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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Prioritás volt, hogy az 
önkormányzati feladatokat 
el tudják látni, és jól mű-
ködjenek az intézmények, az 
óvodák és a bölcsőde. A szo-
ciális költségvetés az idén 5,2 
millió forinttal emelkedett, 
és az intézményekben nő a 
közalkalmazottak bére is. 
Kiemelt figyelmet kapnak 
idén a Területi Operatív 
Program beruházásai és 

Keszthely infrastruktúrá-
jának fejlesztése is. Utak és 
járdák építésére több mint 
200 millió forintot különített 
el a város. A tervek szerint 
többek között Kertvárosban 
korszerűsítik az Ifjúság útját, 
illetve Zámor városrészben a 
Lóczy Lajos utcában építenek 
új járdát. 
A költségvetés energiameg-
takarítással kapcsolatos in-

tézkedéseket is tartalmaz. Itt 
nagy segítség a kormányzat 
95 millió forintos támogatása, 
valamint az uszoda műkö-
désére fordítható 30 millió 
forintos hozzájárulás.
Kiemelt figyelmet kapnak a 
városi rendezvények, mint 
például a KeszthelyFest, a 
Helikon gála, a Keszthelyi 
Kilométerek vagy a Tour de 
Hongrie. Az önkormányzat 

pályázati forrásokkal is szá-
mol a kultúra és a turizmus 
területén. 
A költségvetés 1,7 milliárd 
forint bevételre számít az 
iparűzési adóból, s a két parti 
szálloda miatt több idegen-
forgalmi adóval is számol, 
emellett be van tervezve in-
gatlanértékesítés is, de ezt út-, 
közmű- és zöldterület-fejlesz-
tésre kívánják fordítani.

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

Manninger Jenő, Keszthely polgármeste-
re úgy fogalmazott, az elsődleges cél egy 
olyan takarékos, ugyanakkor fejlesztése-
ket is tartalmazó büdzsé megalkotása volt, 
amely nem éli fel a város vagyonát.

Kilencmilliárd forintból
Egyhangúlag, ellenzéki szavazattal is elfogadták a város 2023-as költségvetését. 

gazdálkodhat Keszthely

Hamarosan nyit a Sirius Hotel
A munkálatok már a végükhöz közelednek, várhatóan május elején, a turisztikai szezon kezdetén nyitja meg kapuit 
a komplexum. Manninger Jenő elmondta, a parti sétány továbbra is a lakosság rendelkezésére áll majd. 
Amellett tárgyaltak a szálloda melletti út és a hotel környezetének kialakításáról és rendezéséről is. 
A Sirius Hotel a Kisfaludy-programnak köszönhetően épül meg Keszthelyen. 
A szálloda nemcsak turisztikai szempontból jelentős, rengeteg munkahelyet is teremt a városban. 

Keszthely új szállodája 128 szobával várja 
majd a városba érkezőket.
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MINDENKIT ÉRINT AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Ülést tartottak a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás polgármesterei.

Többek között az energiamegtakarításról 
is szót ejtettek. Ismertették annak a 
felmérésnek az eredményét is, melyet 
Biró Róbert, Balatongyörök polgármes-
tere készített a régióban a tapasztala-
tokról és a problémákról. Egyetértettek 
abban, hogy mindenhol gondot okoz 
a közvilágítás számláinak kifizetése, a 
fejlesztésre szoruló nyílászárók, valamint 
az alternatív energiaforrások keresése. 
A társulási ülésen egyhangúlag fogadtak 
el minden napirendi pontot. A jelenlévő 
15 polgármester javaslatokat is tett, me-
lyekkel egymást tudják segíteni a nehéz 
helyzetben is. 

A választókerület is érzi a gazdasági nehézségeket, amik 
egész Magyarországot és Európát sújtják. Nagy Bálint 
államtitkár rámutatott, hogy a háború és az elhibázott 
brüsszeli döntések a családokat, a vállalkozásokat 
és az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozták.

Jelentős kormányzati  
támogatást kapott 
Keszthely 

2021-ben csökkent 
19 ezer alá Keszthely 
népessége, a tenden-
cia megmaradt, 2022. 
január elsején már 
csak 18.764 fő volt a 
város lakossága. Nyári 
Brigitta anyakönyvve-
zető arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy évek óta 
hasonlóak a város-
ban a halálozások és 
születések esetszá-
mai, de minden évben 
többen születtek, mint 
amennyien elhunytak. 
2015 óta átlagosan 
500-600 gyermek 
látja meg a napvilágot 
a Keszthelyi Kórház-
ban. A statisztikában 

egy kiugró esztendő 
van: 2021. Ekkor 701 
gyermeket anyaköny-
veztek. Az elmúlt nyolc 
év átlagát ez több mint 
száz újszülöttel haladja 
meg. A kiugró szám 
a Covid-járvány utáni 
évben jelentkezett.
Zala népessége 2022. 
január 1-jén 264,3 ezer 
fő volt, 758 fővel keve-
sebb, mint egy évvel 
korábban. Az elmúlt 
tíz évben folyamatosan 
csökkent a vármegye 
népessége. A tendencia 
nem egyedi, hasonló 
folyamat jellemzi az 
ország legtöbb várme-
gyéjét. 

1971-es megnyitásakor a Helikon a Balaton legmodernebb szál-
lodája volt. A kimagasló épület egyből meghatározta Keszthely 
balatoni látképét, hamarosan a város ikonikus építményévé 
vált. 2021-ben kezdték meg a ház felújítását. Ahogy ötven évvel 
ezelőtt, most is a legmodernebb megoldásokat alkalmazták az 
építészek, akik egyúttal megőrizték a tömegét és formáját.  
Kerner Gábor, a Keszthelyi Városvédő Egyesület elnöke szerint 
jól sikerült a felújítás. Új frizurát és látványmegoldásokat 
kapott, a műemlékvédelmi szakember szerint „fellélegzett” az 
épület. A parton sétálók egyetértenek abban, hogy megérett 
a felújításra a szálloda, melyhez sokaknak szép emlékei fű-
ződnek. Az esti fényjáték különösen népszerű, a homlokzat a 
szivárvány különböző színeiben pompázik. 

Az építésznek és utca 
emberének is tetszik 
a megújult Hotel Helikon

Csökken a vármegye  
és Keszthely lakossága

62 családot támogatott tűzifával a védelmi bizottság
2012 óta segíti a rászorulókat tűzifával 
a Zala Vármegyei Területi Védelmi 
Bizottság. Azóta 760 kisnyugdíjas, 
nagycsaládos és más rászoruló részesült 
a kályhakész tüzelőben. Idén is olyan 
tüzelőt osztottak, mely kellően száraz és 

egyből felhasználható. Dr. Sifter Rózsa, a 
Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizott-
ság elnöke elmondta, hogy idén 62 zalai 
család kapott tűzifát. A kiszállított fa 
címenként 1,3 erdei köbméter, melynek 
értéke 48 ezer forint. A legrászorultab-

baknak ajándékcsomagot is adtak. Így 
volt ez Bandi Imrénével is. Marika néni 
egyedül él, 25 éve vesztette el a férjét. 
Azt mondja, nem szokott kérni, de amit 
adnak, azt el kell fogadni, és nagyon 
köszöni a segítséget.

Keszthelyt nemcsak városként, hanem járási 
központként is kell vizsgálni, különösen a nyári 
szezon idején, amikor az infrastrukturális ellá-
tottság egy megyei jogú városéval vetekszik – 
hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. 

A Zala 2-es választókerület száz települése jól ki tudta használni 
a korábbi fejlesztéseket, köztük az energetikai beruházásokat, de 
így is komoly kihívásokat jelentenek az elszabadult energiaárak. 
Az első, most lezajlott körben 599 millió forint rezsitámogatás-
ban részesültek a térség települései. Keszthely energiaköltségeihez 
96 millió forinttal járul hozzá a kormány. Ezenfelül a Csik Ferenc 
Tanuszoda működésére két ütemben folyósítottak dotációt, janu-
árban 30,8 millió forintot kapott a város, amivel biztosított az idei 
üzemeltetés. Nagy Bálint szerint ennek jelentősége nemcsak a vá-
ros, hanem a térség szempontjából is jelentős, hiszen a keszthelyi 
gyerekek mellett a környező településekről is százával járnak ide 
úszásoktatásra. Ezenfelül a város 176 millió forintos rendkívüli tá-
mogatást kapott a Kísérleti utcai óvoda hátralévő visszafizetési kö-
telezettségére, így nem terheli az önkormányzatot tartozás az uniós 
projektekből.

A február 9-ei átadón jelen volt a térség országgyűlé-
si képviselője, Nagy Bálint. Az államtitkár kiemelte, 
széles körű összefogás eredménye az akció, hiszen 

a védelmi bizottság szervezi a kijutatást, a helyi 
önkormányzat pedig segít kiválasztani a rászorulókat.
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Idén a különböző filmek főszereplői is meg-
elevenedtek a jelmezekben, volt, aki szalon-

cukornak, más meg virágnak öltözött. A 
farsangozók vidám felvonulása a Festetics-
kastély parkjából indult. Eljöttek iskolások és 
óvodások is, a felnőttekkel együtt háromszáz-
hetvenen bújtak ötletes jelmezekbe. Táncolva, 
dalolva a sétálóutcán át a Fő térre tartottak 
a résztvevők. A Goldmark Károly Művelő-
dési Központ előtt mutatták be jelmezeiket 
a maskarások. A zsűri figyelembe vette az 
ötletességet, a kreativitást, a humort.
„Nagyon szeretjük, frappánsak a jelmezek 
is, olyan jó kis ötleteket kapunk, meg nagyon 
kedvesek a borbarátok, ajándékokat kapunk 
mindig, úgyhogy nagyon jó, szenzációs ez a 
farsang” – mondta Sávoly Andrea.    
A farsangozók bemutatkoztak a Fő téren. 
A legkisebbek gyermekprogramokon vettek 
részt. 

„A varázsa az, hogy mi, borbarátnők család-
anyák vagyunk, most már nagymamák is, a 
mi gyerekeink is itt nőttek föl, most már az 
unokáink is részt vesznek, és örömet szerez-
zünk a keszthelyi embereknek, a gyerekeknek. 
A turistákat is szeretnénk ezzel a rendezvény-
nyel ide vonzani” – nyilatkozta lapunknak 
Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni 
Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke.

Az idei rendezvényt Keszthely városa, civil 
szervezetek, klubok támogatták anyagilag 
is. A karneválról senki sem térhetett haza 
üres gyomorral: forró teával, zsíros kenyér-
rel és fánkkal kedveskedtek a látogatóknak.  

Gyönyörű időben, rengeteg résztvevővel tartották meg a karnevált, 
amely a farsangi időszak egyik leglátványosabb eseménye. 
Negyvenhárom csapat vett részt a felvonuláson. 

Több százan vonultak fel  
a XXII. Keszthelyi Városi Karneválon  

A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_180,3x267.indd   1MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_180,3x267.indd   1 2023. 01. 23.   16:44:092023. 01. 23.   16:44:09



Februárban Oroszország szép-
ségeivel ismerkedhettek meg 
a Világjáró Klub érdeklődői. 
Szijártó Zsófia nyelvtanár, uta-
zó, blogíró jóvoltából olyan ol-
dalát is láthatták Oroszország-
nak, melyről kevesen tudnak. 
A sorozat a Goldmark Károly 
Művelődési Központ egyik 
legnépszerűbb programja. Az 
elmúlt években Új-Zélandot, 

Afrikát, Norvégiát, Amerikát 
vagy éppen Ázsia egyes részeit 
is megismerhették már az 
érdeklődők. A 2022-es őszi 
szezonban még népszerűb-
bek voltak az előadások, száz 
feletti létszámmal vettek részt 
rajtuk. Márciusban két hely-
színre is elutazhat képzeletben 
a közönség: Mexikót és az 
északi vidéket is bemutatják.

Márciusban is várja 
az érdeklõdõket a Világjáró Klub
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Emellett a VIII. Országos Szaxofonversenyen is reme-
kelt. Felföldi Gábor tanszakvezető nyolc éve foglakozik 
tanítványával. Tanára hamar felismerte a tehetségét, a 
fiatal lány több zenei versenyen megmérette már magát. 
Bár az iskolai tanulmányok kitöltik napjainak nagy részét, 
mindig szakít időt hangszerére. Határozott célja van a to-
vábbtanulást illetően: neki a zene világa a jövő. A Festetics 
György Zeneiskola zeneszerető, zenekedvelő növendé-
kei több hangszeren remekelnek regionális és országos 
versenyeken, bizonyítva, hogy a korán felismert tehetség, 
a színvonalas oktatás, a tehetséggondozás együtt hoz 
eredményt. A keszthelyi szaxofonos lány a Csupor László 
Regionális Fafúvós Versenyre készül, aminek március 29-
én Kaposvár ad otthont.

A szaxofon az élete

14 év után megújul a 
Szendrey-emlékszoba

A 8360 Hajtogató című kötet a Keszthelyi Városvédő 
Egyesület gondozásában született meg. Kilenc alkotó 
vállalkozott arra, hogy mesél kedvenc épületeiről, 
fáiról, házairól. A könyv célja, hogy a teljesség igénye 
nélkül, ihletszerűen mutassa be azokat a helyszíneket, 
amelyek ezt a várost számukra szerethetővé teszik. 
A kötet bemutatóján a közreműködők maguk is elme-
sélték élményeiket és azt az utat, ahogy a Hajtogató 
megszületett. A könyvet Somogyi Győző Kossuth-dí-
jas festőművész méltatta. 
A válogatás nemcsak szövegeken, hanem digitális 
tollal készült rajzokon keresztül is bemutatja a helyszí-
neket.

2009-ben széles körű összefogás ered-
ménye volt, hogy Újmajorban, Szendrey 
Júlia szülőházában kiállítás nyílt. Dr. 
Lukács Gábor a kezdetek óta gondo-
zója a helyiségnek. Évente 1000-1200 
látogató volt. A tárlat amellett, hogy 

bemutatta Szendrey Júliát, családját és 
Petőfi Sándort, arra is felhívta a figyel-
met, hogy a Georgikonnak köszönhető, 
hogy a feleségek felesége itt látta meg a 
napvilágot. A kiállítást lebontották, az 
emlékszobából emlékház lesz. Három 

helyiséget újítanak fel, nyitnak egybe és 
töltik meg értékes tartalommal, például 
múzeumpedagógiai foglalkoztató tér is 
lesz. A munkálatokat a MATE finan-
szírozza. Március 15-én nyitják az új 
kiállítást. 

Nívódíjat kapott a Sistrum zenei versenyen  
Merics Edit, a Festetics György Zeneiskola tanulója.

Megjelent a Hajtogató

Február 21-én nyílik meg „A XIX. század költője – Petőfi 
Sándor könyvek tükrében” című kiállítás a Goldmark  
Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György 
Városi Könyvtárának olvasótermében. 

Petőfi 200 a könyvtárban

A tárlat legbe-
csesebb darabja 
a könyvtár egyik 
olvasója által ado-
mányozott, 1884-
ből származó, neves 
magyar művészek 
metszeteivel illuszt-
rált Petőfi-verseskö-
tet. Emellett helyet 
kap „Szendrey Júlia 
ismeretlen naplója, 
levelei és halálos 
ágyán tett vallomá-
sa” 1930-ból.
A kiállítást már-
cius 11-ig egyéni 
látogatók, csopor-
tok, osztályok is 
megnézhetik.

Hetven íráson és 74 rajzon keresztül 
mutatkoznak be Keszthely ismert 
és kevésbé ismert kincsei. 



*A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi 
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, ami 2022. évre vonatkozóan 14,5%. A Prémium Magyar Állampapír 
ezen kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, a 2027-ben lejáró 2027/K sorozatú kötvényre 0,75%, a 2030-ban lejáró 2030/I sorozatú kötvényre 1,5% kamatprémiumot. 
Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű 
tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen az infláció 
változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek kell felmérnie. A Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának 
és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján  
(www.allampapir.hu és a www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

A KINCSTÁR, A POSTA, VALAMINT EGYES 
BANKOK FIÓKHÁLÓZATÁBAN ÉS ONLINE

PRÉMIUM  
MAGYAR 
ÁLLAMPAPÍR

Biztonságos,
INFLÁCIÓ
FELETTI kamat

allampapir.hu
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A megnyitón Mezei András 
plébános elmondta, 
a ministránsok kiemelten 
jó közösséget alkotnak, 
különböző foglalkozásokat 
tartanak és kirándulásokat 

is szerveznek. A bál jó al-
kalmat teremtett arra, hogy 
ezeket a tevékenységeket 
támogassák. Hozzátette, az 
egyháznak kiemelt szerepe 
van az ifjúság nevelésében, 

és ebben a Kis Szent Teréz 
plébánia élen jár. 
A jótékonyság mellett 
természetesen a szórakozásé 
volt a főszerep az este folya-
mán. A vendégeket tánccal 

és zeneszóval köszöntötték a 
házigazdák, majd a vacsorát 
követően hajnalig tartott 
a mulatság. A bálról termé-
szetesen nem hiányzott 
a tombola sem.

„Nem vagy egyedül”

A halál megszelídí-
téséről, az emberi 

méltóságról, a Magyar 
Hospice Alapítvány 

küldetéséről rendez-
tek nyilvános beszél-

getést Keszthelyen. 

A hospice szolgáltatás a betegeknek és családjuknak segít megtalálni a nyugodt, emberi körülmények közötti békét 
az élet utolsó szakaszában. A Magyar Hospice Alapítvány célja, hogy a hazai mozgalmat népszerűsítse és lehetősé-
get biztosítson azoknak, akiknek szükségük van az ellátásra. Régiónkban is biztosított a szolgáltatás igénybevételé-
nek lehetősége.

112023. Február 24.   Balatoni KRÓNIKA

– segít a hospice 
szolgáltatás

Nemes célért  
  báloztak

A ministránsok javára szervezett jótékonysági bált a Kis Szent Teréz plébánia. 
A nagyböjt kezdete előtti hétvégén a Helikon Hotelben mulattak a meghívott vendégek és a támogatók. 
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Kiemelt figyelem a fűtési szezonban

A járási polgárőrök nem azt nézik, hogy füstöl-e 
a kémény, hanem azt is, hogy fel vannak-e húzva 
a redőnyök, sötétedéskor szűrődik-e ki fény, vagy 
hogy a kiakasztott éthordókat bevitték-e a lakók. 
A polgárőrök együttműködnek a katasztrófavé-
delemmel, a rendőrséggel, az önkormányzatok-
kal és azok intézményeivel. A füstölő kémény 
program célja még, hogy felhívják a figyelmet a 
megfelelő tüzelőanyaggal való fűtésre, valamint a 
téli időszakban előforduló fagyás és füstmérgezés 
megelőzésére.

Az idősekre, az egyedül élőkre és a mozgáskorlátozottakra is nagyobb figyelem jut a fűtési időszakban. Az Országos 
Polgárőr Szövetség azért hívta életre a füstölő kémény akciót, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.

Megelőzhetők a lakástüzek!

Feltárták, hogy a 10-15 évesek 
hétköznaponként 2 órát, hétvé-
genként majdnem 3 órát töltenek 
a világhálón okostelefonjukkal. A 
kutatás egyértelműen jelezte, hogy 

7-8 éves korra minden ötödik ma-
gyar gyereknek van okostelefonja, 
az általános iskola végére pedig 
szinte minden gyereknek ott van a 
zsebében a kütyü. 

A kisgyerekek játszanak és mesét 
néznek, a tiniknél a TikTok és az 
Instagram a kedvenc, a Facebookot 
pedig már csak az idősebbek 
használják. 

Már tízévesen több órát lógnak a közösségi 
oldalakon a gyerekek – állapította meg az 
NMHH és a Magyar Elektronikus Műsorszol-
gáltatók Egyesületének kutatása.

– sokat lógnak a neten a tinik
Egyre többet és egyre korábban

Ha odafigyelünk, akkor könnyűszerrel elkerülhetőek a lakástüzek  
– erre hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 A régióban már idén is volt társasházi tűz, 
ahol csak a gyors tűzoltói beavatkozásnak volt 
köszönhető, hogy emberi életet nem követelt a 
tűzeset – számolt be Kósi Zsolt szóvivő. Kiemel-
te, fontos, hogy a különböző éghető tárgyakat 
ne halmozzuk fel, ezek okozzák ugyanis a 
legnagyobb problémát, és növelik a lakástüzek 
kockázatát. Fontos emellett figyelni a társashá-
zak alagsorában a tárolási szabályokra is.  
A szóvivő felhívta a figyelmet, ha baj van, akkor 
a 112-es segélyhívót kell tárcsázni és kérni a 
tűzoltók segítségét.

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!

Belvárosi vendéglátóhely bérbeadása

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth utca 2. sz. alatt 
található belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-kastélytól 80 méterre található 
54 m2 alapterületű, vendéglátó helyiségként kialakított összközműves ingatlan. 

Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység 
esetén 166.158,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenységekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 218/2022. 
(X.27.) számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti közterületen árubemuta-
tás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 
A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 évvel meghosszabbítható.  

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 8. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely 
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának 
határideje 2023. március 13. (hétfő).

A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon. További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasá-
gi Osztályán személyesen, vagy a 83/505-525, illetve a 83/505-524 telefonszámon kérhető.
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A közúti közlekedés jellem-
ző időszakos veszélyei a 
csúszós, jeges utak, a válto-
zó időjárási körülmények, a 
hótorlaszok, elzárt útvona-
lak, a csökkent látótávolság, 
valamint a kényszermegál-
lások. 
Felhívjuk a közlekedők 
figyelmét, hogy mindig 
az időjárási, látási és útvi-
szonyoknak megfelelően 
vezessék gépjárműveiket, 
különös tekintettel az esetleges ködös, esős, havas 
időjárásra, csúszóssá vált útfelületre. Tartsanak 
nagyobb követési távolságot, mérsékeljék a sebes-
séget! Sose induljanak el a járművel addig, amíg 
a lefagyott szélvédőt teljes mértékben meg nem 
tisztították! 

A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett 
események kezelése érdekében a következőket 
javasoljuk: 

•  időjárási körülményeknek megfelelően megvá-
lasztott vezetési stílus és sebesség; 

•  téli gumik, hólánc, fagyálló folyadék, jégkaparó, 
jégoldó spray, megfelelő állapotú ablaktörlő lapát, 
ablakmosó folyadék; 

•  hosszabb útnál takaró, téli ruhadarabok, lapát 
(autó hóból való kiszabadítása miatt), rugalmas 
vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó, élelmi-
szer és ital;  

•  feltöltött telefon, térkép, GPS, elemlámpa; 
•  működőképes fényszórók (ködlámpa); 
•  kényszermegállásnál láthatósági mellény, fény-

visszaverő csík.

 Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
A közúti közlekedés téli időszakos veszélyei

VÉRADÁSOK 
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és  
a Keszthelyi Kórház Vérellátója márciusban is 
várja a véradókat. Utóbbi helyen 6-án (13.00–

18.00), 13-án (13.00–16.00), 16-án (13.00–16.00) 
és 20-án (13.00–16.00) lesz véradás. Március 2-án (11.30–

15.00) Hévízen, a HÉMORI-ban, 9-én (15.00–18.00) Sármel-
léken, a Közösségi Színtér ÁMK-ban, 23-án (14.00–18.00) 

Zalaapátiban, a falumúzeumban, 27-én (13.00–15.00) Héví-
zen, a Bibó-gimnáziumban, 30-án (14.00–18.00) Hévízen,  

a Lotus Therme Hotel & Spában várják a véradókat.

-on is!

Lapunk következő száma 2023. március 10-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 

NEMESKŐ,
RÉGIESEN

GERINC

HASZON-
TALAN
HOLMI

NITROGÉN

ÉTVÁGY-
GERJESZTŐ

EZÜST
VEGYJELE

KÁRTYÁBAN
ÜTÉS

EREDETI
DZSEM!

NYIRKOS,
NEDVES REJTJELEZ

ÁBÉCÉNK
ELSŐ
BETŰJE

NEM
CSILLOGÓ
AMŐBA

DARABJA!
NEM ELEJE

ARRA AZ
ILLETŐRE

IDÉZET
CSOKONAI

VITÉZ
MIHÁLY

VERSÉBŐL
A

CSAKHOGY
CSERMELY

CSOKI-
FAJTA

TRÉFA-
MESTER

RUGALMAS
PÓLYA

TAMARISKA

OLDAL
ELEJE!

FAJSÚLY,
RÖVIDEN
JUHÁSZ
GYULA
VERSE

IDEÁL

RÓMAI
EGYES

GRAMM

BRIT SZÉP-
MŰVÉSZETI

MÚZEUM

VÁM,
NÉMETÜL

SPANYOL
FOLYÓ

HATOD-
RÉSZ!

RÉSZBEN
ELTAKARJA

BIRKÓZIK

KELET,
NÉMETÜL

AZ IDÉZET
FOLYTATÁSA

VETERÁN
HOLLAND

LABDARÚGÓ
(RUUD)
VÍZGŐZ

BETAKARÍT

A TÁDZS
MAHAL
VÁROSA

KÉRDŐÍV
DÉLUTÁNI
ÉTKEZÉS

URÁN
ÉS BÓR

INFORMÁ-
CIÓTECHNO-
LÓGIA RÖV.

FŐSZAKÁCS

REND-
FŐNÖK

SVÁJCI HÍR-
ÜGYNÖKSÉG

SZEMMEL
ÉRZÉKEL

RÉGES-RÉGI

FRANCIUM
VEGYJELE

TALÁL

INDIUM
VEGYJELE

PIROSAS
RÓZSASZÍN

DARA-
BONKÉNT

HÁRMAS

RÁDIUSZ

JÁK
CENTRUMA!

NULLA

ÉLETFOLYA-
MATOKKAL
KAPCSO-
LATOS
ELŐTAG

K

Kórházi misék a lelki egészségért 
Újra misét mutattak be a Keszthelyi 
Kórház Via Dolorosa kápolnájában. 
A koronavírus-járvány óta most látta 
úgy az intézmény és a Kis Szent Teréz 
plébánia vezetése, hogy ismét meg-
nyitják az ajtókat a betegek előtt. 2020 
februárjában szentelték fel a kápol-
nát, nem sokkal utána életbe léptek a 
szigorú védelmi intézkedések. A papok 
szerint nemcsak a fizikai, hanem a 
lelki gyógyulás is fontos. Azt tapasztal-
ják, hogy másképp viselik a betegséget 
a hitben élők. A betegek világnapján 
kiszolgáltatták a betegek kenetét. 
Az egyházjog hatvanéves kor felett 
javasolja ezt, évente egyszer. Mezei 
András kórházlelkész bárkinek, akár 
fiataloknak is ajánlja, például operáció 
vagy más kezelések előtt.

Új lehetőség az életmentésre 
Soha nem látott lehetősége adódott a 
vízimentőknek. A Hévízi-tavon tesztel-
hették az Aquaeye-t. A műszer nagy-
jából 5 perc alatt 8000 négyzetméter 
vízfelületet pásztáz le, és megmutatja, 
hogy milyen irányban és mekkora 
távolságban van ember a víz alatt. 
Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke 
elmondta, céljuk, hogy minden strandi 
vízimentőnél legyen ilyen műszer. 
Így a vízben eltűnt ember keresését 
azonnal megkezdhetik, és nagyobb 
eséllyel menthetnek életet. A VMSZ 
most azon dolgozik, hogy előteremtse 
a szükséges pénzeszközt a vásárlás-
hoz. Egy darab Aquaeye nettó ára 
2,5-3 millió forint. 

A kórházkápolnában februártól 
minden szombaton 15 órától 
mutatnak be szentmiséket. 

A kép illusztráció. (Forrás: freepik.com)
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A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia XCeed üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,9-7,1 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 134-161 g/km, a Kia XCeed Plug-in Hybrid 
üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,3-5,7 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 121-129 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által 
meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített 
új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények 
ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Technológia, ami mozgásban tart.
Az új Kia XCeed és XCeed Plug-in Hybrid.

Gadácsi-Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54. (Alpha Park mellett)
Tel.: 83 511 040  | www.kiagadacsi.hu

élményest
2023. március 4. 

17:00 óra
Ensana Thermal Hévíz

Töltsön el barátaival 
egy élménydús estét a Thermal Hévíz szállodában. 

Az est első részében vendégeink beszélgetnek színházról, énekesi pályáról, lélekről, 
majd hangulatos dallamok csendülnek fel. Az est részeként ízletes partifalatokat, 

könnyed édességeket is kóstolhatunk állófogadás keretében.

További információ:
06 30 896 9627

Jegyvásárlás:
grandiozus.com/hu/shop/elmenyestek


