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Verklisek zenéltek Keszthelyen
Verklifesztivált tartottak Keszthelyen, idén ötvenöt fellépő negyven verklivel szórakoztatta a közönséget. Az érde-
kes és látványos programra sokan voltak kíváncsiak.
A magyar verklisek mellett osztrák, német, szlovén, szlovák és svájci zenészek tekerték a hangszereket a főtéren 
és a sétálóutcában. A legidősebb fellépő elmúlt nyolcvan esztendős, a hangszer, amin játszott pedig több mint 

százéves volt. Fontos a városvezetésnek is, hogy 
Keszthelyen színes, érdekes programok legyenek. 
Ez a fesztivál turistacsalogató kulturális ínyencség 
– emelte ki Manninger Jenő, Keszthely polgármes-
tere, hozzáfűzve: amióta az ember van, akar zenét 
hallani, az ugyanis alkalmas a társasági életre, jó a 
hangulata, ezért természetesen támogatjuk a ren-
dezvényt. Külön öröm, hogy szép verkliket hoznak 
a városba, Keszthely hírnevét ez is erősíti.
A régi korok kellemes hangulatát idéző feszti-
válra sokan voltak kíváncsiak. Amint a verklisek 
elmondták, szívesen térnek vissza egy év múlva 
Keszthelyre.  

Tartsanak velünk minden 

   szerdán 19:15-től 
a Keszthelyi Televízió képernyője előtt!

Elkalauzoljuk Önöket a divat, a szépség,  
  az egészség és az aktuális trendek világába.

Azaz MIre Vágyik A No?

Egy örök kérdés.

MI VAN?

Műsorunk  
főszereplője  
a női élet és 

minden ehhez 
kapcsolódó 

témakör.

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

mindennapi  
témák 
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Amint az átadás során elhangzott, az önkormányzat az Európa 
Kulturális Fővárosa program támogatásával létesített közös-
ségi teret, illetve telepített okospadot. Fiatalok körében végzett 
felmérés alapján döntöttek úgy, hogy a VSZK buszpályaudvar 
felőli kerítésénél létesítik ezt a közösségi pontot. A köztéri 
okospad teljes mértékben megújuló energiával üzemel. USB-
portokon keresztül és vezeték nélkül is tölthetőek az okostele-
fonok, táblagépek és egyéb eszközök. Ingyenes internetelérést 
is biztosítanak az itt megpihenőknek. Az állomás a Városvédő 
Egyesület tervei alapján készült. A VSZK kerítése mentén 
sétányt alakítottak ki, ahová az okospadhoz hasonló stílusú 
padokat helyeznek majd el.
Nagy Bálint beruházásokért felelős államtitkár hangsúlyozta: 
szerették volna a fejlesztést a mai kor kihívásainak megfelelően 

úgy modernizálni, hogy az eredeti funkcióját ne veszítse el. 
A beruházást a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Főváros 
2023 keretében tudták előkészíteni, megvalósítani. Az állomás 
jó lehetőségeket biztosít a fiatalok számára. 
– Ehhez kapcsolódik egy olyan program, amely már korábban 
elkezdődött, és mi folytatjuk, kiterjesztjük. Ez az egész város-
ról ad különböző információkat, bekapcsolódási lehetőséget 
programokba, szolgáltatásokba – mondta Manninger Jenő 
polgármester. – Azt lehet mondani, hogy Keszthely élen jár az 
úgynevezett digitalizált városok, vagy másképpen okosvárosok 
programban.
Hozzátette: a városvezetés tervei közt szerepel, hogy a Terü-
leti Operatív Program forrásait is felhasználja a digitalizációs 
fejlesztésekhez. 

Népszerű a buszpályaudvar mellé telepített hotspot-állomás.  
Az okospad két hete üzemel,  

ez idő alatt már 3300-an vették igénybe a szolgáltatásait. 

-on is!

Lapunk következő száma 2022. szeptember 23-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

Kövessen bennünket 
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Három komoly szakmai intézmény munkatársai dolgoznak a 
hosszú távú projekten azért, hogy minél több információt kap-
janak a római erődről. Ezért fogott össze a Göcseji Múzeum, a 
Balatoni Múzeum és a lipcsei Közép-Kelet-Európa Kutatóin-
tézet. Korábban számos előzetes geofizikai felmérést végeztek, 
hogy tisztázzák a korábbi ásatások helyét, meghatározzák az 
épületek alaprajzát, a falak vonalát. Összesen 130 éve dolgoz-
nak a területen.
Két év után a mostani újabb ásatáson két helyszínt tártak fel, a 
magtár déli részének előcsarnokát és a nyugati kaput. Kiástak 
egy falrészt, ami a Festeticsek korában még állt, és a majorság 
mellett volt. Korabeli munkálatok nyomait fedezték fel a régé-
szek. Nemcsak a kaputornyon belüli átalakítások mutatkoztak 
meg, hanem különféle szerszámok és csontok is napvilágra 
kerültek. Nemcsak szakmai körökben publikálják az eredmé-
nyeket, hanem az amatőr érdeklődők kíváncsiságát is szeret-
nék kielégíteni. Ennek érdekében több kiállítást is rendeznek 
folyamatosan. 
Havasi Bálint régész, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese 
elmondta, hogy egy régészeti parkot is szeretnének létrehoz-
ni a kutatási területen. Ezt a tervet kiállításon is bemutatták, 
melynek volt interaktív része is. Heinrich-Tamáska Orsolya 
kutatásvezető beszélt azokról a kváderkövekről, melyeknek 
a helyét ugyan megtalálták, de a köveket már nem. Rengeteg 
követ bányásztak ki a kaputoronyból is. Dokumentálás után 
az állagmegóvás miatt visszatemetik a leleteket, de a pontos 
helyüket feljegyzik. 
Idén az ásatási munkákhoz a Balatoni Múzeum eszközöket 
biztosított. Az intézmény igazgatója, Németh Péter fontos-
nak tartja a feltárások kapcsán keletkezett eredményeket. Az 
egykori késő római erőd sok évszázadon keresztül műkö-
dött, fejlődött Pannónia feladása után is. Olyan központként 
működhetett, amely a térségben a mezőgazdasági termékeket 
biztosította. Korábbi feltárások alkalmával bebizonyosodott, 
hogy a hetedik századig éltek a fenékpusztai erődben rómaiak 
és a velük keveredő barbár csapatok. A szakemberek szerint a 
főépület már a 3. század végén állt, de a 44 tornyú erőd csak a 

4. század középső harmadában épült köré. Azért egyedülálló 
a lelőhely, mert Pannónia területén itt egyedülálló módon 
követhető a rómaiak továbbélése. Az erődön kívül korábban 
feltárt, ötezer sírt magába foglaló temetőben körülbelül ezer 
sírt ástak ki. Az erődnek volt két tornya a Balaton partján is, 
ami utalhat arra, hogy kikötőjük is lehetett a rómaiaknak.     

Újabb ásatások Fenékpusztán
Német-magyar kutatási program keretében régészeti feltárásokat végeznek 2006 óta Fenékpusztán.

A fafaragás és nemezelés 
csínját-bínját sajátították 
el. A tapasztaltabb alkotók 
bővíthették ismereteiket, 
tanulhattak egymás techni-
káiból, faragtak, csiszoltak, 
véstek. Az idei ötnapos alko-
tótáborban egy totemoszlop 
is készült felkérésre, amivel 
az egykori VII. Légvédelmi 
Rakétaezrednek állítanak 
emléket. A hagyományos 
táborba az ország egészéből 
érkeztek, hogy a magyar nép-
művészet egyik leglátványo-
sabb kézművességét tanulják, 
gyakorolják Keszthelyen. 
Olyan fafaragók is eljöttek, 
akik gyermekkoruk óta 
dolgoznak fával. A korábbi 
évekhez hasonlóan a táborla-
kók szakavatott kezek segít-
ségével dolgoztak. Bereczky 

Csaba fafaragó népművész, 
az Örökség a Nyugat-Du-
nántúlon táborvezetője és a 
keszthelyi Fafaragó Szakkör 
tagjai aktívan részt vettek 
a kezdők tanításában. Az 
alkotóház egyik kis termé-

ben nemezelést tanultak az 
érdeklődők. Új technikát, 
motívumokat sajátítottak el 
Dancsecs Diána népi ipar-
művész, nemezelő, bőrműves 
segítségével. Az alkotótá-
bornak otthont adó öreg ház 

művészi ihletésű hangulata, 
kisugárzása segített a táboro-
zóknak. Szívesen nyúltak új 
motívumokhoz, ismeretlen 
fához, gyapjúhoz. Az alkotás 
örömét fokozta a napról 
napra látható eredmény. 

Közösségben tanulni, alkotni…
A Keszthelyi Népművészeti Alkotóházban táboroztak az Örökség a Nyugat-Dunántúlon nevű kézműves tábor, 
valamint a Házfelújító tábor résztvevői. 

Lezárult az Összefogás Keszthelyért Egyesület „Összefogás Keszthelyért – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés Keszthely városában a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” elnevezésű, 
TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosítószámú pályázata.

A projekt á�ogó célja volt a városi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a városi együműködések erősödésével 
a helyi civil szektor ak�vitásának és ismertségének növelése, valamint a város kulturális és közösségi életének megújítása. 
A megvalósításban az egyesüleel együműködö a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások 
és Keszthely Város Önkormányzata.

Ennek keretében elkészült egy integrált, közösségfejlesztést és helyi iden�tástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és 
közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégia, mellyel az Összefogás Keszthelyért Egyesület 
hozzájárult a közösségi szinten irányíto városi helyi fejlesztések megvalósításához. 

A projekt a Széchenyi 2020 keretében valósult meg, a pályázat lebonyolítására, a stratégia kidolgozására, 
a helyi pályáza� rendszer működtetésére az Összefogás Keszthelyért Egyesület csaknem 60 millió 
forint európai uniós támogatást nyert. 

Keszthely területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, szociális 
szövetkezetek, a helyi önkormányzat és költségvetési szervei pályázhaak összesen 340 
millió forint vissza nem térítendő támogatásra. Ennek keretében a városban található 
nyilvános játszóterek újultak meg, közösségi terek jöek létre 
és rendezvények valósultak meg.
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Az 1910-ben gyártott gőzgép min-
den alkalommal nagy érdeklődésre 
tart számot. A találkozóra a helyiek 
is szívesen kilátogattak, de távolabb-
ról is érkeztek vendégek. A gépek 
többségét ki is lehetett próbálni. Az 
alkalmat főleg a gyerekek használták 
ki, akik nagyon élvezték a bemutató-
kat. A felnőtteket inkább a járművek 
működése érdekelte. Az 1923-ban 
gyártott Hofherr traktort is elindí-
tották. Ez a nyersolaj jármű igazi 
kuriózumnak számít, ugyanis ebből 
a típusból ez az egy, ami működőké-
pes is. Ezek a traktorok annak idején 
a gőzgépeket váltották a földeken. 
A Majormúzeum minden évben 
igyekszik újdonságokkal is szolgálni 
az érdeklődőknek. Horváth Zoltán, 
a MMGM Georgikon Majortörté-
neti Kiállítóhely intézményvezetője 
elmondta: a hagyományos prog-
ramot elkezdték kibővíteni, ahogy 
a múzeum profilja is a családok 
irányába nyitott az elmúlt időszak-
ban. Több, kisgyermekek számára is 
élményteli programmal készültek. A 
Zala Múltja Hagyományőrző Egye-
sület növelte az élményt, a szervezet 
számos darálót, kukoricamorzsolót, 
és olyan malmot, régi eszközt vitt a 
Majormúzeumba, amit egyszerűen 
imádtak a gyermekek.
– Egészen pontosan 225 éve, 1797-
ben nyitotta meg kapuit a Georgi-
kon, Európa elsőként alapított önálló 
agrár-felsőoktatási iskolája, melyben 
a gyakorlati oktatás és kísérleti 
gazdálkodás színtere a Festetics-ma-
jor volt – tette hozzá. – Az alapító, 
gróf Tolnai Festetics György a kor 

legkiválóbb szakembereit hívta meg 
oktatóként az intézetbe, ahol felsőfo-
kú képzés keretében gazdatiszteket, 
erdészeket, uradalmi jogászokat, 
mérnököket, kertészeket, ménesmes-
tereket, földműveseket, lovászokat és 
gazdaasszonyokat képeztek. Ötven 
évvel ezelőtt, 1972. július 1-jén, a 
Georgikon alapításának 175 éves év-
fordulóján megalakult a Georgikon 
Majormúzeum. Az épületegyüttes 
műemléki védettséget kapott, új kor-
szak vette kezdetét, az egykori épüle-
tekben folyamatosan nyíltak az újabb 
és újabb kiállítóterek. Az intézmény 
immár öt évtizede fejlődik történel-
mi jelentőségű falai között és viszi 
tovább a hozzá szorosan kapcsolódó 
örökséget és hagyományokat. A jubi-
leumra megújult szőlészeti-borászati 
kiállításunk, illetve helyt adtunk a dr. 
Bakonyi Károly-emlékszobának is. 
– Immáron 16. alkalommal tartot-
ták meg a géptalálkozót.
– Az elmúlt két év rendezvényeit, így 
a géptalálkozót is erősen determinál-
ta a Covid-járvány. Idén szerettük 
volna, hogy ismét egy nagy ívű, 
gazdag programkínálatú géptalálko-
zót szervezzünk, olyan hangulatút, 
amilyen a régmúlt időkben is volt. 
Mindezt úgy, hogy ne csak a veterán 
gépszeretőknek, a gépészeknek, ha-
nem a családoknak, gyermekeknek is 
tudjunk maradandó élményt szerez-
ni. Hiszen nem szabad elfelejtenünk, 
hogy két éve elnyertük a családbarát 
múzeum kitüntető címet, így min-
den rendezvényünk, programunk 
fókuszában a kisgyermekes családok 
kell hogy álljanak. 

– Hogy értékeli a rendezvényt?
– Minden várakozásunkat felülmúl-
ta. Itt most nemcsak arra a közel ezer 
látogatóra gondolok, akik ellátogat-
tak hozzánk, hanem a célok között 
megfogalmazott, régmúlt időket 
idéző hangulatra is. Jó volt látni, 
ahogy önkéntes gépészeink szívü-
ket, lelküket beleadták a gőzgépek 
üzemeltetésébe, igazi show-műsort 
csináltak. Büszkék lehetünk határo-
zott kiállásukra is, hiszen az egyéb-
ként feketeszénnel üzemelő gőzgé-
pek a szénhiány miatt barnaszénnel 
és fával lettek felfűtve. Kérdéses volt, 
hogy így is le tudják-e adni azt a tel-
jesítményt, ami gőzgépes szántáshoz 
szükséges. Vállalták, megcsinálták, a 
rendezvény fénypontja lett a szántási 
bemutató, ami miatt sokan még az 
ország más részeiből is ellátogattak 
hozzánk. Külön köszönet az Adler 
Sport Klub veterán autósainak is, 
akik 1930 előtt készült, gyönyörű 
állapotú autóikkal megörvendeztet-
ték a nagyérdeműt. Egy ilyen nagy 
rendezvény lebonyolításakor mindig 
kulcskérdés az étkezés megszerve-
zése. Szintén önkéntes szakácsunk 
két hatalmas bogrács pincepörköltet 
és babgulyást készített, melyhez a 
múzeum kollégái által készített, bú-
bos kemencénkben kisütött pogácsa 
járt. Jómagam a mennyiséget eleinte 
túlzónak találtam, végül megkóstolni 
sem tudtam, olyan hamar elfogyott. 
Ez sok mindent elárul…
– Hogy látja, egyébként mennyire 
népszerűek a családi rendezvények, 
mennyire érdeklődnek a régmúltat 
bemutató programok iránt?

Fowler gőzgéptől a Hofherr traktorig
Sokak örömére ismét műkö-

désbe léptek a Fowler-féle 
gőzgépek Keszthelyen,  

a Majorbéli Géptalálkozón. 
Az Európában is egyedülálló 

masinákra ezúttal bárki felül-
hetett, de traktorok és egyéb 
mezőgazdasági járművek is 
bemutatkoztak a rendezvé-
nyen. Az érdeklődők mind-

emellett különféle termények 
őrlését is kipróbálhatták  

a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Georgikon Major- 

történeti Kiállítóhelyén. 

 

– Hál’ Istennek azt mondhatom, hogy 
egyre népszerűbbek a hagyományos 
ünnepkörökhöz kapcsolódó rendez-
vényeink. De csak hogy egy gondolat 
erejéig visszakanyarodjak a géptalál-
kozóhoz, több „kritikai” megjegyzés is 
volt látogatóink részéről, hogy miért 
nem tartunk több ilyen gépes rendez-
vényt. Igen kedvelt egyébként húsvéti, 
Szent Iván-éji, valamint Márton-napi 
rendezvényünk is.

– Milyen programokkal várják még 
idén az érdeklődőket?
– Szeptember 17-én, a kulturális 
örökség napján a Helka hajón mu-
tatkozik be a múzeum, különböző 
múzeumpedagógiai programok 
kíséretében. Októberben Majorbéli 
kisállat-bemutatót tartunk, novem-
berben a hagyományos Márton-
napi rendezvényt, illetve tervezzük 
decemberben egy rendhagyó pálinka-

mustra megtartását és egy Luca-napi 
kézművesvásárt is.
– Milyen beruházásokat, fejlesztése-
ket terveznek?
– A jövőt illetően továbbra is a kiállí-
tásaink megújítása élvez prioritást, így 
szeretnénk két olyan látványtárat is 
megnyitni, melyek eddig nem voltak 
látogathatók. Persze ötleteink, el-
képzeléseink vannak, de sok minden 
anyagi forrás kérdése.

E5/100

ÚJ ÚJ TERMÉK!TERMÉK!

Balatonszentgyörgy, 
Berzsenyi Dániel u. 54.
Nyitva tartás: mindennap 6.00-22.00-ig

Hevítőrúd        féle ízben15

Az „ÖN benzinkútja”
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A Magyar Fürdővárosok Szövetsé-
gét 1993. november 12-én alapítot-
ták Gyulán. Jelenleg negyven tag-
település alkotja az ország minden 
régiójából. Képviselője a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett dr. habil. Szabó Zoltán 
PhD ügyvezető elnök Hévízről, aki 
elmondta: a Magyar Fürdővárosok 
Szövetségének jelentőségét az adja, 
hogy a legtöbb hazai fürdő vala-
milyen módon kötődik a települési 
önkormányzatokhoz. A fürdők 
megléte gyakran erősen meghatá-
rozza az adott település arculatát, 
gazdasági szerepét, a fürdők fej-
lesztése a településfejlesztés fontos 
eleme. A fürdőknél lecsapódó 
nehézségek, problémák valamilyen 
módon a települési önkormány-
zatoknál is megjelennek. Ezen 
problémák megoldása olykor meg-
haladja a település erejét, lehetősé-
gét, vagyis a megoldásért valahol 
lobbizni kell. Az érdekek atomizált 
formában történő érvényesítése 
kevésbé hatékony, nagyobb ered-
ményeket lehet elérni, ha az érdekeket 
szervezett, összehangolt formában egy 
országos méretű szervezet, tömörülés 
jeleníti meg. 
– A szövetség elsődleges célja az 
érdekvédelem – tette hozzá. – Túl 
az érdekvédelmen a tapasztalatok 
cseréje, az egyes tagtelepülések már 
meglévő kapcsolatrendszere, ami 
esetleg más tagtelepülések számára is 
hozzáférhető, nagyban segíti a szövet-
ség tagjainak munkáját. A szövetség 
további célkitűzése az együttműködési 
lehetőség megteremtése és kiszélesí-
tése a tagjai között, a tagtelepülések 
társadalmi-gazdasági fejlesztésének 
elősegítése, a tagtelepüléseken mű-
ködő fürdők műszaki adottságai fej-
lesztésének helyi és regionális szinten 
történő elősegítése, a fürdőturizmus 
fejlesztésének elősegítése, valamint 
a tagok érdekképviseleti kereteinek 

kialakítása, érdekvédelmének ellátása. 
E cél elérése érdekében tevékenysége 
az alábbi területekre terjed ki. Közös 
akciók szervezése, a rendelkezésre álló 
adatok cseréje és közös felhasználása. 
Tapasztalatok cseréje és közös talál-
kozók megszervezése. Valamennyi 
állami és szakmai szervezettel 
jó kapcsolatra és konstruktív 
együttműködésre törekedés. 
Turisztikai kiállításokon és 
egyéb turisztikai szakmai 
fórumokon történő részvétel, 
tagjai részvételének elősegí-
tése. Szakmai konferenciák 
rendezése. Szakmai kapcsolat 
kialakítása és kapcsolattartás 
az Európai Unió tagállamai 
és az Európai Unión kívül eső 
(harmadik) országok fürdőte-
lepülései önkormányzataival és 
azonos vagy hasonló célú civil 
szervezeteivel.

A Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
rendes tagjai lehetnek azon tele-
pülések (megyei jogú város, város, 
nagyközség és község) önkormány-
zatai, melyek közfürdőt üzemeltet-
nek, működtetnek. Továbbá belépési 
nyilatkozattal és képviselő-testületi 
határozatban kinyilvánítják csatlako-
zási szándékukat a Magyar Fürdő-
városok Szövetségéhez, valamint 
írásban nyilatkoznak arról, hogy az 
szövetség célkitűzéseit magukénak 
vallják, a szövetség alapszabályának 
rendelkezéseit magukra nézve köte-
lezőnek ismerik el, továbbá vállal-
ják, hogy a szövetség munkájában 
tevékenyen részt vesznek, az éves 
tagdíjat az alapszabály által előírt 
határidőben megfizetik, és a tagsági 
viszonyból eredő egyéb kötelezettsé-
gek teljesítését vállalják.  
– Köszönetemet fejezem ki min-
denkinek, aki az elmúlt évek során 
munkájával, szellemiségével segítette 
a Magyar Fürdővárosok Szövetségét, 
hogy megalakulhasson és ismert, 
valamint elismert szövetség legyen 

és maradhasson. Büszke vagyok a 
Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
múltjára, sikereire és arra, hogy együtt 
tehetünk a hazai gyógyvízre alapozott 
fürdőváros-fejlesztésekért.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli jövőre 
a Magyar Fürdővárosok Szövetsége
Ünnepi közgyűléssel és nemzetközi tudományos konferenciával készül fennállásának  
harmincadik évfordulójára Magyarország legnagyobb fürdővárosi érdekszövetsége,  
a Magyar Fürdővárosok Szövetsége.

A Magyar Fürdővárosok  
Szövetsége elérhetőségei:
Levelezési cím: 
8380 Hévíz, Vajda Ákos utca 14/b,  
Dr. habil. Szabó Zoltán PhD  
ügyvezető elnök
E-mail: ugyvezetoelnok@
magyarfurdovarosok.hu
Tel.: +36/30/2167-425
Web:  
http://www.magyarfurdovarosok.hu/
Facebook: 
https://www.facebook.com/Magyar-
Fürdovárosok-Szövetsége-hivatalos-
oldala-100102215981289/

A Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővá-
rosa program támogatásá-
val létrejött kiírásra bár-
milyen művészeti ágból 
lehet nevezni. Szakmai 
önéletrajzot és egy koráb-
bi alkotást kell elküldeni 
a pályázatra. A nyerte-
seknek novemberben kell 
eltölteniük egy hónapot a 
városban. A Város Művé-
sze projekt ötletgazdája 
és a program szakmai 

vezetője Szálinger Balázs 
József Attila-díjas költő. 
A program egyik központi 
helyszíne a Balatoni Mú-
zeum lesz, mely ötmillió 
forintos támogatást nyert 
a projektre. Az intézmény 
a Keszthelyi Kulturális Ke-
rekasztal munkacsoport-
tal karöltve egy új szemlé-
letű, helyi értékekre épülő 
alkotói közösség létreho-
zására törekszik. Ennek 
egyik része ez a projekt. A 

nyertesek 350.000 forintot 
kapnak, valamint szabad 
bejárást a város összes 
múzeumába és kulturális 
rendezvényére. Jelentkez-
ni szeptember 5-ig lehet.  
A kiválasztott művésze-
ket szeptember 17-én, a 
kulturális örökség napján 
hirdetik ki.
A pályázatról minden 
információ megtalálható 
a Balatoni Múzeum hon-
lapján.

A Város Művészét keresik
A Város Művészét keresik Keszthelyen. Pályázatot írtak ki a művészeknek,  
                    melyre az országból, de a határon túlról is be lehet adni a dokumentumot. 
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Kedvelt a Festetics-vágta

Gyenesdiás már tizenhárom eszten-
deje helyszíne a rendezvénynek, s a 
szervezők, illetve a település vezetői 
nem csak a turisztikai szempontokat 
tartják szem előtt. A versenyzők egyik 
kedvence ez a pálya, többen ezért is 
döntenek úgy, hogy e helyen mérette-
tik meg magukat.
– Zala megyében a Balaton térségében 
egyedüli vágtahelyszín a gyenesdiási 
történelmi pálya, amit a Festeticsek-
nek köszönhetünk, hiszen itt volt an-
nak idején a tréningpályájuk – mondta 

Gál Lajos polgármester. – Az hiszem, 
a jelentkezők száma bizonyítja, hogy 
van érdeklődés a pálya és a program 
iránt.
A települések versenyében Szabó 
Nikolett aratott győzelmet Pipacs nevű 
lovával, így Porva is képviselteti majd 
magát a fővárosi Nemzeti Vágtán. A 
dobogó második fokára a bükkösdi 
Arató Barna állhatott (ő Naprafor-
góval lovagolt), a harmadik helyezés 
pedig Bottlik Fannit illette, Hadfi Iram 
nyergében, Alsópáhokot képviselve. 

Negyedikként Tiszafüred színeiben 
Gyöngy Tamás és Luvly Jubly Luca 
kvalifikálta magát a budapesti döntő-
be. A kishuszárok futamában a csemői 
Szerencsés Szandra és Sárkány nyerte 
a versenyt, másodikként pedig Czene 
Leila Izabella és Herceg biztosította 
helyét a döntőben, Kalocsát képvisel-
ve.
A program az ünnepélyes díjátadóval 
zárult. A legjobbak október első hétvé-
géjére készülhetnek, ahol a jubileumi 
Nemzeti Vágtán indulnak. 

Összesen tíz felnőtt lovas és  
tizenöt kishuszár mérettette meg 

magát a gyenesdiási pályán  
megrendezett Festetics-vágtán. 

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!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Magyarország 
cselekszik

Háborús időkben 
ÖSSZEFOGÁSRA 

van szükség!

A háború kegyetlen: emberéleteket követel 
és városokat pusztít. A szankciók 

pedig tönkreteszik Európa gazdaságát. 
Ezért

Növeljük a hazai gázkitermelést.

További gázkészletet szerzünk be.

Fokozzuk a hazai áramtermelést.

Egyes energiahordozókra exporttilalmat rendeltünk el.

Megvédjük a rezsicsökkentést.

MK_osszefogas_VM_180,3x267_0810.indd   1MK_osszefogas_VM_180,3x267_0810.indd   1 2022. 08. 10.   17:00:412022. 08. 10.   17:00:41
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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
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Dimout Vines csokoládé  
sötétítő függöny   
295 cm-es tekercsben 13 862 Ft/fm 
Készfüggönyként is kapható:  
140x270 cm-es méretben 12 999 Ft/darab

Resist 8mm Salon  
vízálló laminált padló   
kopásállóság: 33 (közületi)   
7 199 Ft/m2

Rama brown futószőnyeg  
67 cm széles tekercsben 3 699 Ft/fm (beige  
színben is elérhető, 80 cm széles változatban is)

Unicorn 001-pink  
padlószőnyeg  
4m széles tekercsben  
4 099 Ft/m2

Platinum pink flower 
szőnyeg 

26 990 Ft-tól/darabtól 
(80x150 cm-es mérettől)

2022. 
SZEPTEMBER  

8-11.

 laminált padlóra, vízálló 
padlóra, padlószõnyegre, 

mûfûre és minden  
termékkör kiegészítõire 

(egyéb akcióval / kedvezménnyel 
nem vonható össze)

darabszõnyegre, tapétára, 
függönyre, karnisra és 

minden termékkör  
kiegészítõire  

(egyéb akcióval/kedvezménnyel 
nem vonható össze)

10%
KEDVEZMÉNY

20%
KEDVEZMÉNY

Ezen a hétvégén a nyitva: 

szombat: 8-14-ig

vasárnap: 9-13-ig

Zalaszántón folyamatosan pályáznak, ennek köszönhetően újulhatott meg a Szabadság utca, és tudtak  
vásárolni egy elektromos seprőgépet, amivel az utcák és terek tisztaságát biztosíthatják.

Nagy Bálint, az Építési és 
Beruházási Minisztéri-
um államtitkára, a térség 
országgyűlési képviselője az 
átadási ünnepségen hang-
súlyozta: egy település fejlő-
dése a lakosság, a közösség 
erejét is mutatja. 
– Zalaszántó jól mintázza, 
hogy miként kell fejleszte-

ni. Tudják, hogy nemcsak 
megépíteni kell valamit, 
hanem fenntartani is – 
fogalmazott, hozzátéve: az 
útátadás mellett úttisztító, 
karbantartó és takarító-
gépet is beszereztek. – Az 
önkormányzat elkötelezett 
a klímaváltozás megféke-
zésében, ezért választotta 

ezt a gépet, hisz napelemes 
rendszerükkel tudják bizto-
sítani a feltöltését. A gépet 
a járdák, utak és a vásártéri 
terület karbantartására 
fogják használni, ezzel is 
megkímélve az emberi erő-
forrást. Ez nagyon előrelátó 
és környezettudatos beru-
házás Zalaszántó részéről, 
amely példát is tud mutatni 
a környező települések 
számára. 
Dézsi Attila polgármester 
elmondta: a Szabadság utca 
a csatornaépítés óta nem 
volt felújítva, így igencsak 
időszerű volt a sok kátyú 
okozta balesetveszélyek 
elhárítása, valamint hogy 
alkalmas legyen a faluban 
átmenő nagyobb forgalom 

biztonságos kiszolgálá-
sához. A beruházás teljes 
költsége 18,790 millió fo-
rint volt, ebből a Belügymi-
nisztérium 15,972 millió, az 
önkormányzat pedig 2,818 
millió forintot biztosított. A 
hatékony tisztítási teljesít-
ményű utcai elektromos 
szívó- és seprőgép 9,071 
millió forintba került, az 
összegből a Balaton Fejlesz-
tési Tanács pályázatán nyert 
el 7,018 millió forintot 
a település, a maradékot 
önerőből biztosította.
A szalagátvágást követően 
a beruházásokat közös 
imádság után Tál Zoltán, 
a Magyarok Nagyasszonya 
plébániatemplom plébáno-
sa áldotta meg.

Útfelújítás és seprőgép
   Nagy Bálint: egy település fejlődése a közösség erejét is mutatja A migráció erősödése miatt a rendőrség személyi állományát megerősítik  

egy új állománycsoporttal, a szerződéses határvadászokkal. 

Határvadászokat toboroznak

Lemezbörzét szervezett  
egy nemrégiben Keszthelyre  
költözött gyűjtő. 
A Balaton Színházban megrende-
zett vásárra legtöbben Budapestről 
érkeztek az eladók, de az ország 
már tájairól is hoztak ritkaságokat. 
Az első „Balatoni lemezbörze” 
sikerét jól jelzi, hogy már a meg-
hirdetett kezdési időpont előtt 
megérkeztek az első vásárlók.
A börzére érkezett csaknem húsz 
árustól a hagyományos lemezek 
mellett CD-ket, kisebb számban 
kazettákat is lehetett vásárolni. 
Közel tízezer darab bakelitlemezt 
hoztak az eladók, akik egymás 
kínálatát is megnézték. A szervező, 
Melis László hiánypótlásként tekint 
a börzére, mivel Keszthely körze-
tében nincs hasonló kezdeménye-
zés. Tervei szerint ősszel is lesz 
lemezbörze a városban.

Balatoni  
lemezbörze

A részletekről dr. Andor Lász-
ló rendőr alezredes, keszthelyi 
kapitányságvezető elmondta: 
a határvadászok a Készenléti 
Rendőrség Határvadász Ezred 
szerződéses állományába ke-
rülnek, szolgálati feladataikat 
hazánk schengeni külső határ-
szakaszain, Bács-Kiskun, 
Csongrád-Csanád, Bé-
kés, Hajdú-Bihar, és 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, 
az ottani megyei 
rendőr-főkapi-
tányságok illeté-
kességi területén 
található, kijelölt 
határrendészeti 
kirendeltségek 
működési területén 
fogják ellátni.
– A feladatuk speciá-
lis lesz, mivel kizá-
rólag az államhatár 
őrzését, a jogellenes 
migráció megakadá-
lyozását, az államhatá-
ron történő illegális 
belépési kísérletek megakadályozását, továbbá 
az illegálisan belépett személyek feltartóztatását 
és az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára 
történő kísérését fogják végrehajtani – fogalma-
zott. A jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos 
mindennemű információ a rendőrség honlapján, a 
www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes 
online linken érhető el, illetve azok valamennyi 
rendőri szervnél, valamennyi munkatársamnál 
személyesen is elérhetőek. Amit fontosnak tartok 
még elmondani, hogy a jelentkezést személyesen 
is le lehet adni bármelyik rendőri szervnél, így akár 
a Keszthelyi Rendőrkapitányságon is.
A sikeres felvételt követően a jelentkezők egy 
négyhetes, 160 órás képzésen vesznek részt, amely 
elvégzését követően állnak ténylegesen szolgálat-
ba.
– Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkahely, 
rugalmas szolgálatszervezés, már a képzés során 
járó havi illetmény, a szolgálatba lépést követően 
havi szinten járó biztos, kiszámítható jövedelem. 
Emellett évi cafetéria juttatás, egyéb szociális tá-
mogatások, segélyek, utazási költségek támogatá-
sa, az alapszabadság mértéke és annak évenkénti 
növekedése, az ingyenes munkahelyi egészségügyi 
alapellátás, valamint keresőképtelenség idejére 
járó megfelelő mértékű távollétidíj-támogatás is 
jár. A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredé-

nek megfelelő létszámmal történő feltölté-
se érdekében kiemelt toborzási feladatokat 
látnak el munkatársaim, amelynek kereté-

ben igyekszünk minél szélesebb körben 
eljutni az állampolgárokhoz, hogy meg-

ismerkedhessenek a szerződéses 
határvadász hivatással, ebben 

a toborzó munkában 
pedig kérjük minden-

kinek a közreműkö-
dését. 
Bízom abban, hogy 
minél többen fognak 
jelentkezni a határ-

vadász hivatásra, 
mivel, ahogy már 
említettem, egy 
kiszámítható és 
biztos munka-
helyet tudunk 
garantálni – tette 
hozzá dr. Andor 
László.
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Véget ért a szezon, bezárta kapuit a keszthelyi bűnmegelőzési iroda. Az Asbóth-iskola rendészeti szakos 
diákjai és más középiskolák tanulói hét héten át teljesítettek szolgálatot a Városi strand bejáratánál.  
Az összehangolt bűnmegelőzési tevékenységnek köszönhetően az idén nem volt sem strandi lopás, sem 
autófeltörés Keszthelyen.

A diákok nemcsak a városi, hanem a 
Libás és a Helikon strandon is tevé-
kenykedtek. Az ide érkező turistákat és 
a helyi lakosokat is tájékoztatták, hogy 
mit tehetnek vagyontárgyaik védelmé-
ben. A fiatalokat a rendőrség munka-
társai is segítették. 
– Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk tevé-
kenykedni, szükség van az önkormány-
zat, az állampolgárok és a rendőrség 
összefogására, hiszen a bűnmegelőzés 
három pilléren nyugszik – emelte ki 
Tóth László, a Zala Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Alosztályá-
nak vezetője.
A bűnmegelőzési iroda működését 
Keszthely önkormányzata is támo-
gatja, hiszen a városvezetés kiemelten 
fontosnak tartja a turisták és a lakosok 
biztonságát. Manninger Jenő, Keszt-
hely polgármestere kiemelte: a rendőri 

jelenlét önmagában 
visszatartó erő a 
bűnözőknek.
Keszthely bűnmeg-
előzési mutatói az 
elmúlt években is jók 
voltak. A rendőrség 
az idén három fő 
célt tűzött maga elé: 
láthatóbb jelenlét, 
aktív bűnmegelőzés 
és segítségnyújtás. 
– Markáns csök-
kenés következett 
be a vagyon elleni 
bűncselekmények számában Keszthe-
lyen. A nyári turisztikai szezonban nem 
volt strandi lopás, a közvetlen környe-
zetében lévő parkolókban autólopás, 
feltörés, illetve gépkocsiból történő 
egyéb vagyon elleni jogsértés sem tör-

tént – hangsúlyozta dr. Andor László, a 
Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője.
Keszthely vezetése, valamint a megyei 
és helyi rendőrkapitányságok munka-
társai köszönetet mondtak a diákoknak, 
akik helytállását ajándékkal is elismer-
ték.

Segített a bűnmegelőzési iroda

 

VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, ruházati 
ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 
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Az ORFK Kommunikációs Szolgá-
latának egyik közleménye szerint 
Magyarországon évente átla-
gosan 2500 gyalogost ütnek el, 
körülbelül 150-en bele is halnak. 
A közlekedés legvédtelenebb 
résztvevőit érintő baleseteknek 
nem mindig ők az okozói. Két-
ségtelen, hogy ha kicsit körülné-
zünk, nagyon hamar láthatunk 
nem a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyeken a túlpartra igyekvő, 
az úttesten csak úgy átrohanó, 
takarásból hirtelen előlépő, piros 
lámpát figyelmen kívül hagyó, 
átkelés közben mobilozó, kerék-
pársávban gyalogló és a figyel-
meztetésen felháborodó, vagy 
éjszaka az úttesten, úttest szélén 
„kivilágítatlan” gyalogosokat, de 
mi van a többiekkel?!

A kerékpárosok többsége sincs 
tisztában vele, hogy mobilozni 
például kerékpáron is tilos! A jár-
dán biciklizni csak akkor szabad, 
ha nincs kerékpárút, vagy -sáv, 

és az úttest arra alkalmatlan! 
Hogy a gyalogos-átkelőhe-
lyen – mint a neve is mutatja 
– úgy kell áttolni a kerékpárt. 
Még a kizárólag a részükre 
fenntartott kerékpárutakon is 
képesek frontálisan ütközni, 
árokba esni, súlyos sérülése-
ket szerezni…

Az autós társadalom közle-
kedési moráljáról is essen pár 
szó. Gyorshajtás, elsőbbség 
meg nem adása, nem az 
út- és időjárási viszonyok-
nak megfelelő, vagy éppen 
ittas/bódult vezetés, bün-
tetőfékezés. Mindennapos 
kifejezések. Áruházi parkolókban 
egymásnak tolatások. Tuningolt, 
üvöltő autókkal éjszakai gyorsu-
lási versenyek…

„Mindenki rohan, rengeteg 
az autó az utakon, és még az 
időjárás is rossz.” A közlekedés 
veszélyes üzem! Ezt minden 

résztvevőnek észben kellene tar-
tania. Nagyobb körültekintéssel, 
óvatossággal, előzékenységgel és 
persze a szabályok betartásával 
nemcsak a gyalogoselütések, de 
a többi baleset is megelőzhető 
volna! Közlekedjenek okosan!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
– Közlekedj okosan!

A kép illusztráció.
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A hirdet썗sben megjelen썿tett aut쎣k illusztr쌴ci쎣k. A Kia Niro Hybrid 쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,4-4,7 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 100-107 g/km, a Kia Niro Plug-in Hybrid 
쏗zemanyag-fogyaszt쌴sa (vegyes): 4,6-5,1 l/100 km; CO2-kibocs쌴t쌴sa (vegyes): 104-115 g/km; a Kia Niro EV elektromosenergia-fogyaszt쌴sa: 16,2 kWh/100 km. A megadott fogyaszt쌴si 썗s 
k쌴rosanyag-kibocs쌴t쌴si 썗rt썗kek az aktu쌴lis jogszab쌴lyok 쌴ltal meghat쌴rozott m썗r썗si elj쌴r쌴s ((EU) 2017/1153) szerinti m썗r썗sekb쎮l sz쌴rmaznak. A fenti 썗rt썗kek meghat쌴roz쌴sa az RDE (val쎣s 
vezet썗si felt썗telek melletti kibocs쌴t쌴s) vizsg쌴lattal kieg썗sz썿tett 쏒j WLTP (k쎨nny쏤g썗pj쌴rm쏤vekre vonatkoz쎣, vil쌴gszinten harmoniz쌴lt vizsg쌴lati elj쌴r쌴s szerinti m썗r썗si ciklussal t쎨rt썗nt.
Az adatok t쌴j썗koztat쎣 jelleg쏤ek, egyes konkr썗t m썗r썗si eredm썗nyek ezekt쎮l elt썗rhetnek, k쏗l쎨nbs썗geket mutathatnak.

V쌴lassz b쌴rmilyen utat, 
mindenre van megold쌴sunk.
Az 쏒j Kia Niro csal쌴d.

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


