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Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter kiemelte: 
lassan megvalósul az a kormányza-
ti elképzelés, hogy minden megyei 
jogú város elérhető legyen gyors-
forgalmi úton, ennek egy újabb 
lépéseként készült el az M76-os 
autóút három kilométeres szakasza 
Balatonszentgyörgy térségében. 
Felidézte, hogy a kormány 2016-
ban 3600 milliárd forintos útépítési 
programot indított, amelynek célja 
az volt, hogy mindenki harminc 
percen belül elérje valamelyik 
autópályát, a sztrádák vezesse-
nek el a határig, illetve minden 
megyei jogú városnak legyen 
gyorsforgalmiút-csatlakozása. 
Ebből már csak Kaposvár, Békés-
csaba és Zalaegerszeg bekötése van 
hátra. Az M76-os a zalaegerszegi 
járműipari tesztpálya részeként 
is működik majd, ugyanis egy tíz 
kilométeres szakaszt tesztútként 
alakítanak majd ki. Hozzátette, 
hogy a Balatonszentgyörgynél 

most elkészült három kilométe-
res szakasz rendkívül bonyolult 
a terepviszonyok és az út-vasút-
csatlakozások miatt.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási 
vezérigazgató-helyettese kifejtette: 
a három kilométeres új szakaszon 
hat felüljárót építettek, ami a Zala 
folyón és a vasútvonalon is átvezet.
Új nyomvonalakra került a 76-os és 
részben a 71-es főút és azok csatla-
kozása is, továbbá három kilométer 
kerékpárút is épült, valamint négy 
vidraátjáró, a természettel való 
kapcsolat biztosítása érdekében.
Manninger Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője elmondta: az 
M76-os autóút már 2002-ben is 
tervben volt, akkor azonban nem 
volt kormányzati forrás. Az elmúlt 
években több nagyszabású beru-
házás is zajlott szerte az országban. 
A gyorsforgalmi út Keszthely 
kapujában halad el, a következő 
ütemben pedig négysávos bekötést 
kap a Balaton-parti város. 

Összeköt és gazdaságot fejleszt

Nyílt napok a DRV Zrt.-nél
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az európai uniós 
forrásból finanszírozott, KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 
azonosítószámú, Vízbázisvédelem és tudatos 
vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű 
projektjéhez kapcsolódóan 2021-ben elindította nyílt 
napok programsorozatát. 

A programsorozat folytatódik 2022. 03. 16. és 04. 15. 
között. A látogatásokra várjuk az óvodás és iskoláskorú 
gyermekeket, valamint a felnőtteket is.

A helyszínekről és az időpontokról, továbbá a jelentkezés 
feltételeiről bővebb információ a www.drv.hu oldalon 
található.

KEHOP-2.1.7-19-2019-00009
Vízbázisvédelem és
tudatos vízfelhasználás
a klímaváltozás korában

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Nagy Bálint, Keszthely polgármeste-
re hangsúlyozta: a vidék folyamatos 
fejlődése visszaadja az itt élő emberek 
jövőképét, ebben az M76-os út építése 
az egyik legfontosabb, legjelentősebb 
beruházás. A gyorsforgalmi útnak kö-
szönhetően gyorsabb, kényelmesebb és 
biztonságosabb lesz a közlekedés. Az új 
út jó lehetőséget teremt a települések és 
megyék közötti együttműködésre is. Úgy 
fogalmazott: az útfejlesztések mindig 
fontosak, mert összekötik a települé-
seket, illetve a településen élőket, de 
emellett kiemelten fontos a gazdaság-
fejlesztésben betöltött szerepük is. Ez a 
fejlesztés Keszthely M7-es autópályával 
való csatlakozási lehetősége, a város és 
a térség, valamint Keszthely és Zala-
egerszeg összekötése miatt kifejezetten 
lényeges.
Az M76 építése folytatódik, a harmadik 
ütemre február végén írták ki a közbe-
szerzési eljárást.

Építsd a jövőd Keszthelyen - mi támogatunk!

A Keszthely Hazavár! EFOP 1.2.11-16-2017-00023 pályázat
keretében Keszthely városa pénzügyi támogatási lehetőségeket
hirdet 18-35 éves fiataloknak.

Amit kínálunk:

 Rezsitámogatás (havi bruttó 60 ezer Ft, 6 hónapig)
 Keresetkiegészítő támogatás (havi bruttó 116 ezer Ft,

6 hónapig)
 Tanulmányi ösztöndíj (havi bruttó 116 ezer Ft,

6 hónapig)

A pályázataink elérhetők: www.keszthely.hu/hirdetmenyek
oldalon. További információk a www.keszthely-hazavar.hu
honlapon, vagy a fb.com/keszthelyhazavar oldalon.

A pályázatok beadási határideje: 2022. május 15.

Ünnepélyesen átadták az M76-os gyorsforgalmi út új szakaszát, 
mellyel Keszthely és Zalaegerszeg is közelebb kerül Budapesthez. 

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett 
Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

Resist Hause 
8 mm vízálló laminált padló  
(kopásállóság: 33-közületi) 5 699 Ft/m2

Garden műfű  
1,33 m, 2 m és 4 m 
szélességben elérhető  
1 799 Ft/m2

Platinum 
pink flower szőnyeg   
80x150 cm-es mérettől  
23.990 Ft/db-tól

Árnyékoló rolók 
a DIEGO-tól!
Rakható mennyezetre, 
falra és ablakra is. Day 
and Night és blackout 
változatban. Különböző 
mértekben kapható. 
Színek: fehér, beige barna 
szürke. Készletről is!

Extra soft karibkék 
sötétítő függöny 
280 cm-es tekercsben  
6 437 Ft/fm 

Az árak visszavonásig érvényesek.

A DIEGO-NAPOK  
alkalmával hétvégén  

hosszított nyitvatartással 
várjuk vásárlóinkat:  

szombat 8-14 vasárnap 9-14.

Az ajánlat egyéb akcióval és kedvezménnyel  
nem vonható össze, tehát nem érvényes a már ked-
vezményes, outletes -, és a Bomba áras termékekre!
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Főhajtás az áldozatok előtt

A közvetlen kifizetések – mint 
például a területalapú támoga-
tások – és a pályázható forrá-
sok jelentősen nőttek az elmúlt 
hétéves ciklushoz képest. A 
kormány a korábbi 17 százalék 
helyett 80 százalékra növelte 
a nemzeti társfinanszírozást, 
vagyis minden egyes pályázat-
ban elnyert száz forintból 80 
forint a hazai költségvetésből 
érkezik. Ez uniós szinten egye-
dülálló. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara országjárás keretében tart 
fórumokat a gazdáknak. Keszt-
helyen Nagy Bálint polgármes-
ter, választókerületi elnök azt 
mondta, hogy a jövőben is azon 
fognak dolgozni, hogy a térséget erősítő gazdákat az agrárkamarával együtt még jobban tudják támogatni. Sabján 
Krisztián, a NAK megyei elnöke méltatta a zalai gazdák helytállását, amit a koronavírus-járvány alatt tanúsítottak. 

7600 milliárd az agráriumra 
Elkészült a Közös Agrárpolitika stratégiai terve. Két pillér keretében  
7600 milliárd forint hazai és uniós forrás jut a mezőgazdaságra 2027-ig.

A keszthelyi megemlékezésen 
Varga Sz. Gábor történelemtanár 
elmondta, hogy a kommunista dik-
tátorok az elnyomottak világméretű 
összefogására hivatkozva rombol-
ták a családi kötelékeket, a társadal-
mi szolidaritást, ellehetetlenítették 
a történelmi egyházak működését. 
Sáringer-Kenyeres Marcell önkor-
mányzati képviselő azt mondta, a 
terrort ma is súlyos örökségként 
cipeljük magunkkal. Hangsúlyoz-
ta, azért kell emlékeznünk, hogy 
mindez soha többé ne történhes-
sen meg. Az ’56-os emlékműnél 
rendezett városi megemlékezésen 
a Vajda János Gimnázium diákjai 
adtak műsort.

Egészséges a gazdaság

Az innovációs és technológiai miniszter a keszthelyi térség 
vállalkozóival találkozott Keszthelyen, ahol hazánk és Zala 
megye gazdasági helyzetéről tartott előadást. Elhangzott, 
a járványt követően visszaállt a magyar gazdaság fejlődési 
trendje, és Zala megye is több területen az országos átlag 
felett teljesít. Hozzátette: 2021-ben 7,1 százalékos volt a 
gazdasági növekedés hazánkban. A foglalkoztatási ráta 73 
százalék, ez közel teljes foglalkoztatottságot jelent. Ma már 
nem a munkanélküliség jelenti a problémát, a cégek többsé-
ge munkaerőhiánnyal küzd. Elmondta: Zala megye gazda-
sága 2010 óta több mint másfélszeresére erősödött, annak 
ellenére, hogy Zalában nincs olyan nagyon nagy vállalat, 
ami a megyébe költözött és hirtelen elkezdett növekedni. 
A növekedést az itt működő kis- és közepes, alapvetően 
magyar tulajdonú vállalatok érték el. A miniszter beszélt 
Keszthelyről is, mondván: Keszthelyt és térségét az előző 
két év válsága az átlagosnál nagyobb mértékben érintette 
a turizmus súlya miatt, a válságkezelési program részeként 
a megyében húszezer ember részesült összesen ötmilliárd 
forintot meghaladó támogatásban. Keszthelynek alapvetően 
a turizmus területén kell megállnia a helyét. Bár az elmúlt 
két évben a járvány nehéz helyzetbe hozta az ágazatot, 
több rekord is megdőlt a Balatonnál. Zalát leginkább a kis, 
családi vállalkozások jellemzik, amelyeknek elsősorban a 
generációváltással és a digitalizációval kell megküzdeniük.
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője a megye 

és Keszthely fejlesztéseiről szólt, majd Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere a fórumon arról beszélt, hogy az ország 
egyik legnagyobb, száz települést magában foglaló keszthe-
lyi választókerületben a Magyar Falu Program visszaadja a 
jövőképet a vállalkozásoknak és az itt élőknek egyaránt. Úgy 
fogalmazott: a térségben a legnagyobb beruházásként folyik 
az M76-os autóút fejlesztése. A gazdasági szektor, az állam 
és az önkormányzatok együttműködése kapcsán Keszthe-
lyen elindultak az évtizedek óta várt szállodafejlesztések, 
négyszázmillió forintos kormányzati támogatással elkészült 
a teljes, négy kilométeres Balaton-part átfogó fejlesztésének 
terve, mindez a szezonalitás kiterjesztését szolgálja.

A Helikon Kastélymúzeumban tartott 
avatón Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter azt mondta: az 
innovatív képesség már az ötszáz évvel 
ezelőtti kocsikészítő mesterekben is 
megvolt. A fejlődés legújabb állomása 
a Zalaegerszegen hamarosan átadandó 
járműipari tesztpálya, ami a világ egyik 
leginnovatívabb ilyen létesítménye. 
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastély-
múzeum igazgatója felidézte: Kocs 
község mesterei voltak, akik egy szekér 

alapján elkészítették az első könnyű, 
kényelmes, gyors szekeret. A jármű-
ről már 1495-ben írásban is említést 
tettek, majd 1518-ban készült részle-
tesebb leírás is róla, 1568-ban pedig 
egy augsburgi festő alkotta meg a ma 
is ismert rajzot, ami a replika terveinek 

alapjául szolgált. A megvalósítás ötlete 
Knezsik Istvántól, az Autós Nagykoa-
líció elnökétől származik, aki nemcsak 
felvetette, de finanszírozta is a jármű 
elkészítését. A kocsit a múzeum hintó-
javító műhelyének mesterei gyártották 
le.

A Festetics-kastély Hintó-
múzeumában látható annak 
a Mátyás korabeli kocsi-
nak a replikája, aminek az 
eredetije a mai közlekedés 
egyik alapja.

Mátyás király korabeli kocsija

A kommunista diktatúra 1945-ben szedte első áldozatait Magyarországon a szovjet megszálláskor.  
A Zala Megyei Levéltár adatai szerint 580-ra tehető azon zalaiak száma, akiket a szovjet katonák min-
den ok nélkül meggyilkoltak, agyonlőttek, vagy az erőszakolásba belehaltak. Rájuk és arra a becslések 
szerint százmillió emberre emlékeztek február 25-én, akik a kommunista diktatúráknak estek áldozatul. 

Egészséges a magyar gazdaság. Hazánk tavalyi, 7,1 százalékos gazdasági növekedése kiemelkedő 
az Európai Unióban, az adat azt is mutatja, hogy a pandémia okozta nehézségekből gyorsan talpra 
állt az ország – hangsúlyozta dr. Palkovics László. 



A polgármester a gyűjtés ötletgazdája-
ként elmondta: Keszthelyen öt gyűjtő-
ponton lehet leadni az adományokat. 
A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 
múlt héten pénteken elszállította a 
logisztikai központjaikba az eddig ösz-
szegyűlt csomagokat, amelyek a háború 
elől menekülőknek nyújtanak gyors 
segítséget.
– Keszthely lakossága már sokszor 
megmutatta nehéz helyzetben, hogy 
lehet számítani rájuk. Sajnos most az 
egyik legnehezebb helyzettel állunk 
szemben, hiszen a szomszéd ország-
ban háború zajlik, és azt látjuk, hogy 
egyre többen vannak a menekültek, 

akiknek segíteni kell – 
mondta Nagy Bálint. 
– Köszönetet szeretnék 
mindenkinek mondani, 
akik az elmúlt napokban 
segítettek, hogy össze-
jöjjenek az adományok, 
melyeket a Katolikus 
Karitász eljuttat a rászorulókhoz. 
Nagy Bálint kiemelte: a továbbiakban 
folytatják a menekültek számára a 
gyűjtést, pontosan tájékozódva arról, 
hogy éppen mire van szükség. Az aktu-
ális hírek szerint most leginkább pénz-
re és szállásra. A polgármester össze-
hívta a városban működő valamennyi 

karitatív szervezetet, hogy megvitassák, 
ki miben tud segíteni.  
A lakosságtól is azt kéri, ha valakinek 
tudomása van arról, hogy magánszál-
láshelyekre érkeznek menekültek, és 
ellátásukban segítségre van szükség, 
úgy azt jelezzék a polgármesteri hiva-
tal 83/505-518-as telefonszámán.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Keszthely lakossága ismét bizonyította, hogy  
összefogásban példaértékű közösséget alkot  

– fogalmazott Nagy Bálint, a város polgármestere 
annak kapcsán, hogy a napokban rengeteg adomány 

gyűlt össze a háború elől menekülők számára. 

Keszthely ismét segítKeszthely ismét segít

A rendezvény célja, hogy nép-
szerűsítse a magyar borokat, és 
megismertesse a közönséggel 
a ritka fajtákat is. A tizedik, 
jubileumi programot dr. Bakonyi 
Károly emlékének ajánlották. A 
cserszegtomaji szőlőnemesítő 
tudásával és tanácsaival mindig 
segítette borásztársait. Szívügye 
volt a magyar borkultúra ápolása 
és továbbörökítése. A programon 
minikiállítással idézték fel a szak-

ember életét és munkásságát.
A hagyományokhoz híven szak-
mai előadásokat is hallhattak a 
résztvevők. Itt szó esett többek 
között az őshonos szőlőfajtákról 
és a hungarikumok közösségépítő 
hatásáról is. 
Képzőművészeti kiállítás is nyílt. 
A tárlatra helyi művészek és az 
Országos Képző- és Iparművé-
szek Társaságának alkotói hozták 
el a műveiket. 

Hazai borokat Hazai borokat szemléztek
Több mint 150 féle hazai bort kóstolhattak a Magyar Borok 
Mustrájának résztvevői. Fehér-, rozé és vörösbor is szerepelt 
a kínálatban.
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A járvány kezelése az Alapellátási Intézet 
valamennyi szereplőjének feladata volt, és ma 
is az. Az ALI ennek maradéktalanul eleget is 
tett – derül ki az intézetvezető beszámolójából. 
A képviselő-testület által elfogadott dokumen-
tumban az is olvasható, hogy a világjárvány és 
kezelési lehetőségei egyértelműen rávilágítottak 
arra, hogy rövid távon megoldást kell találni a 
keszthelyi rendelőintézet elhelyezésére, infra-
strukturális fejlesztésére. A Fejér György Városi 
Könyvtár tavalyi tevékenysége is a képviselők 
elé került. A bibliotéka beszámolója szerint 
nőtt az aktív könyvtárhasználók és a rendezvé-
nyek száma is, valamint elnyerték a Minősített 
Könyvtár címet. Módosítja a városvezetés a 
helyi építési szabályzatot, erre a Balaton-part 
komplex városfejlesztési programja miatt van 
szükség. A testület megválasztotta a szavazat-
számláló bizottságok tagjait. Az április 3-ai 
választáson 51 rendes és 38 póttag segíti a 
voksolás lebonyolítását.

Beszámolók és pályázatok
Megtartotta februári soros ülését a 
keszthelyi képviselő-testület. A tanács-
kozáson többek között az Alapellátási 
Intézet és a könyvtár beszámolója is 
napirendre került.



PortréBalatoni KRÓNIKA

Sáringer-Kenyeres Marcell mindenben folytatja a 
családi hagyományokat, legtöbb tekintetben nagyapja 
és édesapja útját járja. Szakmájával a környezetvédel-
met szolgálja, a közéleti tevékenységével dolgozik a 
városért, hobbijával pedig a közösségekért. 

– A szakmai indíttatása egyértelműnek 
tűnik, így van?

– Igen. Már gyerekkorom óta érdeklőd-
tem az állatvilág iránt, fiatalon kiemelt 
figyelmet szentelve a hüllőknek és kétél-
tűeknek, később a rovarvilágnak. Ennek 
fényében nem meglepő, hogy a főiskolát 
mint biológus végeztem el Szombathe-
lyen, majd ezután hazatértem Keszt-
helyre, az akkori Georgikon Karra, ahol 
természetvédelmi mérnök végzettséget 
szereztem, majd szintén ide jelentkez-
tem a Festetics Doktori Iskolába dokto-
randuszhallgatónak. Mindezek mellett 
elkötelezett híve vagyok az önfenntartó, 
természetbarát gazdálkodásnak, melyet 
földterületünkön több éve gyakorlok 
feleségemmel.

– Olyan családba született, melynek 
tagjai számára mindig fontos volt a 
közélet, az, hogy tegyenek a települé-
sükért, embertársaikért. Mennyire volt 
ez hatással arra, hogy közéleti szerepet 
vállaljon?

– A nagyszüleim és szüleim számára 
egyaránt fontos volt, hogy mindenki –  
a lehetőségeihez mérten – megpróbáljon 
szerepet vállalni a város közéletében és 
a térség fejlődését elősegíteni. Nagypa-
pámnak, valamint édesapámnak erre 
országgyűlési képviselőként is lehetősége 
volt. Az én esetemben a természetvéde-

lem iránti elkötelezett-
ségem, a zene és kultúra 
iránti szeretetem vezetett 
oda, hogy önkor-
mányzati képviselőnek 
jelöltessem magam az 
időközi önkormányzati 

választáson, mert úgy gondolom, így le-
hetőségem van ezeken felül még többet 
tenni városomért.

– A családja mindig a keresztény érté-
kek mentén tevékenykedett. Mennyire 
tartja fontosnak, hogy ezt az utat köves-
se, főként a mai világban? És mennyire 
fontosnak, hogy mások, a fiatalok is ezt 
az utat kövessék?

– Nagyszüleim és szüleim mélyen 
hívő katolikusok. Gyermekkoromban 
ministráltam a karmelita templom-
ban, és a katolikus vallás máig fontos 
szerepet játszik az életemben. Azt, hogy 
a keresztény értékrend milyen fontos 
nekünk, magyaroknak, illetve Európá-
ban élőknek, miért kell megtartanunk, a 
mostani háborús konfliktus is aktualitást 
ad. Fel kell ismernünk, hogy Jézus Krisz-
tus szeretetparancsa nélkül sem nekünk, 
sem Európának nincs jövője.

– A hivatást is folytatja, a szakterülete, 
mérnöki végzettsége a környezetvéde-
lemhez köti, a doktori címért dolgozik. 
Mit kell tudni a természetvédelem 
iránti elkötelezettségéről?

– Már a kezdetektől fogva mindegyik 
érdeklődési területemen számíthattam a 
családomra, hiszen nagypapám, dr. Sá-
ringer Gyula akadémikus a kísérletes ro-
varökológia és a modern csípőszúnyog-

gyérítés egyik hazai megalapozója volt. 
Édesapám, Sáringer-Kenyeres Tamás 
mezőgazdasági agrármérnök, aki nagy-
papámtól átvéve a feladatot a magyar-
országi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos 
faunisztikai kutatásokat azóta is műveli. 
Mindez elegendő „táptalaj” volt ahhoz, 
hogy a biológia és a természetvédelem 
felé forduljak, valamint a magyarországi 
csípőszúnyogfajok hazai elterjedésével 
kapcsolatos témában tavaly szeptem-
berben summa cum laude minősítéssel 
megvédjem doktori dolgozatomat.

– A hobbija a zenéhez és a filmekhez 
kötődik, ezekkel kapcsolatosan bemu-
tatókat is szervez Keszthelyen. Mit kell 
tudni minderről?

– 2008 óta a Balaton Színházzal, 2015 
óta pedig a Fejér György Városi Könyv-
tárral közösen szervezek elsősorban 
zenével kapcsolatos rendezvényeket. 
Így adtam a városban több koncertet, 
valamint tartottam Cseh Tamás-em-
lékesteket. Később ezt egészítettem 
ki író-olvasó találkozókkal, melynek 
eredményeként ellátogatott Keszthely-
re Mihály Tamás, az Omega zenekar 
basszusgitárosa és Bereményi Géza, 
Cseh Tamás szerzőtársa is. Ezen estek 
szervezésével célom volt, hogy tovább 
gazdagítsam a város kulturális életét. A 
Balaton Színházban a Legendás Koncer-
tek koncertfilmvetítő sorozat és a Péntek 
13 címet viselő horrorfilmvetítés az 
állandó rendezvényem. Az együttműkö-
désekhez kapcsolódó jelenlegi aktua-
litások, hogy júniusban a könyvtárban 
Grecsó Krisztián beszélgetőtársa leszek, 
valamint a színházban Bereményi Géza 
fogja bemutatni életrajzi kötetét.

Környezetvédelem,  
közélet, zene, film
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A Hello Keszthely turisztikai 
Facebook-oldal mára már több mint 
22 ezer követővel és egy rendkívül 
aktív csoporttal is rendelkezik, közel 
7000 tagot számlál. 
Ennek a folyamatnak egy nagyon 
fontos mérföldköve a Hello Keszthely 
applikáció, talán az eddigi legfonto-

sabb mérföldköve – mondta Kovács 
Szabolcs turisztikai tanácsadó. Tóthi 
Attila webfejlesztő kiemelte: a Hello 
Keszthely amellett, hogy szakmai 
elismerést jelent, nagy érték a város 
számára is. Vozár Péterné, Keszthely 
alpolgármestere hangsúlyozta: a digi-
tális fejlesztés nem áll meg. A tervek 

szerint megújul a keszthely.hu honlap 
is. Ez stílusában és működésében az 
applikációhoz igazodik majd, így az 
online megjelenések egységes arculatot 
kapnak. 
A jövőben fejlesztik az alkalmazást, a 
saját vagy külső vállalkozók szolgálta-
tásait is bevonják a tartalomba. 

Két rangos díjat kapott a Hello Keszthely applikáció. A fődíjat és az Év Kreatív Megoldása díjat kapta 
meg az Év Honlapja versenyen. A rangos szakmai zsűri a minőséget és a szakmai megvalósítást 
ismerte el – hangzott el a Balaton-parton tartott sajtótájékoztatón.

Hello Keszthely:  
   díjak és további fejlesztések

csodasmagyarorszag.hu

TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

BÜKK
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Ezt a Keszthelyi Nemzeti Kör a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Keszthelyi Csoportjával közösen valósította 
meg. Idén mintegy hatvanan vállalták, hogy Wass-köny-
vet, mesét vagy verset ismertetnek a publikummal.  
A program egyik célja, hogy a fiatalabb generációkkal is 
megismertessék az erdélyi író-költő alkotásait. A civil szer-
vezetek mellett többek között csatlakoztak a felolvasáshoz 
az Egry József Általános Iskola diákjai, középiskolások és 
egyetemisták is. 

Wass AlbertéWass Alberté
volt a főszerepvolt a főszerep

Huszonöt órás felolvasóünnepet tartottak  
Wass Albert műveiből az ország 42 településén. 
Keszthely ismét csatlakozott a rendezvényhez.

Különdíjas lett a Balatoni 
Múzeum honlapja
Huszadik alkalommal rendezték meg az Év Hon-
lapja versenyt 2021-ben. A 331 nevezéstől 88 díjat 
osztott ki a zsűri. Kultúra kategóriában a Balatoni 
Múzeum weboldala kapta a különdíjat. Az oldal 
2018-ban készült el pályázati támogatás segítsé-
gével. A kiállításokról, elérhetőségekről, progra-
mokról és a megközelítésről is kapnak tájékozta-
tást az érdeklődők. A fejlesztésnél a múzeummal 
való közös munka volt a siker kulcsa, vallják  
a szakemberek. Folyamatosan azon vannak, hogy 
még látogatóbarátabb legyen az oldal. A szakmai 
zsűri a nemzetközi minőségét emelte ki a honlap-
nak. Ezt angol és osztrák minták alapján készí-
tették el. Ezzel párhuzamosan egy nemzetközi 
példákon alapuló applikációt is elindítottak, mely 
szorosan kötődik a kiállításhoz.
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Nagy Bálint, Keszthely polgármestere elöljáróban  
hangsúlyozta: a faültetés az élhető jövőnk záloga.
– Komolyan vesszük a fenntarthatóságot, aminek fontos 
része a zöldterületek kezelése és megújítása – tette 
hozzá. – A következő generációkra is gondolva Sáringer-
Kenyeres Marcell képviselő, környezetvédelmi mérnök 
szakmai irányításával átgondolt, előre tervezhető faül-
tetési, zöldítési programon dolgozunk. Ez lehetőséget 
biztosít fák pótlására, újak telepítésére.

Faültetés  
– az élhető jövő záloga

Keszthelyen, a Schwarz Dávid utcai lakótelep  
két zöldfelületén a napokban – a Bakonyerdő Zrt.  
felajánlásának köszönhetően – a VÜZ munkatár-
sai összesen tizenhét facsemetét ültettek el, köztük 
Arizónai ciprust, Atlasz cédrust és Barnalevelű juhart.

Tanulmányút  
Bólyon

A keszthelyi klímastratégia 
megvalósítása érdekében immár 
második alkalommal vettek részt 
tanulmányúton az önkormányzat 
intézményeinek munkatársai és 
civil szervezetek. Ezúttal a Bara-
nya megyei Bóly városába látogat-
tak el egy napra.

A klímavédelmi fejlesztésekről Hárs József 
polgármester tartott előadást. A város az M6-os 
autópálya mellett helyezkedik el, és fejlett infra-
struktúrával rendelkezik, amelynek az alapja a 
80 fokos, lágy, jó minőségű termálvíz, amelyet 
nyolc kútból nyernek ki és hasznosítanak a 2,8 
MW teljesítményű fűtési rendszerben. Jelentős 
a napelemes és házi naperőműves rendszerek 
száma. A fejlesztéseknek köszönhetően egy 
folyamatosan bővülő ipari parkot tudott kiala-
kítani az önkormányzat, ahol szintén a termál-
vizes technológiának köszönhetően alacsony 
rezsiköltséggel, vállalkozásbarát környezetben 
működhetnek a vállalkozások.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi 
Erőforrások Bizottsága pályázatot hirdet kulturális, művé-
szeti csoportok, művészeti együttesek részére, valamint 
rendezvények önkormányzati pénzügyi támogatásának 
elnyerésére. A pályázatok támogatása céljára 2022. évben 
1.000.000,- Ft keret áll rendelkezésre.
A pályázat keretében támogatandó kiemelt célok:
•  kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek 

tárgyi feltételeinek javítása (felszere-
lés-vásárlás), működési, fenntartási 
költségekhez hozzájárulás,

•   kulturális rendezvények lebonyolítási 
költségeinek támogatása (verseny-
díjak, oklevél-, anyag-, eszköz-, 
felszerelés-vásárlás, előadók díjai és 
utazási költségei, művészeti alkotó-
táborok támogatása),

•  kulturális témájú kiadványok, művé-
szeti alkotások támogatása.

Magyarország Kormánya veszélyhely-
zettel kapcsolatos döntése alapján a 
pályázati felhívást a Bizottság ered-
ménytelenné nyilváníthatja, illetve 
amennyiben a veszélyhelyzettel kap-
csolatos korlátozások miatt nem tudja 
a pályázó a rendezvényt megtartani, 
lebonyolítani, akkor a teljes támogatá-
si összeg visszafizetésére köteles.
A pályázat benyújtásához szüksé-
ges nyomtatványok megtalálhatóak 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

portáján (Keszthely, Fő tér 1.), illetve letölthetőek a www.
keszthely.hu oldalról. A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. április 10. A benyújtott pályázatok elbírálásának 
határideje: 2022. április 30. A hozott döntésről a pályázók 
tájékoztatása írásban történik. A támogatás odaítélésére, 
a nyertes pályázókkal történő megállapodás megkötésére 
és a támogatás elszámolására az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet alkalmazandó.                 

Csótár András
az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke
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! A !

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth Lajos utca 13. 
szám alatt található belvárosi, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-kastélytól 100 m-re található 67 m2 alapterületű 
összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi  
és szolgáltató tevékenység esetén 206.159,- Ft/hó+áfa (az ettől eltérő tevékenységekre vonatkozó  
bérleti díj mértékét a 269/2020. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat tartalmazza).  
Az üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 7. (hétfő) 12.00 óra. 
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2022. március 9. (szerda). 

További felvilágosítás 
a Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztá-
lyán (83/505-525, 
83/505-524) kérhe-
tő. Az ingatlan előre 
egyeztetett időpont-
ban 2022. március 
4-éig megtekinthető. 
A pályázat teljes 
szövege megta-
lálható a https://
www.keszthely.hu/
hirdetmenyek webol-
dalon.

VÉRADÁSOK 
MÁRCIUSBAN

A Magyar Vöröskereszt 
keszthelyi szervezete 

és a Keszthelyi Kórház 
Vérellátója márciusban 
a következő helyeken 
és időpontban várja 
a véradókat. 21-én 

(13–16), 28-án (13–16) 
a Vérellátóban lesz 

véradás. Március 17-én 
(12–14.30) a hévízi BM 

Szanatórium, 24-én 
(16–18) Felsőpáhokon, 
a művelődési házban, 
31-én (14–18) Zala-

apátiban, a falumúze-
umban lesz véradás.
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