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Hello Keszthely! Újabb digitális felületen erõsítjük Keszthelyt!

BALATONI KRÓNIKA

4. oldal 6. oldal 7. oldal

Csengey Dénes 
emlékezete 

– rendezvénysorozatot szerveznek

Az egész éves  
vonzerőért 

– A Balaton-part fejlesztéséről

Megújuló  
Fenékpuszta

– folytatódnak a beruházások
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Húsvéttól már új platformokon is 
tájékozódhatunk Keszthely város 
látnivalóiról, nevezetességeiről 
és programjairól, hiszen a Hello 
Keszthely márka alatt elindul-
tak a város hivatalos turisztikai 
Facebook- és Instagram-oldalai. 

„Keszthely, ahogy még nem láttad, 
élmény, ahogy még nem próbáltad, 
örökség, ami általad életre kel. Inspirálódj 
Keszthelyen, a Balaton ékszerdobozában!” 
– olvasható a Hello Keszthely Facebook-
oldal bemutatkozójában. 

A Hello Keszthely márka alá tarto-
zó oldalak küldetése, hogy minőségi 
tartalmakkal, olyan szemszögből is 
bemutassák Keszthely város nevezetes-
ségeit és látnivalóit a digitális térben, 
amelyből ezidáig kevesen ismerhettük. 
A Facebook-oldal rendkívül népszerű, 
kevesebb mint két hét alatt már több 
mint 2000 követőt gyűjtött, és aktivitása 
is kiemelkedő.

„Nagyon fontos, hogy Keszthely egye-
dülálló értékeit és attrakcióit egy közös 
márka alatt, hatékonyan tudjuk megje-
leníteni a desztinációk közötti fokozódó 
versenyben. Nem elég rendelkeznünk 
ezekkel az adottságainkkal, hanem a 
kor elvárásainak megfelelően, könnyen 
fogyasztható formában is tudnunk kell 
tálalni ezeket az értékeket. 

Meg kell erősítenünk Keszthely imázsát 
a digitális térben, hiszen ezek a csatornák 
mára megkerülhetetlen eszközeivé váltak 
a városmarketing tevékenységnek. A Hello 
Keszthely márkát a közeljövőben új, in-
novatív digitális platformok bevezetésével 
is erősíteni fogjuk, ezek jelenleg fejlesztés 
alatt állnak, de hamarosan debütálni 
fognak. Nagyon fontos, hogy a helyben 
élőket is bevonjuk a folyamatokba, ezért 
erősíteni szeretnénk az aktivitásukat eze-
ken a platformokon és az azokra irányuló 
kampányokban, hiszen nélkülük nem 
fogjuk tudni újrapozicionálni Keszthelyt. 

Ők a város legfontosabb reklámhordozói, 
velük közösen kell az élvonalba juttat-
nunk Keszthelyt” – fogalmazott Kovács 
Szabolcs polgármesteri turisztikai 
tanácsadó.

Érdemes tehát a keszthelyieknek és 
a térségben élőknek is követniük az 
oldalakat, hiszen amellett, hogy napi 
posztokban mutatják majd be Keszthely 
nevezetességeit, aktuális programkínála-
tát, szolgáltatóit és turisztikai fejlesztése-
it, még a keszthelyiek számára is szolgál-
hatnak új, érdekes információkkal.

Hello Keszthely!  
Mi vagyunk a Balaton új szezonja!

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     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!

 

Minden

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

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. május 7-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Óriáskerék idén is
A tavalyi év nagy sikerének köszönhetően és a pozitív lakossági visz-
szajelzések alapján idén is felállítják a Balaton-parton az ország egyik 
legnagyobb óriáskerekét. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben 
adnak tájékoztatást.

Az egyik bejegyzés a keszthelyi születésű, 
Miss Európa címet is elnyert Simon Böskét 
mutatta be. 
Forrás: Hello Keszthely Facebook-oldala, 
kép: Balatoni Múzeum

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA 
FELVÁSÁRLÁST TART!

Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól 
kanál, villa, tálcák stb.)

2021. április 27. kedd  
10 - 14 óra között

 Keszthely, Kristály Hotel, 
Lovassy Sándor u. 20. (Recepció mellett)

www.dunagaleria.hu • Díjtalan kiszállás: 70/381-6345 

Felment a törtarany ára!  
9.600 – 16.500 Ft

Fazon, antik, briliánssal 
díszített arany

11.500 – 22.500 Ft/gr.   
Briliáns ékszerek  

– nagyságtól függően – akár: 50.000 Ft/gr 
Régi karórák automatát, felhúzóst. Neves festmények.  

Herendi, Zsolnay, borostyán. 
ARANY-, EZÜST PÉNZÉRMÉK, TALLÉROK, PAPÍR- 

PÉNZEK. HÁBORÚS KITÜNTETÉSEK, KÉPESLAPOK.



Szemle a Balaton-parton
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fejlesztéseket a lakossággal és a keszthelyi vállalkozók-
kal közösen tudják megvalósítani. Nagy Bálint polgármester ezért kezdeményezett helyszíni bejárást a város 
legnagyobb magánrendezvény-szervező cége, a Viviera Group tulajdonosával, Yema Ibrahimkhaillal a Balaton-
parton. Az egyeztetésen részt vett Laczkó Mária, a VÜZ Kft. ügyvezetője, valamint Dákai Gergő rendőr alezre-
des, közrendvédelmi osztályvezető. 

A bejárás alkalmával megtekintették az infrastrukturális fej-
lesztéseket, beszéltek a tervezett programokról, azok lebonyo-
lítási lehetőségeiről. A polgármester elmondta: 2020-ban jól 
alkalmazkodtak a gyorsan változó – egészségügyi és gazdasági 
– kihívásokhoz, így sikeres volt a szezon. Az előző évek tapasz-
talatait is figyelembe véve eredményes nyári szezonra készül-
nek, amely a város vállalkozóinak, a lakóknak és a vendégek-
nek is egyaránt megfelelő szórakozási és pihenési lehetőséget 
tud nyújtani.
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A polgármester kifejtette: 
a járvány miatt nem tudtak 
méltó városi megemlékezést 
tartani. Ezért a veszélyhely-
zet elmúltával a város in-
tézményei, illetve az iskolás 
korosztály bevonásával fog-
nak közösségi rendezvénye-
ket szervezni, emlékezve a 
harminc esztendeje elhunyt 
Csengey Dénesre. Vers- és 
prózamondó verseny, dal-
szerzői pályázat és emléktábla-avatás is sze-
repel a programtervben. A városvezetés egy 
közterületet is elnevez az íróról és rendszer-
váltó politikusról. Csótár András kiemelte: 
Keszthely büszkén viseli a Kultúra Magyar 
Városa címet, így kötelességének érzi a vá-
rosvezetés, hogy megőrizze kulturális értéke-
it, így Csengey Dénes emlékét is. Hozzátette: 
Csengey Dénes élete és munkássága túlmu-
tat a város határain, országos jelentőségű. A 
programsorozatban Keszthely valameny-
nyi kulturális intézménye részt vesz majd. A 
Goldmark Károly Művelődési Központban 
fiatalok számára hirdetnek könnyűzenei pá-
lyázatot Cseh Tamás és Csengey Dénes da-
lainak feldolgozására, a városi könyvtárban 
pedig vers- és prózamondó verseny lesz. A 
Balatoni Múzeumban programot szerveznek 
emlékkiállítással, s a Keszthelyi Televízió-
ban is lesznek olyan beszélgetések, amelyek 

felelevenítik az író, rendszerváltó politikus, országgyűlé-
si képviselő személyét, emlékét, illetve azt az időszakot, 
melyben élt és alkotott. A tervek szerint emléktáblát avat-
nak majd azon a házfalon, ahol élt a családjával. Úgy terve-
zik, hogy egy közterületet is elneveznek Csengey Dénesről.

Megújult a kertvárosi játszótér
Több felújítás is 

megvalósult az elmúlt 
hetekben a kertvárosi 
játszótéren.  
A közösségi térként 
is funkcionáló terület 
az elmúlt év végén 
a környéken lakók 
javaslatai szerint újult 
meg, de nemrég több 
levél is érkezett az 
önkormányzathoz, 
amelyben a kertvá-
rosiak kértek néhány 
kiegészítést. Ezek kö-
zött szerepelt, hogy a 
gyermekek biztonsá-
ga érdekében zárható 
kapuval lássák el a 
játszóteret, illetve hogy az itt található pihenő bútorait fessék le. Az önkormányzat rövid határidővel és szíve-
sen tett eleget a kéréseknek. A kiülő környéke is megújult, kaviccsal szórták fel, és a füvesítés is folyamatban 
van. Emellett eltávolították a régi tűzrakó helyet, ugyanis a lakók elmondása szerint a játszótéren tartózkodó 
gyerekek számára balesetveszélyes volt. Ezzel a Kertvárosban is egy olyan játszó- és közösségi tér jött létre, 
amely megfelel az itt lakók igényeinek, ugyanakkor a 21. század követelményeinek is – mondta Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere.

Jegenyenyár-csemetéket ül-
tettek a kutyás fürdetőhely 
előtt futó kerékpárút 
mentén. A szakemberek 
azokat a fákat pótolták, 
amelyeket tavaly május-
ban balesetveszély miatt 
ítélt kivágásra a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal. 
Sáringer-Kenyeres Marcell 
önkormányzati képvise-
lő elmondta, Keszthely 

önkormányzata nem értett 
egyet a fák kivágásával, 
ezért fontosnak tartották, 
hogy a lehető leghamarabb 
pótolják azokat. Kifejtette, 
város célja a terület újbóli 
fásítása, ezért úgy döntöt-
tek, hogy idén tavasszal 
csemetéket ültetnek a régi 
fák pótlására. Az ültetés 
során arra is figyeltek, 
hogy a kerékpárút esetleges 

bővítése esetén se legyenek 
útban a csemeték. Össze-
sen 42 facsemetét ültettek 
el a kerékpárút mindkét 
oldalán hétméteres tőtá-
volságra. Az egyik oldalon 
öt-, míg a másikon három-
méteres távolságra kaptak 
helyet a fák, így a balatoni 
kerékpárút fejlesztése 
során nem lesznek útban a 
csemeték. 

A szakemberek az ültetés 
során arra is figyelmet 
fordítottak, hogy a fák gon-
dozása se okozzon nehéz-
séget. Sáringer-Kenyeres 
Marcell elmondta, a 
keszthelyieknek és az erre 
kerékpározóknak is nagy 
öröm, hogy újra fás lesz 
ez a terület, bár a nagyobb 
lombkorona kialakulásáig 
több évet kell még várni.

Csengey Dénesre emlékeznek
Keszthely Város Önkormányzata méltó  

módon szeretné őrizni Csengey Dénes emlé-
két – mondta el Nagy Bálint, Keszthely pol-

gármestere az író keszthelyi emléktáblájánál, 
ahol Csótár Andrással, az Emberi Erőforrások 

Bizottsága elnökével tartottak sajtótájékoztatót.

Újabb fákat ültettek Keszthelyen

Csengey Dénes 1953. január 24-én született, 
1977–83-ban végezte a Debreceni Egyetem ma-
gyar-történelem szakát. 1978-tól publikált, 1983-
tól szabadfoglalkozású író, s a Fiatal Írók József 
Attila Körének titkára volt. 1984-ben családjával 
Keszthelyre költözött. Egy évvel később részt 
vett a magyar politikai ellenzék monori találko-
zóján, majd 1987-ben a lakiteleki találkozó után 
kilencedmagával megalapította a Magyar Demok-
rata Fórumot. 1988–91 között a Hitel szerkesztő-
ségének munkatársa, 1990-től a Magyar Demok-
rata Fórum országgyűlési képviselője volt. A népi 
ellenzék tagjaként részt vett az 1985-ös monori 
találkozón, majd az 1987-es lakiteleki találkozón. 
1989. március 15-én a Magyar Televízió székháza előtt tartott szónoklatot a 
szabad sajtó mellett. Itt mondta a később sokat idézett kijelentését: „Euró-
pába, de mindahányan!”. A Lakiteleki Nyilatkozat egyik aláírója és az MDF 
egyik alapítója, 1990-től haláláig a párt országgyűlési képviselője volt. 
Az író és rendszerváltó politikus 1984-től haláláig, 1991. április 8-áig élt a 
városban. A helyi irodalmi és közélet aktív tagja volt. 2008-ban posztumusz 
díszpolgári címet kapott a keszthelyi önkormányzattól.



A Balaton-part fejlesztése az egész 
éves vonzerőt szolgálja 

PortréBalatoni KRÓNIKA

A Keszthelyre tervezett Balaton-parti beruházás olyan komplex 
fejlesztés, mely hosszú távon meghatározza Keszthely arculatát, 
jövőjét, gazdasági-turisztikai életét, fejlődését, illetve a városban 
élők mindennapjait.

Varga Gábor, a beruházás előkészítéséért 
felelős projektmenedzser hangsúlyozta 
ezt, hozzátéve: mivel gyermekkora óta 
sok minden fűzi Keszthelyhez, így öröm-
mel fogadta el a fejlesztéssel kapcsolatos 
felkérést.
– Türjén születtem, Zalaszentgrótra jár-
tam gimnáziumba, az iskolából diákként 
mindig Keszthelyre jártunk tanulmányi 
és sportversenyekre. A város jelentet-
te számomra a Balatont, a keszthelyi 
kötődés tehát már akkor megjelent – 
fogalmazott, hozzátéve: katonaságának 
második felét szintén a városban töltötte. 
– Közgazdász vagyok, Zalaegerszegen 
végeztem a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán, majd Pécsett szereztem jogi 
szakokleveles közgazdász képesítést. 
Közel harminc éve dolgozom, ennek első 
felét a pénzintézeti szektorban töltöttem 
el, majd 2007-től váltottam a pályázatok 
és projektek területére. Az eltelt közel 15 
évben a projektek világának több oldalát 
is megismertem. Részt vettem uniós 
pályázatok értékelésében, ellenőrzésében, 
de pályázói oldalról is végeztem azok 
előkészítését, beadását, megvalósítását. 
Az elmúlt évek során több projekt sikeres 
megvalósításában vettem részt projekt-
menedzserként, illetve tanácsadóként. A 
keszthelyi fejlesztésekhez az elmúlt évek 
uniós projektei révén kerültem közelebb. 
Ezen projektekhez kapcsolódva ismer-
tem meg Nagy Bálint jelenlegi polgár-
mestert és Manninger Jenő országgyűlési 
képviselőt is, akik bíztattak, hogy vállal-
jam el a projektmenedzseri feladatokat 
annak érdekében, hogy a rendelkezésre 
álló szűk időintervallum alatt is sikeresen 
lehessen megvalósítani az előkészítési 
feladatokat.
– Projektmenedzserként mit hangsúlyoz-
na a keszthelyi Balaton-part fejlesztési 
terveivel kapcsolatosan?
– Olyan komplex fejlesztésről van szó, 

mely hosszú távon meghatározza Keszt-
hely arculatát, jövőjét, gazdasági-turisz-
tikai életét, fejlődését, illetve a városban 
élők mindennapjait. Ezért is fontos, hogy 
hosszas tárgyalások után sikerült elérni, 
hogy hazai forrásból, kormányhatározat 
alapján 400 millió forintot kapott a város 
a projekt előkészítésére, tervezésére, 
amelynek sikeressége után hozzá lehet 
majd rendelni a megvalósításhoz szük-
séges forrásokat. A határidők szűkösek, 
fontos, hogy közbeszerzés keretében 
kiválasszuk azt a tervezőt, aki az önkor-
mányzattal együttműködve készíti el a 
terveket. A megfelelő tervezés alapján in-
dulhat a megvalósítás a szükséges állami 
támogatás biztosítása esetén. 
– Mi valósul meg a keszthelyi Balaton-
parton?
– Mint említettem, komplex fejlesztésről 
van szó, ami több lépcsőből áll, melyek 
egymásra épülve, ütemezve valósulnak 
meg. A cél, hogy ne csak a főszezonban, 
hanem azon kívül is vonzó legyen Keszt-
hely, és azon belül is a Balaton-part.  
Ezt a Városi strand fejlesztésével, több-
szezonossá tételével lehet elérni, illetve 
egy olyan – számos elemet tartalmazó 
– sétány kialakításával, mely a Libás 
strandot a kutyás stranddal köti össze.  
A strand területén elsődlegesen egy 
olyan hiánypótló sport- és szabadidőköz-
pontra van szükség, mely az év minden 
szakában, mindenki – turisták és helyi 
lakosok – számára elérhető. A Balaton-
parti parkolási lehetőségek bővítése is 
szükséges, erre is vannak elképzelések.
– A keszthelyi fejlesztés milyen jelentő-
séggel bír az Ön számára?
– Meggyőződésem, hogy a város óriási 
fejlődési lehetőségek előtt áll, viszont 
ehhez a város vezetésének akarata és az 
azt támogató kormányzati szándék is 
szükséges. Ez a projekt olyan szakmai ki- 
hívást jelent számomra, amely során jól 

tudom kamatoztatni eddigi tapasztala-
taimat. Megítélésem szerint egy olyan 
beruházás előkészítésről van szó, mely 
évtizedekre meghatározza Keszthely 
fejlődését.
– Hol tart most a projekt?
– Jelenleg a tervezés közbeszerzésének 
előkészítése zajlik. Ehhez olyan műszaki 
dokumentáció szükséges, mely alapján 
kiírható egy olyan nyílt közbeszerzési 
pályázat, ami elég gyorsan végig tud 
futni ahhoz, hogy a kiválasztott, nyer-
tes tervezőnek elég ideje legyen ahhoz, 
hogy év végéig el tudja készíteni a kiviteli 
engedélyes terveket. Erre azért is szükség 
van, hogy a forrásokat minél előbb meg 
tudjuk szerezni. Reményeink szerint, is-
merve a folyamatot, a nyílt közbeszerzési 
eljárás 2-3 hónapos lesz, június végén, 
július elején tudunk szerződni a terve-
zővel. Az önkormányzat folyamatosan 
egyeztetni fog a kiválasztott tervezővel, 
és a lakosságot is rendszeresen tájékoz-
tatja a projekt aktualitásairól, hogy a 
lehető legszélesebb társadalmi vélemény 
alapján alakuljon ki a végleges terv.
– Mikorra valósulhatnak meg a fejlesz-
tések?
– Úgy gondolom, ha a tervek elkészül-
nek, s a források (összesen több milliárd 
forintos beruházásról van szó) rendelke-
zésre állnak, akkor akár jövő év második 
félévében elkezdődhet a sport- és szabad-
időközpont építése, illetve ütemezve a 
sétány egyes elemeinek kialakítása. Meg-
ítélésem szerint, ha a feltételek adottak 
lesznek, az első ütem két évig tarthat, 3-4 
esztendő alatt pedig teljesen megújulhat 
a keszthelyi Balaton-part, ami igazi vonz-
erőt jelent majd a város számára.
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Bár szigorodtak az illegális 
hulladéklerakással kapcsolatos 
szabályok, mégis kevés olyan 
esetről hallani, amikor megtalál-
ták a tettest és büntetést szabtak 
ki. Korábban is szabálysértésnek 
minősült, ha valaki lakossági 
hulladékot közterületen engedély 
nélkül rakott le, vagy nem a kije-
lölt helyen helyezett el. Jelenleg a 
hulladéklerakásra vonatkozó tör-
vény értelmében aki települési hulladékot a közterületen 
engedély nélkül lerak, köztisztasági szabálysértést követ 
el, és pénzbírsággal sújtható. Amennyiben az illegálisan 
lerakott hulladék valamilyen veszélyes anyagot is tartal-
maz, bűncselekmény történik, amely akár öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel is büntethető. Sajnos a szabályozás 
ellenére országszerte egyre nagyobb problémát jelent az 
illegálisan lerakott szemét. Fenékpuszta sem kivétel, ahol 
a Helikon Kastélymúzeum egyik legnagyobb beruházása 
folyik. A kiskastély mögötti területen hatalmas, folyama-
tosan növekvő mennyiségű szemétkupac is található. Az 

illegális hulladékot elhelyező 
személyek matracokat, fajansz-
terméket, ruhát és veszélyes 
hulladékot is szállítottak a kieső 
területre. A terület vagyonkeze-
lője a Helikon Kastélymúzeum. 
Pálinkás Róbert igazgató lakossá-
gi jelzéseket követően mondta el, 
hogy helyszíni bejárások alkalmá-
val minden esetben több szemetet 
találnak a területen. A Helikon 

Kastélymúzeum százhektárnyi területnek a kezelője, és a 
korábbi években is több mint hétmillió forintot költöttek a 
szemétlerakó helyek megszüntetésére. Fenékpusztán él egy 
lakóközösség, de ők sem látták, hogy mikor és kik rakták 
le a jelentős mennyiségű – környezetre is káros – hulladé-
kot. Vagyonkezelőként a Helikon Kastélymúzeum 2021. 
április 15-én megtette a szükséges lépéseket. Pálinkás Ró-
bert igazgató feljelentést tett ismeretlen tettes ellen illegális 
hulladéklerakás ügyében. Az igazgató kéri a lakosságot, 
hogy amennyiben illegális hulladék lerakásának szándékát 
látja, azt jelezze az illetékes hatóságoknak.

A lakosság segítségére is szükség van  

Fenékpuszta   
felújítása folytatódikfelújítása folytatódik

Helyszíni ellenőrzést tartottak  
a biohulladék gyűjtése során
A rendszeres lakossági tájékoztatás ellenére 
Keszthelyen még mindig nagyon szennyezett  
a begyűjtött biohulladék. A Keszthelyi Husz Kft. 
munkatársai a napokban helyszíni ellenőrzést 
tartottak a biohulladék gyűjtésekor, sajnos a 
tapasztalatok nem túl jók. Azokat az edényeket, 
melyekben a biológiailag lebomló hulladékon 
kívül egyéb hulladékot is találták, azt a kollégák 
egy figyelmeztető cédula kíséretében otthagyták. 
Ez a jövőben többször is előfordulhat, így kérjük  
a tisztelt lakosságot, hogy fogadják meg a kéré-
seinket és szabályszerűen gyűjtsék a hulladékot, 
elkerülve ezzel a jövőbeni kellemetlenségeket! 
Sok esetben még mindig nejlonzsákban teszik  
a gyűjtőedénybe az amúgy tiszta lebomló hulladé-
kot. Többször hangsúlyoztuk, hogy a nejlonzacskó 
nem tud komposztálódni, így vagy ömlesztve, 
vagy pedig biológiailag lebomló szemeteszsákban 
tegyék az edénybe a hulladékot. 
Továbbra sem lehet a bioedényben elhelyezni  
a következőket:

• papír-, műanyag- és fémhulladékok;
•  kövek, kavicsok, építési hulladék (a fűvel 

összegereblyézett kavicsot sem!);
• pelenka(!);
• kommunális hulladék;
• csontok;
• 10 cm-nél nagyobb átmérőjű ágak, gallyak;
• gyökerek;
•  a korábbi években megengedett volt a 

konyhai papírtörlő és a papír zsebkendő, de 
kérjük, a jövőben már ezt is a kommunális 
edényben helyezzék el.

Bízunk a lakosság együttműködő közreműködé-
sében!         Tisztelettel:

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

A külső vakolatot leverték, a 
régi, használhatatlan nyílászá-
rókat kivették, és az elhanyagolt 
udvari részeket is megtisztítot-
ták. Az egykori lengyár épületé-
ben aljzatbontást végeznek. 
A nagy beruházás egészen őszig 
ütem szerint haladt. Pálinkás 
Róbert, a Helikon Kastélymú-
zeum igazgatója adott arról 
tájékoztatást, hogy sajnos azzal 
kellett szembesülniük, hogy a 
néhány éve készített faanyagvé-
delmi szakvélemény, amely a te-
tőszerkezetre vonatkozott, már 
nem megfelelő. Időközben a 
tetőanyag romlott, és új szakvé-
leményt kellett kérni. A műem-
lékvédelmi hatóság bevonásával 
készültek a tervek, hogyan lehet 
a tetőket átépíteni. Hogy kell-e 
hozzá többletforrás, az hama-
rosan kiderül. Kora tavasszal 
elkezdődtek a közműépítési 
munkálatok, a szabad terület 
több pontján pedig dolgoznak a 

Balatoni Múzeum munkatársai, 
a Göcseji Múzeummal közösen 
végzik az építkezés területén a 
régészeti feltárásokat. 
A feltárás során eddig egy gö-
dörben csontvázas sírt találtak, 
a szennyvízgyűjtő akna terüle-
tén pedig valószínűleg egy késő 
római kori falszakaszt sikerült 
feltárni. Április végéig még 
biztosan folynak a munkálatok. 
A közelmúltban ismét jelentős, 
négymilliárd forint forráshoz 
jutott a Helikon Kastélymú-
zeum. Ebből kb. 1,5 milliárd 
kerülhet Fenékpusztára, amiből 
megújul a borjúistálló homlok-
zata és tetőszerkezete, és egy 
postakocsi-fordulót építenek 
meg, ami a felújítás második 
üteméhez tartozó postakocsiút 
kiépítésének része lesz. A máso-
dik ütem tervezése már zajlik. 

A munkaterületet még az idei 
évben átadják a kivitelezőnek. 

2020-ban egy közel 1,5 milliárd forintos pályázati forrás-
nak köszönhetően elkezdődött a majorság fejlesztése 
Fenékpusztán. A kiskastély és a hozzá tartozó épület-
együttes bontási munkálatait már 90%-ban elvégezték. 
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Korszerű fémszekrényeket vásároltak,  
és gázkezelték a fa- és textilgyűjteményt 
is a Balatoni Múzeumban 

A támogatásból négy darab korszerű, 
a múzeum igényei szerint egyedileg 
gyártott fémszekrényt vásároltak.  
A tűz- és kártevőbiztos tárolókban az 
intézmény értékes textíliagyűjtemé-
nyét fogják elhelyezni. A viseleteket 
és díszes terítőket – a járvány miatti 
zárvatartást kihasználva – most át-
mossák és vasalják. 
A négy darab fémszekrény beszerzése 
mellett két raktár gázosítására volt 
lehetőség a pályázati támogatásból.  
A textíliáknál a moly, míg a fatárgyaknál a szú és más ha-
sonló rovarok károsíthatják a muzeális értékeket. 
A Balatoni Múzeum jelentős – több mint 11 ezer tárgyat 
számláló – néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, ennek 

védelmét szolgálta a gázosítás. Ennek keretében egy gáz-
mester érkezett az épületbe. A két raktár nyílásait lezárta, és 
speciális gázzal kezelte a helyiséget, aminek köszönhetően a 
különböző kártevők elpusztultak. 

Az intézmény a Nemzeti Kul-
turális Alap pályázatán nyert 
négymillió forint támogatást 
néprajzi gyűjteményének állo-
mányvédelmére. 
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A koronavírus-járvány idejében nem hallhatja személyesen 
Bajzik Lajosné Panni verseit az irodalomkedvelő közönség. 
A korábbi években is sikeresen pályázott verseivel, szinte min-
den témában bekerült egy-egy írása irodalmi antológiákba. 
2020-ig tizenöt antológiában volt olvasható költeménye, több-
nyire a Balatonról, az emberekről és világról alkotott vélemé-
nyével. 2021-ben már három megjelent antológiában olvasha-
tó költeménye. A Szárnypróbálgatók és a Hogy verselek című 
kötet után a napokban megjelent a Szerelmemnek Bálint-nap-
ra című jubileumi antológiában egy szívhez szóló verse, amit 
férjének írt az 50. házassági évfordulójukra. Bajzikné Panni 
naponta papírra veti gondolatait. Legújabb kötetének össze-
állítása is elkészült már, mely témák szerint válogatva száz 
verset tartalmaz a Balatonról, az érzelmekről, de a legújabbak 
között található tréfás társadalomkritika is. 
Az új kötet várhatóan júniusban jelenik meg. 

A keszthelyi peda-
gógus többek mellett 
Romhányi József, 
Karinthy Frigyes 
és Weöres Sándor 
műveiből válogatott. 
Azért döntött a vidám 
hangvételű strófák 
mellett, mert szerinte 
a pandémia okozta ne-
hézségeken, a bezárt-
ságon csak jókedvvel 
lehet túllendülni. Az 
előadásban kiemelt 
figyelmet kapott Rom-
hányi József. Csányi 
Zoltán szerint csoda, ahogy a szavakkal bánt a „rímhányó” 
névvel is illetett költő.
Az előadó és a Goldmark Károly Művelődési Központ 
vezetése szerette volna élőben, személyesen bemutatni a kö-

zönségnek a verscsok-
rot, de a vírus miatt 
ezt nem tehették meg. 
Osvald Bálint igazgató 
elmondta, hogy az em-
bereknek a kultúrához 
való hozzáférése na-
gyon beszűkült, ezért 
hiánypótlóak az ilyen 
televíziós tartalmak. 
Mindemellett már 
nagyon várják, hogy 
személyesen köszönt-
hessék közönségüket. 
A tévéműsor mel-
lett ablaktárlattal is 

készült a magyar költészet napjára a művelődési központ. 
Több mint száz József Attila-verssel dekorálták ki a várost. 
A színház hirdetőfelületei mellett több keszthelyi üzlet és 
vendéglátóegység kirakatába is helyeztek el strófákat.

Vidám verscsokorral ünnepelte a költészet napját a Keszthelyi TV és Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont. Csányi Zoltán állította össze a humoros, és a magyar nyelv gazdagságát bemutató produkciót. 

Versbe öntött gondolatok

Vidám verscsokor a költészet napján

A komatálak „célba értek”
Két évtizede, 2001 óta gyűlnek össze a húsvétot követő első 
vasárnap a Család Iskola diákjai, tanárai, szülők és civilek, hogy 
egy régi néphagyományt ápoljanak. Idén nem volt vonulás, a ko-
matálak azonban „célba értek”. A járványügyi helyzet miatt csak 
nagyon szűk keretek között keresték fel a határjárók a város temp-
lomait és a városházát. Keszthely Város Önkormányzata nevében 
Csótár András önkormányzati képviselő, az Emberi Erőforrások 
Bizottsága elnöke fogadta és vette át a komatálat a pedagógus 
házaspártól, Keszey Tivadartól és Molnár Zsuzsannától. 
A fehérvasárnap elnevezés arra utal, hogy a nagyszombaton 
keresztelt katekumenek ekkor vetették le fehér ruhájukat. Amikor 
a felnőttkeresztség helyett az újszülöttek megkeresztelése terjedt 
el, Magyarországon szokásba jött, hogy ezen a napon választották ki a következő gyermek számára a keresztszülőt, vagyis 
a komát, és ezt komatál küldésével fejezték ki. Innen ered, hogy a résztvevők is komatálakat készítenek, mely húsvéti tojást, 
cukorpercet és bort tartalmaz. A komatálakat mindenhol viszonozzák egy cseretállal, így erősítve a baráti kapcsolatokat. 
Fehérvasárnap szokás volt a határjárás. Mivel Keszthely határai nagy távolságban vannak, ezért a templomokat járták körbe 
minden évben a résztvevők. 

Jantász Ferenc piacüzemeltetési ágazatvezető elmondta: az országban már 
több városban felállított kupakgyűjtő szívek mintájára készítette el a VÜZ 
Kft. Keszthelyre is saját példányát. Ezzel a gyűjtővel több céljuk is van az öt-
letgazdáknak. Egyrészt a környezetvédelem miatt szerettek volna kihelyezni 
egy tárolót. Másrészt az összegyűjtött műanyag kupakokat jótékonysági célra 
ajánlják fel: az SMA2 betegségben szenvedő Horváth Noel gyógyulásához 
szükséges, 730 millió forintba kerülő kezeléshez szeretnének általuk hozzá-
járulni. Egy hét alatt már félig meg is telt a szív alakú gyűjtő, kérik továbbra 
is a lakosságot, hogy ne dobják ki a sokak számára haszontalan, ellenben 
értékes, újrahasznosítható műanyagot. Gyűjtsék, vigyék a keszthelyi piacra, és támogassanak ezzel nemes célokat.

Keszthelyen is található már kupakgyűjtő pont, 
ami a Keszthelyi Városi Piacon kapott helyet.

Környezetvédelem és jótékonyság

Voltak olyanok, akiknek vissza kellett utasítani 
a munkáját, mert nem feleltek meg a kiírásnak. 
Olyan is akadt, aki ajándék verssel lepte meg a 
könyvtár dolgozóit a határidő lejárta után. Így 
összesen 23 vers felelt meg a kiírásoknak. A 
könyv és az olvasás témakörében kellett rímbe 
szedniük gondolataikat azoknak, akik részt 
szerettek volna venni a megmérettetésen. A 
költemények már olvashatók az fgyvk.hu olda-
lon. A közönségdíjas alkotás a szavazók voksai 
alapján kerül ki, április 30-ig lehet választani. 
A verseny szervezői azért szerettek volna ilyen 
hosszú időt hagyni, hogy mindenkinek legyen 
lehetősége az összeset végigolvasni. Szavazni 
ugyanis egy e-mail-címről csak egy műre lehet. 
A közönségdíjas alkotás mellett a könyvtár dol-
gozói kiválasztják saját különdíjasukat, valamint 
a zsűri is odaítéli a legjobbnak járó kitüntetést. 
A pályázók oklevélben, a díjazottak ajándékban 
is részesülnek majd.

Tizenkilenc főtől 26 alkotás érke-
zett a Fejér György Városi Könyvtár 
magyar költészet napjára meghir-
detett versíró pályázatára. 

Keresik  
a legjobb verset

JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar együttesen 
Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékeny-
sége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város 
érdekében egyaránt. 
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javas-
latokat, a javaslattétel feltételei Keszthely Város honlapján (http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) 
megtalálhatók.
A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2021. május 31. (hétfő) 
napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, 
Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely Város honlapjáról  
(https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/
titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester



12 Balatoni KRÓNIKA   2021. Április 23. 132021. Április 23.   Balatoni KRÓNIKA

Elindult a balatoni hajózási szezon

Keszthelyen a Balaton legrégebbi hajójával, a Helkával 
lehet egyórás kört tenni, amely során az érdeklődők egé-
szen Vonyarcvashegyig gyönyörködhetnek a táj nyújtotta 
szépségekben, és a balatoni hajózás élményét is élvezhe-
tik. A kikötőből napi négy sétahajó indul szombaton és 
vasárnap, nyáron azonban a népszerű programhajók is 
elérhetőek lesznek.
A Balatoni Hajózási Zrt. kiemelt figyelmet fordít a jár-
ványügyi szabályok betartására. Ennek értelmében a ha-
jók zárt és nyitott utasterében, valamint a kikötők terü-
letén is kötelező a szájmaszk viselése. Az ajánlott másfél 
méteres távolság betartásának érdekében korlátozzák a 
szállítható utasok számát, emiatt a megváltott menetje-
gyek kizárólag a jegyen szereplő, adott időpontra szóló 
utazásnál használhatók fel. Emellett a büfészolgáltatás is szünetel. A BAHART bízik a jó szezonban, a 175. jubileum alkalmából 
pedig több programmal és újdonsággal is készül. Így például hangsúlyt fektettek a hajópark megújítására, erre mintegy 200 millió 
forintot fordítottak. Megújult az idén 130 éves Helka is, itt a bútorzat kárpitozására került sor.

Április első hétvégéjén startolt el a Balatoni Hajózási Zrt. 175. szezonja. Húsvétkor elindultak a menetrend 
szerinti járatok és a sétahajók is. 

A Balaton és a klímaváltozás

A Balaton 1863-tól, a vízleeresztő zsilip megépítésétől 
szabályozott tónak számít. A szabályozás elvei és prioritásai 
napjainkig többször változtak, amelyet a vízleeresztő zsilip 
és a Sió-csatorna kapacitása, valamint a társadalmi elvárások 
határoztak meg. A tó a vízfelületéhez viszonyítva kis vízgyűjtő 
területtel és kifejezetten kis átlagvízmélységgel rendelkezik, 
ezért az időjárás rövid és hosszú távú hatásaival szemben 
nagyfokú érzékenység jellemzi. Az éghajlatváltozást kutató 
szakemberek véleménye szerint bár sokéves viszonylatban 
nem változik a csapadék átlagos mennyisége, azonban az 
eloszlása szélsőségesebbé válik. Az átlagosnál szárazabb évek-
ben, évcsoportokban történő előfordulása halmozódó vízhi-
ányt, egyben a vízgyűjtő terület kiürülését eredményezik. Ez 
volt tapasztalható a 2000-es évek elején, amikor hosszan tartó 

aszályos időszak következtében a tó vízszintje 23 centiméter-
re, jelentősen a minimális vízszint alá süllyedt. Ekkor vetődött 
fel először a tó átlagvízszintjének növelése mint a saját élő 
mederben való tározás lehetősége.
A projekt egyik fő eleme a környezeti hatástanulmány, 
amelynek alapvető feladata a vízszintszabályozás és az ég-
hajlatváltozás közötti összefüggések feltárása volt. A környe-
zeti hatástanulmány megállapításai alapján lehetővé vált a 
Balaton üzemrendjének módosítása, a nyári időszakban 120 
centiméter maximális szabályozási szint előírásával. Az így 
megnövekedett mennyiségű víztömeg tartalékot képezhet a 
megnövekedett párolgású melegebb hónapokban, csökkentve 
az extrém alacsony vízállású időszakok előfordulásának való-
színűségét. A környezeti hatástanulmány tartalmaz javaslatot 

a szabályozási szint megemelésének a vízi és parti tájék élő-
világára, valamint a művi-települési környezetre gyakorolt 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére is. Ezek ütemezett 
végrehajtására intézkedési terv készült, az előkészítő terve-
zés megkezdődött. A vízszintszabályozás változása indo-
kolttá tette a partvonal-szabályozási tervek felülvizsgálatát 
is a 44 parti település vonatkozásában, amely szintén meg-
történt a projekt keretében. A KEHOP céljaihoz kapcsolódó 
iszapvándorlási modell, valamint a mederkotrási tervek ki-
dolgozásához elkészült a Balaton mederanyagának minősé-
gi és mennyiségi felmérése. Elkészült a Balaton nádgazdál-
kodási terve is. A projekt során beszerzett monitoring- és 
informatikai eszközök a későbbiekben hozzájárulnak a zajló 
folyamatok pontosabb megismeréséhez.

Ismét az online térbe költözött 
a Zöld Zala vetélkedő
Már több mint tíz éve szervezi meg a Fejér György Városi Könyvtár a Zöld Zala vetélkedőt. Az általános iskolák felső 
tagozatos diákjainak szánt megmérettetés tavaly óta az online térben található meg. Az idei feladatok fókuszában 
Keszthely áll. Itt a növényvilággal, a hulladékgazdálkodással és az év élőlényeivel kapcsolatban találhattak izgalmas 
feladatokat az érdeklődők. A megoldásokat nem kellett fejből tudni, iránytűt is biztosítottak a szervezők, hogy milyen 
forrásokat használhatnak a játékosok ahhoz, hogy megtalálják a helyes válaszokat. A könyvtárosok hangsúlyozzák, 
nemcsak a keszthelyiek, hanem a környéken élők válaszait is szívesen fogadták. Az első forduló meghirdetését követően 
több válasz érkezett a térségből, nemcsak diákok, de felnőttek is szívesen vettek részt rajta. Számukra április 15. volt a 
határidő. A második forduló április 16-tól május 7-ig tart. Ezt követi később az eredményhirdetés.

A csonkolás nem faápolás
Gyakori vitatéma a városlakók között, hogy a házuk előtt megtalálható fa, az utcájukban megtalálható 
fasor metszéseként elfogadható módszer-e a csonkolás. Sokan úgy gondolják, hogy ez a beavatkozás 
káros a fára nézve, mások szerint nincs más megoldás. E fontos témával kapcsolatban lapunk kérdé-
seire Tóth-Tanner Balázs minősített faápoló, az Alpingreen Kft. ügyvezetője válaszolt.

Szükség van-e a városokban a fák 
csonkolására?
Ha egy, a városba érkező laikust, 
például egy turistát kérdeznénk meg, 
egyértelműen válaszolni tudna erre, 
függetlenül attól, hogy szakmabeli-e. 
Egy fa a maga impozáns megjelenése, 
habitusa mellett a vizuális varázsával 
festi a tájat, teszi természetessé és élhe-
tővé azt. Ezzel szemben egy csonkolt és 
torz fákból álló környezet – melyet egy 
fotó segítségével szeretnék bemutatni 
– taszítja és szomorúsággal tölti el a 
látogatót, nem követendő példa.
Tudnunk kell, hogy a város katalizáto-
rai a fák, melyek az autókból, motorok-
ból kibocsájtott káros anyagokból, pél-
dául szén-dioxidból oxigént állítanak 
elő. Ezt a folyamatot a lombkoronában 
található egészséges falevelek végzik 
a napfény segítségével, mely folyamat 
a fotoszintézis. A szakembereknek 
a faápolásra kell törekedniük, mely-
nek célja a fa megóvása és erősítése, 
egészségének javítása, biztonságának 
megőrzése, helyreállítása, védelme, 
vagy annak szakszerű metszése. A 
faápoló minden esetben a faegyed 
érdekeit tartja szem előtt, szorosan 
együtt dolgozik a favizsgálóval, és a 
legjobb módszert alkalmazza, akár 
szakvélemény alapján. Ezzel szemben a 
csonkolás nem elfogadott eljárás. Azok, 
akik így dolgoznak, komoly károkat 
okoznak, melynek következménye a fa 
állapotának jelentős romlása, pusztulá-
sa és elhalása.

Milyen jövője van 
annak a fának, 
amit megcson-
koltak, szemben 
azzal, amelyiken 
szakszerű faápo-
lást végeztek?
Fontos tudnunk, 
hogy a nagymér-
tékű lombkorona-
csökkentés inten-
zív hajtásfejlesztést 
és gyökérelhalást 
jelent a fa számára. Ezt egy koráb-
ban lecsonkolt közönséges platán 
példáján keresztül szeretném szemlél-
tetni: a fa egy emelőkosaras autóból lett 
lecsonkolva, tulajdonképpen félbe lett 
vágva. A vágási felület bekorhadt, és a 
kambiumból (osztódó szövet) számos 
megújuló hajtást hozott, melyek egy év 
múlva elérték a fa korábbi magasságát. 
Ez a beavatkozás gyökérelhalást és 
gesztkorhadást okozott. A farész teljes 
mértékben egy tölcsér alakú korha-
dáson megy át, így a hajtások nem a 
statikailag erős farészből, hanem csak 
a kéreg alatti kambiumból fejlődnek, 
melyek viharban letörnek, kifordulnak 
a korábbi csonkolásnál.
Mivel nem történt úgynevezett hajtás-
válogatás, odúkezelés, sebkezelés és 
vágásfelület-fertőtlenítés, ezért a fában 
lévő víz megfertőződik, és különböző 
gombák, baktériumok támadhatják 
meg a szabálytalanul lecsonkolt faegye-
det. Ez a folyamat visszafordíthatatlan, 

és a faegyed a termőhely által megen-
gedett idő előtt elpusztul, elszárad.
Ökológiai vonatkozásban ugyanerről a 
példányról elmondható, hogy a cson-
kolás előtt a fa szén-dioxid-megkötő 
képessége egy vegetációs időszakra 
kiszámítva 955 kg, oxigéntermelése 
pedig 1052 kg. Csonkolás után előbbi 9 
kg, utóbbi 10 kg értéket mutat, és még 
nem is említettük meg a fák pormeg-
kötéséből és párologtatásból kiszámít-
ható értékeiket.
A fenti példa is jól szemlélteti, hogy a 
fák ápolásához a szaktudás elenged-
hetetlen. Kihangsúlyozom ismét: a 
csonkolás nem elfogadott módszer. 
Akik így dolgoznak, komoly károkat 
okoznak, melynek következménye a fa 
pusztulása. Közterületi fák metszésé-
hez nem favágókat, hanem minősített 
faápolókat kell megkeresni, ha fontos a 
környezet megóvása.

A fotón látható facsonkolás nem követendő példa

„A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása 
az élővilágra” címmel valósított meg projektet a Széchenyi 2020 program keretében az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma. A projektre az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya 320,69 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.
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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 beíratni, nem kell személyesen 
megjelennie az intézményben, hanem a pontos létszám és a tagintézményi óvodai csoportok kialakítása céljá-

ból 2021. április 25. és május 5. napja között az alábbi szándéknyilatkozatot kitöltenie 
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 önkormányzat honlapján: 

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

HIRDETMÉNY
Sétálóutcai üzlethelyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a 
Keszthely, Kossuth Lajos u. 12. sz. alatt található, belvárosi, ön-
kormányzati 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 
tevékenység esetén 166.158,- Ft/hó+áfa (az egyéb tevékenysé-
gekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 269/2020. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti közterü-
leten árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület 
bérelhető. A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely 
további 5 évvel meghosszabbítható.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. 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 
felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-580, 83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett 
időpontban 2020. április 28-áig a helyiség megtekinthető.

Nagy Bálint polgármester

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
anyakönyvvezetői munkakörének 

betöltésére.
További részletek és a pályázati kiírás 

teljes terjedelemben megtalálható 
Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. május 31.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

VÉRADÁSOK 
MÁJUSBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete 
és a Keszthelyi Kórház vérellátója májusban 
is várja a véradókat. Május 3-án (13–16 óra), 
4-én (15–18), 10-én, 13-án, 17-én, 20-án, 27-

én, 31-én (mindegyik alkalommal 13 és 16 
óra között) tartanak véradást a vérellátóban. 

Zalaapátiban, a Falumúzeumban  
május 4-én (14–18) lesz véradás.
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