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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.

A Szent Miklós temető kápolnáján 2004-ben  
végeztek utoljára felújításokat. Jelenleg a külső  
falakon dolgoznak a restaurátorok. A freskók 
megújítása és az újabb feltárások állami és  
önkormányzati támogatással folytatódhatnak.

A kápolna a város értéke – mondta 
Nagy Bálint, az Építési és Beruházási 
Minisztérium államtitkára az épület 
felújítása kapcsán tartott sajtótájé-
koztatón. Kiemelte, hogy a közössé-
geket az alapján is meg lehet ítélni, 
hogy mennyire ápolja az örökségeit, 
a temetőit, és mennyire gondoskodik 
a halottairól. Manninger Jenő polgár-
mester a helyszínen mondta el, hogy 
az önkormányzat azért is járult hozzá 
a felújítás költségeihez, mert kivételes 
érték a város szempontjából az egykori 

Szentmiklósszegen megépült és 
1713-ban romjaiból újjáépített 
kápolna. Felújítását korábban 
Nagy Bálint előző polgármester 
kezdeményezte, hogy a város 
a költségvetéséből is járuljon 
hozzá ahhoz az állami támo-
gatáshoz, amelynek segítségével ezt 
a komoly munkát elvégezhetik. Az 
államtitkárnak és Keszthely vezetői-
nek Tál Zoltán plébános mutatta be a 
kis kápolna freskóit, amelyek között 
egy Krisztust ábrázoló ritkaság is 

található. A felújítás alatt várhatóan 
kerülnek még elő történelmet igazoló 
freskóegyüttesek vagy freskótöredékek. 
A kápolna felújítása a tervek szerint 
november 1-jére befejeződik, és min-
denszentektől már látogatható lesz.

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
•  Főműsoridős  

reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• 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!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

Megújult a Sörház utca

Pályázati és önkormányzati pénzből újulhatnak 
meg a Szent Miklós temető kápolnájának freskói 

Elkészült, újra járható a Sörház utca. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere elmondta: a felújítás egy tavaly 
elnyert kormányzati támogatásból készült. Az építkezés során nem várt nehézségekbe ütköztek, így vízelnyelő 
aknákat kellett figyelembe venni, illetve egy nagyobb aknát feltárni és újat építeni a Kossuth Lajos utca torko-
latnál. Ezért a munka tovább tartott, de most már a teljesen megújult burkolaton lehet haladni.

     Két választott   

  felülethez 
      egyet mi 
  adunk ajándékba!
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A sürgős, illetve határidős feladatok miatt rendkívüli ülést tartott Keszthely képviselő-testülete július végén.
Összesen hét napirendi pontot tárgyaltak meg, a többségüket egyhangúlag fogadták el a képviselők. A költségvetési 
rendelet módosítására többek között a Libás strandon történt fakidőlés vizsgálata miatt is szükség volt. A szakér-
tői vélemény kimondta, a fák egy része érett a kivágásra. Azért, hogy elkerüljék a balesetek lehetőségét, összesen 
huszonegy növényt kell eltávolítani a strandon és környékén. Tizenötmillió forintnyi forrást biztosítanak egy járda-
tisztító kisjármű beszerzéséhez, melyre nagyon nagy szükség van a városban. A képviselő-testület létrehozott egy 
ingatlan-állagmegóvási alapot is húszmillió forinttal, melyből a legfontosabb helyreállítási feladatokat finanszíroz-
zák. Ilyen lesz például a Balaton utca 17. szám alatti ingatlan, amelyet most kap meg ingyenesen a város az állam-
tól. Ezen azonnali felújítást kell végezni a beázás miatt.

Költségvetésről, állagmegóvásról

Immáron harmadik 
éve segíti a fiatalokat 
a „Keszthely hazavár” 
program. Legutóbb két 
pár írhatta alá az egy 
évre szóló szerződést, 
mely kedvezményes lak-
hatást biztosít nekik. 
Az önkormányzat a 
pályázóknak szánt 
belvárosi lakásokat 
teljeskörűen felújítot-
ta és be is bútorozta. 
Az ifjaknak így csak a 
rezsiköltség terheli majd 
meg a pénztárcáját.  
A „Keszthely hazavár” program alapfeltétele, hogy a pályázók 
keszthelyi lakcímmel rendelkezzenek, amit a támogatás lejárta 
után öt évig meg kell tartaniuk. Emellett huszonöt óra önkén-
tes közösségi tevékenységet kell vállalniuk. 
Manninger Jenő polgármester elmondta: a cél, hogy Keszthe-

lyen tartsák a fiatalokat, 
vagy minél többen a 
városba költözzenek. 
– Itt nagyon olcsón lak-
hatnak egy ideig, aztán 
meglátjuk, hogy milyen 
támogatási formában 
lehet őket még segíteni. 
Szeretnénk, hogy minél 
több lakás legyen – tette 
hozzá.
A pályázat 2018-ban 
indult. A teljes projekt-
re csaknem 200 millió 
forintot nyert a város, 
melyből az első lakáshoz 

jutás mellett tanulmányi, kereseti és rezsitámogatással is segí-
tik a fiatalokat. Az önkormányzat bízik abban, hogy a jövőben 
is tudják támogatni őket. A „Keszthely hazavár” célja, hogy 
helyben tartsa a fiatalokat azzal, hogy megkönnyíti az önálló 
életük kezdetét.

Újabb támogatás a fiataloknak Borcégér harmincadjára
Jubilált a Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep. Harmincadik alkalommal 
rendezték meg a környék borainak főszereplésével a Balaton-parti progra-
mot, melyre több ezer érdeklődő volt kíváncsi. A gazdag bor- és gasztronómi-
ai kínálatot számos kulturális és szórakoztató esemény egészítette ki. 

A borfelvonulás résztvevői útközben koszorúval tisztelegtek az 
egykori szőlőnemesítő, az örökös nagymester Bakonyi Károly 
emléke előtt. A magyar tenger partján, a szokásos helyszínen 
nyitották meg a harmincadik Zalai Borcégért. Ekkor már nagyon 
sok érdeklődő volt a borutcán. Az idén tizennégy borház települt 
ki a Balaton partjára. Tapasztalatuk szerint az elmúlt harminc 
esztendőben kedvező irányba mozdult a hazai borfogyasztás. 
Manninger Jenő polgármester idén a város első embereként 
köszöntötte az egybegyűlteket. Így látja: „Keszthelyhez a Balato-
non kívül – és nagyon sok történelmi hagyományon kívül – a bor 
is hozzátartozik. Még akkor is, ha – úgy tudom – csak egyetlen 
borosgazdája van szigorúan Keszthelynek, a közigazgatási terü-
letén belül.”
A Borcégér öt napja során a borokon kívül gazdag gasztronómiai 
kínálat és program várta az érdeklődőket.

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával létrejött kiírásra bármilyen 
művészeti ágból lehet nevezni. Szakmai önéletrajzot és 
egy korábbi alkotást kell elküldeni a pályázatra. A nyer-
teseknek novemberben kell eltölteniük egy hónapot a 
városban. A Város Művésze projekt ötletgazdája és a 
program szakmai vezetője Szálinger Balázs József Atti-
la-díjas költő. A program egyik központi helyszíne a Ba-
latoni Múzeum lesz, mely ötmillió forintos támogatást 
nyert a projektre. Az intézmény a Keszthelyi Kulturális 

Kerekasztal munkacsoporttal karöltve egy új szemléle-
tű, helyi értékekre épülő alkotói közösség létrehozására 
törekszik. Ennek egyik része ez a projekt. A nyertesek 
350.000 forintot kapnak, valamint szabad bejárást a 
város összes múzeumába és kulturális rendezvényére. 
Jelentkezni szeptember 5-ig lehet.  
A kiválasztott művészeket szeptember 17-én, a kulturá-
lis örökség napján hirdetik ki.
A pályázatról minden információ megtalálható a Balato-
ni Múzeum honlapján.

A Város Művészét keresik
A Város Művészét keresik Keszthelyen. Pályázatot írtak ki a művészeknek,  
                    melyre az országból, de a határon túlról is be lehet adni a dokumentumot. 
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A keszthelyi egyetemi fejlesztésekkel kapcsolatosan egyeztetett Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képvi-
selő dr. Rózsa Lászlóval, a MATE Georgikon Campus főigazgatójával, valamint dr. Szabó Péter főigazgató-helyet-
tessel. 

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
32/2022. (II. 10.) határozatával Keszthely közigazgatási 
területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 
15.) önkormányzati rendeletnek a Keszthely Bécsi kapu 
út–Hévízi út környezetében lévő területet érintő módosí-
tásáról döntött. 

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
68/2018. (III.29.) számú képviselő-testületi határoza-
tával megkezdett, majd ezt követően Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 170/2022. (VI. 30.) 
számú képviselő-testületi határozatával Keszthely város 
településrendezési eszközeinek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 45.§ (1) bek.-re figyelemmel történő átfogó felül-
vizsgálatáról döntött. 

Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat 
– a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ és 38.§ alap-
ján – véleményezési szakasz keretében lakossági fórum 
megtartásával partnerségi véleményezést folytat le. 

Erre figyelemmel a módosításról és felülvizsgálatról 
lakossági fórumot tartunk 2022. augusztus 18-án (csü-
törtökön) 14.00-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
dísztermében.

A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2022. 
augusztus 26. napjáig a
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-
hivatal/foepiteszi-iroda 
oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a polgármesteri 
hivatal főépítészi irodájában.

Írásos észrevételüket 2022. augusztus 26. napjáig nyújt-
hatják be elektronikus úton a polgarmester@keszthely.hu 
címen, vagy postai úton Keszthely város polgármesteré-
nek (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve. 

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Manninger Jenő polgármester

– Öröm, hogy komoly 
eredményekről tudtunk 
beszélgetni, ugyanis egyre 
népszerűbb a Georgikon – 
fogalmazott Nagy Bálint. 
– Olyan szakok is indulnak, 
amelyek korábban nem 
voltak, például az állatte-
nyésztő mérnöki, illetve 
továbbra is nagyon kedvelt a 
mezőgazdasági mérnök alap-
szak, valamint a gyógy- és 
fűszernövények felsőoktatási 
szakképzés. Bár a keszthelyi 
ellenzék szokásos, valótlan-
ságokra alapuló kommunikációja most 
sem maradt nyom nélkül, a szakmai 
munkának és együttműködésnek 
köszönhetően népszerűek a keszthelyi 
szakok. 
Megtudtuk: továbbra is a Georgikon 
Zala megye legnagyobb felsőoktatási 

kampusza. Az aktuális felvételi eljá-
rásban minden meghirdetett szakon 
meghaladta a keszthelyi kar azt a 
minimális jelentkezési számot, amit az 
egyetem kikötött. Szeptemberben alap- 
és mesterképzések, valamint felsőfokú 
szakképesítések is kezdődnek a 225 

éves Georgikonon. Összesen 
208 hallgatót vettek fel. Idén 
újra elindul az állattenyésztő 
alapképzési szak, nagy létszám-
ban lesznek hallgatók a mező-
gazdasági mérnök alapszakon, 
a legnépszerűbb a gyógy- és 
fűszernövények felsőoktatási 
szakképzés volt. A felvételizők 
átlagpontszáma emelkedett az 
elmúlt évhez képest. A felsőfo-
kú szakképesítések keretében 
ménesgazda, szőlész-borász 
és mezőgazdasági szakokat 
indítanak még Keszthelyen. 

A kertészmérnök alapképzés levelező 
formában zajlik majd, és természet-
védelmi mérnököket is képeznek 
szeptembertől. A mesterszakok közül 
a növényorvosi és takarmánybizton-
sági mérnöki szakokra is elég hallgató 
jelentkezett. 

NYUGAT-BALATONI ÍZEK SÉTÁNYA
2022. augusztus 19-21.
Balaton-part, móló melletti sétány

•	 Helyi	és	környékbeli	kézművesek
•	 Hagyományos	vásári	gasztronómia
•	 Zalai	borok	és	kézműves	sörök
• Modern street food ételek
•	 Gyermekjátékok,	légvárak

A	programváltoztatás	jogát	a	szervezők	fenntartják!

Goldmark	Károly	Művelődési	Központ
Keszthely, Kossuth L. u. 28.
web: www.balatonszinhaz.hu
tel.: +36 83 515 250, +36 30 640 9885
e-mail: goldmark@t-online.hu

2022. augusztus 20. (szombat) 9.00
Balaton-part, Zenepavilon

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01544   
Szent	István	Ünnepe	rendezvénysorozat	megrendezése	és	megújítása	2021-ben	és	2022-ben

(Esős	idő	esetén	a	Szent	István-napi	ünnepi	szentmise	és	városi	ünnepség	a	Kis	Szent	Teréz	Karmelita	Bazilikában	kerül	megrendezésre.)

PROGRAM
9.00  Ünnepi szentmise
	 Főtisztelendő	Mezei András	plébános	úr	celebrálásával
 
10.00 Városi ünnepség
	 Köszöntőt	mond:
 
  Nagy Bálint 
	 	 országgyűlési	képviselő,	beruházásokért	felelős	államtitkár
 
 	 Manninger	Jenő	
  Keszthely Város polgármestere
 
  Süle Katalin 
	 	 Zala	Megyei	Gazdakörök	Szövetsége	elnökasszonya,	

	 	 „Magyarok	kenyere	-15	millió	búzaszem”	program	képviselője	
 
	 Közreműködik:	
 
  Bellus Attila színművész	és	

  Szakonyi Milán énekes

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

KÍSÉRŐ PROGRAMOK

2022. augusztus 19-21. 
Balaton-part,	Zenepavilon

Augusztus 19.	(péntek)

18.00: Széltolók	Együttes	-	gyermekkoncert

20.00: Zsigmond Lala

21.00: Intermezzo Latin Club

22.30: DJ Dorian

Augusztus 20. (szombat)

17.00:	Napsugár	Együttes	-	gyermekkoncert

19.00:	Agárdi	Szilvia

19.30: Old Boys Zenekar 

21.00:	Ünnepi	tűzijáték

21.30:	Lano	Live	Zenekar

Augusztus 21.	(vasárnap)

17.00:	Maszk	Bábszínház

19.00: Vastag Tamás

19.30:	Éliás	Gyula	Jr.	koncert

21.00:	Víz-	és	fényjáték

21.30: DJ Szasza

ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK 
ÜNNEPE 

Továbbra is népszerűek  
     a Georgikon képzései
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Kármelhegyi Boldogasszony,  
könyörögj érettünk!

A rendezvényen Mokos János 
atya mutatott be szentmisét. 

Prédikációjában a Fő téri 
templom káplánja arról beszélt, 

hogy öregnek lenni annyit 
jelent, hogy megérik az ember 
a bölcsességre. A résztvevőket 

Vozár Péterné alpolgármester is 
üdvözölte, kiemelve: a városve-

zetés számára fontos cél, hogy 
az idősek otthonát minél jobb 

színvonalon tartsa fenn.

Népzene  
a Balaton-parton

Családi napot tartottak az Idősek Otthonában. Az Egyesített Szociális Intézmény az ellátottakat és család-
jukat is vendégül látta. Elhangzott: a fenntartó önkormányzat célja, hogy ilyen programok is szolgálják az 
ellátás színvonalát és a lakók jó közérzetét. 

Szentmisét és körmenetet tartottak a karmelita 
bazilika búcsúján. Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepét 1376 óta ülik a karmeliták.  
Az emléknapot 1726-ban XIII. Benedek  
kiterjesztette az egész egyházra.

Omega-emlékkoncert

Tizennegyedik alkalommal szervezték 
meg a Folkfesztet. A hagyományos prog-
ramon idén is néptánc és népzene várta 
a közönséget. A Zenepavilonnál fellépett 
a nagy népszerűségnek örvendő Iszka 
Banda is. A fiatalokból álló csapat tagjait 
nemcsak a folklór szeretete köti össze, 
hanem a Nagyváthy Néptáncegyüttes 
is, ahol mindannyian együtt táncoltak. 
A közönség az idén tízéves Tüskevár 
Néptáncegyüttes produkcióját is láthatta. 
A sármelléki együttes tagjainak fontos a 
település néptánc- és népzenei hagyomá-
nyainak felkutatása és megismertetése 
a szélesebb közönséggel. Az együttes 
nemcsak a hagyományokat, hanem a 
közösségépítést is fontosnak tartja. 

A rendezvényen hazánk legkiemelkedőbb művészeinek előadásá-
ban, szimfonikus zenekar kíséretével szólaltatták meg az együttes 
dalait. A koncerttel a már elhunyt zenekari tagoknak állítottak 
emléket. Tisztelegtek Molnár György, Debreczeni Ferenc előtt 
is. Kóbor János szeretett volna Keszthelyen egy emlékkoncerttel 
tisztelegni az elhunyt tagok előtt, ám végül ő is azok közé került, 
akikről meg kellett emlékezni. Olyan dalokból állt össze a műsor, 
amelyek kevésbé ismertek. A koncert rendezője, producere Velkei 
Krisztián volt.

Családi napot tartottak

Klassz a parton
A Cimbora Alapítvány idén nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg a Klassz a parton címet viselő 
komolyzenei programsorozatot, amit 2015-ben 
Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 
alapított.

A Balaton északi partján hét, a déli parton hat település ad ott-
hont a koncerteknek. A fesztivál arra hivatott, hogy a közönség 
szokatlan szabadtereken, vízparton és történelmi kastélyokban 
találkozhasson a minőségi kultúrával. Keszthelyen az ingyenes 
nyáresti koncertekkel egy héten át három helyszínen, a Helikon 
Kastélymúzeum nagy báltermében, a kastélyparkban és a Zene-
pavilonnál vehettek részt zenei programokon az érdeklődők.

A keszthelyi szertartást Székely János szombathelyi 
megyéspüspök celebrálta. Az egyházi elöljáró felelevení-
tette a karmeliták történelmi gyökereit. A püspök arról 
beszélt, a saját életünkben akkor találunk megnyugvást és 
akkor érünk el igazi eredményt, ha szelíd lélekkel élünk.
A búcsú hagyományos része a körmenet. A hívek Keszt-
hely utcáin kísérték végig Szűz Máriát, aki egyik kezében 
a Kisjézust, másikban a skapulárét tartja. A Boldogasz-
szony nem csak hazánk védőszentje, a zarándokoknak is 
sokat jelent. A búcsún Isten és a Szűzanya áldását kérték 
a zarándokokra és az egész városra.

„Naplemente” címmel teltházas 
Omega-emlékkoncert volt a Helikon 
Kastélymúzeum parkjában. 
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Ahogy az elmúlt években, úgy jelenleg is népszerű a Helikon Kastélymúzeum pálmaháza. 

A kastély növényei is vonzóak

Az egzotikus növények a mai napig 
a királyi és főúri életmód részét 
képező trópusi növényházak hagyo-
mányát idézik. A látványkertnek 
több célkitűzése van. A látogatók 
a ritkaságok mellett olyan haszon-
növényeket láthatnak testközelből, 
amelyeket nap mint nap haszná-

lunk. Ezek is a környezettudatos 
gondolkodásra, a környezetkímélő 
gazdálkodásra hívják fel a figyelmet. 
A pálmaház kertjében is csodás lát-
vány tárul az érdeklődők szeme elé. 
A hibiszkuszok akár a fagyokig is 
virágozhatnak. A pálmaház állandó 
kiállítása mellett több tematikus 

programmal is találkozhatnak még 
ebben az évben a látogatók. Au-
gusztus 11. és 14. között a Feste-
tics Parkfesztiválon virágvásárt, 
augusztus 19. és 21. között pedig 
kaktuszkiállítást és vásárt tartanak. 
Utóbbin magángyűjtők mutatják be 
ritkaságaikat.

10

A megállapodás aláírására a Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület kikötőjében, a vízi polgárőrök járőrhajóján került 
sor. A három megye polgárőr testületeinek vezetői évek óta szorgalmazták a közös munka megerősítését. A Vízi Polgárőr 
Egyesület tagjai is a három – Balatont érintő – megyéből tevődnek össze. Így érthető a megállapodás célja, hogy mindegyik 
megyében szeretnék emelni a tevékenységük színvonalát megyei támogatásokkal, hiszen az idegenforgalmi időszakban 
kiemelt jelentősége van a balatoni vízfelületnek, a fürdőzők, hajózók biztonságának. Az aláírással egyidejűleg megpecsételték 
a további közös munkát. Koordinált bűnmegelőző tevékenységükkel egységesen hozzájárulnak a megyékben a közbiztonság 
fenntartásához, közösen segítsék a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület működését.

A partnerséget erősítették meg
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Augusztus 1-jétől látogatható a frissen restaurált terem a gazdagon megteríte asztallal: Festetics I. György aranyozo 

ezüsányérjaival és -kelyheivel, és a kastély eredeti berendezéséhez tartozó aranyozo bronz asztalközéppel és 

kínálókkal. A Festetics-eredetű tárgyakat – többek közö – a francia Saint-Louis gyár arany díszítésű kristály-

pohárkészlete és Josef Carl Klinkosch bécsi ezüstműves ezüst evőeszközkészlete egészíti ki.

A Festetics család a termet kétszáz éven át ebédlőként használta. Falai közö vendégelték

meg többek közö a költő Berzsenyi Dánielt 1817-ben; a wales-i herceget (a későbbi

VII. Edward angol királyt) 1888-ban; Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar

Monarchia trónörökösét feleségével együ 1907-ben; vagy éppen Horthy Miklóst,

Magyarország kormányzóját 1921-ben.

Újra régi fényében tündököl a Festetics család
egykori díszebédlője

AA  tteerreemm  ffeellúújjííttáássaa  ééss  bbeerreennddeezzééssee  aa  GGIINNOOPP  77  ..11..11--1155--22001166--0000001199  ––

„„AA  kkeesszztthheellyyii  FFeesstteettiiccss--kkaassttééllyy  ttuurriisszzttiikkaaii  ccééllúú  ffeejjlleesszzttééssee””

ppáállyyáázzaattbbóóll  vvaallóóssuulltt  mmeegg..

A razziát végző szervek eligazí-
tás után indultak útnak.  
A szervezett ellenőrzések 
fokozzák a biztonságérzetet, 
és sok esetleges bűnelkövetőt 
rettentenek el. 
A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság fokozott figyelmet fordít a bűncselekmények megelőzésére a nyári 
szezonban. A Balatonnál tapasztalható jelentős turizmus vonzó lehet a bűnözők számára, ugyanakkor Keszthelyen és 
környékén kiváló a közbiztonság. Ehhez hozzájárulnak a polgárőrök is, akik rendszeresen jelen vannak rendezvénye-
ken és a települések különböző pontjain.
A rendvédelmi szervek nemcsak Keszthelyen, hanem a környékbeli településeken is ellenőriztek.

Összevont ellenőrzést 
tartott a rendőrség és 
társszervezetei. A Ba-
latoni Közbiztonsági 
Koordinációs Bizottság 
keretében a szórakozóhe-
lyeket látogatták meg az 
egyenruhások.

Razziázott a rendőrségRazziázott a rendőrség

A Balaton közbiztonságáért kötöttek megállapodást Somogy, Veszprém és Zala megye polgárőr  
szövetségei a vízi polgárőrökkel. A szerződéssel megerősítették a szervezetek partneri szerepét is. 
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A Fejér György Városi Könyvtár szervezésében 14. alkalommal várja 
az olvasni vágyókat a strandkönyvtár a Városi strandon.

A beiratkozott tagok számára ingyenes a szolgáltatás, 
míg a többi érdeklődőnek regisztrációhoz kötötten 
díjmentes, csak kauciót kell fizetni. Egész héten át, 
hétfőtől vasárnapig 10 órától 17 óráig várják az olva-
sókat. A háromszáz darabos könyvkészlet kölcsönzése 
mellett lehetőség van harmincötféle napilap, folyóirat 
olvasására. A könyveket akár négy hétre, míg az újsá-

gokat egy órára kölcsönözhetik ki. Magyar, német és 
angol nyelvű kötetek olvasása mellett rejtvényfejtéssel 
is tölthetik idejüket az érdeklődők. A már jól ismert 
„Neked mennyit ér?” könyvvásár is nyitott a strandlá-
togatóknak. 
Az időjárástól függően augusztus 19-ig várják az olvas-
ni vágyókat.

Strandol a könyvtár

 

A konyhakész termékek a balatoni 
tógazdaságokban szigorú minőségi 
követelmények betartásával nevelt 
halakból készülnek.
– Két halfajt és két tájfajtát hasz-
nálunk, az egyik a ponty, a másik 
pedig a süllő. A ponty fajon belül 
használjuk a balatoni sudárpontyot 
és a varászlói tükrös tájfajtánkat. 
Ez a két hivatalosan bejegyzett és a 
Balaton vízgyűjtőjén élő és szaporí-

tott tájfajta – mondta Szári Zsolt, a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója. 
Tiszta, a halfajra jellemző, mellékíz 
nélküli termék előállítása a cél, ami-
hez alacsony zsírtartalmú halakat 
kell termelni. A feldolgozott készít-
mények elő- és mélyhűtött formában 
kerülnek a fogyasztókhoz. A balato-
ni hal feldolgozását végző üzemben 
540 főt alkalmaznak.  

A Halgazdálkodási Zrt. célja, hogy 
azt a gasztronómiai minőséget érjék 
el, amit a Balaton nyújt. Ehhez a tár-
saságnak vissza kellett szerezni azo-
kat a tógazdaságokat, melyek egykor 
a Balatonnal kapcsolatban álltak. A 
„Balatoni hal” brand létrehozását  
az Agrárminisztérium is támogatta.  
A tárca célja, hogy az egy főre eső 
éves halfogyasztás 2030-ra elérje a 
7,6 kilogrammot.

 

Kutyák és gazdáik is 
nagy lelkesedéssel mé-
rették meg magukat az 
úszóversenyen. A vetél-
kedőn több kategóriában lehetett 
indulni, a legkisebbek és a legna-
gyobbak is kipróbálhatták magukat. 
Az akadálypályán trükkversenyt is 
szerveztek. A négylábúak kiválóan 

teljesítettek, jutalomfalattal vagy 
játékkal motiválták őket a gazdáik. 
A kutyás park egész nyáron nyitva 
van, de időről időre programokat 
is szerveznek. A létesítmény mára 

már közösségi helyként is működik, 
de a szervezők a strandolás mellett 
szórakozási lehetőséget és hasznos 
programokat is szeretnének kínálni 
az ide látogatóknak.

Játék és tanulás két- és négylábúaknak

Új fejezet kezdődik, a balatoni 
hal kilenc év után újra visszake-
rülhet az éttermek kínálatába.  
Az eredetmegjelöléssel védett, 
uniós oltalom alatt álló termék  
a Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt. és a Halker Kft. együtt-
működésének köszönhetően 
juthat a fogyasztók asztalára.

A balatoni hal visszatért

Dog Beach Festet 
tartott a Keszthelyi 

Kutyás Park és Piknik-
kert. A programra az 

ország számos pontjá-
ról érkeztek vendégek.

Major Veronika mindent megnyert 
Sportpisztolyban 25 méteren, standard 
pisztolyban, valamint 10 méteres lég-
pisztolyban is aranyérmet szerzett Major 
Veronika a Nemzeti Lőtéren rendezett 
országos bajnokságon. A BEFAG Keszthelyi 
Erdész Lövészklub Európa-bajnoka kimagaslott 
a mezőnyből eredményeivel az elmúlt hétvégén. 
A csangvoni világkupa (ott második lett) után elő-
ször indult versenyen, és nemzetközileg is jó eredmé-
nyeket lőtt a fővárosban.
– Gyakorlatilag tökéletesen alakult a hétvége, nagyon elégedett 
vagyok a lőtt sorozataimmal és a három aranyéremmel egyaránt. 
Várom már az Európa-bajnokságot – mondta.
Keczeli Zoltán tanítványa továbbra is vezeti a világ- és Európa-bajnoki 
válogatók után 25 méter sportpisztolyban a világranglistát. Szeptember-
ben Wroclawban Európa-bajnokságon, majd októberben a világbajnokságon 
szurkolhatunk neki.

A kerékpárlopások megelőzé-
sének alapvető feltétele egy jó 
minőségű kerékpárlakat, vagy 
kerékpárzár. Emellett tovább 
fokozhatjuk a biztonságot, ha a 
kétkerekű adatait, fényképekkel 
együtt regisztráljuk egy speci-
álisan erre a célra létrehozott 
adatbázisban. Az ide feltöl-
tött adatokhoz a rendőrség is 
hozzáfér. Ha minden elővigyá-
zatosságunk ellenére mégis 

ellopnák a kerék-
párunkat, az összes 
szükséges adat és fényképek 
birtokában azonnal körözhetik 
az egész országban az eltűnt 
kerékpárt. Így nagyobb valószí-
nűséggel visszakerülhet jogos 
tulajdonosához. Ezt a célt 
szolgálja a BikeSafe Országos 
kerékpár-regisztrációs prog-
ram. Otthonról, az interneten 
keresztül is regisztrálhatunk 

pár perc alatt, de a rendőrség 
is segítségünkre lehet ebben. 
Keszthelyen 2022 augusztus 
21-ig, a Városi Strand bejá-
ratánál lévő Bűnmegelőzési 
Irodában, naponta 10:00 és 
17:00 óra között várjuk a biz-
tonságérzetüket fokozni kívánó 
kerékpártulajdonosokat.

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 



Csárdafesztivál 08.18–21.
Szent István-napi Retró Tabán 08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás 08.19–21.
Hold-Fény-Mesék 08.19.
Időkapszulák	 08.19–21.
Magyar Ízek Utcája 08.19–21.
Mandoki	Soulmates	koncert	 08.19.
Mesterségek Ünnepe 08.19–21.
Művészkert	 08.19–21.
Operett Korzó 08.19–21.
Pannónia hajó 08.19–21.
Panorama	Classical	 08.19–21.
Szabadrét Fesztivál 08.19–20.
Utcazene	Fesztivál	és	Food	Truck	Show	 08.19–21.
Városok Sétánya 08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé 08.20.
Díszünnepség és Tisztavatás 08.20.
Szent Korona-látogatás 08.20.
Ünnepi	szentmise	és	Szent	Jobb-körmenet	
a Szent István-bazilikában  08.20.
Tűz	és	fények	játéka	 08.20.

Divat & Design Fesztivál 08.20–21.
Hősök	Útja	 08.20–21.
Kapisztrán	téri	programok	 08.20–21.
Road Movie Live 08.20–21.
Sporthősök	 08.20–21.
Varázsliget 08.20–21.

Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN, 
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A Google Play és 
a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App 
Store® és az Apple® az Apple Inc. védjegyei.

TÖLTSD LE A SZENT ISTVÁN NAP 
APPLIKÁCIÓT, HOGY KÖNNYEDÉN 
ELIGAZODJ A PROGRAMOK ÉS 
HELYSZÍNEK KÖZÖTT! 
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KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

KNOCK OUT

NORVÉGIA
FŐVÁROSA

RIDEGEN

EGÉSZ
KEZDETE!

SZÁNKÓ,
RÉGIESEN

TALAJ-
MŰVELŐ
ESZKÖZ

PAPIROS-
LÁMPA

ÖSSZEDŐL
OXIGÉN

ÉS FLUOR
ELEKTRON

ELZÁRÁS
KETTŐS BETŰ

MÚLT IDŐ
EGYIK JELE
VÉGÉN OLT!

LÁTTA
AZ ESETET

SZAGLÓ-
SZERV

MARIE
CORELLI
ANGOL
ÍRÓNŐ

GONDOLATA

SZERELEM
ISTENE

KERESZTÜL

ÉSZSZE-
RŰSÉG

A
GONDOLAT

FOLYTATÁSA

PRESSER
GÁBOR

ZENEKARA
KISASSZONY,

ANGOLUL

NÓGATÁS
KEZDETE!

TEA-
DÉLUTÁN

JOGILAG ÉR-
VÉNYTELEN

SAJT-
FÉLESÉG

SZÉTNYOM

FÖLÉNYES-
KEDŐ

DOKUMEN-
TUM RÖV.

TÜNDÖKLŐ
SZÍNŰ MÁZ

FŰSZE-
REZETT

LÁNGELME

RÓMAI
EGYES

IPARI
NÖVÉNY

TE ÉS
MÁSOK

NYUGTA-
LANKODÁS

DAGASZT

BORVÁROS

HEGYES
FÉM

TÁRGY

HOZZÁÉPÍT
KELETI

FEJFEDŐ
GERENDA

SEMMIKOR
SEM

... NAGY
MÁRIA;

SZÍNÉSZNŐ

INAS
MUNKA MÉR-
TÉKEGYSÉGE
A CGS-REND-

SZERBEN
FRANCIA
MEGYE-

KÖZPONT
PÁTY

HATÁRAI!

ÖTLET

GERMÁNIUM
VEGYJELE

ÜRES PÓZ!
INFOR-
MÁCIÓ-

TECHNOLÓ-
GIA RÖV.

CIN

DARABON-
KÉNT

VADGALAMB

FLUOR
VEGYJELE

KENŐOLAJ
MÁRKA Y

Keszthely Fő téri  
üzlethelyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth Lajos u. 41. sz. 
alatti ingatlan déli oldalán található, belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely főterén korábban vendéglátóhelyként üzemelt 147 m2 alapterületű 
összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi 
és szolgáltató tevékenység esetén 452.319,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenységekre vonatkozó 
bérleti díj mértékét a 285/2021. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az 
üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. augusztus 19. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszt-
hely város alpolgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbí-
rálásának határideje 2022. augusztus 24. (szerda), melyet követően a pályázók írásban kapnak 
értesítést. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilváníthatja.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-580, 
83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2022. augusztus 18-áig a helyiség megte-
kinthető.
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Suzuki Keszthely - Kor-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellet)  |  Telefon: +36 83 511 040 °  +36 30 8630 221 |  E-mail: info@suzukikeszthely.hu  |  
Internet: www.suzukikeszthely.huSuzuki Keszthely - Kor-Autó Kft.

8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett)   Telefon: +36 83 511 040 • +36 30 8630 221   E-mail: info@suzukikeszthely.hu
Internet: www.suzukikeszthely.hu

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

Malaga 35 műfű   
2–4 méter széles tekercsben 
(szálmagasság 30 mm felett)   

5 999 Ft/m2 

Racers padlószőnyeg   
4 m széles tekercsben 3 599 Ft/m2 

Titan Aqua   
10 mm Cognac vízálló laminált padló 
(kopásállóság: 33-közületi) 8 599 Ft/m2

Field sárga-zöld  
sötétítő függöny,   
150 cm széles tekercsben  
3 599 Ft/fm 
 

Rombo szőnyeg    
80x150cm-es mérettől, 
13 990 Ft/darab-tól 

kedvezmény minden teljes  

árú termékre és kiegészítőre 

(egyéb akcióval/kedvezménnyel nem vonható össze) 10%10%

KlubkártyásKlubkártyás
          napok!          napok!

Ezen a hétvégén  

vasárnap is nyitva:  9-13-ig


