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Beruházások  
a Georgikon Campuson

– a városnak is fontosak  
a fejlesztések

Jó nyarat zárt  
a rendőrség 

– alig történt bűncselekmény  
a térségben a szezonban

Dolgoznak  
a restaurátorok 
– megújul a temetőben  
a Szent Miklós-kápolna
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Keszthelyi  
Táncpanoráma20.
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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.

Huszadik alkalommal, négy napon át a 
tánc kapta a főszerepet Keszthely kul-
turális életében. A Nemzeti Táncszín-
ház és a Balaton Kongresszusi Központ 
és Színház közös szervezésében idén 
öt nagy sikerű előadást élvezhetett a 
közönség. A klasszikus és a modern 
balettelőadásoktól kezdve a néptánc-
bemutatókon át a mesebalettig magas 
színvonalú előadásokat láthatott a 
tánckedvelő közönség. A program a 
Pécsi Balett Piroska és a farkas című 
mesebalett-előadásával kezdődött, 
amit a kiváló táncművész, Molnár 
Zsolt adaptált táncszínpadra. Az első 
felnőttelőadásban a Pécsi Balett mű-

vészei a szerelem drámáját, a Carment 
mutatták be. A jubileumi rendezvé-
nyen Manninger Jenő polgármester 
elismerést adott át a Pécsi Balett tár-
sulatnak az előadást követően. Ünnepi 

gondolataiban kiemelte, hogy 
a két évtizede zajló, magas 
színvonalú rendezvényre 
nagy igény van Keszthelyen, 
bízik abban, hogy a folyta-
tásnak sem lesz akadálya a 
következő években. 
A fesztiválprogram második 
napján a Duda Éva Társulat 
Ramazuri című látványos 
kortárs előadását élvezhette 
a közönség. Az élő zenével 
kísért, speciális eszközök új-
szerűsége mellett a szellemes 

koreográfiákban a humor és a dráma 
egyaránt megjelent a színpadon.  
A 20. Táncpanorámán a Magyar Ál-
lami Népi Együttes a premiert köve-
tően Keszthelyen mutatta be Ünnep 

című műsorát fergeteges előadásban, 
amelyben a Kárpát-medencében élő 
magyarság tradicionális kultúrája ele-
venedett meg egy régi mesén keresztül. 
A záróelőadáson Ertl Péter, a Nemzeti 
Táncszínház igazgatója köszönte meg a 
két évtizedes együttműködést. 
A Táncpanoráma zárásaként Vozár 
Péterné, Keszthely alpolgármestere 
nyitotta meg a Balaton Színházban azt 
a kiállítást, ami az 1952-ben alakult 
Magyar Állami Népi Együttes életét 
mutatja be. A tárlat október 9-ig láto-
gatható.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
SZEMSZÖGBŐLM

Á
S

Keszthelyen a táncnak és táncmű-
vészetnek régóta hagyománya van. 
A Táncpanoráma is azt erősíti, hogy 
a mindennapjaink része legyen ez a 
művészeti ág. 

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!

Jubileumi Táncpanoráma
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A programok között szerepelt petanque-bemutató, pódiumbe-
szélgetés, kézműves-foglalkozás. Fellépett a Tekergő Bábszín-
ház, a Móka Palota, a Szűcsinger, Bardóczky L. Csaba dalköltő 
és a BB Jazzy popduó. A Varga Endre és Bódis Bettina alkotta 
együttes koncertjét a zsinagógában tartották.
– Nagyon jól éreztem magam. Mindig különleges, ha egy 
templomban szólalhat meg egy koncert. Igyekeztünk olyan 
dalokat hozni, amiket mi is szeretünk játszani és az itteni kö-

zönségnek is abszolút befogadható. Megtalálni azt a hidat, ami 
összeköti a zenészt és a templomban lévő hallgatókat. Ilyenkor 
az ember lelke kicsit megemelkedik, hogy ilyen helyszínen 
zenélhet. A hangzásról nem is beszélve, mert az akusztika itt 
kiváló volt – árulta el Bódis Bettina énekesnő.
A fesztivál részeként még vezetett történelmi sétákat tartottak 
a Vajda János Gimnáziumnál, a Goldmark-udvaron, a zsina-
góga Biblia-kertjében és a premontrei rendháznál.

Kultudvar  
három helyszínen

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta: áttekin-
tik az infrastruktúrát, azt a jelenlegi hallgatói, oktatói 
és kutatói létszámhoz kívánják igazítani. A MATE célja, 
hogy a mai igényeknek megfelelő campus jöjjön létre 
Keszthelyen.
A bejárás az egyetem sportpályáján kezdődött. A létesít-
ményt nemcsak a hallgatók, hanem a keszthelyi atléták 
és a város lakossága is használhatja. Régi terv a pálya fel-
újítása, ez várhatóan a közeljövőben megtörténik. Bővül 
a használók köre is, hiszen a Haladás SE is e helyen edz 
majd. A burgonyatárolót tavaly megépítették, hamaro-
san teljesen elkészül. Az új létesítményben már zajlik a 
munka. A Georgikonon kiemelten fontos a kutatás, így 
ez a terület jelentős hangsúlyt kap. Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztésére is figyelmet fordítanak.

A nyári szezonban fontos feladat volt, hogy láthatóbb rendvédelmet működtessen a rendőrség a Balaton-
parton, illetve a turisztikai szempontból frekventált településeken. Ezt úgy tudták megvalósítani, hogy a 
Keszthelyi Rendőrkaptányság segítséget kapott Zala megye több rendőri szervétől, Győr-Moson-Sopron 
megyétől, a Készenléti Rendőrségtől, polgárőrségtől és az önkormányzatoktól. 

Az önkormányzat anyagi támogatás-
ban részesítette a rendőrséget, hogy a 
közterület-felügyelettel több szolgálatot 
tudjanak ellátni a városban, valamint 
szintén támogatták, hogy a bűnmegelő-
zési iroda működhessen a Városi stran-
don, illetve annak vonzáskörzetében. 
– Számunkra a kihívást leginkább a 
megemelkedett személy- és járműfor-
galom jelenti ebben az időszakban. A 
legnagyobb baj az, hogy a Balaton-part 
évről évre vonzani szokta az utazó 
bűnözőket is, ezeket gátoltuk meg 
– nyilatkozta lapunknak dr. Andor 
László, a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
vezetője. – Jelen voltunk mindenütt. 
Akik jogsértő cselekmények elkövetésé-
re szakosodtak, belátták, hogy ide nem 
érdemes jönni, mert nagy valószínűség-
gel fennakadnak a szűrőhálón – tette 
hozzá a kapitány. 
A nyári időszakban működik a Balatoni 
Közbiztonsági Koordinációs Bizottság. 
Több kötelező jellegű feladatot írnak 
elő a rendőrség, illetve a társszervek 
számára. Ezenkívül a rendőrség saját 
hatáskörben is elrendelt különböző 

közbiztonsági, bűnügyi, illetve közleke-
désbiztonsági akciókat. 
Dr. Andor László elmondta: kiemel-
kedő eredményeket értek el a nyáron, 
nem volt utazó bűnözés, nem volt 
besurranásos lopás, a betöréses lopások 
száma jelentősen lecsökkent. Strandi lo-
pásra, kerékpárlopásra, alkalmi lopásra 
sem került sor. A bolti lopások száma 
emelkedett egy kicsit, de ezek elkövetőit 

majdnem minden esetben el is fogták. 
Nem történt vagyon elleni erőszakos 
bűncselekmény, rablás, zsarolás, ki-
fosztás. Nem törtek fel és nem loptak el 
egyetlen gépjárművet sem. A külön-
böző rendezvényekhez köthető testi 
sértések, garázdaságok száma jelentős 
mértékben csökkent. 
A másik nagy feladat a közlekedésbiz-
tonsági helyzet javítása volt. Egy évre 
vetítve a közlekedési balesetek hatvan 
százaléka ebben az időszakban történik.
– Nagyon nehéz feladat. Segítséget 
kaptunk ebben is, a szezonban keve-
sebb sérüléses baleset volt Keszthelyen 
és a turisztikához köthető Balaton-parti 
településeken is. A rendezvények is za-
vartalanul, eseménymentesen zajlottak 
le. Rendőri szempontból eredményes 
nyári szezont zártunk. Szeretném itt is 
megköszönni a munkatársaimnak, az 
önkormányzatoknak, a társszerveknek, 
más rendőri erőknek és a polgárőrök-
nek a segítő, támogató munkát. Együtt 
ismét tudtunk tenni azért, hogy a régió 
biztonsága erősödjön – fogalmazott 
Andor László.  

Szinte alig volt bűnözés a szezonban

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa prog-
ram támogatásával valósult meg idén a Kultudvar kulturális 
fesztivál. A kétnapos esemény kapcsán a keszthelyi zsi-
nagógában, a Fejér György Városi Könyvtárnál, a második 
napon pedig Várkertben várták a kultúra iránt érdeklődő 
közönséget.

A Georgikon fejlesztése Keszthely városának is 
fontos. Manninger Jenő, Keszthely polgármeste-
re hangsúlyozta: a település vezetése szeretné, 
ha a lakosság is tudna a fejlődésről, azokról az 
egyetemi beruházásokról, amelyek megvalósultak 
vagy a jövőben készülnek majd el. Nagy Bálint 
országgyűlési képviselő, beruházásokért felelős 
államtitkár kiemelte: a szakmai tartalom mellett 
nagyon fontosak azok a fajta infrastrukturális fej-
lesztések, amik a szakmai munka és tudás minél 
jobb elmélyítését teszik lehetővé.
Közös cél, hogy az egyetem és a város lakosságá-
nak az élete minél szorosabban összefonódjon.

Az igényeknek megfelelve
Az elkészült, a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztéseket nézte át a Magyar Agrár- és Élettudomá-
nyi Egyetem és Keszthely vezetése. A Georgikon az elmúlt években folyamatosan fejlődött, új burgo-
nyatárolót, klímakamrát építettek, és tervben van a sportpálya megújítása is. 

A Festetics Concours d’Elegance 
találkozó keretében szeptember 
elején első alkalommal sorakoz-
tak fel a Helikon Kastélymúzeum 
parkjában szebbnél szebb, egy-
kori luxusjárművek. A rendez-
vényhez csatlakozott a Magyar 
Veteránjárművek Szövetsége.

Autócsodák  
– Festetics Concours d’Elegance

A kiállítás főszervezője Tóth Csaba PhD, a Helikon Kas-
télymúzeum stratégiai vezetője volt, aki elmondta: a főúri 
környezet méltó hátteret adott az oldtimer járműveknek. 
– A rendezvényre érkező közel negyven jármű előzetes 
regisztrációt követően, előzsűrizés után kaphatott részvé-
teli lehetőséget, amely biztosította a Concours d’Elegance 
színvonalát – mondta, hozzáfűzve: a fődíjat egy 1934-es 
angol gyártmányú Siddeley Special Six nyerte. A közönség-
díjat a legtöbb szavazattal egy 1956-ban gyártott Jaguar XK 

140 kapta. A MAVAMSZ különdíját egy magas színvonalon 
restaurált, 1936-ban gyártott Adler Junior érdemelte ki. Át-
adták a Millers Oils Hungary által felajánlott díjat is, amit egy 
1955-ben készült MG TF 1500-as angol gyártmányú roadster 
kapott.  
A vörös szőnyegen felvonult járművek osztatlan sikert arattak 
a népes közönség körében. A szervezők bejelentették, hogy 
szeretnének hagyományt teremteni a találkozóval, így azt 
várhatóan jövőre is megrendezik majd.



6 Balatoni KRÓNIKA   2022. Szeptember 23. 72022. Szeptember 23.   Balatoni KRÓNIKA

A Magyar Falu Program támogatásával  
újult meg az esztergályhorváti kultúrház,  

melynek avatásán Nagy Bálint beruházásokért 
felelős államtitkár, országgyűlési képviselő  

méltatta a fejlesztést.

Elhangzott: az ön-
kormányzat 25 millió 
forint támogatást nyert 
2021-ben a kultúrház 
külső-belső felújításá-
ra. A munkálatok 2021 
őszén kezdődtek, és idén, 
nyár végén fejeződtek be. 
A beruházás fontos volt, 
hiszen a kultúrház 1959-
ben épült, és azóta nem 
volt felújítva. Elavult-
tá vált, és energetikai 
korszerűsítésre is szorult, 
hiszen egész évben 
használják a település 
közösségi programjainak 
helyszíneként. 
A felújítás során az 
épület külső, részben 

pedig belső korszerűsí-
tése történt meg: amely a 
régi homlokzati és belső 
nyílászárók, valamint a 
tetőhéjazat cseréjét, a vil-
lamos hálózat felújítását 
és a belső terek festését 
foglalta magába.  
– A Magyar Falu Prog-
ram lényege, hogy a 
valódi közösségi célokat 
szolgáló fejlesztéseket 
támogassa, amelyekkel 
a vidéki élet könnyebb, 
komfortosabb lehet 
– fogalmazott Nagy 
Bálint, azt kívánva, hogy 
a kultúrház sok vidám 
közösségépítő program 
helyszíne legyen.

Idén a Kulturális Örökség 
Napjai keretében megvaló-
suló program egy informatív 
séta volt. Az érdeklődök 1500 
métert tettek meg Klinger 
László régész-muzeológus 
és Kerner Gábor műemlék-
védelmi szakmérnök vezeté-
sével. 

A nem mindennapi sétán Keszthely középkori templomait 
mutatták be, sok-sok új információval ellátva a résztvevő-
ket. Az érdeklődők a Szent Miklós-kápolna történetével 
ismerkedtek meg először. Onnan a Szent Lőrinc-templom-
ba mentek, majd a program a Fő téri ferences templomban 
ért véget.
– 1984-ben indult ez a kezdeményezés, az Európai Unió 
karolta fel, Magyarországon 1999 óta ünneplik meg ezt a 
két napot. Keszthely rendkívül gazdag műemlékekben. A 

központi műemlék-nyilvántartás közel 150 műemlékről, 
illetve műemléki környezetről tud Keszthelyen. A Balatoni 
Múzeum minden évben igyekszik programot szervezni 
ezekre a napokra, így volt ez idén is. Az első napon a Szent 
Miklós-temetőt és a kápolnát lehetett megtekinteni – nyi-
latkozta Klinger László.
A program második napján ismét elmentek a kápolnához, 
és a régész szemüvegén keresztül is megtekintették az ott 
látható emlékeket.

Petanque a történelmi parkban

A komfortosabb 
vidéki életért

A jó célt szolgáló, színes, szórakoztató 
programnak a Keszthelyi Kutyás Park, 
Piknikkert és Strand adott otthont. A 
program résztvevőinek nagyon fontos 
volt az állatvédelem, a menhelyek 
támogatása. Egyre több kutya kerül ál-
latvédő egyesületek által a menhelyek-
re. Támogatást legtöbbször magánsze-
mélyektől, civil szervezetektől kapnak. 
Volt, aki több kutyával érkezett 
Keszthelyre a kutyás parkban megren-
dezett találkozóra. Az ország minden 
részéből jöttek gazdik kedvencükkel. 
Nem volt ritka a kutyások között, aki 
mentett, örökbefogadott kutyával vett 
részt a jótékonysági napon. 
A második buldog- és 

mopsztalálkozót 
számos program 
színesítette. A kutyák 
gazdáinak többsége 
benevezett a kutya-
szépségversenyre, ami 
az egyik legnépszerűbb 
program volt. Hobbi 
és keverék kutyákkal 
egyaránt lehetett jelent-
kezni. Mosolyt csalt az 
arcokra az „ölbefutó” 
és a gazdifelismerő 
verseny is. Kisméretű és nagyobb 
kutyákkal futottak gazdáik. Sokan 
vásároltak jutalomfalatokat, játékot és 
tombolát a találkozón, aminek a teljes 

bevételét az állatvédők kapták meg. A 
keszthelyi adománygyűjtő találkozón 
közel százötven kutya és gazdája vett 
részt, hogy segítse a Vahur Állatvédő 
Egyesület munkáját.

Jótékonysági buldog- és mopsztalálkozót tartottak Keszthelyen. Az ajkai Vahur Állatvédő Egyesülettel  
közösen rendezték meg a beach partit. 

Kulturális  
Örökség 
Napjai

    Rangos sporteseményt, nemzetközi petanque-versenyt rendeztek a Festetics-kastély parkjában.

A Balaton Sportegyesület szervezésében megrendezett megmérettetés résztvevőit Vozár Péterné alpolgármester köszöntötte, kiemelve 
a verseny turisztikai jelentőségét. A verseny megnyitóján Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója elmondta, hogy hosszú 
út vezetett a programig, de nagy öröm számukra, hogy a kastély a sportrendezvénynek helyszínt tudott biztosítani. 
A hatnapos Centrope Cup verseny elődöntői már korábban lezajlottak. Keszthelyen a döntő résztvevői, valamint az I. Festetics Petanque 

Kupa nemzetközi duplett versenyre nevezők játszottak.  
A franchise rendszerű verseny hat országon megy keresztül. 
Magyarországi fordulója Keszthelyen zajlott 53 csapattal 
triplettben. Onnan a legjobb 16 egyenes kiesésben továbbjutott 
a döntőbe. Havasi Rita, a versenyt szervező Balaton Sportegye-
sület elnöke arról adott tájékoztatást, hogy a Festetics-kupára 
húsz csapat nevezett; aki a Centrope Cup versenyen kiesett, 
az is csatlakozhatott a megmérettetésre. A nemzetközi duplett 
petanque-versenyre és az I. Festetics-kupa megmérettetéseire 
még Izraelből, Nepálból is érkeztek versenyzők, hogy össze-
mérjék tudásukat az egyre népszerűbb francia eredetű játék-
ban. A hazánkban is kedvelt sportban hat pályán játszottak a 
háromfős csapatok egymás ellen a Festetics-kastély gyönyörű 
történelmi parkjában.

Zalaszentgróton, a Szent Gróth Termálfürdőben rendezték 
meg a 6. Zalai Mentős Pikniket. A rendezvényen részt vett 
Nagy Bálint beruházásokért felelős államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, aki megköszönte a bajtársak áldozatos, 
felelősségteljes munkáját, és további erőt kívánt a tevé-
kenységükhöz.

Négylábúak a négylábúakért
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Nemessányi Klára festő-
restaurátor művész három 
kollégájával vállalta, hogy 
a kápolnán idén nyáron és 
ősszel is dolgoznak az állag-
megóvás és újabb freskók 
feltárása érdekében. Mint 
elmondták, július közepé-
től október végéig tartanak 

a munkálatok. A szakemberekből álló csapat 
a vállalás egy részét már teljesítette. A 2004-
ben restaurált külső falképek retuskorrekciója 
és a hidrofóbizálás megismétlése biztosítja, 
hogy újabb tíz évig jó állapotban maradnak a 
falképek. A kápolnán belül azt vállalták, hogy a 
Vaszary Kolos nevéhez is köthető 1909-ben és 
1914-ben fölkerült enyves kifestés teljes fotódo-
kumentációját elkészítik, utána pedig feltárják a 
középkori falképeket. A munka során a nyolc-

tíz centis vakolatréteg nagy részét eltávolították 
a falakról mechanikusan, kalapácsokkal. Most 
kezdték meg a finomfeltárást, tisztítást. A mun-
ka során négy köbméter sitt keletkezett.  
– A szentélyben töredékesen, de elég sok meg-
maradt falképet találtunk, és egy ülőfülkét. Ez 
meglepett minket, mert ilyen picike szentélyben 
ez nem jellemző – mondta Nemessányi Klára. 
– Teljesen ki volt festve a kápolna, kívül-belül. 
Több sorban szentek álló alakjait találtuk, a 
hajóban is és a szentélyben is – tette hozzá a 
restaurátor művész.
A nyugati és bejárati falon, a jelenlegi karzat 
mögött megvannak a középkori falképek, glóri-
ás szentek alakjai kerültek elő, melyek zuzmóte-
lepekkel fedettek. A csapat október végére végez 
a feltárással, tisztítással és konzerválással. A fő 
cél az volt, hogy meghatározzák, mi az, amiből  
a helyreállítást meg lehet tervezni.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara VII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusán Zala megyéből 
Lukácsné Turbéki Beáta, a Keszthelyi Kórház ápolási igazgatója Szakmai díj elismerésben részesült.

Szakmai díjban részesült

Amint elhangzott, Lukács-
né Turbéki Beáta 2013 óta 
dolgozik a Keszthelyi Kór-
ház ápolási igazgatójaként. 
Az ápolás szervezése, a 
dolgozók képzése, tovább-
képzése mellett felügyeli a 
minőségirányítási rend-
szert. Célja a minőségi 
betegellátás elérése, erősí-
tése. Feladatkörét a lehető 
legjobb szakmai tudással 
látja el, problémamegol-
dó és szervezőkészsége 
a járvány időszakában is 
megmutatkozott. A vakcinák érke-
zésének időpontjára megszervezte 
az oltópontot, működtetését pedig 

folyamatos készenléttel biztosította. 
Egyaránt fontosnak tartja a ma-
gas szintű ápolási tevékenységet, a 

betegekkel és a kollégákkal 
való jó kapcsolatot, valamint 
az egészségügyben dolgozók 
szakmai, erkölcsi megbecsü-
lését, a kollegialitást. Ápolási 
vezetőként mindig pozitívan 
fogadta és támogatta a kama-
rai tevékenységet. A területi 
oktatási bizottság tagjaként, 
KTK-ellenőrként, vizsgabi-
zottsági tagként aktívan segíti 
a munkát. Munkáját nagyfo-
kú empátia, megbízhatóság, 
felelősségvállalás jellemzi. 
Kimagasló teljesítményével 

hozzájárul az egészségügyi ellátás és 
a szakdolgozói tevékenység fejleszté-
séhez.

Restaurálják  
a Szent Miklós- 

temetőkápolnát, 
mely 1909-ben 

épült ekletikus-
neoromán  
stílusban. 

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

Keszthely Város Jegyzője álláshirdetést tesz közé  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal KÉT Fő

takarítói 
munkakörÉNEK betöltésére.

További részletek és az álláshirdetés teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely Város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. október 14.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 41/2022. (II. 24.) és a 99/2022. (IV. 28.) számú képvi-
selő-testületi határozatának megfelelően módosítani 
kívánja Keszthely, Balaton-part városfejlesztési komp-
lex program keretében megvalósuló  fejlesztéseket 
érintően Keszthely város helyi építési szabályzatáról 
szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletét.

Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormány-
zat – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ és 38.§ 
alapján – véleményezési szakasz keretében lakossá-
gi fórum megtartásával partnerségi véleményezést 
folytat le. 
Erre figyelemmel a módosításról lakossági fórumot 
tartunk 2022. szeptember 26-án (hétfőn) 15.00-kor  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők  
2022. október 4. napjáig a
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda 
oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a polgármes-
teri hivatal főépítészi irodájában.

Írásos észrevételüket 2022. október 4. napjáig 
nyújthatják be elektronikus úton a polgarmester@
keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely város 
polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címez-
ve. 
A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel:
Manninger Jenő polgármester

Restaurálják  
a temetőkápolnát

A nyári hónapokban nyolcvanötezer látogató kereste fel a Helikon Kastélymúzeum madárparkját. 
Rigó Gábor vezető sem számított ilyen magas számra. Azt tapasztalták, hogy növekedett a hazai vendégek 
aránya. A látogatóknak volt mit nézni és etetni is. Ötvenkét faj háromszáz példánya látható a Pálmaház  
szomszédságában. Sok madár kézből is eszik, köztük az egyik koronás daru. Sokan kifejezetten Totó miatt ér-
keznek ide. A sztárhattyú tavasszal pótapa lett, öt árva hattyút vett a szárnyai alá gondozójával, Rigó Gáborral.  
A feketenyakú hattyúk és a fekete hattyúk is közkedveltek. Utóbbiaknál egy pár már a fiókáival lubickol,  
a másik pár pedig most kotlik. A madárparkban minden állatot párban mutatnak be. Nem cél a szaporítás,  
ha mégis költenek a madarak, akkor a szaporulatot értékesítik. A bevételt takarmányozásra és új fajok 
beszerzésére fordítják. Ősszel is érdemes ellátogatni a madárparkba. A vízimadarak hímjei hamarosan újra 
színpompás tollakat öltenek, hogy lenyűgözzék a tojókat és a vendégeket is. 

Rekordok a madárparkban
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A Pelso Társaság az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal közösen jótékonysági céllal 
újra – immár negyedik alkalommal – megszervezi a Pelso-estet a Festetics-kastélyban.

A szervezők képviseletében Horváth Imre és Fekete 
György elnökségi tag elmondta: a Pelso jótékonysági est 
az elegáns szórakozási lehetőség mellett a segítségnyúj-
tásról szól. A rendezvényen összegyűjtött (és a 11749039-
20093635 bankszámlára „jótékonyság” megjegyzéssel 
felajánlott) összeget és a tombola bevételét a Keszthelyi 
Zöldmező utcai Általános Iskola Diákotthon és Spe-
ciális Szakiskola keretein belül működő Értelmi Fo-
gyatékos Gyermekekért Alapítvány javára, az értelmi 
fogyatékos gyermekek megsegítésére ajánlják fel.
– A szlogenünk: „Segítsünk másokon, mert a mások 
is mi vagyunk” – fogalmazott az elnök, akitől meg-
tudtuk: összesen mintegy száz fő vesz részt az esten, 
néhány hely még foglalható.
A Pelso jótékonysági estet október 1-jén rendezik 
meg a Festetics-kastélyban, ahol 19 órakor kezdődik 
a program Pálinkás Róbert házigazda igazgató és 
Horváth Imre köszöntőjével. Átadják az idei Pelso 
díjat is, melyet Puskás Tamás, a Centrál Színház 
igazgatója érdemelt ki a Keszthelyért végzett kulturá-
lis munkásságáért. Ezt követi a gálavacsora, melynek 
különleges menüje a hévízi Thermal Hotel munkáját 

dicséri. A vacsora alatt az A&RM Acoustic zenél, majd 
műsort adnak a 250 éves Vajda János Gimnázium Heliko-
ni Ünnepségen díjazott diákjai. A jótékonysági tombolát 
23.30 órakor sorsolják, az ajándéktárgyak értéke már meg-
haladja az egymillió forintot. A rendezvény végén átadják 
az összegyűlt összeget az alapítványnak. 
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Többhetes munka előzte meg a helyszín kialakítását, 
1840-es évekbeli dunai hajókikötőt varázsoltak a filmesek a 
mólóból. Az anyák megmentőjéről szóló játékfilm a tudo-
mányos felfedezés és romantikus szál mentén fut. A Koltai Lajos 
által rendezett film 1847-ben játszódik, azt az egy évet dolgozzák 
fel az alkotók, amikor Semmelweis teljesen véletlenül felfedezte, 
hogy a klórmészoldatos kézmosással megóvhatja az anyákat a 
gyermekágyi láztól. Vecsei H. Miklósban és Nagy Katicában 
olyan sugárzó személyeket talált Koltai Lajos a főszerepekre, 
akik méltó módon közvetíthetik ezt a történetet.  
A Semmelweis című film forgatása a nyáron kezdődött, és 
októberig tart. 2023-ban kerül a magyar mozikba a produkció.

Két napon át Keszthelyen, a mólónál forgatták  
a Semmelweis című film több jelenetét.

Semmelweis  
Keszthelyen

TÖBB, MINT
TISZTA VÍZ!

 
M i n d e n n a p i

g o n d o s k o d á s ,
a z o k r ó l ,  a k i k e t  a

l e g j o b b a n
s z e r e t ü n k .

 
házhozszállítással!
INGYENES
Kérd

WWW.GARAIPIVIZ.HU

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!

Szálinger Balázs József Attila-díjas 
költő, író, műfordító Koncentráció című 
kötetét mutatták be minap a keszthelyi 
Fejér György Városi Könyvtárban.  
A könyvnek, amelyben az elmúlt négy év 
versei olvashatók, nemcsak szerzője, ha-
nem egyben kiadója is Szálinger Balázs.

Koncentráció – jótékonysági céllal
Pelso-est negyedszer 
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Augusztus elején kezdődött meg a szüret a Keszthely térségét 
is magába foglaló Balaton-felvidéki borvidéken. A forróság 
miatt még soha ilyen korán nem kezdték el a betakarítást.  
A szárazság hatással van a termésre is, átlagosan 5-10 száza-
lékkal kevesebb lét tudnak kinyerni a fürtökből. A cukorfokra 
nem panaszkodnak a termelők, viszont a savtartalomra na-
gyon oda kell figyelni, ezt mondják, a nagy melegben elégnek 
a savak. Az általunk megkérdezett pincészetek legalább tíz-
százalékos drágulást vetítenek előre a most szüretelt szőlőből 
készülő boroknál. A kevesebb termés mellett a növekvő rezsi- 

és bérköltségek miatt kell többet fizetni a borért. Az üvegáruk 
és csavarzárak például ötven százalékkal drágultak, ezeket a 
költségeket be kell építeni az árakba. 

A Balaton-felvidéki borvidék a Köveskál, Sümeg és Rezi 
határolta területen fekszik. Itt évente ötvenötezer mázsa 
szőlő terem, ennek kétharmadát még gyümölcs formá-
jában értékesítik a termelők. Az egyedüli felvásárló egy 
badacsonytomaji pincészet.

 
A Zala Megyei Közgyűlés 
szeptember 15-én tartotta soron 
következő – negyedik – ülését. 

Első napirendi pontként új nem kép-
viselő tagként Nagy Ferencet, Türje 
község polgármesterét megválasztot-
ták a Pénzügyi Bizottság nem kép-
viselő tagjának, betöltve az elhunyt 
Targuba Árpád helyét. Az ülés a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház működé-
séről és fejlesztési terveiről szóló tájé-
koztatóval folytatódott. Az intézmény 
igazgatója, dr. med. habil Gasztonyi 
Beáta elmondta, hogy a Covid-
járvány elleni védekezés az elmúlt 
időszakban is jelentős feladatot rótt 
az intézményre. Kitért arra is, hogy a 
dolgozói létszám az orvosi, a szakdol-
gozói és a háttérterületen is növekedni 
tudott, a 2021. március 1-től érvényes 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló szerződést a ZMSZRK dolgo-
zóinak 99 százaléka, a keszthelyi és a 

hévízi intézmények munkavállalóinak 
98 százaléka írta alá. Előrelépésről 
számolt be az orvosi hiányszakmák 
tekintetében is, valamint hangsúlyozta 
a folyamatosan emelkedő rezidensszá-
mot. Rendkívüli szakmai kihívásnak 
nevezte a járvány kezelése mellett a 
Traumatológiai Osztály újjászerve-
zését. A Pécsi Tudományegyetem és 
a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
traumatológiai ellátási területen 
külső tanszéket hoz létre. Kibővült az 
oktatókórházi tevékenység, új műtéti 
eljárások kerültek bevezetésre. A cent-
rumkórház pozitív mérleggel zárt, és a 
társintézmények tartozásállománya is 
jelentősen csökkent. Számos felújítás 
és beruházás történt, 2021-ben 580 
millió forint saját forrásból megvaló-
sult fejlesztésről számolt be az intéz-
ményvezető, a családbarát szülészet 
271 millió forint, a gyermek- és a 
felnőttpszichiátriai ellátás 285 millió 
forint ráfordítással újult meg. A száz 
férőhelyes orvos- és nővérszálló 613 

millió forintos támogatással kerülhe-
tett felújításra. Az egynapos sebé-
szet kialakítását 496 millió forintos 
támogatás tette lehetővé. Mindezek 
mellett jelentős eszközfejlesztésre is 
lehetőség nyílt. Az igazgató a meg-
valósítás alatt álló pályázatok között 
említette a rendelőintézet felújítását, 
a kardiológiai és onkológiai eszköz-
park 800 millió forintos fejlesztését, a 
hemodinamikai és DSA készülék 600 
millió forintból lehetővé váló cseréjét. 
A további fejlesztési tervek között 
a központi műtőblokk átépítését, 
valamint a robotsebészetet jelölte meg 
az új belgyógyászati tömb létreho-
zása mellett. A keszthelyi kórházban 
a családbarát szülészet kialakítása, a 
koraszülött-intenzív részleg fejleszté-
se zajlik, továbbá mind a keszthelyi, 
mind a hévízi kórházban a járóbeteg-
szakellátó szolgáltatások fejlesztésére 
nyílt lehetőség pályázati forrásból.  
A részletes beszámolót követően a 
közgyűlés elfogadta a tájékoztatót.

Kórházi munkáról, fejlesztésekről

Korai szüret,  
emelkedő borárak

„Stílustanácsadóként a küldetésem, hogy elindítsalak,  
  vagy elkísérjelek a külsõ és belsõ stílusfejlõdés útján, 
megtaláljam erõsségeidet és felépítsem önbizalmadat,   
  hogy hiteles egyéniségeddel és megjelenéseddel  
különlegessé és sikeressé válj”

Ez Gyergyai Krisztina stílustanácsadó mottója, aki a jövőben a Balatoni KRÓNIKA STÍLUS MAGAZIN 

rovatának stílusszakértőjeként a hölgyeket és urakat is ellátja stílusos tanácsokkal. 

Hogyan lettél stílusszakértő?
 
Szeretek tanulni, fejlődni. Az évtizedek során több olyan szakmában szereztem  
végzettséget, amelyek építették a céljaimat (szakképzett kozmetikus, sminkmester,  
sminktetováló, virágkötő, Tiffany-lámpa-készítő), ezek a szakmák mind-mind közelebb  
vittek a színek, formák, arányok, harmónia megértéséhez, rutinszerű használatához.  
Egészen fiatal koromban tanultam színanalízist, akkor kezdett el komolyabban  
foglalkoztatni, hogy ilyen irányba fejlesszem magam tovább.

 

Van olyan szakma, hogy stílustanácsadó?

Igen, de ez innovatív terület, nincsen stílustanácsadó 
egyetem. Végzettségem szerint közgazdász vagyok. 
24 éve foglalkozom szín- és stílustanácsadással, 
nemcsak a színek és stílusok világával, hanem az 
ember lelkivilágának, önbizalmának és külső meg-
jelenésének összefüggéseivel. Tudom, hogy a belső 
harmónia és a külső megjelenés szoros kapcsolatban 
állnak egymással, ezért rendszerként kell kezelnem  
a kettőt.

Hogyan kell elképzelni a munkádat?
Önismereti és csapatépítő tréningeket vezetek, stíluskurzusokat, és stílus- 
tanácsadást tartok csoportoknak, cégeknek és egyéni vendégeknek is. Emellett  
Keszthelyen és Budapesten saját lakásbutikomban öltöztetem a hölgyeket (és urakat is)  
a stílusuknak megfelelő szettekbe. Stílusszakértőként kizárólag olyan összeállításokat mutatok, 
amelyek illeszkednek a vendégeim szín-, alkat- és személyiségtípusához.
 
 

Hol lehet veled találkozni?
Évek óta jelenek meg különböző médiákban (TV2, RTL klub, MTVA, Duna TV, Kossuth Rádió, 
Karc FM), valamint saját social media felületeimet is kezelem.  
FACEBOOK OLDALAIM: 
• Stílus Online Magazin  (általános stílussal kapcsolatos oldal)
• Nincs egy rongyom se (lakásbutikom oldala)
• Gyergyai Krisztina - stílustanácsadás (színtanácsadás oldal)
•  Műveltség, Általános Műveltség (megosztok számomra érdekes - a nagyvilágban  

történő - felfedezéseket vagy eseményeket)
•  …és mostantól a Balatoni Krónika Stílus Magazin rovatában adok stílustanácsokat  

hölgyeknek és uraknak is.
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VÉRADÁSOK OKTÓBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 
Keszthelyi Kórház Vérellátója októberben is várja 
a véradókat. A hónapban 3-án (13–16 óráig), 4-én 
(15–18), 17-én (13–16) és 24-én (13–16) a Vérellá-
tóban lesz véradás. Október 6-án (13–16) Hévízen, 
a Hotel Thermalban, 10-én (11.30–14.00) Keszthe-
lyen, a VSZK-ban, 13-án (12.00–14.30) Hévízen, a 
BM Szanatóriumban, 20-án (15–18) Alsópáhokon, 
a művelődési házban, 27-én (13–17) Keszthelyen, a 

Georgikon Kar D épületében várják a véradókat.

KERTVÁROSI
SPORT
EGYLET

KÉSZPÉNZ,
RÖVIDEN

A GYALOG
MÁSIK NEVE
A SAKKBAN
FIGYELMET
FELHÍVÓ

AZ ILLETŐ
TULAJDONA

TÁRSA-
SÁGÁBAN

KÖTŐSZÓ
MAGAM

RAGADOZÓ
HALFAJ

DAVID ...;
OSCAR-DÍJAS
ANG. SZÍNÉSZ
STRATÉGIAI

JÁTÉK

LEGNAGYOBB
MAGYAR
DUNA-
SZIGET

DEZODOR
DUPLÁN:
DAJKA

PÓRUSOS
MŰBŐR

NŐI NÉV

RÉSZLET
VARRÓ
DÁNIEL

VERSÉBŐL N
RELÁCIÓ

DÖRDÜLÉS

RÓMAI EZER
SZABÁLYO-
KAT VÉGSŐ-

KIG BE-
TARTVA

ESZMÉLETÉT
VESZTI
A VERS-
RÉSZLET

FOLYTATÁSA

NAGYSZERŰ,
POMPÁS

LEERESZ-
KEDIK

FÉLÓRAI!

SIMLIZIK

HŰVÖS
ÉVSZAK

WINDSOR
KÖZELI
MAGÁN-
ISKOLA

HALLGATÁS

KALAMAJKA

HÁTRAFELÉ
INDUL

IDŐ JELE

AMELY
HELYRE

ZALAI
TELEPÜLÉS

FÉLIG
ÉBER!

SZÜLŐ,
KEDVESEN

TARTÓSÍTÓ-
SZER

NEM
KINT

FÉLIG
OSZT!

SEKÉLYEN
KAPÁL

PÁRIZSI
TÖMEG-

KÖZLEKEDÉS

JA ÚGY!

BEÓCIAI
REGEHŐS

BÓR
VEGYJELE

JOULE

RUHÁN
VISELT

KITÜNTETÉS
KINAI TÁR-
SASJÁTÉK

ÁLLATI
FEKHELY

FÉL AKTA!

KATONAI
SZERVEZET

IMAGINÁRIUS
EGYSÉG

VÁR RÉSZE!

ITTRIUM
VEGYJELE

NYÁRFA,
TOPOLYA F R

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

A pályázatok benyújtási határideje:  
2022. szeptember 30. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére  
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat  
elbírálásának határideje 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 Erzsébet ligeti  
   szociális épület

-on is!

Lapunk következő száma 2022. október 7-én 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 

Rendőrségi Hírek  
     – Az állatok világnapja

Porcelánbabákat tekinthetnek meg az érdeklődők a Fejér 
György Városi Könyvtárban. Lendvai Bianka rádiós és tele-
víziós szerkesztő, műsorvezető magángyűjteményének egy 
részét állította ki az intézményben, hogy kicsik és nagyok is 
megcsodálhassák, milyen varázslatosak a porcelánbabák. 
A kiállításra a könyvtár vezetése kérte fel Lendvai Biankát, 
akivel Hegedüs Éva televíziós műsorvezető beszélgetett.  
A gyűjtő elmondta: az első babákat családjától, nagyma-
májától és édesanyjától kapta. Napjainkban százötvenkét 
porcelánbabából áll a gyűjtemény, amelyből harminchármat 
tekinthetnek meg a könyvtárban. Bianka kedvenc babá-
ját Kornéliának hívják. Bár száz babánál meg akart állni a 
gyűjtésben, ez azonban nem sikerült, sőt, tovább folytatja a 
repertoár bővítését. Következő nagy álma, hogy egy magyar 
baba is gazdagítsa a gyűjteményt. 
A porcelánbaba-kiállítást 2022. október 7-ig nézhetik meg  
az érdeklődők.

Porcelánbabák  Porcelánbabák  
a könyvtárbana könyvtárban

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi  

Polgármesteri Hivatal 

2022. októberi  
ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyzője a 2022. évi munkaszü-
neti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. 
(VI. 1.) ITM-rendeletben foglaltak figyelembevé-
telével tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2022. 
november 1-je (mindenszentek napja) körüli 

ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

2022. október 14. (péntek)  
munkanap, ügyfélfogadás  

8.00 órától 12.00 óráig,
2022. október 15. (szombat)  

munkanap, ügyfélfogadás  
8.00 órától 12.00 óráig,

2022. október 31. (hétfő)  
pihenőnap,  

az ügyfélfogadás szünetel,
2022. november 1. (kedd)  

munkaszüneti nap,  
az ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Az 1931 óta megtartott állatok 
világnapja célja, hogy az ember 
és állat közti barátságot erő-
sítse és felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára.  
Az állatok védelme terén az 
utóbbi években sok előrelépés 
történt. A Keszthelyi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén 
hosszú ideje nem kellett eljárást 
indítani – pl. Btk. 247. §; tiltott ál-
latviadal szervezése, vagy a Btk. 
359.§; a veszélyes állat, illetve 
veszélyes eb tartásával kapcso-
latos kötelezettség megszegése 
– jogsértések miatt. Míg 2021-
ben Btk. 246.§; orvhalászat miatt 
két alkalommal, a Btk. 245.§; 
orvvadászat miatt egy esetben 
kellett eljárást indítanunk, addig 
az idei évben erre még nem 
került sor.

Az állatvédelem néhány terü-
letén azonban van még hova 

fejlődnünk: a Btk. 244.§; állat-
kínzás bűncselekmény elkö-
vetése miatt 2021-ben nyolc 
esetben, 2022-ben eddig már 
hét esetben indult büntetőel-
járás a Keszthelyi Rendőrka-
pitányságon. Ezek jellemzően 
házikedvencek, kutyák, macskák 
sérelmére elkövetett jogsérté-
sek, de találkoztunk erdőszélre 
dobozban kirakott elhullott ga-
lambokkal, elhanyagolt, éhez-
tetett lovakkal, vagy emlékez-
hetünk a pár éve felgyújtott sün 
esetére is. A vadon élő állatok-
kal kapcsolatos bűncselekmé-
nyek megelőzése, felszámolása 
és a felelős állattartás világos 
szabályainak betartása közös 
ügyünk.

Még mindig sokan nincse-
nek tisztában azzal, hogy 
tilos fecskefészket leverni akár 
leveskészítés céljából, vagy 

csak mert zavaró a hangjuk, 
az ürülékük. Erre engedélyt a 
kormányhivatal adhat felújítás 
vagy hőszigetelés alkalmával, 
döntésébe bevonva a területi-
leg illetékes nemzeti parkot. 
A későbbi fészkelést elősegítve 
előírhatja az épületen használt 
vakoló- és festőanyag fajtáját, 
vagy kötelezhet műfészek elhe-
lyezésére. 
A fecske védett állat, ötvenezer 
forint az eszmei értéke. Folya-
matosan csökkenő állományá-
nak védelme érdekében tilos 
élő- búvóhelyének zavarása, 
rongálása, különösen a költési-
fészkelési időszakban. Alkal-
manként 4-6 tojást költ, nem 
ritkán többször is a nyár folya-
mán. Akár negyedmillió forintos 
bírságot is kaphat, aki lever egy 
fészket.

Keszthelyi Rendőrkapitányság
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