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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

■ Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35.

■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

8.485,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is
■ 1 éves szerződés esetén az első

és a második hónap
csak 5000 Ft! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

Első alkalommal hívott ösz-
sze széles körű városszem-
lét Keszthely polgármeste-

re. Nagy Bálint elmondta, 
kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a város elöljárói rend-

szeresen tartsanak szem-
léket a település különböző 
területein. Ugyanakkor fel-

hívta a figyelmet arra is, cél, 
hogy évente legalább két-
szer sor kerüljön nagyobb 
volumenű bejárásokra is. 

A szakemberek elsőként a Fő tér–Er-
zsébet királyné útja–Helikon park–Ba-
laton-part útvonalat járták be. Keszthely 
polgármestere elmondta, kiemelten kell 
kezelni a város közterületeit, a zöldterü-
leteket, a fásított részeket, ugyanakkor 
fontos, hogy Keszthely épített öröksége 
is megfelelő állapotban legyen. 

A szakemberek most kiemelt figyel-
met fordítottak a Helikon parkra, amely 
az áprilisi Helikoni Ünnepségek egyik 
központi helyszíne. A park rekonstruk-
ciója ugyan része egy TOP-os pályázat-
nak, ennek munkálatai várhatóan az 
ősszel indulnak el, de addig is számos 

probléma vár megoldásra. Így például 
tavasz elején szükség van a gyöngykavi-
csozásra és a térrendezésre, különösen a 
Helikon-emlékmű környékén. Emellett 
halaszthatatlan feladat a Helikon-fa sor-
sának rendezése. Nagy Bálint elmondta, 
a már nem élő növény balesetveszélyes, 
viszont szimbolikus jelentése miatt nem 
szeretnék kivágni. 

Szakemberekkel történő egyeztetés 
után azt javasolta, hogy vágják visz-
sza mintegy 1,5-2 méteres magasságig 
és konzerválják, így megmaradhat az 
utókor számára.

A Balaton-part kapcsán elhangzott, 
problémát jelent a Balaton Szálló 
állapota. Az épület magántulajdon-
ban van, az önkormányzat azon-
ban mindent megtesz azért, hogy 
elérje a tulajdonosnál az áldatlan 
állapotok rendezését. Nagy Bálint 
hozzátette, az egységesen szép 
városkép kialakításához nem csak 
a köz-, hanem a magánterületek 
rendezésére is szükség van.

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.

Elmarad 

a március 15-ei 
megemlékezés

Tekintettel a koronavírus terjedésének 
lehetséges kockázatára, Keszthely Város 
Önkormányzata lemondja az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
tervezett rendezvényeit. Nagy örömmel 
készültünk a keszthelyi ünnepségre a 
város valamennyi oktatási intézményét 
megszólítva, hogy Keszthelyen valóban 
az ifjúság ünnepe legyen március 15-e.
Felelősségünk tudatában azonban nem 
szeretnénk kockáztatni senkinek sem az 
egészségét, ezért Keszthely Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete néma 
főhajtással fog tisztelegni a Bem József 
utcai Petőfi Sándor-emléktáblánál.
Az önkormányzat az elkövetkező idő-
szakban zárt térben nem tart tömegren-
dezvényeket, és a nagy látogatottságú, 
tervezett szabadtéri rendezvényeinkkel 
kapcsolatban is higgadt, felelősségteljes 
döntéseket fogunk hozni, melyről a vá-
ros lakosságát minden esetben tájékoz-
tatni fogjuk.

Nagy Bálint
Keszthely polgármestere

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. március 27-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



 

VÉRADÁSOK 
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszt-
helyi szervezete és a Keszthe-

lyi Kórház vérellátója már-
ciusban is várja a véradókat. 
Utóbbi helyen 16-án (13–16 

óráig) várják a segíteni akaró-
kat. 19-én (14–19) a zalaapáti 
falumúzeum lesz a véradás 

helyszíne. 23-án (13.30–15.30) 
a hévízi Bibó-gimnáziumban, 

26-án (11–14) a keszthelyi 
Asbóth-szakközépiskolában, 

30-án (11–14) a keszthelyi 
VSZK-ban tartanak véradást.

12 napirendi pontot tárgyalt 
a képviselő-testület  

Nagy Bálint polgármester sajtótájékoztató  
keretében számolt be a legfontosabb döntésekről. 

A testület tárgyalt a Life-Balaton programról, mely egy brüsszeli vonat-
kozású pályázat kapcsán valósul meg két fordulóban. Hangsúlyozta, a 
projekt a környezettudatosság fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ezzel 
kapcsolatban már a Pannon Egyetemmel is tárgyaltak, az ottani szak-
emberek a klímastratégiában fognak segíteni.
A testület emellett tárgyalt az önkormányzati tulajdonú, de nem lakóin-
gatlanok bérbeadásának rendeletéről is. Mint a polgármester kifejtette, 
az egyik legjelentősebb ilyen intézmény a HEMO, melyet a civil szer-
vezetek kaphatnak meg különböző programjaikra. Egyes esetekben ezt 
ingyenesen vehetik igénybe. 
A testület zárt ülésen döntött arról, hogy bár lejárt a mandátuma, Göncz 
Attila marad a VÜZ Kft. ügyvezetője, amíg a társaság felülvizsgálata be-
fejeződik, és ezt követően írnak ki pályázatot a posztra. 
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A februári soros ülésen történt JOGpontok 
Keszthelyen
Ingyenes jogi tanácsadáson vehettek 
részt a keszthelyiek a Fő téren.  
A JOGpontok projekt keretein belül 
a munkajog, a társadalombiztosítási 
jog, a szervezeti és vállalkozások joga 
és az adójog területén belül tehettek 
fel kérdéseket az érdeklődők. 
A polgármesteri hivatalnál felállított 
sátor alatt egy ügyvéd és egy jogász 
válaszolt a kérdésekre. Az ingyenes 
jogsegély országszerte nagy népsze-
rűségnek örvend, a szakemberek 
azonban felhívják a figyelmet, hogy 
teljes mértékben kielégítő választ 
csak az ügy ismerete és az esetleges 
dokumentumok birtokában tudnak 
adni.

Fontos tudni, 
hogy a jogsegély 
telefonon, chat-
üzenetben és 
online is igénybe 
vehető, emellett 
pedig hétfőn-
ként személyes 
konzultációra 
is van lehetőség 
dr. Bicsák Zsófia 
keszthelyi irodá-
jában.
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A kommunizmus  
áldozataira emlékeztek

1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a szov-
jet hatóságok letartóztatták a kommunizmussal való szembenállása miatt, és 
a Szovjetunióba hurcolták. Nyolc év börtön várt rá. A politikus esete példává 
vált: a demokrácia és szabadságjogok semmibe vételének példája az ötvenéves 
diktatúrában.

Keszthelyen a város polgármestere, Nagy Bálint mondott megem-
lékező beszédet az egybegyűlteknek a színház Simándy termében. 
Százmillió halottat és kimondhatatlanul sok áldozatot követelt a 
kommunizmus. Mindenkinek kötelessége emlékezni azokra, akiket 
tönkretettek, megnyomorítottak, kilakoltattak a szocializmus negy-
ven éve alatt, hangsúlyozta ünnepi gondolataiban a polgármester. 
Azt is kiemelte, hogy valószínűleg sok Keszthelyen élő embernek 
is – ahogy neki is nagyszülei, szülei révén – van kötődése ahhoz a 
korszakhoz. „Február 25-én emlékezünk az áldozatokra, s felhívjuk 
a figyelmét a következő generációnak arra, hogy micsoda pusztítást 
tud okozni egy olyan korlátlan hatalom, ahol nem a közösséget és 
nem az érdekeket nézik, hanem egyéni érdekeket” – hangzott el a 
kommunista diktatúra emléknapján. A megemlékező gondolatok 
után felcsendültek a Szózat hangjai. A megemlékezés zárásaként 
került sor a Vészi Endre azonos című regénye alapján 1978-ban  
készült magyar filmdráma, az Angi Vera című film vetítésére.

Az emléknapon országszerte tisztelegtek a kommunista diktatú-
rák áldozatai előtt.

„Szinte nincs olyan család hazánkban, akit ne érintene a kommu-
nizmus időszaka” – hangzott el a Balaton Színházban február 25-
én. Azon a napon, amelyen húsz éve a kommunizmus áldozataira 
emlékeznek, felidézve a történelem egy keserű időszakát. 

Összesen tizenkét napirendi 
pontot – ebből kettőt zárt kör-
ben – tárgyalt februári soros 
ülésén Keszthely képviselő-
testülete.

§

Az ülés kezdetén a nemrég elhunyt  
dr. Ambrus Géza háziorvosra egy-
perces néma felállással emlékeztek a 
képviselők. Ezt követően dr. Gábor 
Hajnalka jegyző adott tájékoztatást 
arról, hogy az építésügyi hatósági 
feladatokat márciustól a járási hivatal 
végzi, helyileg a földhivatal épületében 
történik az ügyintézés.
A képviselő-testület első napirendként 
módosította Keszthely Város Önkor-
mányzatának szervezeti és működési 
szabályzatát, valamint az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetési, és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről szóló rendeletét. Sürgősségi 
napirendként tárgyaltak a helyi építési 
szabályzatról, majd a LIFE éghajlatvál-
tozáshoz való alkalmazkodás integrált 
projektről. Ezzel kapcsolatosan Nagy 

Bálint polgármester hangsúlyozta: 
Keszthelynek – a város, a balatoni 
térség érdekében is – kötelessége, 
hogy csatlakozzon a tízéves periódu-
sú projekthez, s mindent megtegyen 
a fenntarthatóság, a helyzet javulása 
érdekében. 
Az ülés további részében kérelmeket 
bírált és fogadott el a képviselő-tes-
tület, így döntöttek többek között a 
Goldmark Károly Művelődési Központ 

helyiséghasználati kérelméről. Napi-
rendi pontként tárgyalta a testület a 
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
gazdálkodásának hatékonyabbá tételi 
lehetőségeit, majd a Lovassy és Feste-
tics utca környezetében lévő területek 
helyi építési szabályainak módosítására 
vonatkozó kérelemről döntöttek a 
képviselők.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött 
be.

A polgármester hangsúlyozta, a lakossággal fontos az 
oda-vissza kommunikáció. Ezért helyeztek ki a polgár-
mesteri hivatal előterébe egy ötletládát, amelybe bárki 
bedobhatja építő jellegű kritikáját, ötleteit, gondolatait, 

melyek Keszthely fejlődését szolgálhatják.
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A generációk összefogásában  
       lehet Keszthely jövője

Télbúcsúztató rendezvényt tartottak a város idő-
sebbeket felvonultató civil szervezetei számára  
a Balaton Színházban. 

Az eseményen Nagy Bálint polgármester köszöntőjében kifej-
tette, Keszthely Város Idősügyi Tanácsa rengeteg programot 
meg tudott már valósítani az idősebb generáció számára. El-
mondta, hamarosan megalakul az ifjúsági kerekasztal, melynek 
működését hasonlóképpen képzelik el, mint az Idősügyi Taná-
csot. Hangsúlyozta, szükség van arra, hogy a fiatalok kapjanak 
útmutatást, ezért el-
engedhetetlen a két 
generáció együttmű-
ködése. 
A Télbúcsúztatón 
a városvezetők kö-
szöntötték a 90. évü-
ket betöltött keszt-
helyieket. Oklevéllel 
és ajándékkal lepték 
meg Rendi László-
nét, Düh Lászlónét, 
Elek Sándornét és dr. 
Kovács Gyulánét is. 
A szépkorúak mellett 

azokat a házaspárokat is köszöntötték, 
akik több mint ötven éve élnek meg 
közösen minden pillanatot. 54 éve 
fogadott örök hűséget egymásnak  
Gerencsér Mária és dr. Lángi Péter. 
Szeredi János és Szeredi Anna 1968-
ban találkoztak, egy évvel később há-
zasodtak össze.
A jelenlévők a Zala Megyei Civil In-
formációs Centrum működését is 
megismerhették.

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Emberi Erőfor-
rások Bizottsága pályázatot hirdet 
kulturális, művészeti csoportok, 
művészeti együttesek részére, 
valamint rendezvények önkor-
mányzati pénzügyi  
támogatásának elnyerésére.

A pályázatok támogatása céljára 
2020. évben 1.000.000,- Ft keret 
áll rendelkezésre.

A pályázat keretében támoga-
tandó kiemelt célok:

• kulturális, művészeti cso-
portok, művészeti együttesek 
tárgyi feltételeinek javítása 
(felszerelésvásárlás), működési, 
fenntartási költségekhez hozzájá-
rulás,

• kulturális rendezvények lebo-
nyolítási költségeinek támogatása 
(versenydíjak, oklevél-, anyag-, 
eszköz-, felszerelésvásárlás, 
előadók díjai és utazási költségei, 

művészeti alkotótáborok támoga-
tása).

A pályázat benyújtásához szük-
séges nyomtatványok megtalál-
hatóak a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal portáján (Keszthely,  
Fő tér 1.), illetve letölthetőek  
a www.keszthely.hu oldalról.

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2020. március 27.

A benyújtott pályázatok elbírálá-
sának határideje: 2020. április 9.

A hozott döntésről a pályázók 
tájékoztatása írásban történik.

A támogatás odaítélésére, a 
nyertes pályázókkal történő meg-
állapodás megkötésére és a támo-
gatás elszámolására az államház-
tartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet alkalma-
zandó.                   Csótár András

az Emberi Erőforrások  
Bizottság elnöke

Pályázati felhívás Vindornyafok
Önkormányzata

FALUGONDNOKI
állást hirdet.

FELTÉTELEK:

• "B" kat. jogosítvány
• Magyar állampolgárság

• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettség  

okirat másolata

BETÖLTHETÕ: 

2020. március 23-tól

Tel.: +36-30/545-3772
E-mail: vifok21@gmail.com
Info: www.vindornyafok.hu
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Ez a város beszél hozzánk
Keszthely kincseit, a város ezer arcát mutatja be Konstantin Kashin és Natalia 
Lvovna közös tárlata. Az orosz házaspár öt éve él a városban, a karmelita 
bazilikában megnyílt kiállításon grafikákon és fényképeken keresztül láttatják 
mindazt, amit számukra Keszthely jelent. 
Natalia Lvovna grafikáin a város ikonikus épületei – a Festetics-kastély, a 
karmelita bazilika – és természetesen a Balaton is megjelenik. A főként 
filctollal és tintával készült alkotások egészen új látásmóddal mutatják be a 
város részleteit. A képek érdekessége, hogy némelyik vörösborral készült, a művész 
azt mondja, a badacsonyi kékfrankos kiválóan alkalmas a festésre.
Konstantin Kashin fényképei nem ismeretlenek a keszthelyiek számára, hiszen ő a Street Festival hivatalos 
fotósa. A mostani tárlaton azonban nem az embereket, hanem Keszthely csodáit tárja a nézők elé. 
A művészek a Kis Szent Teréz Plébániahivatal meghívására állítanak ki a bazilikában. Fodor János atya azt 
mondja, az ilyen kulturális programok részei az evangelizációnak, hiszen ha valaki megnézi a képeket, akkor 
megnézi a templomot is, és előfordulhat, hogy megtalálja Istent.
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Tavaly ősszel kezdődött a három 
fordulóból álló Nagy Magyar 

Filmteszt. A vetélkedőt a Diák- 
és Ifjúsági Újságírók Országos 
Egyesülete (DUE) szervezte 14 

és 20 éves kor közötti isko-
lások számára. A versenyen 

tizenkilencezren indultak, majd 
a döntőbe tizenketten jutottak.

Filmekből képben van

A legjobbnak egy keszthelyi diáklány bizonyult.
Kéri Anna Katica másfélszer annyi pontot kapott itt, mint a második 
helyezett, így ő lett a legjobb. Elmondása szerint szülei szerettették meg 
vele a magyar filmeket. "Ők elsősorban magyar filmeket mutattak nekem, 
mivel ők is ezeken szocializálódtak inkább, és biztosak voltak abban, hogy 
jó filmeket mutatnak nekem - hogy ha nekik tetszett, akkor valószínűleg 
nekem is fog" - mondta Kéri Anna Katica.
A Vajda János Gimnázium igazgatója, egyben Anna történelemtanára, 
Varga Gábor büszke a tanulóra: "Azt, hogy a filmmel komolyabb kapcso-
lata van Annának, azt azért észrevette az ember a tanítás során, hiszen 
bármely alkalommal egy történelmi témájú filmet említettem, régi ma-
gyar filmek közül, akkor Anna rögtön képben volt. Nagyon nagy öröm és 
büszkeség is a gimnáziumunk számára" - mondta el az igazgató.
Anna az első helyért egy mobiltelefon kapott, valamint egy filmforgatásra 
is eljuthat majd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 15., 10:00-16:00 óráig  
Várhelyek – fejedelmek a magyar 
történelemben játékos vetélkedő és ingyenes
 látogatás a Történelmi Panoptikumban.

Április 12. Húsvét A Népviseletes Babamúzeumban festett tojáskeresés  
a fölszinttől,  a padlásig, a Játékmúzeumban szerencsekerék vár benneteket. Pörögj  
rá a meglepetés ajándékokra, garantált, érdemes! Míg a Nosztalgia Múzeumban  
időszaki kiállítás várjuk az érdeklődőket „Szódásüvegtől a kölniig” címmel…. 

Május 1.-17. Szezonnyitó: tavaszi Nyitott Balaton programsorozat.  
Pecsételd körbe a Balatont két keréken - Múzeumtúra: több állomásos pecsétes 
pontgyűjtés a sétálóutcai Tourinform iroda, és az általunk adott pecsétekkel  
rendelkezők, a játék végén ajándékbelépőt kaphatnak a balatonszentgyörgyi 
Csillagvár Múzeumba. 

Május 24., 15:00-18:00 óráig Csellengők, lámpások éjszakája 
Ingyenes látogatás a Népviseletes Babamúzeumban! Az érdeklődőket  
ajándékcsomag várja.

Májustól – augusztus végéig:  Időszaki kiállítás  
a Játékmúzeumban: „Társasjáték egy életen át„ Több, mint félszáz 
társasjáték; - népi, klasszikus,kockás, figurás, de akár modern típusú gyűjtemény 
ad ízelítőt a csatajátékok világába. Az itt látható játékok a múzeum gyűjteményeit 
kiegészítve bővíti a tartalmat. Dudás Lajos gyűjtő, Püspökladányban  él.  
(Keszthelytől 386km), 200 db-os társasjátékgyűjtő.  

Június 27., 18:00-24:00 óráig Múzeumok Éjszakája
Külön program: Gyertyafényes kivilágítás, zenei időutazás, népviseletes és  
reneszánsz ruhába öltözött vendégvárók. Babamúzeumban : játék és tombola,  
fődíj – népviseletes porcelánbaba Sorsolás: 23:00 –kor. Időszaki kiállítás  
a Nosztalgiamúzeumban: „Suszterműhely” mesterségek hagyománya – címmel.
Júliustól – augusztusig szerda este 17:00- 20:00-ig 
„Belvárosi nyári esték programsorozata” – hosszabított nyitva tartás. 
Külön – külön, tematikára épített kedvezményekkel szólítjuk meg látogatóinkat. 
Mitöbb, az esti múzeumlátogatás során képeslapokat is gyűjthetnek vendégeink 
múzeumainkról.

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok • 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 11. • Tel.: 36 83 318 855
bgyzsanett@gmail.com • facebook.com/belvarosimuzeumokkeszthely • www.babamuzeum-keszthely.hu

Keszthelyi Belvárosi 
Múzeumok KESZTHELYI  

BELVÁROSI MÚZEUMOK: 
Babamúzeum, Csigaparlament,  
Történelmi Panoptikum, Játékmúzeum, 
Nosztalgia Látványtár és Giccsmúzeum, 
Kínzómúzeum és Erotikus Panoptikum

A csoportoknak, családoknak  
és a pihenni vágyóknak nem  
mindennapi játékos programjai  
és akciói adnak lehetõséget.  
Egész évben nyitva tartó tárlatai  
külön-külön, tematikára épített kedvezmé-
nyekkel szólítja meg látogatóit.  

További információk olvashatóak  
a www.babamuzeum-keszthely.hu, illetve 
facebook (Belvárosimuzeumokkeszthely) 
oldalán.

Várunk mindenkit sok szeretettel, 
jó szórakozást kívánunk! 
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Több e-töltőpont épülhet Keszthelyen
Keszthelyen is egyre elterjedtebbek az elekt-
romos autók. A Villanyautósok Baráti Társa-
ságának keszthelyi vezetője szerint mintegy 
húsz ilyen van már, számuk pedig egyre 
növekszik. 

Keszthelyen jelenleg tíz e-töl-
tőpont található. Többek 
között a Sopron utcában, a 
bevásárlóközpontoknál és a 
Skála közben is tudnak tölteni 
a zöld rendszámosok. Utób-

biban úgynevezett DC-t, azaz 
villámtöltőt telepítettek, mely 
azok számára a leghaszno-
sabb, akik nem a mindennapi 
használatra, hanem hosszú 
távra töltik fel autóikat. Ez 

ugyanis alacsony töltöttségi 
szint esetén kb. egy óra alatt 
tudja teljesen feltölteni a gép-
járműveket.
Az elektromos autó használa-
ta hozzájárul a környezettu-
datos gondolkodáshoz, me-
lyet Keszthelyen is fontosnak 
tart a városvezetés. 

A város polgármestere szerint 
várhatóan négy további fize-
tős töltő valósul meg bevásár-
lóközpontok közelében. 
Hamarosan előterjesztésre 
kerül az a javaslat is, hogy a 
zöld rendszámos autók in-
gyen parkolhassanak a város-
ban. 

Almatorta

A lisztbe belemorzsoljuk az élesztőt, a vajjal, a cukorral, 
a tojássárgájával és annyi tejjel gyúrjuk össze, hogy közepes 
keménységű tésztát kapjunk. Fél órán át pihentetjük, majd fél 
cm vastagra nyújtjuk, és kibélelünk vele egy 23 cm átmérő-
jű tortaformát. A tejfölbe belekeverjük a búzakeményítőt, 
a cukrot, a tojássárgájákat, és fölforraljuk. A tűzről levéve 
hozzáadjuk a finomra vágott citromfüvet, és a masszát a 
tésztára simítjuk. Elrendezzük rajta a cikkekre vágott almát, 
a leeső darabokból szegélyt sodrunk a szélére, és előmelegí-
tett sütőben 190°C-on 35-40 perc alatt megsütjük. Kihűlve 
szeleteljük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 3 
dkg vaj, 3 dkg porcukor, 1 tojássárgája, 1 dl 
tej; 
a töltelékhez: 4 dl tejföl, 6 dkg cukor, 2 
evőkanál keményítő, 2 tojássárgája, 6 db 
savanykás alma, 1 maréknyi citromfű

Többször hírt adtunk már a térségünkben tapasz-
talható különféle csalási módszerekről itt a Balatoni 
Krónika hasábjain is. A szélhámosok eszköztára 
kifogyhatatlan, kifinomult és folyamatosan fejlődik. 
Ellenük csak tudatosan, józan eszünket megőrizve 
vehetjük fel a harcot.

Évek óta környékeznek minket mindenféle ado-
mánygyűjtők, segítségkérők, csodaszereket árulók, 
illetve a közüzemi szolgáltatók, önkormányzatok, 
nyugdíjfolyósító nevében visszatérítést, járandó-
ságot ígérő bűnözők. Ők általában jól szituáltak, 
kedvesek, segítőkészek, így próbálják elaltatni gya-
nakvásunkat. A közelmúltban Vonyarcvashegyen a 
Vöröskereszt nevében szabadítottak meg csalók je-
lentősebb összegű készpénztől egy segíteni vágyó 
embertársunkat.

A csalók személyes megjelenése kockázatos! Nagy 
a lebukás veszélye. Kevésbé rizikós, ha személye-
sen nem, vagy csak rövid időre tűnnek fel előttünk. 
Működési területüket ezért a földről egyre inkább 
szeretik áthelyezik az éterbe.

Telefonon ígérnek nyereményt, vagy az éjszaka 
közepén hívják a gyanútlan, álmos áldozatot és 
rokonra, gyerekre, unokára hivatkoznak, aki bajba 
került, mert pl. balesetet okozott és azonnal szüksé-
ge van segítségre. Természetesen nagyobb összegű 
készpénzre, amiért azonnal küldik egy ismerősü-
ket… Újabban már a koronavírussal kapcsolatos 
félelmet kihasználva telefonon egy gépiesnek tűnő 
hang kínál az 1-es gomb megnyomása után, naná 
hogy jó pénzért, „megfelelő védettséget nyújtó 
maszk- és fertőtlenítőszer-csomagot”…

Az internet is kedvelt terepe a csalóknak. Ki ne 
látott volna még olyan felugró ablakot, hogy 
„Gratulálunk! Ön nyert 1 … típusú telefont!” „Jobb” 
esetben csak az adatainkat lopják, de a különféle 
platformokon ténykedő csalók sokszor kedvező árú 
termékeket kínálva, csak az előleget elkérve, ren-
geteg embert anyagilag is megkárosítanak. Tartsuk 
észben: gyanús, ha valami túl olcsó! Lehetőleg ne 
küldjünk előre pénzt senkinek! Mindig ellenőrizzük, 
hogy igaz-e, amit látunk, hallunk! Legyünk elővi-
gyázatosak a pénzünkre pályázó idegenekkel!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi hírek  
        – Csalók földön, égen…

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési ügyintéző 

munkakörének betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás 

teljes terjedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján: 
https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. március 13.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

JAVASLATKÉRÉS  
KITÜNTETÉSEKRE
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete méltó 
módon kívánja elismerni azon személyek, illetve intézmé-
nyek, civil szervezetek, közösségek, gazdasági társaságok 
munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel 
hozzájárultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, 
maradandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit. 
A képviselő-testület az elismerésekre a közvélemény  
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat,  
a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján  
(http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat  
részletes indokolással 2020. március 31. (kedd) napjáig  
lehet megküldeni Keszthely város polgármestere címére 
(Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint polgármester, 
8360 Keszthely, Fő tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeménye-
zés Keszthely Város Önkormányzata 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

Keszthely város jegyzője  
pályázatot hirdet  

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
közterület-felügyelői  
munkakör betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás 
teljes terjedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján: https://
www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. április 13.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző



A változás jogát fenntartjuk! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
érvényes: 2020.04.01.–2021.03.31. 

I.-es körzet  
1. Biohulladék-szállítás: minden hét hétfő, kivéve: 2020.04.13. helyett 2020.04.14 kedden, 2021.03.15. helyett

2021.03.16. kedden
2. Kommunálishulladék-szállítás:

 biokukát nem használók esetében minden héten csütörtökön (lila matrica)
 biokukát használók esetében minden páratlan héten csütörtökön (kék matrica) 

I. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2020-2021. (kék matricás) 
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban) 
4. Fenyőhulladék begyűjtése 2021. január 11., 25. 

Kérjük, hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra 
kihelyezni szíveskedjenek!

Az I.-es szállítási körzetbe tartozó utcák:

Akác köz, Árnyas út, Árnyas köz, Balassa Bálint u., Balogh Ferenc u., Baross Gábor u., Bástya u., Bercsényi Miklós u., Bécsi 
kapu u., Béri Balogh Ádám u, Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyöngye u., Csák György u., Csik Ferenc sétány, Csók 
István u., Damjanich u., Deák Ferenc u., Diófa u., Egry József u., Eötvös tér , Fodor u., Gagarin u., Georgikon u., Goldmark 
Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u., György bíró u., Györök György u., Hajnal köz, Hajnal u., Hanczók u., Hermann 
Ottó u., Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Iskola u., Kazinczy u., Károly Gyula u., Kastély u., Keringő u., Kilátó köz, 
Klempa Károly köz, Korona u., Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lapályos u., Levendula u., Liliom u., Lipp 
Vilmos köz, Magvető u., Magvető köz, Mandula u., Mártírok útja, Mély út, Munkácsy Mihály u., Múzeum u.,  Nagyváthy János 
u., Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u., Nyár u., Pacsirta u., Pajta alja út, Pammer István u., Park u., Pál u., Patkó köz, Patkó 
u., Pethe Ferenc u., Pipacs u., Pipáskert u., Rezi út, Rigó u., Rózsa u., Sági János u., Sebessy Kálmán köz, Sopron u., Sörház u., 
Stromfeld Aurél u., Szegfű u., Szendrey Júlia u, Szent József u., Szent Miklós u., Szerecz Imre köz, Tavasz u., Tipegő köz, Tipegő 
út, Tomaji sor, Tompa Mihály u., Transzformátor u., Tulipán u., Vadaskerti út, Vadrózsa u., Vak Bottyán u., Vass Miklós u., 
Vaszary Kolos u., Verébhegyi u., Viola u., Zeppelin tér, Zrínyi Miklós u.

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöldhulladék díjmentesen leadható a 
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lomhulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény 
bemutatása mellett.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy fekete zsákban semmilyen hulladékot nem szállítunk el! Szelektív hulladékot 
vagy feliratozott kukákban, vagy átlátszó (világos színű) zsákban, biohulladékot biozsákban, plusz kommunális hulladékot 

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ emblémás zsákban szállítunk el!

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar címe: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 7-15 h 
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A változás jogát fenntartjuk! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
érvényes: 2020.04.01.–2021.03.31. 

 
II.-es körzet  

1. Biohulladék-szállítás: minden hét kedd
2. Kommunálishulladék-szállítás:

• biokukát nem használók esetében minden héten pénteken (lila matrica) , kivéve: 2020.05.01. helyett 2020.04.30. 
csütörtökön, valamint 2021.01.01. helyett 2021.01.02. szombaton lesz hulladékszállítás

• biokukát használók esetében minden páratlan héten pénteken (kék matrica) 

II. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2020-2021. (kék matricás) 
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban) 
4. Fenyőhulladék begyűjtése: 2021. január 12., 26. 

Kérjük, hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra 
kihelyezni szíveskedjenek!

Az II.-es szállítás körzetbe tartozó utcák:

Ady Endre u., Apát u., Arany János u., Árpád u., Asbóth u., Bakacs u., Balaton u., Báthory u., Batsányi u., Bem József u., 
Berzsenyi Dániel u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bessenyei György u., Bólyai u., Borbás Vincze sétány, Buzogány u., Cholnoky Jenő u., 
Csány László u., Csapás út, Csárda u., Csendes köz, Cserszeg u., Csizmadia u., Csokonai Mihály u., Csókakői u., Dankó Pista u., 
Darnay Kálmán u., Delden tér, Déryné u., Dobó István u., Dózsa György u., Entz Géza sétány, Epreskert u., Erkel Ferenc u.,
Erzsébet királyné útja, Esze Tamás u., Fáy András u., Fecske u., Fejér György u., Felső Majori út, Fenyves u., Festetics György 
u., Frech Miklós u., Fő tér, Fuvaros u., Fülemüle u., Füvészkert u., Galamb u., Gelencsér u., Gyöpi út, Hajnóczy u., Helikon köz, 
Helikon u., Honvéd u., Hóvirág u., Hunyadi u., Jankó János u., Jegenye u., Jókai u., József Attila u., Kacsóh Pongrác u., Kárpát u., 
Katona József u., Kinizsi Pál u., Kísérleti u., Kisfaludy u., Kodály Zoltán u., Kossuth Lajos u., Külső Zsidi út, Laczkovics u., 
Lehel u., Lendl Adolf köz, Lendl Adolf út, Lippay Gáspár út, Liszt Ferenc u., Lóczy Lajos u., Lovassy Sándor u., Lőtéri u., 
Madách u., Magyar u., Malom u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra Ferenc u., Móricz Zsigmond u., Munkás u., 
Murvás út, Napsugár u., Nádor u., Nádas köz, Nagy Imre u., Nagy Lajos király u., Nyárfa u., Öv u., Pázmány Péter u., Pethő u., 
Petőfi u., Rákóczi út, Rákóczi tér, Rezgő u., Római út, Ruszek József u., Schwarz Dávid u., Semmelweis u., Sajka u., Sirály u., 
Skála köz, Szendrey telep, Széchenyi u., Szigony u., Sömögye dűlő, Sömögyei út, Táncsics Mihály u., Tapolcai út, Tessedik 
Sámuel u., Toldi Miklós u., Tündérlak út, Unterberger u., Városház u., Vágóhíd út, Vásár tér, Vörösmarty u., Zámor u., Zöldmező 
u., Zsidi út

Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladék, valamint zöldhulladék díjmentesen leadható a 
hulladékudvarban. Évente egy alkalommal díjmentesen leadható lomhulladék is, a hulladékszállítás befizetését igazoló szelvény 
bemutatása mellett.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy fekete zsákban semmilyen hulladékot nem szállítunk el! Szelektív hulladékot 
vagy feliratozott kukákban, vagy átlátszó (világos színű) zsákban, biohulladékot biozsákban, plusz kommunális hulladékot 

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ emblémás zsákban szállítunk el!

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Hulladékudvar címe: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 7-15 h 
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Programajánló
Keszthely városi programok

Arcunk érzelemtérképe – Mesélő ránca-
ink címmel Bíró Mónika biokozmetikus 
tart előadást a Balaton Színházban már-
cius 13-án 15.45 órakor.

Március 13. 
Arcunk érzelemtérképe

A Balaton Színházban március 14-én 
19 órakor a Ferenc Németh Jazz Trió ad 
koncertet.

Március 14.
Koncert

A színházi világnap alkalmából rendez 
programot március 27-én 12.30 órától a 
Balaton Színházban a ZSZC Keszthelyi 
Közgazdasági Szakgimnáziuma.

Március 27.
Színházi világnap

Élet a stroke után címmel Szabó Tibor 
tart előadást a Balaton Színházban már-
cius 27-én 15.45 órakor.

A három Sass címmel – a nagykanizsai 
Thúry György Múzeum tárlataként – 
Sass Brunner Ferenc, Sass Brunner Er-
zsébet és Brunner Erzsébet munkáiból 
nyílik kiállítás a Balaton Színházban 
március 25-én.

Március 25.
A három Sass

A szegény ember hegedűje – mesedél-
után Benedek Elek műveiből címmel 
Bereczky Szilárd előadását hallgathat-
ják az érdeklődők a Balaton Színházban 
március 20-án 16 órakor.

Március 20.
A szegény ember hegedűje

moziműsor
 tapolca

március 14 –
április 1.2020.

MANCS ŐRJÁRAT:  
Vigyázz, kész, mancs!  
március 14 – 15.  
szombat – vasárnap 14:30 1200,-Ft
Előre  
március 12 – 13. csütörtök – péntek, 
március 16 – 18.  
hétfő – szerda 14:00 2D 1200,-Ft
március 12 – 18. csütörtök – szerda                                            
március 16:00 3D 1400,-Ft
Mint egy főnök  
március 12 – 18.  
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A feltaláló  
március 12 – 18. 
csütörtök – szerda 19:30 1200,-Ft
A mi Kodályunk   
március 19 – 20. csütörtök – péntek, 
március 22 – 25. 
vasárnap – szerda 14:00 1200,-Ft
március 21. szombat 14:30
Előre  
március 19 – 25. 
csütörtök – szerda 16:00 3D 1400,-Ft
Kémecském  
március 19 – 25. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
Bloodshot  
március 19 – 25. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft
VAD ERDŐK, VAD BÉRCEK – 
A fantom nyomában  
március 26 – április 1. 
csütörtök – szerda 14:45 1200,-Ft
Mulan  
március 26 – április 1. 
csütörtök – szerda 16:00 3D 1400,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          

(X)

VÍZNAPI BALCSI-PARTY
A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja  

szeretettel meghívja 
BALATON-PARTI CSALÁDI RENDEZVÉNYÉRE

2020. március 22., vasárnap 15.00 óra,
KESZTHELY, ZENEPAVILON

PROGRAM
• A víznap köszöntése
• Óvodások mûsora – „Az erdõ világa” 
•Tüsi BOHÓC tréfái, lufihajtogatás
• Vigyázz rám! balatoni óriás társasjáték bemutatása
• Ökológiai lábnyom számítása
• Víztakarékossági tanácsok felnõtteknek
• Vízkóstolás 
• A BALATON MEGKOSZORÚZÁSA 

NABE keszthelyi csoportja

TISZTELT KESZTHELYIEK!
Az érintett keszthelyi szakemberekkel egyeztet-
tünk a koronavírus terjedésének kockázatáról és a 
szükséges prevencióról. Nagyon fontosnak tartom 
a higgadt és felelõsségteljes hozzáállást: sem páni-
kot kelteni, sem elbagatellizálni nem szabad a világ 
több országában már jelen lévõ járványt.
Mi magunk is sokat tehetünk annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk a fertõzés veszélyét, elsõdlegesen a 
szükséges higiéniai szabályok betartásával. Az ön-
kormányzat fenntartásában lévõ intézményeknél ez 
kötelezõ!
Javasolnám, hogy az ügyintézést – amennyiben 
nem halasztható – próbáljuk meg telefonon vagy 
interneten keresztül intézni.
A munkáltatóknak nagy felelõsségük lehet abban, 
hogy a munkavállaló, ha rosszul érzi magát, otthon 
maradhasson. Kérem, hogy ebben legyenek rugal-
masak!

Amennyiben bizonytalan, vagy kérdése van,  
csak biztos forrásból tájékozódjon,  
az operatív törzs zöld számon áll rendelkezésre: 

06-80/277-455, 06-80/277-456, 
vagy e-mailben: koronavirus@bm.gov.hu.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk közösségünkre!  
Nagy Bálint polgármester

HIRDETMÉNY
A KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA  

FELVÉTELI IDŐPONTJÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy  
a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan  
a Keszthely Város Önkormányzata által  

fenntartott óvodába történő beíratás időpontja:

2020. április 20. (hétfő) 7.00–13.00 óráig,
2020. április 21. (kedd) 13.00–17.00 óráig.

A beíratás helye: 
Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái.

Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az 
óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése 
vonatkozásában további részletek megtalálhatók 

az önkormányzat honlapján: 
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/ 

oktatasi-intezmenyek/ovodak/ 
letoltheto-dokumentumok

A keszthelyi kórusok adnak tavaszváró 
koncertet a Balaton Színházban márci-
us 23-án 18 órakor.

Március 23.
Tavaszváró kórusok

Március 27.
Stroke után
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Teljes testi-lelki feltöltődésre vágyik,
látogasson el a Hévízi Tófürdőbe!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • www.spaheviz.hu

Tavaszi
fáradtság

már a múlté,
használja

a természet adta
energiát!

Szeretne ilyen terméket gyártani?
Legyen munkatársunk  
Keszthelyen a Csokigyárban,  
ahol várjuk Önt:

ÉLELMISZERIPARI GÉPKEZELŐ MUNKAKÖRBE
Főbb feladatok: 
Az 1 éve üzembeállított töltött ostyagyártó gépsor szakszerű 
működtetése, felügyelete és tisztán tartása.

Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  Legalább szakmunkás végzettség
•  Önálló és felelősségteljes munkavégzés  

Amit kínálunk: 
•  Versenyképes munkabér nettó: 250.000 Ft-tól teljesítmény 
függően
•   Stabil vállalati háttér, főállású, egész éves határozatlan 

munkaviszony 
•  Igényes munkaruházat 
•  Folyamatos szakmai fejlődés
•  Törvény szerinti útiköltség térítés,
•  napi egyszeri meleg étkezés
•  Saját termékek vásárlása kedvezményesen

FÉRFI MASSZAKEVERŐ MUNKAKÖRBE
Amit elvárunk:
•  Nyitottság egy változatos, de fizikailag teljes embert 

kívánó munkára,
• több műszakos munkarend
• önálló munkavégzés képessége
• tisztaság és rend iránti igény
• megbízhatóság

Amit kínálunk:
•  Hosszú távú, határozatlan idejű, bejelentett 

munkalehetőség, 
• munkaruha,
•  3 hónap próbaidő letelte után napi egyszeri meleg ét-

kezés, valamint  
a munkába járás támogatása a törvény által előírt mér-
tékben.

•  saját termék kedvezményes vásárlási lehetősége
A pozícióban kínált nettó munkabér 150.000-220.000 Ft/hó 
műszaktól, teljesítménytől függően, munkaruha.

Jelentkezni lehet személyesen Keszthely Külső Zsidi u. 2., vagy a titkarsag@lisse.hu e-mail-címen.


