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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.

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS
-on is!

Lapunk következő száma  
2022. június 17-én jelenik meg.

Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni
 Krónika 
Információs 
Magazin

Kövessen bennünket 

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

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

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

Februártól két válasz
tott 

felülethez egyet mi adunk 
ajándékba!

 

Digitalizáció  
az építőiparban

A projekt címe: A digitalizálás és technológiai inno-
váció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattéte-
lig GINOP-5.3.5-18-2019-00155

A szerződött támogatás összege: 49 800 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A kedvezményezett neve: 
Ajka-Devecser és Vidéke Ipartestület
A konzorciumi partner neve: 
Ipartestületek Országos Szövetsége, IPOSZ
A projekt főleg a mikro-, kis- és középvállalkozások 
digitális ismereteit kívánja bővíteni. A két képzé-
si anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók 
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális meg-
oldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlat-
tételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való 
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2022. 05. 31.

VÁROS 
NAPJA 
2022

KESZTHELY 

Június 2. (csütörtök)
16.00 Üdv a fedélzeten!
 Beszélő városok – Keszthelyi Történetek
 könyvbemutató a Helka hajón
 (keszthelyi móló)

Június 3. (péntek)
17.00 Virágok itt sokan nőttek…
 Udvarhelyi híres emberek 
 kiállításmegnyitó a Balaton Színház
 Simándy termében

Június 4. (szombat)
Ünnepi programok:

8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
 a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  
	 bejárata	előtt

9.00 Ünnepi szentmise és emléktábla koszorúzás
 a Magyarok Nagyasszonya  
 Plébániatemplomban

10.00 Városnapi ünnepség a Fő téren 
 Városi címek, kitüntetések 
 és sportolói elismerések átadása 
 „Keszthely Város Tortája 775” 
 pályázat eredményhirdetése

11.30 Gróf Festetics Pál emléktáblájának avatása
 a Vajda János Gimnázium bejáratánál
 Szervező:	Vajda	János	Öregdiákok	Egyesülete

16.30 Nemzeti Összetartozás Napja
 városi	megemlékezés	a	Fő	téren,	a	Várkertben

Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Kézműves játszóház, arcfestés
17.30 Ranolder János Római Katolikus Ált. Isk.
 Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoportja
19.30 Auth Csilla fellépése
20.00 Charlie Band koncert
22.30 Helios Tánczenekar

Június 5. (vasárnap)
Szórakoztató programok a Fő téren:
16.00 Varázshangok Játszóház
16.00 HaHó Együttes gyermekkoncert
17.00 Flashmob - Darida Táncszínház
18.00 Gájer Bálint fellépése
19.00 Happy Dixiland Band
20.30 DJ. NRgee

További rendezvények:

Június 4-5. délutánonként	a	Fő	téren
 Gasztronómiai kitelepülők és kézművesek

Június 5-től
 Keszthely Város tortája 775
	 a	torta	elérhető	Keszthely	 
 több cukrászdájában

Június 4-5. 
 15. Intersport Keszthelyi Kilométerek 2022.
 az Amazon Ház Látogatóközpontban  
 és a belvárosban

Június 4-6.
 41. Subaru Solterra Pünkösdi Regatta
 a Balaton-parton, a Zenepavilonnál

#éljükmegegyüttkeszthelyt!

A	műsorváltoztatás	jogát	a	szervezők	fenntartják!	További	információ:	www.keszthely.hu



4 balatoni KRÓNIKA   2022. május 52022. május    balatoni KRÓNIKA

Alsópáhokon 2021-re megújultak 
az önkormányzat épületei – mondja 
örömmel Czigány Sándor polgármes-
ter. A községházán 30 millió forintos 
belügyminisztériumi és 41 milliós saját 
forrásból teljes tető- és ablakcsere, 
hőszigetelés, napelemes kiegészítéssel 
villamoshálózat-korszerűsítés, bel-
ső átalakítások zajlottak. Az orvosi 
rendelőnél a szintén harmincmillió 
forintos belügyminisztériumi forráshoz 
25 milliót tett hozzá az önkormányzat. 
Itt az épületenergetika mellett különvá-
lasztották a védőnői szolgálatot, rende-
zett belső terek, tágasabb várók és már 
fiókgyógyszertár is fogadja a betegeket. 
Az óvodában több mint húszmillió 
forint pályázati pénzből és 13 millió 
forint önerőből alakítottak ki nyolcfős 
minibölcsődét, mely tavaly október óta 

fogadja a gyermekeket. Ők kizárólag 
alsópáhoki és felsőpáhoki családok-
ból érkeztek. A beruházás jelentősen 
hozzájárul a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésé-
hez. 2006-ban a település lélekszáma 
1290 fő volt, mely most már 1554 fő. 
Ha marad ez a növekedési tendencia, 
tíz éven belül igény mutatkozhat a 
bölcsődei férőhelyek bővítésére. Ehhez 
keresik már a lehetséges területet, így 
önálló épületbe költözhet az ellátás. 
Az általános iskola most már évek óta 
stabil tanulói létszámmal működik, 
jelenleg 165 diák jár az intézménybe. 
Korábban már több részen is történtek 
munkálatok, például a tornaterem-
ben vagy a vizesblokkban. Most az új 

épület belső felújítására és az udvar 
bővítésére nyertek pénzt a tankerülettel 
közösen. De egy multifunkciós pálya 
létrehozására is szeretnének támogatást 
elnyerni. Működik a helyitermék-bolt, 
belakták az alkotóházat, a renovált 
művelődési ház a pandémia után újra 
kinyitotta kapuit, most a dolgozók 
bértámogatására adtak be pályázatot. 
A sportcentrum elgondolt fejlesztése 
lassan a végéhez közeledik: rendbe 
tették és bővítették az öltözőt, kor-
szerű világítással látták el a pályákat, 
öntözésükre saját kutat fúrattak, az új 
kerítés pedig már tervezés alatt áll. A 
temető sajnos lassan megtelik, ezért 
szükséges a terület bővítése. Öt telket 
megvásároltak, és még további három 
folyamatban van. A ravatalozó felújítá-
sára is elnyert pályázattal rendelkeznek. 

Az elmúlt időszakban megvalósult 
több útszakasz rekonstrukciója, 
egy tavalyi pályázaton pedig 258 
millió forintot nyertek, amiből 
régi vágyuk teljesülhet az Alsópá-
hok és Szentgyörgyvár közötti út 
megújításával. Továbbá az Árpád 
utca, valamint a Kossuth utca 
egy része is szerepel a munkák 
között, de számos hegyi utat is le 
tudnak majd aszfaltozni. Foly-
tatódik a járdaépítés a Kölcsey 
utcától a temetőfeljáróig, illetve 
a nemesboldogasszonyfai úttól a 
Dózsa utca 32. számig, valamint 
a település nyugati felén a Keszt-
helyi úttól Felsőpáhok irányába a 

még hiányzó járdaszakaszokat is sze-
retnék belevenni. Ötvenmillió forintot 
nyertek a csapadékvíz-elvezetés infra-
struktúrájának folytatásához, a Magyar 
Falu Program eszközfejlesztési támoga-
tásából pedig 15 millió forint segítette 
egy ágvágó és egy oldalkasza beszerzé-
sét. A falu déli részén, a Kossuth utca 
folytatásában 114 házhelyet alakítottak 
ki. Ezeknél az új építési telkeknél elin-
dult a közművesítés, a villamoshálózat 
bővítése elkészült, és már szervezik az 
ivóvíz-rendszer kiépítését is. Emiatt az 
árak ugyan emelkedtek, de így is óriási 
az érdeklődés. A polgármester szerint 
ez is azt támasztja alá, hogy a település 
széles körű és fejlett infrastruktúrával 
szolgálja jelenlegi és jövőbeli lakóit. 
Emellett a közösségépítő rendezvé-
nyeket is fontosnak tartják, különösen 
most, hogy az elmúlt két évben korláto-
zottak voltak a lehetőségek. Idén újra 
megtarthatják a Falünnepet, június 
10-én, pénteken és 11-én, szombaton 
várnak mindenkit a sportcentrumban.

Alsópáhok: megújult intézmények,  
utak, további házhelyek

Digitalizáció az építőiparban
Az építőipar digitalizációjáról szerveztek tanfolyamot Keszthelyen. Az ország minden pontjáról érkeztek 
vállalkozók az Ipartestületek Országos Szövetségének programjára. A képzés célja, hogy az elektronikus 
eszközök és felületek alkalmazására tanítsa meg az építőiparban jártas szakembereket.  

A digitalizáció hozza el az építőipar 
forradalmát. Táblagépek, lézeres 
szkennerek, tervező és kommunikációs 
programok állnak már most is az ágazat 
rendelkezésére. A megrendelők mellett 
a kormányzat is elvárja a digitalizációt: 
elektronikus építési naplót kell vezetni, 
ügyfélkaput kell használni. Ezek az esz-
közök növelik a hatékonyságot, gyorsít-
ják a munkát. 
Németh László, az IPOSZ elnöke hang-
súlyozta: ma már egy látványtervet is di-
gitálisan kell átadni a megrendelőknek.  
Ehhez tudni kell kezelni a különböző 
programokat, melyek segítségével bemu-
tatható, hogy egy burkolat hogyan néz 
majd ki a fürdőszobában, vagy színezés 
után milyen lesz a ház.
A hatékonyság javítása mellett a mun-
kaerőhiányra is megoldást jelent az 
innováció és a technológia. Különböző 
kommunikációs programok segítik a 

kapcsolattartást a 
kivitelezők között, 
illetve a megrende-
lőkkel. Az iparos így 
időt tud megtakaríta-
ni.  Az Ipartestületek 
Országos Szövetsé-
gének célja, hogy a 
vállalkozókat képezze 
és felkészítse a min-
dennapok kihívásaira. 
Ezért szerveztek már 
második alkalommal 
ingyenes képzést 
Keszthelyen. 
A háromnapos tanfolyam a 
GINOP-5.3.5-18-2019-00155 pályázat-
nak köszönhetően a résztvevők számára 
teljesen ingyenes. Szállást és étkezést is 
biztosítanak a messziről jött iparosok-
nak. A város és a térség szempontjából is 
igen fontos, hogy ilyen eseménynek tud 

otthont biztosítani a Keszthelyi Ipar-
testület. 
A képzés az ajánlattételre és az alvál-
lalkozói együttműködésre fókuszált, 
amelyet további hat workshop követ. 
A részletekről a helyi ipartestületeket 
adnak tájékoztatást és az IPOSZ  
weboldalát érdemes meglátogatni. 

Nádler József, a Keszthelyi Ipartestület elnöke, Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere, Németh László, az IPOSZ elnöke, Vörös Béla, az IPOSZ 
alelnöke és Hülber Attila, egyetemi oktató. Fotó: Juhász Melinda

Változatos programkavalkádot kínál a keszthelyi Múzeumok Éjszakája program.
Ezen a napon a város magán- és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel,
rendhagyó tárlatvezetésekkel, Szent Iván Éji tűzgyújtással, koncertekkel, színes lovasprogramokkal

és fényjátékkal várják az érdeklődőket.

A belépőjegy megvásárlása 2022. június 25-én a programban résztvevő
összes intézmény látogatására jogosít fel. A belépőjegy felmutatásával a

helyszínek között 18.00 – 23.00 óráig a Balatoni Múzeum elől óránként induló
és körjáratban közlekedő Dottó kisvasút használata díjmentes.

Felnőtt jegy: 2400,- Ft
Gyerekjegy (6–14 éves kor között): 1200,-Ft

Az éjszaka, amikor minden életre kel...

További információ és a résztvevő múzeumok listája:
https://www.facebook.com/muzeumokejszakajakeszthely

Czigány Sándor polgármester

Az Alsópáhoki Alkotóház rendszeresen ad helyet érdekes programoknak



Karmacs:  
sporttól a járda- és útfelújításokig

Sármellék – pünkösdi programkavalkád
A pünkösdi hosszú hétvégén több jeles esemény is várja az ér-
deklődőket Sármelléken. Egyebek mellett trianoni megemléke-
zést, Orbán-napi ünnepséget és jubileumi táncgálát rendeznek.

Horváth Tibor polgármestertől meg-
tudtuk: június 4-én 10 órakor a Sár-
melléki Emlékparkban a trianoni bé-
kediktátum aláírásának évfordulója 
alkalmából megemlékezést tartanak. 
A rendezvényen Sármellék testvérte-
lepülései, Törökfalu (Szerbia, Vajda-
ság) és Csernáton (Románia) is részt 
vesznek. Ezt követően 17 órától a 
sármelléki hegyen Szent Orbán-napi 
hegyi piknik és májusfa-kitáncolás 
lesz. A hagyományos program – 
melyet Szentgyörgyvár Község Ön-
kormányzatával közösen rendeznek 
– látványos lesz. A Da Bibere Zalai 
Borlovagrend ünnepélyes felvonu-
lását követően Bóka Tibor plébános 
megáldja a Szent Orbán-szobrot. 
Horváth Tibor polgármester ünnepi 
köszöntőbeszédét követően a má-
jus 6-án az Otelló Borbarátok Köre 
szervezésében tartott Eszter-napi 

borverseny eredményhirdetése kö-
vetkezik. Ezután a szórakozás kapja 
a főszerepet, többek között ünnepé-
lyesen kitáncolják a májusfát, majd 
közös vacsorán, zenés esten vehet-
nek részt a vendégek.
Június 5-én, vasárnap a tízesz-
tendős Tüskevár Néptáncegyüttes 
bemutatja az „Ablak a múltra” című 
jubileumi gálaműsorát. A rendez-
vény helyszíne a Sármelléki Közös-
ségi Színtér színházterme. Tárlat is 
várja az érdeklődőket, a térségekre 
jellemző szellemi és tárgyi örökség 
megismerését szolgáló képkiállí-
tást, valamint a helyi népviseletek 
bemutatását lehet megtekinteni az 
aulában. 18 órától a tízéves jubile-
umát ünneplő Sármelléki Tüskevár 
Néptáncegyüttes jelenlegi és régi 
tagjainak előadását láthatják a szín-
házteremben.

A feladat adott, jelen állás szerint az eljövendő időszakban sem fogunk 
tétlenül szemlélődni – utalt a sok munkára, a pályázati fejlesztések meg-
valósítására Kelemen István, Karmacs polgármestere.

Elmondta: a helyi identitás és kohé-
zió erősítése tárgyú, TOP-5.3.1-16-
ZA1-2017-00002 számú, „Közösségfej-
lesztés megvalósítása Rezi, Karmacs 
és Vindornyaszőlős településeken” című 
pályázati támogatásnak köszönhetően 
áprilisban ismét sikeresen megrendezték 
a már hagyományos regionális asztalite-
nisz-tornát. A környező települések mel-
lett távolabbról is érkeztek versenyzők. 
Reziből, Vindornyaszőlősről, Vindor-
nyafokról, Gógánfáról, Cserszegtomajról, 
Sármellékről, Alsópáhokról és a Somogy 
megyei Vörsről is fogadtak vendégeket a 
helyi művelődési házban. A jó hangulatú 
csapatversenyt Gógánfa csapata nyerte. 
– A település további fejlesztése már az 
év elején kihívás elé állított bennünket. 
Már januárban megkezdtük a 2022. évi 
projektek előkészítését. Öt fejezetben 

nyújtottunk be támogatási kérelmet 
a Magyar Falu Programban. Négy pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban részesült 
– tette hozzá a polgármester. – A kom-
munális gépparkunk bővítése mellett a 
temetőkerítés építésének folytatására és 
a Szent Anna-templom melletti, erősen 
leromlott állapotú járdaszakasz felújítá-
sára, valamint egy belterületi útszakasz 
stabilizálására is sikerült támogatás nyer-
ni. Összesen mintegy harmincötmillió 
forintot fordíthatunk a fejlesztésekre. 
A Magyar Falu Program mellett szeret-
nék kihasználni a TOP Plusz és a Vi-
dékfejlesztési Program kínálta pályázati 
lehetőségeket is. 
– A Vidékfejlesztési Programban 33 
millió forint összegre nyújtottunk be 
támogatási kérelmet. A Karmacsot Ne-
mesbükkel összekötő földutat szeret-

nénk helyreállítani, az útszerkezetet 
stabilizálni. A pályázat önerőigénye 
1.680.000 forint, az összeg rendelke-
zésre áll. A TOP Plusz pályázati prog-
ramból a Dózsa utca és az Árpád utca 
egy-egy szakaszának aszfaltozását sze-
retnénk kivitelezni. A projekt műszaki 
tartalma az útszakaszok burkolatának 
megújítása mellett az aknafedlapok 
szintre emelését és a csatlakozó úttor-

kolatok összevágását, valamint a szük-
séges forgalomtechnikai eszközök ki-
helyezését tartalmazza. Ez évben az új 
településrendezési terv elkészítése szere-
pel még a terveinkben. A 2011-ben elké-
szített rendezési terv már nem felel meg a 
kor követelményeinek, a magasabb szin-
tű jogszabályi környezet változását már 
nem lehetséges módosításokkal korrigál-
ni. A benyújtott pályázatunkra három-
millió forint támogatást kaptunk. Ez az 
összeg nagyjából a költségek felére nyújt 
fedezetet, a hiányzó részt valahonnan elő 
kell teremteni. A támogatást nyert pro-
jektjeink megvalósítása és a jelenleg zajló 
fejlesztéseink kivitelezése és elszámolása 
a következő esztendőkre is meghatároz-
za a tennivalóinkat. A feladat adott, jelen 
állás szerint az eljövendő időszakban sem 
fogunk tétlenül szemlélődni. 
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A szobák már szerkezetkészek a Hotel Helikonban. A kivi-
telező négy különböző ártípusú szobát alakít ki. A lakosztá-
lyokban például a fürdőkádból is gyönyörködni lehet majd 
a balatoni panorámában. Az építkezés során megtartották 
az épület azon jellegzetességét, hogy minden szoba abla-
ka, erkélye a magyar tengerre nyílik. A wellnessrészlegen 
minden medence szerkezetkész, a vízgépészet előrehaladott 
állapotban van.
A Helikon szomszédságában zajlik a Sirius Hotel kivitele-
zése. A Via Hotel helyén épülő tizenegyezer négyzetmé-
teres, 128 szobás épületkomplexumban 2023-ban 
kezdődik a próbaüzem. 
Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetségének 

elnöke szerint ezek a szállodafejlesztések már rövid távon 
felértékelik Keszthely turisztikai pozícióját. Lényegesen 
több turista lesz Keszthelyen, ezek a turisták igénybe fogják 
venni a környező szolgáltatásokat még plusz-
ban – mondta szállodaszövetség első 
embere. 

Augusztusban nyit a Helikon 
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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

BBQ lábtörlők   
60x90cm 
7 990 Ft/darab 
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Lépcsőszőnyeg  
Madrid anthracite   
25x65 cm (beige színben 
is) 2 799 Ft/darab 

Levander fehér  
vitrázs készfüggöny   
45 cm magas, 156 cm 
széles 2 790 Ft/darab

Tortuga műfű   
2-4 m széles tekercsben 
(szálmagasság: 30 mm 
felett) 8.999 Ft/m2

Műfű kiegészítők:
geotextília • műfű tüske
illesztésragasztó • ragasztó

A műfű termékekhez kapható kiegészítőkkel a burkolat 
precíz lerakásáról és illesztéséről gondoskodhatsz. 

Comfort Langon 10 mm 
vízálló laminált padló  
(kopásállóság: 33-közületi)  
8 699 Ft/m2

Újdonság!  Újdonság!  
Szõnyeg és kárpittisztító  

gép kölcsönzés!

Toledo műfű   
2-4 m széles tekercsben 
(szálmagasság: 10-30mm)  
3 399 Ft/m2

Art Udvartól a Festetics Vágtáig 
– Nyári programkavalkád Gyenesdiáson

A legmelegebb évszak szabadtéri programjainak sorát rögtön a 
vakáció kezdetének estéjére, június 15-re időzítette a település 
közművelődési intézménye. Szervezésükben a tavaly nagy 
sikerrel debütált Art Udvar sorozat programjai kezdődnek ek-
kor, és négy szerda estén át tartanak. Elsőként Karafiáth Or-
solya költő és Takáts Eszter énekes-dalszerző közös műsora 
kerül színpadra. Egy héttel később hasonló koncepció mentén 
lép a deszkákra a Szűcsinger, Szűcs Krisztián és Szálinger 
Balázs projektje, ezek után pedig sorban előbb a Percussion 
Project Pécs nevű ritmusformáció, majd pedig Kuna Vali 
és Zenekara fog varázsolni a Pásztorház mesés hangulatú 
udvarában.
Július hónapban két nagyrendezvény csalogatja a helyieket és 
a turistákat egyaránt. A hónap első hétvégéjén a hagyományos 
kétnapos Keszegfesztivál vonzó gasztro- és színpadi kínálata 
csábítgatja az érdeklődőket, míg két héttel később a Gyenes-
diási Bornapok négynapos programmaratonja. Utóbbin több 
nagynevű fellépő is tiszteletét teszi majd, többek között Dallos 
Bogi, az Anima Sound System és a The Doors Emlékzenekar 
is.

Augusztus hónap programjai a hagyományőrzést és a gond-
talan szórakozást is zászlajukra tűzték. Előbbi témakörben a 
Diási Históriás Napok és a Festetics Vágta kínál egyformán 
családbarát és vonzó programokat. Utóbbiról pedig látványos 
és hangos formában a Korzó Esték és a fafaragó tábor gon-
doskodnak, egyszerre és egymás melletti helyszínen megren-
dezve, többek között olyan zenekarok szereplésével, mint a 
Bordó Sárkány, a Crazy Little Queen és a Blahalouisiana.
Fentieken túl, új helyszínként a Lidó strand is bekapcsolódik a 
nyár folyamán 5 rendezvénnyel.
Mindezek mellett pedig több kiállítás, ünnepi megemléke-
zések, izgalmas előadások garmadája várja az érdeklődőket 
Gyenesdiáson, ráadásul a Pásztorház épületében működő Avar 
történeti kiállítás is nyitva tart a község avar kori leleteinek 
gazdag gyűjteményével, valamint az alkotni vágyókat heti 
rendszerességgel a Kézműveskuckó várja. 
És ha ez még nem lenne elég, ősszel is izgalmas kultúresemé-
nyek tűnnek majd fel a balatoni nagyközség programpalettá-
ján..                         Szabó Zsolt Szilveszter

Kicsi, közepes és nagyrendezvényekkel is készül az idei nyárra Gyenesdiás település kultúr-
kommandója, a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár csapata. Lehetőség szerint igyekeznek  
mindenféle korosztály és réteg számára igényes, tartalmas szórakozási lehetőségeket biztosítani. 

BALATONGYÖRÖK

NYÁR 2021
JÚNIUS 

AUGUSZTUS 
3-5.  PÜNKÖSDI NAPOK
  11.  NYITOTT PINCÉK NAPJA
  22.  KÖNNYEN ÉRTHETŐ JAZZ 
           Varga Endre előadása a jazz történetéről
  24.  BODOR ÁGNES FESTMÉNY-
         KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
           A kiállítás megtekinthető július 6-ig. 
  25. VIVALD-I-MA  
          Evgeny Alexeev zongoraművész és Bálint   
          Natália operaénekes koncertje a 
          templomban 
 26.  KLASSZIKUSOK KÖNNYEDÉN
          Republic Quartet előadása a templomban 
 30.  ÉN ÉS A HANGSZEREM
          vendégünk Nagy Ádám (Roy és Ádám)          
          és Mohai Tamás gitárosok

         5. TUDOD MIT NÉZEL? 
                Kardos Laura előadása 
   6-10. NEMZETI HÉT
   9-20. GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT
                Szemadám György/Földi Péter             
                festőművészek kiállítása 
       14. JAZZFIESTA
       15. ART PIKNIK
                vendég: Biró Szabolcs regényíró
 21-24. GYÖRÖKI BORKORZÓ 
       23- GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT
                Byhon Győző/Gulyás Andrea
                festőművészek kiállítása aug. 3-ig
       28. JAZZFIESTA
       30. TŰZOLTÓNAP 

        3. ART PIKNIK

               
vendég: Kautzky Armand színművész

        4. JAZZFIESTA

  6-17. GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT

               
Sinkó István festőművész kiállítása

      10. ÉN ÉS A HANGSZEREM

               
vendégünk László Attila - gitáros, zeneszerző 

12-14. AUGUSZTUSI BORKORZÓ

      18. JAZZFIESTA

20-31. GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT

               
Matzon Ákos festőművész kortárs gyűjteményéből

      24. ÉN ÉS A HANGSZEREM

               
vendégünk Alapi István - az EDDA gitárosa

      27. SZÜRETI MULATSÁG, HALÁSZLÉFŐZŐ- 

             V
ERSENY 

2022

BALATONGYÖRÖK
BALATONGYÖRÖK 

Miénk itt a nyár!Miénk itt a nyár!Miénk itt a nyár!   

JÚLIUS 

www.balatongyorok.hu

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

Munkavégzés helye: Keszthely 
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz beküldése személyesen, vagy postai,  

illetve elektronikus úton: VÜZ Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
e-mail: titkarsag@khvuz.hu • Tel.: 83/515-331

állást hirdet
azonnali kezdéssel az alábbi munkakörökre:

• MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 

• KAZÁNKEZELŐ, KARBANTARTÓ MUNKAKÖRBE

• ÚT- BELVÍZ  KARBANTARTÓ:  
előnyt jelent C kategóriás jogosítvány vagy földmunkagép kezelői jogosítvány

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI DOLGOZÓ MUNKAKÖRBE 

• ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÓ:  
B-C kategóriás jogosítvány, előny: kertészeti, erdészeti kisgép  

használati gyakorlat, bizonyítvány
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PÜNKÖSDI MEGÚJULÁS

NIFTY
LAKBERENDEZÉS

Keszthely,  
Georgikon  

utca 
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-50%
Ki

fu
tó

Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

-30%
AKCIÓ JÚNIUS 20-IG!AKCIÓ JÚNIUS 20-IG!

Króm karnisok

DUÓ ROLÓDUÓ ROLÓ

w w w. n i f t y. h u
F E L M É R É S T Ő L  A  F E L S Z E R E L É S I G !

Nyitva tartás: H: szünnap  
K-P: 10-16-ig • Szo: 10-12-ig 

Tel.: +36 83 310-761

-30%

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK ÁRNYÉKOLÁSRA! AKCIÓS IMPREGNÁLT UV ÁLLÓ  
KÜLTÉRI ANYAGOK KERTI BÚTORRA, HINTAÁGY TETŐRE ÉS TERASZRA.  
ROLÓ, NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ! VÁRJUK HÍVÁSÁT JÚNIUS 20-IG!AKCIÓ!

JÚNIUS 4-6.   VÁROSI, LIBÁS,  és HELIKON 
STRAND nyitás 8:30-kor  este 7-ig

napi belépõk napi belépõk még  még  

a tavalyi a tavalyi árakonárakon

Pünkösdi  

strandnyitásstrandnyitás  

Keszthelyen

helybeli lakosok tavalyi 
helybeli lakosok tavalyi 

bérletei bérletei még érvényesek még érvényesek 

lakcímkártyávallakcímkártyával

••  80.000 m2 napozó felület

••  bevizsgált, kiváló vízminõség 

••  megújult kiszolgáló egységek

••  igényes vendéglátóhelyek,  

sportszerkölcsönzõk

••  sportpályák, játszóterek,  

vízi játékok

– Egy iskola szervesen beleilleszke-
dik a város, illetve a szűkebb régió 
mindennapi életébe, meghatározó 
része annak. Keszthely büszke rá, hogy 
iskolaváros, kitűnő iskolák voltak és 
vannak manapság is a városban – tette 
hozzá. – Örömünkre a valamikori 
308. számú szakmunkásképző intézet, 
mára Asbóth Technikum és Szakképző 
Iskola is kiemelkedőt alkot évről évre. 
Országos szinten is elismerést vívtunk 
ki magunknak a szakmai szereplők 
között, és bátran kijelenthetem, hogy 
mára az Asbóth fogalom lett, értékes 
márkanévvé vált a szakképzés terü-
letén, amivel városunk, Keszthely 
hírnevét is öregbítjük országszerte. 
A köszönet ezért az oktató kollégá-
imnak, a Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum vezetőinek, valamint a szak-
mai partnereinknek, kiemelten a helyi 
és környékbeli vállalkozóknak jár, de 
köszönet illeti az elődeinket is, hiszen 
mi csak továbbépítjük, fejlesztjük azt, 
amit ők megkezdtek több évtizeddel 
ezelőtt. Büszkék vagyunk a kiemelke-
dő hazai és nemzetközi versenyered-

ményeinkre, hiszen a szakmai 
és érettségi vizsgaeredménye-
ken kívül, valamint az iskolá-
ban tapasztalható hangulaton 
túl – beleértve természetesen 
a rend és fegyelem kérdését 
is – ezek határozzák meg leg-
inkább egy iskola vonzerejét. 
Kiváló oktatóink sok-sok éves 
áldozatos munkája, lemondá-
sa és odaadása húzódik meg 
ezek mögött az eredmények 
mögött. 
Különösen értékesnek tar-
tom, hogy nem egy-két szak-
mai területre specializálódva érjük el 
az országosan is jelentős eredménye-
inket, hanem évről évre megújulva, 
más és más szakmák is felkerülnek a 
palettára. Az elmúlt néhány évben a 
fodrász, a szerkezetlakatos, a kőműves, 
a festő, a divatszabó, a járműfényező 
vagy éppen az egészségügyi terület – 
ahol ápolás és gondozás szakmában 
néhány éve egy hajszálon múlott, 
hogy nem jutottunk ki a világbajnok-
ságra – szállított országos érmeket, 
legtöbbször aranyat az Asbóthnak. Ha 
már világversenyek, akkor elmondha-
tom, hogy szépségápolás szakmában 
évek óta a legjobbak között vagyunk, 
tavaly Európa-bajnok lett az asbóthos 
versenyző. Ősszel pedig a sanghaji 
világbajnokságra adja az Asbóth a 
válogatott versenyzőjét, most vil-
lanyszerelés szakmában képviseljük 
Magyarországot. 
Egyik szakmai siker húzza magával 
a másikat, hiszen az iskola oktatói 
között mára egy egészséges verseny is 
kialakult abban, hogy melyik területen 
sikerül egy-egy fényesebb eredményt 
elérni. 
– Természetesen szakmánként nincs 
minden évben kiemelkedő tanuló, akit 
felfedezve és évekig fejlesztve sikerre 
vezethetnek a kollégáim. Emiatt is 
érzem különösen erősnek az Asbóth 
közösségét, hiszen szinte mindig jön 
egy-két kitűnő eredmény valamelyik 
ágazatunkról. Sokszínűek vagyunk, 
sok szakmát oktatunk, és igyekszünk 
mindegyiket magas szinten végezni. 

Ezt értékelik is a környékünkön élők, 
mert évről évre több gyerek jelentke-
zik hozzánk, lassan kinőjük az épü-
leteinket. A technikus területünkön 
majdnem minden ágazatra többszörös 
a túljelentkezés, de a szakképzés te-
rületére is sokkal többen szeretnének 
bekerülni, mint ahány helyünk van. 
A következő tanévre 463 általános 
iskolás adott be 868 jelentkezést, ami 
szerintem országosan is kiemelke-
dő, így ősszel hét osztályt indítunk a 
„kicsiknek”. Számomra beigazolódni 
látszik, hogy minél nehezebb valamit 
elérni, annál inkább szeretnék azt 
az emberek, így az Asbóthba beke-
rülni már csak jó általános iskolai 
teljesítménnyel lehet, és többnyire 
válogathatunk a jelentkezők közül. 
Ez magával von egy érezhető színvo-
nal-emelkedést is, hiszen így egyre 
jobb eredményekkel jönnek hozzánk 
az általános iskolából a gyerekek. 
Gyakori, hogy kitűnő és jeles bizo-
nyítványokkal is minket választanak, 
jóllehet azzal gimnáziumba is beke-
rülhetnének. Mindez pedig hozza 
magával azt, hogy iskolánkban egyre 
többen emelt szinten tesznek érettségit 
szép eredményekkel, így a felsőfokú 
oktatásba is egyre több asbóthos kerül 
be. Merünk nagyokat álmodni, hosszú 
távra tervezünk, egymásra építjük a 
folyamatokat, valamint nagy szakmai 
alázattal és szorgalommal dolgozunk 
azok megvalósításán. Ez jellemzi az 
Asbóth közösségét, ez a sikeres jövőnk 
záloga.

Csótár András, az iskola igazgatója 
elmondta: a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara által a Szakma 
Sztár Fesztivál keretében Buda-
pesten, a Hungexpón megrendezett 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny és a Szakma Kiváló Tanu-
lója verseny országos döntőjére 
2022-ben kilencven iskola tudott 
tanulót bejuttatni az országban 
működő több mint ötszáz szak-
képző intézmény közül. A megren-
dezett 55 szakmai döntő dobogós 
eredményeinek összegzése után az 
Asbóth a tanulói által megszerzett 
négy éremmel az ország nyolca-
dik legeredményesebb intézmé-
nye lett (az első egy győri iskola 
nyolc éremmel). Az eredmények: 
Dianovics Viktória kozmetikusta-
nuló 1. hely, Perei Zsófia kozme-
tikustanuló 3. hely, Szabó Bence 
erősáramú elektrotechnikus tanuló 
1. hely, Szőke Bálint karosszériala-
katos tanuló 3. hely.

Az ország egyik legjobb versenyeredményével – 
országos éremsorrend 8. hely – büszkélkedhet a 
keszthelyi Asbóth Technikum és Szakképző Iskola.

Az ország legjobbjai között az Asbóth
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Sajtóközlemény

Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése Keszthelyen
2022.04.01.

Alapvető szempont a kórház jelenlegi szolgáltatásainak megtartása mellett a járóbeteg-szakellátás fejlesztése
orvostechnológiai fejlesztésekkel, továbbá a betegellátás biztonsága (eredményessége) és a betegellátáshoz
való hozzáférés azonos szintre hozása. A fejlesztés célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-
szolgáltatások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű
járóbeteg-szakellátás elérhetőségének biztosítása. A fejlesztés eredményeként javul az intézmény területi
ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság egészségnyeresége, nő az egészségben eltöltött idő, erősödik a
munkaképesség, általános életminőség-javulás figyelhető meg. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés –
a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások biztosításával, az azokhoz való hozzáférés területi
kiegyenlítésével – hozzájárul a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

A fejlesztésben érintett szakterületek: az urológia, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, neurológia és
radiológia.

A fejlesztés eredményeként megvalósul az egészségügyi ellátások fejlesztése. A beruházás a járóbeteg-
szakellátásban új, korszerű eljárások bevezetését, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének javítását
teszi lehetővé.

A járóbeteg-ellátás fejlesztését célzó projekt várhatóan 2023 januárjában zárul.

A projektről bővebb információt a www.keszthelyikorhaz.hu oldalon olvashatnak.

A Keszthelyi Kórház támogatást nyert Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatán. A
projekt eredményeképpen EFOP-2.2.19-17-2017-00079 azonosítószámon a járóbeteg-
szakellátó szolgáltatások fejlesztése valósul meg 289 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével. A járóbeteg-szakellátás biztosításához szükséges
költséghatékony gép-műszer és eszközállomány fejlesztésére, a meglévő, elavult eszközök
cseréjére és új, korszerű eszközök beszerzésére, képalkotó diagnosztika fejlesztésére és a
terápiás munkát észszerűsítő, egyszerűsítő korszerű eszközök beszerzésére kerül sor. A
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Festetics György Zeneiskola 

TANÉVZÁRÓ

2022. június 9-én 
(csütörtökön) 18.00 órakor

a Balaton Kongresszusi Központ  
és Színház nagytermében

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”
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PERNYE

HIDAS
HATÁRAI!

KOZMETIKUS

KÖTŐ-
SZÖVET

HÚROS
HANGSZER

RÓMAI
SZÁZAS

SÓ,
FRANCIÁUL

PEST
MEGYEI

TELEPÜLÉS
A GALGA
PARTJÁN

LAJTA
PARTJAI!

HÁTRÁL
HŐMÉRSÉK-

LET JELE
LITER

DUNYHA

PEST FELE!

ZSELÉ

LEMEGY
A NAP

KELEMEN
KABÁTBAN
ZENEKAR

DAL-
RÉSZLETE

Z
PARÁNYI

KÁLIUM
VEGYJELE

EGYKORI
RÁDIÓ-
MÁRKA

ALKALOM-
SZERŰ

ELŐRE-
HALADÁSA

ARAB
VISELET

SVÁJCI
MONDAI HŐS

(VILMOS)
GYÍKFÉLE

ÁLLAT

FRANCIA

HARAPÓS
KEDV

MEGA

KICSI
VILMOS

RÉGI
NEMZETSÉG

ELŐKAPAR

A DAL-
SZÖVEG

FOLYTATÁSA

SZÁMSZERŰ
TÉNY

SZABOLCSI
TELEPÜLÉS

ÜDVÖZLÉGY

FOGADÁ-
SÁRA

ZÖKKEN

CUKORKA,
RÉGIESEN

OLASZ
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG

MITIKUS
BRIT KIRÁLY

RÉGI KET-
TŐS BETŰ

TRANZISZ-
TOR TÍPUS

ELŐSZOBA

ELVETVE
KIKEL

FÖLD
FELÉ

ELRENDEZ

KELET
KÖR

SUGARA
CELSIUS

AZ ÓPIUM
RÉGI ALAK-
VÁLTOZATA

KIJÁRAT
RÉSZE!

KIFEJLŐDIK

FLUOR ÉS
ITTRIUM

PÁLMA
ROSTJA

OXIGÉN
VEGYJELE

ABLAK-
KERET!

EZ

KELVIN

LOVAGGÁ
ÜTÖTT
ANGOL

SZÍNÉSZ
(MICHAEL)

D

LEGYÉL A KOLLÉGÁNK  
A BALATONI SZEZON IDEJÉRE!

ELADÓKAT, PÉNZTÁROSOKAT,  
ÁRUFELTÖLTŐKET
keresünk szezonális munkára májustól SPAR szuper marketeinkbe teljes/rész munkaidőre vagy hétvégi munkavégzésre, 
éjszakai árufeltöltésre!

Jelentkezés módja: 
Önéletrajzodat leadhatod személyesen az üzleteinkben, vagy elküldheted a karrier@spar.hu e-mail-címre. 
A pozíciókkal kapcsolatos további kérdés esetén keresd a +36 20 747 5607-es telefonszámot!

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait  
a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat során és azt követően hat hónapig munkaerő-kiválasztási célból kezelje. 

NAPPALI  
TAGOZATOS

DIÁKOK
jelentkezését  

is várjuk!

SPAR_toborzas_180,3x131.indd   1SPAR_toborzas_180,3x131.indd   1 2022. 04. 20.   14:222022. 04. 20.   14:22

WPC kerítéseket, lakatosmunkákat vállal balatonfenyvesi lakatos               

+36 30 9 443 447 • www.wolfimetal.com(

m
i n o s é g

wolfimetal.com

Rozsdamentes korlátokat akár rejtett led világítással, 

prémium minoségben!

A jó idő beköszöntével egyre több 
kerékpárossal találkozunk a szabadban, 
utakon vagy rendezvényeken. 
A szezonban gyakoribbá váló kerékpá-
ros közlekedési balesetek elkerülésének 
alapfeltétele a közlekedési szabályok 
ismerete, a megfelelő biztonsági be-
rendezések (lámpák, fényvisszaverők, 
fék) használata. Ha biciklizés közben ezeket szem 
előtt tartjuk, máris jelentősen növeltük személyes 
biztonságunkat.

Azért is sokat tehetünk, hogy kerékpárjaink is 
nagyobb biztonságban legyenek! A gyakran több 
százezer forintot érő biciklik tulajdonosai is nyu-
godtabbak lehetnek, ha mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy tolvajok ne tudják meg-
szerezni őket.

•  Mindig zárja le a kerékpárját, lehetőleg megfelelő 
minőségű lakattal!

•  Mindig valamilyen biztosan rögzített tárgyhoz – 
kerékpártároló, kandeláber, oszlop – rögzítse!

•  Forgalmas, jól látható, lehetőleg térfi-
gyelő kamerákkal megfigyelt helyen, 
ne eldugott kis utcákban, kapualjakban 
hagyja kerékpárját!

•  Lakása, nyaralója udvarán, lépcsőház-
ban se hagyjon lezáratlanul kerékpárt! 
A zárható tároló nagyobb biztonságot 
jelent.

•  Regisztráltassa kerékpárját a BikeSafe program 
keretében!

A régóta sikeres BikeSafe vagyonvédelmi prog-
ramban való regisztrációkor a kerékpárról – fotók-
kal együtt – minden információ egy biztonságos, 
a rendőrség számára is hozzáférhető adatbázisba 
kerül. Ellopása esetén a nyilvántartási rendszer 
segítségével könnyen beazonosíthatóvá válik a 
kerékpár, és így nagyobb valószínűséggel vissza-
kerül jogos tulajdonosához.

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek • Biztonságos kerékpározás
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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 

 

 

KOR-Autó Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) 
Telefon: +36 83 511 040    °    + 36 30 8630 221  
E-mail: info@suzukikeszthely.hu  
Internet: www.suzukikeszthely.hu

ÚJ HIBRID MEGHAJTÁSSAL

A hibrid rendszerrel szerelt Suzuki Vitara felszereltségtől és a lítiumion-akkumulátor töltöttségi szintjétől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) és CO2-ki-
bocsátása (g/km) az elektromotor és a benzinmotor kombinált használata mellett, WLTP mérési ciklus alapján: 4,684-7,083 l/100 km, 105,98-160,45 g/km.  
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.


