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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 

A Helikon Kastélymúzeum, a 
Zobori Élménypark és a Zalakarosi 
Fürdő mellett már Hévízen a Tófür-
dőn, valamint a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park három helyszínén: a 
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum 
bemutatóhelyen, a Vörsi Tájháznál és 
a Kis-Balaton Látogatóközpontban 
is be lehet váltatni a kedvezményt. 
Ehhez nincs szükség másra, mint a 
többi partnerhelyszín pecséttel ellátott 
belépőjegyét felmutatni, így azonnal 
jóvá is írják az árengedményt. A térség 
legnagyobb turisztikai attrakcióinak 

vezetői hangsúlyozták: felismerték, 
hogy szükség van az együttműködésre. 
Nem konkurenciaként kell egymásra 
tekinteniük, hanem egymás kiegészí-
tőiként kell gondolkodniuk, hiszen 
amellett, hogy a West of Balatonnal 

egymásnak tudnak látogatókat biztosí-
tani, a turistáknak minden időszakban 
tudnak vendégélményt nyújtani. Ezzel 
az egyedi régiós kedvezményrendszer-
rel akár több ezer forintot is megspó-
rolhatnak a látogatók. 

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

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Keszthelyi diákokat is díjaztak  Keszthelyi diákokat is díjaztak  
a Gizella-napi zarándoklatona Gizella-napi zarándoklaton

Az ünnepi szentmise szónoka Barsi Balázs, a sümegi ferences 
kegytemplom templomigazgatója volt, akinek megköszönték 
az egyházmegyében töltött 25 éves szolgálatot.  
A ünnepség keretében adták át a főegyházmegye által alapított 
Szent Imre-díjat és oklevelet. Az elismerésekkel az egyház-
megye oktatási intézményeinek azon tanulóit jutalmazzák és 
bátorítják, akik tanúságtevő hitéletükkel és tevékenységükkel 
példaértékű építőkövei a katolikus egyháznak és nemzetünk 
jövőjének. A Szent Imre-díjat nyolc, az oklevelet tizenöt fiatal 
vehette át a főpásztortól. Keszthelyi diákok is elismerésben 
részesültek. Szabó-Kövi Kamilla, a Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója Szent Imre-
díjat, míg Gergály Réka Emese, Szabó Fruzsina, Kovács Barna 
és Karikó Zalán Szent Imre-oklevelet vehetett át dr. Udvardy 
György veszprémi érsektől. 

Veszprémben tartották Boldog Gizella, a főegyházmegye társvédőszentje ünnepét. Az érseki palota 
erkélye alatt a járványügyi szabályok betartása mellett mutatott be szentmisét dr. Udvardy György 
veszprémi érsek a papság tagjaival. 

A West of Balaton 20%-os ked-
vezményt már tavaly is igény-
be lehetett venni több helyszí-
nen, idén azonban további két 
hellyel bővült a lista. 
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Keszthely város tortája
Már készülnek Keszthely város napjára, amely június 

első szombatján lesz, de sajnos a járványügyi helyzet miatt 
idén sem tudják a hagyományos módon megtartani. 

Pályázatot hirdetnek „Keszthely város tortája” 
elkészítésére, amelynek nyertese a város napján 
kerül kihirdetésre. Ezzel a kezdeményezéssel is 
tudják népszerűsíteni és támogatni a – pandémia 
alatt nehéz helyzetbe kerülő – keszthelyi székhe-
lyű vagy telephellyel rendelkező cukrászdákat, 
vállalkozásokat. 

A részletes tájékoztatást és pályázati kiírást 
Keszthely város honlapján olvashatják el:  
https://www.keszthely.hu/hirek/keressuk-
keszthely-varos-tortajat

Nevezési díj nincs, új, saját recept alapján 
elkészített tortával lehet pályázni, kreatív ötletek 
alapján megvalósított, lehetőleg magyaros, regi-
onális ízvilággal. A beérkezett műveket szakmai 
zsűri fogja értékelni, a nyertes torta lesz Keszthely 

város 2021-es hivatalos tortája, valamint reformtortája.  
A város napjától fogva a nyertes torta elérhető lesz Keszt-
hely cukrászdáiban.

A sörház és a Kísérleti utcai óvoda 
projektjeiről tartott sajtótájékoztatón 
Nagy Bálint elmondta: több alkalom-
mal is tájékoztatták már lakosságot 
a nehéz örökségként kapott önkor-
mányzati projektekről, ezt a hiteles 
információk érdekében folyamatosan 
megteszik. A Kísérleti utcai óvoda 
felújításával kapcsolatos fejlemény, 
hogy az önkormányzat felbontotta a 
szerződést a kivitelezővel. A tavalyi 
év elejétől az önkormányzat által 

bevont szakemberek köz-
reműködésével szinte napi 
rendszerességű szemléket 
és egyeztetéseket tartottak 
annak érdekében, hogy 
haladjon a beruházás. A 
kivitelező mindezek és 
számos felszólítás ellenére 
sem tett eleget teljes körűen 
a vállalt feladatainak. Ezért 
felmondták a szerződést, 
ezt felelősséggel csak most 
tudták, most lehetett meg-
tenni.

Az év elején büntető-
feljelentést tettek a két 
sörház-projekt esetében, 
a nyomozás e feljelen-
tés alapján indult el. Az 
ügyről dr. Gábor Hajnalka 

jegyző számolt be a sajtótájékoztatón. 
Kiemelte: február 5-én a polgármester 
kezdeményezésére a Keszthely Város 
Önkormányzata képviseletében eljáró 
ügyvédi iroda csalás és magánok-
irat-hamisítás miatt tett feljelentést 
ismeretlen tettes ellen, amely alapján 
eljárást indított a Keszthelyi Rend-
őrkapitányság. Az ügy átkerült a 
Nagykanizsai Rendőrkapitánysághoz, 
mely április 30-án hatáskör hiányában 
áttette a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi 
Igazgatóság Zala Megyei Vizsgálati 
Osztályához. A nyomozóhatóságok 
részére a kért iratokat a polgármesteri 
hivatal megküldte. Dr. Gábor Hajnal-
ka hangsúlyozta: a projektek műszaki 
státuszának felmérése érdekében az 
önkormányzat a kivitelezővel kö-
tött vállalkozási szerződés alapján a 
szerződés felmondásának kézbesítését 
követően haladéktalanul kitűzte az 
építési terület átvételének időpontját 
két alkalommal is, azonban a kivi-
telező egyszer sem jelent meg. Tette 
ezt annak ellenére, hogy a szerződés 
szerint a területet nyolc napon belül 
át kell adnia. Így az önkormányzat 
az állagmegóvás, a vagyonbiztonság 
érdekében haladéktalanul megteszi 
a szükséges jogi lépéseket az építési 
terület átvétele érdekében. Azok az 
emberek, akik a projektek előkészí-
tésében és megvalósításában szak-
mai oldalról részt vettek, vagy nem 
dolgoznak már az önkormányzat 
kötelékében, vagy megszűnés alatt áll 
a munkaviszonyuk. Ez a tanúkihallga-
tásnak, felelősségre vonásnak termé-
szetesen nem akadálya.

Elhangzott: a lényeg, hogy mielőbb 
újra folytatódjon, illetve befejeződjön 
a munka mindegyik projekt esetén.

Az óvodáról és a sörházról „Keszthely érdekeit kell érvényesíteni…”

– Amikor másfél éve megalakult az 
új önkormányzati vezetés, célul tűzte 
ki, hogy a korábbi években megkötött 
szerződéseket, projekteket átvizsgálja – 
fogalmazott Nagy Bálint. – Sok pályázati 
projekt futott, ezek már jó néhány évvel 
ezelőtt indultak, mind 
az előkészítések, 
mind a szerződéskö-
tések tekintetében. 
A legtöbb sikeresen 
befejeződött, de volt, 
amelyiken látszott, 
hogy nem a megfe-
lelő ütemben zajlik. 
Négy beruházással 
adódott komoly 
probléma: a sörház 
két projektjével, a 
Városi strand TOP-os 
munkálataival, illetve 
a Kísérleti utcai 
óvoda felújításával. 
Ezekkel kapcsolatosan azon dolgoztunk, 
hogy miként lehet őket felgyorsítani, a 
holtpontról elmozdítani. Leszögezem: 
minden projektet szeretnénk megvaló-
sítani. Ennek érdekében fontos, hogy 
jól átgondolt, szakmailag alaposan 
körbejárt döntéseket hozzunk, hiszen 
mindegyik Keszthelyt, annak lakosságát 
szolgálja hosszú távon. A Városi strand 
esetében látszott, hogy lassan halad a 
munka, s közeledik az átadási határidő. 
Fontos volt, hogy a strand időben meg 
tudja nyitni a kapuit, ezért léptünk. A 
kivitelezővel egyeztetve – aki elmond-
ta, hogy nem tudja tartani a határidőt 
– arra a megoldásra jutottunk, hogy 
háromoldalú, úgynevezett engedményes 
szerződéssel a kivitelező által javasolt 
alvállalkozó végzi el a munkát. Ennek 
eredményeként a strand a tervek szerint 

nyithatja meg kapuit. A sörháznál két 
projekt is futott, amint arról sajtótájé-
koztatón tájékoztatást adtunk, mindkét 
szerződést felmondtuk a kivitelezővel, 
s büntetőfeljelentést tettünk. Az építési 
terület átadásán a kivitelező kétszer sem 

jelent meg, a szükséges jogi intézke-
déseket megtettük. Az óvodaprojekt a 
legkiemeltebb, hiszen az kimondottan a 
keszthelyi gyermekeket szolgálja. Most 
jött el az idő, hogy felelősséggel, azon-
nali hatállyal fel lehessen mondani a 
szerződést. A kivitelező elismerte, hogy 
legutóbbi vállalását sem tudta teljesíteni, 
elismerte a felelősségét. Azon dolgo-
zunk, hogy megalapozott döntések után 
mielőbb befejeződjön a beruházás.
– Többször elmondta, hogy bár veszély-
helyzet van és nincs képviselő-testületi 
ülés, a képviselőkkel minden ügyben 
egyeztet a döntései előtt…
– A veszélyhelyzet idejére a jogszabály a 
polgármesteri hatáskörbe utalt minden 
döntést. Én kezdettől minden képvise-
lővel – az ellenzékiekkel is – egyeztetek. 
Minden ügyben tájékoztattam őket írás-

ban, kikértem a véleményüket, s csak 
ezek után hoztam meg a döntéseket. 
Sajnálom, hogy az ellenzék – valótlan ál-
lításokkal – úgy próbál belekapaszkodni 
a szóban forgó projektekbe, hogy azok 
problémáiról ki szólt előbb, vagy éppen 
ki tett előbb feljelentést. Ez nem egy 
gyerekes verseny, itt Keszthely város ér-
dekeit kell érvényesíteni. S azért tegyük 
hozzá: egy közbeszerzési szerződést nem 
lehet csak úgy felmondani, mint egy 
sima, hétköznapi megállapodást. Előb-
bire speciális jogszabályok vonatkoz-
nak, alaposan át kell gondolni minden 
szempontból a lépéseket. Mi eddig is azt 
tartottuk szem előtt, hogy ne dőljenek 
be a projektek, be lehessen fejezni őket. 
Így lesz ez a jövőben, s természetesen a 
továbbiakban is rendszeres, hiteles tájé-
koztatást fogunk adni a történésekről. 
A Kísérleti utcai óvoda esetében pedig a 
szülőket – ahogy eddig tettük – külön is 
folyamatosan tájékoztatjuk.
– Rendszeresen elhangzik az ellenzék 
részéről, hogy a problémás projektek 
szerződéseinek aláírásánál ön alpolgár-
mester volt, a testület soraiban pedig 
több jelenlegi képviselő is ott ült…
– Az előző önkormányzati ciklusban a 
KÉVE tagjai közül is többen ott ültek, 
csak akkor még vállalták a párthovatar-
tozásukat. Amikor az elmúlt ciklusban 
a projektekről döntött az előző képvise-
lő-testület, valójában arról szavaztunk, 
hogy a közbeszerzésen indult, árajánla-
tot adó vállalkozások közül ki nyújtotta 
be a legolcsóbbat. Nem arról, hogy me-
lyik projektben kik és hogyan vesznek 
részt. Lehet felelőtlenül vádaskodni és 
ígérgetni, de döntési pozícióban ezt nem 
lehet megtenni, felelősséget kell vállalni 
a döntésekért, a munkáért – tette hozzá 
Nagy Bálint polgármester. 

Nehéz örökségként maradt az önkormányzatra több pályázati projekt, a másfél éve regnáló városvezetés 
célja, hogy mindegyiket mihamarabb befejezze. Nagy Bálint polgármesterrel a problémás beruházásokról 
váltottunk szót.

A Sörház projekt kivitelezőjével felmondta  
a szerződést és megtette a szükséges  

jogi lépéseket az önkormányzat

Kiemelten fontos, hogy  
a Kísérleti utcai óvoda mielőbb elkészüljön



Elkötelezett kutyabarátként

PortréBalatoni KRÓNIKA

A felelős kutyatartás és a kutyás turizmus fejlesztése a fő célja Sziládi-Kovács Tibornak,  
a hétvégén második szezont kezdő Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert ötletgazda tulajdonosának. 

– Hogyan került kapcsolatba a kutyás 
élettel?

– Balatonkeresztúron nőttem fel, a 
családunkban mindig is volt kutya – 
egyébként nemcsak kutya, hanem pél-
dául tengerimalac és macska is –, így 
már gyermekkoromban kialakult ben-
nem az állatszeretet, mely meghatározó 
szerepet jelent azóta is életemben. A 
gimnázium befejezése után Budapestre 
költöztem, a tanulmányaim és a mun-
káim miatt kevesebb időt töltöttem 
itthon, de a kutyaszeretet mindenhová 
elkísért. 2011-ben fogadtunk örökbe 
feleségemmel egy menhelyi kutyát, lé-
nyegében ő inspirált minket arra, hogy 
megalkossuk a Kutyabarát.hu platfor-
mot, mely 2012-es indulásakor még 
elsősorban csak a kutyabarát szolgálta-
tások gyűjtőoldala volt. Mára azonban 
már az ország legnagyobb kutyás 
platformja, mely saját szerkesztőséggel, 
tematikus weboldalakkal, közösségi 
felületekkel rendelkezik, és nyomtatott 
életmódmagazin kiadásával is foglal-
kozik. Ezeken kívül számtalan kutyás 
rendezvény és kampány is kapcsolódik 
a nevünkhöz. A Kutyabarát.hu egyik 
alapítójaként és kutyatartóként is fon-
tosnak tartom mind szélesebb körben 
propagálni a kutyatartás kultúráját, a 
felelős állattartás fontosságát.

– Keszthely hogyan került képbe, és 
hogy tetszik a város, milyen az együtt-
működés?

– A Kutyabarát.hu a felelős kutyatartás 
népszerűsítése mellett a kutyás turiz-
mus fejlesztését is célul tűzte ki. Koráb-
ban szinte ismeretlen volt ez a fogalom 
és kategória, mely mára már külön 
ágazattá nőtte ki magát a turizmuson 
belül. Ehhez nagyban hozzájárultak 
azok az ötleteink, tevékenységeink, 
amelyek a kutyás társadalom igényeit 
felismerve elősegítették, majd megal-
kották a kutyás utazás, kutyás turizmus 
alapjait. 2017-ben indítottuk el Ku-
tyabarát Balaton projektünket, mely 
az ország leglátogatottabb attrakcióját 
hivatott megismertetni és népszerűsí-
teni a kutyatartóknak, azoknak, akik 
kutyájukkal tervezik balatoni kikapcso-
lódásukat. Amellett, hogy összekötjük 
a balatoni szolgáltatókat – szállásadó-
kat, vendéglátóhelyeket, látnivalókat – 
a kutyásokkal, igyekszünk új, innovatív 
ötletekkel, megoldásokkal is hatékony-
nyá tenni a Kutyabarát Balaton népsze-
rűsítését, így elsőként tettünk javaslato-
kat balatoni „kutyabarát fürdőhelyek” 
kialakítására és megvalósítására. Több 
Balaton-parti településvezetővel ültünk 
le tárgyalni és ismertettük meg velük 
projektünket, így ennek is köszönhető-

en tudtak létrejönni kutyás fürdőzésre 
alkalmas helyek a Balatonnál, jelenleg 
három településen. Szerettünk volna 
azonban egy olyan helyet találni, ahol 
a kutyabarát szemléletünk a legha-
tékonyabban és legszínesebben tud 
megjelenni, ahol nemcsak fürdőzési 
lehetőséget nyújtunk, hanem egy olyan 
közösségi teret, ahol többek között ren-
dezvényeket, programokat szervezünk, 
ezzel a régió és a település egyedülálló 
turisztikai attrakciója is lehetünk. Ezt 
a helyet Keszthelyen találtuk meg: egy 
fantasztikus és gyönyörű helyszínt, 
mely a Balaton-part legideálisabb 
helyszíne egy kutyás közösségi kert és 
fürdőhely létrehozásához. 2018-ban 
kezdtük el az egyeztetéseket Keszthely 
város vezetésével, ahol nagyon pozi-
tív hozzáállással találkoztunk. 2019 
őszén vettük át a területet, elkezdtük a 
felújítási munkát, melyet 2020 tavaszá-
nak végén fejeztünk be, és 2020. június 
1-jén megnyitottuk a Keszthelyi Kutyás 
Parkot és Piknikkertet. Az önkormány-
zat felújította a hozzánk vezető bekö-
tőutat, valamint a park előtti területet, 
így már az autók is könnyebben tudnak 
parkolni előttünk.

Sziládi-Kovács Tibor reklámszakember, a BEE Média vezetője. A Szegedi 
Tudományegyetem médiamenedzser szakán szerezte első diplomáját, 
majd a BKF, jelenleg Metropolitan Egyetem stratégiai marketing szakán 
szerezte meg másoddiplomáját, 2006 óta a reklámszakmában tevékeny-
kedik. Több márka arculatának megvalósításában és hazai bevezetésében 
vett részt, korábban reklámkonferenciákat szervezett, előadásokat tartott, 
az Országos Városmárka Tanács rendezvényeit moderálta. 2010 és 2013 
között a Reklámipar szaklap főszerkesztője volt, továbbá a Budapesti 
Gazdasági Főiskola reklámszakos hallgatóinak gyakorlati felkészítésében 
konzulensként vett részt. Kreatív ember lévén folyton az új ötletek, kihí-
vások töltik ki mindennapjait, a Kutyabarát.hu, az ország első kutyatartók-
nak szóló életmódplatformja, valamint a Keszthelyi Kutyás Park és Piknik-
kert is a megvalósított ötletei közé tartoznak.

– A kutyás strand a második évét 
kezdi, mik az eddigi tapasztalatok?

– A tavalyi év mindenki számára 
nehéz év volt. Azt gondolom, a 
koronavírus-járvány mindenki életét 
megváltoztatta, komoly nehézségek-
kel kellett az embereknek, vállalkozá-
soknak, iparágaknak megküzdeniük. 
Így volt ez nálunk is, és ugyan ilyen 
körülmények hatásait követően 
kellett megnyitnunk, bátran kijelent-
hetem, hogy kitűnő nyári szezonon 
vagyunk túl. Az emberek – és persze 
nem utolsósorban a kutyák is – 
imádták a parkot. Több mint 10 ezer 
látogatót fogadtunk és körülbelül 25 
ezer látogatást regisztráltunk 2020-
ban. A Keszthelyi Kutyás Park orszá-
gos ismertségre tett szert egy év alatt, 
szerintem ez kiváló eredmény, nehéz 
is lesz felülmúlni idén. Ugyanis a 
koronavírus még mindig velünk van, 
ez nagyban lecsökkentheti rendezvé-
nyeink számát és volumenét, de re-
méljük, hogy hamarosan túl leszünk 
ezen és megvalósíthatjuk a tervezett, 
de elmaradt programjainkat is. 

– Mit terveznek az idei évre, milyen 
változások lesznek?

– Szeretnénk idén is a kutyások 
kedvenc Balaton-parti helyszíne 
lenni. Az idei szezonra is készültünk 
újításokkal: bővítettük a piknikkertet 
és annak kínálatát, kialakítottunk 
egy különálló, körbekerített kutyás 
„lounge” részt, valamint a kutya-
játszótér fejlesztése is folyamatban 
van. Reményeink szerint a nyáron 
már szervezhetünk különböző 
eseményeket, programokat is, éppen 
ezért érdemes figyelemmel kísérni 
Facebook-oldalunkat az informáci-
ókért. Idén bevezettük a már tavalyi 
évre is tervezett jelképes belépődíjat, 
mely emberek esetében 300 forint, 
kutyáknak pedig 200 forint. Lehe-
tőség nyílik bérletek megvásárlására 
is, a helyiek, illetve a régió lakosai 
számára pedig egész éves kedvezmé-
nyes bérletet kínálunk. 
Várunk minden érdeklődőt, kutyaba-
rátot – kutyával vagy kutya nélkül is! 

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásával kapcsolatban

Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely város lakosságát,  
hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban  
2021. május 17. (hétfő) napjától ismét lehetőség van  
személyes ügyintézésre a megszokott ügyfélfogadási rendben:
 Hétfő:   8.00–12.00 óráig,
 Szerda:   8.00–12.00, 13.00–17.00 óráig,
 Péntek:   8.00–12.00 óráig.
Személyes ügyintézés esetén kérem, vegyék figyelembe, hogy:
-  a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közösségi 

érintkezések számának csökkentése érdekében javasoljuk a telefonon 
történő időpontegyeztetést,

-  az irodában egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző 
van, várakozni az iroda előtt lehetséges,

-  az ügyfélszolgálati térben kötelező a maszk viselése és a 1,5 méteres 
védőtávolság betartása,

- kérjük a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát,
- s amennyiben megoldható, egyedül, kísérő nélkül érkezzenek.
Az egészségügyi válsághelyzet fennállására figyelemmel kérem, hogy 
lehetőség szerint az ügyeiket továbbra is elsősorban elektronikus úton 
vagy ügyfélkapun szíveskedjenek intézni.
Szíves megértésüket és türelmüket az elmúlt időszak tekintetében 
ezúton is köszönöm.                                            Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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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 tudo-
mányos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely 
város érdekében egyaránt. 

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásá-
val a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel fel-
tételei 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 Önkor-
mányzata, 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
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Hát igen… Hogyan is fogalmazza meg 
egy tini az érzéseit a jelenlegi időszak-
ban…? A legtöbben trágár szavakat 
használnának, mert már elfogyott a 
türelmük. Megint mások azt monda-
nák, nekik nincs bajuk ezzel a helyzet-
tel, hiszen otthon lehetnek, nem kell 
tanulniuk, bármikor puskázhatnak a 
dolgozatok alatt... De tudjuk, ez nem 
így megy. Ha most nem tanulunk, 
hogyan fogunk érettségizni? Hogyan 
várhatjuk el tanárainktól, hogy bízza-
nak bennünk?
A bezártság az elején úgymond elszi-
getelt egy picit. Nem nagyon tudtam 
a barátaimmal lenni, a mai napig 
leginkább telefonon keresztül tartom 
velük a kapcsolatot, amit én egyáltalán 
nem szeretek. Gyakran megesik, hogy 
a másik fél nem ír, nem hív vissza, 
amiből félreértések, feszültségek adód-
hatnak. Élőben legtöbbször nincs ilyen. 
A személyes kapcsolattartás, jelenlét 
során mindig van miről beszélni. Hosz-
szú távon az is bebizonyosodott, hogy a 
közösségi oldalak érdemi kommuniká-
cióra nem igazán használhatók. 
A digitális oktatás, a vírushelyzet miatti 
bezártság a kapcsolataim nagy részét 
megszüntette. A „haverokkal” szinte 
semmit nem beszélek, inkább csak a 
fontosabb barátaimmal, vagyis az igazi 

mély kapcsolatok állták ki az idő és 
a koronavírus próbáját. Különösen 
nehezen éltem meg azt, hogy nin-
csenek, vagy jóval korlátozottabbak 
a személyes kapcsolatok, a távolabb 
élő barátaimról szinte alig tudok 
valamit. 
A rengeteg különböző feladatot 
nagyon nehéz volt összehangolni, 
néha még most sem sikerül teljesen 
összhangba rendeznem a dolgokat. 
Hiszen azáltal, hogy itthon tanu-
lunk, nemcsak diákok vagyunk, 
hanem a szüleinknek is próbá-
lunk többet segíteni. Törekedtem 
mindenre egy kis időt szánni, és a 
végére majdnem mindent sikerült 
megoldani. Ezek alapján rájöttem, 
hogy kitartóbb vagyok, mint gon-
dolnám, és többre is képes vagyok, 
mint azt eddig hittem. Változtam is,  
a barátaim szerint jó irányba.  
Nagyobb lett a felelősségtudatom,  
többet foglalkozom másokkal, és sokkal 
több időt fordítok az igazi barátaimra 
és a családomra is.  Ha visszakerülünk 
jelenléti oktatásba, szerintem változni 
fognak a dolgok. Vannak, akik majd 
örülni fognak, hogy újra a barátokkal, 
diáktársakkal lehetnek. Vannak, akik 
viszont zárkózottak lettek a hosszú be-
zártság miatt, őket különösen is segíte-

nünk kell majd a visszailleszkedésben. 
Az iskolából a társaimat és tanáraimat 
is hiányolom. Az, hogy a Premontre-
ibe járhatok, számomra sokat jelent, 
ugyanis a barátaim, tanáraink és a 
kollégiumi közösség a nehézségeken át-
segítenek. Éreztetik velünk, hogy nem 
vagyunk egyedül. Egy ilyen nehéz év 
után talán ez jelenti a legtöbbet. Hogy 
összekapaszkodhatunk…

Hardi Ninetta 10.b
Premontrei Szakgimnázium  

Technikum és Kollégium Keszthely

Premósként a korona idején
IfjúságBalatoni KRÓNIKA

Forrás: https://premontrei-keszthely.hu
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Keszthelyen is megkezdődtek az érettségi vizsgák. 
A városban összesen 295 diák ad számot középiskolában szerzett tudásáról.

Belovári András képriportja
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Összesen 19 alko-
tó 23 alkotása felelt 
meg a könyvtár által 
meghirdetett versíró-
pályázatnak, melynek 
témaköre a könyv és az 
olvasás volt. Közülük 
választotta ki a négy 
nyertest Szálinger 
Balázs József Attila-
díjas költő, drámaíró. 
Első helyezett lett 
Csider Sándor, má-
sodik Salamon Hella, 
bronzérmes Lángi 
Péter, a negyedik he-
lyet pedig Pintér Ákos 
kapta. A zsűri által 
kiválasztott nyertesek 
mellett a könyvtár dol-
gozói is megnevezték 
az általuk leginkább 
kedvelt alkotásokat. Ők 
Csider Sándor és Tar 
Anita rímbe szedett 
gondolatait emelték ki. 
A közönségszavazáson 
holtverseny született 
18-18 szavazattal. Így 
mind Tolvéth Zsófia, 
mind Szabó-Siklódi Lia 
is közönségdíjas lett. 
A zsűri a helyezettek  
mellett kiemelendő 
alkotásnak ítélte meg 
Tar Anita, Bajzikné 
Panni, Szekeres Sán-
dor és Szabó Dániel 
verseit is. 

Sikeres volt 
a versíró-
pályázat

Csider Sándor:
Betűk álma

A könyvekben
megtalálod,
hogyan ültess
fát, virágot,

madarakat
hogy etethetsz,
nekik házat
mint építhetsz.

Ébreszd fel a
lapok szívét,
titkos sorok
üzenetét.

Ablak nyílik
hét határra,
lelked bűvös
otthonára.

Amit láttat,
formáld szebbre,
nincs a világ
befejezve.

Betűk álmát
váltsd valóra,
szájad mozdítsd
igaz szóra.

Könyv a kerted,
folyó, szél is,
mind tanít, ha
nem beszél is.

Ha rájössz, hogy
mit regélnek,
lap rébuszát
jobban érted.

Éld a világ
ezer színét,
írd életed
mesés könyvét!

Egyedülálló, 15. századi kocsit építenek a Helikon Kastélymúze-
um hintórestaurátorai. A szakemberek hónapok óta dolgoznak 
ezen az egyedülálló projekten. A kocsi váza már elkészült, ezt 
kőrisfából rakták össze. Lenolajjal kezelték, festeni nem fogják, 
hiszen a 15. századi elődjei is így néztek ki. A szakemberek 
munkáját azonban nehezíti, hogy nem maradt fenn egy ko-
csi sem, csupán egy rajz és korabeli útinaplók alapján tudnak 
dolgozni. A méretarányokat nagy gondossággal számolták ki. 
Korábban Kocs községben is megépítettek már egy hasonlót, 
azonban ennyire méretarányos és korhű kocsi még nem készült 
el. A Helikon Kastélymúzeum Hintómúzeumában egy ma-
kett látható. Ezt megtekintve született meg a nem mindennapi 
munka ötlete egy korábbi látogató, Knezsik István, az Autós 
Nagykoalíció elnöke fejében, az ő javaslata alapján merült fel. 
A szervezet támogatja is a komoly kihívást jelentő munkát. Az 
elmúlt hetekben érkezett meg a fűzből készült belső bélés is. Ezt 
badacsonytomaji szakemberek készítették kifejezetten ehhez a 
járműhöz. Hamarosan az üléseket is megépítik. Várhatóan már 
idén megtekinthetik a látogatók az egyedülálló kocsit a hintóki-
állítás részeként.

A 15. századba repítenek 
vissza a Helikon Kastély-
múzeum hintórestaurátorai

A papi és szerzetesi 
hivatásokért tartottak 
szentségimádást és 
szentmisét Keszthelyen. 
A liturgiát dr. Udvardy 
György veszprémi 
érsek celebrálta. Az 
egyházi elöljáró el-
mondta, nagy bátorság 
és bizalom kell ahhoz, 
hogy valaki felajánlja 
életét Istennek. Hoz-
zátette, a Veszprémi 
Egyházmegyében sok 
település maradt pap 
nélkül, ugyanakkor 
örömteli, hogy június-
ban papszentelés hely-
színe lesz Keszthely. 
Mókos Jánost a jövő 
hónapban szentelik fel 
a Fő téri templomban. 
A diakónus egy éve szolgál 
Keszthelyen. Elmondta, 
nagy boldogság, hogy 
ebben a városban szentelik 
fel, hiszen az elmúlt egy év 
alatt megismerte a híveket 
és kötődik is Keszthelyhez.

Dr. Udvardy György el-
mondta, nagyon sok olyan 
feladat van, amit csak a 
lelkipásztorok tudnak el-
látni. Az egyházmegyében 
jelenleg 6-7 település jut 
egy plébánosra, ez nagyon 

megterhelő a papok számá-
ra. A szentmisén megemlé-
keztek Boldog Gizelláról, a 
magyarok királynéjáról és 
kérték közbenjárását a papi 
és szerzetesi hivatásokért. 
A liturgián részt vettek a 

körzet plébánosai is, és 
közreműködött a Salve 
Regina kórus.  
A szentségimádást és a 
szentmisét a Mária Rádió 
és a Veszprémi Érsekség 
élőben közvetítette.

Ima a papi és szerzetesi hivatásokért

Folyamatosan zajlik az oltás az Alapellátási Intézetben. 
Múlt héten mintegy 350 fő beoltására elegendő vak-
cina érkezett a keszthelyi rendelőintézetbe. A Pfizer, 
AstraZeneca és Janssen oltóanyagokat kedd délig fel is 
használták a háziorvosok.

Dr. Nyéki András 55 éve tevékenykedik háziorvosként, 
jelenleg az ötös körzetben helyettesít. Véleménye szerint 
minden oltóanyag megfelelő, melyek azt biztosítják, 
hogy az oltottak ne legyenek súlyos betegek és egy év 
után újra rendes életet kezdhessenek.

Egy oltási hét általában szerdától szerdáig tart. Ezen  
a napon kapnak értesítést a háziorvosok, hogy milyen 
vakcinából mekkora mennyiség érkezik és kiket szer-
vezhetnek azokra.

Keszte Gábor intézményvezető arról tájékoztatott, az 
oltások szervezésekor több esetben azzal szembesültek, 
hogy a behívottak már kórházi oltóponton regisztráltak 
és megkapták az oltóanyagot. Ezért volt olyan körzet, 
ahol felhívást kellett közzétenni, hogy minden vakcinát 
fel tudjanak használni. Az ALI vezetője hozzátette, gya-

korlatilag most már azt lehet monda-
ni, hogy aki regisztrált Keszthelyen 
– szinte bármilyen oltóanyagra – az 
napokon belül hozzá is jut az oltáshoz.

A rendelőintézet munkatársai arra 
kérik az oltásra érkezőket, hogy az 
internetről letölthető, vagy a portán 
átvehető oltási nyilatkozatot töltsék 
ki és legyen náluk a TAJ- kártyájuk. 
Akik a második oltást kapják, min-
denképpen hozzák magukkal az első 
oltáskor kapott kártyájukat.

A regisztráltak napokon belül oltáshoz juthatnak Keszthelyen



Egy látogatás margójára

A határon túli autonómiaügyekért felelős minisz-
terelnöki megbízott elmondta, régóta tervezte, hogy 
megnézi Turi Török Tibor alkotóműhelyét. Szerette 
volna jobban megismerni a polihisztornak is nevezett 
szobrászt, és látni, hol dolgozik az az ember, aki nem 
csupán gyűjtőszenvedélyével, múzeumalapításaival 
és helytörténeti írásaival, humoros irodalmi művei-
vel adott sokat a térségnek és Magyarországnak. Az 
elmúlt időszakban ugyanis több alkalom adódott 
arra, hogy személyesen találkozzanak. Köztudott, 
hogy nemcsak hazánk településein, hanem Kárpát-
medence-szerte számos műve található már a keszt-
helyi alkotónak. Felvidék sem kivétel. Többek között 
a szlovákiai Nagykapos településen, a Magyar Ház 
emlékparkjában közösen avatták fel a Mécs László 
papköltő és Erdélyi János költő, esztéta emlékére 
készült szobrokat. Utoljára pedig az elmúlt év októ-
berében tiszteleghettek együtt az erdélyi fejedelem, 
a Rákóczi-szabadságharc vezetője előtt a Rákóczi 
Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum 
felkérésére készült Rákóczi-szobor avatásán.
Szili Katalintól megtudtuk, hogy Magyarország milá-
nói főkonzulátusa felkérésére készíti most Turi Török 
Tibor azt a domborművet, ami az 1956 mártírjainak 
felállított emlékhelyre kerül. 

Dr. Szili Katalin május 12-én rövid látogatást tett Turi Török Tibor szobrász, szépmíves műhelyében. 

1. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a településfejleszté-
si koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rend.) szerint, a 139/2020. (V. 28.) sz. képviselő-
testületi határozatával Keszthely Város Önkormányzata 
elhatározta a településrendezési eszközeinek módo-
sítását a Keszthely 4048/1 helyrajzi számú területet 
érintően.

A településrendezési eszközök módosításával kapcso-
latos véleményezési tervdokumentáció az önkormány-
zat hivatalos honlapján megtekinthető: 
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-
hivatal/foepiteszi-iroda 2021. május 19-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 te-
lepülésrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelete előírása alapján, vélemé-

nyezési szakasz keretében lakossági fórum megtartá-
sával kívánja megvalósítani. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a lakossági fóru-
mot online egyeztetés formájában tartjuk meg.
A 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ c)  
– a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,  
településrendezési és településkép-védelmi szabályok  
eltérő alkalmazásáról – alapján  
a 2021. május 31-én (hétfő) 14:00 órakor tartandó la-
kossági 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 2020. május 30-ig. Csak a regisztrá-
cióval rendelkező személyek számára áll módunkban 
elküldeni a belépéshez szükséges elérési utat. Kérjük, 
hogy amennyiben a lakossági fórumon nem vesznek 
részt, a szabályozási terv módosításával kapcsolatos 
észrevételeiket legkésőbb 2021. június 11. napjáig 
elektronikus úton (e-mail) tegyék meg a fent hivatko-
zott e-mail-címen!        Nagy Bálint polgármester

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM
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Mik a legfontosabb tudni-
valók a denevérekről?
Talán a legfontosabb, hogy 
ne féljünk ettől a repülő 
emlőstől. Nemcsak azért, 
mert kisméretűek, hanem 
a különféle tévhitekkel 
ellentétben az európai fajok 
nem fogyasztanak vért, és 
a hajunkba sem akadnak 
bele. Mivel a sarkok kivéte-
lével a Földön szinte bárhol 
találkozhatunk denevérrel, 
ezért táplálkozásuk is rend-
kívül változatos. Vannak 
fajok, amelyek gyümöl-
csökkel, mások nektárral, 
némelyek meg dögökkel 
táplálkoznak. Az európai 
fajok mindegyike repülő 
rovart fogyaszt, például 
szúnyogot. Magyarországon 
28 denevérfaj honos, ezek 
mindegyike védett vagy 
fokozottan védett. Keszthely 
térség (Keszthelyi-hegység, 
Kis-Balaton) változatos élő-
helyeinek köszönhető, hogy 
viszonylag e kis területen 18 
faj fordul elő.
Vannak épületlakó és erdei 

fajok. Az épületlakó vagy 
antropofil fajok, előszeretet-
tel költöznek be a sötét, za-
vartalan templomtornyok-
ba, templompadlásokra, 
ahol általában a harangok 
felett, a süvegben tanyáz-
nak. Ide tartozik például 
a közönséges denevér és a 
hegyesorrú denevér. A szür-
ke hosszúfülű-denevér és a 
közönséges kései denevér 
szintén a padlások lakója, 
kaparászó motoszkálása és 
éles hangja alapján egyaránt 
gyorsan beazonosítható. 
Vannak olyanok, amelyek 
jobban alkalmazkodnak 
az ember közelségéhez és 
a panelházak repedéseit 
választják búvóhelyül. Az 
eredetileg odúlakó faj, a rőt 
korai denevér mára már 
teljesen alkalmazkodott a 
városok nyújtotta lehető-
ségekhez. A panelrésekben 
szállásra találhat még a 
közönséges törpedenevér 
vagy a szoprán törpede-
nevér is. Keszthelyen több 
összefüggő zöldterület is 

található, ezért meg kell 
említeni a parkokat, mint a 
denevérek számára alkalmas 
városi menedékhelyeket is. 
Az idős fák alkotta városi 
közparkok, kastélyparkok az 
erdei fajok számára szinte 
ugyanazon életfeltételekkel 
szolgálnak, mint az erdős 
élőhelyek. A kastélyok 
parkjában gyakran találkoz-
hatunk az odúlakó barna 
hosszúfülű denevérrel, a 
nagyfülű denevérrel vagy 
a nyugati piszedenevérrel. 
A kis mesterséges tavacs-
kák felett a vízi denevér is 
felbukkanhat.

Hogyan tudjuk megvédeni 
a denevéreket?
Mivel a denevérek mene-
dékhelyként használják a 
mi környezetünket, ezért a 
szakemberek – elsősorban 
ott, ahol nagyobb kolóniáról 
van tudomásuk – igyekez-
nek folyamatos kapcsola-
tot tartani a lakossággal, 
valamint védelmi intézke-
déseket is tesznek, hogy a 

denevérek ne szoruljanak ki 
menedékhelyükről. Nagyon 
fontos, hogy kiemelt körül-
tekintéssel járjunk el házunk 
szigetelése vagy a tetőfel-
újítás során. Panelházak 
esetében ennek fontossága 
még inkább kihangsúlyo-
zandó. A munkálatok meg-
kezdése előtt győződjünk 
meg nem élnek-e denevérek 
a panelrésekben, padlá-
sokon! Mivel hazánkban 
minden denevérfaj védett, 
így értesíteni kell a Nemzeti 
Parkot mielőtt a munkála-
tokat megkezdjük. Az erdei 
fajokra vonatkozóan fontos 
lenne, hogy parkjaink 
legalább helyi védettségben 
részesüljenek. A közparkok-
ban a balesetek elkerülése 
miatt az idős, beteg fákat ki 
kell vágni, Ezért nem csak 
madárodúk kihelyezéséről 
kell gondoskodni ilyenkor, 
hanem denevérodukat is ki 
kell helyezni. Így a par-
kokban tarthatjuk ezeket a 
repülő rovarokat fogyasztó 
kisemlősöket.

A jó szomszéd
A denevér szó hallatán vegyes kép rajzolódik ki bennünk: gondolhatunk az aranyos kis emlősre vagy 
akár a különböző vámpír történetekre. Arra viszont kevesen gondolnak vagy nem is feltételezik, hogy a 
szomszédjukban denevér, esetleg denevér kolónia él. Ezeknek az érdekes és értékes állatoknak a meg-
ismerése érdekében lapunknak Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója, természetvédelmi mérnök 
válaszolt.

Fotó: Fehér Csaba Endre Közönséges denevér szülőkolónia
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Zsályás csirkenyárs

A csirkemelleket kicsontozzuk, az így kapott 
négy húsdarab mindegyikét lapjában félbevágjuk, 
széthajtjuk. Ezeket kissé kiklopfoljuk, mindegyik-
re vékony szalonnaszeleteket fektetünk, majd 
zsályalevelekkel beborítjuk. A szeleteket szorosan 
felgöngyöljük, és ujjnyi vastagon feldaraboljuk. 
A tekercseket hagyma- és paradicsomcikkekkel 
váltakozva nyársra húzzuk. Sóval, borssal ízesített 
olajjal megkenjük, majd faszénparázs felett olajjal kenegetve megsütjük.

A sárgarépákat forrásban lévő vízben egy-két percig előfőzzük. Lecsepegtetjük és egyenként egy-egy hajszálvékony 
szalonnaszeletbe csavarjuk, amely alá zsályaleveleket tűzünk. Faszénparázs felett forgatva addig sütjük, míg a szalon-
na körös-körül szépen megpirul.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
2 nagyobb csirkemell, 20 dkg füstölt 
szalonna, maréknyi friss zsályalevél, 
0,5 dl olaj, őrölt bors, só, 2 közepes 
vöröshagyma, 2-3 paradicsom. 
A zsályás sárgarépához: 2 csomó 
zsenge sárgarépa, 20 dkg füstölt 
szalonna, maréknyi friss zsálya.

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

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-, felszerelésvásárlás, 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

Eladó Keszthely, Lovassy u. 2. szám  
alatti ún. „Kiskastély” ingatlanegyüttes

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 448/3, 442/1, 442/2 és 
443/1 hrsz.-ú ingatlanokból álló, Keszthely, Lovassy Sándor utcai ingatlanegyüttest. Az induló vételár 
126.509.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint a kivett, beépítetlen 
terület után áfafizetési kötelezettség terheli). 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 27. (csütörtök) 14.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére zárt borítékban, „Kiskastély” jeligével ellátva kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).  
A pályázat elbírálásának határideje 2021. május 31. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonat-
kozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20%-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem 
tart versenytárgyalást).
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) 
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. május 25-éig megtekinthető. A pályázat teljes szövege 
megtalálható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Nagy Bálint polgármester

A Netflix  
sorozatának  

fő helyszíne lett a 
Festetics-kastély

VÉRADÁSOK 
JÚNIUSBAN

A Vöröskereszt keszthelyi szer-
vezete és a Keszthelyi Kórház 
vérellátója júniusban is várja 
a véradókat. Utóbbi helyen 

1-jén (15–18 óráig), 7-én, 14-
én, 21-én és 28-án (minden 

alkalommal 13–16 óráig) várják 
a segíteni akarókat. Június 3-án 
(16–18) Felsőpáhokon, a mű-

velődési házban, 10-én (15–18) 
Gyenesdiáson, a községházán, 

17-én (16–18) Karmacson, 
a művelődési házban, 24-én 

(13–16) Hévízen, a Hotel 
Thermalban lesz véradás.

A Festetics-kastély az egyik fő helyszíne a Netflix legújabb 
fantasysorozatának. Az Árnyék és csont első évada néhány hete érhe-
tő el, de máris hatalmas népszerűségnek örvend. A sorozat epizódjai 

2019 őszén forogtak Keszthelyen, a mintegy öthetes munka alatt 
három hétre zárt be a Helikon Kastélymúzeum. 

A Festetics-kastély nem először volt helyszíne filmforgatásnak, de 
ez volt az egyik legnagyobb produkció, amiben feltűnt. A sorozatban 

kiemelt szerepet kap az északi szárny, a báltermeket szobává és für-
dőszobává alakították át, és a kertben is végeztek változtatásokat. 

A kastély ezzel hatalmas nemzetközi hírnévre tett szert.
Az épület cári palotaként jelenik meg a sorozatban, a történetet 

ugyanis a 19. századi cári Oroszország ihlette. A kastély először a má-
sodik részben tűnik fel, később a látogatók által jól ismert fő lépcső-
sor, a velencei tükörterem és a könyvtár is megjelenik a képernyőn. 
A nyolc részből álló első évadot szinte teljes egészében hazánkban 

forgatták, Keszthelyen hetekig dolgozott a közel százfős stáb.
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A hirdetésben megjelenített autó illusztráció. A hirdetésben megjelenített ajánlat a 2021. június 30-ig megkötött szerződésekre, illetve a készlet erejéig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Részletek a www.kia.com weboldalon találhatók.
A hirdetésben megjelenített gépjármű elektromos energia fogyasztása: 14,2/15,7 kWh/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes) 0 g/km. 
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek 
meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési 
ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
*Jelen hirdetésben feltüntetett adatok a www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia és a www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat oldalakon foglaltakkal együttesen érvényesek. 
Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.

GGaaddááccssii  AAuuttóóhháázz  KKfftt..

8360 Keszthely, Tapolcai u.
83 511 040 I www.kiagadacsi.hu

Készletről elérhető 
elektromos Kia modellek.
Nyílt hétvége 2021. május 28-30.

+36304844885

CREATIVE
textilstudio

wwwwww..ccttss--rruuhhaasszzeerrvviizz..hhuuVVaallóórraa  vvaarrrrjjuukk  áállmmaaiitt......

8360Keszthely,Kossuthu.81.+36309757113

BELVÁROSI
reklámdekoráció

wwwwww..rreekkllaammddookkttoorr..hhuuAAzz  ÖÖnn  vvíízziióójjaa  aa  mmii  mmuunnkkáánnkk......

- névjegykártya
- szórólap
- reklámtábla
- autódekoráció, matricázás
- kirakat dekoráció
- egyedi póló készítése
- gépi hímzés
- molinó
- vászonképek készítése
- 3D feliratok

- szabás-varrás, tervezés

- foltozás, bélés csere
- alakra igazítás

- alkalmi ruhák varrása
- nadrág felhajtás
- húzózár csere
- szűkítés - bővítés
- függönyvarrás


