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Megvédjük a Balaton-partot!Megvédjük a Balaton-partot!

BALATONI KRÓNIKA

3. oldal 6. oldal 7. oldal

Munkálatok  
a Helikon Hotelben 

– megkezdődtek a munkálatok  
a szállodában

A segítőknek gyűjtöttek 
– adomány a kórháznak  

és a mentősöknek

Megújuló buszmegállók
– szebbek,  

használhatóbbak lesznek

Nagy Bálint: Nem adtunk el egyetlen m2 Balaton-parti területet sem!
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Március 2-án vette át a munkaterületet a kivitelező West Hungária Bau Kft. 

A Helikon Hotel 1971. május 5-én nyitott meg – az 
akkori reklámanyagok szerint – a Balaton legújabb és 
legmodernebb szállodájaként. Jelentős átalakítás utol-
jára a ’80-as években volt, 1990-re nyerte el az épület 
a mostani felújítás előtti arculatát. A szálloda utoljára 
2017-ben fogadott vendégeket.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. március 26-án 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.
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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!

 

A társaság elsőként a régi bútorokat 
és berendezési tárgyakat távolítja el. E 
munka során nagy figyelmet fordí-
tanak a művészi és történeti értékkel 
bíró tárgyak és berendezések meg-
mentésére. A szálloda előterében lévő 
intarziás falburkolatot és az étkező 
mázas kerámiadíszeit leburkolták, 
hogy ne sérüljenek a munka során. 
Később ezeket kibontják, restaurál-
ják és visszaépítik. Ezenkívül számos 
relikviát és emléket is összegyűjtöttek, 
például táblákat, feliratokat, korabeli 
fotókat, prospektusokat is megőriznek, 
melyeket a felújított épületben szándé-
koznak kiállítani.  

A berendezés eltávolítása után 
kezdik meg a különböző épületrészek 
bontását. Az egykori konyhát és konferenciatermet teljesen 

elbontják. Ezeket vasbetonszerkezettel építik újra. Jelentős, 
három részből álló konferenciaegység lesz a hotelben, és egy 

teljesen új konyhát is kap a ház. 
A két toronyépületben jelentős változás lesz 

az, hogy bizonyos válaszfalakat kibontanak. A 
korábbi 240 szobából 176 darab családbarát, 
exkluzívabb szobát fognak kialakítani. 

A részleges bontás után teljesen új 
wellnessrészleget is építenek a négy csillag 
superior minősítésre tervezett szállodában. 

Az épület külleme alapvetően nem fog változ-
ni, a kivitelező megőrzi annak eddigi jellegét, 
szakmai kifejezéssel kubatúráját. 

A bontások várhatóan március közepéig 
tartanak, utána kezdik meg az új épületrészek 
alapozását és a belső szakipari munkák előké-
szítését. 

A kivitelező bízik abban, hogy jövőre már 
nem lesz pandémiás helyzet, és jövő nyáron megnyithatják a 
komplexumot. 

T

o

b

o

r

z

ó

T

o

b

o

r

z

ó

T

o

b

o

r

z

ó

Legyél Te is 
 utánpótlás csapatunk

tagja!

Várunk, ha:
szereted a kézilabdát,  szeretsz mozogni,

tudsz csapatban játszani és
2008-2009-2010-2011-ben születtél!

Edzések:
Hévízi Városi Sportcsarnok

hétfő, szerda, péntek
 

Hévízi SKHévízi SKHévízi SKInfo:  kezilabdaheviz@gmail.com
facebook:  @hevizsknoikezilabda

202120212021
Női kézilabda szakosztályNői kézilabda szakosztályNői kézilabda szakosztály

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban
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Hazugságok, csúsztatások, téves információk tömege jelent meg az elmúlt időszakban az ellenzéki 
sajtóban és a közösségi médiában a keszthelyi Balaton-parttal kapcsolatos tervekről, beruházásokról, 
döntésekről. A politikai haszonszerzés miatt szándékosan elferdített félretájékoztató információk 
mellett azonban ott vannak a tények, melyeket Nagy Bálint polgármesterrel, Riedl Tamás főépítésszel 
és Sáringer-Kenyeres Marcell képviselővel, természetvédelmi mérnökkel vettünk számba.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

„Egy négyzetméternyi Balaton-parti 
területet sem adtunk el”

Az elmúlt év őszén jelen-
tették be, hogy Keszthely 
kormánydöntés alapján 400 
millió forintot kap egy nagy-
szabású Balaton-parti be-
ruházás (sétányok, Balaton 
legjobb strandja, szabadidős 
tevékenység végzésére al-
kalmas létesítmények stb.) 
megtervezésére. Az ezzel 
kapcsolatos ötletpályáztatást 
a Magyar Művészeti Akadé-
mia (MMA) bonyolította le. 
Keszthely önkormányzata emellett kérte 
a városlakók saját ötleteit is. Sajnos itt is 
sok téves információ jelent meg, például 
ellenzéki oldalról elhangzott, hogy már 
készen vannak a tervek, csak nem mutat-
juk meg azokat.

– Valótlanok az állítások. A tervek nin-
csenek készen. Az idei év pontosan arról 
szól, hogy nekünk terveket kell készíte-
ni – mondta Nagy Bálint. – 400 millió 
forintot kapott a város a Balaton-parti 
projekt előkészítésére. A cél az volt, hogy 
a projektről ne íróasztal mellett döntse-
nek, hanem szakemberek fogalmazzák 
meg a javaslataikat. Azért is, mert olyan 
beruházásról van szó, mely évtizedekre 
jelentősen meghatározza Keszthely ar-
culatát, gazdasági helyzetét, turisztikai 
életét, és az itt élők gyarapodását. Annak 
érdekében, hogy minél szélesebb körből 
tudjunk véleményeket gyűjteni, tavaly a 
Magyar Művészeti Akadémiát felkértük 

egy ötletpályázat kiírására fiatal építész 
tervezők számára. Erre 26 pályamunka 
érkezett, melyekből 24 lett eredményes. 
Szakmai értékelések alapján elmondha-
tó, hogy bár önmagában egyik sem tel-
jesen megvalósítható, rengeteg ötletet 
lehet belőlük meríteni. A város – mivel 
egy ilyen jelentős projektből nem szabad 
kihagyni az embereket – kérte a lakókat, 
civil szervezeteket, hogy ők is fogalmaz-
zák meg saját javaslataikat. Erre több 
mint 80 személytől több száz, a terve-
zés során majd jól használható javaslat 
érkezett. Jelenleg a tervezői pályáztatás 
közbeszerzésének előkészítése zajlik,  
ami a tapasztalatok szerint 3-4 hónapig 
tarthat. A nyilvános tenderen nyertes a 
döntést követően állhat majd neki a vég-
leges tervek elkészítésének, felhasznál- 
va saját terveihez azokat az ötleteket, 
melyek az MMA pályázatából és a la-
kóktól érkeztek. Fontos, hogy év végére  

tervekkel rendelkezzünk.
Az előkészítés nagyon 
szoros határidők között 
zajlik. Annak érdekében, 
hogy az engedélyeztetéshez 
szükséges időt adott eset-
ben le tudják rövidíteni, 
kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánították a teljes keszt-
helyi Balaton-partot. Ez a 
döntés – mely kimondottan 
csak szakmai – ugyancsak 
szándékosan hamis meg-

nyilvánulásokat, félremagyarázásokat 
eredményezett számos fórumon.

– Az ellenzék és az általuk gerjesztett 
ellenzéki média úgy mond véleményt, 
hogy fogalmuk sincs, mit jelent a ki-
emelt fejlesztési terület, és miért van rá 
szükség – fogalmazott a polgármester.  
– Politikai hisztériakeltés zajlik annak ér-
dekében, hogy félrevezessék az embere-
ket. Ráadásul nemcsak helyben, hanem 
országosan, ennek az ellenzéki média 
nagy teret ad. A kiemelt fejlesztési te- 
rületté nyilvánítás egyetlen célja, hogy  
az engedélyezési időket le tudjuk rövi-
díteni, a határidők miatt ne kerüljön 
veszélybe egy ilyen nagyszabású beru-
házás. Ezzel mindenkinek – az ellenzéki 
képviselőknek is – tisztában kell lenniük. 

– A főépítésznek az is feladata, hogy 
a jövőbeni fejlesztések előkészítésénél a 
jogi lehetőségeket, háttereket megtervez-
ze – tette hozzá Riedl Tamás főépítész. 

– Ha érkeznek használható javaslatok, 
melyek miatt esetleg bele kell nyúlnunk 
a helyi építési szabályzatba, és ennek 
módosítása sok időbe telik, veszélybe ke-
rülhet a beruházás határideje. A kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítás – melyet a 
314/2012-es kormányrendelet egyébként 
két mondattal szabályoz – lehetőséget 
nyújt, hogy az engedélyeztetési határidő-
ket lerövidítsük. Természetesen a társa-
dalmi egyeztetések nem maradhatnak el. 
Elmondhatom: a polgármester úr az én 
szakmai javaslatom alapján vitte a kép-
viselő-testület elé a Balaton-part kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításának ké-
relmét.

Szándékosan, vagy éppen teljes tájéko-
zatlanság miatt a téma kapcsán többen 
már azt emlegették, hogy Balaton-par-
ti területeket adtak el, akarnak eladni. 
Nagy Bálint ezt határozottan cáfolja.

– Keszthely városa nem értékesített, 
nem adott el egy négyzetméternyi Ba-
laton-parti területet sem amióta polgár-
mester vagyok. Ez a projekt Keszthelyé, 
a keszthelyi embereké. A valótlan állí-
tásokkal éppen ellentétes a cél – ezt jól 
tudja az ellenzék –, ami nem más, mint 
hogy a jelenleg a nyilvánosság előtt lezárt 
Balaton-parti területeket megnyissuk az 
emberek előtt. Amint már mondtam, 
ezt célozza a nagyszabású beruházás is. 
Ugyancsak valótlanság az ellenzék részé-
ről, hogy nincsenek tájékoztatva. Ponto-
san ugyanazt a tájékoztatást kapják, mint 
a jelenleg többségben lévő képviselő-tes-
tületi tagok. 

Nem igaz az a híresztelés sem, misze-
rint a beruházás miatt lebontják a pavi-
lonsort.

– A pavilonsor magántulajdonban 
van, tehát nem lehet szó a lebontásáról. 
Ugyanakkor jó lenne, ha a hely fejlőd-
ne, az egyeztetés folyamatos – mondta a  
polgármester, hozzátéve: sétánybőví-
tést terveznek, mely érinti a Hotel  
Helikon parkolójának területét, de a  
tulajdonosokkal megegyeztek az ingye-

nes szolgalmi jogról a város számára.
A Balaton-parti fakivágások kapcsán 

– melyeknek nincs köze a már említett 
fejlesztésekhez – ismét a hangulatkeltés 
volt a cél. Az ellenzék szándékosan téves 
információit az országos ellenzéki média 
tovább ferdítette. Az igazság az, hogy 
magánterületről van szó, nemzetközileg 
elismert professzor készített tanulmányt 
a fákról, melyek közül csak a veszélyese-
ket vágták ki.

– A Balaton Szálló mögötti terület 
évtizedek óta magánterület, azt az ön-
kormányzat nyaranként bérelte parko-
lónak. Jelenleg helyi és környékbeli tu-
lajdonban van az épület és a terület. Ők 
azt a tájékoztatást adták, hogy szeretnék 
felújítani, a területen pedig vendéglátó-
egységeket kívánnak kialakítani. Mivel 

magánterületről van szó, a fakivágásokat 
nem is kellett volna bejelenteni az önkor-
mányzatnak, ám ők mégis megkerestek 
bennünket. Javasoltuk, hogy keressék 
meg a Keszthelyi Környezetvédő Egye-
sületet, mely dr. Szabó István professzort 
ajánlotta szakértőnek. Ő készített rész-
letes tanulmányt a fákról, melyek közül 
aztán a tulajdonosok a javasoltnál (és az 
ellenzék által állítottnál) jóval kevesebbet 
vágtak ki. Az, hogy a területet lezárták, 
a szabályok szerint történt, hiszen a hely 
munkaterületté vált, veszélyes fákat távo-
lítottak el.

– Meg kell erősítenem polgármester 
úr mondatait – fűzte hozzá Sáringer-
Kenyeres Marcell. – Az önkormányzat-
nak nincs ráhatása, hogy a tulajdonos mit 
csinál a magánterületén, kivéve, ha vé-

dett értékekről van szó. Nagyon pozitív, 
hogy ennek ellenére a tulajdonosok fel-
vették a kapcsolatot az önkormányzattal 
és egyeztettek róla. Szabó professzor úr a 
botanikai felmérésben három kategóriát 
állított fel. A megtartandó, a kivágandó és 
az inváziós fajokról adott szakvéleményt, 
s úgy fogalmazott: a kivágott fák helyett 
odaillő fajokkal újra kell parkosítani az 
egyébként régóta elhanyagolt területet. A 
tulajdonosok a természetvédelmi határ-
időkre is rákérdeztek, s – csak a veszélyes 
fákat kivágva – azokat be is tartották. 
A polgármester kiemelte: szakmai javas-
latokon alapuló, Keszthely fejlesztését, 
fejlődését szolgáló döntésekről van szó. 
Aki azokat – az ellenzéki média támoga-
tásával – támadja, teljesen tájékozatlan, 
vagy szándékosan ártani akar a város-
nak.

– Ezzel Keszthely fejlődését gátolják, 
és a városban élő emberek jövőjét veszé-
lyeztetik, mind gazdasági, mind város-
marketing tekintetében, már-már mér-
hető, komoly károkat okoznak. Sajnos 
szakmai dolgokban is mérhetetlen és sok 
esetben cáfolhatatlan mennyiségű valót- 
lanságáradat zajlik az ellenzék részé- 
ről. Ez pedig csak fokozódik, hiszen dr. 
Ifi Ferenc képviselőtársunk halála után 
időközi választás lesz a városban, 2022-
ben pedig következnek a parlamenti 
választások. Naivitás részemről, de azt 
szeretném kérni a helyi ellenzéktől, hogy 
fejezze be a Keszthely elleni ártó táma-
dásokat. Ugyanakkor nagy tisztelettel 
kérem a keszthelyi, és a városban zajló 
események iránt érdeklődő embereket, 
hogy ne higgyenek az álhíreknek, csak 
hiteles forrásokból tájékozódjanak. Egy 
dolgot biztosan garantálok: mi tényle-
gesen megvédjük Keszthelyt és az érté-
keit, mert a Balaton mindenkié, és az is 
marad! Az ellenzéket pedig kérem, hogy 
ne csak politikai haszonszerzésre töre-
kedjen, hanem végre Keszthely fejlődé-
sét támogassa. De ha nem segíti, akkor 
legalább ne akadályozza...

A polgármester kiemelte:  
szakmai javaslatokon alapuló, 

Keszthely fejlesztését, fejlődését 
szolgáló döntésekről van szó. 

Aki azokat – az ellenzéki média 
támogatásával – támadja, teljesen 

tájékozatlan, vagy szándékosan 
ártani akar a városnak.
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Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja. Ebből az alkalomból koszorúzta meg a 
város Gulag-emléktábláját Nagy Bálint polgármester 
és Vozár Péterné alpolgármester. A város elöljáróin 
kívül más nem vehetett részt a megemlékezésen, a 
járványhelyzet miatt ugyanis nem lehetett nyilvános 
rendezvényeket tartani. Nagy Bálint polgármester 
úgy fogalmazott, ahhoz, hogy egy település a jövőjét 
tudja tervezni, figyelembe kell vennie és tiszteletben 
kell tartania a múltját. A megemlékezésnek pedig 
nem szabhat határt semmi, így a világjárvány sem. 
Az emléknap alkalmából egy összeállítást láthattak 
az érdeklődők a kommunista diktatúra plakátjaiból 
és fotóiból a Balaton Színház ablaktárlatán.

Nem szabhat határt  
egy világjárvány a megemlékezésnek

Adomány az egészségügynek

A gyűjtést még karácsony előtt kezdték el, és több ütemben adták 
át az adományokat. A jótékonysági akció keretein belül a Keszt-
helyi Mentőállomás dolgozóiról is gondoskodtak a felajánlók. Ide 
takarókat, maszkokat hoztak a fiatalok, ezzel is segítve a mentők 
munkáját. A Keszthelyi Kórház részére munkaruhákat vásároltak 
a fiatal vállalkozók, emellett masszázskuponokkal is kedveskedtek 
a dolgozóknak. Horváth Tamás, az Ifjúsági Kerekasztal alelnöke 
elmondta, az adományokkal szeretnék megköszönni az egészség-
ügyben dolgozók áldozatos munkáját.
A fiatalok több mint 100 darab pólót, 4 darab pulzoximétert, 4 da-
rab vérnyomásmérőt, 300 darab FFP2-es maszkot, emellett taka-
rókat és lepedőket adtak át a Keszthelyi Kórház Covid-osztályának 
és a Keszthelyi Mentőállomásnak.

Közel kétmillió forint értékben gyűjtött adományokat az egészségügyben dolgozóknak az Ifjúsági 
Kerekasztal, a Fiatal Vállalkozói Összefogás és a Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja.

Felújítják a keszthelyi buszmegállókat

A projekt nem kerül pluszköltségébe az ön-
kormányzatnak, ugyanis városszerte több city 
light reklámtáblát helyeznek el, amelyet az 
önkormányzat mellett a kivitelező is használ-
hat majd.
A beruházásnak köszönhetően a buszmeg-
állókban új, korszerű, biztonsági üveggel 
felszerelt és UV-tetős várókat telepítenek.
Az év második felében még 14 másik busz-

megálló újul meg, emellett 
pedig két zöldtetővel ellátott 
buszvárót is telepítenek a 
belvárosba. A felújítás a 
keszthelyi várakozóhelyeket 
érinti, Kertvárosban ugyanis 
olyan várókat alakítottak 
ki, amelyek illeszkednek a 
városképhez, ezért azokhoz 
nem szeretne hozzányúlni az 
önkormányzat. Fontos tudni, 
hogy az utasforgalom a mun-
kálatok idején is zavartalan 
lesz, a felújítások várhatóan 
jövő héten befejeződnek, az 
új buszvárók telepítésére vi-
szont az előkészítési munká-
kat követően kerül sor.

Közel az összes keszthelyi busz-
megálló megújul az év végéig.  

A héten kezdték elbontani több 
buszváró felépítményét, az első 

ütemben 16 régi várót alakítanak át, 
emellett 11 olyan megállóba is épí-

tenek új, korszerű és biztonságos 
várót, ahol eddig nem volt. 

A Keszthelyi Kulturális Kerekasztal második ülé-
sére a városi intézmények képviselői mellett a civil 
szervezetek vezetői is meghívást kaptak, hogy közö-
sen ötleteljenek az EKF-ről. Az erre való felkészülés 
ugyanis turisztikailag és kulturális tekintetben 
is hatással lehet a városra. A programon Mike 
Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. program-
fejlesztésért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
igazgatója mutatta be a jelenlévőknek a Veszprém–
Balaton Európa Kulturális Fővárosa projektet. Mint 
elhangzott, olyan kulturális projekteket is sze-
retnének támogatni, amelyek segítik, hogy a már 
hagyománnyal rendelkező rendezvények szintet 
lépjenek. Ezáltal akár helyiből régióssá, hazaivá, 
vagy akár nemzetközivé is válhatna egy program. 
Ezek mellett támogatnák azokat az ötleteket is, 
melyek hiánypótlóak, illetve a minőségi fejlődésre 

és a környezeti fenntarthatóság céljainak megvaló-
sítására nagy hangsúlyt fektetnek. A jövőben további 
új szereplők bevonásával is kívánják bővíteni a 
Kulturális Kerekasztalt. 

Az EKF mindannyiunkra hatással lesz
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„Újra kell pozicionálnunk   
Keszthelyt”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Ez évtől polgármesteri turisztikai tanácsadóként állt munkába 
Kovács Szabolcs, aki korábban a Zalakarosi Turisztikai  
Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét töltötte be. 

A keszthelyi születésű szakember nevé-
hez számos megvalósított projekt kap-
csolódik, innovatív szakmai tevékenysé-
géért több országos díjban is részesült, 
többek között 2020 februárjában vehette 
át az Év TDM Szakembere rangos elis-
merést. Zalakaros Város Önkormányzata 
a Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátá-
sáért kitüntető díjjal ismerte el kiemelke-
dő színvonalú munkáját.
– Milyen konkrét projekteken dolgoztál 
korábban, mik voltak a fontosabb mér-
földköveid a szakmában?
– Zalakarost megelőzően Budapesten, a 
forprofit szektorban szereztem vezetői 
tapasztalatokat főként szállodai értéke-
sítés és marketing területeken. Az első 
nagyobb projektem a Hotel Viktória 
Superior (jelenlegi Vitta Hotel Superior) 
értékesítési és marketingigazgatójaként a 
szálloda piaci bevezetése és az értékesítés 
megszervezése volt. A pozíciót 2012–
2015-ig töltöttem be. Később megvaló-
síthatósági tanulmányok készítésében is 
közreműködtem. A szintén budapesti Six 
Inn Hotelben a profitnövelési koncepció 
kidolgozását végeztem el tanácsadóként. 
Zalakarosra a székesfehérvári Hotel Pla-
tán igazgatói pozíciójából igazoltam át. 
2016-tól öt éven át a Zalakarosi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét 
töltöttem be.
– Az idei évtől Keszthelyen dolgozol. 
Milyennek látod a város adottságait, 
lehetőségeit?
– Fantasztikusnak, ugyanakkor kiak-
názatlannak. Keszthely a Balaton régió 
kulturális vezérterméke, ez tény. Sok 
település már azért hálás lenne, ha annyi 
kulturális értékkel büszkélkedhetne, mint 
amit itt egy-egy belvárosi tömbház belső 
udvara rejt. Vannak nagyon jó kezde-
ményezések, mint például az óriáskerék, 
a kutyás strand, a KeszthelyFeszt vagy 
a kastély tematikus programjai, viszont 
jelenleg nincs összehangolt, városszintű 
turisztikai, kulturális és marketingstraté-

gia. Nincs helyi szintű munkaszervezet, 
ezáltal igazi gazdája sincs a keszthelyi 
turizmusnak és a városmarketingnek, 
miközben a versenytársaink egyre 
markánsabban pozicionálják magukat a 
piacon. Erős városmárka nélkül a térségi 
és régiós kooperációs lehetőségeket sem 
tudjuk megfelelően kiaknázni, és talán ez 
az oka annak is, hogy Keszthely turiszti-
kai szempontból nincs érdemben jelen a 
digitális térben. Online marketingtevé-
kenység és social media kommunikáció 
nélkül ma már nem építhetünk márkát 
és nem befolyásolható az utazási döntés 
sem. Ezeken mielőbb változtatnunk kell.
– Milyen tervekkel érkeztél Keszthelyre, 
s mi mindent szeretnél megvalósítani a 
város turizmusának érdekében?
– Meggyőződésem, hogy a város óri-
ási fejlődés előtt áll, és öt éven belül a 
Festetics-örökséghez méltó, regionális 
központtá válhat. Ehhez azonban teljes 
paradigmaváltásra van szükség, ami a 
lendületes új városvezetés számára is 
fontos. Nagy Bálint polgármester úrtól 
ebben a feladatban való közreműködés-
re kaptam felkérést. Az alapoktól kell 
kezdenünk mindent. Egy olyan rendszert 
kell felépítenünk közösen, amelyben a 
korábbi szemlélet helyett a keszthelyi 
lakosság, az ágazatban dolgozók, a helyi 
vállalkozók és az idelátogató turisták 
megtalálják a számításaikat és kölcsö-
nösen gazdagíthatják egymást. Ennek a 
rendszernek egész évben működnie kell, 
hiszen ez a keszthelyi vállalkozások és 
a munkavállalók érdeke is. Megvannak 
hozzá az adottságaink, hiszen Keszthely 
a legjelentősebb történelmi örökséggel 
rendelkező város a Balatonnál. Ezt első 
körben a keszthelyiekben, különösen a 
fiatalokban kell tudatosítanunk. Az iden-
titásuk részévé kell válnia, hogy igenis 
menő kiváltság keszthelyinek lenni. Ha 
ez működik, a turizmus is működni fog, 
hiszen mi magunk is Keszthely reklám-
hordozói vagyunk. A szezonfüggetlen, 

egyedi előnyünket is jobban kell ki-
aknáznunk, ilyen adottságokkal nem 
lehetünk „nyárba zárt” város. Az egész 
balatoni régió számára kitörési pont 
lehetünk, ha a szezonon kívüli időszak 
erősítéséről beszélünk. Természetesen 
megkerülhetetlen hátrány, hogy egyelőre 
nem rendelkezünk megfelelő mennyi-
ségű szálláshely-kapacitással, de mint 
ismeretes, ez változni fog. Persze addig 
sem dőlhetünk hátra, hiszen vannak 
kereskedőink, helyi vállalkozásaink, 
akikhez látogatókat kell becsatornáz-
nunk. Életre kell kelteni a belvárost, ezért 
külön stratégiát kell kidolgoznunk a 
térségben tartózkodó turisták, valamint 
a térségben élők mozgósítására is. Ez 
persze csak csapatmunkában valósítható 
meg. A polgármester úr által összehí-
vott Kulturális Kerekasztal célja, hogy a 
programgazdákkal közösen, stratégiai 
szinten egyeztessünk a rendezvényekről, 
kulturális programokról. Már el is készült 
egy valós időben szerkeszthető táblázat, 
amivel sok energiát spórolhatunk meg 
a szervezésben. A kerekasztalon belül 
kialakítottunk egy EKF munkacsopor-
tot, amelynek célja a Veszprém–Balaton 
Európa Kulturális Fővárosa projekt minél 
jobb kiaknázása. Ezt a közös gondol-
kodást más területeken is alkalmazni sze-
retném, a következő lépések a marketing 
munkacsoport felállítása és a keszthelyi 
online platformok fejlesztése lesznek.
– Szerinted a „Balaton fővárosa” to-
vábbra is a jó üzenet?
– Véleményem szerint újra kell pozicio- 
nálnunk Keszthelyt. A „Balaton fővá-
rosa” cím több kell hogy legyen, mint 
egy szlogen egy levélpapíron. Ezt mások 
kell hogy mondják rólunk, és ez akkor 
fog működni, ha előbb mi tartalommal 
töltjük meg azt. Új márkastratégiára 
van szükség, ami kézzelfogható, kifejezi 
Keszthely előnyeit és illeszkedik a 21. 
századi trendekre, de Keszthely történel-
mi örökségén alapul.
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Hamarosan dönteni kell…

Mind a világi és mind az egyházi iskola 
széleskörű tudáshoz és intelligenciához 
segíti a tanulókat. A szülőknek – ismer-
ve iskolaköteles gyermekük fejlődését, 

képességeit – nehéz a döntés. Mióta 
újraéledt az egyházi iskolarendszer, a 
keszthelyi Ranolder János Római Kato-
likus Általános Iskolában folyó szín-
vonalas oktatást, a katolikus értékrend 
szerinti nevelést is szívesen választják 
a szülők. A Veszprémi Főegyházmegye 
fenntartása alatt álló intézmény igaz-
gatója, Őry Gábor adott az iskolában 
folyó oktatásról, nevelésről tájékoztatást, 
kiemelve, hogy a katolikus iskolában is 
a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik a 
tanítás. Ez kiegészül a keresztény érték-
rend közvetítésével, ami megjelenik a 

mindennapos nevelésben is. Az ismeret-
anyag elsajátítása mellett nagy figyelmet 
fordítanak a gyermekek lelkére is. Senki 
nincs kizárva az egyházi oktatási formá-
ból, egyházi intézménybe bárki jelent-
kezhet, aki elfogadja az iskola rendjét. 
Dr. Udvardy György érsek a fenntartó 
részéről elmondta, hogy természetes 
ebben az időszakban, hogy nagy izgalom 
hatja át azoknak a családoknak a min-
dennapjait, ahol a kisgyermeknek iskolát 
kell választani, mert minden társadalom 
nagy figyelemmel fordul az iskolarend-
szere felé, tudva, hogy ott születik meg 
a tudás. A Veszprémi Főegyházmegye 
nagyon fontosnak tartja intézményeiben 
az ismeretanyagok elsajátítása mellett 
az értékrend kialakítását, követését és 
a hit megerősítését. A katolikus iskolák 
nevelésében kiemelendő, hogy együtt 
tudja szemlélni az élet minden kérdését 
– mondta el a Veszprémi Főegyházme-
gye érsek-metropolitája. 
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Vasút: villamosítás a Balatonnál

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. közzétette 
a Balatonfüred–Tapol-
ca–Keszthely, és ehhez 
kapcsolódva a Tapolca–
Ukk vasútvonal fejleszté-
sére kiírt tervezői köz-
beszerzés eredményét. 
A közleményből kiderül: 
a projektben a szűk 
keresztmetszet kiváltá-
sának, a villamosítás-
nak, a felvételi épületek 
rekonstrukciójának és 
a központi forgalomirá-
nyítás kialakításának 

az előkészítése törté-
nik meg. A fejlesztés a 
Szabadbattyán és Keszt-
hely közötti villamosítás 
második üteme. Az első 
ütem a Szabadbattyán és 
Balatonfüred közötti 55 
kilométeren idén tavasz-
szal zárul. 
A második ütemben mint-
egy huszonöt megálló, 
illetve állomás esetében 
szükséges akadálymen-
tes magasperonok  
(át)tervezése, az ál-
lomások vágányké-

pének átalakítása és 
az ehhez kapcsolódó 
jelfogófüggéses biztosí-
tóberendezések átalakí-
tásának megtervezése, 
mintegy tizenegy köz-
épület, kilenc utasbeálló, 
továbbá legalább négy 
helyszínen parkoló 
tervezése történik meg. 
A több mint száztíz éves 
vonalszakaszon ötven éve 
hajtottak végre utoljára 
jelentősebb korszerű-
sítést. A pályarekonst-
rukciós munkálatoknak 

köszönhetően az eddigi 
sebességkorlátozások is 
megszűnnek. A fejlesz-
tést a vonal leterheltsége 
is indokolja. A felújítás és 
villamosítás lehetővé te-
szi, hogy a Balaton mellé 
vezényeljék a korszerű, 
légkondicionált, elővárosi 
villamos motorvonatokat. 
A felújítás további fontos 
előnye lesz, hogy  
a villamosvontatásnak 
köszönhetően csökken-
het az eljutási idő  
a Balatonhoz.

Amikor a szülő iskolát választ 
gyermekének, elsősorban azt 
veszi figyelembe, ami fontos 
a nevelése érdekében. Sokak 
számára döntő érv a választás-
ban, hogy a gyermeke nemcsak 
szellemiekben, de lelkiekben is 
harmonikusan fejlődhet. 

Óvodai eszközök pályázatból

Többek között bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztőeszközök, felszerelések, valamint melegítőkonyhai berendezési tárgyak ke-
rültek az intézménybe. A minőségi, korszerű fejlesztések elősegítik a nevelést, a gyermekgondozást, a fejlesztőmunkát, valamint 
az óvodai személyzet munkakörülményeinek javítását. 

Az elmúlt hetekben pályázati forrásból 20 millió forint értékben részesültek  
eszközfejlesztésben a Keszthelyi Életfa Óvoda és tagóvodái. 

Soha ennyien nem jelentkeztek még az Asbóth-iskolába

A legtöbben – köztük a keszthelyi Asbóth-iskola is – az online 
térben toborozta leendő tanulóit. Az intézmény diákjai mutatták be 
videókon, mit is csinál egy kőműves, hogy dolgozik egy karosszé-
rialakatos, hogy képzik a rendészeket. 
A nehézségek ellenére minden eddiginél nagyobb volt a jelentkezők 
száma – tájékoztatott Csótár András iskolaigazgató. Február végéig 
452 általános iskolás adott be jelentkezést a Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrum legnagyobb intézményébe, ezek a diákok összesen 728 

helyre jelent-
keztek, volt 
olyan fiatal, aki 
három képzést 
is megjelölt a 
jelentkezésén. 
A technikusi 
képzésen ezzel 
több mint ötszö-
rös, a szakképző 
osztályoknál 
háromszoros a 
túljelentkezés. A 
vezetés 6 kilen-
cedikes osztályt 
tervez indítani. 

A beiskolázás terén minden eddiginél nehezebb 
dolga volt a szakképzést nyújtó középfokú oktatási 

intézményeknek. A járvány miatt a hagyományos 
nyílt napokat, üzemlátogatásokat nem tarthatták 

meg, sem a szülőknek, sem az érdeklődő diákoknak. 

A szülőknek hamarosan dönteni 
kell arról, hogy melyik iskolát vá-
lasszák gyermekük tanulásához. 
A 2020/21-es tanév rendjéről szóló 
rendelet értelmében az általá-
nos iskolák első évfolyamára a 
tanköteles tanulókat 2021. április 
15-16-án kell beíratni.

Az Asbóth osztályainak száma jelenleg 37, ebből 
30 nappali, 7 pedig felnőttképzés tagozat. A tanulói 
létszám 781 fő, őket 89 oktató tanítja 15 szakmára. 
Ezekkel a számokkal az Asbóth a Zalaegerszegi 
Szakképzési Centrum legnagyobb tagintézménye.  
A nagy létszám mellé eredmények is társulnak, pél-
dául a szépészeti ágazatban folyamatosan hozzák a 
diákok a versenysikereket. Legutóbb a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum által meghirdetett, 21 intéz-
mény részvételével zajló versenyen szerzett különdí-
jat Sárvári Virág. A leendő kozmetikus alkalmi smink 
kategóriában készített farsangi témájú sminkjével 
vívta ki a zsűri elismerését az online térben rende-
zett viadalon. 
Az eredményeket a fenntartó is elismeri, február 
12-én egy vadonatúj kisbuszt kaptak, mely az elmúlt 
öt évben már a harmadik gépjármű. A hazai mellett 
nemzetközi versenyekre és külső gyakorlati helyekre 
is szállítani fogják az új járművel az asbóthosokat. 

Balatonfüred és Keszthely között összesen 105 kilométeren indulhat a villamosítás projekt, 
melynek keretében az állomások és a megállók is megújulnak.
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A változás jogát fenntartjuk! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
érvényes: 2021.04.01.–2022.03.31. 

 

I.-es körzet  
 

1. Biohulladék-szállítás: minden hét hétfő, kivéve 11.01., helyette 11.02. kedden 
2. Kommunálishulladék-szállítás: 

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

I. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2021-2022. (kék matricás) 
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban) 
4. Fenyőhulladék begyűjtése: 2022. január 10., 24. 

 
Kérjük, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján  

legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra kihelyezni szíveskedjenek! 

Az I.-es szállítás körzetbe tartozó utcák: 

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

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

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

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ-emblémás zsákban szállítunk el! 

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

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

A változás jogát fenntartjuk! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
érvényes: 2021.04.01.–2022.03.31. 

 

II.-es körzet  
1. Biohulladék-szállítás: minden hét kedd 
2. Kommunálishulladék-szállítás: 

  Biokukát nem használók esetében minden héten pénteken (lila matrica)  
  Biokukát használók esetében minden páratlan naptári héten pénteken (kék matrica) 

II. körzet kommunálishulladék-szállítási napok 2021-2022. (kék matricás) 
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3. Szelektívhulladék-szállítás: minden héten szerdán (feliratozott kukában vagy átlátszó zsákban) 
4. Fenyőhulladék begyűjtése: 2022. január 13., 27. 

 
Kérjük, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékszállítás napján  

legkésőbb reggel 6 óráig a gyűjtési útvonalra kihelyezni szíveskedjenek! 

A II.-es szállítás körzetbe tartozó utcák: 

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

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

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

pedig az ügyfélszolgálati irodában vásárolható HUSZ-emblémás zsákban szállítunk el! 

A lomtalanítási időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Hulladékudvar címe: KETÉH Kft., 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek 7–15 h 
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Göcseji  
babpörkölt

Gasztro

Hozzávalók: 40 dkg szárazbab, 
1 nagy fej vöröshagyma, 2 evő-
kanál olaj (vagy zsír), 2-3 gerezd 
fokhagyma, 1 szál füstölt házikol-
bász, pirospaprika, só

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronaví-
rus-járvány miatt megsokasodtak az olyan álérté-
kesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, 
e-mail-címeken és telefonon keresztül kínálnak 
különféle egészségügyi eszközöket. A Készenléti 
Rendőrség nyomozói február közepén arról adtak 
hírt, hogy több olyan weboldalt és fórumot is azo-
nosítottak, ahol ismeretlen csalók koronavírus elleni 
„csodaszereket” próbálnak meg értékesíteni. Közle-
ményük szerint a csalók a minél nagyobb haszon 
elérése érdekében úgy állítják be ezeket a „gyógy-
szereket”, mint amelyek szigorú bevizsgálásokon 
estek át. Sőt, a nagyobb hitelesség érdekében az 
elkövetők „szakértőket” szólaltatnak meg, stúdió-
beszélgetéseket imitálnak és tudományosnak látszó 
tanulmányokra hivatkoznak hirdetéseikben. Megvizs-
gálva az oldalakat azonban kiderült, hogy 
a hangzatos leírásokon túl sem az említett szerekről, 
sem azok terjesztőiről nem található ellenőrizhető 
adat. 
A megszólaltatott szakértők valójában nem létező 
személyek, és az idézett tudományos kutatások sem 
történtek meg.
Újabban már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoz-
nak, vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbál-
nak kicsalni. Egy idős, Nagykanizsán élő férfi febru-
árban tett bejelentést a rendőrségre, hogy a lakásán 
megjelent két ismeretlen személy, akik azt állították, 
hogy a körzeti orvosi rendelő megbízásából jöttek, és 
az új koronavírus miatt kialakult vírushelyzettel kap-
csolatos oltási regisztációhoz szükséges iratok vannak 
náluk, amit alá kell írni, hogy az illető felkerüljön az ol-
tási listára. A gyanútlan idős férfi aláírta a dokumentu-
mot, majd az ismeretlen személyek elmentek. Később 
gyanúsnak találta a körülményeket, ekkor felkereste 
a körzeti orvosi rendelőt, ahol elmondták neki, hogy 
senkit nem küldtek ki azért, hogy regisztrációt készít-
sen.
A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak 
vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat 
személyesen vagy telefonon keresztül igyekeznek 
megtéveszteni főként az idős embereket az oltásra 
hivatkozva. Adategyeztetést végeznek, személyes és 
bankkártyaadatokat kérhetnek el annak érdekében, 
hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl.: 
önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak 
átutalni, egyben – látszólag – a védőoltásra is regiszt-
rálnak. Előfordulhat, hogy személyes megkereséskor 
egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában 
jelennek meg.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a hasonló 
esetek megelőzése érdekében felhívja az állampolgá-
rok figyelmét, hogy az oltási regisztráció érdekében 
senkit nem keresnek meg személyesen a lakásán, azt 
kizárólag a https://koronavirus.gov.hu oldalon tehetik 

meg azok, akik élni kívánnak az ingyenes oltás lehe-
tőségével.

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képvi-
selnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzá-
férhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat.
A csalók minden lehetőséget megragadnak és leg-
inkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül 
élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!

A rendőrség tanácsa arra az esetre,  
ha valaki új típusú koronavírussal kapcsolatos 
telefonhívást kap:

•  Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, 
vagy hivatal kereste meg:  
o  Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által 

megjelölt intézményt!
•  Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:

o  Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi 
elérhetőségét, a hívó nevét, beosztását!

•  Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve 
felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segíte-
nek!

•  Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között 
ne adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem 
személyesen!

• Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
•  Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszélje-

nek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az infor-
mációkkal!

•  Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg 
elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja 
azonnal a 112-es segélyhívószámot!

Az elkövetési módszerek tudatosításával a rendőrség 
célja, hogy lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. 
Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, 
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket.

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek  
Vigyázat, koronavírusos csalások!

MegújultakMegújultak 

a keszthelyi játszóterek
Új, korszerű, élményközpontú játszótereket vehettek birtokba a családok Keszthelyen. A város által elnyert 
százszázalékos pályázati támogatásból új játékelemeket és új burkolatot kapott 9 játszótér, emellett pedig 
fitneszparkokat is kialakítottak. Ezek közül ötöt még 2020 decemberében adtak át, a fennmaradó négy játszó-
tér pedig az idei év elején kapta meg a használatbavételi engedélyt. A játszóterek egyben közösségi terekként 
is funkcionálnak, amelyeket a lakossági igények figyelembevételével építettek át. Az új közösségi tereket a 
mintegy 85 milliós pályázati forrásnak köszönhetően új, minősített és korszerű eszközökkel szerelték fel. A cél 
az volt, hogy élményközpontú játszóterek jöjjenek létre a családok lakókörnyezetének közvetlen közelében. 
Idén év elején a korábbi öt megújult játszótér mellett a Vásár téri, a IV. Béla parkban lévő, valamint a Vaszary 
és a Schwarz Dávid utcai játszótereket és fitneszparkokat vehették birtokba a családok és a sportolni vágyók.   

A babot előző este beáztatjuk, majd 
másnap tiszta, sós vízben puhára főzzük. 
A felforrósított olajon üvegesre pirítjuk a 
felaprított vöröshagymát és az összezúzott 
fokhagymát. Pirospaprikával meghintjük, 
elkeverjük, kevés vízzel felengedjük, és jól 
kiforraljuk. A karikára vágott kolbászt a 
leszűrt, puha babbal együtt a hagymás lébe 
tesszük. Annyi bablével öntjük fel, hogy 
bőven ellepje, és néhány perc alatt jól átfor-
raljuk, ha kell, megsózzuk. Melegen tálaljuk, 
aki szereti, tejföllel meglocsolhatja.

Egyediek és hasznosak
Három egyedi tervezésű cigarettacsikk-gyűjtőt helyeztek ki a Keszthelyi 
Városi Piacon.
Az elnyomott cigarettát formáló gyűjtőedényeket frekventált helyeken, a 
piac alsó és felső bejáratánál, valamint a gyermekek védelme érdekében 
a játszótér előtti sétányon helyezték el. 
A területen rendszeres problémát okoznak a dohányosok által földre 
dobált csikkek, ezért döntöttek a tisztaság fenntartása és a környezet 
megóvása érdekében e megoldás mellett. Az edényeket Jantász Ferenc 
tervezése alapján a Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. a Gazda-
sági Ellátó Szervezettel együttműködve valósította meg. A lakosság és az 
árusok visszajelzései alapján pozitív  
a kezdeményezés fogadtatása, már a térség más közforgalmú helyeiről 
is érdeklődtek a telepíthetőség felől.
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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 


