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IDŐSZAKI KIADVÁNY

Keszthely

Új műsor

kedvelt üdülési célpont

a Keszthelyi Televízió palettáján

Kiemelt célpontként „kezelték” idén
a Balatont a turisták. A településeken,
így Keszthelyen is nagy volt a tömeg a
szezonban, a város elemzések szerint is
kedvelt a vendégek körében.
Előkelő helyen szerepel Keszthely az
idei évben a balatoni turizmus szállásfoglalásai alapján. Az egyik internetes
portál elemzésében azt tette közzé,
hogy az átlagos foglalási érték tizenkettő, a foglalások darabszáma hat
százalékkal nőtt a tavalyihoz képest a
tó térségében. A vendégek átlagosan
három éjszakára foglaltak maguknak
szállást a Balaton régióban. A legtöbben az apartmanokat választották szálláshelyként, az arány 2019-hez képest
itt is emelkedett. A helyek többségét
egyébként már nyár elején lefoglalták,
a későbbiekben már nehezen lehetett

minden pénteken 19:15-kor
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A hagyományos városi
díjakat idén nem adták
át a járványra való
tekintettel, helyette
a pandémia idején
munkálkodó önkéntesek áldozatos munkáját
ismerték el.
Nagy Bálint polgármester ennek kapcsán
elmondta, Keszthely valódi
közösségként működött, ahol
senki nem maradt egyedül.
Hozzátette: a város lakossága,
a polgárok közössége valódi
összefogást mutatott a nehéz
hónapokban. „A járványhelyzet adta feladatok eggyé
kovácsoltak bennünket, és
akik a közösségért áldozatot
hoznak, azok megbecsülést
érdemelnek” – hangsúlyozta.
A város egészségügyi ellátásban részt vevő intézményeiből álló Keszthelyi Ellátás
Munkacsoport már az első
hetekben megszervezte az

idősek segítését; élelmiszerbeszerzésről, meleg ételről
gondoskodtak, postai és
gyógyszertári ügyeket intéztek. A csoport nevében a díjat
Kulcsár Balázs, a Keszthelyi
Mentőállomás vezetője vette
át.
A közösségi médiában alakult
Keszthely Összefog csoport a világháló segítségével
hatékonyan tudott segíteni a
veszélyeztetett és rászoruló
keszthelyieknek. Tevékenységük során 2860 darab
szájmaszkot készítettek.
A díjat a csoport alapító tagja,
Fábiánné Figder Nikoletta
vette át.
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Az ünnepségen
elhangzott: sokan vannak, akik név nélkül
segítettek, és sokak
önkéntes munkájáról
nem is lehet tudomása
a városvezetésnek.
Nagy Bálint polgármester nekik is köszönetet mondott.

A Balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal felelősséget.

a múzeu
éjszaka gató

ezernyi

A Keszthelyi Asbóth Sándor
Szakgimnázium tanulói és
tanárai is kivették a részüket a
maszkkészítésből. A fenntartó Zalaegerszegi Szakképzési
Centrumtól közel egymillió forint értékben kapott
alapanyagból 3000 maszkot
tudtak elkészíteni. A díjat
Szabó Károly, a Szakképzési
Centrum kancellára vette át.
Mindennapos bevásárlással, szájmaszkok osztásával
segítették – elsősorban – az
idős lakosságot Keszthely
Város Ifjúsági Kerekasztalának tagjai. A frissen alakult
közösség adományt gyűjtött,
mellyel több családon sikerült

segíteni. Karacsi Gábor, a
Kerekasztal tagja vette át a
díjat.
A bűnmegelőzési feladatok mellett időskorú és
rászoruló keszthelyieknek
segített a Keszthelyért Polgárőr Egyesület. Mintegy
2460 maszkot készítettek
és juttattak el keszthelyi
intézmények dolgozói számára. Mindezek mellett a hét
minden napján a Keszthelyi
Kórházban teljesítettek betegirányítási feladatokat. A díjat
Aszódi László elnök és társai
vették át.
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hogy a gazdasági szereplők, így többek
között a szálláshelyek és vendéglátós
vállalkozások is pozitívan nyilatkoztak
a szezonnal, a vendégek számával kapcsolatosan. Törekszünk arra, hogy ne
csak a főszezonban, hanem azon kívül
is nyújtsunk olyan attrakciókat, melyek
vonzóvá teszik Keszthelyt. S természetesen nagyon fontosak, meghatározóak
a közeljövőben induló szállodafejlesztések. Azon dolgozunk, hogy mielőbb
olyan szálláshelyfejlesztés valósuljon
meg a városban, amely tovább erősíti
Keszthely turizmusát.

Áldozatosan dolgoztak a közösségért

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely,
Jenny’s Fitt Keszthely

az „Ön

csak szállást találni a Balatonnál. A
szallas.hu egy toplistát is közreadott a
legnépszerűbb településekről. Eszerint
az élmezőnyben Siófok, Balatonfüred
és Hévíz végzett. Őket Balatonlelle,
Keszthely és Zamárdi követi. A listán
még Balatonboglár, Fonyód és Tihany
szerepel.
– Keszthely számára kiemelt fontosságú
a turizmus, s ugyanígy lényegesek azok
a fejlesztések, melyek ezt az ágazatot
szolgálják – mondta érdeklődésünkre
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere,
aki hozzátette: törekvéseik között az
szerepel, hogy a turisztikai szolgáltatások, a programok minőségiek, színvonalasak legyenek, hiszen ezek által
lehet kedveltté tenni egy települést a
vendégek körében. – A tapasztalatok és
visszajelzések alapján azt mondhatom,

15:20:26
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Új szolgáltatásokkal bővült Alsópáhok

Táborok és beruházások Karmacson

ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZATA AZ ELMÚLT 15 ÉVBEN SZÁMOS ÚJ BERUHÁZÁST VALÓSÍTOTT MEG. A
KÖZSÉG FOLYAMATOS ÉS TUDATOS FEJLESZTÉSE NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRULT, HOGY EGYRE TÖBBEN VÁLASZTJÁK LAKÓHELYÜL A MÁRA MÁR 1500 FŐT MEGHALADÓ TELEPÜLÉST. 2005 ÓTA KÉTSZÁZ
FŐVEL NŐTT AZ ÁLLANDÓ LAKOSOK SZÁMA.
Az önkormányzat pályázati támogatásokat is igénybe véve sorra újította fel középületeit, illetve új szolgáltatásokat nyújtó épületeket is létrehozott.
– A szépen fejlődő községben az elmúlt
hetekben, hónapokban két jelentős fejlesztés is történt, ezúttal vállalkozói

szigeteléssel, külső-belső nyílászárók
cseréjével szépül meg az épület. A fűtés
is új, korszerű kazánnal működik majd.
Az épületen belül kerül kialakításra egy
fiókgyógyszertár, ami az orvosi rendelési időn kívül is szolgáltat majd. A
gyógyszertári rész kialakítása nem része

Czigány Sándor polgármester

Szeptemberben kezdődik az orvosi rendelő energetikai felújítása
erővel – tájékoztatott Czigány Sándor, a
község polgármestere. – Külső és belső
átalakításokkal megszépült, megújult az
Alsópáhokon levő SPAR szupermarket.
A belső terében teljesen megújult üzlet
új szolgáltatásokkal bővült. A vásárlók
kényelmesebben és gyorsabban tudnak
itt vásárolni. Közvetlen a SPAR mellett,
a körforgalomnál, szintén Alsópáhok
község területén elkészült a MOBIL
PETROL benzinkút. Az üzemanyagtöltő
állomáson shop és három beállásos kézi
autómosó is rendelkezésre áll. Az említett két, vállalkozói erővel történt fejlesztést örömmel fogadták az emberek Alsópáhokon és a környéken is.
Az önkormányzat is folytatja a korábbiakhoz hasonló módon a település fejlesztését.
– Szeptemberben elkezdődik az orvosi rendelő energetikai felújítása. Ennek
keretében új cserépfedéssel, külső hő-

a pályázatnak, ezt az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A beruházás
december 31-ig befejeződik, addig az
orvosi ellátás a volt Takarék épületében
zavartalanul folyik. Az új évet is fontos
fejlesztéssel kívánjuk kezdeni. Nyertes
pályázatnak köszönhetően 2021 elejétől megkezdjük az óvoda épületében
a mini bölcsőde építését, kialakítását. A
munkálatokat a nyárra befejezzük, így
2021. szeptember 1-jétől szeretettel várjuk a kisgyermekeket. Az idei évben a
korszerűen felújított és magas oktatási
szinten működő általános iskolában 160
diák kezdi meg a tanulást. Óvodánkban
három csoport van, itt 56 gyermeket
írattak be a szülők, és van öt előfelvételis
gyermek is – mondta el Czigány Sándor.

A megújult SPAR egy része
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A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY KARMACS IDEI ÉVRE
SZÓLÓ ELKÉPZELÉSEIT IS GYÖKERESEN MEGVÁLTOZTATTA. ENNEK ELLENÉRE AMIT TUDTAK, MEGVALÓSÍTOTTAK A TELEPÜLÉSEN.
– A pandémia felülírta 2020. évi terveinket – fogalmazott érdeklődésünkre Kelemen István polgármester. – A rendkívüli
helyzet kihirdetését követően a tavasz
második felére tervezett rendezvényeinket elhalasztottuk. Az óvodában biztosítottuk a gyermekfelügyeletet. Ügyes
kezű hölgyek maszkokat készítettek,
melyeket térítés nélkül kiosztottunk. A
forgalmasabb közterületeken, buszvárókban, orvosi rendelő előtti területen
fertőtlenítést végeztünk.
Július 6-án nagy megtiszteltetésben volt
része a településnek. Berta Tibor ezredes,
a Katolikus Tábori Püspökség általános
helynöke meghívására Karmacsra is ellátogatott Michael August Blume SVD
érsek, Magyarország apostoli nunciusa.

– Érsek atya a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség által
szervezett környezet- és természetvédelmi táborát tekintette meg – folytatta

Kelemen István. – Berta Tibor ezredes,
általános helynök, Alácsi Ervin János, Markovics Milán Mór, Nagy Ferenc
Endre és Rácz István társaságában fogadtuk nuncius atyát. Alácsi Ervin János
őrnagy, vezető kiemelt tábori lelkész
prezentáció keretében bemutatta az elmúlt tizenhat
év táborait, ezt követően
együtt megtekintettük
az alaptábor épületét.
Őexcelenciája meglátogatta a gyerekeket Zalacsányban, ahova ajándékokat vitt, meghallgatta a
táborozók élménybeszámolóját, és a kérdéseikre
válaszolt. Mivel nuncius
úr amerikai, ezért angolul
válaszolt, de néhány kérdésre magyarul is tudott,
hiszen családi gyökerei
Magyarországra vezetnek. Idén három turnusban százharminc gyereknek volt
lehetősége arra, hogy egy-egy hetet
töltsön a térségben. Reményeim
szerint pozitív élményekkel távoztak és jó szívvel fognak Karmacsra
visszaemlékezni. Július 26-án, vasárnap megtartottuk a TOP-5.3.116-ZA1-2018-00003 kódszámú, a
„Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívás keretében nyertes
„Közösségfejlesztés megvalósítása
Rezi, Karmacs és Vindornyaszőlős
településeken” pályázati projektünk
„Karmacsi napok” elnevezésű második rendezvényét.
Karmacson a beruházások folyamatosak, köszönhetően a pályázati támogatásoknak is.
– A TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00018
kódszámú, Környezetvédelmi infra2020. augusztus 26.
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strukturális fejlesztések című pályázatunkra 66.987.240 forint támogatást
nyertünk a Békás-tó revitalizációja című
projekt megvalósítására. Elindítottuk a
beszerzési eljárást. Ebben az esztendőben az előkészítés, ezen belül a tervezés

és az engedélyek beszerzése következik.
Jövő évben kerülhet sor a projekt fizikai megvalósítására. A TOP-3.2.1-16ZA1-2018-00031 kódszámú, Önkormányzati konyha energetikai fejlesztése
című pályázatunkban 38.467.000 forint
támogatást nyertünk. A kivitelezést még
ebben az évben szeretnénk megvalósítani. A 2019. évi Magyar falu programban nyert 10.600.000 forint támogatásból
megújult a temetői út aszfaltburkolata.
Szintén a 2019. évi Magyar falu pályázati programban óvodaudvar fejlesztésére
4.035.000 forint támogatást kaptunk.
Ebben a projektben kerítést építünk, és
új kültéri játékok kerülnek elhelyezésre.
Köszönjük a támogatásokat az Európai
Uniónak, Magyarország Kormányának
és Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úrnak.

Vigyázunk Rád!

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

EZZEL A FELIRATTAL KÖSZÖNTI A FINOM ÉS ÍZLETES EBÉDRE ÉRKEZŐKET AZ ALSÓPÁHOKI AZÉNANYÓSOM
ÖNKISZOLGÁLÓ ÉS A’LA CARTE ÉTTEREM.

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A pandémiának köszönhetően ők is érzik a külföldi vendégkör hiányát, de nagy
örömükre szolgált, hogy a nyár a magyar vendéglétszám növekedését hozta
az elmúlt évekhez képest. A magas létszámú helyi és vidéki törzsvendégkörrel
büszkélkedő vendéglátó egység mindent
megtesz azért, hogy az őszi-téli időszakban is a lehető legbiztonságosabban tudja
ételeit felszolgálni.
Rendszeres időközönként ózonfertőtlenítést végeztetnek az egész épületben és a
külső kivezetésű szellőztető rendszerben
egy erre szakosodott vállalkozóval, melyről minden esetben hiteles tanúsítvány
is készül. A vidám csapat babos szájmaszkban, mosolygós szemekkel és saját
logós távolságtartó matricával fogadja a
vendégeket, akik – amíg az idő engedi – a
nyitott teraszon fogyaszthatnak. A ros�szabbra forduló helyzet és a hűvösebb idő

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?
• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása
• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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lazac, hogy színesebb legyen a választék.
Az elégedett vendég nemcsak a zamatos
falatokért, hanem a jó hangulatért és a
kedves személyzetért válik törzsvendéggé. AzÉn Anyósom vezetése mindent
megtesz, hogy összetartsa a kollégákat
hosszú távon, mert tudják, hogy csak egy
összeszokott, családias légkörű csapatban tudnak biztonságosan és jó kedélyű
légkörben dolgozni, aminek hatása van
az ételek minőségére, a vendégek fogadására, és a sikerre.
Részletek a helyszínen: Alsópáhok – Hévíz közötti körforgalom, Hévízi utca 13.
Könnyű odatalálni: babos kendő a kapuban...

Nemesvita: kis település nagy lehetőségekkel
NEMESVITA KIS TELEPÜLÉS, NAGY LEHETŐSÉGEKKEL – VALLJA CSALI JÁNOS, A KÖZSÉG ÚJRAVÁLASZTOTT POLGÁRMESTERE, HOZZÁTÉVE:
AZ ELSŐ, HOGY AZ ELKEZDETT BERUHÁZÁSOKAT
BEFEJEZZÉK, AZTÁN KÖVETKEZHETNEK AZ ÚJABB
TERVEK.

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!

NK_2020_180_3x267mm.indd 1

során törekednek arra, hogy minél kevesebb érintkezéssel szolgálják ki a hozzájuk érkezőket.
– Készülünk rá, hogy ha a helyzet úgy
alakul, több bejárat, egymást elkerülő
útvonalak és kiszolgálási helyek legyenek kialakítva. Igyekszünk az internet
segítségével megismertetni a vendégeket,
hogy mennyire biztonságos és egyszerű
előre kiválasztani és elvitelre csomagoltatva elvinni a kívánt ételsort – mondta
Szűcs Attila tulajdonos séf.
– Továbbra is szem előtt tartjuk az önkiszolgáló részen is a naponta megújuló
ételsort – vette át a szót Dénes György
társtulajdonos séf. Hozzátette: – Mindig
szezonális, friss alapanyagokat használunk a helyi termelőktől, és a különlegesebb ételeket is az asztalra tesszük, mint
a szürke marha, borjú, bárány, kacsamell.
Szerepel a menüsorban ázsiai étel és vad-

2020. 06. 29. 9:58:39

– A vírushelyzetet túléltük, a nehézségeket tudtuk kezelni, a lakosság ellátása
folyamatos volt. Pénzügyileg azonban
mindez negatív hatást jelentett Nemesvita számára – mondta. – Örömhír, hogy
a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
projektet sikerült befejezni. A közbeszerzés miatt húzódott a beruházás, de végül
megvalósult, s általa a falu bevezető útja
új arculatot is kapott. A hatvan milliós
projekt keretében megszüntettük a balesetveszélyes víznyelőket, kiköveztünk
árokszakaszokat, s több helyen korlátokat helyeztünk ki. Mindez évtizedes igénye volt a lakosságnak, és elmondhatom,
hogy az esőzések során jól vizsgázott a
rendszer, a víz ott folyt, ahol kellett.
Csali János elmondta: Nemesvitán több
más beruházás is megvalósult. Így a Ma-

gyar Falu Program keretében felújították
a művelődési ház tetőszerkezetét, s az
épület hőszigetelést kapott, míg az udvart
önerőből tették rendbe. Ugyancsak a Magyar Falu Program segítségével újul meg
az orvosi rendelő, melyen nyílászárókat
cserélnek, s felújítják a homlokzatát.
– Nemesvitán sportöltözőt építettünk,
felújítottuk a község tekepályáját, megújult a ravatalozó – folytatta a polgármester. – Szeretnénk megmenteni az
egykori plébánia épületet is, melynek
funkciót szánunk. Az épületben, illetve
2020. augusztus 26.
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annak udvarán ifjúsági üdülőt alakítanánk ki a terveink szerint. A tanulmány
elkészült, bízunk a támogatásban. A turizmust egyébként is kiemelten kívánjuk
kezelni, a szálláshelyek létesítésén kívül
törekszünk arra, hogy a helyi termékeket
értékesíteni tudják a településen élők, s
persze olyan létesítményeket szeretnénk
kialakítani, melyek vonzóak az emberek
számára. Turistaút készült, de tervben
van egyebek mellett egy kilátó, s a régi
izraelita temetőt is szeretnénk felújítani,
bemutatni.

„AZ IGAZI ÍZEKET MEGTAPASZTALVA...”
EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAM INDULT A NYUGAT-BALATONI TÉRSÉGBEN, SZEZON KOSÁR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG NÉVVEL. AZ ÚJDONSÁGRÓL A HÉVÍZ-BALATONZALAI DOMBHÁTAK LEADER EGYESÜLET MUNKASZERVEZETÉNEK VEZETŐJÉT, VÉRTESALJAI LÁSZLÓT KÉRDEZTÜK.
– A Nyugat-Balaton térségben egyedülálló a kezdeményezésünk. A Szezon Kosár Bevásárló Közösséget a HévízBalaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület hívta
életre 2020 júniusában. Nagy segítséget jelentett, hogy a
Vidékfejlesztési Program támogatásával jöhetett létre a
közösségünk. Az ellenőrzött, helyi termékek fogyasztásának fellendítését elősegítő bevásárlóközösségünk egy
helyi térségek közötti együttműködés keretei között valósult meg. Ezen együttműködésben négy LEADER Helyi
Akciócsoport vesz részt Zala és Veszprém megyéből. Az
ötletet az országszerte működő bevásárlóközösségek példájából merítettük. A fogadtatás rendkívül pozitív volt, hiszen számos termelő és sok helyi család csatlakozott már
a kezdeti időszakban. Úgy gondolom, hogy mindig is volt
igény a magas minőségű, ellenőrzött, egészséges helyi termékekre. Bevásárlóközösségünk ezt az igényt kívánja kiszolgálni egy olyan webáruház üzemeltetésével, ahol már
tizenöt helyi termelő több mint kétszázötvenféle élelmiszeréből lehet választani.
– Egy ideje már működik a Szezon Kosár, mi a cél, s milyen eredményekre számítanak?
– Legfontosabb célunk egy helyi termékekre támaszkodó platform hosszú távú üzemeltetése, mely elsősorban
a helyi családok számára jelent megbízható és egészséges
élelmiszerforrást. A Covid-19 okozta járványhelyzetben
megerősödött az igény az úgynevezett egyérintéses termékek iránt. Sokan vásároltak közvetlenül a termelőktől
a térségünkben is.
– Hogyan fogadták az érintett gazdák, termelők a programot?
– A megkeresett gazdák 90 százaléka nagy örömmel csatlakozott hozzánk. Többségüket a LEADER szervezethez
benyújtott támogatási kérelmeik miatt már jól ismertük,
de „kívülről” érkező termelő is akad szép számmal közöttük. Az alakulást megelőző termelői fórumok tapasztalatai
alapján kiemelt fontosságú volt számukra, hogy komoly
termelő- és termékellenőrzési folyamatokat vezessünk be.
Bár a bevásárlóközösségek mint újszerű értékesítési csatornák igen felkapottak manapság, mégis az ellenőrzött
helyi termék kell hogy alapját képezze közösségünknek.

– Hogy vélik, mennyire segíti ez a munkájukat, illetve az értékesítést?
– Az elhangzott vélemények alapján kijelenthető, hogy a koncentrált értékesítési idő, valamint a rendelésekből fakadó pontos, tervezhető kereslet nagy segítségükre van. Hiszen nem kell az egész napjukat a piacon eltölteniük, valamint felesleg sem keletkezik.
Pozitív fogadtatása volt az online megjelenési lehetőségnek is, hiszen termelőink saját portfólióval rendelkeznek weboldalunkon.
– Mi a véleménye, mennyire erősödik az a szokás, hogy az emberek a házi termékeket keresik, fogyasztják?
– Lelkes vásárlóink egybehangzó véleménye szerint jó újra ilyen széles spektrumban, valóban helyi termékeket vásárolni és fogyasztani. Sokak számára a kóstolások közben a nagyszülők burjánzó kertje, egy-egy elfeledett étel íze elevenedik meg. A hasonló
emlékek és a vágy, hogy a gyermekeink is megtapasztalhassák az „igazi hazai” ízeket véleményem szerint elősegítik közösségünk
erősödést és a helyi termékek előtérbe kerülését.
– Mi lesz a jövőben, milyen programokkal várják őket?
– Nyílt és kóstolással egybekötött átadónapjainkon termelőinkkel közvetlenül találkozhatnak, ismerkedhetnek vásárlóink. Termelői bemutatkozással szeretnék bővíteni átadónapjaink programját, ahol termelőink gazdaságukat, termékeiket és termelési folyamataikat ismertethetik a hallgatósággal. A későbbiekben szintén termelőink közreműködésével kertgondozásról, állattartásról,
sütésről-főzésről indítunk mini workshopokat.
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két kitüntetés: öt CSILLAGOS besorolás és KÜLÖNDÍJ
a Legdinamikusabban fejlődő strandnak

Egy közeli, családbarát és kerékpárosbarát strandfürdő:

BALATONEDERICS!

A KESZTHELYI, SZENTGRÓTI, SÜMEGI, TAPOLCAI KISTÉRSÉG KÖRNYÉKÉNEK LAKOSSÁGA SZÁMÁRA
GYORSAN ELÉRHETŐ EGY CSALÁDBARÁT, TISZTA ÉS RENDEZETT STRAND: EZ BALATONEDERICS! JÖJJÖN
A BALATONI BRINGAKÖRÚTON EDERICSRE! CSAK 500 MÉTERRE VAN A BICIKLIÚTTÓL, ÉS BEHOZHATJA
KERÉKPÁRJÁT A STRANDFÜRDŐRE.

Edericsen van még az Afrika Múzeum, a Csodabogyós Cseppkőbarlang,
és több kiváló pincészet, borászat, panorámás hegyoldali mulatságok céljára! A strandon: sportzóna, piknikzóna, gyermekvilág vízi lídóval, baba-mama szoba, kiváló kisvendéglők, büfék! Megrázóan szép panoráma
a tanúhegyekre!
Szeptemberben is, VÁRJUK Önt, családját, látogasson el az Ön strandjára: EDERICSRE! Töltse szabadidejét, szabadságát, délutánjait, hétvégéjét
nálunk!
A Balaton hűs hullámai javítják az Ön közérzetét. Pihenés a gyógyító napfénynél, a kiváló, tiszta és gondozott, higiénikus strandfürdőnkön. Vendéglátó egységeink széles választékkal, és gyermekmenüvel is várják Önt,
családját! Fagylaltok, ételek, sörök, üdítők!

NE TÉTOVÁZZON: FÜRDÉS, NAPOZÁS, SPORT AZ EDERICSI STRANDON,
AKÁRCSAK EGÉSZ NYÁRON ÉS SZEPTEMBERBEN!
Ajánlja Önnek mindezt: Papp János, Balatonederics polgármestere

BALATONEDERICS: A MAGYAR TENGER KAPUJA!
2020. augusztus 26.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

Esküvői nyílt nap
Keszthelyen a Helikon Kastélyban
2020. október 25. vasárnap 10.00 – 17.00

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE

u Az Európai Bíróság határozata szerint jogellenes a bevándorlókat a magyar határon felállított tranzitzónában várakoztatni. A döntés értelmében járványveszély idején is be kell
engedni a migránsokat az ország területére. Ez
az ítélet egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével, amely szerint Európába mindenáron évi egymillió bevándorlót kell beengedni.

Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn
a magyar határ szigorú védelmét?

Információ:
Erdős Andrea
eskuvo@helikonkastely.hu; +36 30 166 4441

A

Az új keszthelyi kerékpáros útvonal bebiciklizése.
Indulás: 15.00 órakor az Élefa iskola elől. Útvonal: Életfa iskola –
Vaszary K. utca – Stromfeld A. utca – Georgikon utca – B+R parkoló.
15.30 óra: Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere köszöntője
16.00 óra: Keszthelyi Rendőrkapitányság tájékoztató előadása

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

NK_2020_180_3x267mm.indd 12
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17.00 óra: ﬁxiverseny biciklis ajándékokért

18.00 óra: BringaAkadémia Roadshow

látványos kerékpáros bemutató, lélegzetelállító trükkök

Ingyenes légvárak, biciklis ügyességi akadálypálya,
kerékpáros tartozékok vására, szervizpont, KRESZ-totó,
BikeSafe rendőrségi kerékpárregisztrációs program.

2020. augusztus 26.
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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

KIFUTÓ – KÉSZLET EREJÉIG
1. Organza Shine
készfüggöny, mályva
és halványzöld színben
140x270 cm 4590,-Ft/db
helyett 1999,-Ft/db

-33%

elérhetõ termékek:

2. Sable Barbara hímzett,
ecrü készfüggöny
140x270 cm 5490,-Ft/db
helyett 2999,-Ft/db
3. Curling készfüggöny
barna és szürke színben
140x270 cm 6590,-Ft/db
helyett 2999,-Ft/db

5. Kiddy Dino (22845/040)
80x150 cm 9990,-Ft/db helyett 6690,-Ft/db
120x170 cm 19.990,-Ft/db helyett 13.390,-Ft/db
160x230 cm 34.990,-Ft/db helyett 23.390,-Ft/db

-50%

4. Impulse Cube
(5792/6895) szőnyeg
80x150 cm 19990,-Ft/db
helyett 14990,-Ft/db
120x170 cm 37.990,-Ft/db
helyett 27.990,-Ft/db
200x290 cm 99.990,-Ft/db
helyett 69.990,-Ft/db

6. Rekord L futószőnyeg
65-grey
67 cm szélességben
1790,-Ft/fm helyett 890,-Ft/fm
100 cm szélességben
2490,-Ft/fm helyett 1239,-Ft/fm

7. In and Out (01EBE) kül-és beltéri szőnyeg 50x80 cm-es
mérettől 2990,-Ft/db-tól helyett 1999,-Ft/db-tól

Kész az első ütem
Augusztusban már csak apróbb
javítások várhatók az M76-os
gyorsforgalmi út első ütemén,
a Balatonszentgyörgy
és a holládi csomópont közötti
5,6 km hosszú útszakaszon.
Ezzel együtt a hatósági engedélyeztetési
folyamat is kezdetét veszi. Balatonszentgyörgy mellett két körforgalmat is
építettek, ezeken keresztül lehet fel- vagy
lehajtani majd az M76-os 2x2 sávos,
20,5 méter koronaszélességű gyorsforgalmi útról. Korábban már elkészült az
a körforgalom a holládi csomópontban,
amely az M76-os utat köti össze az M7es autópályával és a 7-es főúttal. Ennek
az útszakasznak az előnye igazából a második ütem átadása után válik nyilvánvalóvá. A településeken áthaladó forgalom
csökkenése azonban már előbb érezhető
lesz. Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője elmondta: „Jelen pillanatban úgy tervezzük, hogy
szeptemberben fog megtörténni az átadás, pontos időpontot még nem tudunk mondani.”
Az útszakasz valószínűleg fizetős lesz, ám a gyakorlat szerint ennek bevezetése a jövő évtől várható.

Kehida
Termál
Gyógy- és Élményfürdô, Hotel

Egyéb ajánlatunk:
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Wellness kala
3. Robusta Aqua+ laminált padló
50587-Dax Oak AC5/14mm
(további 3 színben elérhető)
6799,-Ft/m²

2. Cocos padlószőnyeg
barna, szürke és beige
színben 1699,-Ft/m²

edvezményes
k
l
tó
rá
ó
17
p
a
Minden n

jegyárakkal!

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.
E-mail: sales@kehidatermal.hu
Tel.: +36 83/534-503

1. Trento szálas műfű
2 és 4 m szélességben 3999,-Ft/m2
klubkártyával 2679,-Ft/m²

4. Dynamic Wide laminált padló 90173
Graphite Oak AC4/8mm
(további 3 színben elérhető) 3999,-Ft/m²
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A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK!
JELENTKEZZ!
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező,
büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár. A katonai
szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves korig.

Szerződéses szolgálat

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

Egészségügyi, fizikai,
pszichikai alkalmassági vizsgálat
Illetmények:
Nyolc általános iskolai végzettséggel:
nettó 170.769Ft/hó-tól
Érettségi bizonyítvánnyal:
203.279Ft/hó-tól
Számos egyéb, béren kívüli juttattás!

Fizikai felmérés a jelentkezéskor NINCS!
A felkészítés alapvetően a járásban, esetleg a megyén
belül összesen 20 nap, rugalmas időbeosztással
havonta 2 vagy 4 nap.

Főállású szolgálati forma!

Főállás mellett vállalható szolgálati forma!

A tartalékosok alkalmazása a megyén belüli valósul
meg rugalmasan, évente minimum 15 napban.
Illetmény a behívás napjára, egyszeri szerződéskötési
díj, éves rendelkezésre állási díj.

VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON!

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok
AKCIÓJA
1 belépővel 7 múzeumba: 2600 Ft
felnőtt / 1900 Ft gyerek
Reduction in price at the Museums
of the town centre!
Our seven museums can be visited
for the price 1900/2600 Ft!

Babamúzeum • Doll Museum / Történelmi Panoptikum • Historical Waxmuseum
Nosztalgia- és Giccsmúzeum • Nostalgia Museum
Játékmúzeum • Toymuseum / Tüskevár Panoptikum • Thorn Castle Panoptikum
Csigaparlament • Snail Parliament / Erotikus Panoptikum • Erotic Panoptikum
Kínzómúzeum • Museum of torture

Keszthely, Kossuth Lajos u. 11. (Sétálóutca • Pedestrian zone)
Nyitva minden nap / open every day +36 30 855 65 33 / +36 83 318 855
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Gasztro

Magyaros kolbásznyárs
Hozzávalók: 20 dkg parasztkolbász,
10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg csiperkegomba, 1 evőkanál citromlé, 2 közepes fej
hagyma, 1 piros húsú paprika, 1 zöldpaprika, 1 savanykás alma, 2 evőkanál olaj,
1-2 gerezd fokhagyma, pirospaprika, só
A kolbászt ujjnyi vastagon felszeleteljük, a szalonnát fél cm
vastag kockákra daraboljuk. A megtisztított gombát citromlével meglocsoljuk, a piros húsú és zöldpaprikát, a hagymát és
az almát hasonló nagyságú cikkekre vágjuk.
A hozzávalókat váltakozva nyársakra húzzuk. Az olajban
elkeverjük az őrölt paprikát és a zúzott fokhagymát, megsózzuk, és a nyársakat a fűszeres keverékkel kenegetve, parázs
fölött forgatva, 10-12 perc alatt megsütjük.

Rendőrségi hírek
– Közlekedj okosan!
Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának egyik közleménye szerint
Magyarországon évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el,
körülbelül 150-en bele is halnak.
A közlekedés legvédtelenebb
résztvevőit érintő baleseteknek
nem mindig ők az okozói. Kétségtelen, hogy ha kicsit körülnézünk, nagyon hamar láthatunk
nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken a túlpartra igyekvő,
az úttesten csak úgy átrohanó,
takarásból hirtelen előlépő, piros
lámpát figyelmen kívül hagyó,
átkelés közben mobilozó, kerékpársávban gyalogló és a figyelmeztetésen felháborodó, vagy
éjszaka az úttesten, úttest szélén
„kivilágítatlan” gyalogosokat, de
mi van a többiekkel?!
A kerékpárosok többsége sincs
tisztában vele, hogy mobilozni
például kerékpáron is tilos! A járdán biciklizni csak akkor szabad,
ha nincs kerékpárút, vagy -sáv,

és az úttest arra alkalmatlan!
Hogy a gyalogos-átkelőhelyen – mint a neve is mutatja
– úgy kell áttolni a kerékpárt.
Még a kizárólag a részükre
fenntartott kerékpárutakon is
képesek frontálisan ütközni,
árokba esni, súlyos sérüléseket szerezni…
Az autós társadalom közlekedési moráljáról is essen pár
szó. Gyorshajtás, elsőbbség
meg nem adása, nem az
út- és időjárási viszonyoknak megfelelő, vagy éppen
A kép illusztráció.
ittas/bódult vezetés, büntetőfékezés. Mindennapos
kifejezések. Áruházi parkolókban
résztvevőnek észben kellene taregymásnak tolatások. Tuningolt,
tania. Nagyobb körültekintéssel,
óvatossággal, előzékenységgel és
üvöltő autókkal éjszakai gyorsupersze a szabályok betartásával
lási versenyek…
nemcsak a gyalogoselütések, de
„Mindenki rohan, rengeteg
a többi baleset is megelőzhető
az autó az utakon, és még az
volna! Közlekedjenek okosan!
időjárás is rossz.” A közlekedés
veszélyes üzem! Ezt minden
Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Vegye igénybe a Festetics Fürdőház
és Terápiás Centrumban az alábbi
kezelések egyikét:

Hogyan lehet
az Öné?

After Sun arckezelés (60 perc)
Individuális masszázs (30 perc)
Individuális masszázs (50 perc)
Pedikűr (50 perc)
Pedikűr lakkal (60 perc)

!

8.900 Ft
6.000 Ft
10.500 Ft
5.100 Ft
6.300 Ft

A kezelési idő + 60 perc jóváírásra kerül érvényes Tófürdő belépőjén! A jóváírás kizárólag érvényes
Tófürdő belépővel vehető igénybe. Érvényes: 2020.07.20 - 2020.09.30.

FESTETICS FÜRDŐHÁZ I. EMELET • Tel.: +36 83 501 700/528 • E-mail: toterapia@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu
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