RÉGIÓ
INFORMÁCIÓS MAGAZIN

VIII. ÉVF. 1. SZÁM • 2022. MÁRCIUS

A BALATONI KRÓNIKA TÉRSÉGI KÜLÖNKIADÁSA

IDŐSZAKI KIADVÁNY

Digitalizáció
az építőiparban
A projekt címe: A digitalizálás és technológiai innováció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattételig GINOP-5.3.5-18-2019-00155

Amit nyújtunk:
-

Alapképzés és mentor program, ami segíti a munkádat az első időszakban
Kétfajta karrier rendszer, mindenki megtudja találni a számára ideális lehetőséget
A Lido Home Ingatlan csoport teljes támogatása és háttere áll mögötted

Amit kérünk:
-

Saját autó, amit használni tudsz a munkád során
Helyismeret, nyelvtudás és értékesítési tapasztalat előnyt jelenthet.

A lehetőség adott, már csak rád van szükség hozzá!

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 képzési anyag fő célja a megrendelők és a szolgáltatók
közötti kommunikációhoz kapcsolódó digitális megoldások, valamint a megrendelők felé tett ajánlattételek minőségi, másrészt az alvállalkozókkal való
digitális kommunikáció fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2022. 05. 31.

Az „ÖN benzinkútja”

ÚJ TERMÉK!
VIRÁGFÖLD
VÁSÁR!

Hevítőrúd
E5/100

15 féle ízben

magas
szervesanyag
tartalommal

Születésnapi programok egész évben
Születésnapját ünnepli, idén 775 éves Keszthely. A jeles jubileumhoz kapcsolódóan egész éven át
programok várják az érdeklődőket. Idén helikoni év is lesz, több ezer diák érkezik a városba a tavasszal.
A tervezett eseményekről és az újdonságokról sajtótájékoztatón számoltak be a városházán.
Nagy Bálint polgármester elmondta: a
Festetics-örökséghez méltó módon szeretnék megünnepelni a jubileumi város
napját Keszthelyen. A pünkösdi hétvégén kulturális programokkal, egyebek
mellett Charlie-nagykoncerttel és közös
tortázással várják az érdeklődőket. A
tavalyi nagy sikerre való tekintettel
idén is meghirdetik ugyanis a Keszthely
város tortája versenyt. Az eseményeken
túl infrastrukturális fejlesztésekre is sor
kerül.
– Helyi civil szervezetek, helyi ifjúsági
szervezetek kezdeményezésére, együttműködésével meg tudunk valósítani,
létre tudunk hozni egy teljesen új
közösségi teret – fogalmazott. – Ezt a
VSZK alsó, buszmegálló felőli kerítését elbontva fogjuk kialakítani,
okospadokkal, illetve minden olyan
szükséges eszközzel, melyek ahhoz
kellenek, hogy valóban egy élő, a mai
kor kihívásainak megfelelő közösségi tér
álljon a fiatalok rendelkezésére – tájékoztatott Nagy Bálint.
Keszthely az elsők között csatlakozott
a Veszprém–Balaton Európa Kulturális
Fővárosa projekthez. A program keretében csaknem százmillió forint támogatás érkezett a városba.
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A jubileumi évben több újdonsággal is
készülnek. Kovács Szabolcs polgármesteri turisztikai tanácsadó elmondta: a
Hello Keszthely alkalmazásban létrejön
egy helytörténeti rovat, ahol egész éven
át különböző kihívásokat lehet teljesíteni. Erre a helytörténeti rovatra olyan
játékokat, kvízeket szerveznek, melyek
egész évben zajló jubileumi játékok
lesznek majd a Hello Keszthely applikációban. Ennek teljesítői akár azt a
„Beszélő városok, keszthelyi történetek”
elnevezésű könyvet is megszerezhetik,
amit szintén az EKF-es projektből valósítanak meg.
Idén ismét Helikoni Ünnepségekre
várják a középiskolásokat. A Dunántúl

legnagyobb művészeti vetélkedője két
évvel ezelőtt a járvány miatt elmaradt.
A rendezvényre száz iskola több mint
kétezer diákja regisztrált. A szervezők
célja, hogy évről évre újdonságokkal
szolgáljanak, ezúttal a helyi együtteseket
is bevonják a programba.
– Idén hat helyszín, húsz kategória van,
nagyjából négyszáz rendezvény lesz –
tette hozzá Szálinger Balázs, a Helikoni
Ünnepségek „Irodalmi alkotás” kategóriafelelőse.
Megtudtuk: a kulturális programok
mellett sportrendezvények is lesznek.
Ismét Keszthelyen szervezik meg a Pünkösdi Regattát és elstartol a Keszthelyi
Kilométerek futóverseny is.

Kiadja: Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. • Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József
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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.
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Alsópáhoki
sikertörténetek

Vonyarcvashegy: észszerűség,

fenntarthatóság, közérzetjavítás
Vonyarcvashegy minden téren fejlődik, az infrastrukturális beruházások mellett
a település kulturális tevékenységét is elismerték a közelmúltban. Minderről
Pali Róbert polgármester számolt be, hangsúlyozva: az önkormányzat tevékenysége az észszerűség, a fenntarthatóság és a közérzetjavítás jegyében zajlik.

Alsópáhok önkormányzatának fejlesztéseiben egyaránt megmutatkozik az előrelátás, a hosszú távon gondolkodás. A település
vezetésének újító szándéka a falu összképén markánsan meglátszik. E tekintetben idén is sok feladat várja őket.

– Az elmúlt évek munkája beérett azáltal, hogy tavaly átadhattuk a hivatal, a
bölcsőde és az orvosi rendelő felújított
épületét, amelyeket egységes stílusú
feliratozással láttuk el. Itt nem állunk
meg, hiszen ahogy ez már megszokott nálunk, minden évben hoznak új
feladatokat sikeres pályázataink. Idén
is számtalan új beruházás előkészítésének, illetve kezdésének állhatunk neki
– mondta Czigány Sándor, Alsópáhok
polgármestere. – Ezek egyike a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, amelyre 50 millió forintot nyertünk
a TOP-programon. A közeljövőben
kezdődő fejlesztés során földárkok,
folyókák, árapasztó és leeresztő műtárgyak építése valósul meg. A Belügy-

minisztériumtól nyertünk 17,5 millió
forintot, amelyből a Dózsa György
utca 300 méteres szakaszán, illetve a Fő
utcán a temetőfeljárótól a Kölcsey utca
sarkáig újíthatunk fel járdaszakaszokat
idén. Ehhez 9,5 millió forint önerőt
is kell biztosítanunk. A Magyar Falu
Programból elnyert támogatásból a
Kossuth és az Árpád utcákban útfelújításra nyílik majd lehetőségünk a
következő évben. Ugyancsak a Magyar Falu Programból kezdődhet meg
jövőre a nagytemető ravatalozójának
rekonstrukciója. Tovább szépülhet az
alkotóház környéke a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa
program pályázata révén. Így folytatódhat a gyümölcsöző mintakert kialakítása a helyitermék-bolt épülete mögötti
domboldalon.

– Mely pályázatokkal kívánják továbbfejleszteni a települést?
– Régi vágyunk az Alsópáhok és
Szentgyörgyvár közötti rossz állapotú
átkötő út felújítása, és zártkerti útjaink
aszfaltozása. A beruházás megvalósítására 300 millió forintra pályáztunk a
vidékfejlesztési programban, amelyhez
15,7 millió forint önerőt kell hozzátennünk, amennyiben támogatást kapunk.
A másik négy beadott pályázatunk a
Magyar Falu Programhoz kapcsolódik.
Kommunális eszközök (ágaprító gép,
rézsűkasza, rakodógép) beszerzésére,
a Kossuth utca első szakasza és a Diófa
utca felújítására, a Dózsa utcai járdafelújítás folytatására, és közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre,
bértámogatásra pályáztunk. A nagykanizsai tankerülettel közösen nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu
Programra, amelynek segítségével az új
iskolaépület belső felújítása, valamint
az udvari játszótér területének bővítése
történhet meg.
– Az elmondottakból kitűnik, hogy a
korábbi lendülettel folytatódhatnak a
beruházások. Vajon idén visszaállhat a
rend a kulturális élet tekintetében is?
– Az elmúlt két évben a járványhelyzet
Alsópáhokon is rányomta bélyegét
a rendezvények megtarthatóságára.
Idén szeretnénk visszatérni a korábbi
években már megszokott, közkedvelt és
nem utolsósorban színvonalas programjainkhoz. A művelődési ház új közösségszervezőjének többek között az
a feladata, hogy idén visszazökkentse a
régi kerékvágásba a kulturális életet. Itt
említeném meg, hogy a közösségszervező bértámogatására nyertünk támogatást két év időtartamra a Magyar Falu
Programból. A Nemzeti Művelődési Intézet pályázati támogatásával 74 darab
széket vásárolunk a művelődési házba.
A Leader-program hatmillió forintos
pályázatából egy száz négyzetméteres
rendezvénysátrat szerzünk be a nyárra,
illetve ebből az összegből a regionális
őszi szüreti fesztivál megrendezésére is
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fordíthatunk. De ne szaladjunk ennyire
előre, hiszen júniusban falunapot tartunk, mégpedig kétnaposat. Június 10én átadjuk az elmúlt évben megvalósult
beruházásokat a sportcentrumban,
amely napon barátságos mérkőzés is
lesz futballcsapatunk és a Fradi öregfiúk között. Tavaly TAO-pályázatból
kiépítettük a labdarúgópálya világítását és öntözőrendszerét saját kúttal,
illetve létesítettünk egy gyakorlópályát
önkéntes tűzoltóinknak. A Magyar
Falu Programból elnyert hatmillió
forintból a hivatal mögötti udvaron
tűzoltószertár építésébe fogunk idén.
Az első ütemben szerkezetkész állapotba tudjuk hozni. Az épület befejezésére egy újabb pályázatot adtunk be
hétmillió forintos támogatási igénnyel.
Örömünkre szolgál, hogy egyesületeink
is visszatérhettek tevékenységeikhez.
A hétszeres Aranypáva Nagydíjas
Bodzavirág Népdalkörünk március
12-én Oroszlányban vendégszerepelt
közönségsikert aratva. Újra heti rendszerességgel gyakorol az Allegrezza
Kamarakórus, és próbálnak a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai is. Velük közösen
és a Vöröskereszt alapszervezetünk
tagjaival kiegészülve a Kőszeg közeli
Lukácsháza községben tartott böllérfesztiválon vettünk részt. A megyei
III. osztályban játszó futballcsapatunk
ősszel a második helyen zárta a bajnokságot, és az eddigi tavaszi fordulókban
sem találtak legyőzőre. Céljuk az első
hely megszerzése. Reméljük, idén
valóban visszatérhet a közösségi élet.
Állami ünnepeink mellett az elmaradt
közösségi programokat is meg kívánjuk
tartani.

– Tavaly az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásával sikeresen felújítottuk a Horváth László és a
Rózsa utcát. 2022-ben uniós támogatással és önkormányzati önerőből többek
között elkészül az Iskola utca és a Helikon
utca csapadékvíz-elvezetése. Vonyarcvashegyen kezdetét veszi a közvilágítási
hálózat korszerűsítése, a lámpatesteket
energiatakarékos LED-világításra állítjuk át. Az optikai kábel kiépítése folyamatban van, az első ütem lezajlott. Kormányzati és uniós pályázati támogatással
kezdetét vette az óvoda melletti területen a vonyarcvashegyi új minibölcsőde
építése, amely tizenhat bölcsődés korú
kisgyermek nappali ellátását teszi lehetővé. Januárban megtörtént a munkaterület-átadás, így a megvalósuló beruházás eredményeképpen várhatóan jövő
tavasszal már az új épületben fogadják
a gyermekeket. Vonyarcvashegy önkormányzata bruttó 98 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült

élményközpontú fejlesztése új turisztikai
eszközök és szolgáltatások kialakításával” című támogatási kérelmére mintegy
harmincmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A létesítményben a
következő fejlesztéseket valósítják meg a
konstrukció keretein belül: akadálymentesítés, információs pult terminál, hangos
térkép, Braille-írásos információs tábla,
térkép, indukciós hurokerősítők, strandi
kerekesszék, elektromoskerékpár-töltő
kiépítése, sétány szélesítése térkővel,
kültéri világítás kiépítése, okospadok
kihelyezése, ivókutak telepítése, kültéri tusolók felújítása, WIFI-hálózat
kiépítése, mobil stég bővítése, további
kamerák telepítése, játszóterek bővítése interaktív játékelemekkel, PETpalack-gyűjtők kihelyezése, digitális
óra felszerelése, kerékpár-szervizoszlop telepítése, újabb kerékpártárolók
kialakítása.
– Vonyarcvashegy csatlakozott a „10
millió fa” programhoz és a Klímabarát

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, és a 2021-ben
benyújtott kérelmünkre további bruttó
66,8 millió többlettámogatást kaptunk.
Az önkormányzatunk saját erőből bruttó
tízmilliót tesz hozzá, így mindösszesen
bruttó 174,8 millió forintból épül meg az
új bölcsőde.
Fejlesztések lesznek a strandon is, Vonyarcvashegy ugyanis sikeresen pályázott
a Kisfaludy 2030 Zrt. „Strandfejlesztés
2021” című felhívásra; a „Vonyarcvashegyi Lido strand kínálatának komplex és

Települések Szövetségéhez is. Tavaly
közel ötven facsemetét, idén további
húsz fűzfacsemetét ültettünk el egyesületeink, a Szent Mihály-hegy Védő
és Vendégváró Egyesület, a Polgárőr
Egyesület Vonyarcvashegy, a Balaton
Art Alkotóközösség és a Nyugdíjas
Klub Vonyarcvashegy támogatásával
és segítségével. A klímaváltozás elleni
globális fellépések egyik legfontosabb
alapjai a helyi tudatos közösségek, és
azok cselekvő tagjai – a legnagyobb
változások is helyben, kis lépések2022. MÁRCIUS
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kel kezdődnek. A
környezettudatos
életmódot pedig a
sok beszéd helyett
leginkább az aktív
és offline közösségi munkával, például
faültetéssel tudjuk megmutatni a fiataloknak. A tavasz folyamán közösségi festést (iskola- és temetőkerítés), valamint
hulladékgyűjtést is szervezünk.

Példakép–Példaképp díjat kapott
az Imre Sándor Szeretetszínház Vonyarcvashegy. Az Érték
Vagy! program keretén belül a
Salva Vita Alapítvány, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, az
Amerikai Kereskedelmi Kamara
és a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület által meghirdetett, a Fogyatékosság-barát
Munkahely elismeréshez kapcsolódó jelölések közül a bírálóbizottság az Imre Sándor Szeretetszínház Vonyarcvashegynek
ítélte a tíz Példakép–Példaképp díj
egyikét. Az elismerést Fülöp Attila,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős
államtitkára adta át. A Budapesten
tartott ünnepségen a díjat átvette
Pali Róbert polgármester, Bartokos Tamás színházigazgató és
Kovács Dániel állami gondozásban élő gyermek, az Imre Sándor
Szeretetszínház Vonyarcvashegy
állandó tagja, aki a díjra jelöltette
a színházat.

Vadaskert étterem:

Karmacs – terveznek és fejlesztenek

hagyományoktól az újdonságokig

A SZOMSZÉDUNKBAN ZAJLÓ HÁBORÚS ESEMÉNYEK HOSSZÚ TÁVON MINDEN BIZONNYAL HATÁSSAL LESZNEK A MINDENNAPI ÉLETÜNKRE. A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁT IS ÉRINTENI FOGJÁK A KÖVETKEZMÉNYEI. NAGY KIHÍVÁSOKKAL KELL SZEMBENÉZNÜNK A 2022-ES ESZTENDŐBEN,
DE BIZAKODÁSRA AD OKOT, HOGY JÓL GAZDÁLKODTUNK AZ ELMÚLT ÉVBEN, ENNEK KÖSZÖNHETŐEN A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKKERET TERHÉRE TUDTUNK
PÁLYÁZATI ÖNERŐT TERVEZNI – MONDTA KELEMEN ISTVÁN, KARMACS POLGÁRMESTERE AZ IDEI TERVEIKKEL KAPCSOLATOSAN.

Tradíció, hagyományos és modern technológiákat ötvöző ízletes ételek,
közösségi programok, vadasparki kikapcsolódás. Mindez (további számos lehetőséggel és élménnyel) jellemzője a keszthelyi Vadaskert étteremnek, mely nemrég megújulva nyitotta meg kapuit a vendégek előtt.

– A ballagásom óta kedvelem a Vadaskert éttermet, ahol szüleimmel, barátaimmal később is több családi eseményt
ünnepeltünk. Takács Zoli barátom húsz
éven át üzemeltette az éttermet. Nagy hálával tartozom neki, mert a környékbeli
emberek által kedvelt helyet varázsolt belőle – mondta az étterem vezetője, a vendéglátás területén gyakorlott dr. Zsiga
Zsolt, hozzátéve: tavaly év végén tudták
megvásárolni az éttermet egy barátjával.
Azóta folyamatosak a fel- és megújítások, mégpedig minden területen. – Az
épületen ráncfelvarrások történtek, az
étel- és italválaszték megújítása pedig
folyamatos. Megtartottuk a régi klasszikus vadaskerti ízeket, gondolok itt főleg
a vadételekre, a vadragulevestől a dödöllével kínált vadpörköltön, a vadason, és a
szarvasbélszínen át a Gundel-palacsintáig számos étel maradt a kínálatban. Természetesen akadnak újdonságok, ahogy
további tervek is, hiszen például

halak és borok területén szeretnénk tovább erősíteni. Nemcsak a halászlére
gondolok, hanem például a harcsapaprikásra, amit a magunk által készített túrós
csuszával szolgálunk fel. De a desszertek
tekintetében is izgalmas a kínálat, a lágyan rezgő túrógombóctól a madártejtengerben felszolgált mákosguba-tortáig. Nagyon fontos szempont számunkra,
hogy a lehető legjobb alapanyagokat
használjuk. Ezek többségét a környékbeli termelőktől szerezzük be, követve a
szezonalitást. Amit helyben nem kapunk
meg, az is Magyarországról érkezik az
éttermünkbe. Őrizzük a régi technológiákat, alkalmazzuk például a nagyanyáink
által használt konfitálást, de bevezettünk
korszerű, új módszereket, és a hozzájuk
tartozó professzionális eszközökkel szereltük fel a konyhánkat. A hagyományok
őrzéséből és az újra való nyitottság harmóniájából alakulhat ki megfelelő ételkínálat, amire már most is sok dicséretet
kaptunk, és reményeink szerint a jövőben is maximálisan elnyeri a vendégeink
tetszését.
– A Vadaskert étterem mindig népszerű
helye volt a családi, céges és egyéb rendezvényeknek…
– Bízunk benne, hogy ez így is marad.
Öröm, hogy az újranyitás óta is sokan
választották éttermünket az említett
rendezvények helyszínéül. Közelegnek a ballagások, az egyetemi
sárgulás, az esküvői főszezon,
az ünneplők számára minden tekintetben a legjobbat
kívánjuk nyújtani. Még van
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néhány szabad időpontunk! Két termünk
van, ezeket összenyitva 150 főt tudunk
fogadni. Ugyancsak két terasszal rendelkezünk, az egyik fedett, ott mintegy 80
vendéget ültethetünk le. Jó időben a másik teraszunk is rendelkezésre áll. Újdonság, hogy most jelöljük ki a bográcsozós
helyeinket, ezek további lehetőségeket
kínálnak majd. A „megnyitásukról” minden csatornán, a honlapunkon, illetve a
közösségi médiában is tájékoztatjuk az
érdeklődőket, invitálva őket, hogy jöjjenek, próbálják ki.
– Az étterem különlegessége a vadaskert
volt. Ez továbbra is várja az állatbarátokat?
– Igen. A vadaskert létezik. Jelenleg dámbika és ünő, muflonok és őz otthona,
de tervezzük a bővítést. A gyerekeknek
hatalmas élmény, de természetesen a
felnőttek is szívesen időznek a vadaskertnél, figyelve az állatokat. Számomra
is megunhatatlan a kecsesen mozgó vadakat látni.
– Egy beszélgetés során megemlítette:
közösségi helyként is szeretné „éltetni”
az éttermet.
– Úgy gondolom, hogy egy étterem nemcsak étkezőhely, hanem társasági tér is
egyben, ahol családok, baráti társaságok,
közösségek összejöhetnek. Szeretnénk,
ha a rendszeresen visszatérő vendégeink
jól éreznék magukat, megismernék egymást és kialakulnának olyan beszélgetések, melyek a mindennapok rohanásában
sokunknak szellemi és lelki táplálékot
is jelentenének. E cél érdekében ősztől
kezdődően például beszélgetős esteket,
könyvbemutatókat szervezünk.
– Mindent összevetve, hogyan fogalmazná meg a Vadaskert étterem mottóját?
– A Festeticsek volt vadaskertjéhez méltóan, e hely tradícióit, a vendéglátás hagyományait őrizve, egyre szépülő környezetben nagyon finom ételekkel és
sok-sok szeretettel fogadjuk a vendégeinket. Minden korosztályt, köztük azokat,
akik szeretik a hagyományos magyar ízeket, illetve a gasztronómiai újdonságok
iránt érdeklődőket.

– A település további fejlesztése érdekében megpróbálkozunk a Vidékfejlesztési
Program „Külterületi közutak felújítása”
című fejezetében támogatási kérelmet
benyújtani a Karmacs–Nemesbük közötti mezőgazdasági utak javítására. A
pályázathoz szükséges megközelítőleg
hárommillió forintnyi önrész rendelkezésre áll. Február hónapban a Magyar
Falu Programban több támogatási
kérelmet nyújtottunk be. Harmadik éve
próbálkozunk a „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” alprogramban támogatást nyerni. Reméljük, hogy idén
sikerül lecserélni a 12 éves buszunkat.
A belterületi, leromlott állapotú, szilárd
burkolattal nem rendelkező 175 és 154
helyrajzi számú utak és az ehhez tartozó áteresz szélesítése, bővítése szerepel
a pályázatban, 17 millió forintnyi támogatási igénnyel. Egy járdaszakasz felújítását szeretnénk megvalósítani, szintén

a Magyar Falu Programból ötmillió forint összegben. A Szent Anna-templom
melletti rossz állapotú járdát szeretnénk
felújítani. 2021 telén elkészült a temető északnyugati oldalának kerítése. A
délnyugati oldal kerítésének újjáépítése
is szerepel az idei terveink között, ezzel
egységes, rendezett összképet nyújtó látvány fogadhatja a temetőhöz érkezőket.
Nagy szükség lenne a település belterületét érintő teljes körű csapadékvíz-elvezető árokrendszer helyreállítására is. Ennek
előkészítése, tervezése jelentős anyagi ráfordítást igényel. Idén szeretnénk az előkészítő munkákat elvégezni. A Magyar
Falu Programban az előző esztendőben
több fejezetben is sikeresek voltunk. A
„Kommunális eszköz beszerzése 2021”
kiírásban 15 millió forintot nyertünk
közterületek karbantartásához szükséges
gép beszerzésére. Márciusban átvehettük
a Multi One 5.3K kombi rakodógépet és

a hozzá tartozó fűnyírót és rakodókanalat. Jelentős segítséget fog nyújtani a
zöldterületek és a földutak karbantartási
feladatainak elvégzésében.
Reméljük, hogy a településfejlesztések
nem állnak le, a Kormány a jövőben is
kiemelt figyelmet fordít a vidék fejlesztésére, és az elkövetkező időszakban is
sikeresen tudunk szerepelni a pályázati
programokban.

KÉSZLET

KISÖPRÉS

MOST VAGY SOHA!
Minden alkoholos italt annyiért vehetsz meg,
amennyiért nem is hiszed!
NÉZD CSAK MEG!

www.garaipiviz.hu
KÉRD
INGYENES
KISZÁLLÍTÁSSAL!
2022. MÁRCIUS

AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES, HA
HEZITÁLSZ LEMARADSZ! LEGYÉL TE AZ ELSŐ ÉS CSAPJ LE
KEDVENCEIDRE! NINCS APRÓBETŰS RÉSZ, DE A KÉSZLET
GYORSAN FOGY!

balatoni KRÓNIKA 7

Lesence Art

Lesence vidék kulturális és
művészeti programjai 2022. évben

A „Lesencék vidéke” csatlakozott a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozathoz: KORTÁRS MŰVÉSZETEK A LESENCE VIDÉKÉN.

LESENCEISTVÁND

a meglévő aktív közösségi életére épülő
újszerű, a kortárs művészeti világot
bemutató, kulturális élményközpontú
program létrehozását tűzte ki célul, mely
a térség meghatározó képzőművészeti
eseménye lehet. A rendezvénysorozat a
helyi adottságokra fókuszálva a résztvevőket bevezeti a modern művészetek
világába, megszólítja, aktivitásra sarkalja

őket a legfiatalabbaktól a legidősebb
korosztályig. A programsorozat június
végén egy egyhetes rendhagyó alkotótáborral indul, ahol a helyi és környékbeli
fiatal és alkotók formabontó együttműködése során a digitális művészetben
mélyülhetnek el digitális programokkal
és eszközökkel, mely álló- és mozgóképalkotásban csúcsosodik ki. A programot
Pataki Tibor képzőművész vezeti. Ezt
követően Paczona Márta textilművész
koordinálásával „WOOLCANO
– Ahol a szál kitör!” címmel
egy hatnapos alternatív textil
workshopra invitáljuk az érdeklődőket. A foglalkozás hozzásegíti a résztvevőket a handtufting,
vagyis a kézi tűzésű szőnyegkészítési technika elsajátításához.
A programsorozat a Lesence-vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál
elnevezésű programmal teljesedik
ki. Július 20-tól 31-ig képző- és

iparművészeti tárlatokon, színházi és
táncelőadásokon, zenei eseményeken,
irodalmi programokon vehetnek részt
az érdeklődők, valamint térinstallációk láthatók majd köztereken – számos
művészeti ág képviseltetné magát a Lesence-vidéki településen. Az előadó-művészetet többek között „Az erdő hangja”
címmel Dóra Attila klarinétművész és
Baráth Bálint zongoraművész közös
improvizációja, Pálosi István mozdulatművész, koreográfus és növendékeinek
táncos előadása, az irodalmi vonalat
pedig Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert
közös produkciója képviseli.
A tíznapos intenzív művészeti program
egy kiállítással csendesedik le, s hagyja
nyomait e térségben az ősz folyamán is.
Mindezt úgy, hogy a természet és a környezet adta sajátos kincseket feldolgozza,
beépíti, szemléletet formál, élményt
ad, közösséget épít, kulturális terméket
fejleszt.

A művészet hullámai Balatonedericsen
A LESENCE-VIDÉKI TELEPÜLÉSEK KÖZÜL A LEGTÖBB TURISTA BALATONEDERICSRE LÁTOGAT,
BALATON-PARTI STRANDJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN.
EZÉRT PROJEKTÜNK SORÁN KIEMELT SZEREPET
KAP A VÍZ, A VÍZPARTI HELYSZÍN, A BALATONI
ÉLETÉRZÉS.
Projektünk során egy olyan komplex
programsorozatot kívánunk megvalósítani, mely a település életében meghatározó kulturális értékkel bír. A képzőművészet olyan területeit kívánjuk elhozni
a településre, mely a látogatók számára
aktivitás, a kreativitás kibontakoztatását teszi lehetővé. Július első napjaiban
egy papírművészeti alkotótábor kerül
megszervezésre; egymásra talál itt a
papír, a víz és az újrahasznosítás, mely
a papírművészet által ölt formát. Az
ötnapos program egy látványos kiállítás-

sal zárul. Majd a művészek leköltöznek
a partra, s a LIDO ART kezdeményezéssel bevonják az alkotás folyamatába a
strandolókat.
A LIDO ART program célja, hogy egész
nyáron helybe vigyük az településen
élők és nyaralók számára a képzőművészetet és az irodalmat egy kis humorral
megfűszerezve. A programok között sze-

repel kortárs magyar szerzők műveinek
színpadra állítása, interaktív színházi
családi programok, szabadtéri kiállítások stb. Rendezvényünkkel igyekszünk
minden korosztályt megszólítani, s
számukra maradandó élményt nyújtani.
Képzőművészeti és irodalmi programjainkkal Balatonederics települést be kívánjuk emelni a Balaton vérkeringésébe.

Uzsa,

az ékszerdoboz
Uzsa egy kis ékszerdoboz
Veszprém megye peremén.
A településhez szorosan kötődik Koscsó László kortárs
képzőművész, akinek több
kezdeményezése is volt az elmúlt időszakban a település
kulturális életének színesebbé tételére. E szoros kötődést
kihasználva kívánjuk településünkön a képzőművészetet
több kapcsolódási pont révén megerősíteni az UzsART
Művésztelep létrehozásával,
hogy idővel a település és a

térség meghatározó kulturális és képzőművészeti
központ lehessen.
Az UzsaART programmal
célunk, hogy a nagyközönség számára megmutassuk
Uzsa település természeti
és épített környezetét, az itt
élők mindennapjait. A július
utolsó két hetében megvalósítandó művésztelep idején
várjuk a kreatív látogatókat,
akik szívesen elmélyítik
technikai tudásukat, szabadjára engedik kreativitásukat

Zene ZALAHALÁPON
A HALÁP EDDIG MÉLTATLANUL MELLŐZÖTT, A BÁNYÁSZAT ÁLTAL
MEGSEBZETT, MÉGIS IZGALMAS TANÚHEGYÉNEK KIVÁLÓ AKUSZTIKAI ELŐNYÉT KIHASZNÁLVA SZERETNÉNK A HELYET A NAGYKÖZÖNSÉG ELÉ TÁRNI ZENEI KONCERT SZERVEZÉSÉVEL.
Programunk során
egy lazításra alkalmas,
„pokrócos” hangulatot
adó, fesztiváljellegű
programot képzelünk
el, s közben egyedi zenei élményt nyújtunk,
amelynek különlegességét a megismételhetetlen akusztikus hangzás és
a páratlan természeti környezet adja. A programot
hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre, azzal
a céllal, hogy színesítsük a térség programkínálatát,
s mely kapcsán a település bekapcsolódik a megye
művészeti életébe.
A rendezvényeken lehetőséget biztosítunk két hazai,
szárnyait bontogató előadónak, zenekarnak a bemutatkozásra. A két előprogramot követi a rendezvény
fő programeleme, egy zenei nagykoncert, egy hazai zenekar különleges akusztikus műsora. A zenei
produkciók mellett számos kísérőprogram is szerepel
a szervezők repertoárjában, többek között szabadtéri
kiállítás, gasztroterasz, gyerekprogramok és látványos
tűzgyújtás.
A rendezvény kulturális és művészeti kapcsolódási
pontok, baráti kapcsolatok, közösségek kialakulásának
színtere lehet.

elismert művészek társaságában. 2022-ben festők
mellett grafikusművészek,
fotóművész, szobrászok
is kapnak meghívást. Az
alkotótelep ideje alatta
gyermekeket invitálunk
interaktív vizuális művészeti
workshopokra, melyek során
örökre szóló barátságot köthetnek a művészet számos
műfajával. A program során
számos közösségépítő programot szervezünk egy kis

kultúrával megfűszerezve.
Az alkotóprogramok mellett
az ide látogatók bábjátékokat, színházi előadásokat
tekinthetnek meg.
Az UzsART Művésztelepen
készült alkotásokból július
31-én nyílik kiállítás ünnepélyes keretek között, ahol
átadásra kerül az UzsART
Díj. A kéthetes aktív programot egy zenei koncerttel és
a tér fényfestésével kívánjuk
lezárni.

Zene és irodalom

HEGYMAGASON
A TAPOLCAI-MEDENCE KÖZEPÉN KIEMELKEDŐ CSODÁLATOS HEGY, A SZENT
GYÖRGY-HEGY EGYEDÜL, MÉLTÓSÁGTELJESEN ÁLL A MEDENCE KÖZEPÉN, KÖRBEVÉVE A TANÚHEGYEK SEJTELMES VILÁGÁVAL. E KÜLÖNLEGES VILÁGBA KÍVÁNJUK A PROGRAMJAINKKAL ELKALAUZOLNI A RÉSZTVEVŐKET MÁJUSTÓL OKTÓBERIG.
Hegymagason hagyománya van a
komolyzene szeretetének. Korábban is már több alkalommal szólalt
meg hangszer a helyi templomban.
„Zenés estek a Szent György-hegyen” programunkkal a zene iránti
szeretet élményét kívánjuk fokozni
egy ötalkalmas komolyzenei rendezvénysorozattal, érdekes beszélgetésekkel és gasztroélményekkel
összekötve. A programra meghívott művészek között tudhatjuk
már Csermák Éva hegedűművészt és növendékeit, a Gadó Gábor
Quintetet és Szarka Gyula Kossuth-díjas gitárművészt. 2022-ben
Hegymagas is csatlakozik a 2019-ben a Filharmónia Magyarország
szervezésében életre hívott Orgonák Éjszakája országos programsorozathoz, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az orgonához
kapcsolódó zenei élmények kimagasló kultúraformáló erejére.
A település kulturális élete a legkisebbeket is elevenen érinti. Az
elmúlt évben egy helyi ihletésű, illusztrált mesekönyv került összeállításra Naphegy Lovag – A Szent György-hegy históriája címmel,
melynek bemutatására ez év májusában kerül sor. A mesekönyv
szerzője, Császár Levente és illusztrátora, Papp Norbert meghívásával történő ünnepélyes bemutatót további öt alkalommal
meseolvasást népszerűsítő programok követi kicsiknek és szüleiknek egyaránt.
Összeállították: Egyed Enikő, Dancs Zoltán

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa program támogatásával jött létre.
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Húsvéti sonkát a Halászcsárdából
Aki szeretné, hogy igazi sonka kerüljön az ünnepi asztalára húsvétkor, annak nincs más tennivalója,
mint hogy ellátogasson a Keszthelyi Halászcsárdába. Az étterem pincéjében sorakoznak a házi készítésű finomságok. Április 4-től bárki megvásárolhatja őket.
– Öt esztendeje döntöttünk úgy, hogy
saját magunk készítünk húsvéti sonkákat, magyarosan, autentikus módon
– fogalmazott Szita Gábor, a Keszthelyi Halászcsárda egyik tulajdonosa,
hozzátéve: a minőségi húsokat sóban
érlelik három hétig, majd az átmosást
követően akácfüstön tartják őket. –
Tarja, bőrös karaj (angolszalonna) és
bőrös comb van a repertoárunkban,
a darabok 2–2,5 kilogrammosak és
csont nélküliek. A sonkákat április
4-étől mindennap 10 órától az étterem
zárásáig, 21 óráig lehet megvásárolni
a Halászcsárdában, amíg a készlet tart.
Előrendelést is felveszünk, s tudni kell,
hogy a darabokat egyben értékesítjük.
Mivel a húsvéti sonkák a pincében
sorakoznak, a vásárlók az ételekhez helyben rögtön választhatnak a minőségi borok közül is.
A Keszthelyi Halászcsárda egyébként a megszokott kedves
kiszolgálás és a nyugalom mellett húsvéti ételajánlattal (főtt
sonka, tojás, torma) is várja a vendégeit az ünnepnapokon.

Keszthelyi Halászcsárda

Keszthely, Csárda utca 9.
Telefon: 06 83 310 036
Telefon: 06 30 692 6656
E-mail: szitagabor@yahoo.com
Web: www.halaszcsardakeszthely.hu
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Rendeléseiket
leadhatják

Nyitvatartás
H – P 8.00–17.00
Szo 8.00–13.00

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

telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580
vagy személyesen
a boltban:
Viva Virág
Keszthely, Piac tér

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
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TAVASZI TÁJAK,
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

Mendelssohn
Kamarazenekar
Kováts Péter - művészeti vezető
Szabó Ildikó - cselló
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Keszthely, Balaton
Színház

BÜKK

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

In and Out szőnyeg

4 m széles tekercsben 4.999,-Ft/m²

%

2022. április

7–10.

(kül-és beltéren is használható) 50x80 cm-től
2.490,-Ft/db-tól

DIEGO

20% kedvez
mény darab
függönyre, ka szőnyegre,
rnisra,
díszpárnára
és tapétára!
*
www.diego.hu/a
ruhazak
Kuponkód: DIE
GO2022
*A kedvezmény
egyéb akc
nem vonható öss iókkal
ze!

Forte V+ Monroe
10 mm laminált padló

Árnyékol
ó ro
a Diego-t lók
ól!

Ibiza műfű

(kopásállóság: 33-közületi)
5.699,- Ft/m²

(30 mm feletti szálmagasság) 2 m szélességben 6.999,-Ft/m²

• Rakható mennyezetre,
falra és ablakra is.
• Day and Night és blackout
változatban.
• Különböző mértekben kapható.
• Színek: fehér, beige barna szürke.
• Készletről is!

Resist Chalet 8 mm vízálló
laminált padló
(kopásállóság: 33-közületi)
5.999,-Ft/m²

Az árak visszavonásig érvényesek.

APAÁLLAT

SZEMÉLYES
ADAT

MAGA
UTÁN
HÚZ

UNITED
KINGDOM

HAS
HATÁRAI!
HUNGARY R.
FÉLRETESZ,
MÁSKÉPP

AZ UNG
FOLYÓ
UKRÁN NEVE

ÉDESAPA

TEMPLOMOK
ABLAKOS
KUPOLÁJA

NŐI NÉV

SÖTÉT
NAPSZAK
FORRÁS
KINAI
TÁRSASJÁTÉK

NEM
PIROSODÓ

Keszthelyi Rendőrkapitányság

ANTIMON
VEGYJELE

BÚG
NITROGÉN
KONYHAFŐNÖK
SÚLYARÁNY,
RÖV.

Előfordulhat, hogy látunk az út szélén vagy lakott
területen kívül sétálni idős, láthatóan zavartan
viselkedő személyt. Ekkor gondoljunk arra, hogy
lehet, hogy segítségre szorul. Előfordulhat, hogy
otthonról szándékozott valamilyen céllal elindulni,
azonban elfelejtette a célt, nem emlékszik az útra,
vagy különösebb indok nélkül indult el. Orvosi
kezelés alatt álló személy is lehet, így a zavart viselkedés több okból is indokolt lehet. Álljunk meg,
kérdezzük meg tőle, hogy hívják, honnan jött és
hova szeretne menni. Amennyiben ezekre a kérdésekre zavart vagy furcsa, bizonytalan válaszokat
kapunk, akkor tegyünk meg annyit, hogy betelefonálunk a 112-es segélyhívószámra és elmondjuk,
hogy hol és milyen személyleírással rendelkező
emberrel találkoztunk, mi volt furcsa a viselkedésében. Amennyiben eltűnt személyről érkezett
be korábban a rendőrséghez információ, akkor az
ilyen jellegű jelzések sokat segíthetnek az eltűntek
felkutatásában, megtalálásában.

B

SZABÁLYT
MEGSZEG

BORSODI
KÖZSÉG

Felhívás zavart személyekkel
kapcsolatban

VÁLOGATÁS

A GONDOLAT
2. RÉSZE

LEINER
LAURA
GONDOLATA
1. RÉSZ

Rendőrségi Hírek

MISIKE

UGYANAZ
VÉGE!

BIZTOS
(TIPP)

MAGYAR TÁVIRATI IRODA

SZÁNALMAT
ÉREZ

NEM
AMAZ

NYILVÁNTARTÁS

EURÓPAI
NÉP

ETET
(KÉT SZÓ)

TAXIT
MEGÁLLÍT

BORONÁL
HARMADIK
SZEMÉLY
... WEST;
EGYKORI AM.
FILMCSILLAG

A GONDOLAT
3. RÉSZE

SZENT,
RÖV.

LEJJEBB
TÖRÖK
FÉRFINÉV
PENGETŐS
HANGSZER
A GONDOLAT
4. RÉSZE
VANÁDIUM

„VÉGZET
ASSZONYA”
RIBONUKLEINSAV RÖV.

BORÓKAPÁLINKA

... RENO;
FRANCIA
SZÍNÉSZ
GAUSS
JELE
HATODRÉSZ!

A „VÖRÖS”
BOLYGÓ

TALON
HANGZÓI!

ARRAFELE!

JELENKOR

KÁOSZ

FŐNÉV,
SZAKSZÓVAL

ÍZ VÉG!

FÉLÁR!

IDŐ JELE
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Az inspiráció új forrása.
Vadonatúj Kia Sportage Plug-in Hybrid.

A Kia vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid modellje amellett, hogy mozgásra ösztönöz, fel is tölt
kreatív energiával. Elegáns, erős és modern külsejének, valamint az elektromos- és a hibrid hajtás
összhangjának köszönhetően rendkívül hatékony társ vezetés közben.

Gadácsi Autóház Kft.
8360 Keszthely, Tapolcai u. 54.
83 511 040 | www.kiagadacsi.hu

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális
jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés
nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.
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