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Szabadidő- és sportközpont
építését tervezik Keszthelyen
A Balaton legjobb strandja néven szabadidő- és sportközpont építését tervezik Keszthelyen – számolt be a tervezett
beruházásról Manninger Jenő országgyűlési képviselő és
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere a Balaton-parton
tartott sajtótájékoztatón.

Manninger Jenő hangsúlyozta: Magyarország Kormánya 400 millió forintot biztosít a területfejlesztés előkészítéséhez, tervezéséhez a megjelent kormányhatározat
szerint Keszthely városának. Keszthelyen
szükség van a Balaton-part további fejlesztésére és olyan szolgáltatások kiépítésére,
melyek nemcsak a nyári főszezonban,
hanem egész évben turisztikai vonzerőt
jelentenek, és kihasználják a keszthelyi
Balaton-part egyedi adottságait.
Nagy Bálint kiemelte: a tervezés most
kezdődik, a Városi strand bevonásával
országosan egyedi attrakciót szeretnének
megvalósítani, hogy a Balaton fővárosa
egész évben tudjon élményt nyújtani a
turisták számára. A beruházás helyzetbe

a Keszthelyi Televízióban

-on is!

Információs Magazin

Kedves Olvasóink!
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.
Lapunk következő száma 2020. december 4-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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A strand mellett megvalósuló beruházás mintegy
ötmilliárd forint nagyságrendű lehet, a térségi előzetes egyeztetések szerint
a strandra építve egyedi
szabadidőközponttal,
szaunavilággal, sportolási,
szórakozási lehetőségekkel
gazdagodhatna Keszthely.
A pontos részletek
az előkészítés során
alakulhatnak ki.
A tervezés kiterjed majd
egy szép, fasorral szegélyezett sétány építésére
a Városi strandtól a vitorláskikötő irányába, egy
igazi tóparti, gasztronómiai
szolgáltatásokkal kibővített
sétányt kialakítva. Ezekkel
a beruházásokkal Keszthely
nagyot fog előrelépni
a part egyedi adottságainak
kihasználásával.
A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint nagyon
fontos a pontos, precíz
előkészítő munka, a széles
körű egyeztetés, valamint
a környezetvédelmi szabályok betartása. A beruházás
a tervek szerint várhatóan
2022-re valósulhat meg.

Kövessen bennünket

Balatoni Krónika

hozná a keszthelyi vendéglátókat, szolgáltatókat, és természetesen a Keszthelyen és
a város környékén élőknek munkahelyet
biztosít, mindamellett, hogy minőségi szabadidő-eltöltést is kínál. Egyelőre az biztos,
hogy a jelenlegi rendezési tervhez, építési
előírásokhoz és természetesen a Balatontörvényhez igazodni kell, és egyeztetést
kezdeményeznek a beruházásról, bevonva
a keszthelyi civil szervezeteket. A polgármester hozzátette: jelenleg két építészcsoport készít javaslatokat: a Magyar Művészeti Akadémia és a Budapesti Műszaki
Egyetem doktorandusz hallgatói dolgoznak azokon. Ezt követően majd széles körű
társadalmi egyeztetés után kerül sor a
tervezői pályázat kiírására.

csajok • nők • hölgyek
szépség • egészség • divat • párkapcsolat
a mai nők helytállása
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Rendhagyó megemlékezés november 4-én

Madárodúk az Erzsébet-ligetbe

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján az ország számos pontjához
hasonlóan Keszthelyen is félárbócra engedték a lobogókat. A koronavírus-járvány miatt a városi megemlékezés elmaradt. A nemzeti gyásznapon Vozár
Péterné alpolgármester helyezett el koszorút és mécsest a keszthelyi ’56-os kopjafánál.
A megemlékezés szónoka Kovács Emőke lett
volna. Szerkesztőségünk kérdésére a történész
elmondta, hogy a Kádár-rendszer retorikájával ellentétben még a ’70-es években is voltak
olyan politikai elítéltek a magyar börtönökben,
akiket ’56 miatt zártak rácsok mögé.
A Kádár-rendszer megtorlásainak számos eleme és módja volt: koncepciós perek, kivégzések, börtönbüntetés, internálótáborok, megfigyelések.
A hivatalos álláspont szerint 229 főt ítéltek halálra, körülbelül 20-25 ezer embert börtönöztek be, mintegy
30 ezer embert internáltak, és körülbelül 200 ezer magyar menekült el hazánkból.
Kovács Emőke szerint ezek a számok még felfele árnyalhatók. A jelenleg is zajló kutatások azt mutatják, hogy
jóval több halálos ítélet született.

Kijárási tilalom,

elmaradó rendezvények

Nagy Bálint kiemelte: az önkormányzat fenntartásában működő
intézmények közül megszűnt az ügyfélfogadás a Fejér György Városi
Könyvtárban, a Balatoni Múzeumban, a Goldmark Károly Művelődési
Központban és a Balaton Színházban.
A tervezett nyilvános programok elmaradnak. Az idei évre tervezett
Advent Keszthelyen rendezvény elmarad. Nem lesznek nyilvános
programok, sem karácsonyi vásár, és a Fő térre tervezett, közös adventi
gyertyagyújtásokat sem tartják meg közösségi programként.
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környezetvédelemre, e programjába szervesen illeszkedik a természet- és állatvédelem.
Keszthely polgármestere kifejtette, a város számára kiemelkedően fontos a környezet és az állatok védelme.
– A gyermekek esetében minél előbb érdemes fölhívni a figyelmet a környezetünk védelmére, annak fontosságára. Az elmúlt évben az önkormányzat számos intézkedést tett annak érdekében, hogy Keszthely megóvja környezeti értékeit, adottságait.
Az odúk is ezeket a célokat szolgálják. Azokat a pályázati pénzekből felújításra kerülő Erzsébet-ligetben – a járványügyi
szabályokat betartva – helyezik majd ki, családok gyermekek közreműködésével. Úgy fogalmazott, fontos, hogy az emberek
minél több információt kapjanak a környezetvédelemről, az állatok védelméről, azok lehetőségeiről. Az odúk használatáról
Sáringer-Kenyeres Marcell és Klein Ákos beszélt, kiemelve azok előnyeit és hasznosságát. Elhangzott: az odúk elsősorban
tavasszal tesznek jó szolgálatot a madaraknak, de a téli időjárás elől is menedéket nyújthatnak. A tervek szerint jövőre a
Helikon parkot is felmérik a szakemberek, és oda is számos madárszállást helyeznek majd ki.

Kastélyberuházások nyomában…

Az önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a járványt,
s intézkedik. Nagy Bálint polgármester rendszeresen
tájékoztatja a városlakókat.
Legutóbb a kijárási tilalom helyi rendelkezéseiről informált: „2020.
november 11-től Magyarországon kijárási tilalom van érvényben. Kérem
Önöket, hogy egészségünk megóvása érdekében tartsák be a járványügyi
előírásokat, szabályokat, hogy felelősségteljes viselkedésünkkel magunk is
hozzájárulhassunk a járvány megfékezéséhez. A kormányzati intézkedéseket követően rendeletet alkottam a keszthelyi közterületeken és nyilvános tereken történő maszkviselés szabályairól. Kötelező a maszkviselés a
városi piacon, a buszmegállókban, a temetőkben, a nyilvános közösségi
tereken mint játszóterek, kültéri fitneszparkok, kutyafuttató, valamint
kötelező maszkot viselni, ha sorban állásra, várakozásra kényszerülünk
köztereken, például gyógyszertár, posta, bankok előtt. Kötelező a maszk
viselése a köznevelési intézmények előtti várakozás során is. Természetesen a szociális távolság betartása mindemellett elengedhetetlen.”

A Gyöngybagolyvédelmi
Alapítvány madár- és denevérodúkat adott át a keszthelyi önkormányzatnak, ezzel is
segítve a város környezetvédelmi programját. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere
és Sáringer-Kenyeres Marcell
önkormányzati képviselő ös�szesen tizenhét odút vett át az
Erzsébet-ligetben megtartott
rendezvényen Klein Ákostól, a
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetőjétől. A polgármester hangsúlyozta: Keszthely kiemelt figyelmet fordít a

Pálinkás Róbertet, a Helikon Kastélymúzeum
igazgatóját a Festetics-kastéllyal kapcsolatos
beruházásokról, jövőbeni tervekről kérdeztük.

Akik a járványhelyzet miatt
segítségre szorulnak az
ellátásukat illetően,
azok a polgármesteri hivatalban
a 83/505-518-as telefonszámon,
illetve az ellatas@keszthely.hu
e-mail-címen tudnak jelentkezni. Amennyiben lesz rá igény, a
tavaszi időszakhoz hasonlóan újra
tudják indítani az élelmiszercsomagok házhoz szállítását, ebédkiszállítást, illetve információval
tudnak szolgálni a keszthelyi
házhoz szállítást vállaló élelmiszerboltok és éttermek listáját
illetően is.

Elmondta: a beruházások
folyamatosan zajlanak. A
Nemzeti Kastélyprogram
keretében a főépületben
1,5 milliárdos beruházás
folyik. Megújul a szellőztető, fűtő-hűtő rendszer, és
folyik a tükörterem felújítása. Az ajtók, ablakok szigetelése, indokolt esetben
a cseréje és a restaurálása
már megtörtént. A kastély
épülete ütem szerint
halad, csakúgy, mint a
Vadászati Múzeumé, ahol
már a két új épületszárny
is elkészült. A dzsungeldioráma teljesen kész, és a
hegyi dioráma is befejezés
előtt áll. Pálinkás Róbert
nagyon fontosnak tartja
a Vadászati Múzeum fej-

lesztését. Európát tekintve
is kiemelkedő a látogatói
létszám. 2019-ben 140
ezer ember volt kíváncsi a
különleges, komplex kiállításra. A megújult múzeum a Vadászati Világkiállításra teljes pompájában
fogja várni a látogatókat.
A volt laktanya 24 hektáros területén visszaállítják
az eredeti, Millner tervei
alapján az 1880-es évek
végén készült parkot.
Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, melynek alapján elvégezték a
rommentesítést.
A munkálatok során közel
hatezer négyzetméteren
volt illegális hulladék.
Azt az utak, épületek mel-

lett szintén ledarálták, és
újrahasznosítva beépítésre
kerül a Fenyves allé útalapjába. A park rekonstrukciója a tervek szerint
2022 végéig fejeződik be.
Párhuzamosan kiírásra
került egy közútfejlesztési
pályázat, amelynek az a
feladata, hogy tervezze
meg a Bécsi kapu utca
teljes felújítását, továbbá a
városi tömbbelső kialakítását, a Szalasztó utcáról
nyíló üres tömb parkolóvá
alakítását és az utca télinyári forgalmi rendjének
kialakítását.
A tervnek tartalmazni
kell a parkot kettészelő
Pál utca első szakaszának
forgalmi rendjét is.
2020. November 20.
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Magunkért és másokért…
Dr. Vajda Gábor, a Zala megyei háziorvosok szakmai
vezetője érdeklődésünkre beszélt a koronavírus okozta
helyzetben való tennivalókról, a felelősségteljes viselkedésről és az odafigyelésről. Elsőként kiemelte, hogy
sokan nincsenek tisztában a helyes maszkhasználattal, pedig tudni kell, hogy azzal saját magunk és mások
egészségét védjük. Az egyszer használatos maszkot több
napon át ne használjuk, mert a szájban lévő baktériumok
fertőzéseket okozhatnak.
A témával kapcsolatban Vajda doktor a további kérdésekben a következő válaszokat adta.
Míg eddig a COVID-19-et tekintve
az idősekre, krónikus betegekre fókuszáltunk, ma már egyre több fiatal is
megfertőződik.
Ennek az okai nem teljesen tisztázottak.
Harminc százalék azoknak a száma, akik
semmilyen reakciót nem mutatnak a
koronavírussal szemben. El sem kapják.
Két dolgot el kell különíteni. Valaki
tünetmentes és valaki el sem kapja.
Még olyanok sem, akik egy háztartásban, szoros kontaktusban éltek bizonyítottan súlyosan fertőzött emberekkel.
Ez a genetika. A gyerekeknél gyakran
előfordul, hogy elkapják, csak tünetmentesen lezajlik. Egyszerűen, például két
tüsszentéssel lezajlik, és otthon sem marad. Ennek viszont az a veszélye, hogy a
tanárt megfertőzi!
Milyen tünetekkel kell hívni a háziorvost?
A koronavírus jellemző tünetei a következők: magas, de nem extrém magas
láz. Amire nagyon felhívom a figyelmet,
és egyértelmű tünet, az az íz- és szaglásérzés elvesztése. Ez biztos tünete a
COVID-19 fertőzésnek. Ebben az esetben azonnal kéri a háziorvos a tesztet.
A másik tünet a rettenetes fáradtság érzése. Az ízületek mellett még a bőre is fáj
a betegnek. Nincs ereje. Minden idegvégződése érzékennyé válik. Jellegzetes
a száraz köhögés. Ne keverjük a hurutos
köhögéssel, mert az bakteriális fertőzés.
Ha ilyen tüneteket észlelünk, azonnal
hívjuk a háziorvost.
Most, az influenza idején hogyan lehet
elkülöníteni a két betegséget?
Nem tudjuk! Senki nem tudja. Csak ta-
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nácsot adhatunk. Ha hirtelen
alakulnak ki a tünetek, akkor
valószínű, hogy koronavírusosak vagyunk. Viszont
ha kisebb nátha, tüsszögés
tapasztalható, az nem zárja ki
a koronavírust, de nem is valószínűsíti. A teendőket nézve
nagyon fontos lenne tudni,
hogy ne menjünk el a háziorvosi rendelőbe és az ügyeletre. Ne is hívjuk ki,
mert nem tud kimenni. Nem azért, mert
magát félti, hanem a többi – más panasszal – kezelt beteget, akinek átadhatja, ha esetleg tünetmentesen zajlik nála
a folyamat. Ilyenkor fel kell hívni a háziorvost. Fontos! Türelmesen várni kell,
mert a túlterheltség miatt esetleg nem
tudják a rendelőben a hívást fogadni.
Egy protokoll alapján fogják kikérdezni
a beteget, és annak alapján derül ki,
hogy gyanús vagy nem koronavírusra a
beteg. Ha nem gyanús, akkor 2-3 napig
tüneti terápiát javasolnak. Lázcsillapító,
köptető, sok folyadék, pihenés. Ajánlott
távol maradni a munkahelytől és az idős
hozzátartozóktól. Kapcsolatban kell
maradni a háziorvossal, és ő eldönti,
hogy mikor mehet az illető közösségbe.
Ha gyanús koronavírusra a beteg, akkor
meg kell nézni – szintén egy protokoll
alapján – a súlyosságát. Ismerjük a
beteget. Ha az illető például cukorbeteg,
asztmás, tüdőbeteg, daganatos vagy
immunbeteg, vagy más tartós betegsége
van, akkor napi szinten kapcsolatban
kell maradni a háziorvossal, mert a koronavírus nagyon gyors progressziójú.
Órák alatt változhat az állapot, s például
ha már nehezen veszi a levegőt, kórházba kell küldeni! A tesztelés az egész-

az eredmény alapján dönti el a felszabadítását vagy a hatósági karantént.
Pozitivitás esetén hatósági karanténról a
tisztiorvostól mind a beteg, mind pedig
a háziorvos tájékoztatást kap. Tíz nap
után tünetmentesség esetén – szintén
értesítés mellett – lehet dolgozni. Kivéve
az egészségügyi dolgozókat, akiknek kell
egy negatív tesztet felmutatni. Ha romlik
a beteg állapota, akkor mérlegelni kell!
A tartós betegségben szenvedők nagy
veszélyben vannak, náluk valószínű
kórházba kerülés lesz a megoldás.
Mit kell vinni a kórházba?
A személyes higiéniához szükséges dolgok mellett nagyon fontos, hogy telefont
vinni kell! Nincs látogatás, csak azon
keresztül tartható a kapcsolat. Tanítsuk
meg a mobiltelefon kezelését az idős
hozzátartozóinknak! Ne hiányozzon a
kézfertőtlenítő!
Nagy a baj. Folynak a kutatások. Mindenki csak találgat és vár.
Egy sokkal rosszabb egészségügyi

ségügyben és szociális ágazatban részt
vevőknek, valamint a pedagógusoknak
kötelező! Alapesetben a mentő megy
mintát venni. Egy dolgot a lakosságnak
meg kell érteni. Naponta 25-30 ezer
tesztet végeznek az országban. Ez azt
jelenti, hogy több óra várakozás vagy két
nap is lehet, amíg a speciális mentőautó
kiér. Ezért fontos a háziorvossal való
folyamatos kapcsolat. Van egy olyan
lehetőség – amit még nem lehet tudni,
hogy meddig fog élni –, hogy ha a beteg
jól van, s el tud menni a zalaegerszegi
tesztelési pontra, akkor azzal időt nyer.
Ezt a mentők döntik el.
Hogyan zajlik a tesztelési kérés? A karantén, illetve annak megszüntetése?
A kikérdezést követően elkérjük a telefonszámot, e-mail-címet és a pontos tartózkodási helyet. Felhívjuk a figyelmet,
hogy bármikor hívhatja a mentőt – akár
este 9 órakor is –, de nem hagyja el a tartózkodási helyét. A mentők egyeztetnek
időpontot az érkezést illetően. A mintát
laborba viszik, minimum 48, de inkább
72 óra, míg az eredmény elkészül. Azt
a beteg e-mailben megkapja. Fontos,
hogy hívja fel a beteg az orvost! Közölje
a megkapott eredményt – bár az orvos
is megkapja, de listázva keresnie kell –,
így hamarabb tájékozódhat orvosa, aki

rendszerben, háború után, antibiotikum
nélkül a spanyolnátha sajnos sok emberéletet követelt. Most is ki kell alakulni
annak az átfertőzöttségnek, amikor már
lecsendesül a járvány. Tudomásul kell
venni, a COVID-vírus nem fog eltűnni.
A himlőnek ötszáz év kellett, hogy eltűnjön. Nem tudom, hogy mennyi ideig
lesz velünk, de velünk fog lenni. Meg fog
szelídülni, megtanulunk ellene védekezni. Tudjuk, hogy nagy erőkkel folynak
nemcsak a vakcina-, hanem a gyógyszerkutatások is. A hagyományos vírusellenes szereket ne szedjük, mert teljesen
hatástalanok! Amire felhívom a betegek
figyelmét: nem kell antibiotikum a
kezelésre! Fontos a megfelelő táplálkozás, a mozgás, a szellőztetés, a megfelelő
folyadékbevitel és a vitaminok. Ajánlott
a vegán étkezést felfüggeszteni, mert
a szervezetnek megfelelő fehérjebevitelre van szüksége! Az influenza elleni
oltásnak is itt van az ideje – amit szintén
csak előjegyzés, időpont mellett kap meg
a beteg.

Mire készüljünk hosszú távon?
Nem tudni. Lehet, hogy kialakul belőle
egy influenzaszerű betegség, lehet, hogy
periodikusan ismétlődik, több hulláma
lesz, vagy időnként fel-fellobban, és
kialakul egy egyensúlyi állapot. Nem
tudni. Egy biztos, ez a vírus velünk
marad.

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 174/2019.(VI.27.) számú, illetve a 218/2020. (VII. 17.)
számú képviselő-testületi határozataival döntött Keszthely közigazgatási területének helyi építési
szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelete, valamint Keszthely város szerkezeti terve
az M76 gyorsút, a keszthelyi 2x2 sávos bekötő szakasz, és kerékpárforgalmi létesítményekhez
kapcsolódó szomszédos területekhez kapcsolódó módosításáról.
Az érintett eljáráshoz kapcsolódóan az önkormányzat – a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ –
lakossági fórum megtartásával partnerségi egyeztetést folytat le.
Erre figyelemmel a módosításról lakossági fórumot tartunk, mely a járványügyi vészhelyzetre
való tekintettel online egyeztetés formájában kerül megtartásra

2020. november 30-án, hétfőn 14.00 órakor.
Az egyeztetést zoom alkalmazás segítségével bonyolítjuk le. A lakossági fórumon való részvételi szándékát
a foepiroda@keszthely.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni legkésőbb 2020. november 28-ig.
(A belépéshez szükséges elérési út a részvételi szándékot jelző lakosok részére megküldésre kerül.)
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2020. december 8-ig az alábbi elérhetőségen:

https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda
Írásos észrevételüket 2020. december 8-ig nyújthatják be elektronikus úton a titkarsag@keszthely.hu címen,
vagy postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve.
Nagy Bálint polgármester
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Portré

Elterelik a bringásokat

„A lokálpatriotizmust erősítendő…”
„Ez az időszak nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy az emberek
átgondolják a rohanó világgal kapcsolatos érzéseiket, s egyben
rájöjjenek, a lokálpatriotizmust erősíteni kell.”
Fehérvári László optikatulajdonos, a
Keszthelyi Belvárosi Kereskedők Egyesületének elnöke fogalmazott ekképpen,
amikor interjúra kértük. Elmondta:
Kisújszálláson született, Veszprémben
tanult, 1993 óta él Keszthelyen.
– Bár a családomnak volt keszthelyi
kötődése – a nagybátyám laktanyaparancsnokként dolgozott a városban –,
a munka miatt érkeztem, költöztem a
településre. Iskolásként rengeteg időt
töltöttem a nagyszüleimnél Balatonfüreden, mindig is tetszett a táj, bennem élt
a természet szeretete, a víz, a domb s az
erdők léte. Mindez a mai napig megvan,
fontos része az életemnek. Szóval az,
hogy Balaton-parti városban tudtam letelepedni, máig édes dolog a szívemnek.
A munkára visszatérve, az első években
alkalmazott voltam egy cégnél, s mivel
a nagykereskedelemtől a kiskereskedelemig mindennel foglalkoztak, engem
mindez felkészített az életre. 2000-ben
alapítottam meg a magánvállalkozásom,
azóta optikaüzletet működtetve folyamatosan ebben dolgozom. Miután megnősültem, a feleségemmel – aki szintén
kitanulta az optometrista-, illetve a
látszerészszakmát – családi vállalkozásban végezzük a munkát, mondhatom: a
folyamat az elejétől a végéig egy kézben
van. Úgy látom, azt tapasztaltam, hogy
a minőség és az emberközpontúság a
magánéletemben és a vevőim körében
egyaránt nagyon fontos. Tiszteljük a
hozzánk betérőket, szeretjük az időseket,
imádjuk a gyermekeket. Látjuk, szinte a
kezeink között nőttek fel a pácienseink.

Akinek annak idején a térdemen adtam
fel az első szemüvegét, most felnőttként
tér be hozzánk. Jó érzés ez nagyon,
hiszen érezhetően van értelme annak,
amit csinálunk.
Fehérvári László azt mondja, szerinte
ahogy idősödik az ember, úgy alakul
benne az érzés, hogy a köz felé is nyisson.
– Vallom, hogy aki a város szívében, lelkében él, annak át kell venni a szívdobogást: ezt nevezik lokálpatriotizmusnak.
Én is a szívemen, a lelkemen viselem,
hogy mi történik a városban. Igaz csak
megfigyelőként, de így próbálok része
lenni a településnek. A gyermekeimet
is ennek jegyében nevelem. Ismerni és
szeretni kell a várost, ahol élünk. Szinte
nincs nap, hogy ne tennénk, tennék
sétát a Balaton-parton, illetve a kastély
parkjában. Ezek az időszakok feltöltenek, erősítenek.
Amellett, hogy a város történéseit figyeli,
Fehérvári László a Keszthelyi Belvárosi
Kereskedők Egyesületének elnökeként is
tevékenykedik.
– Jó néhány éve politikamentes szervezetként alakult meg a Belvárosi
Kereskedők Egyesülete, mely – ha néha
döccenősen is, de – elérte céljait. Az
önkormányzattal együttműködve megosztottuk egymással az ötleteinket, pro
és kontra. Programokat is szerveztünk,
így hozva életet a belvárosba. Tény: a
globalizációs, fogyasztói társadalom zűrzavaraiban nehéz kezelni a dolgokat, de
haladni kell a korral. A mostani nehéz
időszak különösen megviseli a kereske-

Nyílt napot tartott Szabó Attila „Pasco”
dőket, néha vannak problémák, remélem, ez megváltozik. Azt gondolom,
hogy az egyéni problémákat egyedileg
kell megoldani. Az önkormányzattal jó
a kapcsolatunk, a bajban közösen kell
lépnünk, ennek titka pedig a kommunikáció.
Fehérvári László úgy látja, hogy Keszthely előtt számos lehetőség áll.
– Keszthelynek van hová fejlődnie, a
városnak minden lehetőséget meg kell
ragadnia, ami ide vonzza és itt tartja a
turistákat. Fontos tennivaló egyebek
mellett a szálláshelyek kialakítása. Annak idején volt egy javaslatom, miszerint
létesüljön tanszálló, ezt a turisztikát
oktató egyetem és a VSZK segítségével
meg lehetett volna valósítani. A másik a
vitorlásturizmus. A családunk vitorlázik,
a két fiam versenyez is. Ezt is jó lenne
fejleszteni, benne az oktatással.

Szőnyi-rézkarcok a színházban
Az 1960-ban elhunyt Szőnyi István festőművész és grafikus rézkarcaiból nyílt kiállítás a Balaton Színházban. Az időszaki
tárlatot november elején nyitották meg a közönség előtt. de a járványügyi intézkedések miatt sajnos a tervezettnél rövidebb
ideig láthatták az érdeklődők.
Szőnyi István 1920-ban rendezte első gyűjteményes kiállítását a budapesti Ernst Múzeumban, ennek századik évfordulója
tálcán kínálta a tárlat megrendezésének ötletét. A kiállítás különlegessége, hogy egy 42 darabból álló magángyűjteményt
mutatott be – Pampetrics Milán tulajdonában állnak a kiállított képek.
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Az M76-os út projektjéhez kapcsolódó korrekciós, végleges útszakasz átadásával szinte egy időben kezdődött meg
annak a hídnak a bontása, melyen évtizedeken keresztül haladt a 76-os főút forgalma. A bontásra amiatt volt szükség,
mert az épülő M76-os gyorsforgalmi út nyomvonalát ide
tervezték. A majdan elkészülő hídon halad majd a Balatoni
Bringakörút is, addig is terelésekre kell számítani a kerékpárosoknak is.
A terelés 2021 végéig tart majd. Az első ütemben – ami
már érvényben van – a 76-os számú főúton kell átkelni
a bringásoknak. Itt már egy sárga villogó segíti
az átjutást. A második ütemben a kerékpárút
ideiglenes nyomvonalát ismét megváltoztatják
majd. Ennek során a későbbiekben vidraátjáróként funkcionáló alagutat is igénybe kell venni.
Várhatóan 2021 januárjában kerül majd sor erre a
változtatásra.

Szabó Attila „Pasco” festőművész műtermébe tekinthettek be a látogatók. Az
alkotó a pandémia alatt is
több időt tölt műtermében.
Véleménye szerint a járványhelyzet miatt egyre kevésbé
van lehetősége találkozni
a képzőművészeknek is
közönségükkel, ezért találta
ki az eseményt, melyre előre
megbeszélt időpontokban

érkezhettek az érdeklődők.
Az alkalmon nem csupán
a festményeit tekinthették
meg az alkotónak, kérdezhettek is tőle. Többen
régóta követik figyelemmel
a művész munkásságát, így
éltek a lehetőséggel, hogy
együtt beszélgethessenek
művészetről, barátságról, az
életről.
Szabó Attila szerint a nyílt
nap lehetőséget biztosított
a találkozásra biztonságos
keretek között is. Véleménye szerint ugyanis az
embereknek szükségük
van egymásra, akkor is, ha
ezt csak a járványügyi szabályok betartásával tudják
megvalósítani. Többek
között ennek segítése is

célja volt a programnak.
„Szeretnék adni. Adni és adni.
Azt hiszem az összes művészember nevében mondhatom,
hogy más cél nem is létezik a
művészetben, mint az, hogy
adunk valakinek valamit, és
cserébe mit kapunk? Szeretetet. Ennyi az összes.” – tette
hozzá a művész.

Szőnyi a huszadik század egyik legnagyobb magyar
festője volt, akinek a tehetsége korán kiteljesedett.
Már nagyon fiatal korában voltak kiállításai. 1920
novemberében festette meg az első rézkarcát –
mondta el róla a kiállítást megnyitó Gécseg András
festőművész.
A járványügyi korlátozások miatt a tárlat már nem
látogatható. A színház abban bízik, hogy december
elején Szántó János fafaragó munkáiból már megnyitható lesz egy február elejéig tervezett kiállítás.

2020. November 20.
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A vírus hatása Keszthely ingatlanpiacára
Alig kezdődött el a 2020-as év, máris
váratlan fordulatokkal kellett szembesülnünk. Az egyik ilyen csavar a koronavírus megjelenése volt, melyet senki sem
látott előre. A járványhelyzet az egész
gazdaságra hatással volt, így nem maradt
érintetlenül az ingatlanpiac sem.
Az ingatlannet.hu a szerkesztőségünknek küldött
elemzésében ennek tekintetében Keszthely ingatlanárainak változásait vette górcső alá. Emellett
pedig azt is bemutatják, hogy Zala megyében, más
városokban hol tartanak fél év után az ingatlanpiaci
árak.
„Bár a koronavírus idén tavasszal jelent meg, még tavaly télen
elkezdett mérséklődni a lakóingatlanok áremelkedése, sőt némi
áreséssel is találkozhattunk. Persze kivétel mindig van, ebben
az esetben a téglalakások kerültek ki kakukktojásként. Keszthelyen a családi házak és a panelek átlagárának változása megfelelt a szakértői várakozásoknak, miszerint az ingatlanárak egy
természetes folyamat következtében mérséklődni fognak. A tu-

risták által is kedvelt városban a házak átlag 320 ezer Ft/m²-es
ára idén eddig 5 százalékkal emelkedett meg, míg panellakások
januári 390 ezer Ft/m² átlagára szeptemberre 350 ezer Ft/m²-re
csökkent. A téglalakások viszont nem teljesítették be a szakemberek jóslatait. A lakások téglaépítéses típusai még jócskán az
áremelkedő fázisban vannak. Igaz, az év elején mutattak némi
visszaesést, de ezt követően újra szárnyaltak. Pontosabban:

HÁZHOZ S

Keszthely téglalakásai az év elején 370 ezer Ft/m²-es átlagárról
indultak, melyek a harmadik negyedévre szintet léptek, és 420
ezer Ft/m²-re növekedtek.
A megyében Hévíz ingatlanárai a legborsosabbak. Ősszel a
keszthelyi téglalakások egyetlen négyzetméterének átlagára
jócskán 400 ezer forinton túl volt. Ez soknak tűnik, de Zala
megyében idén szeptemberben volt ennél borsosabb lakásár is.
Hévíz téglalakásai voltak azok, melyek átlagára a keszthelyiekénél jóval „zsebbe nyúlósabb” volt, megütve a 650
ezer Ft/m²-t. A fürdőhelyen azonban nemcsak a
lakások, hanem a házak is drágának számítanak
szeptemberi 360 ezer Ft/m²-es átlagáruk alapján. Azért vannak olyan városok is a megyében,
ahol Keszthelyhez és Hévízhez képest barátságosabbak az ingatlanárak. Ilyen például Zalaegerszeg és Nagykanizsa, ahol a házak 210-260
ezer Ft/m²-es, a téglalakások pedig 300-340 ezer
Ft/m²-es átlagáron keresték a gazdájukat.
Az, hogy már a tavalyi évben megtört hazánkban a hosszú éveken át tartó áremelkedési tendencia, Magyarországot „letaszította trónjáról”.
Európában ugyanis így már nem hazánk lakásárai drágultak a legnagyobb mértékben. 2019ben Magyarországot megelőzte Luxemburg,
Franciaország és Spanyolország is. A Deloitte
Property Index adataiból az is kiderül, hogy tavaly 23 európai ország közül Luxemburgban keltek el a legmagasabb átlag
négyzetméteráron a lakások, a második helyezett Ausztria lett,
míg a harmadik Norvégia. Ha az országok helyett városokat
viszonyítunk egymáshoz, akkor egy teljesen más kép rajzolódik így: így a legdrágább Párizs, melyet Tel-Aviv és Luxemburg
követ.

A város számos helyén cseréltek csatornafedelet a közelmúltban. A javításokra azért volt szükség, mert a nagyobb
esőzésekkor meglehetősen sok esővíz jutott a szennyvízrendszerbe, a csatornafedelek pedig nem voltak szintben az
úttal.
A munkálatok során modern, víz- és bűzzáró csatornafedelek kerültek a régiek helyére.

2020. November 20.

ZÁLLÍTÁS!

Aki továbbra is szeretné élvezni
vagy most kipróbálná az otthonában,
a munkahelyén a Mama foztjének
ízét, keressen minket telefonon
vagy facebookon:

Csatornafedeleket cseréltek
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A Mama most is
tudja a megoldást…
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https://www.facebook.com/azenanyosom/
AzÉn Anyósom Étterem

06 30/616-0026
83/344-232
(rendelés
9-17 óra között)

KISZÁLLÍTÁS:
Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj,
Alsópáhok 12 órától 18 óráig.
Elvitel a helyszínrol 12 órától.

KESZTHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT
HIRDET
a Balatoni Múzeum
(8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.)

IGAZGATÓI
BEOSZTÁSÁNAK
betöltésére.

További részletek és a
pályázati kiírás teljes
terjedelemben megtalálható Keszthely város
honlapján: https://
www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. december 4.
Nagy Bálint
polgármester
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KESZTHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT
HIRDET
a Fejér György Városi
Könyvtár (8360
Keszthely,
Zeppelin tér 3.)

IGAZGATÓI
BEOSZTÁSÁNAK
betöltésére.

További részletek és a
pályázati kiírás teljes
terjedelemben megtalálható Keszthely város
honlapján: https://
www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. december 4.
Nagy Bálint
polgármester
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Felelősséggel
az utakon!

A nyári hónapok után gyakran kerül szóba a gépjármű télre történő felkészítése. Ilyenkor nemcsak az autó
egyes rendszereit kell átnézni, hanem időben gondoskodni kell a téli gumi felszereléséről is. Azonban sokszor
felmerül a kérdés, hogy mikor kell a gumiabroncsokat lecserélni. Bár jogszabály nem írja elő Magyarországon, de a téli gumik használata egyre megszokottabbá válik. Tapasztalt autósok nagyon fontosnak tartják az
abroncsok időben való cseréjét is. A téli abroncsok mintázata, összetétele teljesen eltér a nyáriakétól, ezért
máshogyan is viselkedik az utakon. A kritikus 4 mm profilmélység felé közeledve célszerű lecserélni a korábban használt szettet. A jó téli gumi a leghidegebb időben is lágy, rugalmas marad, megőrzi tapadóképességét,
míg a kiválónak tartott nyári gumi is már 7ºC-nál keményedni kezd, így a megbízhatósági paraméterei a
hőmérséklet csökkenésével erősen romlanak. Négy évszakos gumiabroncs pedig csak annak ajánlott, aki
keveset használja autóját. Novemberben sajnos már több napot is várni kell, mire időpontot kap az autótulajdonos. A tél beállta előtt nem szabad megfeledkezni a gépjármű állapotának vizsgálatáról. Ugyanolyan fontos,
mint a gumik állapota. Mások és saját magunk életét védhetjük egy kis odafigyeléssel!

Véget ért a viharjelzési szezon
a Balatonnál

Április 1-től október 31-ig üzemelt hazánk nagy tavain, köztük a Balatonon a vihar-előrejelző szolgálat. 31 viharjelző állomás
működött a Balatonnál, ezek mellett több mobil fényjelző nyújtott segítséget.
„Az elmúlt évekhez képest egy kicsit több ideig villogtak a lámpák” – nyilatkozta Horváth Ákos, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője. Hozzátette: a másodfokú viharjelzések egyébként mindösszesen kétszáz órán keresztül voltak érvényben. Azt lehet
mondani, hogy ez önmagában viszonylag alacsony értéknek számít az előző évekhez képest. Az idei viharjelzési szezonban hat
erős vihar volt. Ezek közül a legerősebb szél 97,9 kilométer/órás sebességű volt Balatonmáriafürdőnél június
29-én. A meteorológusok összesítése
szerint az előző évekhez képest szelesebb volt az időjárás. A nyár legmelegebb napja július tizedike volt.
A nyári félév csapadékösszege a Balaton térségében átlagosan 300 milliméter körül alakult, ami kicsivel a sokévi
átlag alatti érték.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az MTI-hez eljutatott
közleményében azt írta: a viharjelzési
szezonban 487 fürdőzőt, illetve a
vízen közlekedőt mentettek ki, ami az
átlagosnál jóval magasabb tendenciát
mutat. Április 1. és október 31. között
nyolc ember fulladt a Balatonba.

Eladó Keszthely, Kastély utcai

patinás családi ház

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2041 helyrajzi számú,
Keszthely, Kastély u. 16. sz. alatt található lakóházas ingatlant. Az induló vételár 41.160.000,- Ft
(az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem terheli).
Az ingatlan a történelmi Festetics-kastély közvetlen közelében, műemlékileg védett környezetében elhelyezkedő, az ezerhétszázas évek második felében épült, helyi védelem alatt álló, összesen 136 m2 alapterületű
műemlék lakóház. A telek területe 609 m2, a rajta található két lakás közül az egyik 34 m2-es egyszobás,
a másik 102 m2-es kétszobás lakás.

Japán cseresznyéket ültettek
A vasútállomás melletti sétány
területén ültettek fát és takarítottak
a Városukért Tenni Akarók Egyesület
tagjai. A tavaszi árvácskaültetést
követően ez alkalommal öt japán
cseresznye került földbe. A szervezet – mely a MÁV-val közösen
rendezi a területet – a jövőben újabb
fatelepítéseket tervez.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. december 10. (csütörtök) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város
polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020.
december 14. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524)
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. december 7-éig megtekinthető. A pályázat teljes
szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
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Balatoni Krónika

Gasztro

Toros káposzta

A Keszthelyi Televízió a járványügyi korlátozásokra való tekintettel
vasárnaponként 17 órakor vallási műsorral jelentkezik, leadja az
aznap rögzített keszthelyi szentmisét, istentiszteletet.
A két katolikus, a református és az evangélikus szertartások
heti beosztás szerint kerülnek adásba.

Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 8 db savanyúkáposztalevél, 8 dkg rizs, 2 dl tejföl, 60
dkg kolbásztöltelék (vagy fűszeres darált sertéshús), 2 evőkanál
zsír, 1 nagy fej vöröshagyma, 3040 dkg sertéshús (vagy füstölt
hús), 30 dkg kolbász, pirospaprika, só

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat
útján értékesíti
a keszthelyi 2805/35 helyrajzi számú, Keszthely, Vásár téren található
(korábban pakuratárolás céljára használt) 890 m2 területű ingatlanát.

A kolbásztölteléket a megmosott rizzsel összegyúrjuk, majd a káposztalevelekbe töltjük.
A felforrósított zsíron üvegesre pirítjuk a finomra
vágott vöröshagymát, pirospaprikával megszórjuk, elkeverjük és egy nagyobb fazékba tesszük.
Elterítünk rajta egy réteg kimosott savanyú
káposztát, rárakjuk a megtöltött leveleket, a
nagyobb darabra vágott húsféléket és a kolbászt.
Beborítjuk a maradék káposztával, megsózzuk,
felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, és lassan
rotyogtatva, fedő alatt, másfél óráig főzzük. Ízlés
szerint a tányéron meg lehet tejfölözni.

Rendőrségi hírek - Hegyi hajlékok védelmében!
Ősszel elnéptelenednek a kiskertek, hétvégi házak, hegyi pincék, a bűnözők azonban nem térnek
pihenőre! Ezeket az időszakosan használt épületeket
általában nem megfelelő védelemmel látják el tulajdonosaik, pedig széles a választék a védelmi eszközökből, melyek még ezeken az elhagyatott helyeken
is szinte teljes biztonságot nyújtanak.
Kérjük, fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat,
hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, és elkerülhessék az ezzel járó anyagi kárt és nem utolsósorban a bosszúságot!
• Ha hosszabb ideig nem tartózkodnak a hétvégi
házukban, értékes híradástechnikai, háztartási eszközöket, kisgépeket ne hagyjanak az épületben! Az
ott maradt értékekről pedig ajánlatos leltárt készíteni
(típusmegjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel).
• Hétvégi házuk valamennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot, hiszen így az elkövetőknek több időt
kellene szánnia a bejutásra. Nem biztos, hogy megkockáztatják! Ha kiskertjükben szerszámtároló van, a
mechanikai biztonság minimális követelményeit itt
is meg kell teremteni. Ha van az építményen ablak,
célszerű ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági
zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni.
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Vallási műsor vasárnaponként

• Tájékoztassák szomszédaikat, ha hosszabb ideig
nem keresik fel kiskertjüket! Kérjék meg őket, hogy
figyeljenek az Önök birtokára is!
• Amikor hazaindulnak, ne felejtsék el becsukni az
ablakokat, bezárni a bejárati és a teraszajtót. Ha van
elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválják!
• Tájékozódjanak, hogy működik-e a településen polgárőrség, vegyék fel velük a kapcsolatot! A
polgárőrök járőrszolgálataikkal a vagyonbiztonság
fokozásában jelentős szerepet töltenek be.
Kérjük, Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédaikra! Ha gyanús idegeneket látnak,
jegyezzék meg autójuk típusát, színét, rendszámát, s hívják minél előbb bizalommal a 107-es,
112-es segélyhívókat, vagy a Telefontanú ingyenesen hívható zöldszámát, a 06-80-555-111-et! Ha
használható személyleírást tudnak adni a gyanús
idegenekről, nagymértékben segíthetik a rendőrség
felderítő tevékenységét. Ha megtörtént a baj, azonnal értesítsék a rendőrséget! Ne változtassák meg a
helyszínt, mert ez megnehezíti a nyomok rögzítését
és későbbiekben az elkövetők felkutatását!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Az induló vételár 16.200.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint
áfafizetési kötelezettség nem terheli). Az ingatlan lakótelepi övezetben található belvárosi, összközműves területen fekvő, részben beépített terület. Az ingatlan a helyi építési szabályzatban VT-1 besorolású
övezetben helyezkedik el, a felépítmény bontását követően széles körű beépítési lehetőség biztosított.
A szerződés feltétele, hogy a pályázó vállalja a szerződéskötést követő egy éven belül az ingatlanon
található felépítmény elbontását és a területrendezést. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. december 15. (kedd) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani
(8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. december 18. (péntek). A kiíró
fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt,
hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat
versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet
esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).További felvilágosítás a Keszthelyi
KESZTHELY VÁROS
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524)
ÖNKORMÁNYZATA
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2020. december 10-éig
KÉPVISELŐmegtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható
TESTÜLETE
a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

PÁLYÁZATOT
HIRDET

a Gazdasági Ellátó
Szervezet Keszthely
(8360 Keszthely,
Kísérleti u. 10/A.)

HIVATALVEZETŐI
BEOSZTÁSÁNAK
ellátására.
További részletek
és a pályázati kiírás
teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely
város honlapján:
https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 3.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Csobbanj télen is a Hévízi-tóban!
Senior tóbelépő
60 éves kortól (3 órás)
Személyazonosításra alkalmas fényképes
igazolvány felmutatásával vehető igénybe.

20+10 órás tóbérlet
2 500 Ft

(+ Kaució: 2 000 Ft)
A váltás napja plusz 20 naptári napig
érvényes, napi kétszeri belépésre.

19 000 Ft

10+5 órás tóbérlet

„Hévíz télen is vár” belépő

(+ Kaució: 2 000 Ft)
A váltás napja plusz 10 naptári napig
érvényes, napi kétszeri belépésre.

Egész napos tóbelépő

www.spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
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10 000 Ft

4 300 Ft

(Érv.: 2020.11.16.-2020.12.23.)

