mese-
világa” címmel kiállítás nyílt a 
Balatoni Múzeumban. A város 
többi kiállítóhelye is különle-
gességekkel, egyedi tárlatokkal 
várta a közönséget.

Rekord 
a Múzeumok éjszakáján

Ünnepi 
körmenet

Pünkösdvasárnap után  
két héttel tartották az  

úrnapját Keszthelyen is. 
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Keszthely további fejlődéséért...

– Ellenfél nélkül választották polgár-
mesterré. Az ellenzék úgy nyilatkozott: 
nem érdemes jelöltet állítani. Hogyan 
készült a tisztségre?
– A választásra úgy készültünk, hogy 
lesz ellenjelölt, erre volt is próbálko-
zás, ám nem tudták összegyűjteni a 
szükséges aláírásokat. Annak ellenére, 
hogy egyedüli jelölt voltam, a kampányt 
természetesen teljes erőbedobással 
végeztük, a cél az volt, hogy minél töb-
ben menjenek el szavazni. Ez idő alatt 
gyakorlatilag már készültem a polgár-
mesteri teendőkre, tanulmányoztam az 
önkormányzati ügyeket, tennivalókat.
– Két évtizeden át volt megválasztott 
képviselője Keszthelynek és térségének, 
jól ismeri a választókerületet, a várost, 
s széleskörű kapcsolatokkal rendelke-
zik. Mekkora előnyt jelent mindez a 
polgármesteri munkájában?
– Számomra a képviselői munkám 
során mindig Keszthely volt a legfonto-
sabb, így mondhatom, hogy a lényeges 
dolgokat illetően képben vagyok. Meg-
vannak az elképzeléseim, a fejlesztési 
tervek, feladatok, tudom, hogy mit 
szeretnék tenni. Az eddigi fejlesztések-
ben, projektekben is részt vettem, em-
líthetem többek között a Balaton-parti 
sétány, a sport- és szabadidőközpont 
tervezését. Remélhetőleg mihamarabb 
el tudjuk indítani a kivitelezést, uniós 
forrásból. 
– A szlogenje úgy hangzott: „Keszt-
hely tovább fejlődik.” A városban több 
nagyszabású beruházás is indult, 
illetve kezdődik.
– A Balaton-parti projekt mellett az eu-
rópai uniós források lehetőséget adnak 
egy nagyobb városfejlesztési csomag 
összeállítására, ennek az előkészíté-
sében is részt vettem. Ez elsősorban a 

belváros további megújítását, kerék-
párutak építését, zöldterületek felújí-
tását célozza. Szeretném a Keszthelyre 
bevezető utak fasorait kiegészíteni, 
hiszen ezek fogadják az ide érkezőket, 
s természetesen az itt élőknek is fontos, 
hogy milyen a városkép. Mindezen 
kívül vannak még projektek, melyek 
előkészítésében szerepet vállaltam, de 
még nem valósultak meg. Ilyen a Zöld 
város projekt. Remélem, eredményes 
lesz a közbeszerzési eljárás, és egyebek 
mellett megújulhat a Helikon park és 
a Zeppelin tér. A Fő térre terveztünk 
nagyobb fákat, ez is szerepel a tervek 
között. A városfelújítási csomag kereté-
ben készül egy olyan átfogó terv, mely 
környezetvédelmi és közlekedésbiz-
tonsági szempontokat vesz figyelembe. 
Ennek része az út- és járdahálózat felül-
vizsgálata, felújítása, annak érdekében, 
hogy a követelményeknek megfeleljen, 
szebb és biztonságosabb legyen minden 
közlekedő számára.
– Keszthely turisztikai város, e téren 
jelentős fejlesztések indultak, melyek 
eredményei belátható időn belül reali-
zálódnak...
– Keszthely két szállodájának építése, 
felújítása régi vágy és jelentős lépés 
Keszthely életében, s egyben szerves 
része a Balaton-parti beruházásnak. 
Állami forrás segítségével épülnek 
meg a hotelek, melyekre Keszthelynek 
szüksége van. Ezekre is alapozva meg 
kell teremteni a jól működő, főszezonon 
kívül is elérhető minőségi szolgáltatá-
sokat. Az adottságok megvannak, erre 
kiemelten fogunk fókuszálni. Jó úton 
járunk, egyre többen fedezik fel, keresik 
fel a várost, a környéket. Ennek érdeké-
ben folytatjuk a turizmussal kapcsolatos 
munkát. A Balaton mellett a Festetics-

kastély a fő vonzerő. Zajlik a kastély-
program felülvizsgálata, s folynak a 
munkálatok is. A fenékpusztai projekt is 
elindult, s reméljük, hogy a kastélypark 
bővítése megtörténik. A tervek szerint a 
Bécsi kapu útig húzódna a park, ehhez a 
környező utakat fel kell újítani. Zajla-
nak a tárgyalások. 
– Keszthely minden szempontból a tér-
ség központja. Ezt a szerepet erősíteni 
kívánja?
– A város egy 35 ezres élettér központja, 
így a környező települések érdeke is, 
hogy Keszthely fejlődjön. Ha erős egy 
térségi központ, akkor fejlődnek a tele-
pülések. Hiszen bárki is költözik példá-
ul a környező falvakba, számára fontos, 
hogy a város mennyire élhető, milyen 
szolgáltatásokat nyújt. Keszthely térségi 
kapcsolatai eddig is rendezettek voltak, 
a fejlesztéseket lehet jobban összehan-
golni. Erre is volt már kezdeményezés, 
említhetem az ipari parkot. 
– Mekkora változást jelent az életé-
ben, hogy mostantól polgármesterként 
dolgozik?
– Polgármesterként gyakorlatilag sokkal 
többet leszek Keszthelyen, mint amikor 
képviselő voltam. Akkor hétközben a 
parlamenti munka, hétvégén a választó-
kerület másik 99 településének dolgai is 
lekötöttek. Az időmet most koncentrál-
tan Keszthelyre fordíthatom. De azért 
hozzá kell tenni, hogy ez a munka a 
szép és előremutató fejlesztések megva-
lósítása ellenére nem jutalomjáték.  
A mindennapok nehézségeivel is szem-
be kell nézni, azokat meg kell oldani a 
Covid-járvány és a háború okozta nem 
könnyű helyzetben. Így vállaltam a 
polgármesterséget, a nehézségek meg-
oldása mellett azért dolgozom, hogy 
Keszthely tovább fejlődjön.

A társaság tagjai 
megalakulásuk 
óta fontosnak 
tartják, hogy 
irodalmi és tör-
ténelmi témájú 
programokkal 
gazdagítsák  
Keszthely életét. 
Hittel hirdetik, 
hogy a Balaton 
fővárosában 
mindenkinek 
tenni kell a kul-
túráért. Az est a 
„Felkelt a nap, 
csónak úszik 
arany vízen” 
címet kapta, 
szélesen felölelve Szálinger Balázs munkásságát. A Keszt-
helyen élő költő Tar Ferenc történész-tanárral folytatott 

beszélgetésben 
kitért a koráb-
ban megjelent 
Al-dunai álom 
című kötetének 
megszületésére, 
a Vaskapu-szo-
rosban töltött 
időre, írásainak 
történelmet 
idéző témájára. 
A nagyszámú 
érdeklődő 
megismerhette 
legújabb írásait 
is. A nyár esti 
irodalmi talál-
kozó igazolta, 
hogy a  Pelso 

Társaság közösség- és kultúraerősítő céljaival sokan azono-
sulnak Keszthely térségéből.

Szálinger Balázs József Attila-díjas költő volt a vendége annak az irodalmi estnek, amelyet  
a Pelso Társaság rendezett június 20-án. A civil közösség régen megfogalmazta azt a célt,  
hogy a térség kulturális életét rendezvényekkel is felpezsdíti. 

Pelso irodalmi est

Dortmundból 
repülnek

Az Airbus A320-as mintegy egy és negyedóra alatt tette meg az utat. Az üzemeltetők nemcsak a vendégek számának 
növekedését várják, hanem újabb piacok becsatolását is remélik. Dortmund a Ruhr-vidék legnagyobb városa, fekvése miatt 
autóval hosszadalmas az út Magyarországra. Nemcsak Hévíz, Keszthely és a Balaton, hanem a környező fürdők, Zalakaros 
és Kehidakustány is profitálhat a járatból.
Hévízen 78 ezer vendégéjszakát töltenek el a németek, ami a teljes forgalom egyharmada – erről Jakab Zsófia, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese beszélt. A zalai repteret az MTÜ és Hévíz közösen üzemelteti. Papp Gábor 
polgármester szerint ezzel a járattal nemcsak a kúravendégeket, hanem a fiatalabb korosztályt is meg tudják szólítani.  
A dortmundi járat csütörtökön és vasárnap közlekedik. Nagy Bálint országgyűlési képviselő, beruházásokért felelős állam-
titkár méltatta a járat, illetve a repülőtér szerepét, jelentőségét.

Az előremutató, szép fejlesztések 
mellett a mindennapok nehézségeit is 
meg kell oldani, kezelni kell – hangsú-
lyozza Manninger Jenő, akit húsz év 
országgyűlési képviselői munka után 
Keszthely polgármesterévé választot-
tak a hétvégén.

Heti két alkalommal, 
menetrendszerűen köz-
lekedik repülőgép Dort-
mund és a zalai légikikötő 
között. Az első járat június 
16-án, 170 utassal a fedél-
zetén landolt. 
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Idén is várják a négylábú strandolókat

Véradók világnapi elismerése

A Keszthely Területi Szervezet a legered-
ményesebb a megyében. A koronavírus 
idején is túlteljesítették a donortervet.  
A Covid-járvány miatt az elmúlt két év-
ben nem hívhatták össze a véradókat, így 
idén három esztendő országos elismerése-
it adták át a Zala megyeieknek.
– Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt 
öt évben megyei szinten Keszthely volt az 
első, és minden évben az éves donortervet 
túlteljesítettük 110, 115, 120 százalékra. 
2020-ban, a járvány ideje alatt is a Vö-
röskereszt hívószavára jöttek a véradók, 
és akkor is 115 százalékra teljesítettük a 

donortervünket, ami azt jelentette, hogy 
2675 véradó jött el vért adni – fogalmazott 
Kapcsándy Mária, a Magyar Vöröskereszt 
Keszthely Területi Szervezetének vezetője. 
Dr. Varga Andrea, a Keszthelyi Járási 
Hivatal vezetője kiemelte: a véradók 
nemcsak azt az üzenetet tudják magukkal 
hordozni, hogy segítenek az egészség-
ügyön, segítenek a beteg embereken, és 
a rászorulóknak a vérüket adják, hanem 
egyben példaértékűek is.
A legrangosabb elismerést, a Vöröskereszt 
Csillagrendjét a 108 éve működő zalaapáti 
alapszervezet kapta meg.

Kiváló  
a Városi strand 
vízminősége

A szezon előtti vízminta 
kifogástalan volt, de a nyár 
folyamán többször is ellen-
őrzik a természetes vizeket. 

A Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya 
mint hatóság komoly figyelmet 
fordít a természetes vizekre, 
melyekből fürdésre alkalmas 12 
van Zala megyében, ebből nyolc 
a Balaton-parton. A természetes 
vizeknél engedélyezett fürdőhe-
lyek közé tartozik még a Héví-
zi-tó, a Gébárti-tó, a zalalövői 
Borostyán-tó és a Kistolmácsi-tó. 
A június közepén levett minta 
eredményét a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya közölte: kiváló a Vá-
rosi strand vízminősége. Az e-co-
li és enterococcus baktériumok 
száma a kiválósági határértéknél 
is jóval alacsonyabb, szinte alig 
kimutathatóak. A szakemberek a 
partszakaszt is tisztának találták, 
a víz áttetszőségében és színé-
ben sincs változás, és nincs jelen 
cianobaktérium. 

Öt új szlogenje van a Fejér György Városi Könyvtár 
Strandkönyvtárának. A pályázatot még áprilisban ír-
ták ki, olyan rövidebb szöveget vagy szlogent vártak, 
amelyek ösztönzik az olvasókat, hogy felkeressék a 
kihelyezett könyvtárat. 
Nyolc személytől összesen tizenhat szlogen érkezett 
be. A bírák a bibliotéka munkatársai voltak. Harma-
dik helyezést ért el Bencze Lilien Alexa. Megosztott 
második lett Suba Bernadett és Smidhoffer Eszter. 
Az elsők Somogyi Zoltán és Balogh Józsefné lettek. 
A könyvtár célja volt, hogy felhívásukkal a fiatalokat 
is megszólítsák. A nyertesek között is voltak diákok. 
Több szlogent is annak kitalálója hangján hallhatnak 
majd a fürdőzők. Idén a Városi strand közepén, a 
kabinok környékén lehet találkozni a Strandkönyv-
tárral. A népszerű szolgáltatás július 18-tól augusztus 
19-ig érhető el mindennap 10 és 17 óra között.

Strandkönyvtár új szlogennel

A Vöröskereszt és a véradók világnapját ünnepelték Keszthelyen. A huma-
nitárius szervezet Zala megyei ünnepségén önkéntesek és donorok vehet-
tek át elismeréseket. 

Előnevelt pontyokat 
telepítettek
A Balatonnál és a Kis-Balatonnál is telepítettek előnevelt 
pontyokat. Fonyódon, a Keleti-Bozót-csatornánál 190 ezer, a 
Kis-Balatonnál található Halászháznál pedig 70 ezer példányt 
engedtek a vízbe. Az apró, egy-két centiméteres pikkelyese-
ket úgynevezett szivornyás leengedéssel telepítették. Június-
ban már ez volt a második akció a Kis-Balatonnál. Ezekkel a 
mennyiségekkel a Balatoni Halgazdálkodási  
Nonprofit Zrt. teljesítette is az éves halgazdálkodási tervben 
előírt előnevelt pontytelepítési kötelezettségét a Kis-Balato-
non.

Már a kezdetek óta sokan látogatják 
a helyet. Nemcsak a városban élők 
körében kedvelt terület, a nyaralótu-
lajdonosok is szívesen keresik fel.  
A kisebb ebektől a nagyobbakig min-
den fajta kedveli a vizet és a bekerí-
tett füves területet. Sziládi-Kovács 
Tibor, a létesítmény tulajdonos 
vezetője elmondta: a fürdőhelyen 
folyamatosan fejlesztenek. A 2021-es 
szezonra elkülönítő szektort építettek 

a félősebb vagy kevésbé szocializált 
ebeknek. Nőtt a piknikkert befoga-
dóképessége, és több játékelemmel 
bővült az agility pálya. Erre az évre 
is folytatódott a munka. Homokkal 
szórták le a partot, és több részt 
különítettek el. A park nagyban hoz-
zájárul a térség kutyás turizmusának 
fejlődéséhez. Ezt a látogatók száma 
is alátámasztja. A cél, hogy Keszthely 
a balatoni régió egyik központja 

legyen az ebekkel érkezőknek.  
A Keszthelyi Kutyás Park és Piknik-
kertben idén is számos programmal 
készülnek az üzemeltetők. Július 
16-án lesz a szokásos Dog Beach 
fesztivál. A szezonban fajtatalálko-
zók és más tematikus események is 
várhatóak. A megnyitón Nagy Bálint 
országgyűlési képviselő, beruházáso-
kért felelős államtitkár is méltatta  
a kutyás strand tevékenységét.

Megnyitotta az idei nyári szezont a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert. 

1938 óta a napokban landolt először magyar lajstromjelű hidroplán a Balatonra a Keszthelyi-öbölben. A szervezők 
a tesztrepülést végzik az Aeroexpress Cessna 206 típusú géppel a tavon. A céljuk, hogy a vízi repülés ismét megho-
nosodjon a magyarországi vizeken.

Hidroplán landolt a Keszthelyi-öbölben
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BalatON címmel háromórás élő adással nyitotta meg a szezont a Keszthelyi Televízió. A műsor mérföldkö-
vet jelent a tévé történetében, még soha nem jelentkezett ugyanis ilyen nagyszabású adással.

BalatON– a Keszthelyi Televízió élő szezonnyitója

A Városi strandra települt ki a Keszthelyi 
Televízió, a Balaton-parton számos, országo-
san ismert sztár – zenész, énekes – lépett fel, 
adott interjút, amellett, hogy a grillezés for-
télyait is bemutatták a nézőknek. Manninger 
Beáta programigazgató, az élő adás ötletgaz-
dája és főrendezője kérdésünkre elmondta: 
a tapasztalatok jók, bebizonyosodott, hogy 
a televízió stábjával és technikai hátterével 
meg lehet szervezni, le lehet bonyolítani egy 
nagyszabású élő adást. Ráadásul úgy, hogy 
nemcsak a televízióban, hanem az összes 
elérhető online felületen is egy időben meg-
tekinthető volt.
– Rendezőként és műsorvezetőként több 
mint száz élő adással a hátam mögött a tapasztalatok alapján mondhatom, hogy ez a műfaj nem könnyű, hiszen nem 
várt események is bekövetkezhetnek. A strandi környezet sem egyszerű, hiszen a szabadtér, az időjárás egyaránt okozhat 
meglepetést – fogalmazott. – Nagy büszkeség, hogy a Keszthelyi Televízió stábjából mindenki megtett mindent a műsor 
sikeréért. Meg kell jegyeznem, hogy a gyakornoki program is vizsgázott, hiszen az abban részt vevő – sminkes, műszakis 
és egyéb területen tanuló – fiatalok rengeteget segítettek.
Manninger Beáta hozzátette: a program folytatódik. Augusztus 28-án 17 órakor a televízió BalatOFF címmel háromórás 
élő szezonzáró adással jelentkezik a Festetics-kastély parkjából. A tervek között szerepel egy hasonló paraméterekkel bíró 
adventi-karácsonyi élő adás is. 

Évadzáró gálát rendezett a színházban a Goldmark 
Károly Művelődési Központ jazzbalettcsoportja. 
Nehéz időszakon vannak túl: a Covid miatt utoljára 
három évvel ezelőtt volt hasonló rendezvényük.
A legfiatalabb gyerekek négy év körüliek, de a leg-
idősebbek sem érik el a tizennyolc éves életkort. 
Napjainkban ötven körüli a létszám.  
A jazzbalettcsoport huszonhét esztendeje létezik. 
Ebben az időszakban több tehetség is szakmájá-
nak választotta a táncot. A gyerekek és a fiatalok 
– életkoruktól függően – hetente rendszeresen 
járnak próbákra. Az évadzáró gálán a legkisebbek-
től a legnagyobbakig mindenki bemutathatta tánc-
tudását az érdeklődő közönség és a szülők előtt.

A Keszthely Hazavár! EFOP-1.2.11-16-2017-00023 
pályázat keretében Keszthely városa lakhatási támo-
gatási lehetőségeket hirdet 18–35 éves házastársak, 
illetve élettársi kapcsolatban élő fiatalok számára 12 
hónap időtartamra. 
Amit kínálunk:
•  Két felújított és teljes körűen felszerelt önkormányzati 

tulajdonú ingatlanban lakhatási lehetőséget rezsikölt-
ségen, bérleti díj fizetése nélkül. 

• Lakások:
–  Keszthely, Unterberger u. 33. szám alatti 55 m2 (2 

szoba, konyha, közlekedő, kamra, előszoba, fürdő 
wc-vel)

–  Keszthely, Kossuth L. u. 14. szám alatti 60 m2 
(2 szoba, konyha, előtér, fürdő, wc)

A pályázataink elérhetők:  
www.keszthely.hu/hirdetmenyek oldalon. 
További információk a 
www.keszthely-hazavar.hu 
honlapon, vagy a fb.com/
keszthelyhazavar oldalon. 
A pályázatok beadási 
határideje: 2022. július 5.

2022. július 1-3.
KESZTHELY, BELVÁROS
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Július 1. 
17.00-20.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK

18.00-01.00 
DJ színpad (Fő tér)

DJ ZONE

18.30-21.00 
Goldmark ház udvar (Kossuth u. 22.)

KESZTHELYFEST(A) ITALIANA

beszélgetések és koncertek

18.30 
Amazon udvar (Kastély u.)

RIBIZLI BOHÓC

gyermekműsor

19.30 
Keszthely színpad (Fő tér)

NENE - ORSOVAI RENI ZENEKARA

20.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

SZABÓ SIKLÓDI LIA & 

IRSAI ZSIGMOND

21.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

BOGGIE

22.00 
Keszthely színpad (Fő tér)

TÓTH GABI ÉS ZENEKARA

22.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

LONGSTEP 4KUSZTIK

Július 2. 
17.00-20.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK ÉS 

ARCFESTÉS

18.00-01.00 
DJ színpad (Fő tér)

DJ ZONE

18.30 
Amazon udvar (Kastély u.)

GRIMASK BÁBSZÍNHÁZ

gyermekműsor

19.30 
Keszthely színpad (Fő tér)

KAUKÁZUS

20.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

TORRES DANI TRIÓ

21.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

RENÁTA & KÓNYAI TIBOR feat 

VÁZSONYI JÁNOS

22.00 
Keszthely színpad (Fő tér)

SUGARLOAF

22.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

HAJDU KLÁRA & 

SZAKONYI MILÁN

Július 3. 
17.00-19.30 
Amazon udvar (Kastély u.)

FANYŰVŐ JÁTÉKPARK

18.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

APACUKA ZENEKAR
gyermekkoncert

19.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

ANTAL GÁBOR TRIÓ feat 

SZŐKE SZANDRA

20.00 
Amazon udvar (Kastély u.)

FREDDIE ACOUSTIC

21.00 
Keszthely színpad (Fő tér)

ZSÉDA

21.00 
Akusztik színpad (sétálóutca)

BB JAZZY POP DUO

A rendezvény teljes ideje alatt:

Borászatok Gasztronómiai 
kitelepülők

Kézművesek

www.keszthelyfest.hu
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Jazzbalett évadzáró Építsd a jövőd  
Keszthelyen  
– mi támogatunk!
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Rádiós Országjáró 
Keszthelyről

Keszthelyről közvetítette Országjáró 
című adását a Kossuth Rádió.

Az adás széleskörűen mutatta be a várost 
a történelmétől az épített örökségén át az 

értékekig. Szóba kerültek egyebek között a 
Helikon Kastélymúzeum fejlesztései,  

a Festetics-örökség, Keszthely fejlesztései, 
turizmusa, kulturális és művészeti ese-

ményei, sportélete, de a zöld szemlélet is 
szerepelt az interjúk sorában. 

Hatszázötvenen álltak rajthoz a Keszthely Triathlonon. A versenyzők 1,9 kilométeres úszással 
kezdték a napot, majd 90 kilométert tekertek és egy félmaratonnal zárták a versenyt. 

Reggel 8 óra 10 perckor rajtoltak el a 
triatlonisták. A versenyzők a 24 fokos 
Balatonban teljesítették az első etapot, 
majd az úszás után a depóba szalad-
tak. A triatlonisták egészen Zalaszent-
grótig tekertek félpályás vagy teljes 
útlezárás mellett. A bringázás után 
az Erzsébet királyné útján érkeztek a 

Fő térre, ahol frissítőpont várta őket. 
Végigfutottak a sétálóutcán, majd 
megérkeztek a Festetics-kastély park-
jába. Öt kör teljesítése után futhattak 
át a Balaton-parton felállított csillag-
kapun. 
A verseny abszolút férfi győztese Ba-
dar Gergő lett, aki 3 óra 55 perc alatt 

futott be a célba. A nők viadalát győri 
triatlonista, Weinhardt Anna nyerte, 
aki 4 óra 38 perc alatt teljesítette a 
távot. 
A Keszthely Triathlon két napján 
mintegy 650 versenyző állt rajthoz. A 
pálya széléről csapat- és családtagok, 
barátok szurkoltak a sportolóknak.

Triatlonisták  
lepték el Keszthelyt

 

A szigligeti 
pétanque-
táborban edző 
fiatalok játszottak 
Keszthelyen. Az 
edzésen itt volt 
Jean Casale, a 
Francia Pétanque 
Akadémia alapí-
tója, aki 2020-ban 
felavatta a Pethő-
ház udvarán lévő 
pályát.

A fiatalok nagy koncentrációval és gyakorlottan dobták a golyókat. A pétanque itthon is egyre népszerűbb, hazánkban 
is egyre többen játszanak, és kiemelkedő eredmények is születnek.
A keszthelyi pétanque-pályát egyre többen használják, a környéken élő franciák rendszeresen járnak ide játszani.  
A helyszín jó alkalom a találkozásokra, barátságok ápolására és újak kialakítására. A Pethő-ház udvarán lévő pálya 
igazi közösségi helyszínként működik. 
Jean Casale edző célja, hogy hazánkban minél szélesebb körben ismertté és kedveltté tegye ezt a játékot. Ezt leginkább 
a fiatalokon keresztül lehet elérni. Ugyanakkor sokan vannak olyanok, akik kíváncsiságból megnéznek egy-egy játékot, 
és maguk is kedvet kapnak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak.

Népszerű a pétanque-pálya Keszthelyen
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BŐVÍTÉSÉRE 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhívást tesz 
közzé városunk rejtett értékeinek felkutatására, a keszt-
helyi értékeket tartalmazó „kincseskamra” bővítésére, 
melyre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből 
várja a javaslatokat egy különleges, valóban városunkra 
jellemző, színes értéktár kialakításában.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba 
való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának 
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
9. § (1) bekezdése értelmében a felvételre javasolt érték 
települési értéktárba történő felvételét a Hungarikum Bi-
zottság hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány elekt-
ronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdemé-
nyezheti, amely a felvett keszthelyi értékeket is tartalmazó 
Keszthely város honlapjáról letölthető:
https://www.keszthely.hu/kozelet/keszthelyi-ertekek/
telepulesi-ertektar

A kezdeményezéseket a szükséges nyomtatványon a mel-
lékletekkel együtt elektronikusan vagy postai úton lehet 
eljuttatni a Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság címére 
(polgarmester@keszthely.hu, 8360 Keszthely, Fő tér 1.).
A javaslattételi felhívás teljes terjedelemben megtalálha-
tó Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

Csótár András bizottsági elnök

Keszthelyi szobrok  
az ezeréves határnál

A gyimesbükki kontumácban, az ősi ká-
polnánál szentelték fel Turi Török Tibor 
szobrászművész alkotását, Márton Áron 
püspök féldomborművét, de a később ava-
tásra kerülő Rákóczi-, Bethlen-, Petőfi- és 
Márton Áron-mellszobrairól is levették a 
leplet a csíksomlyói búcsú alkalmából. 
A felajánlásként érkezett alkotások a neves 
művész keszthelyi műterméből kerültek 
ki, mint a korábbi másfélszáz, mely Nagy-
Magyarország számos pontjára került, hogy 
erősítse a kisebbségben élő nemzettársak-
ban a haza iránti elkötelezettséget, hogy 
tudják: nem maradtak magukra. A művész 
Érsekújvártól Sepsiszentgyörgyig, Bereg-
szásztól Kapuvárig felavatott alkotásaival 
nemzeti nagyjainkat formázta meg.
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VÉRADÁSOK JÚLIUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezte és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója júliusban is várja 
a véradókat. 4-én (13–16 óráig), 5-én (15–18), 
11-én (13–16), 18 (13–16) és 25-én (13–16) a 
Vérellátóban várják azokat, akik segíteni sze-
retnének. Július 7-én (15–17) Alsópáhokon, a 

Kolping Hotelben, 14-én (16–18) Felsőpáhokon, 
a művelődési házban, 21-én (15–18) Cserszegto-
majon, a kultúrházban, 28-án (14–18) Zalaapáti-

ban, a Falumúzeumban lesz véradás.

EN
PASSANT,
RÖVIDEN

PLÉH VÉGEI!
SÉTÁLGATÓ
ANGOL EGY

TALON
HANGZÓI!

A FEJET
„TARTJA”

FÉL ZSÁK!

BIZMUT
KÖZÉPFOK

JELE
ZEMPLÉNI
TELEPÜLÉS

FŐVÁROS
SZINTÉN NE
VAS MEGYEI

KÖZSÉG
GYOMOS

ZENÉS
KÖLTEMÉNY

GARETH ...;
WALESI

LABDARÚGÓ

MAKULÁTLAN

GÚNY

MADÁCH
IMRE

GONDOLATA

VISZLÁT

BÓR
VEGYJELE

VALÓSÁGOS

KINT,
NÉPIESEN
GOOD ...;
ANGOL

KÖSZÖNÉS

... OBSCURA;
A FÉNYKÉPE-
ZŐGÉP ŐSE

ÉRDEK-
FESZÍTŐ

ABLAK
KERET!

ANGOL-
SZÁSZ

ZENEI HANG

MÁS KEZÉBE
TESZ

SARJADZIK

PIACCAL
KAPCSO-
LATOS

VÉGTAG

ÉPÍTÉSZ
(MIKLÓS)

FLUOR
VEGYJELE

ERŐS
KÁRTYALAP

EZEN
DOLOGTÓL

KÖZÉPEN
TOVA!

BORSODI
FALU

ÁBEL
HANGZÓI!

HELYZET

A
GONDOLAT

FOLYTATÁSA

KELTA
EREDETŰ

NÉP-
CSOPORT

ÍJ FELE!
CSAHOL
A KUTYA

KAUKÁZUSI
NYELV

A GONDOLAT
BEFEJEZŐ

RÉSZE
GÖRÖG BETŰ

NÉVMÁS

IRÍDIUM
VEGYJELE

LIBÉRIAI
VÁROS

SÉTA
ELEJE!

KOMP

HÍD
KÖZEPE!

RENDBEN!

TUDOMÁ-
NYOS

DIÁKKÖR
HUNGARY,
RÖVIDEN

BESZÉLŐ,
ELŐADÓ

TOVA,
MESSZIRE

TŰZ

LEVÉLEN
AJÁNLOTT

ELHAGYJA
A PÁLYÁT

FREKVENCIA
JELE

KEREK
RÉSZ!

ÁTMÉRŐ
JELE

PAUL VAN ...;
NÉMET

LEMEZLOVAS V

1.  Ne verjük nagydobra, ha el-
utazunk! A közösségi oldalak-
ra is csak utólag posztoljuk a 
nyaralásunkat!

2.  Tartsunk rendet a portánkon, 
hogy ne tűnjön az ingatlan 
lakatlannak! 

3.  Az udvaron széthagyott hol-
mik bevonzhatják a betörőt!

4.  Helyezzünk el mozgásérzé-
kelőket a kertben!

5.  Szerezzünk be riasztót vagy 
távfelügyeletre bekötött riasz-
tórendszert! 

6.  Lássuk el mechanikai véde-
lemmel és mindig zárjuk a 
nyílászárókat!

7.  Az emeleti ablakoknál is 

ügyeljünk a 
fákra, teraszok-
ra, ahonnan 
bárki bemász-
hat!

8.  Ne hagyjuk 
a kulcsot a 
lábtörlő alatt, 
akkor sem, 
ha a strandra 
megyünk!

9.  Használjunk 
időzített kap-
csolós fényforrást, hogy úgy 
tűnjön, otthon vagyunk! 

10.  Kérjük a szomszédok se-
gítségét (postaláda-ürítés, 
szemétszállítás, fűnyírás, 
odafigyelés)! 

+1. Amennyiben mégis meg-
történik a baj, haladéktalanul 
értesítsük a 112-es segélyhívón 
a rendőrséget!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
10+1 tipp a nyári betörések elkerülésére

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

Rekordszámú strand, negyvenöt balatoni fürdőhely 
méretteti meg magát idén a Kék Hullám Zászló 
minősítésen. 
A szervező Balatoni Szövetség és partnerei végigjár-
ták a zalai fürdőhelyeket is. Idén a gasztronómiára 
szenteltek külön figyelmet az ítészek. A cél, hogy 
a térség legnagyobb vonzerejét jelentő strandok 
folyamatosan fejlődjenek. A Kék Hullám Zászló mi-
nősítést 2004 óta hirdeti meg a tó menti önkormány-
zatokat tömörítő Balatoni Szövetség. A legjobbak öt-
csillagos zászlót szerezhetnek. A víz, a meder, a part 
és szolgáltatások minőségét is figyelembe veszik a 
bizottság tagjai. Újdonság a Balaton gasztrostrandja 
díj, melynek zsűrizésében a Balatoni Kör működik 
közre. Szeretnék arra ösztönözni a vállalkozókat, 
hogy helyi alapanyagból, jó minőségű ételek, italok 
készüljenek. Keszthelyen a Libás, a Városi és a Heli-
kon stranddal is nevezett a város.
Megtudtuk: idén is jelentős, strandonként akár har-
mincmillió forint támogatást kaphattak az üzemelte-
tők a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy strand-
fejlesztési programjában. A településeknek jelentős 
bevételi forrást jelentenek a fürdőhelyek. Ezért is 
kiemelt fontosságúak az önkormányzatoknak ezek a 
létesítmények.

A Kék Hullám  
minősítésre neveztek

 

VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, ruházati 
ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 
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Florian Zeller

Házassági leckék 
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Helyszín: Szigliget Várudvar
 Jegyek: www.centralnyar.hu

Rendező: Puskás Tamás


