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A Pannon Városok Szövetsége által átfogott térségnek a nemzetközi mezőnyben is meg kell állnia  
a helyét, erre jó esélyei és adottságai vannak. A kis- és középvárosok összefogása lehet az egyik motorja  
az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési tervnek.

Ezt Navracsics Tibor, az északnyugat-
magyarországi gazdaságfejlesztési zóná-
ért és Veszprém mint 2023-as európai 
kulturális főváros programjaiért felelős 
kormánybiztos hangsúlyozta Keszthe-
lyen, a Pannon Városok Szövetsége ülé-
sén, melyen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg 
polgármestere átadta az elnökséget Nagy 
Bálintnak, Keszthely polgármesterének. 
A Balatoni Múzeumban megtartott 
összejövetelen a tagok a feladatokról, 
illetve a jövőbeni együttműködési lehe-
tőségekről tanácskoztak. Balaicz Zoltán 
kiemelte: 2019 őszén nagyívű terveket 
fogalmaztak meg a szövetség tagjai, a 
pandémia miatt azonban számos pro-
jektet el kellett halasztani. Hozzátette: a 
Pannon Egyetem alapjain létrejött szö-
vetség célja a városok együttműködésé-
nek szorosabbra fűzése és egy gazdasági 
összefogás kialakítása. Ennek érdekében 
esett szó a Pannon Egyetem modellvál-
tásának előnyeiről, és a gazdaságfejlesz-
tési pályázatok adta lehetőségekről. Mint 
elmondta, a Pannon Egyetem égisze 
alatt olyan kutatásfejlesztési, innovációs 
projektek valósulhatnak meg, amely 
nemcsak oktatási szempontból, hanem 
az egyes tagvárosoknak gazdaságfejlesz-
tési szempontból is előnyös lenne. 

– Ezen már dolgoztunk, amikor 2020 
márciusában érkezett a világjárvány, és 
onnantól természetesen minden város 
inkább a járványvédelemre koncentrált. 
Így nagyon sok munka hátramaradt, ez 
a munka most Nagy Bálint polgármester 
úrra vár – tette hozzá.

Keszthely polgármestere elmondta, 
valóban komoly feladatok várnak a 
térségre, és fontos megtalálni azokat a 
lehetőségeket, ahol a szövetség tagjai egy 
irányba tarthatnak. Ezek közül kettőt 
emelt ki. Az egyik az együttműködés 
további erősítése akár új tagok bevonásá-
val, akár azzal, hogy a szövetség egyfajta 

munkafórummá válik. A másik terület 
az oktatás és a kultúra, amely minden 
tagváros számára kiemelten fontos.

– Ezeket tudjuk olyan platformokra is 
helyezni, például kulturális-turisztikai 
tekintetben, hogy a meglévő büszkesége-
inket, kulturális örökségeinket – azt a tu-
dást és azt a kincset, ami a városainkban 
megtalálható – a mostani elnökségi cik-
lus alatt minél inkább digitális formában 
is elérhetővé tegyük – fogalmazott.

Az ülésén Navracsics Tibor kifejtette, 
a Pannon Városok Szövetsége munkája, 
a tagok összefogása jó példája annak, 
hogy a kis- és középvárosok hogyan tud-
nak szintet lépni. Hozzátette, az egyéni 
stratégiák már több esetben kimerítették 
a növekedési lehetőségeket, szövetség-

ben azonban a támogatások területén 
is jelentős előnyhöz juthatnak a telepü-
lések. Emellett az összefogás a nyugat-
magyarországi gazdaságfejlesztési terv 
építőköve lehet.

– Az összefogás a motorja, illetve az 
egyik motorja lehet, hiszen ma már a 
gazdaságfejlesztés nem képzelhető el 
térségi együttműködés nélkül. Az elmúlt 
harminc évben minden városnak volt 
saját magáról valamilyen álma, amihez 
igyekezett fejlesztési forrásokat szerezni. 
Ebből adódóan a sikeresebb városok 
sokszor párhuzamosan fejlesztették egy-
más mellett kapacitásaikat és készsége-
iket. Ugyanakkor egy ekkora térségben 
szükség van arra is, hogy kialakuljon egy 
térségi együttműködés.

Navracsics Tibor elmondta: a napokban fogadja el a kormány a négy 
magyarországi övezet gazdaságfejlesztési tervét. Hozzátette: tavaly 
nyáron hozta létre a kormány a négy gazdaságfejlesztési övezetet. Az 
északnyugat-magyarországi régió hat megyéjében most kezdődik a har-
madik konzultációs fórum az övezet fejlesztési tervéről, amelyet a másik 
három zónáéval együtt fogad el a kormány. Alapfeltétel a virágzó, gyor-
san gyarapodó régiónak a közös gazdaságfejlesztési terv, mert ennek 
megléte esetén lehet a forrásokért versenyezni. Ennek a hat megyének 
jók a gazdasági és a társadalmi mutatói európai összehasonlításban is, 
tehetséges gazdasági és politikai szereplői vannak, akik az elmúlt 30 
évben önállóan a térségből mindent ki tudtak hozni.
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Autót lízingel az önkormányzat
Szükségessé vált Keszthely Város 
Önkormányzata számára egy gép-
kocsi beszerzése, ugyanis a hivatali 
feladatok ellátásához eddig hasz-
nált 2009-es évjáratú Ford Mondeo 
gépjármű már hosszabb ideje nem 
működik biztonságosan.
A képviselő-testület már egy évvel 
ezelőtt döntött egy új autó beszer-
zéséről, ám a vírushelyzet miatt 
- bár a testület által elfogadott 
költségvetés lehetőséget biztosí-
tott rá - Nagy Bálint polgármester 
úgy határozott, hogy elhalasztják a 

gépkocsi vásárlását. Az idei évben 
azonban már elengedhetetlen egy 
új gépjármű munkába állítása, 
hogy biztonságosan közlekedhes-
senek vele az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal munkatársai. 
A jelenleg használt autó több mint 
320.000 kilométert futott, és több-
ször előfordult, hogy autópályán is 
meg kellett vele állni, illetve menet 
közben többször leállt a motorja. 
Motorhibás, javítása gazdasági 
szempontból szakértők által nem 
javasolt, mivel az előzetes műszaki 

felmérések szerint a mindenképpen 
szükségesen elvégzendő javítások 
értéke meghaladja az autó értékét. 
Hosszú távon történő biztonságos 
közlekedésre sajnos már nem alkal-
mas, ezért hosszas egyeztetéseket 
követően egy új személygépkocsi 
kerül beszerzésre a közeljövőben. 
Ugyan a város költségvetése stabil, 
az új, környezetvédelmi szempon-
tokat szem előtt tartó, takarékos 
autót nem egy összegben, hanem 
nyílt végű pénzügyi lízing keretében 
vásárolják meg.
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Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
elmondta: a városban a zöldvárosi kon-
cepció kidolgozása folyamatosan zajlik, 
ehhez járul hozzá ezeknek a fáknak az 
elültetése is. Kiemelte: törekszenek arra, 
hogy minden olyan fejlesztést – legyen 
az közvetlenül zöldterület-megújítás, 
-fenntartás vagy más jellegű infrastruk-
turális fejlesztés és felújítás – a fenntart-
hatóság jegyében készítsenek elő és való-
sítsanak meg. 

– Azt gondolom, hogy mindenki szá-
mára nagyon fontos – látva a világban 
zajló változásokat, gondolok például a 

klímaváltozás különböző negatív hatása-
ira –, hogy a települések jó példával jár-
janak elöl – fogalmazott.

A polgármester a zöldvárosi koncep-
ció kidolgozásához Sáringer-Kenyeres 
Marcell képviselőt kérte fel, aki termé-
szetvédelmi mérnökként korábban azt a 
feladatot kapta, hogy lássa el és biztosítsa 
a város környezet- illetve természetvé-
delmi feladatait. A szakember elmondta, 
az új fák helyeinek kiválasztása tudatos 
döntés volt. A helyszínek kijelölésénél 
szerepet játszott az is, hogy megfelelő-e 
a környezet ezeknek a fajtáknak az elhe-

lyezésére. A jövőben ugyanis nagyobb 
paraméterekkel rendelkeznek majd a 
példányok. A kibővítéssel kapcsolatban 
a természetvédelmi mérnök kiemelte 
többek között a történelmi jelentőséggel 
bíró indóháznál lévő fákat, ahol a koráb-
ban kivágott két rossz állapotú platán 
helyére telepítettek az ajándékba kapott 
csemetékből. A meglévő nyírfasor pót-
lása valósult meg a Ságvári közben is. 
Emellett a már kiöregedett egyedek he-
lyére kerültek csemeték a Tapolcai útra, a 
Vaszary Kolos utcába, valamint a Halász-
csárda előtti zöldterületre.

Civil meglepetésdekoráció
A városban két helyszínt öltöztettek ünneplőbe civilek húsvét 

előtt. Az egyik a Fő téren található, ahol műanyag húsvéti tojások-
kal dekorálták ki a fákat, melyhez a kiegészítőket a Csány-Szendrey 
Általános Iskola ajánlotta fel. A fák felső ágaira akasztották a dísze-
ket, hogy az alsóbb ágakat bárki könnyedén, kedve szerint tovább 
tudja szépíteni. A három önkéntes Temleitner Andrea, Tér Kati és 
Fábiánné Figder Nikolett Kiskeszthelyen, a Hévízi út és a Sopron 
utca kereszteződésénél is állított fel húsvéti dekorációt. 

Milyen feladatokat ró a járványhely-
zet Önökre?
Minden kérkedés nélkül állíthatom, 
hogy Magyarország jelenleg az Unió 
egyik legsikeresebb oltási programjával 
száll szembe a világjárvánnyal, amely 
– a program sikerétől függetlenül – 
valószínűleg még sokáig velünk marad, 
így a védekezés továbbra is elsődleges 
szempont lesz számunkra. Legfonto-
sabb feladatunk amellett, hogy zök-
kenőmentesen végezzük a szakmai 
munkánkat, részt venni a vírus elleni 
küzdelemben. Kormánymegbízott-
ként e téren több funkciót is betöltök. 
Természetesen már a kormányhivatal 
irányításával is kapcsolódom az egész-
ségügyi területhez a népegészségügyi 
főosztály, illetve a járások népegészség-
ügyi osztályain keresztül. Itt a megyei 
tisztifőorvos és a járási tisztiorvosok 
segítik a munkát. Emellett ellátom 
a Megyei Védelmi Bizottság elnöki 
tisztét is. Az Operatív Törzs irányításá-
val létrejött az Országos Oltási Mun-
kacsoport, azon belül a megyei oltási 
munkacsoportok, melyeket szintén a 
kormánymegbízottak vezetnek, tagjai 
a védelmi bizottság honvédelmi és 
katasztrófavédelmi elnökhelyettese, a 
megyei tisztifőorvos, a megyei kór-
ház főigazgatója, a megyei háziorvosi 
kollegiális vezető, valamint a megyei 
mentőszervezet vezetője. A hivatal ko-
ordinálja a zalaegerszegi, nagykanizsai, 
keszthelyi és hévízi kórházak oltópont-
jait, valamint a megyében működő 
145 háziorvosi körzetet, mindezek 
mellett a regisztráltak praxisonkénti 
számszerű megoszlásának figyelembe-
vételével allokálja az oltóanyagigényt, 

majd elkészíti a kiosztási 
tervezetet, az oltási mun-
kacsoport pedig dönt a 
kiszállításról.
Logisztikailag nehezebb 
helyzetben vagyunk 
amiatt, hogy a megye 
településszerkezete ap-
rófalvas, azokban pedig 
sok idős ember él?
A helyi adottságok isme-
rete nélkülözhetetlen a 
hatékony védekezésben, 
ezért is jöttek létre a megyei oltási 
munkacsoportok, akik rendelkeznek 
minden olyan helyi szintű ismerettel és 
szakértelemmel, ami a célzott feladat-
ellátáshoz szükséges. Megyei adottsá-
gainkat tekintve valóban nincs köny-
nyű feladatunk, de a népegészségügy 
alapos adatgyűjtéssel a regisztráltak 
számának ismeretében erre fel tudott 
és fel is tud készülni, mivel az elmúlt 
időszakban egyre nagyobb gyakorlatra 
tettünk szert. Elismeréssel tartozom a 
kormánytisztviselőknek, dolgozzanak 
a megyei hivatalban vagy a járások-
ban, akik erejüket megfeszítve végzik 
felelősségteljes feladatukat sokszor 
munkaidő után, este, sőt hétvégén is. 
De ugyanúgy az alapellátásban és a 
kórházakban dolgozó orvosok, ápolók, 
nővérek is, és ezért hálás köszönet jár 
mindannyiuknak. Mivel ez a harmadik 
hullám soha nem látott erőpróba elé 
állított bennünket, ezúton is szeret-
ném kérni mindazokat, akik még nem 
tették meg, regisztráljanak az oltásra a 
vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Ön már tavaly átesett a betegségen 
és azóta megkapta az első oltását is, 

így mondhatni közeli 
tapasztalata van a 
koronavírussal kap-
csolatban. Mit javasol 
azoknak, akik még 
most is bizonytalanok 
akár a veszéllyel, akár 
az oltással kapcsolat-
ban?
Tavaly november köze-
pén viszonylag enyhe 
tünetekkel túljutottam 
a betegségen, és sze-

rencsére szinte az egész család is, hiába 
próbáltunk tényleg mindent megtenni 
a védekezésben. Ennek a tanulsága 
talán az lehet, hogy bármennyire is 
óvatos az ember, még az sem garancia 
mindenre, ezért is fontos a védelmi 
intézkedések betartása. Ami az oltást 
illeti, mi mindannyian már az első 
időpontban regisztráltunk, és továbbra 
is azt gondolom, hogy ez az aprónak 
tűnő döntés ma talán a legjobb döntés, 
amit valaki tehet, hiszen az oltás tény-
leg életet menthet. Amikor március 
közepén az oltási terv alapján lehetősé-
gem nyílt rá, hogy felvegyem az oltást, 
ezt meg is tettem. Engem a Sinopharm 
vakcinával oltottak, és semmilyen 
mellékhatásról nem tudok beszámolni, 
sőt mindenkit megnyugtathatok, hogy 
legyen szó bármilyen vakcináról (Pfi-
zer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik, 
vagy Sinopharm – a szerk.), mindegyik 
biztonságos. Jelenleg személy szerint 
is azon vagyok, hogy minden zalai 
állampolgár, aki rászánja magát, minél 
előbb hozzájusson a vakcinához. És 
nagyon remélem, hogy ezt minél töb-
ben megteszik.

Húsvéthétfőn átlépte a 96 ezret a beadott oltások száma Zala megyében. Jelenleg is zajlik az oktatásban, 
nevelésben dolgozók, valamint az oltási terv alapján a lakosság immunizálása. Ebben a folyamatban 
kulcsfontosságú szerep hárul a kormányhivatalokra, mondta dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, aki saját 
személyes tapasztalatait is megosztotta velünk.

900 év – 900 fa

A Premontrei Rend alapításá-
nak 900. évfordulója alkalmá-
ból a kormány támogatásával, 

dr. Nagy István agrárminiszter-
rel közösen idén 900 facseme-

tét ültetnek el hazánkban  
a rendhez kötődő települése-

ken, így Keszthelyen is.  
A Balaton-parti város összesen 

50 növényt, 42 nyírfa- és  
8 platánfacsemetét kapott. 

„Az oltás tényleg életet menthet...”



Országosan is egyedülálló  
építőipari képzéssel

PortréBalatoni KRÓNIKA

Aki számára az építőipari tevékenység csupán munkát, és nem elhi-
vatottságot jelent, az nem biztos, hogy sikeres lesz – fogalmazta meg 
mottóját Papp Sándor, a Keszthelyi-Tudor Fa- és Építőipari Szakkép-
ző Kft. ügyvezetője.

– A 2006-ban alapított cég neve az elmúlt 
tizenöt esztendőben fogalommá vált az 
építőipari oktatás területén a keszthelyi 
régióban, Zalában, de Somogy és Vesz-
prém megyében is. 
– Az induláskor az Asbóth-iskola hu-
szonöt tanulójával kötöttünk tanulószer-
ződést festő- és asztalosszakmában. Öt 
év alatt az a szám megnégyszereződött, 
2012-re pedig már közel száz diák válasz-
totta a kft.-t gyakorlati képzése hely-
színéül – fogalmazott Papp Sándor, aki 
1973 óta ezer szállal kötődik az Asbóth-
iskolához: ott szerzett szakmát, érettségit, 
majd gyakorlati szakoktatóként dolgozott 
az intézményben. – 2012 után a bővülés 
nagy lendületet vett. Az Asbóth-iskolán 
kívül a Zöldmező utcai iskola, a fonyódi, 
majd a szőcsénypusztai szakképző iskola 
diákjai közül is többen minket választot-
tak. Bővítettük a képzésbe bevont szak-
mák palettáját először a kőműves és bur-
koló, majd sorban a felmerült igényeknek 
megfelelően az ács, a szerkezetlakatos és 
karosszérialakatos képzéssel. Megkezd-
tük a telephely felújítását s átalakítását, 
bővítését is, készülve a további fejleszté-
sekre. Szeretnénk megfelelni a 21. század 
elvárásainak, hogy a végzett tanulóink 
derekasan helyt tudjanak állni a gyorsan 
változó világban. Emellett a felnőttkép-
zésben is szerepet vállalunk, elsősorban 
burkoló- és festőszakmákban.
– Egyedi módon végzik a szakképzést...
– A fiatalok számára – az elméleti oktatás 
mellett – olyan gyakorlati helyeket 
biztosítunk, ahol megismerkedhetnek 
az „élő” munka világával. Tanulóink 
először tanműhelyi körülmények között 
ismerkednek meg az adott szakma 
alapfogásaival, majd a 10. évfolyam-
tól az addig tanultakat kipróbálhatják, 
begyakorolhatják a termelő munkában. 
Folyamatosan kapnak visszajelzést arról, 
hogy az általuk elvégzett feladat meny-
nyiségileg és minőségileg mennyit ér a 
piacon, hol kell fejlődniük a továbbiak-

ban. Azért érezzük magunkat előnyben a 
többi tanulót foglalkoztató vállalkozással 
szemben, mert nálunk a tanműhely min-
dig – a képzési folyamat minden évében 
– rendelkezésre áll, lehetőséget adva arra, 
hogy az új ismereteket, technológiákat a 
képzés bármely pillanatában bemutassuk 
a diákoknak. A cég megalakulásakor 
megfogalmazott programunk – melyet 
ma is hiszünk és vallunk – a diffe-
renciált, ösztönző, az egyénre szabott 
módszerek alkalmazásával a tanulókból 
a legjobb szakemberek képzése, akik 
önálló munkavégzés mellett képesek a 
folyamatos megújulásra, az önképzésre, 
azaz igazodni tudnak a kor elvárásaihoz. 
Az oktatómunkánk során igyekszünk 
a tanulókat sikerélményhez juttatni. A 
pozitív élmények és az alkotás öröme a 
munkájuk mennyiségén és minőségén 
is visszatükröződik. Hozzá kell tennem, 
hogy egy kft. akkor tud hatékonyan 
működni, és megvalósítani az oktatásban 
elérni kívánt célt, ha vannak megrendelé-
sei. Ennek érdekében számos pályázaton 
indultunk el, a tanulólétszám bővülésével 
pedig egyre nagyobb munkák vállalására 
is lehetőség nyílt Keszthelyen, Zalában 
és a környező megyékben. Az intézmé-
nyekkel, a szakképzési centrummal, az 
Asbóth-iskolával szoros, mondhatni napi 
a kapcsolat. Csótár András igazgató úr – 
ahogy a jelenlegi helyzetben is – mindig 
különösen fontosnak tartotta az építő-
ipari szakképzés fejlesztését, erősítését, s 
ezeknek teret adott. Az önkormányzat-
tal, a város cégeivel is jó, eredményes a 
kapcsolat.
– A tervek előremutatóak, a jövőt céloz-
zák...
– Rövid távú terveink között szerepel a 
telephelyi épületek felújítása, modern 
gyakorlóhelyek kialakítása. A munka 
jelenleg is zajlik, reményeink szerint a 
tanulók ezeket már szeptemberben bir-
tokba vehetik. A különböző helyiségek, 
gyakorlati helyek mellett a Zalaegerszegi 

Szakképzési Centrum segítségével egy 
számítógépes termet is kialakítunk, 
hogy a tanulók az új vizsgáztatási 
követelmények eléréséhez, a portfóliók 
elkészítéséhez helyben minden támoga-
tást megkapjanak. A másik kitűzött cél 
– melyet a helyi vállalkozások vezetői is 
kértek és megfogalmaztak – az építőipari 
technikus képzés beindítása Keszthelyen. 
Mivel az építőipari szakmák inkább 
gyakorlat-, mint elméletigényesek, egyre 
többen választják ezeket olyan fiatalok, 
akik tanulási nehézségekkel küzdenek, 
ezért nem „termelődik” ki közülük az a 
réteg, a melyik a munkaszervezést vagy 
egy teljes építkezés lebonyolítását vállalni 
tudja. Kezdenek kiöregedni és eltüne-
dezni a többszemélyes generálkivitelező 
vállalkozások megfelelő irányító emberek 
hiányában. Ezért van szükség a magasan 
kvalifikált szakemberek, technikusok 
képzésére. Ők a tanulmányaik elvégzését, 
illetve a megfelelő gyakorlat megszer-
zését követően sikeres vállalkozásokat 
indíthatnak.
Azt, hogy a Keszthelyi-Tudor Fa- és 
Építőipari Szakképző Kft. jó úton jár, 
nemcsak a munkaerőpiacon megjelent 
több száz fiatal szakmunkás, hanem az 
országos versenyek döntőjébe bejutott 
tanulók eredményei és a Keszthely Város 
Szolgálatáért, valamint a Zala Megye 
Szakképzéséért díj elnyerése is bizonyít-
ja. Az előrelépés érdekében a munka 
folytatódik: fontos és előremutató, hogy 
– országosan is egyedülállóan – megala-
kították az Ágazati Képzési Központot, 
melynek keretében öt cég fogott össze, 
hogy ily módon is felkarolják, segítsék az 
építőipari szakmát, s biztosítsák annak 
szakember-utánpótlását.
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Gondolatok a szent napokról
 „A katolikus egyháznak a nagy aján-
déka és kincse, hogy az embert az ő 
idejében és az ő életterében egyszerre 
akarja érinteni. Ennek kiváló alkalmai 
a szent idők. Mind karácsony, mind 
pedig húsvét előtt egy olyan felkészülé-
si időt vehetünk igénybe, aminek célja 
az, hogy felkészítsen bennünket a hús-
vét méltó ünneplésére, segítsen minket 
a bűnbánattartásban, és imádkozzunk 
azokért a felnőttekért, gyermekekért, 
akik húsvétkor kapcsolódnának a 
szentségek révén az egyházhoz. A leg-
fontosabb – amiről meg szoktunk fe-
ledkezni –, hogy ebben az időszakban 
felfedezzük saját életünk méltóságát. 
A nagyböjt a maga gyakorlataival, az 
imával, a böjttel, az alamizsnával – ez-
zel a hármas ősi gyakorlattal – felkészí-
ti a lelkünket, és így vezet el bennünket 
a húsvét ünnepéhez, a nagyhéthez. A 
szent három nap megünnepléséhez, 
ahol ünnepeljük Jézusnak a szolgálatát 
nagycsütörtökön, ünnepeljük, hogy 
megajándékoz bennünket önmaga 
életével, a kenyér és a bor színe alatt 
szentségi valóságban. S megajándékoz 
bennünket azzal a fájdalmas tapaszta-
lattal – mert ebben is társunk –, hogy 

magányossá válik az ember. 
Életünk legdöntőbb, legkri-
tikusabb pillanataiban hiába 
vesznek körül szeretteink, 
barátaink, mindig magányo-
san kell meghozni a döntést. 
Ennek az emberi tapaszta-
lásnak egy gyönyörű példája, 
mikor Jézus egyedül marad 
a Getszemáni-kertben. 
Ugyanígy jutunk el a virrasz-
táson keresztül nagypénte-
kig, ahol életünk drámájával 
találkozunk, hiszen a kereszt – emberi 
természetünkből fakadóan – olyan, 
amitől menekülni kell. A keresztben 
nincs értelem, nincs logika, nincs erő, 
sőt a gyengeségünket mutatja meg, és 
Jézus Krisztus a nagypénteki kereszt 
hordozásával, kereszthalálával éppen 
azt erősíti meg, amiről Pál apostol 
beszél, hogy számunkra Jézus Krisztus 
keresztje Isten ereje, Isten bölcsessége 
és a mi életünk. Ebben erősít minket a 
nagypéntek, és így jutunk el a nagy-
szombat csendjéhez. Akkor már az 
ünnep beköszönt hozzánk. Nagyszom-
bat az Isten csendje. Amikor látszó-
lag minden eltűnik, és nincs esélye 

az életnek. Mégis egy dolog él, a mi 
hitünk. Hiszünk az Istenben, hiszünk 
Isten jóságában és jutunk el nagyszom-
bat éjszakájához, ahol Jézus Krisztus 
feltámadásának fényében értelmezzük 
az életünket. Ez, ami nagy ajándékot 
ad mindnyájunknak, hogy van olyan 
értelmezési pont az életünkben, ami 
biztos. Ami nem csap be, és aminek 
a fényében tudom jól értelmezni az 
örömeimet, kudarcaimat, jövőmet, 
kapcsolataimat és fejlődésemet is.  
A liturgia, azontúl, hogy a hívő közös-
ség közös ünneplése, Isten dicsérete, 
teljesen leképezi mindannyiunk életé-
nek egzisztenciális valóságát.”

Dr. Udvardy György veszprémi érsek felgyógyulását követően mondta el Keszthely és térsége  
lakosságának gondolatait a böjt időszakáról és a kereszténység legnagyobb ünnepéről.

Rómában hamarosan döntenek 
arról, hogy a Kézfogás harangja a 
keszthelyi karmelita bazilikában 
kaphat-e helyet. A tervek már el-
készültek, amennyiben igen lesz 
a válasz, megkezdődik az áthelye-
zési ünnepség szervezése.
A harang készítését Vértesaljai 
András akkori keszthelyi ön-
kormányzati képviselő kezde-
ményezte. 2002 februárjában 
Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj 
és Gyenesdiás településveze-
tőivel és a keszthelyi Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus 
Egyházközség plébánosával 
alapítványt hoztak létre. Céljuk 
volt egy olyan harang elkészítése 
és felállítása, amely összefogja a 
térség településeit. 2002. márci-
us 27-én áldotta meg a Kézfogás 

harangot az azóta már 
szentté avatott II. János 
Pál pápa. A Kézfogás 
Harangjáért Alapítvány 
régóta fáradozik azon, 
hogy végleges helyet 
találjon a Gombos Miklós 
műhelyében készült 325 
kilogrammos harang. 
Vértesaljai András titkár 
úgy gondolja, hogy a 
harangot látni és hal-
lani is kell, ezért azon dolgozik, 
hogy a Kis Szent Teréz karmelita 
bazilikában kaphasson helyet, a 
templom belsejében. Kifejtette: 
bízik benne, hogy megoldódik ez 
a probléma. Most Rómában van 
a kérésük. Magyarországon nem 
sikerült, a karmelita rend főnöke 
nem engedélyezte az elhelyezést. 

Jelenleg a Vatikánban szolgá-
ló Vértesaljai László jezsuita 
szerzetes fordul a karmel rend 
főnökéhez, hogy engedélyezze ezt 
a lehetőséget.
Vértesaljai András bízik benne, 
hogy egy éven belül megoldódik 
ez a helyzet. Véleménye szerint 
ez nem pénz, hanem elszántság 
és hit kérdése.

Kézfogás harangja: látni és hallani kell
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Megvannak az örökösök 
Állandó tárlaton szeretnék bemutatni 
a Keszthelyen előkerült érem-,  
ékszer- és emléktárgy-kollekciót

A neve elhallgatását kérő magánszemély azonnal bejelentette a város jegyző-
jének, hogy mire bukkant. Az illetékes Balatoni Múzeum szakemberei a lelet 
feldolgozása során a Pollák–Rosenberg családhoz kötötték a műkincseket. A 
feltételezések szerint 1944. június 20-a előtt, a keszthelyi zsidó lakosság deportá-
lását megelőző hetekben rejthették el a gyűjteményt.
A műkincsek vizsgálata után megkezdődött a lehetséges örökösök felkutatása. 
Végül 2020 nyarán hivatalossá vált, hogy megvan a Pollák–Rosenberg-gyűj-
temény örököse. A gyűjtemény feldolgozásáért és az örökösök felkutatásáért 
felelős Balatoni Múzeum igazgatója, Németh Péter elmondta, a hagyatéki eljárás 
lezajlott, és az örökösök úgy döntöttek, hogy a múzeummal letéti szerződést 
kötnek, így öt évig biztosan Keszthelyen maradnak a műkincsek. A letéti szerző-
désben a gyűjtemény kiállítási szándékát is megfogalmazták. A nyilvánosságot 
egyelőre mellőzni kívánó örökösök és a múzeum szándéka is az, hogy állandó 
kiállításon mutassák be a kollekciót. A múzeum munkatársainál felmerült az is, 
hogy az érem-, ékszer- és emléktárgy-kollekció mellett a korabeli Keszthelyt, a 
helyi zsidóságot és a holokausztot is bemutassák az állandó tárlaton. 
Az állandó kiállítás megvalósításához megfelelő teret kell kialakítani a Balatoni 
Múzeumban. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések a városvezetéssel, mely szin-
tén támogatja, hogy a Pollák–Rosenberg-gyűjteményt a nagyközönség állandó 
tárlaton láthassa.

2019 februárjában egy pincében végzett földmunka során került 
elő öt darab befőttesüveg, melyekben egy 2776 darabos éremgyűj-
temény és egy 24 tételből álló ékszer- és emléktárgy-kollekció 
volt. 

Oltás: Amiről nem elég egyszer beszélni…

Melyik oltásnak mi az előnye, 
mi a hátránya? 
Nagyon sok Pfizert eloltottunk a 
rendelőintézetben és az oltó-
pontokon is, és nem tapasztal-
tunk az oltást követően allergiás 
reakciót. Ugyanez mondható el 
az AstraZeneca, a Szputnyik, va-
lamint a kínai vakcinát illetően 
is. A Pfizernek és a Modernának 
gyakorlatilag nincs ellenjavalla-
ta, bárki bármikor megkaphatja, 
korosztálytól függetlenül. A 
Modernát nem véletlenül az 
idősotthonokban alkalmazták, 
ott sok a beteg. Semmiféle problémát 
nem okozott az oltás. Ugyanez elmond-
ható a többi vakcináról is. Két oltóanyag-
nál – a Szputnyik és az AstraZeneca 
– a nem jól beállított pajzsmirigy- és 
cukorbetegeknél (hangsúlyozom: a nem 
jól beállított beteg) nem javasolt az oltás. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha a 
beteg megkapja, bele fog halni. Magas 
vérnyomásnál, keringési, érrendszeri 
betegségeknél, és ki kell hangsúlyoznom, 
hogy gyógyult daganatos betegeknél is 
minden további nélkül adható bármelyik 
oltóanyag.

Javasolt-e antigén gyorsteszt elvégezte-
tése oltás előtt?
Nem. Pillanatnyilag a guideline, az 
orvosi módszertan erre a következő. Elő-
fordult, hogy valaki megkapta az egyik 
oltást, és néhány nap múlva megfertő-
ződött. Semmi baj nem lett, lezajlott a 
fertőzése vagy enyhébb, vagy súlyosabb 
formában. Ez nem függ attól, hogy oltott 
az illető. A tünetek megszűnése után 1-2 
héttel az illető beoltható, beoltandó. A 
patikában kapható gyorstesztnek azért 
nincs értelme, mert a gyorsteszt-poziti-
vitás azt jelenti, hogy az egyén már talál-
kozott a vírussal. Nem azt jelenti, hogy 
védett. Ez két különböző dolog. Ahhoz 
kell egy ellenanyag titer. Azt is lehet 
mérni, de az sem biztos, mert a változást 

kell követni, hogy kinek milyen gyorsan 
csökken vagy marad az ellenanyag-
szintje. Nincs értelme a gyorstesztnek. 
Ami azonban fontos: akiknél lezajlott a 
betegség, három hónapig nem javasoljuk 
az oltást. De utána mindenképpen!

Szabad-e penicillinérzékenyeket oltani?
Igen. Ezek az oltóanyagok nem antibioti-
kumok. A penicillin egy baktérium ellen 
adott szer, itt pedig vírusról beszélünk. 
Nemcsak penicillinérzékeny, hanem 
minden allergiás beteget lehet oltani.

Az epilepsziások esetében is lehet oltani 
az orosz vakcinával?
A kezeletlen epilepsziások esetében 
nem vizsgálták az oltóanyag gyakorolt 
hatását. A hirtelen láz vagy lázroham is 
produkálhat epilepsziás rohamot. Min-
den kezeletlen betegség esetében – pl. 
autoimmun betegség, vagy pajzsmirigy-
betegség – az orvos dönt a javasolt oltó-
anyagot illetően. A háziorvosok ismerik 
a betegeiket. Ők oltanak vagy küldik a 
pácienst az oltópontokra.

Mi a szakmai vélemény a gyermekek 
oltását illetően?
Pár országban elkezdték a 12–16 éves 
korosztályt oltani, de ez még kiforrat-
lan. Gyerekeknél nagyon ritka a súlyos 
lefolyású megbetegedés, ők pár nap alatt 
gyógyulnak. Az már probléma, hogy 

a környezetét fertőzheti. Ezért 
lehetne értelme a gyermekek 
oltásának. Azonban ha a felnőtt 
populáció le van oltva, akkor 
nincs jelentősége. Ezért fontos, 
hogy a tanárokat oltsák be, nem a 
gyerekeket.

Mindig jelennek meg új tünetek? 
A brit variáns sokkal több embert 
tud megfertőzni. Jellegzetes tünet 
volt a hasmenés – ez most inkább 
leáldozóban van –, de nagyon 
gyakori a hátfájás. Meglepő, de 
új tünetként megjelent a vesetá-

jéki fájdalom a covidos betegeknél, és 
érdekes módon a meglassult gondolko-
dás, a feledékenység, aluszékonyság és 
szédülés is. 

A tünetek megjelenése után mikor hív-
junk orvost?
Amikor orvost kell hívni, az egyértel-
műen a nehézlégzés, a kínzó köhögés – 
amikor már aludni sem hagyja a beteget 
– és 4-5 napnál tovább tartó magas láz, 
nagyfokú elesettség.

Post-Covid szindróma?
A lezajlott betegség után megmaradt tü-
netek, ilyen a tompultság, a hosszú ideig 
tartó fejfájás és izomgyengeség. Ezért 
nem is javasolt a Covidon átesetteknek 
a versenyszerű sport. Szigorúan be kell 
tartani a fokozatosságot. Az amatőr 
sportot is hetekig szüneteltetni kell. Egy 
közepes lefolyású fertőzés esetében is 
10-15 kg súlyvesztés lehet, ami elsősor-
ban izom. A kardiológusok megfigyelése 
alapján több szívet érintő szövődmény 
is előfordult, ezért a súlyosabb lefolyású 
betegséget követően fél évvel javasolt egy 
szívultrahang elvégzése.

Az idős korosztály kevésbé tapasztal 
oltási reakciót?
Igen. Bármelyik vakcinát kapja, az im-
munválasz lassabban zajlik le, elhúzó-

Bár az oltás felvételét egyre többen kérik, és oltóanyag is érkezik Magyarországra folyamato-
san, még mindig sokan vannak, akik nem regisztráltak. Zala megyében jók az oltási mutatók. 
Számos kérdés vetődik fel az emberekben az oltásokat, oltóanyagokat és a reakciókat illetően.
Dr. Vajda Gábor háziorvos, a megyei háziorvosok szakmai vezetője, az oltóbizottság tagja vála-
szolt lakossági kérdésekre a Keszthelyi Televízió Objektív című műsorában. 

dóbb, míg a fiatalnál hirtelen, magasra 
szökő. Elkezdődik az ellenanyag-szinté-
zis, az ellenanyag pedig reakciót vált ki. 

Április 1-től oltják a várandósokat Pfi-
zerrel. Mi a várandósok teendője?
Igen, sem magzati károsodás, sem 
nagyobb oltási reakció nincs a Pfizer 
oltóanyag esetében. Csakis a második 
trimesztert, a 16-20. hetet betöltött 
várandósoknak az oltásáról van pilla-
natnyilag szó. Feltétele az, hogy re-
gisztráljanak online a vakcinainfo.gov.
hu honlapon. Ennek van egy átfutási 
ideje, néhány nap, mire ő is értesül arról, 
hogy regisztrált. Akkor kell megkeresni 
a háziorvost. Zalában azt a megoldást 
dolgoztuk ki erre, hogy a háziorvosnál 
közli az adatait: név, születési adatok, 
TAJ-szám, elérhetőség és a terhesség 
hetének megállapított adata. Az adato-
kat a háziorvos a Zala Megyei Kórház 
oltópontja felé továbbítja, ezzel igazolja, 
hogy az illető hölgy valóban gyermeket 
vár, és az oltópont fogja értesíteni. A 
szoptatós kismamák oltása most van 
kialakulóban. 

A nyájimmunitás eléréséhez szükséges, 
hogy minél gyorsabban, minél többen 
be legyenek oltva.
Igen, erre törekszünk. Azt javaslom 
mindenkinek, aki bizonytalan az oltást 
illetően, hogy regisztráljon. Mivel az 
egész világon nő a fertőzöttek száma, 
újabb és újabb mutációk lépnek fel, 
ezért az oltás az egyetlen megoldás a 
fertőzések megállítására. Rajtunk nem 
fog múlni! Ünnepnapokon és hétvégén 
is oltunk. Az egészségügyben dolgozók 
mindent megtesznek továbbra is azért, 
hogy minimalizáljuk a koronavírus-jár-
vány hatásait.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. április 23-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.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin



Balatoni KRÓNIKA   2021. Április 9.10 112021. Április 9.   Balatoni KRÓNIKA

Az idei évben a XXXV. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia Agrártudományi Szekciójának az 
Állatorvostudományi Egyetem adott otthont. A kon-
ferenciát a járványügyi helyzetre való tekintettel on-
line formában rendezte meg a szervező intézmény. A 
Georgikont 17 oktató, zsűritag és 13 hallgató képviselte. 
A hallgatók 1 első és 3 második helyezéssel, valamint 3 
különdíjjal térhettek haza. I. helyezés: Kókay Luca: Első-
borjas és többször ellett holstein-fríz tehenek termelé-
sének és az anyagcseréjüket jellemző főbb paraméterei-
nek összehasonlító vizsgálata. (Állattenyésztési Tagozat) 
Témavezető: dr. Husvéth Ferenc professor emeritus. 
II. helyezés: Tóth Ariel: Fűz- és nyáravar lebontásának 
vizsgálata avarzsákos módszerrel. Témavezetők: dr. 
Kucserka Tamás egyetemi docens és dr. Simon-Gáspár 
Brigitta tanársegéd. Molnár Jázmin Tícia: Fehérje-
csökkentett tápok etetésének hatása broiler csirkék 
termelési paramétereire, testösszetételére és nitrogén-
forgalmára. Témavezető: dr. Dublecz Károly egyetemi 
tanár. Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a 
természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a 
nyirádi Sár-állón. Témavezető: dr. Bódis Judit egyetemi 
docens. Különdíj: Slezák Dorottya: A szőlő könnyezé-
si nedve mint lehetséges tápanyag-ellátottsági szint 
becslési forrása. Témavezető: dr. Kocsis László egye-
temi tanár. Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a 
felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón. Témave-
zető: dr. Bódis Judit egyetemi docens. Kozma-Bognár 
Kristóf: Az eltérő vízellátás hatása a szója (Glycine max 
L.) levélterületének és termésmennyiségének alakulá-
sára. Témavezetők: dr. Anda Angéla egyetemi tanár és 
dr. Simon-Gáspár Brigitta tanársegéd.

A térségben élő 24 szúnyogfajból körülbelül hét faj az embert 
is támadó csípőszúnyog. Több olyan nyári szezon volt, amikor 
a szúnyogproblémával gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak 
a térségben élők és a vendégek. Az idegenforgalmi szezon 
szempontjából jelentős szúnyogfaj szaporodását lehet megfé-
kezni a tervezett biológiai beavatkozással. A szakember arról 
adott tájékoztatást, hogy az úgynevezett megelőző gyérítéssel a 
késő tavaszi és a kora nyári időszak szúnyogártalmát szeret-
nék megelőzni. A gyérítés a Balatonnál már megszokott. Az 
első légi biológiai gyérítés alkalmával körülbelül ezer hektárt 
meghaladó területet fednek le. Ettől lényegesen nagyobb 
lárvatenyésző helyek vannak a Balaton-partján, de az idei tél 
során lehulló csapadékmennyiség viszonylag kevés volt ahhoz, 
hogy feltöltse a teljes mennyiségű tenyészőhelyeket, ezért csak 
mérsékelt mennyiséggel kell az idei évben számolni. A lakott 
területeken kívül folyik majd a gyérítés, így a lakosságnak 

nem kell tartania attól, hogy érintkezésbe kerülnek az amúgy 
környezetbarát folyékony szerrel. A későbbiekben annak 
megfelelően, hogy a növényzet milyen mértékben fejlődött, 
döntenek arról, hogy az új, granulátumos technológiával is 
lehet-e, illetve szükséges-e védekezni. Szerencsés helyzet a 
Balaton-partján, hogy a több mint egy évtizede folyó biológiai 
védekezés tapasztalatai alapján a kémiait jelentős mértékben 
lehetett csökkenteni. Elmondható, hogy a térségben már egy 
úgynevezett eurokonform irányban történik a szúnyoggyérítés 
eltolódása a biológiai módszer előtérbe helyezésével. Az enyhe 
tél idén nem tizedelte meg az áttelelő petéket, imágókat. A 
lápos, mocsaras területek kedvező körülményt biztosítanak a 
szúnyogok szaporodásához. Azt nem lehet tudni, hogy a nyári 
időszakban milyen mennyiségben találkozunk a kellemetlen 
rovarokkal, az azonban biztos, hogy Balatonnál élők várják a 
szúnyogirtást.

Amennyiben a következő hónapok nem lesznek csapadékosak, kezelhető lesz a Balatonnál a „szú-
nyoghelyzet” – állítja a Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője, Sáringer-
Kenyeres Tamás. Az előző évekhez képest korábbra, március 24. és 26. között tervezték a légi, környe-
zetkímélő biológiai szúnyoggyérítést, az időjárás miatt azonban kitolódott az időpont. 

Georgikonos 
tanulmányi sikerek

Biológiai szúnyogirtás lesz a régióban

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM

1. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) szerint, a 139/2020. (V. 28.) sz. képviselő-testü-
leti határozatával Keszthely Város Önkormányzata elhatározta a településrendezési eszközeinek módosítását.

A településrendezési eszközök előzetes tervdokumentációja az önkormányzat hivatalos honlapján megtekint-
hető:
https: //www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda 
2021. március 29-től.

Az önkormányzat a településkép védelméről szóló rendelet módosításának véleményezését a Korm. rend. 
29/A. § és Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2017. (III. 30.) a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete előírása alapján kívánja 
megvalósítani. A járványügyi helyzetre való tekintettel a lakossági fórumot online egyeztetés formájában tart-
juk meg.
Az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ c) – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, település-
rendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról – alapján a 2021. április 15-én (csütörtök) 
10:00 órakor tartandó lakossági fórumot videókonferencia útján bonyolítjuk le.
 
A lakossági fórumon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a foepitesz@
keszthely.hu e-mail-címen szíveskedjen jelezni legkésőbb 2021. április 14-ig. Csak a regisztrációval rendel-
kező személyek számára áll módunkban elküldeni a belépéshez szükséges elérési utat. Kérjük, hogy a tele-
pülésképi rendelet módosításával kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb 2021. április 26. napjáig elektronikus 
úton (e-mail) tegyék meg a fent hivatkozott e-mail-címen! 

Nagy Bálint polgármester

Felkészítő tanárával, Rónaky Attilával egyetértenek abban, hogy az ilyen verse-
nyekre nem lehet néhány hét alatt felkészülni, hanem ez egy hosszabb, akár több 
éves folyamat. Dani a Vajda János Gimnáziumban, 9. osztályban kezdett verseny-
matekkal foglalkozni, előtte soha nem mérette meg magát versenyeken. Azóta 
azonban számos sikert mondhat a magáénak, így például tavaly 3. lett a matema-
tika OJTV-n. A matekon kívül más reál tantárgyakban is remekel, így fizikából 
12., informatikából pedig 30. helyezett lett. Emellett a nyelvek is érdeklik, felsőfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezik angolból. Azt mondja, a felkészülést nem feladat-
ként, hanem egyfajta szórakozásként éli meg. A Vajda János Gimnázium peda-
gógusa, Rónaky Attila elmondta, Dani már korán a társai előtt járt, ezért kezdtek 
el foglalkozni komolyabban a matematikával. A pedagógus azt is hozzátette, 
Dani igazi közösségi ember, eredményeivel és hozzáállásával társait is inspirálja. 
Mácsai Dániel jelenleg végzős, az érettségire készül. A Vajda János Gimnázium 
egész közössége büszke rá, hogy olyan eredményt sikerült elérnie, amit még sen-
kinek. Dani az ELTE elméleti matematika szakára készül, versenyeredményeinek 
köszönhetően számos pluszponttal is gazdagodik a felvételi eljárás során.

Történelmet írt a Vajda János Gimnázium diákja. Mácsai 
Dániel országos bajnok lett az országos középiskolai tanul-

mányi versenyen matematikából, erre még nem volt példa az 
iskola életében. 

Kiemelkedő versenysiker a Vajdában

A szolgálat munkatársai hetente több alkalommal jár-
őröznek Keszthelyen, a téli időszakban, a vörös kód idején 
azonban naponta felkeresték a rászorulókat. A szakemberek 
élelmet, innivalót visznek a rászorulóknak, de az ügyinté-
zésben is segítenek. Jelenlétüket nagy örömmel fogadják a 
nehéz körülmények között élők. 
A Vöröskereszt munkatársai elmondták, a keszthelyi 
hajléktalanok többsége a zalaegerszegi vagy a nagykanizsai 
átmeneti szálláson vészeli át a telet, de vannak néhányan, 
akik nem kívánják igénybe venni a szolgáltatást. Ezért is 
nagy öröm, hogy Keszthelyen is elindulhatott az utcai szol-
gálat. 
Kardos T. Ádám, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szer-
vezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központjának 
szakmai vezetője elmondta, krízisautó és diszpécseri szolgá-
lat is működik. A 06-92/323-000-ás telefonszámon a nap 24 
órájában lehet bejelentést tenni, adományt felajánlani vagy 
információt kérni. A járványhelyzetben a megbetegedé-
sekre és a védekezésre is figyelmet fordítanak a szakembe-
rek. 
Az intézményekben már lezajlottak az oltási körök, az itt 
lakók 60-70%-a kapta meg a vakcinát. Az utcán élőket úgy 
segíti a Vöröskereszt, hogy igyekszik előmozdítani a regiszt-
rációjukat, ha viszont intézményi ellátást vesznek igénybe, 
akkor társaikhoz hasonlóan ugyanúgy megkaphatják az 
oltást.

Felderítést végez és segítséget is nyújt a Szociá-
lis Ellátó Szolgálat. A Magyar Vöröskereszt égi-
sze alatt működő szervezet ősz óta már Keszthe-
lyen is ellátja a fedél nélkül élőket. 

Rendszeres  
a hajléktalanok ellátása
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Major Veronika újabb győzelmei

Budapesten rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot. Sportpisztoly 
kategóriában Major Veronika igazolta nagyszerű formáját. A 30+30 lövéses 
alapversenyben 585 köregységet teljesített. A Keszthelyi ELK versenyzője a 
döntőben a saját világcsúcsával azonos eredményt, 40 találatot ért el, és szer-
zett magyar bajnoki címet. Wroclawban a hétvége első versenynapján a sport-
pisztolyosok versenyszámában 588 körrel győzött, ami 5 körrel jobb Veronika 
eddigi legjobbjánál, és eggyel pedig az aktuális világcsúcsnál. Eredménye új 
magyar országos csúcs. A második napon 584 körrel győzött, ami nemzetközi 
szinten szintén kimagasló eredmény. Major Veronika edzői Keczeli Zoltán és 
Győrik Csaba. 

Több rangos versenyen is kiválóan szerepelt Major Veronika 
sportlövő, aki bajnoki címet szerzett és új csúcsokat ért el.

76 éve hunyt el Csik Ferenc

Eladó Keszthely, Kastély utcai patinás családi ház
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2041 helyrajzi számú, Keszt-
hely, Kastély u. 16. sz. alatt található lakóházas ingatlant. Az induló vételár 30.000.000,- Ft (az értékesí-
tést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem terheli). 
Az ingatlan a történelmi Festetics-kastély közvetlen közelében, műemlékileg védett környezetében elhe-
lyezkedő, az ezerhétszázas évek második felében épült, helyi védelem alatt álló, összesen 136 m2 alap-
területű 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. április 16. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).  
A pályázat elbírálásának határideje 2021. április 21. (szerda). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-
524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. április 14-éig megtekinthető. A pályázat 
teljes szövege megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

A II. világháborúban, 1945. március 29-én Sopronban hivatása 
teljesítése közben vesztette életét Csik Ferenc olimpiai bajnok 
úszónk. Rá emlékezett a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör nevé-
ben dr. Iglódi Endre alelnök a Szent Miklós temetőben található 
díszsírhelyén. Az egykori kiváló úszó anno tömegsírba került, 
azonban édesanyjának és feleségének köszönhetően 1947-ben 
exhumálták, és nevelővárosában, Keszthelyen helyezték örök 
nyugalomra. Sírja a Nemzeti Panteonnak is része. Emlékét nem-
csak a róla elnevezett baráti kör, de a Magyar Olimpiai Bizott-
ság és a helyiek is őrzik. Keszthelyen 12 helyszín kapcsolódik 
nevéhez.

Csik Ferenc az 1936-os berlini olimpián 100 méteres férfi 
gyorsúszás számban indult. Nem tartozott az esélyesek 
közé, hiszen három japán versenytárs is szerepelt a 
mezőnyben. A magyar úszó azonban 90 méternél átvette 
a vezetést, és megnyerte a versenyszámot. Ennek a bra-
vúrnak idén augusztusban lesz a 85. évfordulója.

Jó minőség, magas vízszint
Jó a Balaton vízminősége, a szakemberek nem tapasztalnak szennyeződést a magyar 
tengerben. Továbbra is az üzemi vízszintmaximum, vagyis 120 centiméter a Balaton  
átlagos vízállása.

Problémát jelent a Balatonon az is, ha kicsi a víz magassága, de a nagyobb érték sincs jó hatással a tóra. A kis víz ellen keveset 
lehet tenni, de a magas vízszint ellen a Sió-zsilippel tudunk védekezni.
– A jövő évre elkészülő új zsilip leeresztési intenzitása a másodpercenkénti 60 köbméterről a duplájára nő, ami egy nagyon 
komoly előrelépés lesz – mondta Burucs Zoltán nyugalmazott egyetemi docens. – A vízminőség alapjában jó, de ilyenkor egy 
kicsit hordalékos, és néhány napon belül, hogyha nem változik a szélhelyzet, akkor ez szépen kitisztul – tette hozzá.
A tavalyi évben a kék alga okozott problémát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella ezzel kapcsolat-
ban így nyilatkozott: 
– Tavaly nem is várta meg ez az algaszaporodás a nyár végét, hanem 2020 júliusában mind a Szigligeti-, mind pedig a 
Keszthelyi-medencében már határozottan emelkedni kezdett az algák mennyisége. Hogy idén mi lesz, ezt most nem tudom 
megmondani. Nagyon figyelünk – tette hozzá.

HIRDETMÉNY 
a 2021/2022. nevelési évre  

történő óvodai beiratkozásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy  
a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan 

a Keszthelyi Életfa Óvodába történő  
beiratkozás az alábbiak szerint történik.

Annak a szülőnek, aki a Keszthelyi Életfa 
Óvodába szándékozik gyermekét beírat-
ni, nem kell személyesen megjelennie az 

intézményben, hanem a pontos létszám és a 
tagintézményi óvodai csoportok kialakítása 
céljából 2021. április 25. és május 5. napja 

között az alábbi szándéknyilatkozatot kitöl-
tenie és azt a keszthelyiovikbeiratkozas@
gmail.com címre megküldenie szükséges.

Az óvodai beiratkozás (szándéknyilatkozat) 
és felmentés, valamint az óvodakötelezettség 
külföldön történő teljesítése vonatkozásában 

további részletek megtalálhatók az önkor-
mányzat honlapján: 

https://www.keszthely.hu/intezmenyek/
oktatasi-intezmenyek/ovodak/letoltheto-

dokumentumok

HIRDETMÉNY
Sétálóutcai üzlethelyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszt-
hely, Kossuth Lajos u. 12. sz. alatt található, belvárosi, önkormány-
zati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.
Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-kastélytól 
100 m-re található, 54 m2 alapterületű, óra- és ékszerüzlet helyi-
ségként kialakított összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan 
elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató te-
vékenység esetén 166.158,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenységekre 
vonatkozó bérleti díj mértékét a 269/2020. (X. 29.) számú képviselő-
testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti közterületen árube-
mutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 
A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 
évvel meghosszabbítható.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 30. (péntek) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának 
határideje 2021. május 5. (szerda).
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a  
http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon. További felvi-
lágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztá-
lyán (83/505-580, 83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpont-
ban 2020. április 28-áig a helyiség megtekinthető.

Nagy Bálint polgármester
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Padlizsán török módra

A padlizsánt kockára vágjuk, és a felforrósított olajra 
dobjuk. Egy-két percig pirítjuk, majd hozzáadjuk az össze-
zúzott fokhagymát, az apróra vágott zöldpaprikát és chilit. 
Megsózzuk, friss kakukkfűvel és korianderrel ízesítjük. 
Fedő alatt, néha megkeverve 15-20 perc alatt puhára párol-
juk. Friss kenyérrel üdítő fogás, de roston sült húsok mellé 
is ajánlhatjuk.

GasztroBalatoni Krónika

Alig eszméltünk fel az „Önnek csomagja érkezett” 
mobiltelefonos támadásból, ahol az üzenetet 
megnyitva, a csomagkövetési hivatkozásra kat-
tintva kártékony vírus települhetett készülékünkre, 
máris új veszélytől lett hangos az internet. Hús-
vétkor jelent meg a hír, hogy 533 millió Facebook-
felhasználó adatait tették hozzáférhetővé egy 
hacker fórumon. Az érintettek a világ 106 orszá-
gából, köztük Magyarországról is több mint 377 
ezren, aggódhatnak, hogy mikor élnek vissza az 
adataikkal.

Bár a hír nem új, még 2019-ben történt, hogy a 
Facebook egy biztonsági rését kihasználva a most 

„facebook data leaks”-ként emlegetett esemény 
megtörtént, 2020 januárjában kelt a bejegyzés 
róla a Twitteren, amit most újra felkapott a média, 
de az, hogy ezek az adatok még mindig hozzá-
férhetők, újabb példája a közösségi oldalak által 
összegyűjtött hatalmas információmennyiségnek 
és annak, hogy ezek időnként nincsenek bizton-
ságban.

Név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail-
cím, jelszó. Ezek nagyon érzékeny személyes 
adatok, amelyekhez ha illetéktelenek férnek hozzá, 
hatalmas károkat képesek okozni nekünk. A való 
életben vívott aktuális harcunk mellette jó, ha 

tudjuk, hogy az interneten ránk 
leselkedő veszélyekkel szemben 
kidolgozott „Digitális Immunitás” 
és „Digitális Higiénia” programok 
segítséget nyújtanak az interneten 
történő áldozattá válás megelőzésé-
ben. Bővebb információ:

http://www.police.hu/hu/hirek-
es-informaciok/bunmegelozes/
internet-biztonsag

http://www.police.hu/hu/hirek-
es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/digitalis-higienia

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek  
– Digitális immunitás, digitális higiénia

Hozzávalók: 2 közepes padlizsán  
(kb. 80 dkg), 4 evőkanál olaj, 2-3 gerezd 
fokhagyma, 3-4 szál friss kakukkfű,  
1 kávéskanál koriander, 1 húsos zöldpap-
rika, 1 chilipaprika, só

Hívatlan betolakodók az állatok között

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 sporttelep megjelölésű vízparti  
telekingatlanát. Az induló vételár 14.000.000,- Ft. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 15. (csütörtök) 12.00 óra. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 20. (kedd).

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.

Egyre többet halljuk, hogy egy növény- vagy állatfaj nálunk 
nem honos vagy betelepült, tömeges jelenlétük pedig veszélyt 
jelenthet a hazai faunára. A témakör fontossága miatt lapunk 

kérdéseire dr. Keresztes Balázs növényvédelmi zoológus, a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon 

Campusának adjunktusa válaszolt.

Mit nevezünk inváziós állatfajnak?  
Mi a veszélye annak, ha megjelennek ezek a fajok a hazai faunában?
A fajok terjeszkedése régóta ismert jelenség, amit az emberi globalizáció az utóbbi 
évtizedekben mértéktelenül felgyorsított. Az esetek több mint 95%-ában ezek a 
helyi flórára, faunára idegen fajok nem képesek megfelelően alkalmazkodni új 
környezetükhöz, és ott rövid időn belül kihalnak. Azokat a fajokat, melyek képesek voltak mégis egy számukra idegen környe-
zetben megvetni lábukat, jövevény vagy adventív fajoknak nevezzük. Az adventív fajok az esetek többségében nem okoznak 
jelentős változást új környezetükben, legfeljebb, mint faunisztikai érdekesség, újdonság tarthatók számon. A veszélyes, negatív 
hatást kifejtő, nem honos (adventív) fajokat inváziós, vagy más néven özönfajoknak nevezzük. Az ilyen faj megjelenése többféle 
következménnyel járhat. Ökológiai (pl. őshonos fajok visszaszorulása és kipusztulása), gazdasági (pl. a mezőgazdasági kártevők) 
és egészségügyi (növény, állat vagy humán) hatást gyakorolhat faji jellegétől függően, de ezek kombinációja is előfordulhat.

Melyek a legfontosabb hazai inváziós gerinctelen állatfajok?
Hazánkban sajnos számos gerinctelen inváziós faj előfordul. Hogy néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítsek, bizonyára 
mindenki ismeri a burgonyabogarat, mely faj az 1947-es hazai megjelenését követően töretlenül jelen van, és az egyik legjelentő-
sebb kártevője nemcsak a burgonyának, hanem számos rokon növénynek egyaránt. 1986-ra datálják a szintén sokak által ismert 
spanyolcsiga megjelenését. 1995-ben „érkezett” meg hazánk területére az amerikai kukoricabogár, mely faj alapjaiban változ-
tatott az európai kukoricatermesztésen. Az amerikai szőlőkabóca önmagában valószínűleg adventív faj maradt volna, de egy 
szintén idegenhonos kórokozó terjesztésével (szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma) okoz növény-egészségügyi problémát.

Keszthely és környékén milyen inváziós fajokkal találkozhatunk?  
Mit tegyünk, ha érzékeljük egy ilyen faj jelenlétét?
Városunk és környékén a fent említett fajok mindegyike előfordul, mégpedig jellemzően nagy tömegben, de mindenképpen 
megemlítenék még két poloskafajt is. A zöld vándorpoloska nevéhez hűen döntően zöld színű, mely 2003-óta van jelen ha-
zánkban, a másik egy szürkés-barnás, márványozott mintájú faj, az ázsiai márványospoloska. Ez utóbbi faj 2013-ban jelent meg 
hazánkban, de már az előző fajhoz hasonlóan nagy tömegben található. Eddig az ország kevés pontján mutatták ki a cirádás 
éticsigát, amit elsőként volt „szerencsém” tömegesen észlelni a kiskeszthelyi városrészben 2013-as odaköltözésünkkor. Azóta a 
településen belül is érzékelhetően terjeszkedik, világszakirodalmi adatok pedig inváziós jellegét hangsúlyozzák bizonyos mező-
gazdasági kultúrnövényekkel kapcsolatban. Sajnos az ilyen fajok megjelenését az állatokkal tüzetesebben nem foglalkozó, tehát 
ilyen szempontból átlagemberek nemigen érzékelik (ellentétben későbbi negatív hatásaikkal), ugyanakkor ha valakinek mégis 
feltűnik egy szokatlan faj, főleg, ha viszonylag nagyobb tömegben, akkor a legjobb, ha a legközelebbi hatóságnak jelzi ezt minél 
hamarabb. Keszthely ebből a szempontból a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályához tartozik.
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SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Diego Keszthely
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Ismét Glamour-napok a Keszthelyi    
    DIEGO® ÁRUHÁZBAN 

20%20%
kedvezmény  

darabszőnyegre,  

függönyre, karnisra,  

tapétára és egyes,  

12 mm-es laminált padlókra! 

A kedvezmény egyéb akciókkal nem vonható össze!  
Részletekről érdeklődjön az üzletben!

TAVASZI-NYÁRI KATALÓGUS 2021

LAMINÁLT PADLÓ
SZŐNYEG

FÜGGÖNY

VINYL PADLÓ

TAPÉTA

PADLÓSZŐNYEG

Megjelent a legújabb
tavaszi-nyári 

termékkatalógusunk  
rengeteg újdonsággal!

Keresse üzletünkben, 
vagy a www.diego.hu

weboldalon!            

10.990
Ft/db


