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BALATONI KRÓNIKA

ÁTADTÁK  
A PRO CULTURA DÍJAT

– a Balatoni Múzeum  
a kitüntetett

7.  oldal

MEGSZENTELTÉK  
A BALATONT    

– áldást kértek a tóra,  
természetre

8.  oldal

DIPLOMAOSZTÓ  
A GEORGIKONON

– az oklevél  
garanciát jelent

6.  oldal

További friss hírek a Balatoni Krónika és a Keszthely Város Önkormányzata Facebook-oldalakon! 
https://www.facebook.com/keszthely.hu • https://www.facebook.com/balatonikronika

 
a KESZTHELYFEST
Megújul



2 32023. Február 10.   Balatoni KRÓNIKABalatoni KRÓNIKA   2023. Február 10.

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár  
Felelős kiadó: Stadler Tímea Kinga igazgató • Felelős szerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth utca 28. • Telefon: 06 83 515-250
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@goldmarkmk.hu • Telefon: 06 30 9270-003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 10 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Manninger Jenő, Keszthely polgármes-
tere és Stadler Tímea Kinga, a Goldmark 
Károly Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója hangsúlyozta: a humor, az 
irodalom, a gyermekkoncert, a történe-
lem, a popzene, a világzene csak látszólag 
térnek el egymástól. Kevesen gondolnak 
bele abba, hogy amiben biztosan meg-
egyeznek, az a szórakoztatás, a tanítás és 
az élményszerzés. E gondolat jegyében 
a július 6. és 9. közötti ingyenes rendez-
vény programkínálatát teljesen megújítva 
úgy állították össze, hogy a közösen átélt 
élmények örökre a látogatók emlékei-
be ivódjanak, és minden esztendőben 
visszavágyjanak Keszthelyre, nem csupán 
a KeszthelyFest idejére. A KeszthelyFest 
2023 a Veszprém–Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa projekt részeként 
jelentős pályázati támogatással valósul 
meg. 2023-ban a fesztivál partnerren-
dezvénye a Viviera Beach lesz. A fiatalok 
külön programokat kapnak a fesztiválon 
belül. A Vivera Beach önálló, Fő téri szín-
padára érkezik többek közt például K. 
Kevin, Dr. Brs és Krisz Rudi, de lesznek 
más meglepetés-előadók is. Emellett a 
Viviera Beach Balaton-parton található 
bázisa külsős helyszínként funkcionál 
majd. Ott például szombaton Bagossy 
Brothers Company-koncert és Lights!Off 
fesztivál várja a bulizni vágyókat. A nagy 
koncertek nyitányaként a fiatalok nagy 
kedvence, T. Danny ad majd élő koncer-

tet. A nyitónap az idei évben csütörtök 
este lesz, így egy nappal előbb kezdődik a 
fesztivál. A zenei műfajon belül évtizedek 
óta töretlen népszerűségnek örvendenek 
a DJ-k. Erős és Spigiboy és Hamvai PG 
önálló szettekkel szórakoztatják majd a 
KeszthelyFest látogatóit a nagykoncertek 
után. Mellettük pedig helyi DJ-k, például 
Dorián, Sza-sza, Ipa a LOKÁL PONT 
helyszínen szolgáltatják a zenei aláfestést. 
A KeszthelyFest több helyszínen zajlik 
majd egy időben. Kiemelt helyszín lesz 
a Festetics-kastély. Teljesen új a Klassz 
Kultbisztró és a Vivera Beach a Fő téren 
és a Balaton-partján egyaránt, valamint a 
LOKÁL PONT is.
A gyermekeknek ugyanolyan teljes érté-
kű programot kínálnak majd a fesztivál 
idején, mint a családok valamennyi kor-
osztályának. Érkezik Farkasházi Réka és 
a Tintanyúl, valamint az Iszkiri zenekar. 
Lesz lehetőség sziklamászásra, arcfes-
tésre, játékokra. A helyi fellépők ebből 
sem hiányoznak majd. A képzőművészet 
helyi képviselői festményeken 
örökítik meg a KeszthelyFest 
programjainak pillanatait, 
ezekből minitárlatot állítanak 
ki a fesztivált követően a Bala-
ton Színházban.  
Az egészségtudatosság jegyé-
ben a családoknak mentes 
főzősarkot építenek fel, ahol 
Herczeg T. Andrea és Vágó 

Piros rádiós műsorvezető készít majd 
mentes, de ízben csodás ételeket, akár a 
fesztiválozókkal közösen. Az irodalom 
szintén újdonságként jelenik meg a prog-
ramban, helyszíne a Fő téren található 
Klassz Kultbisztróban lesz. Elfogadta a 
meghívást Bán János író, műsorvezető, 
az M5 csatorna igazgatója és Piroch 
Gábor világhírű kaszkadőr, író. Velük 
pódiumbeszélgetésen találkozhatnak az 
érdeklődők. A Klassz Kultbisztróban tör-
ténelmi és irodalmi, zenei kocsmakvízt 
is játszhatnak majd a fesztiválozók. 
Szintén újdonság, hogy a divat világába is 
elkalauzolják a KeszthelyFest látogatóit. 
Schiffer Miklós nemzetközileg ismert 
divat- és stílustanácsadó elmeséli majd, 
hogy hol is helyezkedik el hazánk a divat 
palettáján, de híres hazai divattervezők 
divatbemutatóján is csemegézhetnek a 
ruhák közt az érdeklődők.
Az EKF képviseletében Müller Mihály, 
a VEB 2023 EKF sajtófőnöke méltatta a 
KeszthelyFest programját.

Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal

8360 Keszthely, Fő tér 1.
( 06 83 505-500

Alapellátási 
Intézet

8360 Keszthely, Sopron utca 2.
( 06 83 515-060
* alapellatas@keszthelynet.hu

Városi ügyelet

8360 Keszthely, Sopron utca 2.
( 06 92 321-000
* alapellatas@keszthelynet.hu

Mentők, Rendőrség, 
Tűzoltóság

( Központi segélyhívó  
szám:112

Keszthelyi Kórház

8360 Keszthely, Ady E. utca 2.
( 06 83 311-060 
Előjegyzés: 06 83 311-788

VÜZ Keszthelyi Város- 
üzemeltető Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.
( 06 83 515-330
* titkarsag@khvuz.hu

Gazdasági Ellátó  
Szervezet Keszthely

8360 Keszthely,  
Kísérleti utca 10/A
( 06 83 777-520

Keszthelyi HUSZ  
Hulladékszállító  

Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
( 06 83 777-478

KETÉH Keszthely  
és Térsége  

Hulladékkezelő Kft.

8360 Keszthely 0249/7. hrsz
( 06 83/510-363

Fejér György  
Városi Könyvtár

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
( 06 83 312-446

Goldmark Károly 
Művelődési Központ

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.
( 06 83 515-250

Balatoni Múzeum
 

8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
( 06 83 312-351 

Városi intézmények elérhetőségei Keszthelyen

Ahogy a fesztivállátogatók megszokhatták,  

a helyi zenekarok, előadók, borászok, étter-

mesek is részesei lesznek a KeszthelyFestnek. 

Újdonság, hogy a már megszokott ízek mellett 

az ételallergiásokra is gondolnak, így a kíná-

latban glutén- és laktózmentes finomságokat 

is találnak az arra érzékenyek.

Csík Zenekar Presser Gáborral, Első Emelet és R-GO. Ők lesznek a 2023-as esztendő 
nagykoncertjei a KeszthelyFest – légyOTT! programjának. 
A három előadó generációk széles spektrumát érdekli, bárhol is lépnek fel az országban 
és a határainkon túl – hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. 

 
a KESZTHELYFEST

LégyOTT!

Vadiúj lesz
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PROGRAMOKRÓL IS TANÁCSKOZOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A temetkezéssel kapcsolatos díjváltozásokról, valamint a keszthelyi programokról beszélt 
szokásos, képviselő-testületi ülés utáni sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester.

Emelkednek a temetkezési és sírmeg-
váltási díjak Keszthelyen, ennek oka, 
hogy növekedtek a költségek. Bár 
az emelés mértékét igyekeztek úgy 
megállapítani, hogy az ne érje el az 
infláció mértékét, bizonyos esetekben 
a VÜZ Kft. ártételei azt meghaladják. 
A polgármester elmondta: a költség-
vetésbe beterveznek egy olyan keretet, 
melyből a rászorulók temetkezésre, 
valamint parcella-újraváltásra és sír-
megváltásra kaphatnak segélyt.
Az idei turisztikai évről szólva Man-
ninger Jenő kiemelte, hogy nívós 
rendezvényeket kívánnak tartani, 
ezek között is kiemelt szerepet kap a 
KeszthelyFest. A cél, hogy a programnak 
legyen megfelelő előkészítése, reklámja, 
promóciója. Időben tudjanak róla az 
emberek, és Keszthely hírnevét, kulturá-
lis rangját is emelje, minél több helyen 
lássák, hogy milyen nívós rendezvények 
vannak Keszthelyen. A városvezetés a 

költségvetésben is különít el forrást a 
rendezvényekre, de pályázati pénzek-
ből finanszírozzák a programokat és a 
promóciót. Elmondta: az önkormányzat 
megállapodott a Keszthelyi Kilométerek 
futóverseny szervezőivel, hogy idén nem 
pünkösdkor, hanem szeptemberben ren-
dezik meg a programot. Idegenforgalmi 

szempontból a pünkösd egyébként is 
zsúfolt, így viszont a nyári időszak után 
is nívós program lesz a város palettáján. 
A polgármester arról is beszámolt, hogy 
a Keszthelyen népszerű, éves rendezvé-
nyeket mind megszervezik, azokat is, 
melyek mögött nincs pályázati finanszí-
rozás.

A Horthy-korszak 
kormánypártjának és 
ellenzékének viszonya 
akár minta is lehet a mai 
korban. A trianoni béke-
szerződés után ugyanis 
talpra kellett állítani az 
országot, és ebben hova-

tartozás nélkül minden 
politikus partner volt. 
Még úgy is, hogy hatal-
mas viták folytak az or-
szággyűlésben – hang-
zott el azon az Együtt a 
nemzetért! című előadá-
son, melynek vendége 

Nyári Gábor történész 
és Horváth Szilárd, az 
MTVA szerkesztő-mű-
sorvezetője volt.
– Amikor ezt a témát 
felvetettük, jelesül a 
Horthy-kor ellenzéké-
nek és kormánypártjá-

nak együttműködését a 
komoly nemzeti célok 
ügyében, azt gondoltuk, 
hogy ez a 21. században 
is mond nekünk, s a 
jövőnek is ad minden-
képpen valamit – fogal-
mazott Horváth Szilárd.

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK  
IGÉNYLÉSE 

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott  
pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán és óvónőképzőben, és főiskolán vagy egyetemen
50 éve diplomázott, arany, 

60 éve diplomázott, gyémánt,
65 éve diplomázott, vas, 

70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

• végzettséget igazoló oklevél másolata  
vagy amennyiben már rendelkezik kiállított  

emlékdiplomával, akkor annak másolata,
• rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen  

tartalmazza az óvodapedagógusi/pedagógusi  
pályán eltöltött éveket (munkahely, munkakör  

megnevezése és évek száma),
• a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata 

(például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor  
kiállított munkaviszony-beszámítás),

• adószám, TAJ-szám,
• kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 

2023. március 3.

Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri  
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály  

(8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Manninger Jenő
polgármester

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadásával kapcsolatban

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely város 
lakosságát, hogy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban 2023. január 16. (hétfő) napjától az 
ügyfélfogadás a megszokott rendben történik:

Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
Szerda:   8.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
Péntek:  8.00–12.00 óráig.

Kérem, hogy lehetőség szerint az ügyeiket 
továbbra is elsősorban telefonon, ügyfélkapun 
keresztül, postai vagy elektronikus úton szíves-
kedjenek intézni.

Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt 
időszak tekintetében ezúton is köszönöm.

      Dr. Gábor Hajnalka
                   jegyző

Együtt a  
nemzetért!

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

főépítészi asszisztens  

munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes  
terjedelemben megtalálható Keszthely város  

honlapján: https://onkormanyzat.keszthely.hu/palyazat-
foepiteszi-asszisztens-munkakor-betoltesere/

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

anyakönyvvezető 

munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes  
terjedelemben megtalálható Keszthely város  

honlapján: https://onkormanyzat.keszthely.hu/palyazat-
anyakonyvvezetoi-munkakor-betoltesere/

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 17.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Manninger Jenő 
köszöntőjében meg-
emlékezett a kétszáz 
éve született Petőfi 
Sándorról, aki felesége, 
Szendrey Júlia révén 
kötődik a Balaton 
fővárosához, valamint 
Kacsóh Pongrácról, 
aki a nyugat-balatoni 
településen írta meg 
a János vitéz című 
daljátékát. Ünnepi 
beszédében Csótár 
András a kultúra nem-
zetmegtartó szerepéről 
beszélt. Kiemelte az 

anyanyelv, a meglévő 
értékek, kincsek meg-
őrzésének, továbbadá-
sának fontosságát. Úgy 
fogalmazott: a magyar 
kultúra olyan, mint egy 
nagy vár, biztonságot 
nyújt és erőt sugároz. 

Úgy fogalmazott, hogy 
a magyar kultúrára és 
anyanyelvünkre érték-
ként kell tekintenünk, 
azt megőrizni, gyerme-
keinknek, unokáinknak 
továbbadni erkölcsi 
kötelességünk.

A magyar kultúra napját ünnepelték Keszthelyen, a rendezvény keretében adták át a Pro Cultura Keszthely díjat, 
amit idén a 125 esztendős Balatoni Múzeum kapott. A rangos elismerést Németh Péter igazgató vette át Manninger 
Jenő polgármestertől és Csótár Andrástól, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnökétől.

Dr. Rózsa László, a Geor-
gikon Campus főigazgatója 
kiemelte: a Georgikonon 
szerzett diplomák garan-
ciát jelentenek, és ezeket a 
diplomákat készek a hall-
gatókkal együtt rendszere-
sen megújítani, a mögötte 
rejlő tudást továbbfejlesz-

teni. A végzett hallga-
tóktól a város nevében 
Sáringer-Kenyeres Marcell 
búcsúzott, hangsúlyozva: a 
georgikonos diákokat ez a 
város mindig tárt karokkal 
várja. Az ünnepségen kö-
szöntőt mondott Pácsonyi 
Imre, a Zala Vármegyei 

Közgyűlés alelnöke.
A Georgikon Campus 
Bicentenáriumi Ezüst 
Emlékérem kitüntetéseket 
is átadott. Fónai Levente a 
hallgatói önkormányzat-
ban végzett munkájáért 
vehette át az elisme-
rést. Szládovics László 

a Georgikon Tanüzem 
ágazatvezetőjeként végzett 
munkájával segítette a sző-
lészeti-borászati ágazat fej-
lesztését. Zsittnyán Tamás 
a tanüzem vezetőjeként 
megújította az ágazatokat, 
megteremtette az önfenn-
tartó működés feltételeit.

A magyar kultúra napjához 
kapcsolódva rendeztek 
olvasómaratont és vetél-
kedőt a Csány–Szendrey 
Általános Iskolában. Az 
esemény témáját a Petőfi-
bicentenárium adta. Hét 
órán át, másodiktól nyol-
cadik osztályig mindenki 
olvasott valamelyik Petőfi-
műből.

Olvasómaraton 
a Csány–
Szendreyben

2022. december elsejétől új ügyvezető igazgató, Oláh Zsanett áll a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. élén, amelynek fenntartásában működik a keszthelyi Festetics-kastély is. Nagy Bálint, a térség 
országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára mutatta be Bécsben az új 
igazgatónőt Festetics György hercegnek. 

A Georgikon-diploma garancia

Együtt szavalták a Himnuszt

„A magyar kultúra biztonságot 
nyújt és erőt sugároz”

Az ünnepségen a Hevesi Sándor 
Színház művészei léptek fel, s meg-
nyitották a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete keszthelyi csoportjának 
Petőfi 200 emlékkiállítását.

A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai is részt vettek abban a 
kezdeményezésben, melynek keretében a magyar kultúra napja tiszteletére a katolikus isko-
lákban egyszerre szavalták a Himnuszt. 

Az ötletet az adta, hogy idén ünnepeljük, hogy Kölcsey Ferenc kétszáz éve, január 22-én letisztázta  
a Himnusz kéziratát. A felhíváshoz több mint száz intézményből mintegy harmincezer diák és tanár  

csatlakozott az ország különböző részéről, így a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolából is.  
Január 20-án 10 órakor kezdődött el a közös szavalás az egész országban. A keszthelyi intézménynek mintegy 
százötven tanulója részt vett a kezdeményezésben, minden évfolyam diákjai nagy lelkesedéssel csatlakoztak.

– A Festetics-örökség nemcsak 
Keszthely és a térség szempontjá-
ból fontos, hanem az egész régió 
számára kiemelt jelentőségű 
örökség, melyet megőriznünk és 
továbbépítenünk kell – tájékozta-
tott közösségi oldalán Nagy Bálint, 
országgyűlési képviselő.
– Herceg úrral és igazgató asz-
szonnyal végigbeszéltük az eddigi 
eredményeket, és természetesen 
az előttünk álló feladatokról és 
fejlesztési tervekről is hosszan 
beszélgettünk. A Festetics-kastély 
Magyarország harmadik legna-
gyobb, ugyanakkor leglátogatot-
tabb kastélya, térségünk fontos 
történelmi-kulturális szimbóluma. 
Turisztikai célú fejlesztése évek óta 
kiemelt jelentőségű – tájékoztatta 
lapunkat Nagy Bálint.

Kiemelt a Festetics-örökség továbbépítése

Az ünnepélyes fogadalomtételt követően 110 sikeresen vizsgát tett 
hallgató vehette át oklevelét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem Georgikon Campusán tartott diplomaosztó ceremónián. Elhang-

zott, hogy a 225 éves intézmény a tradíciót a modern kor tudásával, 
igényeivel ötvözi, így készítve fel a gazdászokat a jövő kihívásaira.



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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A görögkeleti ortodox egyházban hagyományos és 
nagy jelentőségű ünnep a vízszentelés, mely egyrészt 
Jézus Jordánban történt megkeresztelkedésére em-
lékeztet, másrészt szimbolikusan az egész természet 
és a teremtés megáldását jelképezi. Ugyanakkor em-
lékeztet minden megkeresztelt ember kötelességére, 
hogy lépjen fel a környezet védelmében. Arszeniosz 
Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchátus metropolitája a Fő téri Magyarok 
Nagyasszonya templomban délelőtt ünnepi liturgiát 
tartott, majd a résztvevők levonultak a Balaton-
hoz. A metropolita a keresztjét háromszor a vízbe 
dobta, majd áldást kérve a Balatonra megszentelte a 
magyar tengert.

Vízkereszt alkalmából tartottak  
ünnepi liturgiát és Balaton-szente-
lést szombaton Keszthelyen.  
A hagyományos szertartást a Család 
Iskola fenntartója, a Konstantinápolyi 
Egyetemes Patriarchátus papsága 
mutatta be.

Áldást kértek 
a Balatonra

A szem látja, a szív 
tudja címmel rendezték 
meg a Goldmark Károly 
Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezésében 
Bajzikné Panni könyvbe-
mutatóját és festmé-
nyeinek kiállítását. A 

rendezvényen közremű-
ködött a Népek Tánca 
Tánccsoport, valamint a 
Bethlen-kórus. A szem 
látja, a szív tudja címet 
viselő, legújabb verses-
kötetét a szerző mutatta 
be a közönségnek.

Költemények  
és festmények
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Hiába a tél, bizony évek óta ritkán van részünk hóesésben. 
Meg kell hát ragadni minden pillanatot, amikor gyönyörködhetünk 

a hóba burkolózott tájban. Belovári András a fényképező-
gépével tette ezt nem is oly rég, kattintásai révén 

csodálatos téli képek készültek Keszthelyről...

Hóba burkolózva
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!
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A növényvédelem kihívásairól

Az erről szóló 
megállapodást 
ünnepélyesen 
írták alá a 
vármegyehá-
zán. Az esemé-
nyen jelen volt 

Gesztesi Béla, 
a VOSZ ügyve-
zető igazgatója, 
Doucha Ferenc, 
a VOSZ Zala 
Megyei Szer-
vezetének volt 

elnöke, Pácso-
nyi Imre, a Zala 
Megyei Vállal-
kozásfejlesz-
tési Alapítvány 
kuratóriumá-
nak elnöke, va-

lamint Kustán 
Gyula, a Zala 
Megyei Vállal-
kozásfejlesztési 
Alapítvány ügy-
vezető igazga-
tó-helyettese.

A megállapodás azt a 2014. július 24-
én létesített együttműködési megálla-
podást módosítja és egészíti ki, amely 
a VOSZ és a ZMVA munkáját segítő 
kapcsolatrendszer kialakítására, a 
korábbi kapcsolatok szorosabbra fű-
zésére irányult, amely biztosítja, hogy 
a felek és az általuk képviselt tagok, 
tagszervezetek minél egyszerűbben, 
gyorsabban és hatékonyabban vegye-
nek részt a kis- és középvállalkozások 
érdekeinek képviseletében, továbbá a 
Széchenyi Kártya Program, valamint 
a ZMVA termékeit igénylő vállalko-
zók ez irányú igényeinek kielégítésé-
ben. A továbbiakban tehát nemcsak 
Zalaegerszegen és Nagykanizsán, 
hanem Keszthelyen is kibővített szol-
gáltatásokkal várja a ZMVA a vállal-
kozókat és a vállalkozásokat.

Az éghajlatváltozás, annak következményei, valamint a tudás 
szükségessége kiemelten került szóba a 32. Növényvédelmi Fórumon, 
melyet a MATE Georgikon Campusán tartottak.

VOSZ Pont Keszthelyen is
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Keszthelyi Vállalkozásfejlesztési Irodája a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségével kötött megállapodás értelmében a jövőben VOSZ Pontként is működik, 
lehetővé téve a Széchenyi Kártya Program hiteltermékei vállalkozások általi igénylésének helyben történő 
befogadásával kapcsolatos ügyintézést. 

Elfogadták a vármegye költségvetését

A közgyűlés módosította az önkor-
mányzat tavalyi költségvetését, majd 
elfogadta a vármegye önkormányzata 
és a hivatal 2023. évi költségvetését 
1.167.044 ezer forintos főösszeggel. A 
3. napirendi pontban a közgyűlés elfo-
gadta a Zala Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
2023. évi üzleti tervét. A társaság köz-
reműködik a vármegyei önkormányzat 
határon átnyúló nemzetközi fejlesztési 
programjainak, projektjeinek tervezé-

sében, kidolgozásában, valamint uniós 
pályázatok és hazai fejlesztés-előkészí-
tési projektek megvalósításában. Az 
üzleti terv is ezen bevételek alapján 
került összeállításra. A testület döntött 
a vármegyei főjegyző által előterjesz-
tett, előző évi hivatali munkáról szóló 
részletes beszámolójának elfogadá-
sáról. A hivatal pénzügyi osztálya, 
térségfejlesztési osztálya és szervezési 
osztálya feladatellátását is bemutató 
előterjesztésben összefoglalásra ke-

rültek egyebek mellett a térségfejlesz-
téssel összefüggő, a testületi munká-
val, a projektek bonyolításával és a 
mindennapi működéssel kapcsolatos 
tevékenységek, de a beszámoló kitér 
a belső ellenőrzésre és a választások 
kapcsán felmerülő szervezési és koor-
dinációs feladatokra is. Dr. Pál Attila 
elnök köszönetét fejezte ki valamennyi 
munkatársnak, hogy a nehéz körül-
mények között is példaértékű munkát 
végeztek.

A Zala Vármegyei Közgyűlés január 26-án, csütörtökön ülésezett idén először a vármegyeházán.  

JAVASLATKÉRÉS  

KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete méltó módon kívánja elismerni azon sze-
mélyek, illetve intézmények, civil szervezetek, 
közösségek, gazdasági társaságok munkáját, akik/
amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájá-
rultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, 
maradandóan és kimagaslóan gazdagították a 
város értékeit. 

A képviselő-testület az elismerésekre a közvéle-
mény bevonásával a legszélesebb körből várja 
a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely 
város honlapján (https://onkormanyzat.keszthely.
hu/ ) megtalálhatók.

A kitüntetések adományozására vonatkozó javas-
latokat részletes indokolással 2023. március 31. 
(péntek) napjáig lehet megküldeni Keszthely város 
polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (kezde-
ményezés Keszthely Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) 
letölthető Keszthely város honlapjáról: 

https://onkormanyzat.keszthely.hu/wp-content/
uploads/document_library/onkormanyzati-
es-igazgatasi-osztaly/kituntetes/kph_oio_
kezdemenyezes_kituntetes_atadasara-kituntetes.
doc.

Manninger Jenő 
polgármester

Elhangzott: az elmúlt években jelentősen meg-
változott az időjárás, ami nagyon megnehezíti a 
gazdálkodók dolgát, mert kiemelt figyelmet kell 
fordítani a növényvédelemre. Egyrészt az időjá-
rás miatt sok károkozó nem pusztul el, másrészt 
újabbak jelennek meg. Dr. Takács András Péter, 
a szervezőbizottság elnöke elmondta, az ég-
hajlatváltozások következményei mellett az is 
baj, hogy jelentős mértékben csökkenteni kell 
a növényvédőszer-felhasználást. Ezért is fontos 
a friss tudás, a növényorvosképzés. Hozzátette: 
a fórumok jó alkalmat teremtenek arra, hogy a 
kutatók és az oktatók megosszák egymással a 
tapasztalataikat. A MATE kiemelt célja, hogy a 
legújabb kutatási eredmények mielőbb bekerül-
jenek az oktatásba. 
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A Biztonságos Internet Nap 
– Safer Internet Day (SID) 
– célja, hogy közel 200 
országban ugyanazon a 
napon hívja fel a figyelmet 
az internet szükségességé-
re, előnyeire és veszélyeire. 
Nagy informatikai cégek, 
civil szervezetek, pedagó-
gusok, gyerekek és szüleik 
fognak össze, hogy együtt 
mutassanak rá a világháló 
fontosságára, és fogalmaz-
zák meg annak pozitív, illetve 
negatív hatásait.

A témával kapcsolatban a 
rendőrségnek mint az inter-
net árnyoldalával legtöbbet 
foglalkozó szervezetnek is van 
mondanivalója. Évek óta tapasz-
taljuk az interneten elkövetett 
bűncselekmények számának 
növekedését. Az utóbbi idő-
ben nagymértékben megnőtt a 
bankszámlákkal, bankkártyákkal 

kapcsolatos internetes bűncse-
lekmények száma. 2022-ben 
csak Magyarországon több mint 
62.000 bankszámlához kapcso-
lódó visszaélés történt! 

Nyomatékosan kérjük Önöket, 
hogy ne dőljenek be az e-mail-
ben, telefonos üzenetekben 
terjedő átveréseknek! Ne higy-
gyék el rögtön, ha arról kapnak 
tájékoztatást, hogy bankszám-
lájukat feltörték, erősítsék meg 

a biztonságot, töltsenek 
le alkalmazást, adják meg 
számla- vagy kártyaadata-
ikat! Pénzintézetekkel csak 
az általuk üzemeltetett, 
hivatalos elérhetőségeken 
kommunikáljanak!  
Az áldozattá válás elkerülé-
se érdekében, jól gondolják 
át, hogy kinek, milyen cél-
ból és mennyi időre adják 
meg személyes adataikat!

Ne dőljenek be a „hihetelen 
ajánlatok”-nak se! Ha valami túl 
szép, hogy igaz legyen, általá-
ban nem igaz. Ezek leggyakrab-
ban adathalász és/vagy Önöket 
megkárosítani próbáló interne-
tes bűnözők próbálkozásai!

További hasznos tanácsokat 
olvashatnak a www.kiberpajzs.
hu oldalon.

 Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Biztonságos Internet Nap 2023
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján új látogatási rendet vezettek be 
a Keszthelyi Kórházban február elsejétől. E szerint a látogatási idő hétköznapokon 
16.00–18.00 óra, hétvégén és ünnepnapokon 10.00–12.00, valamint 15.00–18.00 óra 
között lesz.

A dr. Kató Csaba főigazgató által jegyzett tájékoztatóban a következő szabályok között 
szerepelnek a következők: 

1.       Kizárólag egészséges – betegség tüneteit nem mutató – látogató léphet be  
az intézménybe.

2.       Az intézménybe történő belépéskor maszk viselése és kézfertőtlenítő használata  
kötelező.

3.     Egy időben egy beteget 2 fő látogathat.

4.       Gyermekek esetében 7 éves 
kortól engedélyezett  
a látogatás, maszk viselése, 
kézfertőtlenítő használata  
kötelező, látogatáskor figye-
lembe kell venni a beteg és 
betegtársak állapotát.

5.       Osztályos járvány, vagy fertő-
ző, elkülönített beteg esetén 
zsilipelés + egyedi látogatási 
rend szükséges, melyet az 
adott osztály bejáratánál kifüg-
gesztünk.

6.      A gyermekágyas részlegen az 
anyai étkezőben történhet a 
látogatás.

7.      Látogatási időben az ápolóval 
való egyeztetés esetén  
a látogató részt vehet  
a beteget érintő általános  
gondozási tevékenységekben 
(borotválás, hajmosás,  
fürdetés).

Új látogatási rend  
a Keszthelyi Kórházban

VÉRADÁSOK 
FEBRUÁRBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 

szervezete és a Keszthelyi Kórház 
Vérellátója februárban is várja a vér-
adókat. Utóbbi helyen 13-án (13–16), 

16-án (13–16), 20-án (13–16) és 27-én 
(13–16) óráig lesz véradás. Február 9-én 

(13–15) Hévízen, a Hotel Európában, 23-án (13–16) 
Hévízen, a Hotel Thermalban várják a véradókat.

-on is!

Lapunk következő száma 2023. február 24-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.facebook.com/balatonikronika oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Kövessen bennünket 
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KOR-AUTÓ Kft. - Suzuki Keszthely
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
Klubkártyás napok alatt: Szombat: 8-14-ig, vasárnap 9-13-ig

Diego Keszthely

Tropicana design tapéta
2 m x 3 m (vlies),   
36 999 Ft/tekercs 

Stars beige padlószőnyeg     
4 m széles tekercsben, 4 399 Ft/m2

Soho grey szőnyeg    
80x150 cm-es mérettől,  
19 490 Ft/darab-tól

klubkártyával -33%                
12 990 Ft/db-től

Double ringlis kétoldalas  
(mindkét oldala használható) 
készfüggöny sötétítő
140x270 cm 15 490 Ft/darab 

(péntek – szombat 

– vasárnap)

Nova 8 mm Sherman fenyő 
vízálló laminált padló
8 mm (kopásállóság: 32-közületi)  
6 899 Ft/m2

KEDVEZMÉNY  

minden teljes árú  

termékre és kiegészítõre  

(egyéb akcióval/kedvezménnyel  

nem vonható össze)

10% 

Exkluzív függönyeinket 
2023. március 31-ig 
INGYEN   varrjuk!


