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Kerékpárosbarát Település díjat kapott 
Keszthely. Nagy Bálint polgármestertől 

megtudtuk: idén tizenkettedik alkalommal 
hirdette meg az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a Kerékpárosbarát Település 
és Kerékpárosbarát Munkahely pályázato-

kat. Összesen 67 munkahely és 46 település 
pályázott a megtisztelő „Kerékpárosbarát" 

címre. A pályázat célja volt, hogy az önkor-
mányzatok, munkahelyek e téren 2019-ben 
alkalmazott példamutató intézkedéseit és 

kezdeményezéseit díjazza. 
– Keszthely Város Önkormányzata nevében 
nagyon örülünk az elismerésnek, és célunk, 

hogy a jövőben továbbfejlesszük a város  
kerékpáros infrastruktúráját – fogal- 

mazott a polgármester.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. január 29-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

Minden

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

Nagy Bálint elmondta, a járványhely- 
zet plusz terheket rótt a mentőkre és a 
rendőrökre, ezért külön köszönet illeti 
őket. 
Kulcsár Balázs, a Keszthelyi Mentőállo-
más vezetője kiemelte, a kezdeti nehéz-
ségek után el tudták látni a feladatukat, 

így alapvetően pozitívan zárták a 2020-as 
évet. 
A Keszthelyi Rendőrkapitányságon dr. 
Vereckei Csaba, Zala megye rendőrfő-
kapitánya elmondta, nagy öröm, hogy 
munkájukat ilyen módon is elismerik. 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 

kifejtette, 2020-ban kiemelten fontosnak 
tartotta, hogy köszönetet mondjon a 
tűzoltóknak, a mentőknek és a rendőrök-
nek. A polgármester hozzátette: sajnos 
mindenkihez nem tudtak eljutni, de kö-
szöni az áldozatos munkát mindenkinek, 
aki 2020-ban segített.

A mentőket, a tűzoltókat és a rendőröket is köszöntötte Keszthely polgármestere szilveszter este. Nagy 
Bálint Dósa Zsolt és Csótár András bizottsági elnökökkel közösen vitt pezsgőt és hidegtálcsomagot a 
szolgálatot teljesítőknek. 

Kerékpárosbarát Település cím Keszthelynek
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Maszkviselés  
a Balaton-parton
Tapasztalataink szerint hétvégenként sok látoga-
tó érkezik a keszthelyi Balaton-partra távolabbi 
településekről. Annak érdekében, hogy elősegít-
sük a járvány terjedésének megakadályozását, 
2021. január 9. szombat 8.00 órától kötelező lesz 
a maszkviselés a keszthelyi Balaton-parton a 
Csik Ferenc sétány labdarúgópályától a Helikon 
Szállóig behatárolt közterületen. A rendelet a 
veszélyhelyzet idején minden hétvégére kiterjed, 
péntek 14.00 órától vasárnap este 20.00 óráig.
Kivételt képeznek az egyéni sporttevékenységet 
végzők (futók, kerékpározók stb.), de a szociális 
távolság betartása számukra is kötelező.
Kérem a városunkba látogatókat, egészségünk 
megőrzése érdekében tartsák be a járványügyi 
szabályokat!   Nagy Bálint 

Keszthely város polgármestere

– Az elmúlt évről sajnos min-
denkinek a járvány fog eszébe 
jutni, ami valóban meghatároz-
ta az életünket minden egyes 
téren 2020-ban – fogalmazott 
Manninger Jenő, hozzáfűzve: a 
Covidnak a gazdasági hatásai is 
meghatározóak voltak. A telje-
sítmény ugyan csökkent, mint 
mindenütt, hazánk azonban a 
jobban teljesítő országok közé 
tartozott. A munkanélküliség 
nem nőtt olyan arányban, mint  
másutt, ám a veszteség té-
nye megkérdőjelezhetetlen. A 
járvány legnagyobb vesztesei a 
turisztikai régiók voltak. A Ba-
latonnál kisebb volt a baj, hiszen 
a nyár kimondottan jól sikerült, 
de a gyógyturizmusra épülő te-
lepülések jelentősen megérezték 
a járvány hatásait. Még úgy is, 
hogy számtalan állami támo-
gatásra került sor. Fejlesztések-
re nagy összegeket fordított a 
kormány, a választókerületem-
ben összesen 1039 pályázaton 
3,125 milliárd forintot nyertek 
a szobakiadók, illetve magán-
szálláshelyek. Keszthelyen és 
környékén 737 pályázaton 2,234 
milliárd forintot mutatnak e 
számok. Mindez ugyan a 2020-
as problémákat nem oldotta 
meg, de a jövőre nézve nagyon 
jó lehetőségeket biztosítanak a 
támogatott fejlesztések. Em-
líthetem a munkahelymegtartó 
támogatásokat is, melyek szin-
tén nagyban segítették a vállal-
kozásokat.
– A választókörzetében már 
beindított és új fejlesztéseket 
miként befolyásolta a járvány-
helyzet?
– Amint említettem, a turisztika 
volt a nagy vesztes, de az egyéb 

ágazatokban zajlott a munka. 
Az építőipar szinte ugyanolyan 
lendülettel ment, és az agrári-
um is működött. Az állami és az 
EU-s pályázatok folytatódtak, 
így a TOP és Magyar Falu Prog-
ram is. Utóbbi keretében – két 
év alatt – 92 település összesen 
több mint 3,8 milliárd forintot 
nyert 269 pályázaton. Ahhoz, 
hogy a falvak a jövőre nézve is 
életképesek, vonzók legyenek, 
az alapszolgáltatásokat kell jobb 
színvonalon biztosítani, ezért 
újulnak meg az orvosi rendelők, 
az iskolák, s ezzel a körzetem-
ben két éven belül végezni is 
fogunk. Ha csak Keszthely kör-
nyékét nézzük, akkor idén uniós 
pénzből elindult a gyenesdiási 
és zalaapáti tornacsarnok s új 
tantermek építése, pályázatot 
nyert a vonyarci, sármelléki, 
zalaszántói iskola is, sőt, Zala-
szántón az óvodának is torna-
szoba épül. Ezekre a forrásokra 
a keszthelyi Vajda-gimnázium 
főépülete nem tudott pályáz-
ni, de azon vagyok, hogy erre 
is legyen majd pénz, egyelőre 
már az is előrelépés, hogy most 
korszerűsítik a fűtési rendszert. 
A falvakban a kultúrházak s a 
temetők rekonstrukciójára is jut 
pályázati pénz, és az útfelújítá-
sok is folynak, igaz ez tovább fog 
tartani, mint két év.
– A főutakon is sor került felújí-
tásokra…
– Elkészült a Zalacsány–Kallósd 
út, így Zalaszentgrót és Zala-
csány között már teljes hosszon 
felújított úttesten lehet közle-
kedni. A 71-es főút gyenesdiási 
szakasza ugyancsak megújult, 
Vonyarcvashegyen kell még egy 
részt elkészíteni, s a gyenesdiási 

Bizottsági ajándékként
A keszthelyi önkormány-
zat Emberi Erőforrás 
Bizottsága 750 ezer fo-
rint támogatást nyújtott 
kilenc intézmény számá-
ra karácsonyi ajándékul 
– jelentette be Csótár 
András bizottsági elnök 
sajtótájékoztatóján. 
Hangsúlyozta: a járvány 
okozta gazdasági visszaesés miatt Keszthely önkor-
mányzata a 2020-as évben közel 500 millió forintos 
bevételkiesést szenvedett el, ami rányomta a bélyegét 
az egész éves gazdálkodásra. A stabilitás megőrzése 
érdekében minden területen komolyan át kellett vizs-
gálni a lehetőségeket. Így volt ezzel az Emberi Erő-
forrás Bizottsága is, ahol a szokásos éves költségvetés 
jelentős része a károk enyhítésére került átcsoportosí-
tásra. Ennek ellenére sikerült úgy gazdálkodniuk, hogy 
év végére maradjon egy szerényebb forrás a kicsiknek 
és időseknek a karácsonyfa alá. A bizottság 750 ezer 
forint támogatást nyújtott kilenc intézmény számára 
karácsonyi ajándékul. A legnagyobb összeg, 225 ezer 
forint az óvodás csoportok karácsonyához biztosított 
forrást. Minden csoportnak jutott belőle szaloncukor-
ra, gyümölcsre és kisebb játékokra is. Az Egyesített 
Szociális Intézmény százezer forintos támogatást 
kapott, így a bölcsiseknek és az idős gondozottaknak is 
tudtak kedveskedni. Ezenkívül hét iskola (hat általános 
iskola és a Festetics György Zeneiskola) kapott 50-100 
ezer forint közötti támogatást a tanulólétszám arányá-
ban. 
– Sajnos a vírushelyzet miatt az intézményekben is 
kisebb csoportokban karácsonyoztak, így idén nem 
volt lehetőségünk közös ünneplésre. Az ajándékokat 
az intézményvezetők juttatták el a csoportjaiknak – 
mondta Csótár András. 

Tényszerűen
az önkormányzat lakáskoncepciójáról

Az önkormányzat lakáskoncepciójával kapcsolatosan tar-
tott sajtótájékoztatót a Városstratégiai Bizottság elnöke.

Dósa Zsolt hangsúlyozta: bár az önkormányzati bérlaká-
sok ügye a város lakosságának csupán a 4 százalékát érinti, 
ugyanakkor az ellenzéki KÉVE-s képviselők több fórumon 
is valótlanságokat állítanak az önkormányzat tavalyi év 
őszén elfogadott lakáskoncepciójával kapcsolatban. Kiemel-
te: Keszthely önkormányzata 2020 őszén új ingatlangaz-
dálkodási koncepciót fogadott el. Mivel az önkormányzati 
lakások a közvagyon részét képezik, ezért a felelős városgaz-
dálkodás szempontjából is elengedhetetlen, hogy Keszt-
helynek egy valódi, megvalósítható stratégiát tartalmazó 
ingatlangazdálkodási koncepciója legyen. Az önkormányzat 
az elmúlt évben hosszasan áttekintette és feltérképezte a 
tulajdonában álló ingatlanok helyzetét és anyagi hátterét. Az 
aránytalanul alacsony bérleti díjak, a felújítások elmaradása, 
az ingatlanok értékvesztéséhez vezetett, illetve a város ingat-
langazdálkodásának szempontjából komoly bevételkiesést 
jelentett. A lakbérek emelése elengedhetetlen volt, de így is a 
piaci ár alatti díjak kerültek megállapításra sávos és üte-
mezett emeléssel. (Míg egy önkormányzati bérlő átlagosan 
35.000 forintot fizet havonta egy lakásért, addig az általános 
keszthelyi albérletek piaci havidíja 80.000-100.000 forint.) 
Az önkormányzat elfogadott lakáskoncepciója alapján 30 
százalékos bérleti díj emelést hajtott végre, amely egy szoci-
ális alapú lakás esetében körülbelül 1000 forint havonta.
Az elnök elmondta: a KÉVE képviselőinek nyilatkozatai-
ban az önkormányzati lakások bérleti díjának emelésével 
kapcsolatban tárgyi tévedések vannak, amelyek arra enged-
nek következtetni, hogy el sem olvasták az előterjesztést, 
amelyről döntést hozott a képviselő-testület. Vagy ismét 
szándékosan vezetik félre a keszthelyi embereket. Nem igaz, 
hogy szakmailag nem megalapozott a koncepció, hiszen az 
részletesen tartalmazza és magyarázza az elveket. Nem igaz, 
hogy a KÉVE képviselői erről nem kaptak tájékoztatást, az 
elmúlt félévben két alakalommal is tárgyalta a képviselő-
testület, ahol a kévéseknek még hozzászólásuk sem volt a 
témában. Nem igaz, hogy tömbösítve kerülnek értékesítésre 
a lakások, mivel azok egyenként, a bérlők részére kerül-
nek felajánlásra. Ez nem jelent kényszervásárlást. A bérlő 
eldöntheti, hogy él-e a lehetőséggel, vagy sem, ha nem, 
akkor változatlan feltételekkel maradhat az ingatlanban. 
Nem igaz, hogy szociális bérlakásokat kíván értékesíteni az 
önkormányzat. Kizárólag piaci alapú lakásokat szeretnénk 
értékesíteni, az áruk pedig az önkormányzat lakásalapjába 
folyik be. Hozzátette: a KÉVE képviselőinek nyilatkozatai a 
lakáskoncepcióról megalapozatlan vádaskodás, hangulat-
keltés, tele nem valós és a tényleges anyagokban, leírtakkal 
teljesen ellentétes állításokkal.
Az új ingatlangazdálkodási koncepciót a képviselő-testület 
12 egyhangú igennel – javaslat és hozzászólás nélkül – meg-
szavazta és támogatta. Dósa Zsolt hangsúlyozta: felelőtlen 
és a városnak ismét szándékosan kárt okozó nyilatkozataik 
alapján lemondásra szólítják fel a KÉVE három önkormány-
zati képviselőjét. Az önkormányzati lakások bérlőit arra 
kéri, hogy hiteles és valós információért a VÜZ Kft. vagy a 
Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz forduljanak bizalom-
mal.

„Keszthely  
óriásit lép előre...”

körforgalomtól a megyehatárig 
új lesz a burkolat. Jövőre indul 
a Zalaszántó és Várvölgy közti 
szakasz s a várvölgyi út felújí-
tása és például a pacsai főutca 
felújítása is. A legfontosabb, 
hogy folyik a cserszegtomaji út 
és a 71-es kereszteződésének 
körforgalommá alakításához a 
közbeszerzés, így idén építeni 
fogják. Keszthelyen a Csapás út, 
a Tapolcai út készült el tavaly, a 
Lovassy utca egy szakaszának 
munkálataira pedig már adott 
a pályázati pénz. A térségben 
az egyik legnagyobb beruházás, 
munka az M76-os építése volt, a 
gyorsforgalmi út első szakaszát 
október végén adtuk át, a jövő 
év elején pedig várhatóan a má-
sodikat sikerül: azzal Keszthelyt 
és Hévízt közvetlenül bekötjük a 
gyorsforgalmi hálózatba. A vas-
út tekintetében is sikerült elő-
relépni. Egy átszervezés miatt 
ugyan először veszélybe került a 
téli közvetlen járat, ám sikerült 
elérni, hogy ne csak a nyári sze-
zonban, hanem téli időszakban 
is kétóránként induljon vonat 
– ráadásul komfortos Intercity 
járat – Budapestre, s Győr felé is 
korszerű motorvonatok járnak.
– Keszthely tekintetében – 
amellett, hogy folytak a beru-
házások – több jelentős projek-
tet jelentettek be.
– A balatoni strandok fejleszté-
se folyamatos, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség évente 30-50 
millió forintos összegeket ad fej-
lesztésekre, komfortemelő fel-
újításokra, eszközbeszerzésekre. 
Ezeket a keszthelyi strandok 
is elnyerték. A nagy előrelépés 
azonban egy sport- és szabad-
időközpont létrehozása, melyet 

Nagy Bálint polgármester 
úrral együtt kértünk a kor-
mányzattól. Ez azért fontos, 
hogy a vendégek számára 
ne csak a szezonban, hanem 
azon túl is számos szolgál-
tatást kínáljunk. A város-
ban és környékén amúgy is 
kedvelt az aktív időtöltés, 
sok a sportrendezvény, a lé-
tesítmény tovább növelné a 
város vonzerejét. E projekt 
részeként egyébként egysé-
ges Balaton-parti sétány is 
készül a Libás strandtól egé-
szen a város déli határáig. A 

mintegy 5 milliárd forintos pro-
jekt tervezésére 400 millió forin-
tot már meg is kapott a város. A 
tervezés folyamatban van, a be-
ruházás jövő év elején indulhat. 
Két szálloda is megnyitja kapuit 
Keszthelyen: megújul a Helikon 
Hotel, és új épület emelkedik az 
egykori Via Hotel helyén. Mind-
kettő magánberuházás, melyet a 
Kisfaludy-terv támogat. Infor-
mációim szerint a munkálatok 
hamarosan kezdődnek. A szál-
láshelyekre nagy szüksége van 
Keszthelynek. Azon dolgozunk, 
hogy az egyéb jelentős városi 
beruházások mellett például a 
zöld város projektnek, a szállo-
dák, a sport- és szabadidőköz-
pont megépítésének, valamint 
a Helikon Kastélymúzeum tíz-
milliárd forintos beruházásának 
(park kibővítése, fenékpusztai 
majorság felújítása, a Fenyves 
allé helyreállítása, a Vadásza- 
ti Múzeum bővítése stb.) kö-
szönhetően két év alatt óriási 
fejlődést lehet majd tapasztalni 
Keszthelyen, ami nemcsak a tu-
rizmust, de a helyi lakosokat is 
szolgálja.
Végezetül az elmúlt évre vonat-
kozóan is a legfontosabb, hogy 
megköszönjük mindenkinek, 
aki helytállt, s erőn felül telje-
sített a járvány alatt az egész- 
ségügyben, szociális szolgálta-
tásokban, iskolákban, de akár 
az üzletekben és máshol, vagy 
önkéntesként, s mindenkinek, 
aki viselte a korlátozott életün-
ket. Még sajnos néhány nehéz 
hónap, de az oltások után, remé-
lem, mindenki felszabadultan 
élvezheti többek közt az említett 
fejlesztések eredményeit is.

Kétségtelen, hogy az elkövetkezendő két évben óriásit 
lép előre, fejlődik Keszthely – utalt Manninger Jenő, a 
térség országgyűlési képviselője arra, hogy a városban 
egyebek között két hotel, valamint sport- és szabadidő-
központ nyitja meg kapuit, parti sétány épül, s meg-
valósul a Helikon Kastélymúzeum számos beruházást 
magában foglaló mintegy tízmilliárd forintos projektje.
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A magyar hadtörténet egyik leggyászo-
sabb dátuma 1943. január 12-e, mikor a 
Don-kanyarnál megkezdte támadását 
a bolsevista Vörös Hadsereg a Magyar 

Királyi 2. Honvéd Hadsereg állásai ellen. 
A megfelelő felszerelés és fegyverzet 

nélkül kiküldött, ám hősiesen védekező 
magyar katonák nem bírták visszatartani 

a jelentős létszámbeli és haditechnikai 
fölénnyel bíró oroszokat. Honvédek ezrei 

szenvedtek és vesztek oda a mínusz 40 
fokos orosz télben. A kétszázezer főt 

számláló hadseregből mintegy 120 ezren 
sosem térhettek haza. 

A 2. magyar hadsereget 1942-ben állították fel, majd a 
keleti hadszíntérre küldték harcolni, s teljes egészében német 
irányítás alá helyezték. A hadsereget 1942. április 17. és június 
27. között szállították ki a keleti arcvonalra. A kivonulók 
létszáma 207 ezer fő volt, ebből 17 
ezer munkaszolgálatos. A parancs-
nok vitéz Jány Gusztáv vezérezredes 
volt. A hadsereg anyagi felszereltsé-
ge, fegyverzete elmaradt a korabeli 
nemzetközi színvonaltól. A meggyen-
gült hadseregnek 200 kilométernyi 
frontot kellett védenie. A magyar 
védővonal "papírvékony" volt, tartalékok, mélység nélkül. 
Hiányoztak az eredményes védekezéshez szükséges fegyverek. 
Hosszas előkészítés után 1943. január 12-én az urivi hídfőnél 
jelentős páncélos erőkkel megindította a hadműveletet a szovjet 
hadsereg. A védekező 7. könnyű hadosztály 4. gyalogezrede 
a nagy hideg ellenére hősiesen harcolt, az első támadásokat 

visszaverte, de nagy veszteségeket szenvedett. A németek a kért 
segítséget elutasították, a magyar erősítések a nagy hideg és hó 
miatt elakadtak az utakon. A szovjetek további erőket vetettek 
be, és 10 kilométeres fronton teljesen áttörték a IV. hadtest 

védelmét. A német felső hadvezetés 
megtiltotta a magyar hadsereg szá-
mára a visszavonulást. Január 18-án a 
bekerített III. hadtest kivételével már 
nem voltak magyar csapatok a Don-
nál. A kemény hidegben visszavonuló 
katonákat az ellenségen kívül a fagy 
is tizedelte, több tízezren maradtak 

holtan a csatatereken. A német szövetségesek is megalázóan, 
kegyetlenül bántak több esetben az őket fedező, visszavonu-
ló magyar bakákkal. Elveszett mintegy 100-120 ezer magyar 
ember, a fogságba esettek számáról a mai napig nincs pontos 
adat. A Don-kanyari tragédiát követően szinte minden magyar 
családban gyászoltak valakit.

Magyar gyász   
a Don-kanyarnál

A járványhelyzet miatt szűk körben em-
lékeztek Keszthelyen a Don-kanyarban 
történt magyar tragédiáról. A kegyelet 

koszorúját Nagy Bálint polgármester és 
Vozár Péterné alpolgármester helyezte el 

az emlékműnél.

Asbóth Sándor születésének 209. évfordulója alkalmából koszorúzták meg Keszthelyen a Kastély utcában lévő emléktáblát a 
gyenesdiási Asbóth-huszárok a Zalai 47. Hagyományőrző Honvédzászlóalj közreműködésével.

A keszthelyi születésű Asbóth Sándor az 
1848-49-es szabadságharc több csatájában 
is részt vett, majd Kossuth kormányzói hi-
vatalának katonai osztályát vezette. A sza-
badságharc bukása után Kossuthot szárny-
segédként követte előbb Törökországba, 
majd az Amerikai Egyesült Államokba. A 
tengerentúlon építészeti rajzolóként, bánya-
mérnökként, majd a New York-i város-
rendező bizottság mérnökeként dolgozott. 
Részt vett az amerikai polgárháborúban, 
ezt követően kinevezték az USA argentínai 
és uruguayi nagykövetének.

Asbóth Sándor születésnapján

Értékelt az új kapitány,  
dr. Andor László 

Miként értékeli az elmúlt hat hónapot?
A tavalyi évünk speciális volt, hiszen a 
Covid-19 világjárvány az alapfeladata-
inkat kiegészítette. Egyrészt különböző 
védelmi intézkedéseknek érvényt kellett 
szerezni, illetve a házi karanténban 
lévőket kellett ellenőrizni a kollégák-
nak. Nagyon fontos feladat volt, hogy a 
lakosság védelme mellett megőrizzük a 
szolgálatképességünket. Ez azt jelentette, 
hogy feladatunk volt az is, hogy a saját 
állományunkat védjük. Úgy gondolom, 
hogy a Covid-19-cel kapcsolatos felada-
tokat állományunk sikerrel végrehajtotta. 
Az alapszolgálati feladatok értékelésénél 
a bűnügyi helyzetet tekintve az a tenden-
cia, ami a kapitányság teljes illetékességi 
területét – beleértve Keszthely városát 
is – jellemezte az elmúlt tíz évben, most 
is fennáll. Ez azt jelenti, hogy csökkent az 
ismert bűncselekmények száma 2020-
ban is. Keszthelyen 301 bűncselekményt 
regisztráltunk. Összehasonlítva a 2010-es 
adatokkal ez 73 százalékos csökkenést, 
a 2015-ös adatokhoz hasonlítva 43 szá-
zalékos csökkenést mutat. Zala megyét 
tekintve is nagyon pozitív adatokról 
beszélhetünk. Ez erősíti a városban, 
illetve a kapitányság többi negyvenkilenc 
településén a stabil, jó bűnügyi helyzetet. 
A lényeges ebben a kérdésben még, hogy 
nem történt olyan bűncselekmény az 
illetékességi területen, ami az állampol-
gárok szubjektív biztonságérzetét jobban 
és negatívabban befolyásolja. Nagyon 
fontosnak tartom az együttműködést, 
ami megvalósult az önkormányzatokkal. 
A polgárőrségekkel is együttműködünk. 
A közlekedésrendészet vonatkozásában 
milyen évet zártak?
Az elmúlt évben tudtuk fokozni a 

közterületi jelenlétünket. Ez 75 ezer 
órát jelentett. Csökkent a közlekedési 
balesetek száma, az anyagi káros és a 
személyi sérüléssel járó egyaránt, közel 
9,6 százalékkal. A halálos balesetek 
száma stagnált. A könnyű sérüléses 
balesetek száma csökkent, azonban a 
súlyos sérüléssel járók száma növekedett. 
A balesetek fő oka továbbra is a sebesség 
nem megfelelő megválasztása, nem az 
útviszonyoknak megfelelő vezetés és az 
elsőbbség meg nem adása. Gyakori az 
emberi türelmetlenségből adódó baleset. 
A gyermekbaleseteket tekintve nagyon 
minimális számról beszélhetünk. 
Csalások, internetes csalások tekinteté-
ben miről tud beszámolni?
Unokázós és egyéb trükkös csalásról 
bejelentés 2020 szeptemberében érkezett 
a kapitányságra. Fontos felhívni a figyel-
met arra, ha bárki olyan telefonhívást 
kap, amiben közlik vele, hogy hozzá-
tartozója balesetet szenvedett vagy más 
szokatlan esemény adódott az unoka, 
rokon életében, amiért pénzt kérnek, 
azonnal hívjunk olyan személyt vagy a 
rendőrséget, aki a hívás valódiságának 
ellenőrzésében tud segíteni. Az idős 
emberek sérelmére elkövetett csalásokra 
a rendőrség szórólapokkal és más eszkö-
zökkel is felhívja a figyelmet. Az inter-
netes csalások sajnos nem szűntek meg. 
Különböző megrendelt és előre kifizetett, 
de meg nem érkezett termékekkel kap-
csolatban hetente kapunk feljelentést. 
Ebben az időszakban sokat vannak 
egyedül a gyermekek. Mire hívja fel a 
figyelmüket?
A szülők is hívják fel a figyelmet arra, 
hogy milyen veszélyeket rejt egy-egy 
weboldal használata. Ha már otthon le-

het hagyni a gyermeket, mindenképpen 
figyelmeztessük arra, hogy ne nyisson 
ajtót senkinek. A szülőknek, nagyobb 
testvéreknek kulcsa van a lakáshoz, ide-
geneket pedig semmi esetre sem szabad 
beengedni!
Jelenleg szokatlan körülményeket kell 
vállalnunk a járvány miatt. Mennyire 
vagyunk fegyelmezettek?
Azt mondhatom, hogy a kapitányság 
területén nagyon kisszámú szabálysze-
gésről számolhatok be a kijárási tilalom 
megszegését illetően. A maszk helyes 
viselése miatt kellett több alkalommal 
figyelmeztetni. Természetesen minden-
kinek új helyzet elé kellett állni, mi is a 
humánus megoldásokat kerestük, kellő 
empátiával intézkedtünk. Azonban ha 
valakinél olyan mértékű a jogsértés 
súlya, akkor a törvény szigorával fogunk 
eljárni.
Milyen tervekkel indult a 2021. évnek?
Mindenképpen szeretném a régiónak a 
jó bűnügyi, közlekedési, közrendi állapo-
tát fenntartani, és ha lehet, még szeret-
ném erősíteni. Szeretném a bűnügyek 
tekintetében, ha a felderítőképességünk 
és az időszerűségünk tovább javulna, 
és minél több közterületi jelenléttel 
tudnánk csökkenteni a balesetek számát. 
Nagyon fontosnak tartom továbbra is 
biztonságunk érdekében az együttmű-
ködést.

PortréBalatoni KRÓNIKA

Dr. Andor László rendőr alezredes 2020. július 1-től megbízott 
vezetőként dolgozott Keszthelyen. Dr. Vereckei Csaba Iván rend-
őr dandártábornok, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője 2021. január 1-jei hatállyal kinevezte a Keszthelyi Rendőr-
kapitányság élére. A kapitányt az elmúlt fél év tapasztalatairól, 
eredményeiről és a jövőbeni elképzelésekről kérdeztük.
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Az egészségünk rajtunk múlik!

A védekezésre egyre több orvos hívja 
fel a lakosság figyelmét. Dr. Nyárádi 
Attila az 1918-as fertőzéshullámhoz, 
a spanyolnáthához hasonlítja a koro-
navírus többhullámos terjedését. Mint 
mondja, azóta nagyon sokat fejlődött az 
orvostudomány, de nem elég a jelenlegi 
helyzetben a figyelmeztetés. A szabá-
lyokat be is kell tartani, a prevencióra 
nagy figyelmet kell fordítani. Így többek 
között arra, hogy ha a környezetünkben 
Covid-19 fertőzött beteg van – szom-
széd, munkatárs – akkor ne menjünk a 
közelébe. Szerencsés esetben zárlat alatt 
is vannak. A orvos szerint a távolság-

tartás a legfontosabb. Fontosabb, mint a 
maszk. Ha közel vagyunk egymáshoz és 
az előírtaknak megfelelő helyeken ter-
mészetesen maszkot kell hordanunk, de 
a maszkok is különbözőfélék lehetnek, 
többféle anyagból. Ha szövetet haszná-
lunk, nem sokat ér a kimosás, nem sokat 
ér a fertőtlenítés; ha hazamegy az illető, 
forró vasalóval a külsejét, belsejét vasalja 
át – javasolja a tapasztalt kardiológus, 
belgyógyász és endokrinológus. A forró 
vasaló elpusztítja a vírust. Ha a két alap-
vető védekezést betartjuk, kicsi az esélye 
a megfertőződésnek. Nagyon fontos 
továbbá a pszichés felkészültség is. Ha a 
vírus bármelyik ismert tünete, fulladásos 
köhögés, magas láz, íz- és szagvesztés, 
vagy szokatlan ízület-, izomfájdalom és 
gyengeség jelentkezik, nagy a valószí-
nűsége, hogy elkaptuk a vírust. Ebben 
az esetben azonnal hívni kell a házior-
vost. Elég nehéz az influenzától történő 
elkülönítése. Nyárádi Attila szerint az 
influenza talán hamarabb jelentkezik, 
amikor „belénk költözött”, viharosabb 
tünetekkel és nem annyira sokszínű, 
sokféle jellel és tünettel, mint a Covid-19 

vírus. Az influenza gyorsan legyengí-
ti az embert. Torokfájdalom, fejfájás, 
végtagfájdalom, ízületi fájdalom, magas 
láz, és két-három nap alatt megköny-
nyebbülhetünk. Nagyon kell vigyázni, 
mert a koronavírus is, mint az influenza, 
cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy 
szájból, apró cseppeken keresztül terjed 
emberről emberre. Köhögéssel, tüsszen-
téssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. 
Ezért is fontos a maszk viselése, a távol-
sági és a higiéniás szabályok betartása, 
valamint az immunrendszer erősítése. 
A megelőzésre már rendelkezésre áll 
az oltóanyag. Még 2020-ban, december 
27-28-án megkezdődhetett az oltás a 
legmodernebb, a Pfizer által kifejlesztett 
messenger RNS típusú oltóanyaggal. A 
tömeges oltásra hazánkban már hetek 
óta lehet regisztrálni. Az oltás a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által kidol-
gozott „menetrend” szerint történik. 
Türelmesnek és fegyelmezettnek kell 
lennünk egészségünk érdekében. Nem 
szabad felhagyni a védekezéssel. Ha 
felelőtlenek vagyunk, a környezetünket 
is veszélyeztetjük!

Folyamatosan azt halljuk, olvassuk, hogy a koronavírus elleni védekezésben a legnagyobb szere-
pe az emberek fegyelmezettségének, a szabályok betartásának van. Mégis sokan fittyet hánynak 
a figyelmeztetésekre és megszegik az előírt szabályokat. 

Köszönet 
az egészségügyi dolgozóknak

Az alábbi levelet olvasónktól 
kaptuk:
„2021. január 1-jén délelőtt ros�-
s�ullét, lég�ési nehé�ségek miatt 
mentővel a Kes�thelyi Kórhá� 
Sürgősségi Os�tályára s�állítottak. 
Ott koronavírustes�tet csináltak, 
vért vettek, megröntgene�tek és 
infú�iót is kaptam. A mentősök, 
orvosok és ápolók nagyon empa-
tikusak, kedvesek és elő�ékenyek 
voltak velem, s�inte egy percre sem 
hagytak magamra. Lelkiismeretes 
munkájuknak kös�önhetően dél-
után jó kö�ér�ettel, megnyugodva 
térhettem ha�a otthonomba. 
Hálásan kös�önöm valamennyiük 
emberséges ho��áállását.”

Varga Józsefné Magdi néni 
Gyenesdiásról

Holt fák a kutyás strandon
Keszthely önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a területein található, kivágásra ítélt 
öreg fák helyszínen történő hasznosítására. Ennek első példája a Kutyás Strand és Pik-
nikkert területén elvégzett fakivágás. 

Sáringer-Kenyeres Marcell ötletgazda, természetvédelmi mérnök, 
önkormányzati képviselő hangsúlyozta: az üzemeltetővel együtt-
működve megkezdték egy természetvédelmi farakás kialakítását, 
de az időjárás miatt a munkákat csak később tudják befejezni. 
– A tervek között szerepel a törzsdarabok hasznosítása is. Mind a 
kettő azt a célt szolgálja, hogy a természetes környezetben megta-
lálható, kidőlt holtfákat pótolja, valamint az ahhoz alkalmazkodó 
és azt preferáló gazdag élővilág jelen legyen a területen – tette 
hozzá. – A jövőben is folytatjuk a város több területén a farakások 
kialakítását. Bízunk benne, hogy sikerül ezekkel a kezdeménye-

zésekkel felkeltenünk a lakók és családok figyelmét, mely esetleg arra buzdítja őket, 
hogy utánanézzenek ezek szerepének, és a kivágásra ítélt öreg gyümölcs- vagy díszfából 
otthon is készítenek a kert egy eldugott részében farakást vagy helyezik el a fa törzsét, 
gazdagítva ezzel kertjük és környezetünk élővilágát.
Sziládi-Kovács Tibor, a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert üzemeltetője reményét 
fejezte ki, hogy a kutyáknak is tetszenek majd a létesítmények.
– A természetvédelem szempontjából mindenképpen fontosnak tartjuk, és tényleg azt 
tartjuk folyamatosan szem előtt, hogy a természetet óvjuk, védjük. A Kutyás Parkban is 
mindenképpen szeretnénk ezt a továbbiakban hangsúlyosan kezelni – tette hozzá. 

Mi az a holtfa, hogyan keletkezik?

Az évgyűrűk sokasága nem gyarapodhat 
örökké. Mint minden élőlény 
végső feladata, így a fáké is, 
átadni a helyet az utánuk kö-
vetkezőknek. Egy idős faegyed 
természetes pusztulása hosz-
szú folyamat is lehet. Ilyenkor 
kezdetben egyes részei halnak 
el, majd végezetül az egész fa 
elpusztul. Holtfa tehát az élő fa 
teljes vagy részleges elhalásával 
képződik. Ebből következően 
azok az erdők, ahol a fa nem 
kerül kitermelésre és elszállí-
tásra, bővelkednek holtfában. A 
kidőlt fatörzsek összevisszasága 
nem rendetlenség, hanem az 
élet rendje. 

Milyen élőlények fennmaradá-
sát segíti a holtfák jelenléte?

Védett rovarjaink körülbelül 
negyede, védett bogaraink több 
mint fele olyan faj, ami vagy 
közvetlenül az elhalt faanyagot 
fogyasztja, vagy az elhalt fákon 
megtelepedő gombákon él, 
vagy más, holtfához kötődő 
rovar ragadozója. Ezek közül 
szarvasbogárral, de még orr-
szarvú bogárral is találkoztam 
Keszthelyen tett sétáim alkal-
mával. Vannak olyan mohák és 
gombák, melyek kizárólagosan 
csak korhadó fán képesek élni. Harkály-
féléink közül egy kivételével mindegyik 
holtfába vájja odúját. Rendszeresen költő 
nyolc bagolyfajunk közül négy faodúban 
költ. Denevérfajaink túlnyomó része 
használja a fa repedéseit, odúit, üregeit. 
A földön fekvő holtfa ezen kívül további 

kisemlősöknek nyújt menedéket.  
A holtfa lebontását elsősorban rovarok 
kezdik, majd a gombák, baktériumok 

kapják a főszerepet, végül pedig eggyé 
válik a talajjal, ami újabb növényeknek 
ad tápanyagot. A nagy szarvasbogár 3-5 
éven keresztül lárvaalakban fejlődik a 
holtfa belsejében. A bükkfa díszbogár-
nak ugyanerre akár 8 évre is szüksége 
van. Csak a legnagyobb holtfákban fej-

lődik Európa egyik legritkább bogárfaja, 
a remetebogár, míg a skarlátbogár lapos 

testével alkalmazkodott, hogy 
beférjen a kéreg kis repedései 
alá. Ezek a példák is mutatják, 
hogy a fa holtában is életfa. 

Miért kell nagyobb figyelmet 
szentelnünk a holtfák megha-
gyására?

A holtfa ritka, veszélyeztetett 
élőhely, mivel erdeink többsé-
gében a mindnyájunk számára 
szükséges fa alapanyag elő-
állítása a cél, így erdeinkből 
kikerül az a faanyag, amiből a 
holtfa keletkezne. Az elmúlt év-
tizedekben vált nyilvánvalóvá, 
hogy a holtfa elengedhetetlen 
az erdő jó természetességéhez, 
így már védett erdőinkben illik 
visszahagyni bizonyos mennyi-
séget. Az erdei élőlények fenn-
maradását elsősorban erdőkben 
kell biztosítani, ugyanakkor 
lakókörnyezetünkben is sokat 
tehetünk. Mint ahogy a saját 
kertünket az élőlények számá-
ra otthonosabbá tehetjük, fás 
parkjaink természetességét is 
növelhetjük. Fel kell ismer-
ni, hogy a városaink épített 
környezetében lévő parkok az 
eddigi megszokott funkció-
juk mellett természetvédelmi 

szemlélettel zöld oázisokká alakíthatók. 
A helyben képződött és ott hagyott, 
vagy akár e célból odaszállított holtfával 
segíthetjük a park élőlényeit.
Lehet, hogy számunkra csak néhány 
fatörzs, de sok élőlénynek maga az 
univerzum. 

Földünk legidősebb élőlényegyedei olyan fák, amik több ezer évet 
megéltek az idő folyamán. Magyarország legidősebb fája a hédervári 
Árpád-tölgy, ami egy 700-800 éves kocsányos tölgy. Keszthely is büsz-
kélkedhet jó néhány idősebb egyeddel parkjaiban, védett fasoraiban, 
zöldövezeteiben. A fák életének körforgásáról, a holtfák szerepéről és 
fontosságáról Búzás Előd természetvédelmi mérnököt kérdeztük. 

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

92021. január 15.   Balatoni KRÓNIKA

Életet adó holtfa  
– nemcsak az erdőben, a városban is
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Az éves és a megyematricák 
a legnépszerűbbek

Az előző évekhez képest 
mintegy háromszor annyi 
éves pályamatricát adtak 
el az idei szezonban. A 
Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató honlapján 
online vásárlásra is van 
lehetőség, itt a hibázás 
esélye szinte nullára csök-
ken. A vásárlást megelőzően ugyanis regisztráció szükséges, ahol a gépjármű 
adatait is meg kell adni. Ezt a rendszer elmenti, így a további vásárlások során 
már nem kell beírni a rendszámot. Emellett az online vásárlóknak kényelmi 
díjat sem kell fizetniük. Ez fontos szempont lehet, hiszen az idei évtől 3,9%-kal 
drágultak a matricák. 

Január elsejétől több 
útszakasz is fizetőssé 
vált, ez most a Keszt-
hely környékieket 
is érinti. Ez év első 
napjától ugyanis csak 
érvényes matricával le-
het használni az M76-
os autóút Balaton-
szentgyörgy és Hollád 
közötti szakaszát.
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Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a 
Keszthely, Kossuth u. 2. sz. alatt található, belvárosi, önkor-
mányzati tulajdonban lévő vendéglátó üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-kastély-
tól 80 m-re található, 54 m2  alapterületű, vendéglátó helyiség-
ként kialakított összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan 
elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató 
tevékenység esetén 166.158,- Ft/hó+ÁFA (az egyéb tevékeny-
ségekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 261/2019. (XI. 13.) 
számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti 
közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára 
terület bérelhető. 
A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 
évvel meghosszabbítható.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 15. (péntek) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásá-
nak határideje 2021. január 20. (szerda).
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a 
http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon. További 
felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán személyesen, vagy a 83/505-525, illetve a 83/505-524 
telefonszámon kérhető.

Belvárosi vendéglátóhely bérbeadása

Önkormányzati helyiség 
bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályá-
zat útján bérbe adja a Keszthely, Fő tér 
4. szám alatti, önkormányzati tulajdon-
ban lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a 
belvárosban, a főtéren található. Alapte-
rülete 17 m2 + 4 m2. A minimálisan elvárt 
bérleti díja vendéglátóipari, kereskedel-
mi és szolgáltató tevékenység esetén 
64.617,- Ft/hó + ÁFA. A bérlet határozott 
időre, 5 év időtartamra szól, további 5 év 
előbérleti jog biztosításával.
A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. január 29. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálá-
sának határideje 2021. február 3. (szer-
da). A kiírt pályázat részletei és egyéb 
feltételei megtalálhatóak a http://www.
keszthely.hu/hirdetmenyek webolda-
lon. További felvilágosítás a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kér-
hető. Előre egyeztetett időpontban 2021. 
január 27-éig a helyiség megtekinthető.

Restaurálják a Helikon Kastélymúzeum tükörtermét

A munkálatok során javították a falakat, és 
újra is festették; az 1980-as években kialakított 
törtfehér színt kapta vissza ezáltal a szoba. 
Egyes stukkórészeket is javítaniuk kellett a 
restaurátorművészeknek, ezek közül ugyanis 
az évek során több megsérült. A díszítőelemek 
mellett a metálozást is helyre kellett hozniuk a 
szakembereknek, az aranyozottnak látszó ré-

szek ugyanis fémszínezéssel, rézlapocskák felhelye-
zésével kapják színűket.  A munkát egy 1,5 milliárd 
forintos pályázati támogatás keretében végzik, ebbe 
beletartozik a terem és a mellette található folyosó 
parkettájának felújítása is. A szerkezeti gyengülése-
ket és a mintázat helyrehozását követően csiszolni 
és olajozni fogják ezeket. A javítások után a tükör-
termet eredeti funkciója szerint fogják berendezni, 
díszebédlőként. A jövőben itt lesz látható a Festetics 
család tavaly bemutatott ezüst étkészlete is.

Tavaly novemberben kezdődött 
meg a Helikon Kastélymúzeum 
fehér tükörtermének restaurá-
lása. 

Egy lépéssel közelebb

A betlehem már korábban is helyet kapott 
a bazilikában, most egy rövid kihagyás után 
újra visszatért a templomba, immár kie-
gészülve. Az „Egy lépéssel közelebb” című 
installáció a járványhelyzetre is utal. A pár 
cipő és a cím azt üzeni, bár a szabályok szerint 
távolságot kell tartanunk, fontos, hogy lélek-
ben ne távolodjunk el egymástól. Az alkotást 
nagy szeretettel fogadta be a Kis Szent Teréz 
plébánia vezetője. Mezei András elmondta, ez 
a nem mindennapi kreáció emlékeztet a hit 
útjára. Az alkotást február 2-áig lehet megte-
kinteni a kármelita bazilikában.

Különleges betlehemet lehet 
szemügyre venni a kármelita 
bazilikában. Az installációt a 
vonyarcvashegyi Kovács László 
készítette, aki alkotásával nem-
csak a hit fontosságára, hanem 
az egymás felé közeledésre is 
szeretné felhívni a figyelmet. 
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Fafaragás „digitálisan”
Rendhagyó, „digitális” kiállítást ren-
deztek be a Balaton Színház Simándy 
termében. A vírushelyzetre tekintettel 
ugyanis nem lehetett megnyitóün-
nepséget rendezni, ennek ellenére 
Szántó János fafaragó művész képei 
felkerültek a falakra.

Szántó János képein a vallás, a magyarság, a falusi 
élet köszön vissza. Az egyébként református lelkipász-
tor művész alko-
tásai egytől egyig 
részletesen kidol-
gozott, aprólékos 
munkák. Így vall 
magáról: „Eleinte 
csak bibliai idézete-
ket faragtam, abból 
viszont sok százat, 
van rá még mindig 
igény. Aztán meg-
ihlettek különböző 
témák. Látható itt 
néhány képem a 
régi parasztvilágról, 

csikóséletről, aztán a honfoglalás 
témaköre is érdekel.”

Szántó János nagyon szeret a fával 
dolgozni. Azt mondja: bánja, hogy 
egy nap csak 24 órából áll, mert így 
kevés ideje jut az alkotásra. Alig várja, 
hogy reggel legyen, és ismét a kezébe 
vehesse a munkadarabot. Az idősza-
ki kiállítás február elejéig marad a 
színházban.

150 bohóccal gazdagodott a Játékmúzeum
A keszthelyi születésű színész, György 
János magángyűjteményével gazdagodott 
a Vidor Játékmúzeum. A 150 darabból álló 
kollekciót a 2019-ben elhunyt művész 
testvére adományozta az intézménynek. 

Újabb speciális tartalékos katonai  
kiképzések indulhatnak februárban
Továbbra is várja a speciális önkéntes tar-
talékos szolgálatra jelentkezőket a Magyar 
Honvédség. A 6+6 hónapos munkahelyterem-
tő programhoz nyár óta közel ezren csatla-
koztak, de a szolgálat iránt továbbra is nagy 
az érdeklődés, ezért akár már február 1-jén 
újabb kiképzések indulhatnak.

A kisebb és nagyobb figurákkal együtt a közönség 
a színész különböző elismeréseit is megtekintheti 
majd a róla elnevezett emlékszobában. György 
János pályáját az Állami Déryné Színházban kezdte 
meg. Innen a kecskeméti Katona József Színház 
szerződtette. 1984-től lett a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház társulatának színművésze, 2012-től 
örökös tagja is. Olyan szerepekben láthatta a kö-
zönség, mint Miska a Csárdáskirálynőből, Konrád a 
Sok hűhó semmiért-ből vagy színpadra lépett mint 
Lázár Ervin Mikkamakkája. 
A színészt 2003-ban az epizódszereplőknek járó, 
Gobbi Hilda által alapított Aase-díjjal is kitüntették, 
melyet évente négy, epizódszerepeket 
játszó művész érdemelhet ki. Amint a járványügyi szabályok lehetővé teszik, kinyitják  

a múzeumot, és várják a látogatókat György János emlékszobájába is.

A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiz-
tosabb munkáltatója, mely a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésben akár több ezer fő foglalkoztatásával is szerepet vállal. 
A speciális tartalékosi szolgálat a munkahelyüket elveszítő, 
felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar ál-
lampolgároknak szól. A honvédségnél mindenki megtalálhatja 
a számításait, mert a klasszikus katonai feladatok mellett szinte 
valamennyi civil szakma képviselőit tudják foglalkoztatni.

A program júliusi indulásakor 14 helyszínen közel 400 fő 
vonult be, szeptemberben pedig 13 helyszínen több mint 350 
fővel kezdődtek meg a kiképzések. A bevonulás harmadik 
üteme október elsején volt 10 helyszínen, ekkor több mint 200 
fő írt alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a 
büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszicho-
lógiai vizsgálaton való megfelelés. 

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat 
hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész 
kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer 

forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és 
étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot 
jelentenek. Ha valaki közben úgy dönt, hogy visszatér a civil 
életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megte-
heti, de a szerződés újabb 6 hónappal meg is hosszabbítható.

A jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy áttérnek más tartalé-
kos szolgálati formára, vagy pályájukat szerződéses katonaként 
folytatják, amennyiben megfelelnek az ehhez szükséges fizikai, 
pszichikai és egészségügyi feltételeknek.  
A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is 
vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, további infor-
mációk a www. iranyasereg.hu oldalon találhatóak. 

A következő tervezett bevonulás időpontja: 2021. 02. 01. 
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SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

Platinum szőnyeg 
(63421/7474) 
80x150cm 19.990,- Ft/db
120x170cm 39.990,- Ft/db
160x230cm 62.990,- Ft/db
200x290cm 99.990,- Ft/db

Monte Carlo padlószőnyeg 
(75-szürke) 4-5m szélességben 
2.799,- Ft/m2

Robusto Aqua+ Dax Oak 
(50587) AC5/14 mm 
6.999,- Ft/m²

Vincenzo 
behúzószalagos 
sötétítő 
készfüggöny 
(713-dohány) 
140x250cm 
12.990,- Ft/db

Perla szőnyeg  
(80075/695 cream-grey) 
80x150cm 15.990,- Ft/db
120x170cm 26.990,- Ft/db
160x230cm 47.990,- Ft/db

Csempésszen melegséget 
   otthonába a DIEGO®-val!
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Karottaleves fűszervajas pirítóssal

A sárgarépát és az újhagymát megtisztítjuk és 
felkarikázzuk (a hagyma zöldjét félretesszük). A 
felolvasztott vajon megfonnyasztjuk, felöntjük 8 dl 
vízzel. Megsózzuk, őrölt fehérborssal és köménnyel 
ízesítve, fedő alatt addig főzzük, míg a répa megpu-
hul. Ekkor beleszórjuk a zabpelyhet, 2-3 percig még 
forraljuk. A tűzről levéve kicsit hűlni hagyjuk, majd 
botmixerrel pépesítjük. A fűszervajhoz a félretett 
hagymazöldet a petrezselyemmel és a korianderrel 
együtt finomra aprítjuk, és a puha vajjal össze-
dolgozzuk. A levest forrón csészékbe merjük, és 
a fűszervajjal megkent, pirított kenyérszeleteket 
(kiflikarikákat) kínáljuk mellé.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 4 dkg vaj, 40 dkg zsenge sárgarépa, 2-3 szál újhagyma, csipetnyi őrölt kömény, 
4 evőkanál zabpehely, őrölt fehérbors, só
Tálaláshoz: 4 szelet kenyér vagy 2 kifli, 10 dkg vaj, 2 szál petrezselyemzöld, 2 szál friss korian-
der vagy 1 kávéskanál szárított

Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. 
A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mond-
ja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például 
autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találko-
záskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka,  akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, 
esetleg ékszerekért.

A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, 
hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon meg-
adott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket.

A rendőrség tanácsai arra az esetre, 
ha valaki ilyen hívást kap:

• Járjon utána, hogy valóban baj van-e!
o  Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzá-

tartozóját!

• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket!
o  „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor talál-

koztunk utoljára?”

•  Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon  
nyugodt maradni!

o  Egy életmentő műtét külföldön sem marad-
hat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.

•  Hivatalos személy nem kér pénzt.
o  Se rendőr, se mentő, se tűzoltó.

•  Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbál-
tak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója 
sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhí-
vószámot!

• Ne adja meg adatait ismeretleneknek!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek
UNOKÁZÓS CSALÁSOK MEGELŐZÉSE

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Keszthelyi 
Család- és Gyermekjóléti Központ 

(8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2.) 
intézményvezetői beosztásának 

betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. január 17. 

Nagy Bálint polgármester

Keszthely Város 
Önkormányzata 
nyílt pályázat 
útján értékesíti a 
keszthelyi 1154 
hrsz.-ú, Keszt-
hely, Kossuth u. 
5. szám alatt ta-
lálható belvárosi, 
sétálóutcára néző 
emeleti ingatla-
nát. 

Az ingatlan kétszin-
tes, melyből az I. 
emeleten található 
szerkezetkész álla-
potú lakás 165,6 m2 
alapterületű, míg a 
90%-ban beépíthe-
tő tetőtér 148,1 m2 
alapterületű. 
Az ingatlan kiváló 
fejlesztési lehetősé-
gekkel rendelkezik, 
alkalmas lakások, 
üzletek, irodák akár 

együttes kialakítá-
sára. 
Az induló vételár 
72.000.000,- Ft 
(az értékesítést a 
jelenleg hatályos 
jogszabályi előírások 
szerint áfafizetési 
kötelezettség nem 
terheli). 

A pályázatok benyúj-
tási határideje: 2021. 
január 29. (péntek) 
12.00 óra.

A pályázatot Keszt-
hely város polgár-
mestere részére kell 
benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). 

A pályázat elbírá-
lásának határideje 
2021. február 3. 
(szerda). 

A kiíró fenntartja 
azon jogát, hogy a 
pályázatot indokolás 

nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa, 
továbbá azt, hogy 
több benyújtott 
pályázat esetén a 
vételárra vonatko-
zóan a pályázókat 
versenyeztesse (a 
pályázók ajánlatai 
közötti 20%-nál 
nagyobb különbözet 
esetén kiíró nem tart 
pályázati tárgyalást).

További felvilágosítás 
a Keszthelyi Pol-
gármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osz-
tályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre 
egyeztetett időpont-
ban 2021. január 
27-éig megtekinthe-
tő. A pályázat teljes 
szövege megta-
lálható a https://
www.keszthely.hu/
hirdetmenyek web-
oldalon.

VÉRADÁSOK 
JANUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója 
az új évben is várja a véradókat. Január 
18-án és 23-án a vérellátóban lesz vér-

adás, mindkét alkalommal 13–16 óráig. 
14-én (14.30–18.00 óráig) a hévízi Lotus 
Therme Hotelben, 21-én (15.00–18.00) 
Reziben, a faluházban, 28-án (16.00–
18.00) Zalaszántón, a Pethő-kúriában 

várják a véradókat. 

Eladó Keszthely sétálóutcai, 
több lakás céljára alkalmas 
lakásingatlan

Eladó balatongyöröki, sportcélra 
hasznosítható vízparti telekingatlan
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a balatongyöröki 267/15 
helyrajzi számú, természetben Balatongyörök, Horgász utcában található, kivett sportte-
lep megjelölésű vízparti telekingatlanát. Az induló vételár 14.000.000,- Ft. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 20. (szerda) 12.00 óra. 

A pályázat elbírálásának határideje 2021. január 25. (hétfő). 

A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon. További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen, 
vagy a 83/505-525, illetve a 83/505-524 telefonszámon kérhető.
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VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS! 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOSNAK! 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 50 éves korig. 
A jelentkezéshez szükséges: orvosi szűrővizsgálat, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 

igazoló iratok. 
A katonai szolgálat 6 hónapos, mely egy alkalommal további 6 hónapra meghosszabbítható. 

A 6 hónapos szolgálat alapkiképzésből és szakkiképzésből áll. 
JÁRANDÓSÁGOK 

Havonta a mindenkori minimálbér összege, utazási költségtérítés, naponta 
egyszeri meleg étkezés, ruházati ellátás 

A következő vonulás időpontja: 2021. február 1. 
 


