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Február 25-én Keszthelyen 
is fejet hajtottak mindazok 
előtt, akiknek el kellett 
szenvedniük a borzalmakat. 
Csótár András, az Emberi 
Erőforrások Bizottságának 
elnöke saját családjának 

meghurcoltatását elevenítette 
fel. Elhangzott, a kommu-
nista ideológia alapjaiban 
téves, és nemcsak hirdette 
az évezredes szabályokon 
alapuló világ megszűnését, 
hanem szükségesnek tartotta 

annak felszámolását is. Vozár 
Péterné alpolgármester arról 
beszélt, a kommunista dik-
tatúra negyven éve súlyosan 
rányomta a bélyegét az embe-
rek életére, és sokan még ma 
sem akarnak vagy mernek 

beszélni a borzalmakról. 
A Várkertben emléktáblát ál-
lítottak mindazoknak a zalai 
családoknak, akiket a rend-
szer ellenségeinek bélyegezve 
a hortobágyi munkatáborok-
ba szállítottak.

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

Tisztelet az áldozatoknak
Világszerte százmillióra becsülik azoknak a számát, akik a kommunista diktatúra 
áldozatául estek. Zala megyéből is számos civilt hurcoltak el a Szovjetunióba, 
de sok kuláknak bélyegzett családot a hortobágyi munkatáborokba vittek. 
Itt embertelen körülmények között töltöttek hónapokat, éveket, és dolgoztak az 
állami gazdaságokban.

Közterületi és kulturális kérdésekben is döntött a testület
Februári soros ülésén módosította a testület a temetkezés rendjéről szóló határozatot. Ennek értelmében a sírhelyek 
újraváltásánál csak maximum az infláció körüli díjemelést lehet alkalmazni. Emellett a grémium támogatja a vállalko-
zásokat is a megemelkedett rezsiköltségek miatt, így a teraszok esetében csökkentették a területhasználati díjat. 

A Petőfi 200 emlékév kapcsán a testület megbízta  
a polgármestert, hogy tegyen javaslatot egy Petőfi Sándor–
Szendrey Júlia szobor felállítására. Emellett döntöttek  
arról, hogy egymillió forinttal támogatja az önkormányzat 
az Agroturisztikai Találkozót. 

Döntöttek arról is, hogy a Csengey Dénes sétány 
kapcsán a Balaton Fejlesztési Tanácshoz beadott 
pályázathoz mekkora önerőt biztosítanak.  
A projekt keretében zöldterület-fejlesztést hajtaná-
nak végre és közösségi tereket alakítanának ki.  
A képviselők elfogadták azt a javaslatot is, misze-
rint a Reischl – korábbi Sörház – utcában a család-
dal együttműködve emléktáblát állítanak fel.



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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KESZTHELY EREJE A KÖZÖSSÉGEKBEN REJLIK
Vozár Péternének, Keszthely alpolgármesterének összetett a munkája, melyet a város érdekében végez. Gyakran 
jönnek új kihívások, melyeket meg kell oldani, mint például a Covid vagy az energiahelyzet.  Elsősorban a szoci-
ális ügyekkel foglalkozik, hozzá tartoznak a lakásügyek és a segélyezési témák is. A zöldterület és a gondozott 
közterületek is fontosak számára. Sokat dolgozik a civil szervezetekért is. 

1994 óta folytat diákutaztatási progra-
mot a Rákóczi Szövetség. Céljuk, hogy 
a nemzeti ünnepeken a történelemi 
Magyarország területén élő magyar 
középiskolások együtt emlékezzenek. 
A pályázaton legfeljebb háromszázezer 

forint értékű utazási kerettámogatást 
nyerhettek el az iskolák. A Vajda János 
Gimnázium hosszú évek óta részt 
vesz a programon. Segesvár, Zenta, 
Nándorfehérvár, Temesvár és számos 
település szerepelt már úti céljaik 

közt. Ezúttal Szencre és Pozsonyba 
utaznak, ahol részt vesznek a nemzeti 
ünnepen. A koronavírus miatt 2019 óta 
nem utazhattak, ezért is nagy öröm az 
intézménynek, hogy újra útra kelhet-
nek a diákok.

Pozsonyban ünneplik a vajdások március 15-ét  
a Rákóczi Szövetség jóvoltából

Forrás: Vajda János Gimnázium

Keszthely rendkívül gazdag törté-
nelmi és épített örökségben, de a 
város ereje az itt lakó emberekben 
és a működő közösségekben 
rejlik. 
– Hiszek abban, hogy ezt a 
várost is közösségei viszik 
előre – nyilatkozta lapunk-
nak Vozár Péterné. – Itt 
születtem és itt élek azóta 
is. Az összes létező 
kapcsolatom ide köt. 
Mindig a közössé-
gekben mozogtam, 
sok jóravaló embert 
ismertem meg. Ezek 
az ismeretségek összegződnek itt, az 
alpolgármesteri munkámban. Minden-
kivel jó kapcsolatot ápoltam és ápolok. 
Ha egy probléma megoldásáról van szó, 
vagy segítségnyújtásról, akkor mindig 
számíthatunk egymásra. Ezáltal gazda-
godik maga a város is. Keszthelyen olyan 
egyesületek vannak, amelyek 15-20-25-

30 éve működnek. Büszkék 
vagyunk rájuk és segítjük 
őket, amiben csak tudjuk. 
A CLLD pályázatban 
több olyan közösségi 
helyszín újult meg és 

még fog megújulni, 
ahol ezek a csoportok 
jobb körülmények 
között működhet-
nek. Ilyen például 
az Erzsébet-liget. 
Tíz játszóterünk 
épült vagy csak 
szépült, új eszkö-
zök kerültek ki, 

gyermekek és felnőttek számára is.
Az alpolgármester munkájához szük-
séges, hogy minden területet ismerjen. 
Ezek közül a legjelentősebb az ingatlan-
koncepció.
– Minden típusú városi ingatlanvagyont 
felmértünk, és megvizsgáltuk a fejleszté-
si lehetőségeket is. Nemcsak az önkor-

mányzati bérlakásokat tekintettük át, de 
a fejlesztési területeket, a külterületi er-
dőket, szántókat és legelőket is – mondta 
Vozár Péterné. – Nemcsak a belvárosban 
régóta üresen álló, omladozó épületek 
sorsáról döntöttünk, célunk volt az is, 
hogy a bérlakásállomány összetételét 
javítsuk. Gondoljunk a fiatalokra, az 
egyedül élőkre! Fontos, hogy mobilis és 
fenntartható legyen a bérlakáspiacunk, 
minden bérlővel közvetlen kontaktusba 
kerüljünk!
Az alpolgármester véleménye szerint 
nem könnyű ma fiatal családosnak 
lenni, amikor nincsenek együtt élő 
nagycsaládok. Viszont munkalehetőség 
egyre több lesz a városban, elsősorban 
a szállodák megnyitásával. Keszthely 
vezetése arra is figyelmet fordít, hogy ne 
csak Idősügyi Tanácsot működtessen, 
hanem Ifjúsági Kerekasztalt is. Céljuk az, 
hogy a fiatalok véleménye is beszűrőd-
jön a várospolitikába, és őket is bevonják 
a közösségért, a városért való munkába.
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Kiváló vérvonalú kancák 
érkeztek Keszthelyre, akik 
megalapozzák a programot. 
Az idei évben Overdose 
egyik utódja, a Cirfand-
li névre hallgató, kitűnő 
nemzetközi eredményekkel 
rendelkező csődör is Keszt-
helyre költözött. Dr. Husvéth 

Ferenc szakmai vezetésével 
zajlik a tenyésztési program. 
A neves keszthelyi szakem-
ber és kollégái a Festeticsek 
hagyományait tartják szem 
előtt. Céljuk, hogy a legjobb 
lovakat a MATE színeiben 
versenyeztessék, a többit 
pedig értékesítik, ez akár 

hárommillió forint bevé-
telt is jelenthet egy egyéves 
csikónál. A félvér lovak 
terén sem tétlenkednek. Az 
önkormányzat támogatásá-
val keszthelyi lovat és lovast 
indítanak a Nemzeti Vágtán. 
A Georgikon egyedülálló 
képzési hely a lovasoktatás 

terén. Tizenkét éve képeznek 
itt ménesgazdákat, szeptem-
bertől pedig hivatásos lóte-
nyésztő szakmérnöki szak 
indul. A balneoterápia és 
rehabilitáció terén kutatások 
zajlanak, melyben a Hévíz-
gyógyfürdővel is együttmű-
ködik a Georgikon. 

2022-ben alakult meg a Georgikon Lovasoktatási  
és Lótenyésztési Központ. Kisbéri félvér és angol  
telivér lovakat tenyésztenek Újmajorban.

A tetővel fedett, oldalt 
nyitott, faszerkezetű 
épületre a Helikon Liget 
Egyesület nyert forrást. 
40-50 fő befogadására 
lesz alkalmas. A tervek 
szerint tavasztól őszig itt 

fogja tartani rendezvé-
nyeit a civil szervezet, így 
esős idő esetén is fedett 
térben, de a természet-
ben tudnak találkozni. 
Azonban nem csak ők 
használhatják majd az új 

közösségi teret. Az Erzsé-
bet-liget nagyon népsze-
rű, mellette halad el a Ba-
latoni Bringakör, melyet 
sok kerékpáros használ. 
Az útvonalat szívesen 
választják sportolók is, 

így sokan megfordulnak 
ott. A szaletli bárkinek jó 
helyszínt biztosít majd, 
aki a természetbe szeret-
ne programot szervezni. 
A tervek szerint június-
ban át is adhatják.

A Balatonról egyeztettek Navracsics Tibor területfejlesztésért  
és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter meghívására  
a Balaton-parti országgyűlési képviselők, polgármesterek,  
kormánybiztosok, államtitkárok.

Júniusig elkészül az új közösségi tér

A Balaton közös ügyünk

Márciusban várhatóan elkezdődhet az úgynevezett  
szalétli építése az Erzsébet-ligetben. 

Overdose utódja  
is gazdagítja

a Georgikon  
lótenyésztési programját

Idén is megválasztották 
az Év fiatal oktatóját és az 
Év fiatal kutatóját a MATE 
Georgikon Campusán. Az 
előbbi címet dr. Simon-
Gáspár Brigitta vehette 
át, aki az agrometeoroló-
giai területtel foglalkozik. 
Célja, hogy hallgatóival 
minél több és haszno-
sabb tudást osszon meg. 

Utóbbi kitüntetést dr. Such 
Nikolettának ítélte oda 
a Georgikon Alapítvány. 
A fiatal kutató területe 
a baromfi-takarmányo-
zás. Ezen belül vizsgálta 
már a pre- és probiotikus 
takarmánykiegészítők 
emésztésre gyakorolt hatá-
sát. A címeket egy éven át 
viselhetik a kitüntetettek.  

Nagy Bálint, térségünk országgyűlé-
si képviselője, közlekedésért felelős 
államtitkár fontos, építő és hasznos 
kezdeményezésnek tartja, hogy eb-
ben a körben tanácskoztak. Hangsú-
lyozta, hogy a Balatont egy egységes 
egészként kell kezelni. A Balatonról 
a balatoniakkal sok közös témát kell 
megbeszélni, ilyen például a vízmi-
nőség vagy a vízparti kérdések.
Navracsics Tibor a közösségi olda-
lán azt nyilatkozta, hogy a Balaton 
fejlesztése mindig komoly kihívások 
elé állítja a döntéshozókat, ez most 
sincs másként. Rámutatott, annak 
érdekében, hogy a legjobb dönté-
sek születhessenek, széles körben 
egyeztetnek az aktuálisan felmerü-
lő kérdésekről és a jövő stratégiai 
irányairól.

A résztvevők szeretnék, hogy 
ezek a találkozók, egyeztetések 
rendszeresek legyenek, ezért 
tovább folytatódik a közös mun-
ka a Balatonért. 

Elismeréseket vehettek 
át a georgikonosok



Balatoni KRÓNIKA   2023. Március 10.8 92023. Március 10.    Balatoni KRÓNIKA

23 órán át olvastak
Wass Albert regényei, meséi és versei elevenedtek  
meg Keszthelyen. A település ismét csatlakozott ahhoz  
a felolvasómaratonhoz, amelynek már az Egyesült 
Államokban és Angliában is vannak résztvevői.  
Az olvasókat Manninger Jenő, Keszthely polgármestere 
is köszöntötte, de a Premontrei iskola és a Vajda János 
Gimnázium diákjai is olvastak.
A keszthelyiek korábban a fenékpusztai Kis-Balaton 
Kutatóházban szervezték meg a programot, 2010 óta 
azonban a városban gyűlnek össze az érdeklődők.  
A Nemzeti Kör rendezvényén idén 76-an vállalkoztak 
arra, hogy 23 órán át olvasnak. A programhoz ebben  
az évben is csatlakoztak az Egry-iskola diákjai.  
A fiatalok egy mesét választottak, amelyet egyik  
társuk illusztrált is a felolvasás alatt. 

Keszthelyen is szűrik az újszülötteket az SMA-betegségre

A Keszthelyi Kórház dolgozóit köszöntötték a magyar 
ápolók napján. Február 19-én, Kossuth Zsuzsanna 
születésnapján köszönetet mondtak mindazoknak, akik 
áldozatos munkájukkal segítik a betegeket. Az ünnepsé-
gen elhangzott, az egészségügyi munka elképzelhetetlen 
az ápolók nélkül, akik fizikailag és lelkileg is támogatják 
a rájuk bízott embereket. Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere kifejtette, a Keszthelyi Kórházban számos 
olyan ápoló dolgozott vagy dolgozik ma is, akire hálával 
emlékeznek a betegek. 
A hagyományoknak megfelelően a keszthelyi ünnepségen 
kitüntetéseket is átadtak.

Fotó: Tér-Nagy Bianka édesanya 
és Tér Botond, aki 2023. II. 23-án 
született a Keszthelyi Kórházban. 
A szülőknek egy percig sem volt 
kérdés, hogy kérik az önkéntes és 
ingyenes SMA-szűrést

„Ki mit talál, azé”

Javában zajlik a gímbikák agancshullajtási időszaka.  
Az idősebb példányok február elejétől válnak meg koronáik-
tól, a fiatalabbaknál akár áprilisig is elhúzódhat a folyamat. 
A dámvadaknál később kezdődik az agancslevetés, fejdí-
szüket április és június között dobják le. A vadgazdálkodók 
több információt is ki tudnak szűrni ezekből a koronákból. 
Meg tudják állapítani, hogy mekkora állomány van az adott 
területen, milyen a szarvasok egészségi állapota, illetve kora. 
Sokan mennek ilyenkor az erdőkbe kirándulni, és akarva 
vagy akaratlanul, de belebotolhatnak egy-egy trófeába.  
Ezeket azonban csak megcsodálni lehet, elvitelükhöz a 
területen vadászatra jogosultaktól kell engedélyt szerezniük. 
Ellenkező esetben az agancsok hazavitele értéktől függően 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. Az álla-
tokat szándékosan hajtani sem szabad. 

Köszönet az ápolóknak

2022 novemberétől újabb mérföldkő a hazai SMA-betegek kezelése és szűrése 
terén: a Bethesda Gyermekkórház koordinálásával országos szűrőprogram 
indult, melyhez a Keszthelyi Kórház is csatlakozott. Az újszülötteket az eddig 
szokásos vizsgálatokkal együtt, ugyanabból a vérből az SMA-ra is szűrik.  
Dr. Mischl Olga osztályvezető főorvos elmondta, ha időben felfedezik a betegsé-
get, nem pusztulnak el az idegsejtek, és egyszerűen nem alakul ki a betegség. 
A program novemberi kezdete óta több mint 15 ezer újszülöttnél történt szűrés. 
Egy pozitív mintát mutattak ki, mely esetben mindössze két hét alatt döntött  
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő arról, hogy közfinanszírozott keze-
lést kaphat a csecsemő. 

Az SMA, azaz a gerinceredetű izomsorvadás egy 
öröklődő betegség, és a gerincvelő mozgató ideg-
sejtjeinek fokozatos elvesztését eredményezi.  
A statisztikák szerint 8000 Magyarországon 
született gyermekből egyet érint a ritka betegség. 
2019-ben ismerte meg az ország igazán az SMA-t, 
amikor Zente számára kezdtek gyűjtésbe, hogy 
megkaphassa a társadalombiztosítás által akkor 
még nem támogatott, 730 millió forintos gén-
kezelést. 2021 áprilisa óta egyedi méltányosság 
alapján hazánkban is elérhetővé vált a génterápiás 
gyógyszer, ez alapján eddig 18 kisgyermek kapott 
közfinanszírozott Zolgensma génterápiát Magyar-
országon. Az erre érkező kérelmeket a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő soron kívül bírálja.

– kivéve, ha az egy agancs

Újra kinyitott  
a Balaton Színház
Két és fél hónapra zárta be a kapuit a Balaton Szín-
ház a rezsicsökkentési intézkedések miatt. Március 
elsején a Nők hete programsorozattal nyitott ki újra az 
intézmény. A rendezvény nyitányaként Tarcsányi Ágnes 
festő kiállítását nézhette meg a közönség a Simándy-
teremben. Színházi előadással is kedveskedtek a kul-
túrakedvelőknek. A Pesti Művész Színház telt ház előtt 
adta elő a Maga lesz a férjem című zenés vígjátékot. 
A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár 
számos érdekes programmal készül még márciusban, 
melyekről folyamatosan tájékoztatják a közönséget 
honlapjukon és közösségi oldalukon.
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A kötet elsősorban építészeti szempontból jeleníti meg a város kultikus 
épületét. A korabeli fotókkal teli, albumszerű könyvet Tar Ferenc történész, 
Havasi Bálint régész és Fekete György idegenforgalmi szakember méltat-
ta. A kötet a szerző diplomamunkájából született. Még 2014-ben kezdett 
dolgozni rajta, majd a téma pár év alatt a szenvedélyévé vált. A kutatást a 
Balatoni Múzeumban, az Országos Levéltárban és az interneten folytatta. 
A szerző a sörfőzésről is talált érdekességeket. Zób Viola könyve tehát nem 
csak építészeti szempontból jelent élményt az olvasóknak. Az illusztrációk 
és a korabeli fotók is igazi kortörténeti különlegességet nyújtanak.

1985. február 25-én, Zala megyében 
elsőként, az országban ötödikként kezdte 
meg műsorszórását az akkor még városi 
televízióként működő médium. Az évfor-
dulót Tóthné Péter Nikoletta cukrász által 

készített tortával ünnepelte a szerkesztő-
ség. Podlovics Péter ügyvezető szerint a 
televízió hírneve az itt dolgozó közösség-
nek köszönhető. A vezető megköszönte 
mindenkinek a munkáját és hangsúlyozta 

a folyamatos fejlődés fontosságát. A mé-
dium célja, hogy a keszthelyi és térségbeli 
nézők az igényeiknek megfelelő, folyama-
tos híradást kapjanak a tévéképernyőkön 
és az online felületeken keresztül.

éves a Keszthelyi Televízió 38

TÖLTSE LE MOBILTELEFONJÁRA A TAKARÉK MOBILAPPOT, 
ÉS BANKOLJON KÉNYELMESEN, BÁRHOL, BÁRMIKOR!

További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb

• átutalás
• számlaegyenleg-lekérdezés

• forint- és devizamegbízás
• sárga csekk típusú utalás

Takarek_ugyfelmegtarto_print_180_3x131.indd   2Takarek_ugyfelmegtarto_print_180_3x131.indd   2 2023. 02. 27.   16:022023. 02. 27.   16:02

Könyvbemutató  
a keszthelyi sörfőzdéről
„Keszthely serfőzdéje – építés és ipartörténet a serfőzéstől a sörgyár-
tásig” címmel jelent meg a keszthelyi származású Zób Viola könyve, 
amelyet a Balatoni Múzeumban mutattak be.

Van elég tűzifa  
mindenkinek

Népszerű a hatósági áras tűzifa-
program. Folyamatosan érkez-
nek az állami erdészetekhez az 
igények, így a Keszthely térségét 
ellátó Bakonyerdő Zrt.-hez is. 
A kedvezményes tüzelőanyagot 
április 15-ig igényelhetik azok, 
akik eddig még nem használták 
ki a lehetőséget. A Keszthelyi 
Erdészetnél folyamatos az ellátás, 
mindenkinek tudnak biztosítani 
tüzelőt. Sokan már következő 
télre vásárolnak, ami azért is jó 
gyakorlat, mert a tűzifának haso-
gatás után legalább egy nyáron át 
száradnia kell – tartják a szak-
emberek. A jelentősen megnöve-
kedett befizetések miatt azonban 
előfordulhat, hogy a szállítást 
végző vállalkozókra több hetet is 
kell várni, így a lakosság türelmét 
kérik.

KÁRPITOZÁS!

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK ÁRNYÉKOLÁSRA! 
FELMÉRÉSTŐL A FELSZERELÉSIG! 

NYITVA: H: SZÜNNAP, K–P: 10–16, SZO: 10–12 • TEL.: +36 83 310-761

NIFTY Lakberendezés
w w w . n i f t y . h u

Keszthely, Georgikon u. 6.

        KIFUTÓ FÜGGÖNYÖK -

 SÖTÉTÍTŐK március 31-ig

FELMÉRÉSTŐL 
A FELSZERELÉSIG

-50%-30%
A TAPÉTA 

ÖLTÖZTET!

DUÓ ROLÓ

-30%

-30%
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Szemán Viktória, Varga Balázs és Gergely Cecília tavalyi eredmé-
nyeiknek köszönhetik, hogy a régióválogatott tagjai lehetnek. A 
programba azok jutnak be, akik a korosztályos országos bajnokság 
és az év végi ranglista első nyolc helyezett úszói között vannak. 
A Jövő Bajnokai projekt amellett, hogy a gyerekek technikai tudását 
fejleszti, hozzájárul a fizikai és mentális egészségükhöz is. Dieteti-
kus és pszichológus is foglalkozik a gyerekekkel, de motivációs elő-
adásokat is hallgatnak. A sportolók nagyon sokat edzenek, vannak, 

akik a hét minden napján, naponta kétszer lejárnak az uszodába.
Az elmúlt évben a Kiscápák sportolói az Országos Diákolimpiáról, 
a Korosztályos Országos Bajnokságról és a Rövidpályás Utánpótlás 
Országos Bajnokságról összesen 10 arany-, 9 ezüst- és 9 bronz-
éremmel tértek haza.

Három úszó került be a Jövő Bajnokai 
programba a Keszthelyi Kiscápák SE  
sportolói közül. 

Mind sportpisztolyban, 
mind légpisztolyban 
a dobogó legfelső fo-
kára állhatott fel Ma-
jor Veronika a kairói 
világkupaversenyen.  
A sportoló nem pihen, a 
megmérettetést követő-
en már Németországba 
utazott. Ott értük utol a 
bajnokot.

– Először is engedd meg, 
hogy gratuláljunk neked! 
Mesélsz egy kicsit, hogy 
érezted magad Kairóban?
„Nagyon jól éreztem 
magam Kairóban, immár 
negyedszer voltam ott 
versenyezni, ismerem a 
helyszínt, a fényeket, hő-
mérsékletet, ami a viadal 
szempontjából nagy előny. 
Kisebb nehézséget az jelen-
tett, hogy a megmérettetés 
előtt közvetlenül utaztunk 
ki, éppen csak a verseny 
előtti edzésen vettem részt.”

– Ehhez képest mégis 
két arannyal gazdagod-
tál. Nagy volt rajtad a 
nyomás?
„Egyáltalán nem éreztem 
magamon nyomást, a 
légpisztolyversenyen na-
gyon jól éreztem magam, a 
sportpisztolynál pedig min-
denféle teher és nyomás 
nélkül álltam a lőállásban, 
hiszen amiért mentem, 
már megvolt. Plusz hab 
volt a tortán, hogy ismét 
nyerni tudtam.”
– Nemrég hozták nyilvá-
nosságra az új világrang-
listát, melyet két verseny-
számban is vezetsz. 

Ez motiválóan hat rád?
„A világranglista első he-
lyén lenni mindig nagyon 
jó érzés. Minden hónap 
végén frissítik, így fordul-
hat elő, hogy egy évben 
többször is vezetheti valaki, 
mint például én is tettem a 
tavalyi évben. Idén is erre 
fogok törekedni.”
– Ahogy beszélgettünk 
egyértelművé vált, hogy 
nincs sok időd pihen-
ni. Most éppen mire 
készülsz?
„A következő versenyem 
a légfegyveres Európa-
bajnokság, ami már a 
nyakunkon van, ugyanis 

március 8-án már utazom 
is Tallinba, Észtországba. 
Ezenkívül még lesz idén 
egy világbajnokság, illetve 
számos világkupa, melye-
ken még indulni fogok.”
– Zajlik a kvalifikáció 
a párizsi olimpiára. 
Gondolatban ott vagy 
már?
„Természetesen benne van 
a mindennapi gondola-
taimban az olimpia, de 
egyesével veszem a lépcső-
fokokat, lépésről lépésre 
haladva. Most a kvótára 
koncentrálok, idén min-
denképp szeretnék indulási 
jogot szerezni.”

Keszthelyt is érinti a Tour de Hongrie
Keszthelyen lesz az idei Tour de 
Hongrie második szakaszának 
befutója. A 44. Magyar Kerékpá-
ros Körverseny Szentgotthárdról 
indul május 10-én. A következő 
napon Zalaegerszegről star-
tolnak a sportolók, ahonnan 
Keszthelyre, a Georgikon utcába 
kell elérniük minél gyorsabban. 
A városnak sokat jelent, hogy 
szerepel az útvonalon, hiszen 
turisztikailag is meghatározó az 
esemény. A verseny érinti még 
Kaposvárt, Pécset, Martonvásárt 
és Dobogókőt is. A befutó Buda-
pesten lesz május 14-én vasár-
nap a Műegyetem rakparton. 

-on is!

Lapunk következő száma 2023. március 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 

Minden vasárnap 17.50-kor 
a Keszthelyi TV mûsorán és online

Minden csütörtökön 18.00-kor  a Keszthelyi TV mûsorán

Két arannyal tért haza  
Major Veronika Kairóból

Kiemelkedő sikerek  
a Kiscápáknál



Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Keszthely, Cserszeg utca 6. 
szám alatt található családi házas ingatlant. Az induló vételár 19.620.000,- Ft (az értékesítést  
a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem terheli). 
Az ingatlan Keszthely belvárosában, csendes zsákutcában, 218 m2-es telken elhelyezkedő, ösz-
szesen 72 m2 alapterületű, felújításra szoruló, 3 szobás, komfortos, kétlakásos családi ház. Az 
ingatlanhoz tartozik egy 12 m2 alapterületű tárolóépület.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. április 5. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely  
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásá-
nak határideje 2023. április 10. (hétfő). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2023. április 4-éig megtekinthe-
tő. A pályázat teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek webolda-
lon.

Eladó Keszthely, Cserszeg utca 6. szám  
alatti családi ház
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A mobileszközök 
(okostelefonok, táblagépek) 
megkönnyítik mindennapja-
inkat. Mivel nem csak otthon 
vagy munkahelyünkön hasz-
náljuk, nagyobb a kockázata, 
hogy illetéktelen kezekbe 
kerülnek.
Bizalmas és személyes ada-
tokat tárolunk rajtuk, ezért 
elvesztésük vagy ellopásuk 
esetén az illetéktelen szemé-
lyek hozzáférhetnek az eszkö-
zön tárolt adatainkhoz. 
Ennek megelőzésére a legegy-
szerűbb, ha alkalmazza az 
automatikus képernyőzárat. 
A távoli felügyelettel könnyen megtalálható az esz-
köz és törölhetőek az adatok is. 
Frissítse mobileszközei operációs rendszerét minél 
előbb az erre vonatkozó figyelmeztetést követően!
Sok alkalmazás menti és szinkronizálja az adatokat 
online tárhelyekre (más néven felhőkbe). Ez akár 
hasznos is lehet, hiszen az adatok nem vesznek el. 
A mobilalkalmazásokat mindig hivatalos 
alkalmazásáruházból töltse le! Üzenetben kapott 

linkről ne töltsön le alkalmazásokat! A böngészőbe 
soha ne mentse el a felhasználói nevét, jelszavát!  
A böngészőben megjelenő figyelemfelhívások 
(például: az eszköz fertőzött, töltsön le vírusirtót, 
az eszköz elavult, frissítse) célja, hogy valamilyen 
kártékony programot telepítsen az eszközre. Ilyen 
esetben ne töltsön le semmit, és zárja be a böngé-
szőt!

 Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– mobileszközök Biztonsága

KÖTŐ-
SZÖVET

ÜZENETET
KÜLD

SKÓT TÁNC
NAGY

TERMETŰ
ÁLLAT

NÉMA KÍN!

HANGULATOS

FÉLKÉSZ!

KÖLTSÉGES

EGYÉN

BIKAVIADOR,
IDEGEN
SZÓVAL

AZT A
SZEMÉLYT

SZÓLÍT,
NÉPIESEN

VALAMELY
IDŐTŐL
KEZDVE

BÓR
VEGYJELE

VOLT

KEZÉVEL
FOLYAMA-

TOSAN
PISZKÁL

DEVECSERY
GÁBOR

GONDOLATA R
ÉPÍTÉSZ
(MIKLÓS)

ITTRIUM
VEGYJELE

FÉRFINÉV

A MEGFEJTÉS
FOLYTATÁSA

KIKÉPEZ

GONDOZOTT

AZT
KÖVETŐLEG

ÁGYÚZ

KOMMERSZ

NEVETÉS

ÉPPENHOGY

STRÁZSA

NÉVELŐ
TOLVAJ-
NYELV
AMPER

PLUSZ

HEGYSÉG
A KÁRPÁ-
TOKBAN

MOZGÁS-
TERÁPIAI
MÓDSZER

PATÁS
VÉGTAG

RŐTVAD

ERŐS
MÉREG

HITEGET

INDONÉZ
SZIGET

ALFÖLDI LO-
VASPUSZTA

ARRAFELE!

BRIDZS
SZAKSZÓ

LIBAHANG

KÖNNYŰ,
ANGOLUL

A HÉT TÖRPE
EGYIKE

HAJÍTÓGÉP
KECSES
DARAB!

EZÜSTÖS
SZÜRKE

SZÍNŰ FÉM
AFRIKAI
NŐI NÉV

VALÓSÁGOS

MI, MIK,
OROSZUL

SZÁRÍTOTT
(GYÜMÖLCS)

IRÍDIUM
VEGYJELE

NEM FÖLÉ

IDŐ JELE

FIGYEL-
MEZTETÉS

TÁL
KÖZEPE!

AZ ELSŐ
BETŰNK

ÁR FELE!

BÉKAHAL O

A kép illusztráció. (Forrás: freepik.com)

Itt a gyümölcsfák metszésének ideje!
Nem mindegy azonban, hogy melyik típusú gyümölcsnél mikor kezdjük el a munkálatokat. Legkorábban az alma- és 
körtefákat lehet metszeni, itt ugyanis nem áll fenn a fertőzésveszély, ráadásul nyugalmi időszakban jobban viselik a be-
avatkozást. A csonthéjasoknál azonban semmiféle metszési műveletet ne végezzünk a téli időszakban, ilyenkor ugyanis 
a sebeken keresztül könnyen bejutnak a fertőzések. Így a szilva-, barack-, meggy- és cseresznyefáknál érdemes meg-
várni a tavaszi virágzást, de ezeket a fákat nyáron vagy közvetlenül a szüret után is metszhetjük. 
Azoknak, akik érdeklődnek a metszés iránt, a MATE Kertészettudományi Intézete tanfolyamot indít öt településen, így 

Keszthelyen is. A március második felében tartott felnőttképzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az 
alapvető technikákat a növény hosszú távú termésegyensúlya és egészsége érdekében. A kétnapos, 

2x8 órás tanfolyamot március 17–18. és március 24–25-én tartják. Emellett a Georgikon metszé-
si bemutatót és szakmai napot tart március 11-én az egyetem  
A épületében.

Február végén, március elején már időszerű a gyümölcsfák metszése. 
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Kor-Autó Kft. - Suzuki Keszthely
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54.  |  Telefon: +36 83 511 040  ° +36 30 8630 221  |  
E-mail: info@suzukikeszthely.hu  |  Internet: www.suzukikeszthely.hu

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

Compact Extra Nevada 
Modul vinyl
(LVT) padló (kopásállóság: 42 ipari)  
7 899 Ft/m2 

Sunny ringlis készfüggöny sötétítő    
140x260 cm  13 990 Ft / darab

Diaisy vlies tapéta 
9 999 Ft / tekercs 

Dynamic V+ Baltimore tölgy
8 mm laminált padló 
(kopásállóság: 32 lakossági/közületi)  
6 199 Ft/m2

Exkluzív függönyök esetén  

a szegés, valamint a ráncoló  

felvarrása  március 31-ig  
még ingyenes!

március 9-12.

Laminált padló
Vízálló padló 
Padlószőnyeg

Műfű

10%
KEDVEZMÉNY

20%
KEDVEZMÉNY

Darabszőnyeg
Tapéta 

Függöny
Karnis

Az ajánlat egyéb akcióval nem vonható össze! Érvényes minden magyarországi DIEGO áruházban!

Ezen a hétvégén 

nyitva:

SZOMBAT: 8-14-ig, 

VASÁRNAP: 9-13-ig

Floki Maroccon  
cream szőnyeg     
21 990 Ft/darab-tól 
(80x150cm-től)


