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Hitelesen a projektekről 
– sajtótájékoztató az önkormányzati 

beruházások folytatásáról

Hotelépítéstől a kastély-
fejlesztésekig 

– interjú Manninger Jenő  
országgyűlési képviselővel

Minden lépés fontos
– Balatoni Krónika portré 

Pampetrics Milánról

Köszönet! Rendhagyó balatoni szezonnyitó!
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Köszönetkoncert és Balaton-koszorúzás

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. május 21-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.
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 

Rendhagyó megnyitóval indult a szezon május 1-jén Keszt-
helyen. Az elmúlt évek szokásaitól eltérően a Keszthelyi 
Kórház bejáratánál Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
köszöntötte az egészségügyi dolgozókat. 

Minden

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

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

a mai nők helytállása

Nagy Bálint elmondta, az elmúlt egy 
évben megfeszített munkát végeztek 
az egészségügyben tevékenykedők és a 
mentők, amiért Keszthely városa rend-
kívül hálás. Hozzátette, a szezonnyitó 
olyan program, amely a pandémia idején 
sem maradhat el, de azért, hogy az idei 
szezont el lehet kezdeni, köszönet illeti a 
Keszthelyi Kórház és a Keszthelyi Men-
tőállomás munkatársait. Az eseményen 
részt vett Keller András Kossuth-díjas 
hegedűművész, a Concerto Budapest 
zenekar igazgatója. A Keszthelyi Kórház 
előtt Bartók Béla műveivel mondtak 
köszönetet az egészségügyeseknek.

– Május 1-jén Keszthelyen hagyomány 
a Balaton megkoszorúzása, amellyel 

megnyitjuk a balatoni szezont, várva a 
városunkba látogató turistákat – fo-
galmazott a polgármester. – A tavalyi 
évben a koronavírus-világjárvány 
miatt ez a szép hagyomány rendkívüli 
módon, teljesen szűk körben tudott csak 
megvalósulni. Sajnos az idei év még 
mindig a járvány elleni küzdelemről 
szólt nemcsak Keszthelyen, de hazánk-
ban, és a világ valamennyi országában. 

Keszthely önkormányzata kiemelt 
tisztelettel gondol mindazokra, akik az 
egészségügyben, a szociális ellátásban 
dolgoznak és küzdenek mindennap. 

A Keszthelyi Kórház és a Keszthelyi 
Mentőállomás munkatársain keresztül 
szeretnénk jelképesen köszönetet mon-
dani minden egészségügyi dolgozónak, 
mert úgy gondoljuk, hogy az ő áldozatos 
munkájuk nélkül nem indíthatnánk el a 
turisztikai szezont a Balatonnál sem. Kö-
szönetemhez csatlakozott Keller András 
Kossuth-díjas hegedűművész úr is, aki a 
Concerto Budapest Magyarország vezető 

nagyzenekarának művészeti igazgatója 
és karnagya. Nem titok, hogy Keszthely 
városa és a Concerto Budapest hosszú 
távú együttműködési megállapodást 
készít elő, amely a jövőt illetőn számos 
szép művészeti produkciót fog hozni 
városunkba. 

Ezt követően a Balaton-parton sor 
került az ünnepélyes zászlófelvonásra, 
majd a cserkészek közreműködésével 
megkoszorúzták a Balatont. Az ünnep-
ségen részt vett Manninger Jenő, a térség 
országgyűlési képviselője és Vozár Péter-
né alpolgármester is. Ezzel kezdetét vette 
az idei nyári szezon Keszthelyen. A város 
polgármestere elmondta, bízik benne, 
hogy egy erős nyarat mondhat magá-
énak Keszthely, ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy a Keszthelyen élők 
és a városba érkező vendégek fokozot-
tan figyeljenek a járványügyi szabályok 
betartására. 
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Ismét megérkezett Keszt-
helyre a tavalyi év egyik 
legnagyobb és legnép-
szerűbb attrakciója, az 
óriáskerék. A Balaton-par-
ton felállított ötven méter 
magas szerkezet az egyik 
legnagyobb az országban, 
az érdeklődők madártáv-
latból vehetik szemügyre 
a várost és a Keszthelyi-
öblöt. 
Az óriáskerék indítása 
alkalmából Csótár András 
önkormányzati képviselő, 
az Emberi Erőforrások 
Bizottsága elnöke kiemel-
te: kedvelt attrakcióként 

idén is Keszthelyen forog 
Magyarország egyik legna-
gyobb óriáskereke a helyiek 
és a turisták örömére. Hoz-
zátette: bízik benne, hogy 
szép és eredményes nyara 
lesz a városnak, a lakóknak, 
s a városba látogatóknak 
egyaránt.
Az óriáskerék mindennap 
üzemel, hétköznap délután 
2-től este 8-ig, szombaton 
11-től este 10-ig, vasárnap 
pedig 11-től este 8-ig lehet 
felszállni. A jegyár kétezer 
forint, a keszthelyi lakosok 
azonban idén is kedvez-
ményt kapnak. Fontos, 

hogy az óriáskeréken is be 
kell tartani a járványügyi 
előírásokat, így kötelező a 
maszkviselés, a szolgálta-
tást pedig csak azok vehetik 
igénybe, akik rendelkeznek 

védettségi igazolvánnyal, 
illetve a velük együtt érkező 
18 év alattiak. A város 
vezetése bízik benne, hogy 
idén is sokan használják 
majd az óriáskereket.

Húsvét óta él a város hivatalos turisztikai közösségi oldala. Mindennap új tartalom jelenik 
meg a platformon. Nagy sikere volt már a Simon Böskéről készült összeállításnak, valamint a 
múlt hétvégén nyílt teraszokat szimbolizáló, Festetics-szobornál készült fotónak is. Legutóbb a 
részben a Festetics-kastélyban forgatott sorozatról is beszámoltak. Az oldal nagyon népszerű, 
már közel 7000 követője van. A közösségi oldalakon a napi posztok mellett aktuális program-
kínálatokat, a helyi szolgáltatókat és a város turisztikai fejlesztéseit is be kívánják mutatni. Az 
oldal kezelői bíznak abban, hogy a turisták mellett a helyi és a térségbeli közönség számára is 
szolgálhatnak új, érdekes információkkal.

Növekvő népszerűséggel
Népszerű a Hello Keszthely oldal. Az indulás óta eltelt négy hét alatt már 

csaknem 6000 követővel rendelkezik a platform, melyen Keszthely látnivaló-
iról, nevezetességeiről és programjairól találnak információt az érdeklődők.  

A Facebook mellett Instagramon is elérhetőek a turisztikai érdekességek.

Hitelesen az önkormányzati projektekről

A polgármester hangsúlyozta: nagyon 
fontosnak tartja, hogy a keszthelyi 
emberek hiteles és korrekt tájékoztatást 
kapjanak a várost érintő történésekről, 
és ez alól azok a projektek sem kivételek, 
amelyek nem haladnak úgy, ahogyan 
kellene. Ezek a Városi strand területi 
operatív programból történő fejlesztései, 
a sörház-projektek, valamint a Kísérleti 
utcai óvoda felújítása.
– Az elmúlt másfél év során folyamato-
san szakmai, pénzügyi és jogi egyezte-
tések sorával próbált az önkormányzat 
minden segítséget megadni a négy 
projekt kivitelezését közbeszerzés során 
elnyert fővállalkozónak, hogy haladjon a 

kivitelezéssel – fogalmazott. – A Városi 
strand esetében hosszas egyeztetésekkel 
sikerült egy olyan megoldást találni, 
amely során úgynevezett engedményes 

szerződéssel a fővállalkozó javaslatára 
egy helyi alvállalkozó fogja befejezni a 
munkálatokat. A munkálatok most már 
lendületesebben haladnak, és ami a leg-
fontosabb: nem akadályozzák a júniusi 
strandnyitást.
Elmondta: a két sörház-projekt esetében 
sajnálatos módon február 5-én büntető-
eljárást kellett hogy kezdeményezzen is-
meretlen tettes ellen az önkormányzat, a 
múlt héten pedig a kivitelezői szerződés 
felmondására is sor került. A kivitelező-
től láthatóan nem várható szerződéssze-
rű teljesítés, így a szerződés felmondásra 
került, és egy új, nyílt közbeszerzéssel 
szeretnének másik vállalkozót találni a 

projekt befejezésére.
– A Kísérleti utcai óvoda felújítása a 
legnehezebb kérdés, hiszen közvetlen 
hatással van a keszthelyi családok életé-

re. Mivel minél előbb szeretnénk azt is 
befejezni, és ha a kivitelező fővállalkozó 
az ütemterv szerinti vállalásait nem 
tartja be, akkor ennek a szerződésnek a 
felmondását is kezdeményezni fogom 
a képviselő-testületnél. Nyílt közbe-
szerzési eljárással mielőbb új kivitelezőt 
kell találnunk, aki be tudja fejezni ezt a 
projektet. Ugyan vannak olyan hangok 
a városban, hogy miért nem bontottunk 
szerződést korábban, erre az a válaszom, 
hogy a jogi keretek között, felelősséggel 
lehet csak ilyen döntést meghozni, és a 
szakemberekkel, hatóságokkal egyeztet-
ve ennek most jött el az ideje. Továbbra 
is rendszeresen tájékoztatom a lakossá-
got a projektek haladásáról – tette hozzá 
Nagy Bálint.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

„Hiteles tájékoztatás az önkormányzati projektek állapotáról” cím-
mel tartott sajtótájékoztatót Nagy Bálint, Keszthely polgármestere. 
A sörház, a Kísérleti utcai óvoda és a Városi strand TOP-projektjei 
kerültek szóba.

Elindult az óriáskerék

Végre nyitva, újdonságokat kínálva
A szabályok értelmében a négymil-

liomodik beoltott után megnyithattak 
a kulturális intézmények. Így Keszt-
helyen is várják a látogatókat május 
elsejétől a múzeumok és a Goldmark 
Károly Művelődési Központ.

A Helikon Kastélymúzeum hat 
kiállítása újra várja a látogatókat 
május 1-jétől. A múzeum – több más 
kulturális intézménnyel együtt – nov-
emberben zárta be a kapuit a járvány-
helyzet miatt, azóta nem fogadtak 
látogatókat. Az első hétvégén extra 
szolgáltatásokkal várták a gyere-
keket és a felnőtteket is. Védettségi 
igazolvány birtokában látogathatók 
a kiállítások, az okmány meglétét el-
lenőrzik. A kastélypark bárki számára 
szabadon látogatható.

A Majormúzeum is készül a 
nyitásra, az intézmény azonban még 
nem látogatható ezen a hétvégén. 
Várhatóan heteken belül megnyitják 
a kapukat, a hónap végére pedig már 
programokat is terveznek a major-
ban. A Balatoni Múzeum szintén 
látogathatóvá vált szombattól. Ott 
az állandó kiállításokat láthatják az 
érdeklődők, de a 10. MŰSZAK-on 
készült alkotásokat bemutató tárlat 
is fent marad. Májusban új időszaki 
kiállítást és családi napot is terveznek. 
Emellett elkészült a múzeum appliká-
ciója, amely segítségével kincskeresé-
sen is részt vehetnek az érdeklődők. 
A tavaly kialakított szabadulószobába 
is lehet időpontokat foglalni. Ez a jár-
ványhelyzet miatt még nem fogadott 

látogatókat, így az érdeklődők egye-
dülálló élménnyel gazdagodhatnak. 
A Balatoni Múzeum szolgáltatásai is 
csak védettségi igazolvánnyal vehetők 
igénybe. 

A Goldmark Károly Művelődési 
Központ is nyitott, a nagyrendezvé-
nyek azonban előkészítést igényelnek, 
így azokra még várni kell a közön-
ségnek. A szakkörök, kiscsoportos 
foglalkozások azonban látogathatók 
lesznek, és a kiállítások is szervezés 
alatt állnak. A Belvárosi Múzeumok 
szintén megnyitották a kapuikat, 
10-től 17 óráig várják a látogatókat, 
júliustól szerdánként hosszabbított 
nyitvatartással várják az érdeklődő-
ket. Valamennyi tárlat csak védettségi 
igazolvánnyal látogatható.
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Hotelépítéstől a kastélyfejlesztésekigHotelépítéstől a kastélyfejlesztésekig

A Helikon Kastélymúzeumban és 
Fenékpusztán ugyancsak nagyszabású 
tervek valósulnak meg. S mindeközben 
beindultak a városban és környékén az 
útépítések és felújítások, de a Magyar 
Falu Program keretében is zajlanak 
a fejlesztések. Minderről Manninger 
Jenővel, a térség országgyűlési képvise-
lőjével beszélgettünk.

– Az oltások növekedésével ütemezet-
ten nyit az ország. Hogy látja a vírus-, 
illetve az oltási helyzetet?
– Most az oltás a legfontosabb, és az, 
hogy mindenki oltassa be magát, s 
egyúttal tartsa be a távolságtartás és a 
maszkviselés szabályait, így fokozato-
san megszűnhet a járvány – mondta 
Manninger Jenő. – Köszönet addig is 
mindenkinek, aki ezt tette és külön az 
egészségügyben dolgozóknak, nehéz 
időkön leszünk túl.

– Beindultak a turizmus jövőjével 
kapcsolatos beruházások Keszthelyen. 
Szálloda épül a Via Hotel helyén, 
megújul a Hotel Helikon. Tervezik 
a Balaton-part fejlesztését, ami az 
elhangzottak szerint hosszú évtizedek-
re meghatározza a város arculatát, 
gazdasági életét. Mit jelentenek e 

fejlesztések Keszthely, 
a térség számára?
– A járvány alatt 
is folyt a munka, 
elkezdődött a Bala-
ton-parton a hotelek 
építése, felújítása és 
az egész keszthelyi 
partra vonatkozó 
tervezés. Szállodákra 
Keszthelynek nagy 
szüksége van, de sok 
a beépítetlen terület 
is. Egyetértek, hogy 
vigyázni kell, nehogy 
túlépítsük tájképi, 
környezetvédelmi 
szempontból a Ba-
laton partját. Egyes 

településeken ez a veszély fennáll, de 
Keszthelyen – ahol egy városias, be 
nem épített, elhanyagoltságot tükröző 
partszakasz található – szükség van 
a fejlesztésre. Természetesen a part 
ugyanúgy megközelíthető és hasz-
nálható lesz, mint eddig; sőt, újabb 
partszakaszok nyílnak majd meg. 
A beépítés mértéke is jóval kisebb lesz, 
mint amit a törvények, rendeletek 
megengednének. A fejlesztést a szállo-
dáknál a Kisfaludy-program támogatá-
sai, a part tervezésénél egy 400 millió 
forintos kormányhatározat kapcsán 
kapott pénz teszi lehetővé. 
A fő cél, hogy a keszthelyi partsza- 
kasz a főszezonon kívül is nagyobb 
vonzerőt gyakoroljon, sportolási és 
szabadidős tevékenységek miatt töb-
ben jöjjenek, ez a keszthelyi vállalkozá-
sok számára is fontos. 
A tervezet szerint nagyobb lesz a 
strand, több sportpálya és fedett 
sportlétesítmény lesz egy különle-
ges wellnessrészleggel, és figyelembe 
veszik a beérkezett javaslatokat, így 
jégpályát is terveznek. Több étterem is 
épülhet szép kivitelezésben. Kiépül egy 
gyalogút – több helyen széles sétány-
ként – a Helikon strand környékétől a 
Libás strandig.

– A Festetics-kastély újabb pá-
lyázatokat nyert, Keszthelyen és 
Fenékpusztán egyaránt zajlanak a 
munkák. 
– Keszthely másik fő fejlesztési prog-
ramja továbbra is a Festetics-örökség, 
és ehhez a kormányzat már biztosította 
is a pénzt. Nagyobb lesz a kastélypark, 
felújítják a főépület nyugati részét, a ki-
állítást is. Fenékpusztán a kastély épü-
lete és a mellette lévő istállók teljesen 
rendbe lesznek hozva kiállításokkal, az 
oda vezető Fenyves allén hintójárattal. 

– A városban és környékén tavasz 
lévén megkezdődtek az útfelújítások, 
útépítések. Hol zajlanak ezek, és mi 
a jelentőségük? Idén megépül a 71-es 
elkerülőn a tervezett körforgalom is…
– Ha már Fenékpuszta szóba került, 
jövő év elején kész lesz odáig a gyors-
forgalmi út. Ami az útépítéseket illeti, 
hamarosan átadják a munkaterületet, 
indul az elkerülő s a cserszegi út ke-
reszteződésében a biztonság érdekében 
a körforgalom építése. Folytatódnak 
az útfelújítások Várvölgy–Keszthely 
és Várvölgy–Zalaszántó között, de 
Keszthelyen is újulnak meg szakaszok: 
a városon belül idén a Lovassy út egy 
része lesz rendbe hozva. 

– A Magyar Falu Program keretében 
iskolák és egyéb intézmények újulnak 
meg, mit kell tudni ezekről?
– A környéken is sokat segít a Magyar 
Falu Program, Hévízen a bevezető 
út mellett, illetve Egregy és Karmacs 
között idén kerékpárút épül, s példá-
ul Zalaszántón tornaszoba. Továbbá 
uniós pénzekből épül tornacsarnok a 
Zalaapátiban s a Gyenesdiáson lévő is-
kolához, és rendbe hozzák a sármelléki 
iskolát, a vonyarcvashegyi tetejét. Az 
idei és a jövő év a hajrá ebben az uniós 
ciklusban, de már tervezzük a követ-
kezőt. Szeretném, ha ebből minél több 
jutna a keszthelyi belváros újjáépíté-
sére, megőrizve a nyugodt, barátságos 
kisváros jellegét.

Keszthelyen beindultak a turizmust szolgáló fejlesztések, az egykori Via Hotel helyén új szálloda épül, a 
Helikon Hotel megújul. Tervezik a Balaton-part megújítását, az ott megvalósuló beruházások évtizedek-
re meghatározzák majd Keszthely arculatát, jövőjét. 
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Keszthelyen és térségében intézmények,  
utak újulnak meg, s folytatódik a Magyar Falu Program
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Könyveket kapott Keszthely

Az ötszáz darab kötet elosztásában a 
könyvtár munkatársai is segítettek.  
A könyvadományból, ami tartalmaz 
történelmi regényeket, idegen nyelvű és 
turisztikai, valamint jogi szakirodalmat is, 
a napokban kapnak az oktatási intézmé-
nyek, a kórház és a bíróság is. Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere a napokban az 
angol író, William Somerset Maugham há-
rom regényéből 27 db-ot vitt az időseknek 
az Egyesített Szociális Intézménybe.  
A polgármester a könyvek átadásán tartott sajtótájékoztatón 
kiemelte, hogy jelenleg kevés kikapcsolódási lehetőségük 
van az otthonlakóknak, és egy jó regény kiváló alkalom 
a mindennapok színesítésére. Mint mondta, az elmúlt 
időszak nehézségeiben való összefogásra, az egymásra való 
odafigyelésre egy újabb példa a könyvajándék. Azért is volt 
fontos, hogy elsőként az idős emberek kapják meg az aján-

dék köteteket, mert a magányos időszakban egy tartalmas, 
jó könyv olvasása lélekben is feltölti az intézmény lakóit. 
A mozgásukban korlátozott idősek gyakran az olvasásban 
lelik örömüket. Nagyon sokat jelent nekik egy-egy jó olvas-
mány a mindennapokban.
A könyveket az intézmény vezetője vette át a polgármes-
tertől. Királyné Domaházi Csilla a 64 gondozott nevében 
köszönte meg az adományt.

A Fejér György Városi Könyv- 
tárba került az a könyvado-
mánycsomag, amit Keszthely 
városának ajánlott fel a budapes-
ti székhelyű Holnap Kiadó Kft. 
keszthelyi kötődésű ügyvezetője, 
dr. Milkovich Eszter. 
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„Minden egyes lépés fontos,  
ami a várost szolgálja”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Keszthely a szülővárosom, itt élek több mint harminc esztendeje. 
Igaz, volt egy kisebb kihagyás, hat évet Svájcban dolgoztam. De az-
tán 2015-ben a feleségemmel visszaköltöztünk, mert itt szeretünk 
élni – fogalmazott Pampetrics Milán fiatal keszthelyi vállalkozó, 
aki egyfajta mottóként azt vallja: minden egyes lépés fontos, ami 
Keszthelyt, annak jövőjét, szépülését, fejlődését szolgálja.

– Ha belegondolok, akkor elmondha-
tom, hogy minden Keszthelyhez köt. 
Kiskoromtól kezdve szakács szerettem 
volna lenni, el is végeztem az iskolákat, 
majd lehetőséget kaptam, hogy Svájc-
ban nyári szakmai tanfolyamon vegyek 
részt. A vizsgák ott is jól sikerültek, egy 
nagyon jó és szép gourmet étteremben 
szakácsként tevékenykedtem. Mikor 
a főnököm nyitott egy vinotékát, ott 
kezdtem dolgozni. Tapasztalataim vol-
tak, hiszen a szüleim Keszthelyen bor-
kereskedést üzemeltettek. Honvágyam 
végig volt, hiányzott a család, a barátok, 
illetve a szülővárosom. A feleségemmel 
úgy döntöttünk, hogy – hiába nagyon 
szép és jó az élet, jóléti a társadalom 
Svájcban – hazaköltözünk. A szüleim 
által évtizedek alatt felépített, működ-
tetett vinotékát üzemeltetem. Borke-
reskedés, bornagykereskedés vagyunk, 
éttermeknek, szállodáknak szállítunk. 
Úgy gondolom, hogy a tapasztalatszer-
zés után jó döntés volt a visszatérés.
Pampetrics Milán azt mondja, fontos, 
hogy az ember a szép dolgokat vegye 
észre és értékelje, bármerre jár, s persze 
a szülővárosában is.
– Harminchárom éves leszek, s sok 
mindent átéltem, sokfelé jártam a vi-
lágban. Mindig nyitott szemmel tettem 
ezt, s mindezek alapján úgy gondolom, 
hogy nagyon jó helyen élünk. Jó adott-
ságokkal, lehetőségekkel megáldott 
városról, térségről beszélhetünk. Szép 
nagyon a világ számos tája, de valahogy 
– talán mert itt születtem – számomra 
itt van a világ közepe. Az itt lévő szép 
és jó dolgokat mindenkinek meg kell 
látnia, észre kell vennie. Előfordul, hogy 
sokan panaszkodnak, negatív dolgokat 

mondanak a környezetünkről, ezeket 
én mindig cáfolom. Persze van jócskán 
tennivaló, melyeken változtatni kell. Én 
magam is azon vagyok, hogy mindig 
jobb legyen, ezért próbálok tenni is a 
lehetőségeimhez képest.
Részt vesz programok szervezésében, 
petanque-pályát alakított ki, de az ifjú 
vállalkozó örömmel látja a fejlesztéseket 
is.
– Lokálpatrióta embernek tartom 
magam, szeretném, hogy még tovább 
fejlődjön a város. Sok beruházást 
látok, melyek ezt a célt szolgálják, így 
például épülnek szállodák, megújul a 
Balaton-part, és a belvárosban is sok 
épület megújul. Úgy gondolom, minden 
egyes lépés fontos, ami Keszthelyt, 
a város jövőjét, szépülését szolgálja. 
Ezt a folyamatot pedig segíteni is kell. 
Persze nem elegendőek a beruházások, 
a fejlesztések, fontos, elengedhetetlen a 
közösségépítés is. Az önkormányzattal 
is együttműködve próbálok tevékenyen 
részt venni a munkában. Sok-sok éve 
édesapám kezdte szervezni a Bor össze-
hoz Keszthelyen programot, hat eszten-
deje már én koordinálom ezt a kedvelt 
rendezvényt, mely a KeszthelyFeszttel 
együtt zajlik. A Belvárosi Kereskedők 
Egyesületével a Street Fesztivál az, amit 
szervezünk. A borkereskedésünk mö-
gött van egy belső udvar, ahol igazi kö-
zösségi teret sikerült kialakítani, ott egy 
petanque-pályát hoztunk létre. Örülök 
neki, jó döntés volt, a pályán szinte 
mindennap teltház van. Húsz helyi 
sportolót is leigazolt a Magyar Petanque 
Szövetség, így ők is ott készülnek. A 
sportolás mellett azonban az is nagyon 
jó, hogy sok ember ismerkedik meg a 

pályának köszönhetően, ami – mint azt 
már említettem – hozzájárul a közössé-
gi élet erősítéséhez. A pálya – melynek 
gondozását is felvállaltam – egyébként 
is Keszthely színfoltja lett.
Keszthely jövőjét optimistán látja 
Pampetrics Milán.
– Igen, optimista vagyok. Remélem, 
hogy jó pár évtizedet élhetek még itt, a 
gyerekeim pedig továbbviszik a családi 
vállalkozást, harmadik generációként. 
Én pozitívan látom a helyzetet. Igaz, az 
elmúlt években volt egy kis hullámvölgy 
a fejlesztések terén, de most beindultak 
a beruházások szinte minden téren. 
Keszthely nagyrészt az idegenforgalom-
ból, a turizmusból él, fontos tehát, hogy 
ez irányban minél vonzóbb legyen a 
város, jelenjenek meg turisztikai lehető-
ségek. Nagy szükség van az igényes szál-
láshelyekre, ezt a célt szolgálják majd az 
új hotelek, s mellé az igényes kulturális 
élet is a város látogatottságát, kedvelt-
ségét növeli. A megújuló Balaton-part 
szintén vonzerőt jelent majd Keszthely 
számára. Mindez – a többi fejlesztéssel 
együtt – nagyon jó, örülök, hogy új 
erőre kapott a város. Hozzá kell ten-
nem azt is, hogy az említett fejlesztések 
és beruházások nemcsak a turizmust, 
hanem a helyben élőket, a lakosságot 
és a vállalkozásokat is segítik, erősítik. 
Biztos vagyok benne, hogy mindez csak 
jó irányba vezethet.

Nyerjen állampapírt  
állampapír-vásárlással!

Nyisson értékpapírszámlát  
otthonról, és nyerjen állampapírt!

Az Állampapír-állománynövelő nyereményjáték 2021. április 
19. és június 30. között tart, melynek nyereménye 50 darab 
Kincstár által kibocsátott 50.000,- forint értékű nyereményutal-
vány, mely a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható.
Fontos, hogy a részvételhez nyilatkoznia kell. Az Állomány-
növelő nyereményjátékban való részvételhez a nyilatkozat 
megtételén felül annyit kell tennie, hogy a Kincstárnál vezetett 
értékpapír-nyilvántartási számlájának vagy gyermeke Kincstári 
Start számlájának állományát a nyereményjáték időszaka alatt 
100.000,- forint névértékű új pénz befizetésből származó állam-
papír-állománnyal növeli.
A részvételi nyilatkozatot megteheti ügyfélkapun keresztül az 
„értékpapírszámlához kapcsolódó adatok módosítása” űrlap vé-
gén található checkbox kipipálásával, vagy postai úton a Kincs-
tár 6701 Szeged, Pf.: 418 levelezési címére megküldheti, továbbá 
e-mailen keresztül szkennelve a nyeremenyjatek@allamkincstar.
gov.hu e-mail-címre, továbbá személyesen leadhatja a Kincstár 
bármely ügyfélszolgálatán.

Az Állománynövelő nyereményjátékról további informáci-
ókat a nyereményjáték játékszabályzatában honlapunkon 
(www.allamkincstar.gov.hu) talál.

Amennyiben Ön 2021. április 19. és június 30. között az 
Ügyfélkapun keresztül (Magyarország.hu) értékpapírszám-
lát nyit a Magyar Államkincstárban, és legalább 100.000 
forint értékben állampapírt vásárol, akkor részt vehet akciós 
nyereményjátékunkban. A nyereményjátékban 25 darab 
Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstár-
nál állampapír vásárlására fordítható nyereményutalványt 
sorsolunk ki.
Fontos, hogy a részvételhez nyilatkoznia kell. Ennek érde-
kében annyit kell tennie, hogy első lépésként az Ügyfélka-
pus felületen, a www.magyarorszag.hu weboldalon a jobb 
oldali menüoszlopban található „Számlanyitás a Magyar 
Államkincstárnál” kiemelt cikkre kattintva kitölti a szám-
lanyitáshoz vagy elektronikus szolgáltatás (WebKincstár és 
MobilKincstár) igényléséhez kapcsolódó űrlapot, bepipálja a 
„Nyereményjáték” fejezetben található részvételi szándékra 
vonatkozó checkbox-ot, kitölti az Önre vonatkozó adatokat 
és beküldi az ajánlati nyilatkozatát. 

A nyereményjátékról további információkat  
a nyereményjáték játékszabályzatában honlapunkon 
(www.allamkincstar.gov.hu) talál.

Állampapíros nyereményakció  
a Kincstárban!
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A speciális tartalékos katonai szolgálat elsősorban 
azoknak szól, akik elvesztették a munkahelyüket, és biz-
tos havi jövedelemre van szükségük. Olyan felnőttkorú, 
erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampol-
gárok jelentkezését várják, akik vállalják a hat hónapos 
kiképzést, mely során a katonák általános feladataival 
ismerkedhetnek meg. 
A program tavaly júliusban indult, akkor közel 400 fő 
vonult be, ősszel pedig összesen több mint 550 fővel 
kezdődtek meg a kiképzések. A negyedik ütemben, idén 
februárban országszerte több mint 270-en írtak alá 
szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a 
büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és 
pszichológiai vizsgálaton való megfelelés. 
A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat 
hónapos kiképzésüket, ez idő alatt alapvető alaki, terep-
tani és harcászati ismereteket szereznek. Az illetmé-

nyük bruttó 167.400 forint, mely mellé utazási költség-
térítés, ruházati ellátás és napi egyszeri meleg étkezés 
jár. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelente-
nek. Ha valaki közben szeretne visszatérni a civil életbe, 
azt bármikor megteheti, de a szerződés 6 hónappal 
meg is hosszabbítható. Azok, akik a kiképzés alatt úgy 
döntenek, hogy számukra a katonai pálya nem csupán 
ideiglenes, hanem hosszú távú életpálya, az átjárás az 
önkéntes tartalékos és szerződéses szolgálati formák-
ra biztosított. Ez idáig közel négyszázan választották 
már az életre szóló karrierlehetőséget, amely nemcsak 
magasabb fizetéssel jár, de számos pluszjuttatásra és 
támogatásra is jogosultak lesznek. 
A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interne-
ten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, 
további információk a www. iranyasereg.hu oldalon 
találhatóak. 

A Keszthelyi Nemzeti Kör tagjaiként 
megköszönjük a kórházi és házior-
vosi szolgálatban lévő egészségügyi 
dolgozóknak a koronavírus idején 
mutatott áldozatkész munkát. Kö-
szönjük a mentősöknek, valamint a 
városi kórházban szolgálatot teljesítő 
katonáknak a figyelmes, határo-
zott és segítőkész irányítást. Közel 
egy éve élünk ebben a kifordított 
világban. Nem közelíthetünk szeretteinkhez, barátainkhoz. Ez 
a távolságtartás nehezen élhető meg, mert ellentétes az emberi 
természetünkkel. Most, a védőoltások idején már érzékeljük 
egyre inkább a reményét régi életünk visszaszerzésének.
Hálás köszönet illeti az orvosokat, nővéreket, mentősöket és a 
katonákat egyaránt, akik közel egy éve teljesítenek szolgálatot 
a városunkban. Irányítják a betegeket, kísérik őket az oltások 
folyamán, és határozott, biztos fellépéssel, segítőkész magatar-
tással biztosítják az oltások és szakrendelések rendjét.
A Keszthelyi Nemzeti Kör civil csapata hálából süteményt 
sütött a részükre, akik távol a családjuktól városunkban 
tartózkodnak. Hogy az ápolóink se maradjanak figyelmesség 
nélkül, nekik hálánk jeléül egy keszthelyi gyárból hoztunk 
Lissé édességet. Amikor a 21. század katonáit, vitézeit kö-

szöntjük, velük együtt gondolunk 
az előző század vitézeire is. A Deák 
Ferenc utcai huszárlaktanya előtt álló 
emlékmű őrzi azoknak a huszárok-
nak az emlékét, akik Keszthelyen 
szolgáltak, állomásoztak a 6. honvéd 
huszárezred állományában, majd 
életüket vesztették az első és má-
sodik világháború idején. Mivel az 
emlékmű kopott és elhanyagolt álla-

potban van, a Nemzeti Kör egyelőre a virágágyások tisztítását, 
rendbehozatalát és a virágok pótlását, ültetését végezte a tavasz 
folyamán. Sajnos az évtizedekig a városban szolgáló huszárok 
életéről keveset tudunk. Az épület üresen áll, a falán emléktáb-
la jelzi az eredeti funkciót. Az utcaszinten a II. világháború, az 
udvarban az I. világháború áldozatainak emléktáblája talál-
ható. Így egybekötve mondunk hálát az elmúlt század katonái 
emlékének a virágokkal és a járvány idején idevezényelt 21. 
századi katonáknak. Jelképesen rajtuk keresztül köszönjük az 
egész magyar honvédségnek népünk védelmét. Gondolunk itt 
az iskolák, idősotthonok, más közintézmények fertőtlenítésére, 
a katonai oltóbuszokra országszerte, valamint a határok őrize-
tére. A Jóisten védelmezze őket és mindannyiunkat.                                                           

Keszthelyi Nemzeti Kör

Biztos havi jövedelmet kínál a honvédség 
speciális szolgálati formája 

Köszönet és édesség a Nemzeti Körtől

A Fejér György utcai emléktáblánál 
helyeztek el koszorút a könyvtár 
dolgozói. Abban az utcában, mely-
ben a polihisztor szülőháza volt. 
1766. április 23-án látta meg a nap-
világot Keszthelyen. Születésének 
jubileuma kapcsán egy különleges-
séggel is készültek a könyvtárosok: 
online előadást szerveztek, melynek 
megtartására dr. Csider Sándor 
nyugalmazott főiskolai docenst 
kérték fel. Amint elmondta, hatalmas 
anyag található Fejér György életéről, 
így nem volt könnyű dolga összeállítani 
az előadást. A leglényegesebb momen-
tumokat szerette volna hangsúlyozni, 
azonban így is számtalan érdekességet 

kellett kihagynia. Hangsúlyozta: Fejér 
György többek között pap volt, teológus, 
történész és költő is. Úgy fogalmazott, 
szellemi hagyatéka szinte elárasztja az 
embert, nagyon sokat tanulhatunk az 
életről általa. Gondolatai kevésbé ismer-

tek, ezért is fontos feleleveníteni azokat 
a véleményeket, melyeket Fejér György 
megfogalmazott a 19. században. Ezek 
még ma is aktuálisak. Az előadásból 
olyan tények is kiderülnek – többek 
között Keszthelyről is –, melyek nincse-
nek a köztudatban, pedig a mindennapi 
életünkben már megszokott intézmé-
nyek köszönhetőek közbenjárásának, 
segítségének, ilyen például a kórház is. 
Dr. Csider Sándor szerint minden vá-
roslakónak fontos lenne ismernie az itt 
született jelentős személyek életét.

Névadója születésének 255. évfordulóját ünnepli a Fejér György 
Városi Könyvtár. Az érdeklődők – dr. Csider Sándor nyugalmazott 

főiskolai docens jóvoltából – a jubileumi napon online előadás ke-
retében ismerhették meg a polihisztor tartalmas életútját. 

Fejér Györgyre emlékeztek

A következő tervezett bevonulás időpontja: 2021. 06. 01., Nagykanizsa, Erdész utca.
Zala megyében az alábbi címeken lehet személyesen is érdeklődni és jelentkezni:
Toborzóiroda, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18.
Nagykanizsai Toborzópont, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
Telefonos érdeklődés esetén kérem, hívja az alábbi számot: 06 30/627-1746

Sikeres a Magyar Honvédség 6+6 hónapos munkahelyteremtő programja – tavaly nyár óta 
több mint ezerkétszázan jelentkeztek speciális önkéntes tartalékosnak, közülük többen 
már szerződéses katonaként szolgálnak. A toborzóirodák továbbra is várják a jelentkezőket, 
a kiképzések június 1-jén kezdődhetnek. 

Iskolában,  
óvodában

Belovári András 
képriportja
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Az állatok védelmében…

A témában Ovádi Péter, a Nemzeti 
Állatvédelmi Program megújításáért és 
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos 
adott tájékoztatást, miszerint a tizen-
három kérdésből álló konzultációban 
262 ezer ember vett részt.  
A Nemzeti Állatvédelmi Programban 
jelentős segítséget nyújtó összefogás 
is bizonyítja, hogy nagyon fontos az 
állatvédelem, amelynek kérdésében a 
magyar kormány kitűzött egy célt: öt 
éven belül Európa élmezőnyébe kerül-
ni állatvédelem tekintetében.  
A lakosság véleményét értékelve a kor-
mány elsőként a szaporulat csökken-
tése érdekében lépett, és elindított egy 
támogatott ivartalanítási programot. 
A felelős állattartást célzó, államilag 
támogatott ivartalanítási program a 
Magyar Falu Program része. Ennek ke-
retében az 5000 főnél kisebb lélekszá-
mú települések pályázhatnak másfél-

millió forintra. Az 500 millió forintos 
programban 1400 kutyát vagy macskát 
tudnak ivartalanítani. A pályázat kiírá-
sát követően lehet benyújtani az első 
igényléseket, a végső határidő július 18.
2020-ban több mint 17 ezer kutya ke-
rült menhelyi gondozásra. A magyar-
országi kutyapopuláció kézbentartá-
sának egyik legmegfelelőbb eszköze az 
ivartalanítás. Csak ezzel lehet csökken-
teni a kóbor ebek számát. 
A kistelepülésekre irányítva a figyel-
met, ivartalanítási programot indított 
a NÉBIH is. Dr. Bognár Lajos országos 
főállatorvos, az Élelmiszerlánc-felügye-
letért Felelős Államtitkárság helyettes 
államtitkára tájékoztatása szerint 
korábban a különböző szemléletfor-
máló programok mellett elsősorban 
a menhelyi kutyák ivartalanítására 
indított projektet az Agrárminiszté-
rium és a NÉBIH. Ebben az évben 50 

millió forinttal támogatják a falvakban 
az ivartalanítást, bízva abban, hogy 
a szaporulat csökkentése mellett az 
ivartalanításhoz kapcsolódó tévhiteket 
is sikerül eloszlatni.  
Az állatorvos által végzett beavatkozás 
ugyanis a kutyák egészségére nézve 
több jótékony hatással is bír. Többek 
közt mérsékli a kutyák domináns visel-
kedését, csökkenti a szökési hajlamu-
kat és az időskori megbetegedések, így 
a daganatok előfordulásának esélyét is. 
A jelentős összegű támogatás mellett 
az állatvédelmi problémák megol-
dásának segítésére Gazdijogsi néven 
indít komplex edukációs programot 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal szeptembertől. Az online 
oktatás ingyenes, mindenki igénybe 
veheti. Gyakorlati és elméleti tudást 
nyújt ahhoz, hogy jó gazdi lehessen az 
állattartó.

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Projektmenedzsert keres
Fõbb feladatok, munkák:

• Pályázatírás;
• Projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projektek teljes körû adminisztrációja;

•  Mûszaki tervdokumentációk, mûszaki tartalmak elõkészítésében való közremûködés;
• Projektben résztvevõ szolgáltatók beszerzéseinek bonyolítása, koordinálása;

•  Kivitelezés nyomon követése, kivitelezés résztvevõinek koordinálása; projektkövetés, 
beszámolók készítése;

• Projektek idõbeli és pénzügyi ütemezése, pénzügyi elszámolása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Felsõfokú végzettség;

• Felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Office ismeretek);
• B kategóriás jogosítvány;

• Több éves (minimum 3 év) projektmenedzseri tapasztalat;

Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidõ

 

Határidõ: 2021.05.05.
Jelentkezni lehet: tikarsag@khvuz.hu címen.

Áprilisban zárult az a felmérés, amelyben online kérdőív formájában indult állatvédelmi  
társadalmi párbeszéd az állatok jólétének növelése és a felelős állattartás kérdésében.
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JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon 
Campus együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális 
tevékenysége 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 javaslatokat, 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 ál-
tal alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/
polgarmesteri-hivatal/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

Lucskos káposzta

Az olajon fehéredésig sütjük a kockára vágott húst. Hoz-
záadjuk a felaprított vöröshagymát, majd megfonnyasztjuk. 
Sózzuk, köménnyel meghintjük, és – kevés vizet ráöntve 
– a húst félpuhára pároljuk. Ekkor beletesszük az apróra 
vagdalt káposztát, felengedjük annyi vízzel, amennyi éppen 
ellepi, és fedő alatt puhára főzzük. Végül a liszttel elkevert 
tejföllel besűrítjük, finomra vágott kaporral ízesítjük, és 
melegen tálaljuk.

GasztroBalatoni Krónika

A jó idő beköszöntével egyre több kerékpá-
rossal találkozhatunk, a nyárra pedig valósá-
gos „robbanást” jósolnak a kerékpárhasználók 
számában. Többször elkerülhetetlen, hogy a 
biztonságot nyújtó kerékpárút helyett a közúti 
forgalomban is részt vegyenek. A balesetek 
megelőzése érdekében mindenképpen érde-
mes egypár, a biciklisekre vonatkozó KRESZ-
szabályt ismerniük.

Fontos, hogy kerékpárunkkal a lehetőségekhez 
mérten mindig az úttest jobb szélén, ahhoz 
minél közelebb húzódva közlekedjünk. Ameny-
nyiben többen tekerünk, egy sorban kell közle-
kednünk, nem egymás mellett, és a biztonsá-
gos megálláshoz szükséges követési távolságot 
megtartva.

Másik útra bekanyarodni, sávot váltani úgy 
szabad, hogy a manőver megkezdése előtt 
minden esetben hátrafordulunk és meggyő-
ződünk arról, hogy veszélytelen a kanyarodás 
megkezdése. 

Kanyarodás megkezdése előtt karunkat ma-
gunk mellé kinyújtva fel kell emelni. Ezzel 
jelezzük a többi közlekedő felé, hogy irányt 
szeretnénk váltani. Kanyarodás előtt a felező-
vonal mellé kell húzódni. Fontos, hogy mindig 

tekintsünk hátra és győződjünk meg arról, hogy 
nem előznek-e minket, mert a minket előző 
járműnek elsőbbsége van velünk szemben.

Egyirányú úton forgalommal szemben csak 
akkor lehet kerékpározni, ha azt külön kiegészí-
tő tábla engedi, az egyirányú út nem jelenti azt 
automatikusan, hogy oda behajthatunk.

Amennyiben az úttestet keresztezni szeretnénk, 
akár kijelölt gyalogátkelőhelyen, akár azon 
kívül, akkor azt csak úgy tehetjük meg, hogy 
a kerékpárról leszállva, azt tolva a legrövidebb 
úton kelünk át. Kerékpárt hajtva a gyalogátkelő-
helyen kerékpározni tilos, utat keresztezni tilos.

Fontos kiemelni, hogy a JÁRDA A GYALOGO-
SOKÉ, és nem a kerékpárosoké. Ha nincs kijelölt 
kerékpáros sáv, kötelesek az úttesten közleked-
ni. Járdán csak akkor kerékpározhatnak – maxi-
mum 10 km/h sebességgel –, ha az úttest erre 
alkalmatlan.

Sokan nem tudják, de a mobiltelefon haszná-
lata ugyanúgy tilos kerékpáron is, mint gépjár-
művezetés közben.

Balesetmentes kerékpározást kíván  
a Keszthelyi Rendőrkapitányság.

Hozzávalók: 30 dkg sertéscomb, 
3 evőkanál olaj, 1 közepes vöröshagyma, 
80 dkg káposzta, 1 csokor kapor, 2,5 dl 
tejföl, 2 evőkanál liszt, köménymag, só

Rendőrségi Hírek  
– Kerékpáros balesetek megelőzésértKeszthely 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

Keszthely város jegyzője 
pályázatot hirdet 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
pályázati referens 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 10.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Emberi Erőfor-
rások Bizottsága pályázatot hirdet 
kulturális, művészeti csoportok, mű-
vészeti együttesek részére, valamint 
rendezvények önkormányzati pénz-
ügyi támogatásának elnyerésére.

A pályázatok támogatása céljára 
2021. évben 1.000.000,- Ft keret áll 
rendelkezésre.

A pályázat keretében támogatandó 
kiemelt célok:
•  kulturális, művészeti csopor-

tok, művészeti együttesek tárgyi 
feltételeinek javítása (felszerelés-
vásárlás), működési, fenntartási 
költségekhez hozzájárulás,

•  kulturális rendezvények lebonyolí-

tási költségeinek támogatása (ver-
senydíjak, oklevél-, anyag-, esz-
köz-, felszerelés-vásárlás, előadók 
díjai és utazási költségei, művésze-
ti alkotótáborok támogatása),

-  kulturális témájú kiadványok, mű-
vészeti alkotások támogatása.

Magyarország Kormánya veszély-
helyzettel kapcsolatos döntése 
alapján a pályázati felhívást a Bizott-
ság eredménytelenné nyilváníthatja, 
illetve amennyiben a veszélyhelyzet 
miatt nem tudja a pályázó a ren-
dezvényt megtartani, lebonyolítani, 
akkor a teljes támogatási összeg 
visszafizetésére köteles.
A pályázat benyújtásához szükséges 
nyomtatványok megtalálhatóak a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

portáján (Keszthely, Fő tér 1.), illetve 
letölthetőek a www.keszthely.hu 
oldalról.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. május 31.
A benyújtott pályázatok elbírálásá-
nak határideje: 2021. június 30.

A hozott döntésről a pályázók tájé-
koztatása írásban történik.
A támogatás odaítélésére, a nyertes 
pályázókkal történő megállapodás 
megkötésére és a támogatás elszá-
molására az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szó-
ló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet alkalmazandó. 

Csótár András
az Emberi Erőforrások   

Bizottság elnöke

  Pályázati felhívás
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ALKALMI RUHÁK, CIPÕK  
ESKÜVÕRE ÖRÖMSZÜLÕKNEK, VENDÉGEKNEK

Személyes törõdés és figyelem

Egy alkalom mindig fontos a résztvevõk  
megjelenése szempontjából is...

Ha valami finoman elegánsra vágyik, térjen be hozzánk!

ÉVA DIVATHÁZ Keszthely, Kossuth Lajos utca 26.
ÉVA CIPÕ Keszthely, Kossuth Lajos utca 24.

H–P 9–17.30, SZO 9–14 • TEL: 06 83/777-129

Az elegancia  
  a részletekben rejlik


