
VI. ÉVF. 9. SZÁM  •  2020. MÁJUS 8. 

Jó ütemben halad 
a Vadászati Múzeum bõvítése

9. oldal

A vírus nem akadályozta 
 az útfelújításokat

8. oldal

Újabb értékes leletek 
kerültek elő

10. oldal



2 32020. Május 8.   Balatoni KRÓNIKABalatoni KRÓNIKA   2020. Május 8.

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a 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.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 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.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Ahogy eddig, úgy a központi szabályozások betartásával 
a jövőben is megfontolt, kellően óvatos döntéseket hozunk 
annak érdekében, hogy a keszthelyi lakók egészségét 
megőrizzük, illetve a gazdaságot életben tartsuk, újraindítsuk, 
annak szereplőit segítsük – fogalmazott Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere, mikor az aktualitásokról kérdeztük.

– Közel két hónapja áll fenn a veszély-
helyzet, melynek kezdetén már fontos 
szabályokat léptettünk életbe. Az embe-
rek érdekében első lépésként felkészí-
tettük a szociális ellátórendszerünket a 
megnövekvő igényekre, valamint meg-
hoztuk az egészség megőrzése érdekében 
elengedhetetlen intézkedéseket – fogal-
mazott, hozzáfűzve: a költségvetéssel 
kapcsolatosan – annak átvizsgálását kö-
vetően – ugyancsak döntéseket hoztak. 
A kiadási oldalon minden olyan tételt, 
mely nem volt pályázati határidős, illet-
ve nem volt feltétlenül szükséges a napi 
munkához, felfüggesztettek. – A költség-
vetést, annak járványüggyel kapcsolatos 
gazdasági vonatkozásait folyamatosan 

vizsgáljuk, s készítjük elő a költségvetés 
módosítását. Egyre több a konkrétum, 
de szeretnénk pontosan látni a járvány 
okozta veszteségeket. A költségvetés át-
dolgozására akkor kerülhet sor, ha pon-
tosan látjuk a kiadási és bevételi oldalon 
jelentkező számokat. Ami a veszélyhely-
zetben fontos teendő, az az idősottho-
nunkra való kiemelt figyelés. Az elsők 
között szigorítottuk az intézmény műkö-

dési szabályait, az intézkedések jelenleg 
is érvényben vannak, s a lakók egészsége, 
élete érdekében a teljes biztonság létéig 
fenn is maradnak. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a Balaton-part (és egyéb 
érintett közterületek) lezárása helyes 
döntésnek bizonyult, a lakók túlnyo-
mó többsége fegyelmezett volt. Ezúton 
mondok köszönetet mindenkinek, aki a 
járvány elleni védekezésben és minden 
ezzel kapcsolatos munkában tevékenyen 
vett részt.

Nagy Bálint hangsúlyozta: céljaik kö-
zött szerepel, hogy a gazdaságot életben 
tartsák, újraindítsák, annak szereplőit 
segítsék.

– Ahogy országosan, úgy helyben is 
fontos teendő, hogy a megfelelő 
gazdasági lépéseket megtegyük. Fi-
gyeljük a kormányzati döntéseket, 
s az elkövetkezendő időszakban is 
felelősségteljesen mérlegelve – ter-
mészetesen a lakosság egészségé-
nek megőrzését szem előtt tartva – 
megfelelően óvatos intézkedéseket 
hozzunk a város gazdaságának jö-
vője érdekében. Mert tudjuk, hogy 
a járvány egyszer véget ér, nekünk 
pedig feladatunk, hogy felkészül-
jünk az azt követő időszakra is. 
Folytatjuk a megkezdett munkát. 

Februárban egy olyan stabil költségvetést 
fogadott el a képviselő-testület, melynek 
köszönhetően az elmúlt hetekben gond 
nélkül tudtuk finanszírozni az előre nem 
látható, nem tervezett kiadásokat. A kép-
viselő-testületre visszatérve: a veszély-
helyzetben a polgármester gyakorolja a 
döntési jogkört, s bár a testületi üléseket 
ennek értelmében nem hívjuk össze, az 
összes előterjesztés elkészül, s azokat vé-

leményezésre minden képviselő megkap-
ja. Ezek alapján hozom meg a döntéseket. 
Hozzáteszem: nemcsak a döntés, de a fe-
lelősség is az enyém.

Az eddigi időszakban zökkenőmente-
sen működött minden, s a beruházások, 
fejlesztések jó része is zajlik.

– A beruházásokkal, fejlesztésekkel 
kapcsolatos irányvonalakat korábban 
meghatároztuk, ezekhez képes a járvány-
helyzet jócskán okozott változásokat, il-
letve csúszásokat. De sok beruházás zajlik 
Keszthelyen jelenleg. Megújul mindhá-
rom strandunk, régi igényeknek megfe-
lelően fejlesztjük az ipari parkunkat. Ha-
marosan átadjuk az ingyenes belvárosi 
B+R parkolót, de megújul a Csapás út, s 
hamarosan a Tapolcai úton is elkezdőd-
nek a munkálatok. Több önkormányzati 
intézményben energetikai fejlesztésekkel 
kapcsolatos munkák zajlanak.

A polgármester kiemelte: az önkor-
mányzat az eddigieknél sokkal nagyobb 
szabású, minőségibb rendezvényeket 
tervezett az idei évre, a veszélyhelyzet e 
tekintetben is új helyzetet teremtett.

– Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy mi-
kor ér véget ez a helyzet, mi azonban ké-
szülünk. S bár a tervezett programokat 
az adott időszakban sajnos nem tudjuk 
megtartani, készülünk a jövőre. Addig is 
a keressük a lehetőségeket, hogy a helyi 
közösségeket – a gazdasági szereplőkhöz 
hasonlóan – miként tudjuk segíteni.

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

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

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

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

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

A Keszthely Ifjúsági Kerekasztal,  
valamint a Keszthely Összefog se-
gítőcsoport folytatja a szájmaszkok 
osztását a keszthelyiek körében. 
Akinek még nincs mosható textil 
maszkja és szüksége van rá, hív-
ja az Ifjúsági Kerekasztal tagjait a 
0620/26-26-796-os telefonszámon, 
vagy keresse a Keszthely Összefog 
segítőcsoportot a Facebookon vagy a 
0620/34-88-750-es telefonszámon. 

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. május 22-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

2020. május 4. (hétfőtől) 
megnyitom állatorvosi rendelőmet 
Keszthely, Tapolcai út 55. sz. alatt  

(régi Colors Disco)

MEGNYITOTTUNK!
Dr. Virág Zsolt  

kisállatgyógyász-szakállatorvos

Tel.: 06 30 520-0467

Rendelőnkben az állatgyógyászati készítmények 
és kellékek széles választéka megvásárolható!

Nyitva: H, SZ, P: 15.00-18.00 K, CS: 9.00-11.00 óráig.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 teljes körű belgyógyászati,  
sebészeti, geriátriai ellátás
digitális röntgen
Doppler ultrahang
saját labor  
és hormon vizsgáló

Megfontoltan 
és kellően óvatosan 
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Nincs koronavírussal fertőzött  
az ESZI Idősek Otthonában 
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– Az ügyek és megoldandó 
feladatok javarészt nem vol-
tak ismeretlenek, hisz tíz éve 
vagyok önkormányzati kép-
viselő. Jöttek új felvetések, 
új ügyek, melyeket a régiek 
mellett is kezelni kellett. Sok 
szép rendezvényen köszönt-
hettem a megjelenteket. Régi 
és új közösségek hagyomá-
nyos és újszerű eseményei 
segítették összetartozásun-
kat. Megválasztásomkor el-
sődlegesen a szociális és la-
kásügyeket kaptam feladatul. 
Mint belvárosi önkormányzati képviselő 
nem volt ismeretlen számomra a terü-
let, hiszen számos ilyen bérlemény van 
a körzetemben. Nehéz és szép feladat ez. 
Az elmúlt időszakban sok időt fordítot-
tam rá, hogy kapcsolatba kerüljek olyan 
önkormányzati bérlakásban lakókkal, 
akik a város más területein élnek. Sok 
hasznos tapasztalatot szereztem. Nagy 
figyelmet fordítok arra, hogy az emberek 
helyzetét, körülményeit megismerjem. 
Telefonos egyeztetés után sok keszthe-
lyivel találkoztam az irodámban vagy a 
lakóhelyén; többekkel beszéltem telefo-
non, messengeren. Tény, hogy többen 
szeretnének önkormányzati lakást, mint 
amennyi van. Nagyon nehéz helyzetben 
vettük át az önkormányzatot, számos, 
régóta húzódó problémával. Fontosnak 
tartom, hogy jó szóval, segítő tanáccsal, 
javaslattal hagyhassák el az irodát. Fo-
lyamatban van a lakásigénylők listájának 
összeállítása is. Feladatkörömhöz tarto-
zik a lakás- és szociális ügyekkel érin-
tett pályázatok segítése is. A „Keszthely 
hazavár” program lakásfelújítási része 
hamarosan el tud indulni, és pályázat út-
ján elfoglalhatják otthonukat fiataljaink. 
A projektben még lesz lehetőség egyéb 
anyagi támogatások elnyerésére is. A 
szociális támogatásokban a tapaszta-
latok alapján változásokat eszközöltünk, 
melyek könnyítik a rászorulók életét. A 
„Keszthely hazavár” programon túl egy 
másik projektben is van lehetőség fia-
tal családoknak lakhatási támogatáshoz 
jutni. Keszthely egy jelentős ingatlanál-

lománnyal rendelkező város, mely sok 
esetben nagyon rossz állapotban van. A 
vagyonnal gazdálkodni a jó gazda gon-
dosságával szeretnénk. Az ötvenes évek-
ben államosított ingatlanokat nem tud-
ták a városi tanácsok és önkormányzatok 
karbantartani. Szeretnénk, ha minél több 
elhanyagolt épület gazdára, bérlőre talál-
na, és a nehéz anyagi helyzet ellenére fel-
újításra kerülnének. Ennek szellemében 
teljesen új lakáskoncepció lesz. A képvi-
selő-testület jóváhagyása után hamaro-
san megindulhat a változás.

Újabb feladatok és ügyek kerültek elő-
térbe a járvány és a veszélyhelyzet meg-
jelenése óta. 

– Már az első hetekben meg kellett 
szerveznünk az idősek ellátását. Az elvá-
rás a 70 év felettiek segítése volt, de már 
a 65 év felettieket is bevontuk a lehető-
ségbe. Keszthely lakosságának negyede 
65 év feletti. Az ő segítésük nem könnyű. 
Azokra gondoltunk elsősorban, akiknek 
sem a családban, sem a szomszédságban 
nincsen segítségük. Egy központi tele-
fonszámon és e-mailen lehet jelentkezni. 
Megszerveztük az élelmiszerellátást. Há-
romféle hideg élelmiszercsomag és egy 
higiénés csomag került összeállításra, va-
lamint meleg ebédet tudunk biztosítani 
térítés ellenében az igénylőknek. A pos-
tai csekkbefizetésben és a gyógyszertári 
receptkiváltásban is tudunk segíteni. A 
jelentkezésből azt látjuk, hogy sokaknak 
megoldott az ellátása. Ez nagy öröm, hi-
szen feléledni látszik az egymás segítése, 

az odafigyelés. Köszönet érte 
mindenkinek. Segíteni sze-
retnénk a vállalkozásokat is. 
Ezért közzétettük a készétel- 
és az élelmiszer-házhozszál-
lítással foglalkozók listáját 
Keszthely város honlapján, 
a keszthely.hu/hirek olda-
lon. Legalább ők vészeljék át 
könnyebben a veszélyhelyze-
tet. Ötvenszázalékos enged-
ményt adtunk a kereskedel-
mi, vendéglátó- és kulturális 
vállalkozások helyiségbérleti 
díjaiból. Lehet élni a halasz-

tott és részletfizetés lehetőségével. 

Nagy igény mutatkozik a védőmasz-
kokra, sokan érdeklődnek iránta. Ifjú-
sági egyesületünk tagjai önkéntes mun-
kában szállítják ki azokat a maszkokat, 
melyeket felajánlásokból kapunk. Büsz-
ke vagyok rá, hogy olyan településen 
élhetek, ahol a bajban ilyen összetartók 
az emberek. Civil kezdeményezésre 
indult meg a maszkok varrása a város 
több pontján, névvel és névtelenül! Ér-
keztek anyagfelajánlások, önkéntes var-
rónők jelentkeztek. Szakképző iskolánk 
példamutatóan magára vállalt jelentős 
munkát. 1500 maszkot varrtak. Kö-
szönet érte. Vállalkozók ajánlottak fel 
orvosi maszkokat, és adták át nekünk, 
hogy eljuttassuk azokhoz, akiknek a 
legjobban szükségük van. A járvány-
nyal kapcsolatosan további feladataink 
vannak. Át kell gondolnunk városunk 
költségvetését, hiszen bevételeink is 
megcsappannak. Várhatóan kevesebb 
lesz az adó- és egyéb bevétel, mint pél-
dául a bérleti díjak, közterület-foglalás, 
parkolás, strand stb. Bízva a járvány-
veszély mielőbbi elmúltában gazdasági 
programunk megújításán dolgoztunk 
az elmúlt időszakban. Több átfogó prog-
ramot készítettünk elő. Tettvágyunk tö-
retlen, előremutató változásokat szeret-
nénk elindítani és véghezvinni szeretett 
városunkban. Munkánkban továbbra is 
számítunk Keszthely lakosságára, a civil 
szervezetekre és a szakemberekre, hi-
szen egységben az erő. 

Vozár Péterné alpolgármesternek eseménydúsan telnek a napjai. A szociális és lakásügyek 
mellett a járvánnyal, veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatokból is kiveszi a részét.

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

A honvédelmi miniszter április 20-án 
értesítette az intézményt, hogy térítés-

mentesen el fogják végezni az épület teljes 
fertőtlenítését. Erre március 27-én és 28-án 

sor is került. A kaposvári Boconádi Szabó 
József Logisztikai Ezred szerződéses  

és tartalékos katonái alkoholos  
fertőtlenítővel és hipóoldattal hajtották 
végre az akciót. Az intézmény vezetése 

kérte, hogy két nap alatt végezzék el a 
műveletet, mert így tudták ideiglenesen 

áthelyezni a lakókat a szinteken. 

A városvezetés kiemelt figyelmet  
fordít az általa működtetett idősek  

otthonára – mondta Nagy Bálint.  
A polgármester azt tervezi, hogy a dolgo-

zókat letesztelik koronavírusra, hogy még 
tovább növeljék a biztonságérzetet. 

A kapcsolattartáshoz a világhálót hívták segítségül a dol-
gozók. Videóhívásokat tartanak a lakóknak, hogy a hang 
mellé kép is társuljon. Az ESZI munkatársai szerint ez 
sokat jelent az idős, akár demens ellátottaknak. Királyné 
Domaházi Csilla, az Egyesített Szociális Intézmény vezető-
je elmondta, most sokkal többet beszélgetnek az idősekkel, 
sokkal több mosoly, sokkal több olyan gesztus van, ami pó-
tolja valamilyen szinten a hozzátartozók hiányát.

Az intézményvezető hangsúlyozta, nincs fertőzött sze-
mély a házban. A dolgozók és lakók biztonsága érdekében 
számos intézkedést vezettek be. Bezárták az Idősek Klubját, 
a nappali ellátásban részesülők sem léphetnek be az intéz-
ménybe, a bejárós étkezőknek is egyszer használatos éthor-
dókban szállítják az ételt. Az ellátottak testhőmérsékletét 
naponta kétszer mérik, és izolációs szobákat is kialakítottak 
arra az esetre, ha fertőzésveszély miatt valamelyik lakót el 
kellene különíteni.

Az operatív törzs rendelkezésének megfelelően március 8. óta látogatási tilalom van a keszt-
helyi idősek otthonában. Csak a dolgozók léphetnek az épületbe, így az idősek húsvétkor sem 
találkozhattak szeretteikkel. 

Töretlen tettvágy, 
    előremutató változások
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Rendhagyó évadnyitó 
– kisfilmmel ünnepelt Keszthely

Keszthely turisztikai értékei, természeti adottságai, történelmi múltja és hagyományai várni fogják  
a vendégeket a járvány után is. Ez az üzenete annak a videónak, melyet a Polgármesteri Kabinet  
és a Keszthelyi Televízió készített. 

Keszthely szépségét, egyediségét és hangulatát 
is felidézi a kisfilm. Olyan közismert személyek 
fogalmazzák meg a jelen helyzettel kapcsolatos 
gondolataikat, mint Gyanó Szilvia néprajzkutató, 
Pampetrics Milán borkereskedő, Rúzsa Magdi 
énekesnő, Szálinger Balázs költő, Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő, Nagy Bálint polgármes-
ter. A város első embere úgy fogalmaz: a járvány 
az idei évben felülírta terveiket, így több rendez-
vénnyel együtt elmaradt az évadnyitó is. 
A polgármester szerint a sok lemondással, szo-
morúsággal járó helyzeten „együtt túl leszünk.”
A hagyományos balatoni évadnyitó egyik fő 
mozzanata a tó megkoszorúzása. A járványügyi 
helyzet miatt erre április 30-án, szűk körben ke-
rült sor. Keszthely polgármestere két cserkész társaságában dobta be a koszorút a Balatonba, bízva abban, hogy a nehézségeken 
minél előbb túl lesz a város.
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Tehetünk azért, 
hogy ne legyünk depressziósak

„Ebben a helyzetben felerősödhet a 
félelem például attól, hogy hozzátartozó-
ink, barátaink, ismerőseink vagy akár mi 
magunk elkaphatjuk ezt a betegséget és 
továbbadhatjuk valakinek. Az is zavar-
hat, hogy nem tudjuk a családunknak 
megadni azt a minimális szükségletet, 
amit igényelnének, abból kifolyólag, hogy 
vannak, akik a munkájukat is elvesztet-
ték” – mondta el Tolvéth Zsófia pszicho-
lógus.

A szakember szerint ez ellen 
az állapot ellen lehet tenni. 
Jó tanács lehet egy napirend 
kidolgozása, a rendszeresség 

ugyanis ellensúlyozza a tehetetlenség 
érzését. A hobbitevékenységek is nagy-
ban hozzájárulhatnak a jobb kedvhez, 
valamint a relaxációs gyakorlatok is 
javasoltak. A pszichológus hozzátette, 
fontos, hogy képesek legyünk ezekben 
a napokban is értelmet adni az életünk-
nek, a napjainknak.

Hangsúlyozta azt is, hogy csak hiteles 
forrásokból szerezzük az információkat, 

de ne csak a hírek hallgatása, olvasása 
tegye ki a napunkat.

Tolvéth Zsófia kifejtette azt is, hogy 
az egyedül élők számára még nehezebb 
lehet a kialakult helyzet, de fontos, hogy 
ők is feltalálják magukat például kerti 
sétával, fényképek nézegetésével, ame-
lyekhez pozitív élményeket köthetnek. 

A szakember felhívta a figyelmet, ha 
valaki mégis érzi magán a tüneteket, 
ha kétségbeesett vagy magányos, és 
nem tud kihez fordulni, bátran hívja 
fel a segélyvonalakat.

A koronavírus-járvány miatt sokan maradhatnak otthon. 
Ez viszont bezártságérzést kelthet, mely akár szorongáshoz, 
depresszióhoz is vezethet. Ezeknek számtalan tünetük lehet, 
mint a testi fáradság érzése, az étvágytalanság vagy éppen  
a megnövekedett étvágy, az alvászavarok, a koncentrációs  
zavar, értéktelenség, reménytelenség érzése. Ugyancsak jel 
lehet az ingerlékenység és a türelmetlenség is. 



A régió egyik legnagyobb beruházása, az M76-os gyors-
forgalmi út építése a végéhez közeledik. Az M7-es autópá-
lya holládi felhajtójánál a hamarosan elkészülő körfor- 
galmat már május végén átadják. Az M76-os „okosútnak” 
ez lesz az egyik végpontja, az elkészültét követően ebben  
a körforgalomban lehet ráhajtani vagy letérni róla.

Az építkezés első ütemében a Balatonszentgyörgy és 
Hollád közötti, 5,6 km-es útvonal van a legelőrehaladottabb 
állapotban. A Balatonszentgyörgy melletti, 366 méter  
hosszú vasbeton hídon is zajlik a munka. Kiss Boglárka,  
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője is meg-
erősíti: „Ezen az 5,6 kilométeres szakaszon a legjelentősebb 
műtárgy a híd. A pályalemez egy nyílás kivételével minden-
hol elkészült, és jelen pillanatban a szigetelésen dolgozik  
a kivitelező.”

„Okosút” azért lesz, mert Magyarországon itt tesztelik 
majd elsőként a vezető nélküli járműveket nyílt környezet-
ben. Ehhez egy zalaegerszegi tesztpálya is kapcsolódik a jö-
vőben. „Nincs a világon még egy olyan tesztpálya, amelyhez 
tesztút is kapcsolódik. Zalaegerszeget összekötjük az M7-es 
autópályával, hiszen Zalaegerszeg mellett nem megy el 
autópálya. Viszont minden befektető azt kérte tőlünk, hogy 
olyan összeköttetése legyen a városnak a főutakkal, amely 
méltó a megközelítésre” – mondta el Vigh László miniszteri 
biztos.

Az eredeti terv szerint július 31-ig elkészül a kivitelező.  
A projekt 170 milliárd forintból épül meg.

Okosútként  
működik majd

Balatoni KRÓNIKA   2020. Május 8.

Jó ütemben halad a Vadászati Múzeum bővítése
A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében egy 1,5 milliárdos 
beruházás részeként új diorámák épülnek a Vadászati Múzeum-
hoz mintegy egymilliárd forint értékben. A kivitelezés február 
24-én kezdődött el. A koronavírus miatt kialakult helyzetben 
sem várható nagy csúszás az építkezés ütemében. Mára lát-
ványos részéhez érkezett a bővítés. A kivitelező január végén 
vette át az építési területet, és február 24-én a területkitűzést 
követően a földkitermeléssel elkezdődtek a munkálatok. A két új 
kiállítórészen területenként 16 db betonoszlop található, melyek 
kiöntésével is végeztek már. Az utolsó daraboknak még száradni 
kell, addig a zsaluanyagot nem tudják lebontani. A betonosz-
lopokon álló szerkezet pontosan olyan, mint amilyen az épület 
elején, a fogadórészen található. Ezt tükrözték a múzeum hátsó 
részéhez, és az épületen belül is két új diorámát fognak kialakí-
tani. Egy Ázsia-diorámát, ahol egy ősemberbarlangon keresztül 
fognak bejutni a látogatók, és egy afrikai diorámát, melyek töké-
letesen illeszkednek a múzeum látogatói útvonalába. A Vadászati Múzeum fejlesztése a „Nemzeti Kastély- és Várprogram 
turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című projekt 1,5 milliárdos csomagjának csak egy része. Pálinkás Róbert, 
a Helikon Kastélymúzeum igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy a projekthez tartozik még a madárpark fejlesztése 
is, illetve gépészeti megújítás a kastély főépületében, továbbá a tükörterem restaurálása. Utóbbi keretében az ablakok 
festését, felújítását végzik el. Az igazgató szerint ez az az időszak, amikor fejleszteni kell. A tulajdonosi joggyakorló, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség is pontosan ezt gondolja, mondta el az igazgató, s ezért már új fejlesztési terveken dolgoz-
nak. A hamarosan lejáró uniós ciklusban már újabb felkérést kapott a Helikon Kastélymúzeum, így a turisztikai attrakció-
fejlesztésben továbbra is dolgoznak. Elmondható, hogy a Helikon Kastélymúzeum történelmi fejlesztés előtt áll, aminek 
egyik nagy állomása a Vadászati Múzeum bővítése. A koronavírus miatt kialakult helyzetben sem várható nagy csúszás 
az építkezés ütemében. A beruházás előreláthatólag 2021 végén fejeződik be, és 2022-től a kialakított kiállításokkal már 
ugyanolyan kép fogadja a látogatókat a múzeum hátsó részén, mint a város felőli oldalon. Különbség csak annyi lesz, hogy 
a két új épületrész tetején nem lesz kilátóterasz.

92020. Május 8.   Balatoni KRÓNIKA

Virtuális térbe költözött a múzeum
Mit adhat egy múzeum élményként, ha az emberek nem látogathatják a kiállításokat? Milyen munka, milyen élet folyik jelenleg 
egy múzeumban? 

A vírus nem akadályozta  
    az útfelújításokat
A Magyar Közút beruházásban 
zajlik a 71-es főút gyenesdiási 
szakaszának és a keszthelyi Csapás 
útnak a felújítása. Utóbbit az ún. 
százmilliárdos útfelújítási program 
keretében valósítják meg; a Zsidi 
út és a Rezi út közötti 850 méteres 
szakaszon kicserélik a burkolatot 
és a szegélyezést. A munkaterületet 
március 23-án vette át a kivitelező, 
a tervezett befejezési határidő június 15. A bruttó 135 millió 
forintba kerülő felújítás a terveknek megfelelően, jó ütemben 
halad – tájékoztatott a Magyar Közút megyei igazgatója.
Mórocz József a gyenesdiási beruházásról elmondta, hogy az 
a projekt is nagyon időszerű volt. A jelenlegi burkolatot 1984-
ben kapta meg a főút. A Közút adatai szerint ez Zala megye 
egyik legforgalmasabb útja. Az idegenforgalom és a közelben 
található bányák miatt a teherforgalom is jelentős. Körülbelül 
16 ezer egységjármű-forgalma van, ami jelentősen intenzív 
forgalmat jelent. A kivitelező tavaly már elvégezte a marást  

és a szegélyezést a Mandulás és a Madách utcák között, most  
a Keszthellyel határos körforgalomig zajlik a munka.  
A Magyar Falvak Program keretében zajló 434 millió forintos 
beruházás során 1150 méter hosszan kap az úttest két réteg 
aszfaltburkolatot, itt is megújul a szegélyezés, és autóbuszmeg-
állót is felújítanak. 
A Magyar Közút megyei igazgatója korábban azt nyilatkozta, 
hogy a járványügyi helyzet miatt változhatnak a befejezési 
határidők. Mórocz Józseftől megtudtuk, hogy a koronaví-
rus eddig nem akadályozta a kivitelezőt; a munkaerő és az 
építőanyagok is rendelkezésre állnak. A beruházó szándéka az, 
hogy a 71-es főút és a Csapás út érintett szakaszát a tényleges 
idegenforgalmi szezon előtt átadja a közlekedőknek.

A kérdés most nagyon is aktuális, hiszen 
lassan két hónapja a koronavírus miatt 
kialakult helyzetben a kedvelt kiállítóhe-
lyek is bezártak. Március közepéig még 
számos programról számolhattunk be, 
amiket a Balatoni Múzeumban rendez-
tek meg, és 2019-ben is sok rendezvény, 
új kiállítások várták az érdeklődőket. Az 
állandó kiállítások mellett több időszaki 
kiállítás, a gyermekeknek szervezett csa-
ládi napok, a hagyományokat ismertető 
foglalkozások mind nagyon népszerűek 
voltak. Különösen az óvodai, iskolai 
szünetekben telt meg gyermekekkel a 
múzeum. A múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon is sok érdekes információhoz 
jutottak a gyerekek és pedagógusok egy-
aránt. A népszerű oktatófoglalkozások is 
szünetelnek a múzeum épületében, de a 
tudományos anyagokról nem maradnak 
le az érdeklődők. A koronavírus átírta 
a kulturális életet is. A tervezett prog-
ramok ugyan elmaradtak az elmúlt öt 

hétben, de a Balatoni Múzeumban jelen-
leg is folyik a munka, amiből az érdek-
lődők is kapnak ízelítőt. A múzeum is a 
digitális térbe költözött. A közel tíz éve 
megkezdett digitalizálás anyagából a kö-
zönség leginkább a képeslap- és fotótárat 
ismeri, amiből már kb. nyolcvanezer 
darab került fel az internetre. A Forum 
Hungaricum Nonprofit Kft.-vel közösen 
végzett munkával elérhető gyűjtemény 
most nagyon felértékelődött a vészterhes 
időszakban. Látható az internetes sta-
tisztikán keresztül, hogy a képeslap- és 
fotótárat, a 3D gyűjteményt – amelyben 
közel ezer műtárgy található fent, a Ba-
latoni Múzeum legérdekesebb, legizgal-
masabb tárgyai –, illetve egy új projek-
tet, a Balatoni Kincsestár oldalt, amely a 
múzeumnéprajzi gyűjtemény dolgozza 
fel, egyre többen látogatják – mondta el 
tájékoztatásul Havasi Bálint, a múzeum 
igazgatója. A Balatoni Múzeum készül 
az újranyitásra. Két időszaki kiállítást –  

a Nagyváthy János Szakközépiskola visz-
szatekintő kiállítását és a néprajzi gyűj-
teményt bemutató projektet – szeretnék 
ebben az évben bemutatni, valamint a 
Balatoni Kincsestár projektet. Az épít-
kezések befejeződtek már a látványtár-
ban. Jelenleg a belsőépítészeti munkák, 
a vitrinek berendezése, a műtárgyak 
válogatása, restaurálása, rendezése zajlik 
a múzeumban. Egy másik nagy projekt 
is készül. A tervek szerint szeptembertől 
meg fog nyílni a Balatoni Múzeum egyik 
új látványossága, a szabadulószoba, ami 
azt a korosztályt is megszólítja, ame-
lyiket nehezebb múzeumlátogatásra 
hívni. A Balatoni Múzeum munkatársai 
is nagyon bíznak abban, hogy hamaro-
san ismét fogadhatnak a látnivalóikkal 
tele termekben vendégeket, és megtelik 
gyermekzsivajjal is a foglalkozások ideje 
alatt a múzeum. Addig tovább folytatják 
a kutatási, tanulmányi munkákat és a 
gyűjteményi feldolgozásokat.

• AUTÓKOZMETIKA

• INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

• PRÉMIUM MINŐSÉG

Házhoz megyünk,  
vagy hozzuk autóját  
és vissza is visszük 
önnek a tiszta  
autóját igény  
szerint! 

Minden külső,  
belső tisztítás  

árából

-15%
• hozzá járó ózonos  
belsőtér fertőtlenítés

• ajtókilincs, gumisző-
nyeg, műanyagfelületek 

fertőtlenítése  
(május hónapban) 

+ INGYENES

Facebook: 
GreenLine Clean
www.greenlineclean.com
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Megújul a bazilika előtti tér
A Kis Szent Teréz karmelita bazilika terének átalakítási ötlete tavaly fogalmazódott meg a plébánián. Őket egy 
siófoki tájépítész, Gazsó István segíti, az ő elképzelései alapján valósultak meg a tervek, melyek a településkép-
hez is illeszkednek. A több mint húszmillió forintos projekt kapcsán parkosítást is megvalósítanak. A tér elé olyan 
növényeket kerestek, melyek őshonosak a környéken. Többek között gyertyán, levendula, magyal, orbáncfű, zanót 
és hóbogyó is megtalálható lesz ezen a területen – ismertette dr. Fodor János plébános. A növényzeten kívül a 
feljáró is megújul, a mozgáskorlátozott rész is a kornak megfelelő követelmények szerint épül tovább. János atya 

elmondta, egy keszthelyi család felajánlotta, hogy a parko-
sításhoz megveszik a növények egy részét, de több önkén-
tes is jelentkezett, akik földdel, kővel, illetve szaktudással 
szeretnének segíteni.
A koronavírussal kapcsolatos intézkedések miatt nem tud-
nak egyszerre sokan jelen lenni, így a kivitelezés csúszik. 
A tervek szerint a Kis Szent Teréz-búcsúra, azaz október 
elejére viszont szeretnének elkészülni. 
Emellett a bazilikához tartozó belső kert is új kinézetet kap, 
melyhez a támogatást egy tavalyi pályázat kapcsán nyerte 
el a plébánia. Ide a növényeket már meg is kapták, az ülte-
tésben ezen a helyszínen is helyi önkéntesek segítenek.

Újabb értékes leletek kerültek elő
Az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os gyorsforgalmi út építése nagy ütemben halad. 
Fenékpusztánál, egy kialakításra kerülő körforgalmi résznél a régészek feltárásokat végeznek mintegy 
tizenötezer négyzetméteren. 

Az archeológiai munkák már egy hónapja folynak 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Vár-
kapitányság Nonprofit Zrt. megbízásából közel  
15 ezer négyzetméteren. A Göcseji Múzeum és  
a Balatoni Múzeum munkatársai végzik a feltárá-
sokat, Eke István régész vezetésével. A kutatások 
már a 2017/18-as évben megkezdődtek egy előző 
útszakasznál. A korábbi években talált tárgyak 
is arról árulkodtak, hogy egy falu volt a hévízi 
kifolyó közelében. A kutatások folytatásában is 
pénzérmék, lakóterek tűzhelyei, edénymaradvá-
nyok, nagyméretű tárlók kerültek elő. A leletek 
között ritkaságra is bukkantak az új gyorsforgal-
mi út építésénél zajló régészeti feltárások során. 
Zalában először itt találtak kelta kori ezüst pénz-

érmét. A számos érme közül ez az ásatás legszebb darabja. Alaposan 
átvizsgálják a kijelölt kutatási részt az ásatás résztvevői. A Fenék nevű 
egykori telep maradványai restaurálás után sokkal több információhoz 
segítik a kutatókat. A Balatoni Múzeum igazgatója, Havasi Bálint  
a kutatás helyszínén arról adott tájékoztatást, hogy a leletanyagból,  
a szépen rendbe hozott használati cikkekből sok minden kiderülhet  
az ott élők életviteléről, szokásairól, a cserekereskedelemről és a mező-
gazdaságról is. Az őskortól egészen a középkor végéig tartó időszakról 
árulkodnak az értékes leletek, amelyek a tudományos kutatások után 
rávilágíthatnak arra is, hogyan és mit ettek a faluban élők. A feltárások 
a koronavírus okozta helyzetben lassabban mennek. A szabályok be-
tartása miatt kevesebben tudnak dolgozni a területen. Várhatóan május 
végére végeznek a régészek.

 

VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ! 

Szerződéses szolgálat  
 

Egészségügyi, fizikai,  
pszichikai alkalmassági vizsgálat 

Illetmények: 
Nyolc általános iskolai végzettséggel: 

nettó 170.769Ft/hó-tól 
Érettségi bizonyítvánnyal: 

203.279Ft/hó-tól 
Számos egyéb, béren kívüli juttattás! 

Főállású szolgálati forma! 
 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Fizikai felmérés a jelentkezéskor NINCS! 

A felkészítés alapvetően a járásban, esetleg a megyén 
belül összesen 20 nap, rugalmas időbeosztással 

havonta 2 vagy 4 nap. 
 

A tartalékosok alkalmazása a megyén belüli valósul 
meg rugalmasan, évente minimum 15 napban. 

Illetmény a behívás napjára, egyszeri szerződéskötési 
díj, éves rendelkezésre állási díj. 

 

Főállás mellett vállalható szolgálati forma! 
 

 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár. A katonai 
szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves korig. 

 

 

DIEGO NAPOK
2020. május 7-10.

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

LAMINÁLT
PADLÓ

10%-os KUPON
SZÕNYEG

20%-os KUPON FÜGGÖNY
20%-os KUPON

minden termékre, kivéve a már akciós termékekre. 

(Egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.) 

Beváltható minden DIEGO áruházban,

2020. május 7-10. között

minden termékre, kivéve a már akciós termékekre. 

(Egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.) 

Beváltható minden DIEGO áruházban,

2020. május 7-10. között

minden termékre, kivéve a már akciós termékekre. 

(Egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.) 

Beváltható minden DIEGO áruházban,

2020. május 7-10. között
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok

A járvány ellenére is  
zajlik az élet a madárgyűrűző állomáson

Március 15-e óta folyamatosan gyű-
rűznek, ilyenkor, a tavaszi vonulás ide-
jén naponta mintegy 20-50 madár akad 
fenn a kihúzott hálókban. Április 15-től, 
a költési időszakban tíznaponta kerül 
sor a gyűrűzésekre, ezeket a feladatokat 
még el tudják látni az állomás dolgozói. 
A nehézséget az jelentené számukra, 
ha a nyári időszakban sem tudnának 
önkénteseket fogadni. 

A madárgyűrűző állomáson továbbra 
is van lehetőség bejelentést tenni sérült 

madarakról, a tavaszi időszakban azon-
ban leginkább fészekből kiesett fiókák 
miatt keresik a szakembereket. Benke 
Szabolcs, az MME Zala Megyei Helyi 
Csoportjának elnöke elmondta, több 
olyan madár is van – például a rigó vagy 
a bagoly – amely időszakos fészekelha-
gyó. A szakember felhívja a figyelmet 
arra, a fészekhagyó madarak esetében a 
szülőpár hang alapján megtalálja a fióká-
ját, a baglyok esetében például akár 150 
méteres távolságból is. Benke Szabolcs 

azt tanácsolja, ha ilyennel találkozunk, 
akkor a legjobb megoldás, ha bizton-
ságba helyezzük a fiókát a ragadozók 
elől. Ez azt jelenti, hogy rigók esetében 
keressünk egy közeli bokros részt, és 
az alá helyezzük el a még röpképtelen 
madarat. A baglyok esetében pedig az 
a legcélszerűbb, ha egy alacsonyabb fa-
ágon helyezzük el őket. A valóban bajba 
került madarak esetében azonban fontos 
tisztázni, hogy magevő vagy rovarevő 
tollassal van-e dolgunk.

A fenékpusztai madárgyűrűző ál-
lomás élete is megváltozott a jár-
ványhelyzetben. A tavaszi prog-
ramokat lemondták, a repatriáló 

állomás sem látogatókat, sem 
pedig önkénteseket nem fogad. 
Ennek ellenére zajlik a munka, 

továbbra is gyűrűznek és ellátják 
a bent lévő sérült madarakat. 

A Vadászati  
Múzeum is ihlette

A Vadászati Múzeumban állatportrékat rajzoltak, festet-
tek, amiből egy tárlatra valót válogattak. Kodolányi István 
és tanítványai képeit a Helikon Kastélymúzeum újranyitá-
sát követően a közönség a Vadászati Múzeum Széchenyi–
Kittenberger termében láthatja.

Kodolányi István és rajz- 
tanítványai mutatkoznak be  
a Vadászati Múzeumban.  
A kiállítás témáját a múzeum anyaga, 
az ott látható állatok portréja adja.
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Burgonyasaláta, ahogy legjobban szeretjük

A burgonyát megmossuk, héjában megfőzzük. Meghámoz-
zuk, és karikára vágva a borecettel elkevert, meleg húslevesbe 
tesszük. Legalább egy órán át állni hagyjuk. A vöröshagymát 
vékony karikákra vágjuk, a csemegeuborkákat felszeletel-
jük és a burgonya közé keverjük. A majonézt eldolgozzuk a 
tejföllel és a burgonyára öntjük, majd megszórjuk a felaprított 
snidlinggel. A szalonnát kockákra vágjuk, kisütjük és leszűr-
jük, majd a salátára hintjük. Tálalás előtt legalább két órára 
behűtjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók:
1 kg burgonya, 1 nagy fej vöröshagyma, 5 dl 
húsleves, 4 evőkanál borecet, 4-5 db cseme-
geuborka, 2 csokor snidling, 20 dkg kolozs-
vári szalonna, 10 dkg majonéz, 1 dl tejföl, só

Rendőrségi Hírek 

Emberek tűnnek el  
a Keszthelyi-hegységben?
Nem, ez nem igaz! 
Szükséges leszögezni a cikk elején. 

A napokban többekhez is eljutott az interneten 
a hír, és még mielőtt tömeghisztériát váltana ki, 
reagálunk rá. Már többször is megírtuk, hogy az 
internet az álhíreknek, rémhíreknek a modern  
melegágya. A laposföld-elmélettől az 5G-s adótor-
nyok rákkeltő, sőt vírustovábbító funkcióján át 
a Balatont tagadók csoportjáig sok valótlanság 
terjed az éterben. 

A most felkapott hír szerint már több mint 7 ember 
tűnt el a Keszthelyi-hegységben. „Egyelőre csak ta-
lálgatnak, de mindenbizonnyal az eltűnések mögött 
egy elmegyógyintézetből szabadult férfi állhat,…
zöld színű lézerrel kóborog az erdőben…Ebben a 
pillanatban még nem tudjuk, hogy hol tarthatja 
fogva az elrabolt embereket, illetve azt se, hogy 
egyáltalán élnek-e még. A lapunk interjúvolta meg 
a felső gyenesi nőt, aki az erdőben sétálás közben 
egy levágott ujjat talált,…Nem tudjuk mire képes 
ez az ember, könnyen lehet, hogy még fegyveres is 
van” 
Vegyük észre az árulkodó jeleket! A helyesírási 
hibákat, a találgatásokat és azt, hogy az ilyen „szen-

zációs híreket” általában nem a komolyabb médiu-
mok, hanem a bulvár terjeszti. 

Egy tanulmányban nemrég Iski Szilvia, a keszthelyi 
Helikon kastély történész-muzeológusa az 1888. 
évben nagy riadalmat keltett hírt dolgozta fel, 
melyet az akkori újságok is lehoztak: Krokodilok a 
Balatonban! Szabadon kószálnak a parton, akadtak, 
akik látni vélték őket, egy legény azt híresztelte, 
meg akarták enni… 

Tudjuk, napjainkban is vannak olyanok, akik sze-
rint delfinek is vannak a Balatonban, másokat meg 
ufók rabolnak el. Már várjuk, hogy jetit és medvét 
is lássanak a Keszthelyi-hegységben, de ezúton 
üzenjük az eltűnésekről megjelent hírt megosztó 
embereknek, hogy nem történnek ilyen dolgok, és 
legyenek szívesek, ne osszák meg a nyilvánvaló 
képtelenségeket! 

A rendőrségre nem érkezett bejelentés eltűné-
sekről, a rendőrség nem tud levágott kisujjakról. 
Ellenben a rendőrség határozottan kiáll az álhírek 
terjesztése ellen, és erre kéri Önöket is!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Goldmark Károly Művelődési Központ 
(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) 

igazgatói beosztásának 
ellátására.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 31.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Belvárosi üzlethelyiségek 
bérbeadása

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Pannon Egyetem Georgikon 
Kar együttesen Bakonyi Károly-díjat ado-
mányoz azon személy számára, aki tudomá-
nyos és/vagy kulturális tevékenysége során 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Pannon 
Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város 
érdekében egyaránt. 
A képviselő-testület az elismerésre a közvé-
lemény bevonásával a legszélesebb körből 
várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei 
Keszthely város honlapján (http://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.
A kitüntetés adományozására vonatkozó 
javaslatokat részletes indokolással 2020. 
május 31. napjáig lehet elektronikusan 
megküldeni Keszthely város polgármestere 
e-mail-címére (polgarmester@keszthely.hu). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány 
(Kezdeményezés Keszthely Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete által alapított 
kitüntetés átadására) letölthető Keszthely 
város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/
ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/jogi-es-
szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

JAVASLATKÉRÉS 
BAKONYI KÁROLY-DÍJRA

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján, 5 év 
időtartamra, további 5 év előbérleti jog biztosításával 
bérbe adja az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő 
üzlethelyiségeket:

1. Az üzlethelyiség Keszthely, Kossuth L. u. 43. szám 
alatt, a belvárosban, a Fő téren található. Alapterü-
lete 43 m2. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja 
vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató  
tevékenység esetén 132.311,- Ft/hó + ÁFA.

2. Az üzlethelyiség Keszthely, Fő tér 4. sz. alatt, a bel-
városban, a Fő téren található. Alapterülete 17 m2  
(az üzlethelyiséghez közös használatú mellékhelyiség 
tartozik, amely további 4 m2). Az üzlet minimálisan 
elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és 
szolgáltató tevékenység esetén 64.617,- Ft/hó+ÁFA.

A pályázatok beadási határideje: 2020. május 20. (szer-
da) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármes-
tere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2020. május 27. 
(szerda). További felvilágosítás a Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 
2020. május 20-ig a helyiségek megtekinthetők.  
A pályázat teljes szövege megtalálható a https://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

VÉRADÁSOK MÁJUSBAN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete 
és a Keszthelyi Kórház vérellátója májusban  

is várja a véradókat. Utóbbi helyen, azaz  
a Keszthelyi Kórház vérellátójában (Ady u. 2.) 

május 4-én, 7-én, 11-én, 14-én, 18-án, 21-én,  
25-én és 28-án várják a segíteni akarókat, 

mindegyik nap 13–16 óráig.
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AZ ÉLET NEM ÁLLHAT MEG!
OTTHONSZÉPÍTÉS BELÜLRŐL!

Online rendelés: www.nifty.hu

Higiénikus elővigyázatosság! 

Bankkártyás fizetés

+36 83 310-761

NYITVA TARTÁS: 
H: szünnap
K–P: 10-15 óra

NIFTY
LAKBERENDEZÉS

Keszthely,  
Georgikon  

utca 
6. 

-30%
Fémkarnisok

fü
gg
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yö

k

és
 sö

té
tít

ők

-50%

Ki
fu

tó

Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

AKCIÓ MÁJUS 30-IG!

már 5.140.000 Ft-tól


