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A rendezvény résztvevői hallhattak az 
első magyar orvosnőről Szecsey-Nagy 
Klára előadásában. Dr. Szutrély Péter a 
Keszthelyi Kórház elmúlt 260 évét elevení-
tette fel. Iski Szilvia történész egy rejtélyes 
mérgezési esetről számolt be a hallgató-
ságnak.

Az egészségügyi dolgozókat Ruzsics Fe-
renc polgármester és Nagy Bálint, Keszt-
hely alpolgármestere is köszöntötte. Dr. 
Kvarda Attila, a kórház főigazgatója Sem-
melweis Ignác és az intézmény életének 
hasonlóságairól beszélt.

Keszthelyen már hagyomány, hogy a 
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetése-

ket adnak át a Keszthelyi Kórház dolgozóinak. Az idei év-
ben adjunktusi kinevezést vehetett át dr. Szeghő Balázs és  

dr. Angyalné dr. Tótok Mária. Főigazgatói dicséretben része-
sült dr. Mersei Tamás, id. dr. Doma Imre és dr. Verebélyi Me-
linda. Ápolási igazgatói elismerést vehetett át Tanai Anikó, 
Urbanovics Ferencné, Ható Ágnes, Gőczéné Tóth Gabriella 
és Papp Sándor. Gazdasági igazgatói dicséretet adtak át Ko-
vács Andrásnak, Hársfalvi Károlynénak, Gelencsérné Apáti 
Ildikónak és Márton Kálmánnénak. A Magyar Orvosi Ka-
mara Zala Megyei Területi Szervezete díjazta dr. Szendrődi 
Miklós, dr. Vajda Károly és dr. Szelestei Tamás munkáját. 
A Magyarországi Munkavállalók Demokratikus Szövetsége 
Móriczi Emesét, Horváthné Fekete Katalint és Boros Rená-
tát tüntette ki. Kajdel Zoltánné a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara oklevelét vehette át.

Az egészségügy ünnepnapján
A Keszthelyi Kórház az Amazon Ház Látogatóközpontban tartotta 
Semmelweis-napi ünnepségét.

A Keszthelyi Kórház munkatársai immár negyedik éve kötetlen formában is megünneplik a Semmelweis-napot. 
A programnak a gyenesdiási Lido Strand ad otthont. Ilyenkor nemcsak a munkatársak, hanem a családtagok is 
összegyűlnek a Balaton-parton egy közös beszélgetésre, fürdőzésre. A rendezvényen többek között részt vettek 
az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is, akik ingyenes mérésekkel várták az érdeklődőket. Idén mintegy 
kétszázan ünnepeltek közösen.

A rendezvényen elismeréseket is átadtak. MSZEDDSZ által adott kitüntetések: Móriczi Emese, Boros Renáta, Horváth-
né Fekete Katalin, Raffai Róbertné, Soósné Göllei Melinda, Hencziné Ihász Szandra, Pathy Zsuzsanna, Lengyel Mária 
Magdolna, Kovács Erzsébet, Varga Tiborné, Némethné Dedinszky Erika, Luczné Kerekes Rita, Gőcze Zsolt, Gál Sándor, 
Szép Ferenc, Váguszné Hédl Erzsébet. MESZK által adott kitüntetés: Kajdel Zotánné körzeti ápolónő.
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

BELVÁROSI
NYÁRI ESTÉK

programsorozat

2019. júliustól – augusztusig
MINDEN SZERDÁN – EVERY WEDNESDAY

17:00 – 21:00

  Külön – külön, tematikára épített kedvezményekkel szólítjuk meg 
látogatóinkat. Mitöbb, az esti múzeumlátogatás során képeslapokat 

is gyűjthetnek vendégeink múzeumainkról. 
FELNŐTT-ADULT: 1.800 Ft-HUF / DIÁK-CHILDREN: 1.200 Ft-HUF

 Népviseletes Babamúzeum  –  Doll Museum
 Csigaparlament  –  Snail Parliament
 Történelmi Panoptikum  – Historical Waxmuseum
 Vidor Játékmúzeum  – Toymuseum
 Tüskevár Panoptikum  –  Thorn Castle Panoptikum
 Erotikus Panoptikum  –  Erotic Panoptikum
 Nosztalgia Múzeum  –  Nostalgia Museum
 Giccs Múzeum  –  Kitsch Muzeum

Keszthely, Kossuth L. u. (Sétálóutca – Pedestrian zone)
Tel.: +36 (83) 318-855 Mobil: +36 (30) 855-6533

 INGYENES LÁTOGATÁS: július 03. • július 10. Turizmusban tevékenykedők
július 17. Idegenvezetők • •  július 24. Nyugdíjasok  • július 31. Művészetben tevékenykedők 
és gyűjtők • augusztus 07. Pedagógusok • augusztus 14. Szociális életben tevékenykedők. 

augusztus 21. Kulturális életben tevékenykedők. • augusztus 28.
Tematikai kedvezményt adó programhoz a www.babamuzeum-keszthely.hu oldalon lehet 
regisztrálni. Regisztráció után érhetőek el a kuponok, melyek felhasználhatók a helyszínen.

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adás 

július 19-én
Vendégeink: 

Mátrai Gabriella Rejuvena 
Esztétika és Toman Diet  

Hévíz tulajdonosa 

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. augusztus 16-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Keszthelyen a 

Rákóczi F. u. 3.  sz. alatt 

található Fórum parkolóházban 

egyedi villamos mérővel ellátott 

16 m2-es garázsok (6 db)  

2019. 08. 01-től hosszú távra 

bérbeadók. 

Érdeklődni a parkolás@khvuz.hu 

e-mail-címen lehet.

VÜZ Nonprofit KFT

Parkolás-Piac részleg

KIADÓ 
GARÁZS!
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Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős államtitkár az ünnepségen 
mondta el, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van az agrárága-
zatban az agrárszakemberekre.
A karon folyó képzés jelentőségét emelte ki Sifter Rózsa kormány-
megbízott a diplomaátadó ünnepségen. Mint mondta, a Georgikon 
222 éve járul hozzá hazánk gazdaságához, a turizmus és mezőgazda-
ság fejlődéséhez.
Polgár J. Péter dékán a kar nevében búcsúzott a végzősöktől, és 
értékelte a 2018/19-es oktatási időszakot.
Az ünnepi beszédeket követően került sor a  doktori oklevelek 
átadására, majd kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Ruzsics 
Ferencnek, Keszthely város  polgármesterének Georgikon emlékér-
met adományoztak. A fogadalomtételt követően vehette át oklevelét 
a felsőoktatási szakképzésben, a BSc- és MSc-képzésben sikeresen 
vizsgát tett 149 hallgató. 
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A pozsonyi csatára emlékeztek

Biztos tudással léptek ki  
az egyetem kapuján 

Több kamera   
a város biztonságáért 

Bővítik Keszthely közterületi kamerarendszerét, a jelenlegi  
negyvenkét berendezés helyett hamarosan tizennyolccal több, azaz 
hatvan pásztázza majd a frekventált helyeket, bevezető utakat.  
Erről Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere és dr. Horváth István 
kapitányságvezető tartott sajtótájékoztatót.

Nagy Bálint elmondta: már 2015-ben kezdődtek egyeztetések a rendőrséggel 
és szakértőkkel a rendszer fejlesztéséről, a bővítésről pályázathoz felhasználható 
anyag is készült. Hangsúlyozta: a hálózatot tizennyolc új kamerával kívánják bőví-
teni, a tervek szerint ezekből tíz rendszámfelismerő funkcióval rendelkezik majd. 
Az alpolgármester hangsúlyozta, a kor kihívásainak leginkább megfelelő rendszert 
kívánnak kiépíteni a szakemberekkel, a hálózat természetesen a későbbiekben 
fejleszthető lesz. 

– A kamerarendszer fontos a városlakók, s mint turisztikai település, az ide láto-
gatók szempontjából egyaránt. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely a be-
vezető és mellékutakat, valamint az egyéb frekventált területeket is figyeli – mond-
ta az alpolgármester, hozzátéve: bíznak abban, hogy az illegális hulladékelhelyezést 
is vissza tudják így szorítani. A fejlesztés egyébként most a tervezési fázisban van, 
melyre a keszthelyi képviselő-testület legfeljebb 2,5 millió forint forrást biztosított. 
A részletes kiviteli tervben határozzák meg a kamerák pontos helyét. Ugyancsak 
tervezői feladat a költségek becslése. A tervek szerint szeptemberre ezek a folyama-
tok lezajlanak, és a képviselők döntést hozhatnak a szükséges költségvetésről.

Dr. Horváth István kiemelte: minden információ – így a kamerafelvételek is – 
megsokszorozzák azokat a lehetőségeket, hogy a bűnelkövetőket, szabálysértőket 
elfogják.  

„Élvonalbeli divatmodellként kezd-
tem, majd első gyermekem megszü-
letése után rátaláltam a fehérjedús 
diétára, amely segített a szülés után 
megszabadulni a rajtam maradt 
súlyfeleslegtől. Ezután dolgoztam ki 
a saját módszeremet és Toman Diet 
néven létrehoztam a saját márkámat 
Magyarországon, amely ma már or-
szágos hálózattá nőtte ki magát és 
már Hévízen is elérhető.  A Toman 
Diet nem „csodaszert” kínál, hanem 
egyénre szabott és személyes kon-
zultációval egybekötött életmód ta-
nácsadást. Vendégeink fokozatosan 
és biztonságosan, szakértő konzu-
lenseink felügyelete mellett alakítják 
ki új életformájukat.”

A Toman Diet tulajdonosa

Fogyj
könnyedén,
tománosan!

Tomán Szabina

tomandietheviz@gmail.com

facebook.com/tomandietheviz

www.tomandiet.com

TOMAN DIET HÉVÍZ

8380 Hévíz, dr. Babócsay utca 4.

+36 20 956 2260

Június utolsó hétvégéjén került sor a 
Balaton Színházban a Pannon Egyetem 
Georgikon Karának hagyományos dip-
lomaosztó ünnepségére. Az intézmény 
222. évében  tartott diplomaosztón a 
Pannon Egyetem rektora, dr. Gelencsér 
András köszöntötte a megjelenteket, 
a végzős hallgatókat, gondolataiban 
kiemelve, hogy a diploma megszerzésével a fiataloknak érezni kell, hogy felelős-
séggel és példamutatással kell belépni az értelmiségiek körébe. A rektor beszélt 
a karon folyó, kiemelkedő eredményeket hozó kutatásokról, az oktatásról, a 
családias légkörről és az egyetemen szerzett tudás értékéről, hangsúlyozva, hogy 
a tanulás hasznos az egyénnek és hasznos a társadalomnak. A tudás javítja az 
életminőséget, növeli a jövedelmet.

VÉRADÁSOK 
AUGUSZTUSBAN

A Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi 

Kórház vérellátója augusztus-
ban is várja a véradókat. Utóbbi 
helyen 5-én (13–16 óra) és 6-án 
(15–18 óra) tartanak retró vér-
adást. Ugyancsak a vérellátó-
ban 12-én (13–16 óra) és 26-án 
(13–16 óra) várják a segíteni 
akarókat. Augusztus elsején 

(14–18 óra) Zalaapátiban, az ál-
talános iskola aulájában, 8-án 
(16.30–18 óra) Felsőpáhokon, a 
művelődési házban, 15-én (13–

15 óra) Alsópáhokon, a Hotel 
Kolpingban, 22-én (16–18 óra) 

Zalaszántón, a Pethő-kúriában, 
29-én (16–18 óra) Vonyarcvas-
hegyen, a művelődési házban 

lesz véradás.

Önkéntesek 
a biztonságért

Tizennyolc éve, hogy középiskolások se-
gítik a Keszthelyi Rendőrkapitányság mun-
káját a nyári időszakban. Rendészeti szakon 
tanulók és közösségi szolgálatot végzők hét 
héten át reggel 10 és 18 óra között dolgoz-
nak a Csik Ferenc sétányon, az Energia té-
ren található Bűnmegelőzési Irodában. A 
strandokon karúszókat, többnyelvű figye-
lemfelhívó, bűnmegelőzési szórólapokat 
osztanak a turistáknak, segítenek a tájékoz-
tatásban, és figyelmeztetetik a feledékeny 
vagy felelőtlen embereket a vagyonvéde-
lem fontosságára. De nem maradnak ki a 
város frekventált helyei sem a „járőrözés-
ből”. Az idei szezonban az iroda július 2-án 
nyitotta meg kapuit. A megnyitón Ruzsics 
Ferenc polgármester mondta el, hogy az 
önkormányzat fontosnak tartja az iroda 
működésének támogatását, hiszen a fiatal 
segítők révén a város példává vált a Bala-
ton-parton. Keszthelyen az elmúlt évek-
ben kevés olyan bűncselekmény történt, 
ami az idegenforgalommal összeköthető. 
Az iroda megnyitójának napján a Zala Me-
gyei Rendőr-főkapitányság képviseletében 
Tóth László adott tájékoztatást. A rendőr 
őrnagy kiemelte, hogy Keszthely az egyik 
legbiztonságosabb balatoni település. Ez 
köszönhető annak, hogy sokan segítik a 
rendőrség munkáját, többek között a diá-
kok is. A Bűnmegelőzési Iroda működése 
alatt, nyitvatartási időben nem történt bűn-
cselekmény.

A megemlékezés a Goldmark Károly Művelődési Központ, 
valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi 
Csoportjának szervezésében került megrendezésre a IV. Béla 
emlékparkban. 

Krupla Zoltán, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége Keszthelyi Csoportjának 
tagja idézte fel a magyar történelem egyik 
legkiemelkedőbb eseményét, a pozsonyi 
csatát, amit nem őrzött meg méltóképpen 
történelmünk. Amikor őseink Pozsony alatt 
907-ben legyőzték a gyermek Lajos király 
hatalmas seregét, a győzelem biztosította a magyarok számára a Kárpát-me-
dence teljes birtokbavételét. A Kárpát-medence jogos örökösei lettünk, mert a 
Magyar Nagyfejedelemség megmutatta, hogy képes határait a nagy erők ellen 
is megvédeni – hangzott el a megemlékezésen.

Elődeink alakját, hőstetteit és a történelmi események felidézését követően a 
magyarságot dicsőítő dalok, versek csendültek fel, majd a résztvevők és Keszt-
hely város nevében elhelyezték a megemlékezés koszorúját a pozsonyi csata és 
Árpád vezér tiszteletére ültetett emlékfánál.



3 nap, 5 színpad és 24 
koncert – ez számokban a 
KeszthelyFest. Július első 
hétvégjén ismét pezsgés-
sel, zsongással telt meg a 
belváros. 

KeszthelyFest 
– A nyárra hangolva
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Elindult a Street Festival 
Sétálóutca, zene, hangulat. Ez jellemzi már négy éve Keszthely 

belvárosát, amióta a fiatalon elhunyt Csom Tamás ötlete nyomán 
elindult a Street Festival. Az önkormányzat és a belvárosi keres-

kedők támogatásával 
megvalósuló nagy-
szabású nyári ren-

dezvényt Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgár-

mestere nyitotta meg 
július 1-jén.

Az alpolgármes-
ter megköszönte a 

szervezők munkáját, 
majd kiemelte, hogy 

a Street Festival 
nagyon fontos ese-

ménye a városnak, az 
önkormányzatnak pedig kötelessége támogatni az ilyen sikeres, 

sok embert vonzó prog-
ramot. A nyári estéken 

változatos koncertekkel 
szórakoztatják a közönsé-
get, több zenei stílusban. 

Fellépnek visszatérő 
vendégek is, de új 

zenészekkel is találkoz-
hatnak az érdeklődők 

augusztus 23-ig.
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A Fő téri nagyszínpadon olyan előadók 
léptek fel, mint az egyik legismertebb 
hazai muzsikus, Molnár Ferenc Caramel, 
vagy a hazai fesztiválok nagyszínpad-
jainak felkapott együttese, a Bagossy 
Brothers Company, de a Hooligans és az 
Irie Maffia is koncertezett. A sétálóutcá-
ban jazz- és akusztik színpadok várták a 
zenekedvelőket, a Várkertben található 
gyerekliget pedig a legkisebbek szórako-
zását szolgálta. A fesztivál zenei kínála-
tát idén is színesítette a MOL Nagyon 
Balaton színpad. A régió 40 eseményét 
átfogó programsorozat így Keszthelyen 
az Amazon Házban is képviseltette 
magát. Itt többek között a Magashegyi 
Undergroundot vagy az Anima Sound 
Systemet láthatta a közönség. A Fő tér-
hez hasonlóan itt is fényfestés varázsolt 
különleges hangulatot.  
Az idei évben is a KeszthelyFest része 
volt A bor összehoz Keszthelyen elne-
vezésű program. Tizennyolc ismert és 
kiváló minőségű pincészet vonultatta fel 
hazánk történelmi borvidékeit és azok 
sajátos karakterét. A hagyományos ma-
gyar gasztronómiát bemutató lacikony-
ha mellett a modern street food irányvo-
nalat képviselő food truckok kínálatából 
is válogathattak a vendégek.

teljes munkaidõs munkakör betöltésére.

A Ranolder János  
Római Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet 
a 2019/2020-as tanévtõl

Jelentkezni  
az igazgato.ranolder@gmail.com e-mail 

címen, vagy a 83/312-657-es  
telefonszámon lehet.

• tanítói és
•  matematika-testnevelés, vagy  

matematika-bármely szakos tanár
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A bejárásokat és a pontok összesítését követően július 5-én hirdetett eredményt a Balatoni Szövetség. Idén 35 balatoni 
strand nevezett a minősítő versenyre, amelyből 16 nyerte el a maximális, ötcsillagos minősítést, 14 fürdőhely négycsillagos 
lett, 5 pedig háromcsillagos zászlót kapott.

A zalai települések az elmúlt évekhez hasonlóan kiválóan szerepeltek. Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Ba-
latongyörök polgármesterei sajtótájékoztatón értékelték eredményüket. Elhangzott, hogy egyre nagyobb hívószava van a 
zalai Balaton-part strandjainak. Mindegyik település valamely strandja kapott ötcsillagos minősítést. A Balaton családbarát 
strandja idén a gyenesdiási Diási Játékstrand lett, a leginkább kerékpárosbarát strand a vonyarcvashegyi Lido Strand, a 
keszthelyi Városi strand maximális, ötcsillagos minősítést kapott, valamint a Zala Megyei Közgyűlés különdíját. A Libás 
strand négycsillagos, míg a Helikon strand háromcsillagos zászlót kapott.

Kék Hullám Zászló
Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand a Balatonon

Június közepén kezdte meg a több szervezet képviselőit felsorakoztató bizottság a 
nevezett strandok bírálatát. A víz és a part minősége mellett ellenőrizték a zöldte-
rületet, a vizesblokkokat, játszótereket, sportolási lehetőségeket. 

.

Az ebtulajdonosok várják már a kutyás strandot 
Egyre többen vallják azt, hogy a kutya olyan családtag, akivel közös élményeket kell szerezni. Ilyen lehet a sétálás, a 
futkározás az ügyességi pályákon, és többen a strandokra is szívesen magukkal vinnék a négylábúakat. Erre a környékén 
eddig csak Fonyódon volt lehetőség, azonban jövő májustól várhatóan Keszthelyen is együtt fürödhetnek az ebek gazdá-
ikkal. A déli strandot ugyanis kutyás élményparkká kívánják alakítani. 
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A lakossági fórumon – melyen 
jelen volt Nagy Bálint alpolgár-
mester is – Raffai Róbertné ön-
kormányzati képviselő elmond-
ta: a Balogh Ferenc utca 3., 5. és 
7. szám alatt található parkolókat 
9,5 millió forintos beruházással, 
a 2019-es költségvetésből sike-
rült felújítani. A Vaszary Kolos utcában az Életfa iskola előt-
ti parkoló 12 millió forintos összegből újult meg. A Balogh 
Ferenc utca garázssorán lámpát, míg a kereszteződésben a 
közlekedésbiztonság miatt tükröt helyeztek ki. A Stromfeld 
Aurél utcában az árokkotrás is az elmúlt öt év munkája. 

Nagy Bálint alpolgármester is hangsúlyozta a problémák 
megbeszélésének fontosságát. Elmondta: fontos, hogy az 

önkormányzati képviselők a saját 
körzetükben rendszeres kapcso-
latot tartsanak a lakókkal, hiszen 
az ő észrevételeik, elmondásaik, 
kéréseik alapján tud megalapo-
zott döntéseket hozni a város 
vezetése.

A lakossági fórumon elhang-
zott egyebek között, hogy igény lenne a körzetben újabb 
hulladékgyűjtők kihelyezésére, padokra és a Vaszary utca 
28. előtti parkolók felújítására is. Ez utóbbinak munkálatai 
hamarosan elkezdődnek. Szóba került a vízelvezetés hely-
zete is, akadt lakó, aki felvetette e probléma megoldásának 
fontosságát. Ígéretet kapott arra, hogy a helyzetet rendezik 
az illetékesek.

Parkolók felújításától a vízelvezetésig
Számtalan témáról – egyebek között a vízelvezetéssel kapcsolatos kérdésekről, a 
parkolók felújításáról, hulladékgyűjtők és padok kihelyezéséről – esett szó Keszt-
hely 3. számú – a Georgikon és Balogh Ferenc utcák övezete – választókerületének 
lakossági fórumán. 

Az eseményen elhangzott, 1944-ben két gettót nyitottak a városban, egyiket a mai 
Pethő-háznál. Az itt összegyűjtött zsidókat június 20-án indították útnak Zalaeger-
szegen és Kassán keresztül Auschwitzba, ahonnét csak az elhurcoltak tizede tért visz-
sza, 829 áldozata van a keszthelyi járásnak. Fürst Lászlóné Somogy megyéből került 
a gettóba 14 évesen. Másfél év alatt öt tábort járt meg. A keszthelyi hitközségnek ő az 
egyetlen holokauszt-túlélője, aki emlékszik a történtekre. Azt mondja, a mai napig 
nem tudja feldolgozni a vele történteket, azóta könnyebb neki, hogy könyvben írta 
le történetét. A zsinagóga bejáratánál álló emlékműnél a város, különböző pártok és hitközségek képviselői helyeztek el 
koszorúkat és köveket.

Emlékezés a holokauszt keszthelyi áldozataira
A keszthelyi hitközség minden év július első vasárnapján emlékezik meg a gettóba 
hurcolt, munkaszolgálatos és mártírhalált halt szeretteiről. 

Megnevezte  
jelöltjeit a KÉVE
A mérnöki, jogi, közigazgatási és közgazdasági végzett-
ségű, Gyenesdiáson lakó Czuth Zoltán Lászlót választotta 
közös ellenzéki polgármesterjelöltjének a Kisvárosunkért 
Érdekvédelmi Egyesület s annak támogató szervezetei: a 
DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom és a Momentum. Ezt – a képviselőjelöltek név-
sorával együtt – sajtótájékoztató keretében jelentették be 
Keszthelyen. Az elhangzottak szerint az egyes körzetben 
Kenyeres Bence kommunikációs szakembert indítják. A 
kettes kerületben Nagy Zoltán vendéglátóipari vállalkozó, 
a hármasban Kovács Viktória, a négyesben Herold János 
indul. Az ötödik körzetben dr. Weller-Jakus Tamás jogászt, 
a hatos körzetben Molnár Tibor tanárt indítja a KÉVE. A 
hetesben Haász György nyugalmazott mérnök, a nyolcas 
körzetben Varga László népi iparművész a jelölt. A prog-
ramjukat július végén ismertetik.

A Fidesz–KDNP 
polgármesterjelöltjei
Nagy Bálintot, Keszthely jelenlegi alpolgármesterét 
választotta polgármesterjelöltnek a Fidesz–KDNP – je-
lentették be sajtótájékoztató keretében. Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő ismertette, megyei szinten is elfo-
gadták a jelölteket. Elmondta: Keszthelyen Nagy Bálintot 
indítják, akinek nevéhez már alpolgármesteri pozíciójában 
is sok, a várost szolgáló projekt fűződik. Zalaszentgróton 
új jelöltként Belinszky Ilona négygyermekes családanyát, a 
zalaszentgróti Családvédelmi Szolgálat vezetőjét válasz-
totta a szervezet. Hévízen és Zalakaroson a jelenlegi pol-
gármestereket, Papp Gábort és Novák Ferencet javasolta a 
helyi csoport. 
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a választókerület vá-
rosaiban az együttműködést kívánják erősíteni. A turisztika 
fellendítése mellett céljuk a munkahelyteremtés, mely 
főleg a fiatalok számára nyújtana lehetőséget.

A legtöbb kutyatartó üdvözölte a kezdeményezést, vélemé-
nyük szerint igény van erre. Megkeresésünkre Kulics Gábor 
kutyás oktató elmondta, gyakran szerveznek programokat ők 
is az ebtartóknak, melyeken 20-30 vagy akár 40 fő is részt vesz. 
Hozzátette, jelenleg sokan fürdetik a kutyákat illegálisan, amiért 
sokan rosszallóan néznek. Ezeket az ellentéteket véleménye sze-
rint úgy lehet kikü-szöbölni, ha számukra is lesz egy kijelölt rész.

A jelenleg szabadstrandként működő terület látogatottsága 
nagyjából 25 főre becsülhető. A keszthelyiek sokkal inkább 
választják a Városi, a Libás vagy a Helikon strandokat. Ezeket a 
helyiek kedvezményes áron látogathatják. A Városi strandra 4000 
forint a szezonra a bérlet, míg a Libás és a Helikon strandokra 
1000-1000 forint ennek az ára. 19 óra után azonban mindegyik 
fürdőhely ingyenes.

EGYEDÜLÁLLÓ LESZ  
A KUTYÁS ÉLMÉNYPARK
Budapesten sajtótájékoztató keretében számoltak be a 
keszthelyi kutyás élményparkról, mely a tervek szerint 
jövő év májusában valósul meg. 
A projekt vezetője, a kutyabarát.hu alapítója Sziládi-
Kovács Tibor az eseményen hangsúlyozta, közösségi teret 
hoznak létre, melyen a 300 forintos belépőjegy lefogyaszt-
ható lesz, így lényegében megtartja a szabadstrand a 
sajátosságát.
Az eseményen Nagy Bálint, Keszthely alpol-
gármestere ismertette: a helyszínen agility 
pálya és folyamatos programok is várják a 
vendégeket. Elmondta: a terv, hogy Keszt-
helyen új közösségi teret hozzanak létre. 
– Amellett, hogy a Keszthely és térségi ku-
tyás közösségnek egy új minőségi fejlesztést 
valósítunk meg, a beruházás nagyon fontos turisztikai 
szempontból is. A szakértőktől tudjuk, hogy Magyarorszá-
gon nagyon jelentős a kutyás közösség, mintegy három-
millió felelős kutyatartó van Magyarországon. Keszthelyen 
is magas ez az arány, körülbelül a háztartások 40 százaléka 
kutyatartó – mondta.
A sajtótájékoztatón Vágó Ágnes, a Turizmus Online fő-
szerkesztője és dr. Lukács Rita, a Budapesti Metropolitan 
Egyetem PR- és marketingszakértője is kifejtette, a turis-
ták egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket, ahol a 
kis kedvencekkel együtt tölthetik el az időt. Barabás Évi, a 
Kutyabarát Balaton nagykövete is jelen volt az eseményen. 
Álláspontja szerint a kutyás lét egy életmód, amit azért vá-
laszt valaki, mert fontosnak tartja az ebbel való szabadidő-
eltöltést. A keszthelyi kezdeményezést üdvözölte. 
Az élményparkról a látványtervek hamarosan elkészülnek, 
melyek a kutyabarát.hu oldalon lesznek elérhetők.
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Amint a szervezőktől megtudtuk, a 77 kilométeres távot először teljesítették a gyerekek. 2015-ben az úszóiskola edzői kö-
zül ketten tettek kísérletet a megvalósításra, az azonban többek között a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt nem sike-
rült. A sporteseménynek jótékony céljai is voltak: egyrészt egy tornateremre kívántak gyűjteni a Végtaghiányos Gyermekek 
Alapítványa számára, másfelől pedig a természetes vizek megóvásának fontosságára is fel szerették volna hívni a figyelmet. 

A távot felváltva tették meg a fiatalok. Másfél óránként váltották egymást a hatos csoportok. Az átúszást komoly felké-
szülés előzte meg, a gyerekek már január közepe óta végeztek nehezített edzést. A feladatot szakaszokra bontva úszták le, 

ugyanis az éjszakai órákban 
baleset-megelőzési okokból 
nem haladhattak tovább a 
sportolók. Ugyancsak biz-
tonsági szempontból hat hajó 
kísérte végig az útjukat. A 77 
kilométert megfelelő időjárá-
si körülmények között halad-
va, az indulás másnapján késő 
délután teljesítették.

Balaton-átúszás 
– hosszában

Első alkalommal, hosszában úszta át a Balatont 
a fővárosi Kis-Pingvin Úszó- és Vízilabda-előké-
szítő 18 gyermeke és 3 oktatója. Az egyedülálló 
„teljesítménytúrát” – jótékony céllal – Keszt-
helyről kezdték meg a fiatalok.

A Festetics család alapította egyesület jogelődje a Csónakázó és 
Korcsolyázó Egyesület volt, mely 1879. június 29-én alakult 105 fővel.  
Alapszabályukban rögzítették a tagság kötelességét, a csónakázás és a 
korcsolyázás népszerűsítését, a Balaton-kultusz fejlesztését Keszthely 
érdekében. 1930. június 3-án az egyesület felvette a Keszthelyi Yacht 
Club nevet. Fennállása óta több sportág népszerűsítésében is szerepet 
vállalt, így a korcsolyázás, evezés, vitorlázás és a tenisz sportágakban is. 
A Magyar Vitorlás Szövetség versenyrendszerében számos olimpikont 
és világbajnokot, valamint nemzeti bajnokok sorát nevelte már ki. 

„Mindmáig egy a cél: megszerettetni a Balatont, a vitorlázást, a vízi 
sportokat” – emelte ki ünnepi beszédében Tompos Kálmán, az egye-
sület elnöke.

Az évfordulóra több programmal is készültek. Egyhetes ingyenes vitorlástáborban vehettek részt azok az általános iskolá-
sok, akik érdeklődnek a sport iránt. A Keszthelyi Yacht Club és a túravitorlások által szervezett jubileumi vitorlásversenyen 
is sokan indultak. A díjkiosztóra a kora esti órákban került sor. A díjakat Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Ruzsics 
Ferenc polgármester adták át a versenyzőknek. A díjátadón Manninger Jenő elmondta: „Egészen biztosan állítható, hogy 
ezek az egyesületek tovább fognak működni. S reméljük, hogy meg lehet találni a különböző pályázatokból a lehetőségeket, 
hogy a szükséges fejlesztéseket, újításokat meg is tudják csinálni.”

Régi fotókból összeállított kiállítással és új emléktáblával is hirdetik a KYC tagjai, hogy a vitorlázásnak nagy múltja van a 
Balaton nyugati csücskében, Keszthelyen.

140 évet ünnepeltek
Nem egy hagyományos vízen töltött hétvége volt a 
Keszthelyi Yacht Club tagjainak június 29-30. Hazánk 
egyik legrégebbi sportegyesülete fennállásának 140. év-
fordulóját ünnepelte. 

Augusztus 9. (péntek)
18.00 Gyermekliget

19.00 Gasztronómiai előadás:

 Bíró Lajos - Bock Bisztró

21.00 Kamilka és a Pesti Sikk

22.30 Vagabond Trió

Augusztus 10. (szombat)
18.00 Gyermekliget

19.00 Gasztronómiai bemutató: 

 Havas Dóra – Lila Füge

21.00 Canarro - gipsy jazz

22.30 Electro swing disco

Augusztus 11. (vasárnap)
18.00 Gyermekliget

19.00 Gasztro Stand Up Show 

 a Tetovált Séffel

21.00 Stereo Swing

Helyi ízek, helyi termelők vására, klasszikus ételek és streetfood 
különlegességek, kézműves sörök, válogatott minőségi borok, pezsgők, 
koktélok, gasztronómiai bemutatók, kóstolók, gyermekliget, koncertek…

2019. augusztus 9-11. keszthely, fo tér

10
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2019
Ke     thely
Programok

Július 26-augusztus 4. 
Festetics-kastély parkja
KESZTHELYI NYÁRI JÁTÉKOK
SOK HŰHÓ SEMMIÉRT

Július 31 – augusztus 4.  
Balaton-part 
ZALAI BORCÉGÉR

Augusztus (minden szerdán)
Belvárosi Múzeumok
BELvÁROSI NYÁRI ESTÉK
Gyertyafényes kivilágítás, 
zenei időutazás, 
több állomásos, 
pecsétes pontgyűjtés 
a múzeumok között

Augusztus (szerda esténként) 
Helikon Kastélymúzeum
HELIKONI ÉJSZAKÁK 
20.00 Komolyzenei koncert 
21.00 Múltidéző kastélylátogatás 
22.30 Fényjáték 

Augusztus 1—23.
Sétálóutca  
STREET FESTIvAL

Augusztus 3. (szombat)
Viviéra Beach 
RÁDIÓ1 FESTIvAL

Augusztus 5. (hétfő) 21.00
Helikon Kastélymúzeum, kastélypark
vÉRTELEN vADÁSZAT 
Máté Bence - természetfotók 
kulisszatitkai a világ körül 

Augusztus 6. (kedd) 20.00 
Helikon Kastélymúzeum
PRELuDIO TRIO - FIRENZEI ÁLOM 
koncert
Giorgio Casciarri (tenor), 
Denis Biancucci (zongoraművész), 
Gentjan Llukaci (hegedűművész) 

Augusztus 7. (szerda) 20.30
Balaton Színház
HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE 
A NŐKET?
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka

Augusztus 9-11. (péntek-vasárnap)  
Fő tér   
GASZTRO SOKKK

Augusztus 9. (péntek)
Viviéra Beach 
SALSA NIGHT

Augusztus 15. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
A PÁL uTCAI FIÚK
Dés László, Geszti Péter, 
Grecsó Krisztián 
Pannon Várszínház

Augusztus 15-18.  (csütörtök-vasárnap) 
Pannon Egyetem 
DOSZFESZT

Augusztus 16-18. (péntek-vasárnap)
Helikon Kastélymúzeum parkja 
TÖRTÉNELMI LOvAS FESZTIvÁL 

Augusztus 17-20.   
Balaton-part  
SZENT ISTvÁN ÜNNEPE
- Augusztus 17. (szombat) 21.30
 SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
- Augusztus 18. (vasárnap) 20.30
 BOGGIE
- Augusztus 19. (hétfő) 21.00
 ISMERŐS ARCOK
- Augusztus 20. (kedd) 19.30
 SZEKERES ADRIEN

Augusztus 18. (vasárnap)
Viviéra Beach 
ELSŐ KESZTHELYI 
TÁNCHÁZ FESZTIvÁL

Augusztus 30. (péntek) 20.00 
Fő téri templom
KLASSZ A pARTon 
ZÁRÓKONCERT
Müncheni Bach Kamarakórus 
és a Simplicissimus Kamaraegyüttes
Vezényel: Felix Mayer
Közreműködik: 
Németh Zsombor hegedű 
és Ute Ziemer szoprán.

augusztus

KIÁLLÍTÁSOK
május - augusztus 
Belvárosi Múzeumok, 
Játékmúzeum
BOHÓCOK

május 29 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
REJTÉLYES GYŰJTEMÉNY
Egy keszthelyi zsidó család 
megmentett öröksége

június 2 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
„MINDIG NYÍLÓ vIRÁGOK”
A Zsolnay lányok
néprajzi gyűjteménye

június 22 – augusztus 25.
Balatoni Múzeum
NE vEDD, vÉDD!
A NAV elkobzott egzotikus 
állatpreparátumai

július 13 – augusztus 31.
Balatoni Múzeum
PELSO 2019 - XII. ORSZÁGOS 
KERÁMIA ÉS GOBELIN BIENNÁLE

Július 13-augusztus 4. 
Helikon Kastélymúzeum
MÁTÉ BENCE 
TERMÉSZETFOTÓS KIÁLLÍTÁSA 
A KASTÉLYPARKBAN 

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
2019. nyári ügyfélfogadási rendjéről

I. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkarendjében Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2019. 
július 22. napjától 2019. augusztus 2. napjáig (10 munkanap) igazgatási szünetet 
rendelt el. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, kizárólag a szüle-
tések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyv-
vezetőnél a Keszthely, Fő tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak szerint:

2019. július 23. (kedd): 
8.00–12.00 óráig
2019. július 26. (péntek):  
8.00–12.00 óráig
2019. július 30. (kedd):  
8.00–12.00 óráig
2019. augusztus 2. (péntek):  
8.00–12.00 óráig

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, házasságkötésre bejelentkezés, 
hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) történő ügyintézésre az igazgatási szüne-
tet követően van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 5. (hétfő).
II. A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM-
rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2019. augusztusi ügyfélfogadási rend 
az alábbiak szerint alakul.

2019. augusztus 9. (péntek) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2019. augusztus 10. (szombat) 
munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2019. augusztus 19. (hétfő) pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel,
2019. augusztus 20. (kedd) munkaszüneti nap, ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

építésügyi ügyintéző 
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben meg-
található Keszthely város hon-

lapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. augusztus 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

A KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE 
KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI TANÁCSA 
PÁLYÁZATOT HIRDET

a Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ (8360 Keszthely, 
Pethő u. 1.) intézményvezetői 

beosztásának betöltésére.
További részletek és a pályázati 

kiírás teljes terjedelemben 
megtalálható Keszthely város 

honlapján: https://www.keszthely.
hu/hirdetmenyek

Ruzsics Ferenc társulási elnök 

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő  
munkakörének betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben meg-
található Keszthely város hon-

lapján: https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. augusztus 10.

Dr. Horváth Teréz jegyző

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HIRDET a Fejér György Városi Könyvtár (8360 Keszthely, 

Zeppelin tér 3.) igazgatói beosztásának betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben megtalálható 

Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30. 

Dr. Horváth Teréz jegyző
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A virágos 
Keszthelyért
Idén 26. alkalommal hirdették meg 
a „Virágos Magyarország” környe-
zetszépítő versenyt, Keszthely 25. 
alkalommal indult a megméretteté-
sen.
A szakemberekből álló zsűri 
múlt héten tartotta meg szemlé-
jét. Ruzsics Ferenc polgármester 
köszöntését követően a bizottság a 
városházán vetített képes bemutató 
keretében kapott tájékoztatást a 
városban folyó, zöldfelületet érintő 
munkákról, a település városképét 
érintő fejlesztési programokról. 
A szemlebizottság tagjai többek 
között megtekintették a város Fő 
terét és a Várkertet, valamint a 71-es 
főúti bekötést biztosító településka-
put. Kritikus szemmel vizsgálták a 
közterületek, Balaton-part, magán-
területek és közúti csomópontok 
virágosítását, lakóövezeti zöldfe-
lület állapotát, játszótereket, vala-
mint felkeresték az elmúlt évben 
felújított Életfa Óvoda Sopron utcai 
tagóvodáját. A résztvevők megis-
merhették a Helikon park hamaro-
san induló fejlesztésének terveit, 
valamint a Reischl-sörház beruhá-
zásának programját. 
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Programajánló
Keszthely városi programok

A Festetics-kastély parkjában július 26. 
és augusztus 4. között rendezik meg a 
Keszthelyi Nyári Játékokat, melyek kere-
tében a Sok hűhó semmiért című dara-
bot láthatják az érdeklődők.

Júl. 26 – aug. 4.
Nyári játékok

Keszthelyen, a Balaton-parton július 31. 
és augusztus 4. között rendezik meg a 
Zalai Borcégér című programot, mely 
boros és gasztronómiai rendezvényekkel, 
valamint bemutatókkal várja a vendége-
ket.

Júl. 31 – aug. 4.
Zalai Borcégér

moziműsor
 tapolca

2019. július 19 – 31.
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A Belvárosi Múzeumok szervezésében 
rendezik meg a Belvárosi nyári esték 
programsorozatot augusztusban szerda 
esténként. 

augusztus
Belvárosi nyári esték

Keszthely főterén augusztus 9. és 11. 
között rendezik meg a GasztroSOKKK 
című programot.

augusztus 9 – 11.
GasztroSOKKK

PÓKEMBER – Idegenben  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 13:45 3D 1400,-Ft

Az oroszlánkirály  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 16:00 2D 1200,-Ft

Csillagok határán  
július 18 – 24. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft

Zöld könyv – Útmutató az élethez  
július 18 – 21. csütörtök – vasárnap 
20:00 1200,-Ft

Átkozottul veszett,  
sokkolóan gonosz és hitvány  
július 22 – 24. 
hétfő – szerda 20:00 1200,-Ft

Az oroszlánkirály  
július 25 – 31. csütörtök – szerda 16:00 
3D 1400,-Ft

Pompon klub  
július 25 – 31. csütörtök – szerda 18:00 
1200,-Ft

YESTERDAY  
július 25 – 30. csütörtök – kedd 20:00 
1200,-Ft

PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS!
Halálos iramban: Hobbs&Shaw  
július 31. szerda 20:00 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
(X)

Cukkini tekercs tengeri halfilével 

A cukkiniket hosszában 2-3 mm vastag szeletekre vágjuk, majd forrásban lévő 
bő vízben 2 perc alatt előfőzzük, lecsepegtetjük. A tengeri halfiléket megsózzuk, a 
vastagabb darabokat lapjában félbevágjuk. 

Minden egyes cukkini csíkra egy-egy halszeletet fektetünk, szorosan felgöngyöl-
jük, és a roládokat egymás mellé állítgatjuk egy kivajazott, tűzálló tálba. A tojásokat 
felverjük, a tejszínnel simára keverjük. Sóval, őrölt borssal ízesítjük, hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, a finomra vágott 
kaprot. Végül a reszelt sajtot és hámozott paradicsomok kockára vagdalt húsát is beleforgatjuk, és a roládokra öntjük. Villával 
kicsit elegyengetjük, azután előmelegített sütőben 220°C-on 20-25 perc alatt megsütjük. 

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 4 zsenge arasznyi cukkini, 60 dkg tengeri 
halfilé, 5 dkg vaj, 2 kisebb paradicsom, 2-3 gerezd fok-
hagyma, 1 csokor kapor, 2 tojás, 2 dl tejszín,  
10 dkg reszelt ementáli sajt, őrölt bors, só

Határon átnyúló kapcsolatokkal

Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési programok előké-
szítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódik, hogy 
ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és Horvátország erre kijelölt szervezeteivel 
közösen végezzük. Az egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhet-
jük a készülő kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek 
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogalmazzuk és 
képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a szomszédos 
országokban. Projekteket generálunk, javaslatot teszünk azok tartalmára 
összhangban a megyei területfejlesztési irányokkal. A támogatásokról szóló 
döntésekben a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatoknak is 
szavazati joga van, a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai 
elképzelések megvalósítására. 

A szlovén–magyar viszonylatban összesen hat pályázati forduló zajlott le 
eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 projektjavaslat érkezett. Várha-
tóan idén döntés születik, és gazdára talál a még rendelkezésre álló 1 millió 
euró.

A magyar–horvát együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesí-
tettek, színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az első 
pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb pályázati körben 
az idei év második felében lesz eredmény.

Az Ausztria–Magyarország Interreg program célja a gazdasági, társadalmi, 
kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez által a regionális ver-
senyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése. A program-
terület az osztrák–magyar határvonal mentén terül el: az ausztriai régiók 
mellett Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt 
került elfogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

Közvetlen brüsszeli forrásokból is része-
sültünk: egy kutatás-fejlesztési projekt 
keretében új földminősítési rendszer ki-
dolgozásában közreműködünk, a kialakí-
tott informatikai rendszert kell majd tesz-
telnünk és véleményeztetnünk a megyei 
szereplőkkel.
Összességében azt mondhatjuk, megyénk 
vállalkozásai és szervezetei jól használják 
ki a nemzetközi pályázatokban rejlő lehe-
tőségeket. Önkormányzatunk arra törek-
szik, hogy ehhez ösztönzést adjon és haté-
konyan képviselje régiónk érdekeit.

A felsoroltak mellett részt veszünk 
úgynevezett transznacionális pro-
jektekben, ahol több közép-kelet-
európai ország együttműködésé-
vel valósulnak meg a fejlesztések. 
Ezek nagy része turisztikai célú 
együttműködés, tapasztalatcsere, 
de van olyan kooperáció is, amely 
a különböző megújuló energiák 
használatának ösztönzését, az 
energiahatékonyság növelését 
tűzte ki célul.

A Területi Operatív Programok mellett a Zala Megyei Önkormányzatnak meghatározó 
szerepe van a szomszédos országokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról 
dr. Pál Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.

Helikoni 
éjszakák

Helikoni 
éjszakák 
címmel 
tartanak au-
gusztusban 
szerdánként 
programot 
a Helikon 
Kastélymú-
zeumban.  
A vendégeket 
komolyze-
nei koncert, 
múltidéző 
kastélylá-
togatás és 
fényjáték 
várja.

8.
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REZIBEN, 

csodálatos környezetben várja 

a balatoni borok kedveloit  

a Bakos Pince

Más idõpont vagy csoportok esetén egyeztetni a
00/36-30-534-7814 Bakos Rezsõ,  
00/36-30-461-6330 Bakos Zoltán,
00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVA TARTÁS: 
Kedd, péntek és vasárnap 16-20 óráig

Nympha jegy

(zárás előtt 2 órával vehető igénybe)

1800,-

 

Lótusz jegy: tófürdő +wellness/szauna világ

(zárás előtt 3 órával vehető igénybe)

3000,-

Nympha jegy: 2 500 Ft 
• tó
• zárás előtt 2 órával vehető igénybe

Lótusz jegy: 3 800 Ft
• tó + wellness/szaunavilág
• zárás előtt 3 órával vehető igénybe

Pihenje ki a hétköznapok fáradalmait egyedülálló 
természeti környezetben, a Hévízi Tófürdőn! 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Aktuális 
nyitvatartásunk:

Nyitás: 8:30
Pénztárzárás: 18:00

Fürdési idő vége: 18:30
Wellness vége: 18:30

Fürdőzárás: 19:00
Érvényes: 2019.05.27 - 2019.09.01.

(Egyes bejáratok nyitva tartása 
ettől eltérhet).

Kedvezményes ajánlataink:


