
VIII. ÉVF. 3. SZÁM  •  2022. JÚLIUS          A BALATONI KRÓNIKA TÉRSÉGI KÜLÖNKIADÁSA           IDŐSZAKI KIADVÁNY

RÉGIÓRÉGIÓ
INFORMÁCIÓS MAGAZIN       



2 balatoni KRÓNIKA   2022. Július 

Színes programok a KeszthelyFesten

32022. Július    balatoni KRÓNIKA

Kiadja: Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. • Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200  
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270 003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu 
Nyomda: ADC Hungary Kft. • Megjelenik 20 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAP

RÉGIÓRÉGIÓ
INFORMÁCIÓS MAGAZIN       

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Válassz húst!
 Omlós tarja 3290 Ft
 Szaftos fél csirke 2890 Ft
 Grill kolbász sertésből 3190 Ft
 Csemege debreceni csirkéből 2890 Ft
 Tépett malac & marha 3490 Ft
 Napi ajánlatunk egyenesen a smokerből 3690 Ft

Válassz salátát!
 Friss, kevert saláta
 Kukoricasaláta
 Red Cabbage Slaw
 Tejfölös uborkasaláta
 Vegyes savanyú
 Inkább kérek még egy köretet!

Válassz köretet!
 Grillezett zöldség
 Párolt rizs
 Hasábburgonya
 Steak burgonya
 Édesburgonya (+490 Ft)
 Négysajtos puliszka

Válassz szószt!
 Házi BBQ szósz
 Titkos majonézes szósz
 Cheddar szósz
 Sweet-smoked chili szósz
 Ketchup / Mustár / Majonéz
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BBQ / Grill tálak Levesek
Papa gulyása marhahúsból, kenyérrel 2290 Ft

Nagyi hideg gyümölcslevese 1790 Ft

Görög gyümölcsleves 1990 Ft

A klasszik balcsis rántott csodák
Harcsa és krumpli – a magyar Fish and Chips 2890 Ft 
rántott harcsa, steak burgonya, szósz

Rántott sajt + köret + szósz  2490 Ft

Rántott karaj + köret + szósz  2790 Ft 
(sajttal töltve +490 Ft)

Rántott csirke + köret + szósz  2790 Ft 
(sajttal töltve +490 Ft)

Snack tál (2 vagy 4 főre)  4590 Ft / 8590 Ft 
a tökéletes harapnivaló pár ital és a hosszú beszélgetések mellé

Hamburger / Hot-Dog
Hamburger – Classic 2590 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, bacon, zöldségek, szószok

Hamburger – Sajtos 2690 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, bacon, zöldségek, szószok + Cheddar sajt

Hamburger – Gourmet 2790 Ft 
100% Angus marhahús, kézműves buci, rukkola, paradicsom, hagymalekvár, aioli 

Hamburger – Vega / Vegán 2690 Ft 
kézműves buci, grillezett gomolya / Tofu pogácsa, zöldségek, szószok

Forró Kutya – a magyar Hot-Dog 2690 Ft 
baguette, sült cserkészkolbász, párolt káposzta, mustár

Gyros
Gyros pitában 1490 Ft
görög pita, hús, hasábburgonya, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek

Gyros tál 2290 Ft 
görög pita, hús, hasábburgonya, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek 

Fitness tál 2190 Ft 
hús, párolt rizs, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntetek 

Desszert
Bubble Gofri 2390 Ft 
gofri fagyival töltve, gyümölcsökkel, csokival + öntet

Gyümölcssaláta 1990 Ft

Házi limonádék 500 ml

klasszikus / eper / zöldalma / bodza / málna 1200 Ft

Extra limonádék 500 ml

levendula / rágógumi / grapefruit / uborka-lime 1400 Ft

Üdíto
Coca-Cola / Coca-Cola Zero /                            0,5 L 700 Ft 
Fanta Narancs / Fanta Bodza / Kinley Gyömbér /  
Kinley Tonic / Sprite

Fuzetea – Citrom / Citom Zero / Barack /           0,5 L 700 Ft 
Barack Zero / Zöld Tea / Zöld Tea Zero

Cappy 
alma / ananász / őszibarack / narancs / eper    0,33 L 600 Ft

Frissen facsart narancslé 300 Ft /dl

Burn Classic                                                      250 ml 800 Ft 

Regenera                                                           250 ml 1000 Ft

Ásványvíz 
Natur Aqua szénsavas / mentes 500 Ft

Szóda 100 Ft/dl

Kávé 
Kávéinkat kérheted tejjel, laktózmentes tejjel vagy rizstejjel

Espresso 500 Ft

Ristretto 500 Ft

Hosszú kávé 600 Ft

Cappuccino 700 Ft

Latte Macchiato 1000 Ft

Jegeskávé 1500 Ft

Koffeinmentes kávé 700 Ft

Sör és bor 
Csapolt Dreher 500 ml 800 Ft

Csapolt Dreher meggy 500 ml 1500 Ft

D24 alkoholmentes sör 330 ml 1000 Ft

Corona Extra 355 ml 1500 Ft

Bor fehér / vörös / rosé 500 Ft /dl

Koktél 
Mojito 2000 Ft

Aperol Spritz 2000 Ft

Bacardi Cuba Libre 2000 Ft

Hugo 2000 Ft

Sex on the beach 2000 Ft

Long Island Ice Tea 2500 Ft

Tequila Sunrise 2000 Ft

Alkoholmentes koktél
Virgin Mojito 1500 Ft

Safe Sex on the beach 1500 Ft

Gin & Tonic
Bombay Sapphire + Balatonic 2500 Ft 
grapefruit / menta / uborka-lime 

Shots 4cl

Johnny Walker / Ballentine’s whiskey 1000 Ft

Jack Daniel’s 1500 Ft

Finlandia vodka 1000 Ft

Bacardi Carta Blanca / Negra rum 1000 Ft

Tequila Silver / Gold 1000 Ft

Unicum / Unicum Szilva 1000 Ft

Mátyás Keserű Original 1000 Ft

Aperol 1000 Ft

Hús + köret + saláta + szósz

Kiemelt partnerek:

Házhozszállítás

beachboys_keszthely

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

beachboyskeszthely

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

www.beachboys.hu

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

Kérünk, hogy amennyiben ételallergiád van, jelezd rendelésed leadásakor! Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

SZÉP KÁRTYA
elfogadóhely vagyunk

Három színpadon vál-
tották egymást a fellé-
pők a KeszthelyFesten. 
Nene, azaz Orsovai 
Reni és zenekara adta 
meg a péntek késő 
délután hangulatát. Az 
Amazon Ház udvarán 
a Parfüm című dalával 
ismertté vált énekes-
nő, Boggie lépett fel. 
Szombaton a jazzdal-

lamoké volt a fősze-
rep az itt felállított 
színpadon. A Fő téren 
a Sugarloaf varázsolt 
fantasztikus han-
gulatot. Az együttes 
2020-ban ünnepelte 
fennállásának 25. év-
fordulóját, most a 25+ 
című turnéjukat hozták 
el Keszthelyre. 
Freddie zárta a kon-

certek sorát az Ama-
zon Ház udvarán. 
Fehérvári Gábor Alfréd 
akusztikus fellépéssel 
örvendeztette meg a 
közönségét. A sétáló-
utca is megtelt élettel, 
az akusztikus színpad 
előtt is sokan hallgat-
ták a dalokat. Vasárnap 
este Zséda lépett fel a 
Keszthely színpadon.
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Ez a mondat nem más, mint az alsópáhoki Gyümölcsö-
ző közösségi kert mottója. A céljuk, hogy koordinálják 
a településen kialakított kerttel kapcsolatos teendőket. 
Mindennek azonban előzményei vannak, hiszen az 
Alkotóház kialakítása után őshonos gyümölcsfákat 
telepítettek a faluban, így jött létre a kert, melyet tovább 
kívánnak fejleszteni. Czigány Sándor polgármester azt 
mondja, amellett, hogy a hagyományokat szeretnék 
őrizni, a mezőgazdasági munkákat is be kívánják mu-
tatni a felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.
– Az elmúlt évtizedekben Alsópáhokon – éppen úgy, 
mint a legtöbb zalai faluban – az utcán reggel és este 
tehéncsorda vonult át. A földeket művelték, a legtöbb 
családnak volt szőlője, de kiskertje szinte mindenkinek – fo-
galmazott. – Az idegenforgalom fejlődésével mindez majdnem 
teljesen megszűnt, holott Alsópáhoknak – növénytermesztés 
és állattenyésztés tekintetében is – kiváló adottságai vannak. A 
termőföldterületeket a privatizáció óta néhány ember műveli, 
a szőlőket elhagyták, a kiskertek helyett pedig az üzletekben 
szerzik be a zöldségeket, gyümölcsöket az emberek. Látjuk, 
hogy ez a folyamat egyáltalán nem jó, ezért gondoltunk arra, 
hogy a régi vidéki életet amennyire 
tudjuk, visszahozzuk a faluba.
Ennek első lépéseként létrehozták 
az Alkotóházat, ami központja lett 
a képzéseknek és a régi szakmák 
bemutatóinak.
– Néhány éve vásárolta meg az ön-
kormányzat az ingatlant, melyen 
mintegy 25 millió forint pályázati 
és saját forrás felhasználásával 
kialakította az Alkotóházat. Fontos 
cél volt, hogy az ott álló mintegy 
százötven éves épületet ne bontsuk 
le, hanem megőrizzük. Először 
arra gondoltunk, hogy tájház lesz 
belőle, de elvetettük az ötletet, 
hiszen az csak egy bemutató lett 
volna, amire megvannak a skanze-
nek, múzeumok. Életet akartunk 
bele, így lett elsődleges az „alkotó” 
szó. Az épület azóta igazi szellemi központ, melynek foglalko-
zásaira már az egész országból érkeznek érdeklődők. Ők régi, 
hagyományos szakmákkal ismerkedhetnek, természetesen 
úgy, hogy ki is próbálhatják azokat.
Az Alkotóház melletti területen helyi fajtákból álló gyümöl-
csöskertet telepítettek. Amint Czigány Sándor elmondta, a 
növényeket dr. Szabó István professzor segítségével helyben és 
a környéken gyűjtötték össze. Ez is segít abban, hogy egy kicsit 
visszahozzák a régmúltat, elsősorban a korabeli gyümölcsfaj-
táknak, s azok ízeinek köszönhetően. 
– Gondozzuk a gyümölcsöskertet, és alig várjuk, hogy a ter-
ményekből befőttek, lekvárok készüljenek. Megjegyzem: ezek 
készítését is bemutatják majd az Alkotóházban, természetesen 
a hagyományos receptek alapján. Szeretnénk elérni, hogy a 
településen minél több kiskertben terjedjenek el az alsópáhoki 

őshonos tájfajta almák, körték és egyéb gyümölcsök. 
Ez azonban még nem minden, fenntartható, természetközeli 
gyümölcsös kialakítását is tervezik. 2022 februárjában 
megkezdték a kert tervezését, a terepmunkák előkészítését az 
alkalmazkodó gyümölcsészet, a permakultúra elvei alapján. 
Mindenkit inspirálni is szeretnének, hogy tanuljanak velük 
a gyakorlatban, mely során értékes kapcsolatokra és tudásra 
tehetnek szert. 

– A faluközponti Alkotóház szomszédságában 
indult a Gyümölcsöző mintakert létesítése, 
ahol a jelenlegi fagyűjtemény bővítésével 
az unikális tájhasználatot bemutató terü-
let kialakítását kezdtük el. Ez a munka a 
Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa pályázati támogatásával valósul 
meg. Modellértéket is hordoz, egyebek között 
terepplasztikázással oldjuk meg a talaj vízház-
tartási szabályozását és a rézsűhasznosítást. 
A mintakert közösségi térként is funkcionál 
majd, mindenki számára nyitott lesz, azért 
is, hogy bárki megtapasztalhassa a közösségi 
kert által nyújtott élményeket. Fontos, hogy a 
gyermekek – óvodások és iskolások – számára 
kiskerteket alakítunk ki, ahol gyakorolhatják 
a kiskerti teendőket. Ez megint az elmúlt év-
tizedeket idézi, de biztos vagyok benne, hogy 
szükségesek az ilyesfajta ismeretek. Ennek is 
köszönhetően talán egyre többen lesznek, akik 

majd otthon is a saját kertet alakítanak ki, művelnek. Ehhez 
pedig megfelelő tudással vértezzük fel az érdeklődőket.
A fáknak helyet adó terület kaszálása elkezdődött, mégpedig 
kézi kaszával. 
– Sajnos ezt az eszközt kiszorították a gépek, ezért is gondol-
tunk arra, hogy ezt a munkát is bemutatjuk, mindennel együtt, 
ami hozzá tartozik. Ez sokak számára újdonságot jelentett, de 
úgy gondolom, hogy mindenkinek hasznos volt.
Czigány Sándor úgy véli, hogy kiválóan megférnek egymás 
mellett a modern és a régmúltat idéző dolgok. 
– Így az idegenforgalommal a hagyományos mezőgazdasági 
munkák is működhetnek egyszerre. Annyi biztos, hogy a 
nagyszüleink és szüleink munkája nemcsak nosztalgiaként, 
hanem tudásban is rendkívül hasznos, ezért érdemes a múlt-
ból meríteni.

„A gyümölcsös nem csak gyümölcsöt ad”
„A helyi identitás és kohézió 
erősítése” tárgyú, TOP-
5.3.1-16ZA1-2017-00002 
számú, „Közösségfejlesztés 
megvalósítása Rezi, Karmacs 
és Vindornyaszőlős települé-
seken” című pályázati projekt 
zárásaként július 31-én, 
vasárnap falunapi és búcsúi 
rendezvényt tartanak Karma-
cson. A 2018 decemberében 
kezdődő, három település, 
Karmacs, Rezi és Vindor-
nyaszőlős települések által közösen 
benyújtott, pozitív elbírálásban részesült 
pályázatnak köszönhetően négy eszten-
dőt átívelően tudtak különböző rendez-
vényeket megvalósítani.  
– A település fejlesztését több pályázati 
programból igyekszünk biztosítani – 
fogalmazott  Kelemen István polgár-
mester. – A Magyar Falu Programban 
elnyert támogatásoknak köszönhetően 
ez évben is sikerül néhány felújítást 
megvalósítani. A temetőkerítés és a 
Szent Anna-templom melletti járda 
kivitelezéséhez szükséges beszerzések 

lezajlottak, a szerződés szerint ez évben 
elkészülnek a munkálatokkal. A belterü-
leti 175 helyrajzi számú út stabilizálása 
és 50 méteres szakaszának aszfaltozása 
ősz végéig elkészül.  Összesen mintegy 
harmincötmillió forint összeget fordít-
hatunk a fejlesztésekre. Befogadták a 
TOP Plusz pályázati programban és a 
Vidékfejlesztési Programban benyújtott 
pályázatainkat. Nagyon bízunk a pozitív 
elbírálásban. Az utóbbi projektben 33 
millió forint összegre nyújtottunk be tá-
mogatási kérelmet a Karmacsot Nemes-
bükkel összekötő földút helyreállítására 
és stabilizálására. A TOP Plusz pályázati 

programból a Dózsa utca és az 
Árpád utca egy-egy szakaszának 
aszfaltozását szeretnénk kivite-
lezni. 
Elkezdődött Karmacs település-
tervének elkészítése. 
– A tervezés során több alka-
lommal is szeretnénk lakossági 
fórumot tartani. Jelentős vál-
tozások várhatóak a jelenleg 
hatályos rendezési tervhez képest. 
A településrendezés új szabályai 
alapján a településen egy fejlesz-

tési és egy rendezési típusú terv készül. 
A két dokumentum közös neve tele-
pülésterv lesz, amely tartalmazni fogja 
a település fejlesztési tervét, vagyis az 
önkormányzat rövid, közép- és hosszú 
távú fejlesztési szándékait. Meghatáro-
zásra kerülnek a település jövőképének 
megvalósítása érdekében meghatáro-
zott fejlesztési célok és ezek eléréséhez 
szükséges feladatok. Kíváncsian várjuk 
a nyilvánosság véleményét, a konkrét 
megvalósulást és hogy milyen újdonsá-
gokat tartogat számunkra az elkészült új 
településterv.

 2022. JÚLIUS 21-31.

Florian Zeller

Házassági leckék 
 középhaladóknak 1, 2

Helyszín: Szigliget Várudvar
 Jegyek: www.centralnyar.hu

Rendező: Puskás Tamás

„A gyümölcsös nem csak gyümölcsöt terem. Örömteli munkának is teret ad, kisközösségben fejlődhetünk, 
egymástól is tapasztalatokat gyűjthetünk.” 

Karmacs: programok és fejlesztések



Szigliget továbbra is vonzó
Jól indult a szezon a Balaton gyöngyszemének titulált településen, a várban az év első hat hónapjában  
minden eddiginél többen fordultak meg.

A folyamatos munka és karbantartás eredményeként 
a Balaton-part egyik vezető látványosságává nőtte ki 
magát az erődítmény, mely a tavalyi évben befejeződött 
felújítási ütemmel jelentős látnivalókkal gazdagodott. 
A fenntartó önkormányzat programokat is 
szervez a vár falai 
közé, július 23-
án a Margaret 
Island lép fel a 
várszínpadon, 
július 30-án és 
augusztus 27-
én pedig 

Hagyományőrző Napot rendeznek az erődítményben. 
Szigliget sokszínű kulturális életét hivatott gazdagítani 

a „Szerda esti komolyzenei koncertek” sorozat, mely 
július 20-tól kezdve öt szerda este szórakoztatja az 
érdeklődőket a település több pontján. 
A falu turizmusának egyik fontos beruházása az 
épülő Tapolca-Szigliget kerékpárút, mely várható-

an novemberben elkészül, így biciklivel 
biztonságosabban leküzdhetővé válik a 

két település közti távolság. Emellett 
a település további fejlesztéseket 

tervez a helyiek és az idelá-
togatók örömére.
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BORVÁLOGATÁS
www.garaipiviz.hu

 
Bevezető áron!
990 Ft
Új

 

Rekordot döntött idén 
a Kék Hullám Zászló 
strandminősítésre 
jelentkezők száma, 
negyvenöt balatoni 
fürdőhely vállalta a 
megmérettetést. A szervező Balatoni 
Szövetség mellett a Nők a Balato-
nért Egyesület, a Balatoni Turizmus 
Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség munkatársai 
járták be a strandokat. A díjakat 
Révfülöpön adták át. 
A legtöbb pontszámot a vonyarc-
vashegyi Lido strand kapta a minő-
sítésen. Idén a nagyközség büszkél-

kedhet a Zöld Béka díjjal is, amit a 
környezeti nevelésben kiemelkedő 
teljesítményért kapott.
Több díjat is elnyertek a keszthelyi 
strandok. A Városi strand ötcsillagos 
minősítést szerzett, illetve megkapta 
a Zala Megyei Közgyűlés és a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság különdíját a zöld szemlélete 
miatt. Ötcsillagos zászlóval lett gaz-
dagabb a Libás strand, négy csillagot 

adtak a Helikon strandnak. 
Öt csillaggal jutalmazták Gyenesdiás 
mindkét strandját, a Lidót és a Diási 
Játékstrandot, utóbbi elnyerte a Ba-
laton Legzöldebb Strandja címet is, 
a Lido pedig Zöld Béka díjat kapott. 
Ötcsillagos zászlóval lett gazdagabb 
a balatongyöröki Községi strand, de 
a Balaton Gasztrostrandja különdíjat 
is átvehették, melyet a Balatoni Kör 
ajánlott fel.

Sok-sok csillag a strandoknak
Ismét jól sze-

repeltek a Kék 
Hullám Zászló 

strandminő-
sítésen a zalai 

balatoni fürdő-
helyek.

Elérhetõségeink:  
Fõ utca. 66-70., Alsópáhok, Hungary, 8394 •     /azenanyosomboltjaespresszoja

Telefon: +36 30 897 6969 • E-mail: azenanyosomboltja@gmail.com

A PRESSZÓBAN naponta friss hideg és meleg szendvicsekkel, házi 
szörpökkel, limonádékkal, kávékülönlegességekkel és sütemé-
nyekkel várjuk kedves vendégeinket. A házi készítésû sütemények, 
tortaszeletek helyben fogyasztására és elvitelére is van lehetõség. 

A BOLTBAN naponta kétszer  
érkezõ friss péksütemények,  

kenyerek közül lehet válogatni,  
a kenyereinket szeletelni is tudjuk. 

Sajtok, házi szalámi és 
füstölt áru várja a bolt-

ba betérõket a sok száz 
féle termék mellett.

Bolt nyitvatartási ideje:  
Hétköznapokon hétfõtõl péntekig  

06.00 órától 18.00 óráig 
Hétvégén: szombat: 07.00 órától 14.00 óráig, 

vasárnap: 07.00 órától 12.00 óráig

Presszó nyitvatartási ideje 
Hétköznapokon hétfõtõl péntekig  

07.00 órától 19.00 óráig
Hétvégén szombat és vasárnap:  

09.00 órától 19.00 óráig

Sütemény- és 
tortarendelést 
is felveszünk. 
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Deák Tamás polgármester elmondta: a Magyar Falu Program kereté-
ben nyert összeg, 24,5 millió forint felhasználásával sikerült felújítani-
uk tavaly a belterületi Petőfi utcát. Ugyancsak az elmúlt esztendőben 
temetői sétány kiépítésére ötmillió forintot nyertek. A munka folya-
matban van, e hónap végére elkészül. Közművelődési szakember béré-
re és eszközök vásárlására 5,5 millió forint érkezett pályázati forrásból 
Vörsre.
– A Balatonberény–Balatonszentgyörgy–Vörs kerékpárút második üte-
mében, 80 millió forint ráfordításával elkészült a vörsi szakasz, aminek 
műszaki átadására már sor került, s augusztusban átadják a forgalom-
nak – tette hozzá Deák Tamás. – A Balatonszentgyörgy–Vörs–Hollád 
konzorcium 240 millió forintot nyert külterületi utakra. Vörsön ebből 
az összegből a Petőfi utca végén valósulhat meg felújítás 41 millió 
forint értékben. A közbeszerzés most zajlik. Még 2019-ben TOP-os pá-
lyázaton nyertünk támogatást a régi iskola energetikai felújítására, ami 
jelenleg ifjúsági klubként, könyvtárként működik, de szakköröknek 
is helyet ad. Az összeg nem volt elég, kaptunk hozzá plusz 14 millió 
forintot, így összesen 49 millióból újulhat meg az épület.
A polgármester elmondta: az orvosi rendelő felújítására adnak be 
pályázatot, melyen hatvanmillió forintot szeretnének nyerni.

Vörs: sikeres pályázatok sorozatban

ÚJ ÚJ TERMÉK!TERMÉK!

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

15Hevítőrúd        féle ízben
E5/100

magas magas 

szervesanyag szervesanyag 

tartalommaltartalommal

magas magas 

szervesanyagszervesanyag

tartalommaltartalommal

VIRÁGFÖLD VIRÁGFÖLD 

VÁSÁR!VÁSÁR!

Az „ÖN benzinkútja”

Idén is várják a négylábú strandolókat

Már a kezdetek óta sokan látogatják 
a helyet. Nemcsak a városban élők 
körében kedvelt terület, a nyaralótu-
lajdonosok is szívesen keresik fel.  
A kisebb ebektől a nagyobbakig min-
den fajta kedveli a vizet és a bekerí-
tett füves területet. Sziládi-Kovács 
Tibor, a létesítmény tulajdonos 
vezetője elmondta: a fürdőhelyen 
folyamatosan fejlesztenek. A 2021-es 
szezonra elkülönítő szektort építettek 

a félősebb vagy kevésbé szocializált 
ebeknek. Nőtt a piknikkert befoga-
dóképessége, és több játékelemmel 
bővült az agility pálya. Erre az évre 
is folytatódott a munka. Homokkal 
szórták le a partot, és több részt 
különítettek el. A park nagyban hoz-
zájárul a térség kutyás turizmusának 
fejlődéséhez. Ezt a látogatók száma 
is alátámasztja. A cél, hogy Keszthely 
a balatoni régió egyik központja 

legyen az ebekkel érkezőknek.  
A Keszthelyi Kutyás Park és Piknik-
kertben idén is számos programmal 
készülnek az üzemeltetők. Július 
16-án lesz a szokásos Dog Beach 
fesztivál. A szezonban fajtatalálko-
zók és más tematikus események is 
várhatóak. A megnyitón Nagy Bálint 
országgyűlési képviselő, beruházáso-
kért felelős államtitkár is méltatta  
a kutyás strand tevékenységét.

Megnyitotta az idei nyári szezont a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert. 

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!

Utakat és kereképárutat is építettek, felújítottak az elmúlt időszakban Vörsön, de egyéb 
dolgokra is kaptak támogatást. A szükséges források túlnyomó többségét pályázaton sike-
rült elnyernie a településnek.
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„Családszeretet, összetartás,  
szakmai elhivatottság”

Dr. Bakonyi Károly e mondatát a híres 
szőlőnemesítő keszthelyi emlékszo-
bájának avatásán egyfajta mottóként 
idézték. 
A fennállásának ötvenéves jubileumát 
idén ünneplő Georgikon Majortörté-
neti Kiállítóhelyen emlékszoba nyílt 
dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő 
tiszteletére, melyben az ismert bor, a 
Cserszegi fűszeres atyjának relikviái 
láthatók. Emellett megnyílt a „Vagyon 
szép szőlőhegyünk… Szőlőtermesztés 
és borászat a Balaton környékén 1797-
től 1945-ig” című kiállítás is. 
Horváth Zoltán, a házigazda intéz-
mény igazgatója köszöntőjében hang-
súlyozta: a Georgikon Majortörténeti 
Kiállítóhelyet a Georgikon alapításá-
nak 175. évfordulójára építtették. Az 
elmúlt évtizedek alatt folyamatosan 
fejlesztették, hogy minél szélesebb 
körben mutathassa be az érdeklődők-
nek a mezőgazdasági életet. 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
büszke filiájára – fogalma-
zott köszöntőjében dr. Estók 
János. A főigazgató hangsú-
lyozta, a jövőben is lesznek 
érdekes fejlesztések.
– Olyan látványtárakat 
nyitunk meg, amelyek a 
látogatók elől eddig el voltak 
zárva. Nagyon szeretnénk, 
hogy az élménygazdaságban 
nem kizárólag csak gőz-
ekés szántást, hanem más 
hagyományos technikákat 
is bemutassunk a hagyomá-

nyos paraszti gazdálkodás különböző 
vonatkozásai mentén – tette hozzá.
Dr. Bakonyi Károly munkásságát idéz-
ték a jubileumi ünnepségen. A szőlő-
nemesítő nemcsak Magyarországon, 
de nemzetközi körökben is ismert és 
elismert szakember volt. Egész életét 
meghatározta a szőlő iránti szeretet. 
A több mint ötvenéves szőlőnemesítő 
és -szaporító munkája mellett oktatott 
is a keszthelyi egyetemen. Bakonyi 
Károly Csopakon, a Ranolder-
szőlőbirtok vincellérházában született 
1921. december 22-én egy hétgyer-
mekes vincellércsalád hatodik gyer-
mekeként. A balatonarácsi Szőlészeti 
és Borászati Szakiskola diákjaként 
szerzett szakképesítést 1941-ben, majd 
1942-ig a Budafoki Borászati Szakis-
kolában tanult. 1947 őszén megbízták 
a keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
cserszegtomaji kísérleti szőlőtelepének 
vezetésével. Szőlőnemesítéssel 1949-
től kezdett foglalkozni. A Kertészeti 

és Szőlészeti Főiskolán levelezőként 
1959-ben diplomázott, majd 1964-ben 
szőlőnemesítésből doktorált. Munkája 
során több államilag minősített klón 
fajtát állított elő. Keresztezéses neme-
sítési munkájának eredményeként hat, 
államilag minősített fajta került be a 
termesztésbe: a Cserszegi fűszeres, a 
Nektár, a Pátria, a Rozália, a Korona 
és a Pelso. Alanynemesítőként elért 
eredménye a Georgikon 28 fajta és a 
Teleki lett. 
– Egy híres mondását idézem tőle: 
„Büszke vagyok szüleimre, de még in-
kább büszke vagyok unokáimra. Nem 
cserélném még a Cserszegi fűszeresre 
sem.” Ez egy nagyon mély, tömör 
mondat. Én azt gondolom, hogy 
ebben benne van a minden. Benne van 
a családszeretet, benne van az össze-
tartás, és benne van a szakma iránti 
elhivatottság – osztotta meg gondola-
tait a jelenlévőkkel Nyitrainé dr. Sárdy 
Diána, a MATE Budai Campusának 

főigazgatója.
A Cserszegi fűszeres aty-
jának nemcsak a helyiek 
köszönhetnek nagyon sokat, 
hanem az egész világ. Példa-
mutatásának, jó kedvének és 
a szakma iránti alázatának is 
köszönhető, hogy munkás-
sága bekerült a kiemelkedő 
nemzeti értékek közé. Ezt 
V. Németh Zsolt magyar 
életmódot védő miniszter-
elnöki biztos jelentette ki 
beszédében. 

„Büszke vagyok szüleimre, de még inkább büszke vagyok unokáimra.  
Nem cserélném még a Cserszegi fűszeresre sem.” 

 

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 

 

 

 

A Fő téren Tál Zoltán, a Magyarok 
Nagyasszonya plébánia plébánosa 
áldotta meg a motorosokat. A trike-
osok útja a Fő térről a Festetics-kas-
télyba vezetett. A múzeum látogatói 
nagy érdeklődéssel fogadták a moto-
rosokat, különösen nagy népszerű-

ségnek örvendtek a gyerekek köré-
ben. A találkozó alkalmat teremtett 
arra, hogy új barátságok köttessenek, 
vagy a régi barátok találkozhassanak 
egymással. Ugyanakkor a résztvevők 
megmutathatták, hogy mi is az a 
trike életérzés. A program szervezője, 

Szabó Gábor elmondta, egy nyaralás 
során vetődött fel az ötlet, hogy éven-
te egyszer összehívják a háromkerekű 
motoros közösséget Keszthelyre.
A programnak része volt egy látvá-
nyos kaszkadőr show is a Lovassy 
utca alsó szakaszán. 

Hatvanhat trike-os vett részt a 
II. Nemzetközi Trike Találkozón 
Keszthelyen. A programra az 
ország minden pontjáról és kül-
földről is érkeztek résztvevők. 

Trike-osok Keszthelyen
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A Kultúrbarangolás Héví-
zen című pályázat részeként 
készült el a kálvária. Az 
Árpád-kori templomig vezető 
tizennégy stáció Turi Török 
Tibor Podmaniczky-díjas 
keszthelyi szobrászművész 
alkotása, aki örömmel vállalta 
és végezte a nemes feladatot. 
Tizennégy stációt ölel fel, 
mintegy 300 méter hosszan, 
a szintkülönbség 23,5 méter. 
Kepli József János, Hévíz 
alpolgármestere elmondta: a 
fejlesztéseknek köszönhetően 
Egregy bekapcsolódott a vá-
ros turisztikai vérkeringésébe, 
de a 2017-ben megálmodott 
keresztút még hiányzott.
Az avatáson Nagy Bálint ál-
lamtitkár, országgyűlési kép-
viselő úgy fogalmazott: Hévíz 
az ország egyik legfontosabb 
idegenforgalmi desztinációja, 
amely mostantól nemcsak 
a gyógyulást szolgálja, s a 
gasztronómia iránt érdek-
lődőket csábítja, hanem a 
vallási turizmusban is jelen-
tős lépést tett. A vendégsze-
rető város mindig tisztelettel 
fogadta a különböző vallású 
embereket, a kálvária átadása 
pedig mérföldkő Hévíz és a 
térség életében egyaránt. 
Dr. Udvardy György veszp-
rémi érsek így fogalmazott: 
„Megköszönjük mindazt a 
szellemet, ami az alkotást 
vezérli, megköszönjük az 
alkotók tudását, fáradságát, 
személyi elköteleződését, 
a megszületett látványt, de 
valójában tekintetünk és az 
áldásunk a jövőre irányul. 
Mert abban hiszünk, azt 
reméljük, hogy az Úr áldása, 
ami összekapcsol múltat és 
jövőt, az valójában az Istentől 
embernek kívánt jövőt építi.”

A vallási turizmust is szolgálva
Ünnepélyesen felszentelték az 
egregyi hegyen kialakított kálvá-
riát, s ezzel Hévíz a jelentős törté-
nelmi múltja és minden más értéke 
mellett most a vallási turizmus felé 
is fontos lépést tett. 

július 21-22. (csütörtök-péntek)  KULT / SZÍN / TÉR
  Jerry Mayer: Keresztül-kasuljúlius 21. (csütörtök) 20.30

  Anyatigrisjúlius 22. (péntek) 20.30

 Omega-emlékkoncertjúlius 24. (vasárnap) 20.30

július 29-30. (péntek-szombat) 09.00-18.00
Flóra Napok – Virágvásár a parkban
július 29-30. (péntek-szombat) PARKMOZI

 A nagy Gatsbyjúlius 29. (péntek) 21.00
július 30. (szombat) 21.00
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt

július 31.- augusztus 4. (vasárnap-csütörtök)
Klassz a parton: Nyáresti koncertek
Érdi Tamás zongoraművésszel és barátaival

 KULT PIKNIKaugusztus 5-6. (péntek-szombat)
 Love Lettersaugusztus 5. (péntek) 20.30

Hárman a padonaugusztus 6. (szombat) 20.30 

augusztus 5-28.
Ruhaszobor-kiállítás / Hagyományunk ruhaszobrai

augusztus 11-14. (csütörtök-vasárnap) 
FESTetics - PARKFESZTIVÁL

 augusztus 11. (csütörtök) 20.30
Szolnoki Péter & Budapest Jazz Orchestra

 augusztus 12. (péntek) 20.30
Opera- és operettkoncert a MusicArt Classic
Koncertiroda Művészeinek előadásában

 augusztus 13. (szombat) 20.30
Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Drakula

 augusztus 14. (vasárnap) 20.30
Kvártélyház Szabadtéri Színház: A padlás

  augusztus 20-21. (szombat-vasárnap) 10.00-18.00
XIII. Régmúlt idők lovas fesztiválja

augusztus 21. (vasárnap) 20.30
Lords Of The Organ VI. - PARÁDÉ ÉS POMPA
Rákász Gergely koncertorgonista előadása 

www.helikonkastely.hu • jegymester.hu • Bővebb információ: +36 20/325 0260

Jegyek a helyszínen és online vásárolhatók.

NYÁR • BALATON • FESTETICS-KASTÉLY
...élmények VELED

07.24.

OMEGA
-emlékkoncert

07.21-22.

HŰSÍTŐ ÁRCSÖKKENÉS !

MALIBU 
ORGANZA

• függöny
• dekor 
• karnis 
• árnyékolók
• tapéta
•  különleges  

ajándéktárgyak

Króm karnisok

 Akció 
akár

-50%
júl

ius
 1

5-tő
l 3

1-ig
!

KÁRPITOZÁS!

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Tel.: 83/310-761

Keszthely, Georgikon u. 6.

www.nifty.hu

ÖTLETTŐL
A MEGOLDÁSIG!

NY: Hétfő szünnap K-P 10-16 Szo 10-12

-30%

SÖTÉTÍTŐK



14 balatoni KRÓNIKA   2022. Július 152022. Július    balatoni KRÓNIKA

A tolvajok kedvenc nyá-
ri vadászterülete a strandok, 
uszodák környéke. A hatalmas 
tömegben senkinek sem tűnik 
fel, ha valaki felemel egy táskát 
a földről és a kijárat felé indul 
vele. A strandok szarkái nem 
nézik, hogy mit visznek, lehet 
az strandpapucs, úszószem-
üveg vagy napolaj, de ese-
tenként komolyabb dolgok is, 
mint például mobiltelefon, iPod, 
AirPods, autó- és lakáskulcs, 
vagy éppen pénztárca.   

A strandi lopások a tényleges 
kár mellett nem kis bosszúságot 
is okoznak a meglopottaknak. 
Ezek a bosszantó esetek köny-
nyedén elkerülhetők lennének 
egy kis odafigyeléssel. 

•  Ha strandra megyünk, hasz-
náljuk az értékmegőrzőt!

•  A csomagokra, táskákra fel-
váltva vigyázzunk!

•  A parkoló autókban ne hagy-
junk látható helyen táskát, 
értéket! 

•  Az autóban hagyott pogy-
gyászt inkább a csomagtartó-
ban helyezzük el!

•  A strandoláshoz nem feltétle-
nül szükséges, feltűnő és érté-
kes használati tárgyakat pedig 
egyszerűen hagyjuk otthon!

A legjobb védekezés a megelő-
zés!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– „A törölköző nem értékmegőrző!”

Huszonegyedszer nyitott meg a bűnmegelőzési iroda a Városi strand bejáratánál.  
Hét héten át ötven fiatal segíti a rendőrök munkáját a strandokon, közterületeken, parkolókban.

A megnyitón Manninger Jenő, Keszthely 
polgármestere elmondta, hogy a város 
vezetésének, a helyieknek és a turisták-
nak egyaránt fontos, hogy a közbizton-
ság jó legyen. A fiatalok jelenléte pedig 

segít a bűnözők elriasztásában.
– Az eddigi tapasztalatok nagyon pozi-
tívak – nyilatkozta Tóth László, a Zala 
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmeg-
előzési alosztályvezetője.

– A diákok szórólapokat osztanak, több 
nyelven informálják az érdeklődőket, 
és figyelmeztetnek – tette hozzá Dákai 
Gergő, a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
közrendvédelmi osztályvezetője.

Bűnmegelőzési iroda huszonegyedszer

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

Mirage cream szőnyeg  
kül-és beltéri használatra is!  
10 990 Ft-tól/darab
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Egger Pro 10mm Hunton sötét tölgy   
(kopásállóság:32-lakossági/közületi)  
8 999 Ft/m2

Toledo műfű   
2 – 4 m szélességben  
kapható (szálmagasság: 10-30 mm)  
3 499 Ft/m2

Cherry türkiz sötétítő  
készfüggöny  
több színben, 140x270 cm-es méret-
ben kapható 11 990 Ft/darab 
Folyóméterben is kapható! 300 cm 
magas tekercsben 10.197 Ft/fm

Jungle zöld sötétítő 
függöny   
150 cm-es tekercsben  
kapható 4 649 Ft/fm 

Exclusive  Exclusive  
függönyök ingyenes  függönyök ingyenes  

varrása!varrása!

KELTA
NÉPTÖRZS

GRAMM

MOCSÁRI
NÖVÉNY
GÖRÖG

AUTÓJEL
NIÓBIUM VJ.

NEKIESIK
PÁRIZSI

TÖMEGKÖZ-
LEKEDÉSI
ESZKÖZ

EURÓPA-
KUPA

MESSZIRE
MÁS

NÉVEN

MOZGÁSBA
HOZ

HINTŐPOR

BECÉZETT
ENIKŐ

FÜGGŐ
ZÁR FÉLRE!

VIZSGÁLAT
TÁRGYA
KÁLIUM

DUNÁNTÚLI
MEGYE

GRECSÓ
KRISZTIÁN
ÍRÓ, KÖLTŐ
GONDOLATA

DÉLBEN
ÁTKEZIK

NEM
ÁCSOROG

ESZIK

KIPAKOL

ÖRÖKZÖLD
FAFAJTA

SAVANYKÁS

LYUK,
NÉPIESEN

TŰZFÖLDI
INDIÁN NÉP

A PINCÉBE

... OBSCURA;
SÖTÉT-
KAMRA

ÜVEG

NEM EGÉSZ

A
GONDOLAT

FOLYTATÁSA

A TÁVOLIAK

FEL-
BŐSZÜLT

GYOM-
NÖVÉNY

MEGVILÁGÍ-
TÁS MÉRTÉK-

EGYSÉGE

... SHAN;
KÍNAI

HEGYSÉG

FRANCIA
ZAVAR

BECSÜLETES

TENISZ
SZÖVETSÉG

ELGONDOLÁS

RÓMAI
EZER

KELET-INDIAI
PÁLINKA

SZÜLŐJE

ALVÓHELY

DÁTUMRAG

KÜLÖNLEGES
EMLŐS
NÉMET

SZÍNÉSZ
(ERIK)

ESEDÉKES

EZER
KÖBGYÖKE

PALACKO-
ZOTT ITAL

KÉZ
SZÉLEK!

KÍVÜLRŐL
JÖVŐ

PÁRATLANUL
ÍTÉL!

PAPÍRRA
VET

ÉSZAK

JEGYEZTET

KÉN
VEGYJELE

TESTRÉSZ É
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