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Navracsics Tibor kormánybiztos Keszthelyen
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Stabil, de óvatos költségvetéssel

Kiadja: Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.  
Ügyvezető-főszerkesztő: Sámel József  
Szerkesztőség: 8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 45. • Telefon/Fax: 06 83 320-200
Marketing: Hamucska Franciska • E-mail: marketing@tvkeszthely.hu • Telefon: 06 30 9270-003  
Grafika, tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió • www.renzoldekor.hu • Nyomda: ADC Hungary Kft.
Terjeszti: Zala Post • Megjelenik 12 ezer példányban • ISSN 2415-9131
A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok  
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

A járványügyi helyzethez igazodva óvatos, de stabil, fejlesztéseket is tartalmaz Keszthely 2021. évi költ-
ségvetése – fogalmazott Nagy Bálint, a város polgármestere sajtótájékoztatóján.

Új intézményvezetőket neveztek ki a keszthelyi, illet-
ve a hévízi kórház élére, a megbízólevelüket minap 
vették át – áll a Zala Megyei Szent Rafael Kórház köz-
leményében.

Az országos kórház-főigazgató az intézményvezetői 
feladatok ellátásával a Keszthelyi Kórházban dr. Kató 
Csaba, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reu-
makórházban dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna eddi-

gi orvos igazgatókat bízta meg 2021. 
február 1-jétől. Megbízóleveleiket a 
megyei irányító intézmény, a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház nemrég 
kinevezett főigazgatója, dr. Gasz-
tonyi Beáta és Dancs Jenő ápolási 
igazgató adták át Zalaegerszegen. 
A Keszthelyi Kórház és a Hévíz-
gyógyfürdő és Szent András Reu-
makórház korábbi főigazgatója, dr. 
Kvarda Attila tavaly októberben kér-
te felmentését posztja alól, egészsé-
gi állapotára hivatkozva.

Keszthely polgármestere elmondta, a rendezvé-
nyek tekintetében hasonló évre számítanak, mint 
tavaly. Úgy fogalmazott, amint a lehetőségek enge-
dik, a programok megszervezése esetén gyors és 
hatékony döntésekre lesz szükség.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. március 12-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Hangsúlyozta: hosszú előkészítési 
folyamat előzte meg a költségvetés 
aláírását. A munkába – bár a jelenleg ér-
vényben lévő, veszélyhelyzeti jogszabály 
nem kötelezi rá – bevonta a Pénzügyi 
Bizottság és a képviselő-testület tagjait. 
Nagy Bálint elmondta, rendkívül nehéz 
év volt a tavalyi, de a 2020. évi stabil 
költségvetésnek köszönhetően a város 
átvészelte a nehézségeket. Az idei közel 
nyolcmilliárd forint főösszegű büdzsé-
ben – melyben több mint hárommilliárd 
forintot tesznek ki az európai uniós 
pályázati pénzek, fejlesztési források – 
jelentős, 190 millió forintos tartalékot 
képeztek, hogy az esetleges, járvánnyal 
kapcsolatos, vagy egyéb váratlan kiadásokat kezelni tudják. 
Hozzátette: fejlesztéseket is terveznek, így például a Balaton 
utcában, amelynek rég várt, teljes körű felújítása valósulhat 
meg. Emellett több utca rekonstrukcióját is tervezik, többek 
között a Lovassy utca részleges megújítását. Összesen 33 millió 
forintos önkormányzati forrásból készülhet el az egész várost 
behálózó kamerarendszer első üteme.

– Bár azzal számolunk, hogy a tavalyihoz hasonlóan nehéz 
év lesz az idei, a költségvetést már úgy állítottuk össze, hogy a 
járványügyi segítségnyújtáson (vállalkozások, lakosság segíté-

se), illetve a meglévő európai uniós pályázatokon túl is tudunk 
teljes egészében saját forrásból fejlesztéseket végrehajtani – 
mondta a polgármester.

Minden

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

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

Új vezetők a keszthelyi és hévízi kórház élén

Iden teljesen megujul a forgalmas Balaton utca
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Gazdaságfejlesztésről, együttműködésről

Sikeres munkamegbeszélést folytatott Keszthely városve-
zetése a gazdaságfejlesztés és a Veszprém-Balaton Európa 
Kulturális Főváros projekt kapcsán. Navracsics Tibor úgy 
látja, látványos újrapozícionálást folytat Keszthely, így újra 
a balatoni térség egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A 
munkamegbeszélésen felvetett fejlesztési ötleteket később az 
országos döntéshozók elé terjesztik, hogy forrást kaphasson 
a város a megvalósításukra. A lehetséges keszthelyi együtt-
működési pontokat keresték a munkamegbeszélésen. Nagy 
Bálint beszámolója alapján ezeket három pont köré csopor-
tosította Navracsics Tibor. Első a turizmus, a kormánybiztos 
reméli, hogy a természetes adottságát remélhetőleg minél 
magasabb színvonalon tudja kihasználni Keszthely. Az 
oktatás terén az agrárképzés, a vendéglátás és az építőipar 
igényeire alapozhat a város. A harmadik pont, a Veszprém-
Balaton 2023 EKF-projekt, melybe szervesen be kíván 
kapcsolódni Keszthely.
A Balatoni Múzeumban megtartott, prezentációval egy-
bekötött tanácskozást – melynek munkájába skype-on 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő is részt vett - kö-
vetően Nagy Bálint sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Keszt-
hely régióban, térségben gondolkodik, s komoly esélyt kap 
arra, hogy részese legyen a Nyugat-Dunántúl fejlődésének, 
fejlesztésének. Hozzátette: öröm, hogy a város résztvevője 

lesz a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
programnak. 
Navracsics Tibor elmondta: a kormány tavaly hozta létre a 
négy gazdasági zónát, Zala megye az északnyugat-magyar-
országi régióban kapott helyet. Hozzátette: ahogy Zala-
egerszeg, úgy Keszthely is ambiciózus terveket fogalmazott 
meg. A Balaton-parti város az újra pozicionálásra törekszik, 
a szolgáltatások és a lakókörnyezet minőségének javítása 
tekintetében, de a térségi szerepét is javítani kívánja. A 
kormánybiztos hangsúlyozta: nem könnyű Balaton-parti 
várost vezetni, hiszen számolni kell azzal, hogy az év egyik 
részében pulzáló, a másikban csendes a település. Ezt a 
tulajdonságot a fejlesztések során is figyelembe kell venni. 
Navracsics Tibor hozzátette: kormánybiztosként közös 
munkára, együttműködésre ösztönzi a településeket. Úgy 
látja, hogy Keszthely és Hévíz kapcsolata, fejlesztési téren 
való együttműködése ezt jól példázza. Kifejezte reményét, 
hogy ez így lesz a jövőben is, az észak-dunántúli gazdasági 
övezet munkáját illetően is.

Problémás projektek  
– a mielőbbi megoldásra törekednek

Hozzátette: a Sörház és 
a Kísérleti utcai óvoda, 
valamint a Városi strand 
TOP pályázatainak kivitele-
zőjével az elmúlt hetekben 
sikerült közös megegyezésre 
jutni, emellett a szükséges 
jogi lépéseket is megtette az 
önkormányzat a személyi 
felelősségre vonás érdeké-
ben. Keszthely polgármes-
tere kiemelte: a korrekt és 
hiteles tájékoztatáshoz az 
is hozzátartozik, hogy ne 
csak a sikerekről, hanem a 
nehézségekről is beszámol-
jon a lakosságnak. Jelenleg 
négy olyan pályázat van, 
ahol a határidők lejártak 
vagy hamarosan lejárnak, 
mindegyik esetben ugyanaz 
a kivitelező nyerte a közbe-
szerzést. Elmondta: mind 

a négy projektnek még az 
előző önkormányzati ciklus-
ban egy kivitelező nyerte el 
a kivitelezését, azért, mert 
akkor ez a kivitelező adta a 
közbeszerzés alapján a legol-
csóbb árajánlatot. Az elmúlt 
egy évben sokat foglalkoztak 
azzal, hogy a beruházá-
sokat felzárkóztassák, ám 
az erőfeszítések ellenére 
vannak pályázatok, melyek 
nem ütem szerint haladnak. 
Négyből több projekt esetén 
is beigazolódott, hogy a 
kivitelező a saját maga által 
vállalt határidő-módosításo-
kat sem tudja tartani.
A Kísérleti utcai óvoda 
helyzete sokszor közbeszéd 
volt az elmúlt időszakban. 
A felújítást végző vállalkozó 
többször módosított határ-

ideje decemberben járt le, 
a beruházás azonban nem 
készült el. Az önkormányzat 
az elmúlt évben többször 
is egyeztetett a kivitelező 
képviselőjével, bár az előző 
ciklusban megkötött szer-
ződések kevés mozgásteret 
engednek az önkormány-
zatnak. Az elmúlt hetekben 
sikerült közös nevezőre jutni 
a vállalkozóval, így várha-
tóan előrelépés lesz mind a 
négy projekt esetében. Nagy 
Bálint kiemelte: a híreszte-
lésekkel ellentétben az óvo-
dások megfelelő ellátásban 
részesülnek, mondván: az 
óvodavezetés, illetve az ösz-
szes óvodai dolgozó nevében 
kikéri azt az állítást, hogy 
a gyerekek nem megfelelő 
elhelyezést kaptak. A gyere-

kek természetesen megfelelő 
körülmények között vannak, 
ez így is marad egészen 
addig, amíg a projektek le 
nem zárulnak. A tavaly őszi 
szülői értekezletet követően 
levélben is tájékoztatta a 
szülőket a fejleményekről, és 
a tájékoztatást a jövőben is 
mindenki megkapja.
Nagy Bálint hangsúlyozta: 
fontos, hogy a projektek 
minél előbb, az európai uni-
ós elszámolási határidőket 
tartva elkészüljenek. Ennek 
érdekében fokozott egyez-
tetési folyamatok zajlanak, 
törekednek a kivitelezővel 
a közös megegyezésre, az 
önkormányzat év elején 
megtette a jogi lépéseket a 
személyi felelősségre vonás 
érdekében.

A lényeg, hogy az európai uniós határidőkig elkészüljenek a beruházások, a lakosság, a családok és az 
önkormányzat érdekei ne sérüljenek – fogalmazott Nagy Bálint, Keszthely polgármestere sajtótájékozta-
tóján, melyen a problémás projektekről, valamint az azokkal kapcsolatos intézkedésekről adott tájékozta-
tást. 

A Balaton Szálló mögötti fakivágásokról a 
KÉVE rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. 
Az egyesület politikusai úgy fogalmaztak, 
erdőirtás történik a Balaton-parton, ám a 
táblán lévő tájékoztatót olvasva és szakmai 
anyagokat megismerve szembesülniük 
kellett azzal, hogy nem vágják ki az összes 
fát. Weller-Jakus Tamás és Molnár Tibor 
úgy fogalmazott: tudni szeretnék, hogy mi 
történik a Balaton-parton.   
Dr. Weller-Jakus Tamás szerint tarvá-
gásra ítélte ezt a területet a tulajdonosa. 
A KÉVE elnöke a közösségi oldalán 
közzétett videója után azzal szembesült, 
hogy csak a beteg és inváziós fákat távo-
lítják el, szakértői vélemény alapján. Ezzel 
kapcsolatosan úgy fogalmazott: „Papírral 
bármit alá lehet támasztani azért, hogy 
mit miért kell csinálni. Én úgy gondolom, 
hogy ha egy környezetbarát megoldást 
találtak volna, akkor ezeknek a fáknak a 
jelentős része megmenthető lenne. Egy fát 

kivágni egy perc, míg egy fa ilyen lesz, az 
minimum ötven év. Gratulálok annak, aki 
kiállította ezt a véleményt.”   
A szakértői véleményt dr. Szabó István 
botanikus professzor, a Keszthelyi Kör-
nyezetvédő Egyesület tagja állította ki a 
vállalkozó felkérésére. A KÉVE tudomása 
ellenére nem lesz tarvágás, a kivágásra 
javasolt fák közül csak a beteg, veszélyes 
egyedeket fogják kivágni. Molnár Tibor, 
a KÉVE önkormányzati képviselője arról 
beszélt, örülnek, hogy valami történik 
a Balaton Szállóval, de tudni szeretnék, 
hogy ki és mit csinál. Elmondta: „Az, 
hogy magánterület, még nem jogosítja fel 
a tulajdonosát, hogy oda bármit építsen. 
Vannak olyan előírások – helyi építési 
szabályzat, településképi szabályozás – 
aminek meg kell felelni.”
A KÉVE képviselői szóbeszédekre hi-
vatkozva azt mondták, hogy a területen 
apartmanházak épülhetnek. Szerintük így 

megszűnik a szabad átjárás és károsul a 
város, valamint az idelátogatók is. Keszt-
hely önkormányzata arról tájékoztatott, 
hogy vendéglátóegységet létesítenek a 
területen, ahol legalább 26 fa megmarad. 

Tudni szeretnék, mi lesz a Balaton-parton

Hangsúlyozta: az érintett terület, a Balaton 
Szálló mögötti fás rész és parkoló évtize-
dek óta magánterület, azt a város parkolást 
üzemeltető cége éveken keresztül bérelte 
a magántulajdonosoktól. A jelenlegi 
tulajdonosok, helyi vállalkozók, tavalyi 
év februárjában vásárolták meg a romos 
állapotban lévő Balaton Szállót és a hozzá 
tartozó területet egy ingatlanfelvásárló 
cégtől.  A romos épület felújításának 
elmaradása évtizedes problémája a vá-
rosnak. A vállalkozók tavaly megkeresték 
az önkormányzatot, hogy a területükön 
megtalálható fákat szeretnék szakemberrel 

felméretni. Az önkormányzat dr. Szabó 
István botanikus professzort, a Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület tagját ajánlotta.
A vállalkozók a területet fölmérették, s 
kiderült, hogy az ott lévő 63 fából 26 meg-
tartandó (elsősorban fehérvirágú vadgesz-
tenye és magyar kőris) és 16 az állapotából 
eredően (mert korhadt, életveszélyes) 
kivágandó. A maradék 21 fa inváziós faj 
(zöld juhar), melyek szintén állapotuk 
miatt kivágandók, valamint honos fajra 
javasolt lecserélni. Lényeges, hogy a vál-
lalkozók a fent leírtak ellenére csak a bal-
esetveszélyes fákat fogják kivágni, a többi 
megmarad, ha inváziós, ha nem. Minden 
fakivágás a vegetációs időn kívül történik 
meg. Az információk szerint az építkezés 
során a 26 megtartandó fához nem fognak 
hozzányúlni. A tervek szerint a területen 
vendéglátóegységeket fognak kialakíta-
ni, amelyhez dr. Szabó István botanikus 
professzortól külön véleményezést kérnek 

majd, hogy a kivágott fák helyett hova és 
milyet ültessenek. Közben, ahogy Nagy 
Bálint polgármester korábban bejelentette, 
február közepén elindult a Hotel Helikon 
felújítása. Az építkezés körül kerítés épült, 
hiszen ez építési terület lesz az elkövetkező 
hónapokban. Ennek semmi köze a kör-
nyezetvédelmi szakemberek által javasolt 
fakivágásokhoz.
– A KÉVE elnöke, Weller-Jakus Tamás 
hamis információkkal készített hamis 
híresztelésre alapuló, politikai célú videót 
a munkálatokról, félretájékoztatva a keszt-
helyieket – emelte ki Sáringer-Kenyeres 
Marcell. - Sajnos, a KÉVE másik tagja, 
Kenyeres Bence ezt tovább fokozta a 
balliberális médiában írt cikkével, amellyel 
kapcsolatban jogi lépéseket fogunk tenni. 
- A KÉVE politikai haszon reményében 
lejáratja a várost, és ezzel akadályozza, 
hogy a keszthelyi Balaton-part szépüljön, 
fejlődjön.

Csak a balesetveszélyes fákat vágják ki

Gazdaságfejlesztésről és a Veszprém–Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa lehetséges 
keszthelyi együttműködési pontokról egyezte-
tett Navracsics Tibor kormánybiztossal Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere.

A Balaton-parti fakivágá-
sok kapcsán, a KÉVE által a 
közösségi oldalon megosz-
tott híresztelésekre reagált 
Sáringer-Kenyeres Marcell ön-
kormányzati képviselő, termé-
szetvédelmi szakmérnök. 
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Nagy Bálint, Keszthely polgármestere aláírta Keszthely 2021. évi költségvetését, mely igazodik 
a járványhelyzethez, de amellett, hogy óvatosan stabil, fejlesztéseket is tartalmaz.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Fejlesztésekkel és tartalékkal

598 baba született tavaly Keszthelyen. Ez a 2019-es adatokhoz képest is növekedett, ezzel szemben a halálesetek száma viszont 
csökkent. Míg 2019-ben 558-at regisztráltak, addig ez a szám 2020-ban a járvány ellenére sem lett kiugróan magas, 499 ember 
hunyt el. 2021. február 9-ig azonban már 106 halálesetet anyakönyveztek.
A házasságkötések és a születések anyakönyvezésével kapcsolatban idén február 1-től változás lépett életbe. Előbbinél a házassági 
szándék bejelentésekor már az anyakönyvvezető felvételezheti az okmánycseréhez szükséges arcképet, aláírást, ujjlenyomatot. Az 
újszülötteknél – amennyiben kórházban született – az egészségügyi intézmény küldi el az adatokat a hivatalba. Az anyakönyve-
zés után a gyermek papírjait postai úton vagy személyes átvétellel biztosítják a szülőknek.  

Az idei költségvetés rendkívülinek 
mondható, hiszen a város polgármestere 
a veszélyhelyzetben a szabályok szerint 
egy személyben dönt. Keszthelyen Nagy 
Bálint a költségvetéssel kapcsolatosan 
folyamatosan egyeztetett az érintett 
intézményekkel, bizottságokkal, a 
képviselő-testületi tagokkal, figyelembe 
véve a véleményeiket, észrevételeiket. Az 
előkészítő időszakot követően így hozta 
meg a döntést, s írta alá a költségvetési 
rendeletet. Azt, hogy az idei esztendő 
költségvetése stabil lehet, már a tavalyi 
büdzsé megalapozta. 2020 februárjában 
ugyanis olyan költségvetést fogadtak 
el, mely – bár a koronavírus-járvány 
miatt több alkalommal is módosításra 
szorult – megalapozta a következő évet. 
A tervezésnél a tavalyi év tapasztalatait 
– melyeket a tavalyi év során fel tudtak 
halmozni azzal kapcsolatban, hogy 
a járvány, illetve a járványhelyzetből 
fakadó gazdasági válság milyen károkat 
okozott a gazdaságnak, valamint az 

önkormányzatoknak – felhasználták a 
költségvetés megalkotása során. Ennek 
is köszönhetően stabil költségvetése lesz 
a városnak idén is, de a járvány elleni 
védekezés továbbra is sok mindent 
meghatároz. Az idei alapvetően egy 
járványügyi költségvetés, ami jelentős 
fejlesztésekkel tervez, de kiemelt hang-
súlyt fordít a tartalékképzésre is. Többek 
között azért, hogy a szükség esetén meg-
növekedett segélyek összegét a tavalyi 
évhez képest idén is meg tudják emelni. 
Illetve azokat az intézkedéseket, melyek 
a helyi vállalkozásokat, helyi gazdaságot 
segítik és támogatják, mind munka-
helymegőrzés, mind a cégek biztonsága 
szempontjából, 2021-ben is meg tudják 
adni.
Az idei költségvetés főösszege egyébként 
közel nyolcmilliárd forint, ebből valami-
vel több, mint hárommilliárd a pályázati 
forrás. Fejlesztéseket is terveznek az 
idén. Az európai uniós támogatásokból 
megvalósuló projektek mellett saját 

forrásból is megvalósítanak beruházáso-
kat az elképzelések szerint. Ilyen például 
a Balaton utca, amelynek rég várt, teljes 
körű felújítása valósulhat meg. Emellett 
több utca rekonstrukcióját tervezik, töb-
bek között a Lovassy utca részleges meg-
újítását. Harminchárommillió forintos 
önkormányzati forrásból készülhet el az 
egész várost behálózó kamerarendszer 
első üteme, mely az egész város bizton-
ságát szolgálja. A közel nyolcmilliárd 
forintból nagyobb összeget, mintegy 190 
millió forintot tartalékolnak, amelyet a 
járvány vagy bármi más, nem várt hely-
zet megoldására tudnak fordítani.
A városi programok, rendezvények 
tekintetében hasonló évre számítanak, 
mint a tavalyi, így a programok meg-
szervezése esetén gyors és hatékony 
döntésekre lesz szükség. Költségvetéssel 
kapcsolatos hír, hogy az Emberi Erőfor-
rások Bizottságának a pénzügyi keretét 
sikerült teljes egészében visszaállítani az 
idei költségvetésben. 

Nőtt a születések száma 2020-ban Keszthelyen
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Teremőrként kezdett,  
a múzeum igazgatója lett

– Tizenkét esztendeje dolgozom a Ba-
latoni Múzeumban, s nem titok, hogy 
teremőrként kezdtem – idézte a kezde-
teket. – Nem gondoltam volna, hogy 
egyszer múzeumban fogok dolgozni, 
hiszen a végzettségem a környezet-
védelemhez kapcsolódik. De nagyon 
megtetszett a múzeum, s azok a folya-
matok, melyeket Havasi Bálint igaz-
gató elindított. Azt szoktam mondani, 
hogy tulajdonképpen beszippantott a 
múzeum, egymás után jöttek a felada-
tok, melyekkel egymásra találtunk, én 
pedig szépen léptem előre a ranglét-
rán. Elvégeztem a múzeumpedagógiai 
szaktanácsadó szakot, majd elindultak 
a beruházások, pályázatok, melyekben 
megvalósítóként, majd projektmene-
dzserként és szakmai vezetőként vet-
tem részt. A következő nagy lépés volt, 
hogy elvégeztem a természetvédelmi 
mérnök szakot, melynek köszönhetően 
kinyílt még egy terület a múzeumon 
belül: kiállításokat kezdtem el szervez-
ni. Ebben a munkában korábban is volt 
részem, de csak kívülállóként. Kurátor-
ként teljesen más volt, egyedi ötletekkel 
tudtam előállni. 2018-ban a „Denevé-
rek színes világa” című tárlatot tudtam 
„berendezni”, a kiállítás látogatottsága 
kimagaslóan alakult. Jöttek az új pá-
lyázatok is, én pedig közben igazgató-
helyettes lettem. 2020-ban újabb nagy 
feladat következett, a Nagyváthy-iskola 
történeti tárlatának megszervezése. 
Ennek is nagy sikere volt, de az egészet 
megpecsételte a Covid-járvány. Történt 
ebben az időszakban még egy váratlan 
dolog, Havasi Bálint igazgató távozott a 
múzeum éléről, én lettem a megbízott 
vezető. Ez nagy és megtisztelő, de egy-

ben furcsa feladatot adott számomra. 
Akkor még nem gondoltam arra, 
hogy majd beadom a pályázatom, 
fél év kellett ahhoz, hogy megérjen 
bennem ez a döntés, benne az elkép-
zeléseimmel, folytatva az irányt, amit 
elkezdtünk.

– A ranglétrát megjárva a múzeum 
minden feladatára rálátása volt.  
Mit fogalmazott meg, amikor beadta 
a pályázatát?

– Nagy változtatásokat nem szeret-
nék véghezvinni, hiszen véleményem 
szerint nagyon jó irányba indult el a 
múzeum. Ami fontos, hogy a meglévő 
feladatok mellett folytassuk a digi-
talizálást, mégpedig bevonva abba a 
magánszférát is. Ehhez kapcsolódnak a 
digitális, virtuális tárlatok is, említhe-
tem például a fenékpusztai erőd ilyen 
jellegű bemutatását. Nem szabad per-
sze elfelejtenünk, hogy múzeumról van 
szó, a tereket meg kell töltenünk kiál-
lításokkal, mégpedig minőségiekkel. 
Ezekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. 
Az időközi tárlatok rendkívül fontosak. 
Itt kell megemlítenem a Pollák–Rosen-
berg pénzleletet, mely egyeztetések és 
letéti szerződés alapján a múzeumban 
marad. Ez egy nagyon jelentős kiállítás 
lesz, s fontos, hogy ne csak a keszthelyi, 
hanem az országos és a nemzetközi 
közönség számára is bemutassuk. 
Ugyancsak lényegesek a tudományos 
kutatások, például – a lipcsei egyetem-
mel közösen – a fenékpusztai erőddel 
kapcsolatos feltárások folytatása. A 
régészeti feltárások és a múzeum-
pedagógiai feladatok folytatása sem 

lehet kérdés. Megnyitottuk a múzeum 
szabadulószobáját, aminek a működé-
sét a Covid egyelőre akadályozta, de 
nagy lehetőségeket látunk benne. 

– Személyi változások is történtek a 
múzeumban...

– Igen, ez nem titok. Úgy gondolom, 
hogy a személyi változások új szemlé-
leteket, látásmódokat is eredményez-
hetnek a munkában. Amúgy minden 
kollégával leültünk beszélgetni múltról, 
jelenről, jövőről. Jócskán voltak ötletek. 
Mindenki várja, hogy mielőbb nyithas-
sunk, s dolgozhassunk.

– Igazgatóként hogy látja a múzeu-
mot?

– Mindig is vonzott a történelem, a 
múzeumnak van egy misztikus kisu-
gárzása, amit az ember szeretne meg-
ismerni, mögé látni. Nekem ez meg-
adatott, ezt az élet ajándékának tartom, 
szeretném, ha a látogatók minél 
érdeklődőbbek lennének, s megkapnák 
a lehető legrészletesebb tájékoztatást. 
Ez a munkánk, ezért dolgozunk...

PortréBalatoni KRÓNIKA

Németh Péter végigjárta a ranglétrát, mielőtt a Balatoni 
Múzeum igazgatója lett. Azt mondja, amellett, hogy a láto-
gatóknak jó érzés bemutatni az intézmény meglévő, illetve 
folyamatosan bővülő gyűjteményét, az élet ajándékának 
tartja, hogy testközelből megcsodálhatja a különleges dara-
bokat.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Illegális hulladéklerakó hely felszámolása kezdődött meg Keszthelyen

A mentesítésre kerülő ingatlan, a Keszt-
hely, Külső Zsidi utat Gyenesdiás Faludy 
utcájával összekötő út mintegy 800 fo-
lyóméter hosszú és több mint 12.000 m2 
nagyságú, szerepét tekintve mezőgazda-
sági területek megközelítését szolgálja.
A város északi részén található területen 
több száz köbméter nem veszélyes hul-
ladék került illegálisan kihelyezésre. A 
sikeres pályázat keretében a terület meg-
tisztítására 100%-os támogatást nyert 
Keszthely Város Önkormányzata.

Jelentős mennyiségű lomhulladék, gumi-
abroncs, építési törmelék összegyűjtése 
és elszállítása tud megvalósulni a projekt 
keretében.
A támogatás segítségével a hulladék 
szelektált összegyűjtése, elszállítása és 
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező 
kezelő részére történő átadása, ártalmat-
lanítása valósul meg. 
A terület hulladékmentesítését az önkor-
mányzati tulajdonú, helyi tapasztalatok-
kal rendelkező Keszthelyi HUSZ Hulla-

dékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft., 
valamint egyéb szolgáltató végzi. 
A terület megtisztítása 2021. február 28-
ig megvalósul. 
Az illegális hulladéklerakás ismétlődése 
miatt műtárgyak kerülnek kihelyezésre 
az út két végére. 

A projekt a Belügyminisztérium „Tisz-
títsuk meg az országot!” I. ütem támo-
gatásával valósul meg. 

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével, a Goldmark 
Károly Művelődési Központtal és a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központtal közös konzorciumban megvalósí-
tott fejlesztésének célja az atipikus foglalkoztatás népszerűsítését szolgáló megoldások és együttműködések kialakí-
tása volt. A projekt 2017. december 1-jén kezdődött el, és 2020. november 30-án sikeresen lezárult. A támogatásnak 
köszönhetően két és fél éven keresztül üzemelt a Keszthelyi Család- és KarrierPont két fő állandó tanácsadóval, és 
számos szakértő, szolgáltató bevonásával. Az iroda olyan helyi együttműködési hálózatot alakított ki, amely beazono-
sította, nyilvántartotta és közvetítette a térségben elérhető szolgáltatásokat. Ezen együttműködések a helyi erőforrá-
sokra és igényekre támaszkodtak. A projekt során 500 fő képzése valósult meg, melynek célja a munkaerőpiacra való 
visszatérés, a munka és a magánélet összehangolása, ill. munkáltatók, valamint társadalmi partnerek képzése volt. A 
résztvevők közül mintegy 200-an vallották magukat hátrányos helyzetűnek. A projekt ideje alatt több mint 1000 fő vett 
részt különböző, nőket, családokat, munkáltatókat érintő szemléletformáló, információs rendezvényen. A Család- és 
KarrierPont által biztosított rendszeres ingyenes mentálhigiéniés és jogi tanácsadással – melyet 270 fő vett igénybe – 
javult a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerőpiacra való gyorsabb visszatérése, az ügyfelek 
segítséget kaptak egyedi problémáik megoldásában. A Család- és KarrierPont munkatársai több mint 300 résztvevő 
számára nyújtottak munkaerőpiaci tanácsadást. Több mint húsz munkanélküli a programon való részvételt követően 
elhelyezkedett a munkaerőpiacon. A fejlesztés eredményeképpen a munkáltatók és munkavállalók közötti együttmű-
ködésben jelentős előrelépést értünk el, mely elősegíti a család és a munka összeegyeztethetőségét. 
Mindezzel a projekt hároméves időtartama alatt Keszthely városában és környékén a nők és családok támogatásával 
jelentős, hasznos és sikeres eredményeket tudunk felmutatni.

További információ kérhető: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Elérhetőség: Telefon: 70-275-3003 • E-mail cím: varosfejlesztokft@keszthely.hu
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/varosuzemeltetes/keszthelyi-varosfejleszto-nonprofit-kft 

Sajtóközlemény 
Befejeződött a Keszthelyi Nő-Köz-Pont c. pályázat 
2021/01/20
2020. november 30-án befejeződött a „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” című pályázat. A pályázat a Széchenyi 2020 
program EFOP-1.2.9-17 „A nők a családban és a munkahelyen” című felhívás keretében 200 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A pályázatban létrehozott Keszthelyi Család- és KarrierPont 
az atipikus foglalkoztatás népszerűsítésével foglalkozott a munkáltatókat megcélozva, továbbá a munkavállalók 
képzésével, számukra speciális szolgáltatások, mint. pl. jogi, mentálhigiénés, munkaerőpiaci tanácsadás nyúj-
tásával, különböző, elsősorban nőket érintő rendezvények szervezésével.

Keszthely Város Önkormányzata 7.000.000.- forint pályázati támo-
gatást nyert a város területén található illegális hulladéklerakó hely 
felszámolására. A Belügyminisztérium mint támogató a „Tisztítsuk 
meg az országot!” projekt I. ütemének keretében a Keszthely város 
tulajdonában lévő 063/4 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút területén felhalmozott, jogellenesen lerakott hulladék fel-
számolására nyújtott vissza nem térítendő támogatást.
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Újdonságok a Történelmi Modellvasút-kiállításon 

Amíg lehet, igyekeznek kihasználni azt, 
hogy nyugodtan dolgozhatnak, ezért 
például a Keszthelyt ábrázoló terep-
asztalt is felújították. A Balaton-parton 
látható térbetűvel megegyező feliratot 
készítettek, de a Balaton szálló, a város 
régi állomásépülete és a kutyás strand 
is helyet kapott a terep-
asztalon. A saját gyártású 
figurák közt több humoros 
jelenet is látható; a mono-
kiniző hölgyet szemlélő 
matrózok mellett az éppen 
portrét festő Szabadság-
szobor lánya is színesíti az 
életképet a mólószárnál. 
Interaktív elemekkel is 
bővült a modellvasút-ki-
állítás. Érintésmentesen 

lehet fellobbantani a 
tábortüzet, elindítani a 
tűzoltóautók szirénáját, 
a múzeum munkatársai a 22 új elem ké-
szítésénél sem nélkülözték a humorukat. 
Egy háromdimenziós nyomtató segíti az 
üzemeltetők munkáját, ennek segítsé-

gével teljesen egyedi elemeket tudnak 
legyártani. Kamerákkal is bővültek a 
terepasztalok, a nem látható, földszint 
alatti területekre és még egy mozdonyba 
is kamerát építettek.

A terepasztalok füvesítését 
is frissítették a modelle-
zők, jelenleg azon dol-
goznak, hogy a folyóvizek 
legyenek élethűek, tervezik 
az elektronikai rendszer 
karbantartását is. A mú-
zeum dolgozói mindezt 
úgy teszik, hogy amint 
lehetőség lesz rá, azonnal 
kinyithassák kapuikat a 
látogatók előtt.  
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PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK IGÉNYLÉSE 
Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán, és óvónőképzőben, főiskolán vagy egyetemen
- 50 éve diplomázott, arany, 
- 60 éve diplomázott, gyémánt,
- 65 éve diplomázott, vas, 
- 70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A kérelemhez csatolni kell:
-  végzettséget igazoló oklevél másolata vagy amennyiben már rendelkezik kiállított emlék-

diplomával, akkor annak másolata,
-  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmazza az óvodapedagógusi/pedagógusi 

pályán eltöltött éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek száma),
-  a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata (például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor 

kiállított munkaviszony-beszámítás),
- adószám, TAJ-szám,
- kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 2021. március 5. 
Benyújtás helye:  
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

Tanácskoztak a növényorvosok
A kalászosok, az olajos növények és a szőlő is terítékre került a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
hagyományos szakmai napján. Az idei évben rendhagyó módon zajlott a tanácskozás Keszthelyen. A szakemberek minden 
évben megosztják egymással a legújabb kutatási eredményeket és a szektorban tapasztalható újdonságokat. Nem volt 
ez másképp idén sem, a járványhelyzet miatt azonban felvételről követhették nyomon a tanácskozást az érdeklődők. A 
szakemberek azt mondják, az elmúlt években egyre több cég palettájára felkerültek a biológiai növényvédő szerek. Ennek 
egyik oka a kémiai védekezési lehetőségek beszűkülése, másrészt viszont az élelmiszerbiztonság és a biogazdálkodás is 
egyre inkább felértékelődik. A konferencián öt szekcióban tartottak előadásokat a kamara és különböző cégek képviselői. 
Az érdeklődők így képet kaphattak a kalászosok, a kukorica, az olajos növények, a szőlő és a gyümölcsösök növényvédelmi 
lehetőségeiről.
A szakemberek elmondták, a járvány nem érintette jelentősen a növényvédelmi szektort. A kihívást inkább a klímaváltozás 
következményei jelentik.

Eladó Keszthely sétálóutcai, több lakás 
céljára alkalmas lakásingatlan
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 1154 hrsz.-ú,  
Keszthely, Kossuth u. 5. szám alatt található belvárosi, sétálóutcára néző emeleti ingatlanát. 
Az ingatlan kétszintes, melyből az I. emeleten található szerkezetkész állapotú lakás 165,6 m2 alap-
területű, míg a 90 %-ban beépíthető tetőtér 148,1 m2 alapterületű. 
Az ingatlan kiváló fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik, alkalmas lakások, üzletek, irodák akár 
együttes kialakítására. 
Az induló vételár 72.000.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint 
áfafizetési kötelezettség nem terheli). 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. március 10. (szerda) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).  
A pályázat elbírálásának határideje 2021. március 15. (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 pályázati tárgyalást).

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. március 5-éig megtekinthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

A kényszerű zárvatartás alatt sem tétlenkednek a 
Helikon Kastélymúzeum munkatársai a Történel-
mi Modellvasút-kiállításon. Korábban csak este, a 
látogatók távozása után tudtak dolgozni a terepaszta-
lokon, szerelvényeken, mindezt úgy, hogy másnapra 
bemutathatóvá kellett varázsolni az életképeket, 
masinákat.
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Értékelt a könyvtár
A 2020-as év jól indult, a könyvtár a 
magyar kultúra napját az Igricek Trióval 
ünnepelte, bemutatták a Keszthely város 
története című kötetet, Prykril József 
szakácskönyveit, megnyitották Gécseg 
András tárlatát. A magyar széppró-
za napján Király Farkas rendhagyó 
irodalomórájára hívták a gimnazistákat. 
Márciusban fogadták a Janikovszky Éva 
Emlékkiállítást, Tircsné dr. Propper Va-
léria Agatha Christie-ről tartott előadást.
Sajnos a pandémia miatt a könyvtár is 
bezárt 3 hónapra. Ezalatt többek között 
könyvajánlók, könyvtárhasználati óra-
tervek íródtak, online költészetnapi rajz-
pályázatot, Zöld Zala környezetvédelmi, 
valamint Keszthely, ahol élünk címmel 
helyismereti tananyagból helytörténeti 
vetélkedőt szerveztek, s olvasói kérdé-
seket válaszoltak meg. Honlapjukon a 
Hasznos helyek menüpontot kiegészítet-
ték tanulást segítő oldalak, adatbázisok 
linkjeivel, bővítették helyismereti tárgy-
szavakkal a katalógust. Folytatódott az új 
dokumentumok beszerzése, állományba 
vétele és feldolgozása. Átrendezték az 
olvasótermet: selejteztek, több könyv 
kölcsönözhető lett. A könyvtárosok 
önkéntes munkát is végeztek: gyógyszert 
szállítottak, bevásároltak. A helyi kór-
háznak könyveket adományoztak.
Júniusban átadtak egy interaktív 

közösségi és oktatóteret – bútorokhoz, 
informatikai és audiovizuális eszközök-
höz is jutottak a Széchenyi 2020 pályázat 
révén, melyhez az önkormányzat önrészt 
adott. A Keszthelyi Városvédő Egyesü-
let, a TC Informatika és a Magnolia Art 
Kertépítő Kft. segítette az új pihenőkert 
kialakítását. A könyvtár újra fogadta 
olvasóit, csökkentett szolgáltatásokkal. 
Július-augusztusban strandkönyvtárt 
működtettek, IKSZ-es középiskolás 
diákok részvételével. Szeptembertől 
visszatértek a teljes körű szolgáltatásra. 
Könyvtárbemutató órákat tartottak isko-
lásoknak, képzéseket szerveztek községi 
könyvtárosoknak. Olvasóik előadást 
hallhattak gróf Festetics Leóról. Az Ün-
nepi Könyvhét alkalmából a Közgazda-
sági Technikum két osztályába rendha-
gyó irodalomórára vitték el Szurovecz 
Kitti írónőt, aki délután a könyvtárban 
beszélgetett felnőtt rajongóival.
Októberben a 15. Országos Könyvtári 
Napokon író-olvasó találkozóra hívták 
Ugron Zsolnát, bemutatták Kovács 
Emőke Balatoni impressziók című kö-
tetét, a Balatoni Értékmentés Facebook-
csoport fotókat állított ki, de kiállítást 
rendeztek könyvtári retróságokból, 
könyvtárosok kézműves munkáiból 
is, zenei élményt nyújtott Kiss Tamás 
karnagy, Botka Dóra pedig drámapeda-

gógiai foglalkozással várta a gyerekeket. 
Sáringer-Kenyeres Marcell interaktív 
előadást tartott iskolások részére a 
természetbarát kertről. A Keszthely, 
ahol élünk című tananyagból – bemu-
tató előadás után – a Mozgássérültek 
Egyesülete és a KESOTE tagjainak 
vetélkedőt rendeztek. Hartmann Miklós 
író-olvasó találkozón új kötetét ismer-
tette. A Digitális Jólét Program tagjaként 
a könyvtár vendégül látta az Utazó 
Digitális Élményközpontot, a tanulók 
3D nyomtatóval, LEGO-robotokkal, VR 
szemüveggel, drónnal ismerkedtek.
November 3-án Wildner Judit előadása 
az immunrendszer erősítéséről szólt. 
Ismét be kellett zárni a könyvtárt, de 
megmaradt az online tájékoztatás és a 
digitális szolgáltatás. Sor került a folyó-
iratok rendezésére, nyilvántartás-frissí-
tésre, a jövő évi lapok megrendelésére, s 
állományellenőrzésre a gyermekkönyv-
tárban.

Madárbarát kertben élni

Miért fontos, hogy környeze-
tünket madárbaráttá alakít-
suk, milyen állatoknak segíthe-
tünk ezzel még?

Nagyon jó a kérdés, mert 
ehhez kapcsolódva rögtön két, 
egyben magyarázó pontosítást 
is érdemes tenni. 
Az első az, hogy madárba-
rát kertészkedni nem csak 
kertvárosi övezetben lehet. 
Sőt, a panel lakótelepeken több eszközt 
és módszert lehet használni. Ott van 
ugyanis az épületek közti zöldfelület, 
ami a kertes házak környezetének felel 
meg. Ezt az alapot egészítik ki, színesítik 
a magasban lévő ablakok, még inkább 
az erkélyek, továbbá a magas falak és 
a lapos vagy sátortető. Utóbbi kettő 
olyan, eredetileg a sziklás területeken élő 
madár- és emlősfajoknak szánt eszközök 
alkalmazását is lehetővé teszi, mint a 
sarlósfecske-költőláda, a denevérodú, 
miközben a hagyományosabb eszközök 
(énekesmadár-odúk, fecskeműfészkek) 
és módszerek (etetés, itatás) is alkal-
mazhatóak. Végül, de nem utolsósor-
ban az erkélyek, de még az ablakok is 
remek lehetőséget kínálnak az olyan 
rovar- és beporzóbarát megoldásoknak, 
mint a méh- és lepkelegelő virágládák, 
a méhecskehotelek és a hangyaleső 
homoktálcák. A másik pontosítás, hogy 

a Madárbarát kert program valójában 
és alapvetően nem is a körülöttünk élő 
állatokról (ezek túlnyomó többségének 
állományai nem fenyegetettek, kivéve a 
fecskéket és a beporzó rovarokat, illetve 
részben a denevéreket), hanem rólunk, 
emberekről szól. A Föld lakosságának 
mind nagyobb része, a jóléti társadal-
makban többségünk városias környe-
zetben él faluhelyen is. Emiatt a modern 
ember szinte semennyi konkrét termé-
szetismereti élménnyel, tudással nem 
rendelkezik. A körülöttünk potenciáli-
san előforduló állatfajok ezen segítenek 
azzal, hogy beköltöznek az általunk 
kihelyezett eszközökbe, látogatják az 
itatóinkat és az etetőinket. Ez egy „min-
denki nyer rajta” helyzet – mi megköny-
nyítjük az életüket, ők pedig cserébe 
nemcsak gyönyörködtetnek bennünket, 
de össze is szedik a környezetünkben a 
gyommagvakat és a kártevőket.

Sokunk számára természetes, hogy madarak röpködnek körülöttünk, pedig a valóság az, hogy tudatosan, 
folyamatosan figyelnünk kellene rájuk. Télen táplálékkal, kihelyezett odúkkal a költési időszakra, egész 
évben friss vízzel ellátott itatókkal segíthetjük őket. Kérdéseinkre Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője és a Madárbarát kert program szakmai fejlesztője válaszolt.

Látogatók nélkül is virágba  
borulnak a Pálmaház növényei
A munka és az élet sem állhat meg 
a pandémia miatt a Helikon Kastély-
múzeum pálmaházában. A trópusi és 
mediterrán növényvilág legszebb fajai 
ilyenkor is virágba borulnak, de hogy 
ezt ne csak a dolgozók láthassák, ka-
merát ragadtak a kastélymúzeumban. 
Elsőként a leopárdkontyvirág virágzá-
sát örökítették meg és tették közzé a 
világhálón. A döglegyek által beporzott, 
160 centiméter magas kelet-ázsiai 

növény egyetlen hatalmas levelet 
fejleszt, virágzása körülbelül egy 
hétig tartott.
Február közepére kivirágoztak az 
amarilliszek is. A lovagcsillag néven is 
ismert virágok a színskála teljes spekt-
rumát felvonultatják. Különlegességük, 
hogy a kastélymúzeum kertészmérnö-
ke, Verkman Bertalan magvetéséből 
származnak. A saját keresztezések a 
tél folyamán, egészen tavaszig bármi-

kor virágzásra bírhatóak. 
A kastélymúzeum és a pálmaház 
munkatársainak az a célja, hogy a 
bezártság ellenére is betekintést nyújt-
hassanak a közönségnek. Terveik közt 
szerepel, hogy további növényritkasá-
gokat mutassanak be a világhálón.

Mit kell tudni a Madár-
barát kert programról?
Az MME 2002-ben indult Madárbarát 
kert programja a laikus lakosság szá-
mára kidolgozott, a különböző lakó- és 
munkahelyi környezethez alkalmazko-
dó madárvédelmi módszertani gyűj-
temény. A Madárbarát kert a családi 
házak, háztáji kiskertek, parkok és 
arborétumok; a Madárbarát óvoda és a 
Madárbarát iskola az oktatási intézmé-
nyek; a Madárbarát panel a panelházak 
lakóinak, a Madárbarát munkahely az 
irodában dolgozók és munkáltatók szá-
mára kínál csatlakozási lehetőséget. A 
programhoz való csatlakozás regiszt-
rációhoz kötött, ezt követően kezdetnek 
elegendő egy mesterséges madárodút 
kihelyezni, egész évben működtetni egy 
itatót (erre legjobb egy kb. 50 cm átmé-
rőjű műanyag virágalátétet használni), 
illetve télen etetni a madarakat. Termé-
szetesen lehet bővíteni a madarak szá-
mára a „kínálatot”, ebben segít az MME 
honlapja (www.mme.hu), ezen belül a 
témával foglalkozó MADÁRBARÁT me-
nüpont, mely alatt tematikus bontásban 
lehet olvasni, több mint ötszáz videót is 
megnézni az alkalmazható eszközökről 
és módszerekről.
De ami igazán fontos, ami a Madárba-
rát kert program lényege is, hogy bárki 
bárhol lakjon vagy dolgozzon, bármikor 
elkezdhet tenni a környezetéért, és 
ebben rengeteg örömet is fog találni.
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Erdélyi fatányéros

A húsokat felszeleteljük, kiklopfoljuk, megsózzuk és 
lisztben megforgatva hirtelen pirosra sütjük. Megsütjük 
a szeletekre vágott szalonnát, amit előzőleg kakastaréj-
szerűen a bőréig bevagdosunk. Egy megfelelő nagyságú 
fatál peremét körülrakjuk lecsurgatott vöröskáposzta, 
paprika, paradicsom, uborka és céklasalátával, a tál kö-
zepére felpúpozva sült burgonyát teszünk. Ezt felváltva 
körberakjuk a megsütött hússzeletekkel, és a tetejére 
tesszük a sült szalonnát.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 40 dkg sertésborda, 40 dkg 
vesepecsenye, 15 dkg füstölt szalonna, 
2 evőkanál liszt, só, vegyes savanyú-
ság, sült burgonya

Az „unokázós” csalások mellett (amelyekből 
több mint 2000 történt az elmúlt 2 évben), 
újabb telefonos átveréssel próbálkoznak a 
bűnözők! A Keszthelyi Rendőrkapitányságra 
is érkeztek bejelentések, hogy csalók, ma-
gukat törvényszéki végrehajtónak kiadva, 
közüzemi tartozások azonnali megfizetésére 
szólítják fel a hívott felet. Azt állítják, ameny-
nyiben nem fizet, akkor a lakására rövid időn 
belül végrehajtó fog érkezni rendőrökkel, és 
lefoglalás, zár alá vétel fog következni. Ne 
dőljenek be! Ne utaljanak pénzt a csalóknak! 
Ne essenek pánikba, és nyugodtan gondolják 
át, ellenőrizzék a hívás tartalmát!

•  Végrehajtás során minden esetben hiva-
talosan keresik meg az eljárás alá vont 
személyt.

•  A törvényszéki végrehajtók jegyzéke elérhető a 
Magyar Bírósági Kar hivatalos honlapján. A hivat-
kozott bíróságon is lehet érdeklődni arról, hogy 
valóban indult-e végrehajtási eljárás.

•  Nem telefonon zajlik az ügyintézés, különösen 
nem ismeretlen hívószámról!

•  Soha ne bízzanak meg a váratlanul telefonon 
vagy személyesen jelentkező idegenekben, és 

bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak 
nekik pénzt!

Amennyiben kétségei vannak a hívás valódisá-
gát illetően vagy a hívás tartalma valótlannak 
bizonyul, értesítse a rendőrséget a 112 központi 
segélyhívó számon!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek 
Új típusú telefonos csalás!

Eladó Keszthely, Szalasztó u. 20. sz. 
alatti családi ház
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2052 helyrajzi számú, 
Keszthely, Szalasztó u. 20. sz. alatt található lakóházas ingatlant. 

Az induló vételár 28.050.000,- Ft. 
Az ingatlan a történelmi Festetics-kastély közelében, műemlékileg védett környezetben elhelyezke-
dő, összesen 318 m2 alapterületű lakóház. Az épületek részben bontásra vagy felújításra szorulnak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 26. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely 
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának 
határideje 2021. március 4. (csütörtök). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. február 24-éig megtekinthető. 

A pályázat teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

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.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 26. (péntek) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2021. március 4. (csütörtök). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. február 24-éig 
megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható 
a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

VÉRADÁSOK 
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója márciusban is várja a 

véradókat. A hónap első napján 13 és 
16 óra között a vérellátóban lesz vér-
adás. Ugyanott március 2-án (15–18 
óráig), 8-án (13–16), 11-én (14–17), 

22-én (13–16) és 29-én (13–16) 
várják a véradókat. Március 4-én 
(16–18) Zalaváron, a művelődési 

házban, 18-án (15–18) Sármelléken, 
a művelődési házban, 25-én (14–18) 

Zalaapátiban, a falumúzeumban 
lesz véradás.
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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

Glossy szőnyeg 
(30 blue)  
14.990,-Ft/db-tól 

Stone Wide 32 
(4 mm vastag, ásványi alapanyagokkal 
dúsított vízálló modul padlóburkolat, 
klikkes kapcsolódási rendszerrel, lakossági 
és általános közületi felhasználásra is.) 
7.999 Ft/m2

Wood Step Dynamic King 
laminált padló  
(92782-Chateau Oak) 
AC4/8mm 
4.299,-Ft/m² 

Camilla sötétítő 
függöny  
(fehér, halvány rózsaszín 
és szürke színben) 
150 cm-es tekercsben 
3.199 Ft/m² (4.799 Ft/fm) 

Kiddy Stripe szőnyeg 
(24245/110)  
9.990,-Ft/db-tól 

A kedvezmény a már leárazott termékekre nem vonatkozik, egyéb akcióval össze nem vonható. Részletekről érdeklődjön az üzletben!

A Diego-napok alatt üzletünk
vasárnap is nyitva tart! 

(H-P: 8-18, Sz: 8-14, V: 9-14)

 Újra Diego-napok  fantasztikus kedvezményekkel         a KESZTHELYI   
DIEGO® ÁRUHÁZBAN 

10%10%

má
rci

us
 11

-t
õl 

14
-ig

kedvezmény minden nem akciós   laminált padlóra, vízálló padlóra      és padlószőnyegre

kedvezmény minden nem akciós   darabszőnyegre, függönyre,      karnisra és tapétára
20%20%


