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A fiatalokat is  
kiválóan szolgálja

– Hotspotot avattak  
Keszthelyen

A bűnmegelőzési iroda  
is segített

– eredményes nyarat zárt  
a rendőrség

Dolgoztak  
a régészek 

– újabb ásatásokat  
végeztek Fenékpusztán

További friss hírek a Keszthelyi Televízió és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/keszthelyitv

Verkliünnep 
Keszthelyen
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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.
Amint az átadás során elhangzott, az 
önkormányzat az Európa Kulturális 
Fővárosa program támogatásával léte-
sített közösségi teret, illetve telepített 
okospadot. Fiatalok körében végzett 
felmérés alapján döntöttek úgy, hogy 
a VSZK buszpályaudvar felőli keríté-
sénél létesítik ezt a közösségi pontot. 
A köztéri okospad teljes mértékben 
megújuló energiával üzemel. USB-
portokon keresztül és vezeték nélkül 
is tölthetőek az okostelefonok, táb-
lagépek és egyéb eszközök. Ingyenes 
internetelérést is biztosítanak az itt 
megpihenőknek. Az állomás a Város-

védő Egyesület tervei alapján készült. 
A VSZK kerítése mentén sétányt 
alakítottak ki, ahová az okospadhoz 
hasonló stílusú padokat helyeznek 
majd el.
Nagy Bálint beruházásokért felelős ál-
lamtitkár hangsúlyozta: szerették volna 
a fejlesztést a mai kor kihívásainak 
megfelelően úgy modernizálni, hogy 
az eredeti funkcióját ne veszítse el. A 
beruházást a Veszprém–Balaton Euró-
pa Kulturális Főváros 2023 keretében 
tudták előkészíteni, megvalósítani. 
Az állomás jó lehetőségeket biztosít a 
fiatalok számára. 

– Ehhez kapcsolódik egy olyan prog-
ram, amely már korábban elkezdődött, 
és mi folytatjuk, kiterjesztjük. Ez az 
egész városról ad különböző infor-
mációkat, bekapcsolódási lehetőséget 
programokba, szolgáltatásokba – 
mondta Manninger Jenő polgármester.  
– Azt lehet mondani, hogy Keszthely 
élen jár az úgynevezett digitalizált 
városok, vagy másképpen okosvárosok 
programban.
Hozzátette: a városvezetés tervei közt 
szerepel, hogy a Területi Operatív 
Program forrásait is felhasználja a 
digitalizációs fejlesztésekhez. 

-on is!

Lapunk következő száma 2022. szeptember 23-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 

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM
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Népszerű a hotspot-állomás

A Vajda János Gimnázium 
negyed évezredes múltja 
olyan tekintélyes történel-
mi örökség, amilyennel 
hazai, de még európai 
összehasonlításban is csak 
kevés intézmény büszkél-
kedhet – hangzott el az 
intézmény 250. tanévnyitó-
ján. 
A Balaton Színházban 
tartott rendezvényen Man-
ninger Jenő, Keszthely pol-
gármestere úgy fogalmazott: az elmúlt 
időszakban kormányzati támogatásból 
megtörténtek a régóta várt ablakcse-
rék, felújították az udvart, s új kaput 
is állítottak. Mint mondta: az elmúlt 

években egyre jobb eredményeket ért el 
az iskola, amely a vidéki gimnáziumok 
rangsorában előkelő helyen szerepel. 
Biró Patrik, a fenntartó Nagykanizsai 
Tankerületi Központ szakmai vezetője 

kiemelte: a Vajda fogalom 
lett a negyed évezred alatt. 
Varga Sz. Gábor igazgató 
hangsúlyozta: az iskola az 
indulástól kezdve folyama-
tosan szolgálja Keszthely és 
térsége oktatásügyét. Az ala-
pító, gróf Festetics Pál tudta, 
hogy az ország viszonyainak 
javításához az iskoláztatás 
kiterjesztésén keresztül vezet 
az út. Ebből az elgondolásá-
ból született meg 1772-ben a 

keszthelyi gimnázium, amelyet tanár- és 
diákgenerációk értékteremtő munkája, 
valamint a társadalmi környezet folya-
matos támogatása hamarosan az ország 
neves intézményeinek sorába emelt.

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!

 

     Két választott   

  felülethez 
      egyet mi 
  adunk ajándékba!

Népszerű a buszpályaudvar mellé telepített hotspot-állomás. Az okospad 
 két hete üzemel, ez idő alatt már 3300-an vették igénybe a szolgáltatásait. 

A 250. tanév a Vajda-gimnáziumban
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Korábbi és jövőbeni gazdászgenerációk 
találkoztak Keszthelyen, ahol a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Geor-
gikon Campusán tanévnyitót tartottak, 
és az 50, 60, 70 éve végzett egykori hall-

gatóknak díszdiplomákat adtak át.
Gyuricza Csaba rektor kiemelte: a hazai 
mezőgazdaság felzárkózott a világ 
élvonalához, de nehéz feladat vár a ma 
és a jövő gazdászaira, mérnökeire. A 

háború és a járvány következtében is 
teljesen másfajta felkészültségre lesz 
szükség, mivel egyre több embert kell 
ellátni a világban élelmiszerrel, egyre 
kisebb rendelkezésre álló területről. 
Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: a Georgikon, 
a város és a térség jövője elválasztha-
tatlan egymástól, és örömteli, hogy új 
szakok is indulnak. Mindez bizalmat 
és hitet ad. Dr. Rózsa László, a Georgi-
kon Campus főigazgatója elmondta: a 
225 éves intézmény ma is élő tradíciót 
jelent a magyar agrároktatásban. Man-
ninger Jenő polgármester Keszthely 
polgáraivá fogadta a fiatalokat, azt 
kívánva nekik: érezzék jól magukat, 
de mindenekelőtt végezzenek eredmé-
nyes munkát, készüljenek fel a jövőre, 
s egy életre kötődjenek a városhoz.

A rendezvényen átadták a Bakonyi 
Károly-díjat is, amit dr. Szabó Péter, a 
MATE Georgikon Campus általános 
főigazgató-helyettese és dr. Kondorosy 
Előd egyetemi tanár vehetett át.

„Nehéz, de szép feladatokkal”

A magyar verklisek 
mellett osztrák, német, 
szlovén, szlovák és svájci 
zenészek tekerték a hang-
szereket a főtéren és a sé-
tálóutcában. A legidősebb 
fellépő elmúlt nyolcvan 
esztendős, a hangszer, 
amin játszott pedig több 
mint százéves volt. Fontos 
a városvezetésnek is, hogy 
Keszthelyen színes, érde-
kes programok legyenek. 
Ez a fesztivál turistacsalo-
gató kulturális ínyencség 
– emelte ki Manninger 
Jenő, Keszthely polgár-
mestere, hozzáfűzve: 
amióta az ember van, akar 
zenét hallani, az ugyanis 
alkalmas a társasági életre, 
jó a hangulata, ezért természetesen támogatjuk a rendezvényt. 
Külön öröm, hogy szép verkliket hoznak a városba, Keszthely 
hírnevét ez is erősíti.

A régi korok kellemes hangulatát idéző fesztiválra sokan vol-
tak kíváncsiak. Amint a verklisek elmondták, szívesen térnek 
vissza egy év múlva Keszthelyre. 

2017-ben nyert TOP-os pályázaton az 
Összefogás Keszthelyért Egyesület.  
A négyszázmillió forintot helyi identi-
táserősítő programokra, játszóterek és 
közösségi terek fejlesztésére fordították. 
Az egyesület mellett a városban aktív ci-
vil szervezetek, alapítványok, a gazdasági 
élet szereplői, Keszthely önkormányzata 
és a Helikon Kastélymúzeum vett részt a 
projekt megvalósításán.
– Körülbelül hatvanmillió forintot 
költöttünk el a stratégia, illetve az egész 
pályázati rendszer működtetésére. Ezen 
kívül különböző pályázatokat írtunk 
ki, amelyek keretében megújultak a 
városi játszóterek, kisközösségi helyek. 
A városban valamivel több, mint húsz 
különböző programot tudtunk támogat-
ni – árulta el a pályázattal kapcsolatban 
Pálinkás Róbert, az Összefogás Keszthe-
lyért Egyesület elnöke.

– Öröm visszatekinteni erre az elmúlt 
időszakra, hiszen nagyon sokat dolgoz-
tunk azért, hogy mindez létrejöjjön, 
megvalósuljon – nyilatkozta Vozár 
Péterné alpolgármester.

Megtudtuk: még két folyamatban 
lévő projekt van hátra, az Ugrifüles 
Szabadidőpark fejlesztése Keszthely-
Kertvárosban és az Erzsébet Liget közös-
ségi park és tér kialakítása.

Verklisek zenéltek Keszthelyen

TOP-os pályázatot zártak
Projektzárót tartott az Összefogás Keszthelyért Egyesület a Helikon Kastélymúzeumban.  
Négyszázmillió forintot költhettek el az elmúlt években kulturális és közösségi terek infrastrukturális  
fejlesztésére és helyi közösségszervezésre Keszthelyen, a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva.

Verklifesztivált tartottak Keszthelyen, idén ötvenöt fellépő negyven verklivel szórakoztatta  
a közönséget. Az érdekes és látványos programra sokan voltak kíváncsiak.

Véget ért a szezon, bezárta kapuit a keszthelyi bűnmegelőzési iroda. Az Asbóth-iskola rendészeti szakos 
diákjai és más középiskolák tanulói hét héten át teljesítettek szolgálatot a Városi strand bejáratánál.  
Az összehangolt bűnmegelőzési tevékenységnek köszönhetően az idén nem volt sem strandi lopás, sem 
autófeltörés Keszthelyen.

A diákok nemcsak a városi, hanem a 
Libás és a Helikon strandon is tevé-
kenykedtek. Az ide érkező turistákat és 
a helyi lakosokat is tájékoztatták, hogy 
mit tehetnek vagyontárgyaik védelmé-
ben. A fiatalokat a rendőrség munka-
társai is segítették. 
– Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk tevé-
kenykedni, szükség van az önkormány-
zat, az állampolgárok és a rendőrség 
összefogására, hiszen a bűnmegelőzés 
három pilléren nyugszik – emelte ki 
Tóth László, a Zala Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Alosztályá-
nak vezetője.
A bűnmegelőzési iroda működését 
Keszthely önkormányzata is támo-
gatja, hiszen a városvezetés kiemelten 
fontosnak tartja a turisták és a lakosok 
biztonságát. Manninger Jenő, Keszt-
hely polgármestere kiemelte: a rendőri 

jelenlét önmagában 
visszatartó erő a 
bűnözőknek.
Keszthely bűnmeg-
előzési mutatói az 
elmúlt években is jók 
voltak. A rendőrség 
az idén három fő 
célt tűzött maga elé: 
láthatóbb jelenlét, 
aktív bűnmegelőzés 
és segítségnyújtás. 
– Markáns csökkenés 
következett be a va-
gyon elleni bűncselekmények számában 
Keszthelyen. A nyári turisztikai szezon-
ban nem volt strandi lopás, a közvet-
len környezetében lévő parkolókban 
autólopás, feltörés, illetve gépkocsiból 
történő egyéb vagyon elleni jogsértés 
sem történt – hangsúlyozta dr. Andor 

László, a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
vezetője.
Keszthely vezetése, valamint a megyei 
és helyi rendőrkapitányságok munka-
társai köszönetet mondtak a diákoknak, 
akik helytállását ajándékkal is elismer-
ték.

Segített a bűnmegelőzési iroda
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A Magyar Falu Program háromszori támogatásának köszönhetően összesen 70 millió forintból újulhatott 
meg a pölöskei római katolikus plébánia. Az épület nagyon rossz állapotban volt, a főfalakon kívül mindent 
fel kellett újítani.

Az ünnepélyes 
szentelésen – 
melyen jelen 
volt Soltész 
Miklós, a Mi-
niszterelnök-
ség egyházi 
kapcsolato-
kért felelős 
államtitkára 
és dr. Udvardy 
György veszp-
rémi érsek 
– Nagy Bálint, 
az Építési és 
Beruházási 
Minisztérium 
államtitkára, a 
térség ország-
gyűlési képvi-
selője hang-
súlyozta: a 
plébánia igazi, élő közösségi 
térként tud funkcionálni, 
iskolai és templomi foglal-
kozásoknak lehet helyszíne, 
vendégházként, táborhely-
ként is használható, de akár 

nagyobb családi progra-
moknak is helyet adhat. A 
vidéki életben különösen 
fontos a közösségépítés, 
és egy faluban a közösségi 
funkciókat ellátó plébánia 

épülete és udvara nagy érték 
tud lenni. Különösen olyan 
emberközpontú és vendég-
szerető plébános vezetése 
alatt, mint Tódor Szabolcs 
atya – tette hozzá. 

– Az is öröm 
számomra, hogy 
ezzel a beruhá-
zással keresztény 
gyökereinket 
erősítjük, mert 
azt látjuk, Európa 
jelenleg válság-
ban van. Talán 
Magyarország 
az utolsó bás-
tyája a normális 
értékeken alapuló 
társadalmaknak, 
és ez itt, vidéken 
még inkább érez-
hető. A Magyar 
Falu Program azt 
a cél szolgálja, 
hogy a vidéki élet 
kényelmesebb és 
élhetőbb legyen, 

hogy a falvak meg tudják 
tartani népességüket, fejlőd-
jenek, és kiszámítható jövő-
képet mutassanak a magyar 
családoknak – fogalmazott 
Nagy Bálint.

BalatoOFF címmel a Festetics-kastély parkjából háromórás  
élő adással, balatoni szezonzáró, őszköszöntő műsorral  
jelentkezett a Keszthelyi Televízió. 

A csapathoz műsorvezetőként Rácz 
Zsuzsi, Joshi Bharat és Várkonyi 
Attila csatlakozott. Sok-sok érdekes-
ség között szó esett egyebek mellett 
a Balatonról, kutyákról, egészséges 
étkezésről, esztétikai kezelésekről, 
sportról, a Verklifesztiválról is, és fellé-
pett Zoltán Erika, Éliás Jr. és Auguszt 
Bárió. A beszélgetések mellett átalakító 
sarok is működött, Varázspálca névvel. 
Két hölgy vállalta, hogy stílustanács-
adó, sminkes és fodrász segítségével 
átváltoztassák. Garamvölgyi Krisz-
tián koktélokat kevert, ismertetve az 

alapanyagokat. Az élő adást mintegy 
két és fél hónapos közös munka 
előzte meg. A műsor ötletgazdája, a 
BalatOFF produkciós vezetője Man-
ninger Beáta, a Keszthelyi Televízió 

programigazgatója.
– A várakozásokon felüli, az elképze-
léseinket meghaladó volt a minőség, 
amit produkálni tudtunk. A műsor 
semmiben nem különbözött az orszá-
gos televíziók produkcióitól – fogal-
mazott Manninger Beáta. – Büszkeség, 
hogy a Keszthelyi Televízió munka-
társai vették az akadályokat, épp úgy, 
mint azok a 16-17 éves fiatalok, akik 
részesei a televíziónk gyakornoki 
programjának. Szerencsére az idő 
kegyes volt hozzánk, előkészítő munka 
pedig akadt jócskán. 

Reggel 9-től építették a színpadot, ál-
lították be a berendezéseket, hogy este 
17 órától minden rendelkezésre álljon, 
megfelelő minőségben működjön a 
szórakoztató műsor során. 
Meg kell jegyeznem, programigazga-
tóként, produkciós vezetőként ezzel a 
megvalósult ötletemmel kicsit tiszte-
legni szerettem volna a hagyományos, 
klasszikus televíziózás szórakoztató 
műfaja előtt. Soha életemben nem 
tapasztaltam olyan fegyelmezett kon-
centrációt, amit a produkció lebo-
nyolítása során a harminc kollégám 
tanúsított. Külön öröm volt együtt 
dolgozni korábbi kolléganőimmel, 
Szurdoki Erika rendezővel és Keszeg 
Viktória feliratozóval, valamint a sztár 
műsorvezetőkkel is.

Plébániát szenteltek Pölöskén

Javaslatkérés „Pro Cultura 
Keszthely” kitüntető címre
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
„Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet adományoz-
hat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, 
gazdasági társaság számára, aki/amely Keszthely város 
kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen 
kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevé-
kenységével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg 
adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturá-
lis értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a 
javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján (https://
www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdemé-
nyezéseket részletes indokolással 2022. szeptember 30. 
napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármestere 
címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés 
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).

Manninger Jenő polgármester

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

„Egy szál virág szebben beszél…” mondja el érzéseit, 

érzelmeit, kívánságait virágnyelven. Születésnapra, 

névnapra, partikra, esküvőkre és kegyeleti 

megemlékezésekre, vagy csak úgy…. 

Szabott székszoknya bérelhető esküvőkre, 

konferenciákra, rendezvényekre!

BalatOFF  
– nyárbúcsúztató
őszköszöntő
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Az „Aktív strand” címet viselő pro-
jekt célja kiemelni a városi attrakci-
ókat. Ebbe a sorozatba illeszkedett a 
nyár végéig tartó strandi program. A 
főként a fiatalabb korosztályt célzó 
elemek egyike az „adrenalin kihívás” 
volt, amin nagyon sokan részt vettek. 
Az aktív résztvevők élménykupono-
kat kaphattak, amikkel kedvezmé-

nyesen próbálhatták ki a vízi parkot, 
a kajakozást és még sok minden 
mást. Kovács Szabolcs, a program 
kidolgozója elmondta: idén a Hello 
Keszthely applikációban is létrehoz-
tak kihívásokat, ahol az érdeklődők 
pontokat tudtak gyűjteni, melyeket 
a pontboltban válthatnak különböző 
előnyökre.

Aktív strandolók a Balatonon

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
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Dimout Vines csokoládé  
sötétítő függöny   
295 cm-es tekercsben 13 862 Ft/fm 
Készfüggönyként is kapható:  
140x270 cm-es méretben 12 999 Ft/darab

Resist 8mm Salon  
vízálló laminált padló   
kopásállóság: 33 (közületi)   
7 199 Ft/m2

Rama brown futószőnyeg  
67 cm széles tekercsben 3 699 Ft/fm (beige  
színben is elérhető, 80 cm széles változatban is)

Unicorn 001-pink  
padlószőnyeg  
4m széles tekercsben  
4 099 Ft/m2

Platinum pink flower 
szőnyeg 

26 990 Ft-tól/darabtól 
(80x150 cm-es mérettől)

2022. 
SZEPTEMBER  

8-11.

 laminált padlóra, vízálló 
padlóra, padlószõnyegre, 

mûfûre és minden  
termékkör kiegészítõire 

(egyéb akcióval / kedvezménnyel 
nem vonható össze)

darabszõnyegre, tapétára, 
függönyre, karnisra és 

minden termékkör  
kiegészítõire  

(egyéb akcióval/kedvezménnyel 
nem vonható össze)

10%
KEDVEZMÉNY

20%
KEDVEZMÉNY

Ezen a hétvégén a nyitva: 

szombat: 8-14-ig

vasárnap: 9-13-ig

Német-magyar kutatási program keretében régészeti feltárásokat végeznek 2006 óta Fenékpusztán. 
Három komoly szakmai intézmény munkatársai dolgoznak a hosszú távú projekten azért, hogy minél 
több információt kapjanak a római erődről. 

Újabb ásatások Fenékpusztán

Ezért fogott össze a Göcseji Múze-
um, a Balatoni Múzeum és a lipcsei 
Közép-Kelet-Európa Kutatóintézet. 
Korábban számos előzetes geofizikai 
felmérést végeztek, hogy tisztázzák 
a korábbi ásatások helyét, meghatá-
rozzák az épületek alaprajzát, a falak 
vonalát. Összesen 130 éve dolgoznak 
a területen.
Két év után a mostani újabb ásatáson 
két helyszínt tártak fel, a magtár déli 
részének előcsarnokát és a nyugati 
kaput. Kiástak egy falrészt, ami a 
Festeticsek korában még állt, és a ma-
jorság mellett volt. Korabeli munká-

latok nyomait fedezték 
fel a régészek. Nemcsak 
a kaputornyon belüli át-
alakítások mutatkoztak 
meg, hanem különféle 
szerszámok és csontok 
is napvilágra kerül-
tek. Nemcsak szakmai 
körökben publikálják az 
eredményeket, hanem 
az amatőr érdeklődők 
kíváncsiságát is szeret-
nék kielégíteni. Ennek 

érdekében több kiállítást is rendeznek 
folyamatosan. 
Havasi Bálint régész, a Göcseji Mú-
zeum igazgatóhelyettese elmondta, 
hogy egy régészeti parkot is szeret-
nének létrehozni a kutatási területen. 
Ezt a tervet kiállításon is bemutatták, 
melynek volt interaktív része is. Hein-
rich-Tamáska Orsolya kutatásvezető 
beszélt azokról a kváderkövekről, 
melyeknek a helyét ugyan megtalál-
ták, de a köveket már nem. Rengeteg 
követ bányásztak ki a kaputoronyból 
is. Dokumentálás után az állagmeg-
óvás miatt visszatemetik a leleteket, 

de a pontos helyüket feljegyzik. 
Idén az ásatási munkákhoz a Balatoni 
Múzeum eszközöket biztosított. Az 
intézmény igazgatója, Németh Péter 
fontosnak tartja a feltárások kapcsán 
keletkezett eredményeket. Az egykori 
késő római erőd sok évszázadon ke-
resztül működött, fejlődött Pannónia 
feladása után is. Olyan központként 
működhetett, amely a térségben a 
mezőgazdasági termékeket biztosí-
totta. Korábbi feltárások alkalmával 
bebizonyosodott, hogy a hetedik 
századig éltek a fenékpusztai erődben 
rómaiak és a velük keveredő barbár 
csapatok. A szakemberek szerint a 
főépület már a 3. század végén állt, de 
a 44 tornyú erőd csak a 4. század kö-
zépső harmadában épült köré. Azért 
egyedülálló a lelőhely, mert Pannó-
nia területén itt egyedülálló módon 
követhető a rómaiak továbbélése. Az 
erődön kívül korábban feltárt, ötezer 
sírt magába foglaló temetőben körül-
belül ezer sírt ástak ki. Az erődnek 
volt két tornya a Balaton partján is, 
ami utalhat arra, hogy kikötőjük is 
lehetett a rómaiaknak.     

A keszthelyi identitás erősítéséért
A Georgikon Majormúzeum 
adott otthont a „Keszthelyi 
identitás erősítése” program-
sorozat zárórendezvényének. 
Ötvenötmillió forintot 
költöttek azokra az esemé-
nyekre,  amiket „A helyi 
identitás és kohézió erősítése 
Keszthelyen” című TOP-os 
pályázat keretében tartottak. 
A konzorcium Keszthely 
Város Önkormányzatából és 
a Keszthelyi Városfejlesztő 
Nonprofit Kft.-ből állt.
Krupla Marcell projektmene-
dzser lapunknak azt nyilat-
kozta: a projekt közösségi 
beszélgetésekkel kezdődött, 
majd több akciót is megvaló-
sították, illetve programokat, 
részvételi fórumokat tartot-
tak. 

Tóthi Attila nem tős-
gyökeres keszthelyi, de 
régóta a város lakója. 
Lokálpatriótaként 
dolgozik a település 
érdekében, nevéhez 
fűződik a Hello Keszt-
hely applikáció, ami 
a projekt keretében 
valósult meg.  
A Bábelhal Webstudio 
Kft. ügyvezetője elmondta: 
nagyon szereti a közössé-
get, ami a városban van. Jó 
Keszthelyen gyereket nevelni, 
és lakni – tette hozzá.
A pályázat egy része a Keszt-
helyre beköltözöttek beil-
leszkedésével foglalkozott. 
Létrehoztak számukra egy 
Facebook-csoportot „Keszt-
helyi lettem” címmel.

– Elég jól mozgatja az ide 
költözőket, s igyekszik kö-
zöttük barátságokat, ismeret-
ségeket, együttműködéseket 
generálni. Nagyon fontos, 
hogy ne csak válasszák 
Keszthelyt lakhelyül, hanem 
jól is érezzék magukat itt. 
Ezért a projekt is sokat tett, és 
mi Keszthely város vezetése 
nevében is szeretettel várjuk 

őket, és igyekszünk segíte-
ni – mondta Vozár Péterné, 
Keszthely alpolgármestere. 
Több mint kilencven prog-
ram valósult meg a pályá-
zatban, kétezer főnél többen 
voltak a rendezvényeken.  
A projektben részt vevők 
a pályázat lezárása után is 
tovább dolgoznak a helyi 
identitás erősítésért. 

Az augusztusi hétvégéken a 
keszthelyi Városi strand aktív 

programokkal, ügyességi 
játékokkal, streetball bajnok-

sággal, vízi akadályversennyel, 
minigolfkupával és egyéb, csa-

ládokat megmozgató progra-
mokkal várta az érdeklődőket. 



112022. Szeptember 9.   Balatoni KRÓNIKA

Ünnepi szentmisén köszöntötték 75. születésnapja alkalmából  
dr. Léber Mihály atyát a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban.

Szentmisén köszöntötték

Mihály atyát 1971-ben szentelték pappá. 
1989-től volt a keszthelyi Magyarok Nagyasz-
szonya templom plébánosa, 2004-től címzetes 
prépost. Sokat segített a cserkészeknek, hogy 
biztos anyagi hátterük legyen. A Ranolder Já-
nos Katolikus Általános Iskola létrehozásában 
is meghatározó szerepe volt.
Megtelt a templom a tiszteletére adott szent-
misére, családtagjai, barátai, volt munkatársai 
és a hívek köszöntötték. Mezei András plébá-
nos elmondta, hogy kezdő káplánként került 
a keszthelyi plébániára, és két évig dolgozott 
Mihály atyával. Nagyon jó embernek tartja az 
ünnepeltet, aki nagyon szerette a közösséget,  
a híveket – tette hozzá.
Léber Mihály atya napjainkban a hévízi Szent 
Lukács Idősek Otthonában lakik. Családtagjai 
minden hétvégén látogatják. 
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Egy pályázatnak köszön-
hetően a Festetics Lovas 
Bandérium huszárainak tíz 
egyenruhát tudtak készít-
tetni.
– Megidéztük a hagyo-
mányt, a múltat, a Fes-
tetics-örökséget. Ezen 
munkálkodunk, hogy azt az 
értéket továbbvigyük, amit 
több száz éven keresztül a 
Festetics család generációi 
e területen elértek – nyi-

latkozta lapunknak Varga 
Zoltán főszervező.
Táncos Anita divattervező 
nevéhez fűződött a huszár 
egyenruhák tervezése és 
elkészítése.
– Arra törekedtünk, hogy 
inkább csak rekonstruál-
juk a korhű változatukat, a 
Hetedik Huszárezredét, az 
1849-eset. Viszont ma azok 
az anyagok nem megtalálha-
tóak, így ezért nekünk elég 

kreatívnak kellett lennünk 
ebből a szempontból. Pró-
báltunk olyan anyagokkal 
kompenzálni, ami illeszke-
dik a kastély miliőjéhez, elég 
nemes és elegáns – fogal-
mazott.  
A 14–18 év közötti gyer-
mekek nagyon látványos 
és nehéz lovasbemutatót 
tartottak.
– A huszárok is csináltak 
ilyen alaki gyakorlatokat an-

nak idején, és bemutatóztak 
is a kastélyban régen – tud-
tuk meg Vitéz Viktóriától, a 
Festetics Lovas Hagyomány-
őrző és Kulturális Egyesület 
elnökétől.
A kétnapos fesztiválon 
volt még szabadidomítá-
si program, láthatták az 
arisztokrácia lovas szokásait 
az érdeklődők, de kutyás 
bemutatóval is készültek a 
szervezők.

Színes, sokrétű programmal várták az érdeklődőket a Helikon Kastélymúzeumban, ahol két teljes napon 
át a lovaké volt a főszerep. Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Régmúlt idők lovas fesztiválját.

Régmúlt időkRégmúlt idők  lovas fesztiváljalovas fesztiválja

 

A Kis Szent Teréz és a Magyarok Nagyasszonya plébániák hívei 
találkoztak egymással a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
helyi csoportja szervezésében. Elhangzott: az 1940-es évek elejéig egy 
plébánia volt a városban. Aztán megépítették a karmelita templomot, 
ami plébánia rangot kapott, és a közösség kettévált. Így szükséges és 
fontos, hogy a hívek ismerkedjenek egymással, együtt legyenek.  
A szervezők úgy fogalmaztak, a találkozó elsődleges célja, hogy a 
keszthelyi hívők közösségét minél jobban összekovácsolja.

Plébániák huszadik találkozója

Huszadik alkalommal szervezték meg a plébániák 
találkozóját Keszthelyen, a rendezvénynek a Magyarok 
Nagyasszonya plébánia adott helyet.

A Mária Rádió negyedik alkalommal 
szervezte meg táborát Keszthe-
lyen. Ahogy az elmúlt években, úgy 
a fiatalok idén is a média világával 
ismerkedhettek. A zömében közép-
iskolás korú diákok előadásokat 
hallgattak meg és gyakorlati kurzu-
sokon vettek részt. A rádiózás mellett 
a televíziózás rejtelmeivel is megis-
merkedhettek. Ebben a Keszthelyi 
Televízió volt a partner, mely második 
éve vesz részt a fiatalok oktatásában. 
A szerkesztőségi életbe, a műszaki 
háttérbe is betekinthettek, megis-
merve a stúdiót s a televízióban zajló 
munkafolyamatokat, a műsorvezetés 
kulisszatitkait.

A médiával 
ismerkedtek

BORVÁLOGATÁS
www.garaipiviz.hu

 
Bevezető áron!
990 Ft
Új
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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 

 

 

A migráció erősödése miatt a rendőrség személyi állományát megerősítik  
egy új állománycsoporttal, a szerződéses határvadászokkal. 

Határvadászokat toboroznak

A részletekről dr. 
Andor László rendőr 
alezredes, keszthelyi 
kapitányságvezető 
elmondta: a határva-
dászok a Készenléti 
Rendőrség Határvadász 
Ezred szerződéses 
állományába kerülnek, 
szolgálati feladataikat 
hazánk schengeni 
külső határszakaszain, 
Bács-Kiskun, Csong-
rád-Csanád, Békés, 
Hajdú-Bihar, és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, az ottani 
megyei rendőr-főkapi-
tányságok illetékességi 
területén található, 
kijelölt határrendészeti 
kirendeltségek műkö-
dési területén fogják ellátni.
– A feladatuk speciális lesz, mivel 
kizárólag az államhatár őrzését, a 

jogellenes migráció megakadályozá-
sát, az államhatáron történő illegális 
belépési kísérletek megakadályozását, 
továbbá az illegálisan belépett szemé-

lyek feltartóztatását és 
az ideiglenes biztonsági 
határzár túloldalára 
történő kísérését fogják 
végrehajtani – fogal-
mazott. A jelentkezés-
sel és a képzéssel kap-
csolatos mindennemű 
információ a rendőrség 
honlapján, a www.
police.hu/szerzodeses-
hatarvadasz-kepzes 
online linken érhető el, 
illetve azok valameny-
nyi rendőri szervnél, 
valamennyi munka-
társamnál személyesen 
is elérhetőek. Amit 
fontosnak tartok még 
elmondani, hogy a je-
lentkezést személyesen 
is le lehet adni bárme-
lyik rendőri szervnél, 
így akár a Keszthelyi 
Rendőrkapitányságon 
is.
A sikeres felvételt 
követően a jelentkezők 
egy négyhetes, 160 

órás képzésen vesznek részt, amely 
elvégzését követően állnak ténylege-
sen szolgálatba.
– Amit kínálunk: stabil, hosszú távú 
munkahely, rugalmas szolgálatszer-
vezés, már a képzés során járó havi 
illetmény, a szolgálatba lépést követő-
en havi szinten járó biztos, kiszámít-
ható jövedelem. Emellett évi cafetéria 
juttatás, egyéb szociális támogatások, 
segélyek, utazási költségek támogatá-
sa, az alapszabadság mértéke és annak 
évenkénti növekedése, az ingyenes 
munkahelyi egészségügyi alapellátás, 
valamint keresőképtelenség idejére 
járó megfelelő mértékű távollétidíj-
támogatás is jár. A Készenléti Rendőr-
ség Határvadász Ezredének megfelelő 
létszámmal történő feltöltése érde-
kében kiemelt toborzási feladatokat 
látnak el munkatársaim, amelynek 
keretében igyekszünk minél szélesebb 
körben eljutni az állampolgárokhoz, 
hogy megismerkedhessenek a szerző-
déses határvadász hivatással, ebben a 
toborzó munkában pedig kérjük min-
denkinek a közreműködését. Bízom 
abban, hogy minél többen fognak 
jelentkezni a határvadász hivatásra, 
mivel, ahogy már említettem, egy 
kiszámítható és biztos munkahelyet 
tudunk garantálni – tette hozzá  
dr. Andor László.

Kilencvennyolcan neveztek a 41. Nemzetközi Sakkversenyre.  
A nagy hagyományokra visszatekintő megmérettetés egyben a 
13. Dr. Hévízi László-emlékverseny is volt. A VSZK biztosította 
idén is küzdelmek helyszínét. Nyolc napig tartott a viadal.  
A nagy részvételi szám a profi szervezésének köszönhető.
– Nagyon szeretik Keszthelyt, hiszen öt országból rendszeresen 
érkeznek a sakkversenyre. Magyarországról Debrecentől kezdve 
Nyíregyházán, Budapesten keresztül egészen Szombathelyig, 
Sopronig – közölte Szalai István főszervező.
A baráti hangulatú versenyen komolyan vették a sakkozók a par-
tikat. Izgalmas játszmák voltak a nyolc nap alatt. Idén is a tavalyi 
győztes, Ress Tamás nyerte meg a versenyt. A FIDE mester jelen-
leg NB II.-ben, az Esztergom színeiben játszik.
– Mint minden évben, most is jól éreztem magam. A mezőny 
szokás szerint erősnek bizonyult. A verseny nagyon szoros volt 
egészen az utolsó forduló közepéig, és csak akkor dőlt el az első 
hely sorsa – tudtuk meg Ress Tamástól. A képzeletbeli dobo-
gó második fokára Czeglédi Barna Jr. állhatott fel, a harmadik 
helyezett Becskei Zoltán lett.
A díjátadáson jelen volt Manninger Jenő, Keszthely polgármeste-
re, aki méltatta a verseny jelentőségét.

Közel százan a sakktábláknál

Közlekedésbiztonság
A kerékpározás biztonságos módjára tanították 
az általános iskolásokat Keszthelyen.  Elméleti és 
gyakorlati oktatáson vettek részt a gyerekek, ahol 
játékos formában ismerkedhettek meg a közleke-
dés alapjaival. 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 
című projekt keretében tartott rendezvényen min-
den résztvevő kapott egy, a biztonságos kerékpá-
rozáshoz elengedhetetlen kellékcsomagot. Négy 
kerékpárral bővült a városi kerékpárállomány, amit 
a bukósisakkal és kiegészítő eszközökkel együtt 
gyerekek tudnak használni a megszerzett tudás 
birtokában. Tíz forgalmasabb gyalogátkelőhely-
hez a kerékpáros közlekedésbiztonság növelése 
érdekében „Hajtva tilos, tolva szabályos!” feliratú 
táblákat helyeztek ki.
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VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója szeptemberben is várja 
a véradókat. 12-én (13–16), 19-én (13–16) és 26-án 

(13–16) a Vérellátóban lesz véradás. Szeptember 8-án 
(11.30–14.00) Hévízen, a Szent András Kórházban, 
15-én (15–18) Reziben, a Laky Demeter Turistaház-
ban, 29-én (16–18) Zalaszántón, a Pethő-kúriában 
várják a véradókat. A Légimentő Szolgálattal közös 

véradást szerveznek szeptember 23-án (13–18) a 
Festetics-kastélyban. 
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Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

pályázati referens 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely város honlapján:  
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. szeptember 30.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Belvárosi üzlethelyiség 
bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja 
a Keszthely, Fő tér 4. szám alatt található belvárosi, önkor-
mányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.
A Keszthely város főterén, a városi piac bejáratával szemben, 
forgalmas helyen található üzlethelyiség alapterülete 17 m2 
(az üzlethelyiséghez közös használatú kiszolgáló helyiségrész 
tartozik, amely további 4 m2). Az üzlet minimálisan elvárt 
bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató 
tevékenység esetén 64.617,- Ft/hó + áfa (az egyéb tevékeny-
ségekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 285/2021. (X. 28.) 
számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet 
előtti közterületen árubemutatás céljára terület bérelhető. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 12. 
(hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2022. szeptember 15. 
(csütörtök). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá 
azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a bérleti díjra vo-
natkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai 
közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart 
versenytárgyalást).
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhe-
tő. Előre egyeztetett időpontban 2022. szeptember 9-éig a 
helyiség megtekinthető.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján 
értékesíti a keszthelyi 3836/3/A helyrajzi számú, 
Keszthely, Erzsébet ligetben található, 150 m2 
alapterületű szociális épületet. Az induló vételár 
42.785.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos 
jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezett-
ség nem terheli). 
Az ingatlan Keszthely kedvelt sétálóövezetében,  
a Halászcsárda közvetlen szomszédságában, a 
Balatoni Bringakör mellett, a volt Sport Kemping 
területén található épület. Az épület felújításra és  
a hasznosítási célnak megfelelő átalakításra szorul.  
A pályázat feltétele, hogy az épület kizárólag a 
közösség számára látogatható higiéniai központ, 
kerékpáros pihenőhely és ezzel együtt megvalósuló 
vendéglátó létesítmény céljára hasznosítható. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptem-
ber 30. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely 
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határ-
ideje 2022. október 4. (kedd). További felvilágosítás 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető.  
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban  
2022. szeptember 29-éig megtekinthető.  
A pályázat teljes szövege megtalálható a https://
www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Eladó Keszthely,  
  Erzsébet ligeti szociális épület

BűnmegelőzésBűnmegelőzés
Vetélkedővel, táborokkal és előadásokkal hívták fel a bűnmeg-
előzés fontosságára a figyelmet a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
munkatársai „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 
című projekt keretében. A többéves múlttal rendelkező program 
már kimutathatóan komoly sikereket ért el. A titok nyitja a kortárs 
segítők bevonása, a bűnözési szituációk megteremtése és sze-
mélyes példákon keresztül az áldozati szerep ismertetése. 
A középiskolások a bűnmegelőzési vetélkedővel játékosan, 
improvizációs játékokon keresztül mérették meg magukat. Így 
saját maguknak kellett például az iskola igazgatója vagy a saját 
szüleik szerepébe bújni. A szerepjáték során a társadalmi követ-
kezményekkel szembesítették egymást a diákok, megelőzve az ismeretlen, és akár következ-
mények nélkülinek tűnő bűncselekmények elkövetését. 
A vetélkedő mellett a diákok előadásokat hallgathattak az iskolai erőszakról, 
az internet veszélyeiről a civil akadémia közreműködésével. Az idősebb 
korosztálynak pedig az „unokázós csalásokról”, trükkös lopásokról, va-
gyon- és áldozatvédelemről tartottak ismeretterjesztő előadásokat.
Kortárs képzés keretében élmény- és drámapedagógiával ismer-
tették a bűnmegelőzés fontosságát a kiskamasz korosztállyal 
a nyári táborokban. A tábor különlegessége, hogy kortársaik 
segítségével élik át bűnelkövetéssel kapcsolatos helyze-
teket. A tábor során többek között vagyon- és önvédelmi 
praktikákat sajátíthattak el a gyerekek, megismerkedtek a 
vízirendészet és a vízimentők munkájával is. A szervezők 
célja az volt, hogy a gyerekek számára sokkal könnyebb 
legyen a tetteik következményeinek mérlegelése.
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A hirdet썗sben megjelen썿tett aut쎣k illusztr쌴ci쎣k. A Kia Niro Hybrid 쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,4-4,7 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 100-107 g/km, a Kia Niro Plug-in Hybrid 
쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,6-5,1 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 104-115 g/km; a Kia Niro EV elektromosenergia-fogyaszt쌴sa: 16,2 kWh/100 km. A megadott fogyaszt쌴si 썗s 
k쌴rosanyag-kibocs쌴t쌴si 썗rt썗kek az aktu쌴lis jogszab쌴lyok 쌴ltal meghat쌴rozott m썗r썗si elj쌴r쌴s ((EU) 2017/1153) szerinti m썗r썗sekb쎮l sz쌴rmaznak. A fenti 썗rt썗kek meghat쌴roz쌴sa az RDE (val쎣s 
vezet썗si felt썗telek melletti kibocs쌴t쌴s) vizsg쌴lattal kieg썗sz썿tett 쏒j WLTP (k쎨nny쏤g썗pj쌴rm쏤vekre vonatkoz쎣, vil쌴gszinten harmoniz쌴lt vizsg쌴lati elj쌴r쌴s szerinti m썗r썗si ciklussal t쎨rt썗nt.
Az adatok t쌴j썗koztat쎣 jelleg쏤ek, egyes konkr썗t m썗r썗si eredm썗nyek ezekt쎮l elt썗rhetnek, k쏗l쎨nbs썗geket mutathatnak.

V쌴lassz b쌴rmilyen utat, 
mindenre van megold쌴sunk.
Az 쏒j Kia Niro csal쌴d.

Gadácsi-Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Tel.: 83 511 040 | www.kiagadacsi.hu |info@gadacsi.hu


