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1956 nemzetté kovácsolta a népet
1956 az a pillanat, amikor egy
nép ismét nemzetté nemesedett – hangzott el az október
23-i megemlékezésen Keszthelyen.
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Lapunk következő száma 2020. november 20-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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Dr. Szakály Sándor történész kifejtette, az elnyomás ellen emelték fel a
hangjukat október 23-án az emberek.
Elhangzott, ’56-ban a magyar nép együtt
és közösen, társadalmi, vagyoni és felekezeti hovatartozástól függetlenül akart
tenni valamit. A történész elmondta, a
szabadság iránti vágy kovácsolta össze az
embereket.

Keszthely polgármestere arról beszélt, a hősök közül is kitűnnek az ’56-osok.
Nagy Bálint elmondta, a fiatalok csodát tettek néhány hétre, győzelmüket csak
a hatalmas túlerő és a szovjet tankok tudták elsöpörni. A polgármester felhívta
a figyelmet arra, a hatalom akkori birtokosai és azok vagyoni és szellemi örökösei most is a magyar politika aktív részesei, csak most úgy hívják magukat, hogy
liberálisok. Hangsúlyozta, ezek az emberek diktatúrával vádolják a demokratikusan gondolkodókat azért, hogy elfedjék saját, megfélemlítő és hazugságra épülő
politikájukat.
A megemlékezés zárásaként az elöljárók elhelyezték koszorúikat a Várkertben
lévő emlékműnél. A járványhelyzetre való tekintettel idén az eredetileg tervezetthez képest rövidített programmal zajlott az esemény Keszthelyen.

Keszthely gyászol
Egy élet véget ért, fiatalon, értelmetlenül. A keszthelyi Vajda János Gimnázium diákja egy kalandparkban
szenvedett végzetes balesetet. A hír így hangzott: „Egy iskolás csoport tartózkodott az egyik kötélpályán, amikor a fatörzs, amire a kötelek és pallók voltak rögzítve,
kidőlt, és elrántotta a fára erősített kötélpályát. Egy 16
éves fiatal olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen
meghalt. Egy másik fiatalt a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.”
Keszthely gyászol. A balesetet követően – napokon
át – a gimnázium főbejáratánál rengetegen gyújtottak
gyertyát. Az intézménynél és a közösségi oldalakon
részvétet nyilvánítottak a városi iskolák, pedagógusok,
diákok. A polgármesteri hivatalra kitűzték a fekete
zászlót. Udvardy György veszprémi érsek paptársaival
imát mondott az elhunyt fiú lelki üdvéért, a gyászoló
család és az iskolatársak megnyugvásáért..
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Fakivágás
után faültetés
Március elején a balatoni kerékpárút
keszthelyi Kutyás Park és Piknikkerttől Fenékpuszta felé vezető szakaszán a Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti
Osztálya soron kívül kötelezte Keszthely önkormányzatát és a másik két
tulajdonost a területen található
balesetveszélyes fák kivágására.
Az ügyben akkor polgármesteri felkérésre Sáringer-Kenyeres Marcell
képviselő, természetvédelmi mérnök
adott tájékoztatást, akit most az ügy
folytatásáról kérdeztünk.
– Májusban kiemeltem, hogy az önkormányzat gondoskodni fog a terület
rehabilitációjáról, és a helyi erdészeti
hatóság bevonásával a terület újrafásítását tervezi – mondta SáringerKenyeres Marcell. – Az előkészítő
egyeztetésre és terepszemlére
szeptemberben sor került, melyen az
illetékes erdészeti szakember, a városüzemeltetési ügyintéző és az önkormányzat képviseletében én vettem
részt. A terület előkészítésére az volt
a javaslata a jelenlévőknek, hogy 2020
őszén kézi kaszálást szükséges végrehajtani, mert jelenleg a tuskókból
kinőtt sarjak és úgynevezett ruderális
gyomok dominálnak az érintett szakaszon. A terület rendbetétele után az
ültetés a tervek szerint 2021 tavaszán
történne meg, mely során összesen 41 nemesnyárcsemete kerülne
elültetésre, tízméteres tőtávolsággal.
A terepszemlén áttekintettük a Balatoni Bringakör keszthelyi szakaszára
vonatkozó kerékpárforgalmi létesítmények tervlapját is, mely szerint a
kerékpárút a jelenleginél szélesebb
nyomvonallal, 3,3 méter burkolatszélességgel kerül majd kialakításra.
Ennek megfelelően a jelenlegi kerékpárút keleti és nyugati oldali szélétől
távolabb, 5–5 méter távolságra lesz
kijelölve a faültetési sor.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a
terepszemlén megpróbáltak minden
olyan lehetőséget figyelembe venni,
melynek eredményeként a jövőben
történő területkarbantartás, kaszálás, áglevágás, idős faegyedek kivágása, valamint új csemetével történő
pótlás során a kerékpárút és közvetlen környezete ne sérüljön, valamint
hasonló kötelezést Keszthely önkormányzata ne kaphasson.
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A katyńi vérengzés
áldozatainak emlékére

A katyńi mészárlás a lengyelség egyik legnagyobb XX. századi tragédiája, mely ma
is ott él a lengyel társadalom emlékezetében, s nem csupán családi emlékek vagy
politikai és történelmi szerepe kapcsán,
de egyfajta „velünk élő” szimbólumként
is. A tragédia áldozataira Keszthelyen a dr.
Udvardy György veszprémi érsek által celebrált szentmisével emlékeztek a Fő téri
Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban. Azt követően került sor a sétálóutca és a Széchenyi utca sarkán álló épület falán elhelyezett emléktábla előtt arra
az ünnepségre, amelyen a lengyel eseményekre emlékezve mondott megemlékező
beszédet Nagy Bálint. A polgármester felidézte Lengyelország nemzeti tragédiáját, amikor 1940 tavaszán huszonkétezernél is több, orosz fogolytáborokban raboskodó lengyel tisztet gyilkoltak meg.
Az ünnepségen dr. Cséby Géza tiszteletbeli konzul olvasta fel a Lengyel
Köztársaság nagykövetének, dr. Jerzy
Snopeknek történelmi tényeken
alapuló ünnepi gondolatait, felidézve
a tragédia okait, következményeit
és diplomáciai hatását. Felolvasták
távollétében dr. Biernacki Karolnak, a
Wacław Felczak Alapítvány kuratóriuma elnökének az ünnepi percekre írt
gondolatait. Azt követően leleplezték
a Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas keramikusművész által

készített emléktáblát, mely azoknak
állít emléket, akiket a Katyń környéki
erdőkben végeztek ki, és rejtettek
jeltelen tömegsírokba. A táblát és
az ünnepség résztvevőit dr. Udvardy
György áldotta meg. A lengyel és magyar nép közötti kölcsönös megértés
és tisztelet jeléül állított emléktábla
avatása koszorúzással zárult.
A megemlékezés részeként a Balaton
Színházban a résztvevők megtekintették Andrzej Wajda Katyń című
filmjét.

Az októberi ülésen történt…
Egyperces néma felállással kezdődött a keszthelyi képviselő-testület októberi soros ülése. A jelenlévők tragédiák áldozataira emlékeztek: a Vajdagimnázium elhunyt diákjára, valamint a három keszthelyi horgászra.
A Keszthely jelképeiről szóló, a helyi
adókkal kapcsolatos, illetve a közbeszerzési rendelet módosítását követően a jövő évre vonatkozó helyiségbérleti díjakat és kedvezményeket
határozta meg a testület. Tájékoztató
hangzott el a második negyedévi
belső ellenőrzési terv teljesítéséről,
valamint a 2021. évi belső ellenőrzési
munkatervről. A képviselők jóváhagyták a téli hószolgálati és síkosság-mentesítési tervet, majd pályázatot írtak ki a Balatoni Múzeum igazgatói teendőinek
ellátására. Az egyéb ügyek között egyebek mellett tájékoztató hangzott el a VÜZ
Kft. és a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. első félévi gazdálkodásáról. Ezután önkormányzati ingatlanok bérleti ügyeiről, illetve hasznosításáról döntött a testület,
mely pályázatot írt ki a GESZ ügyvezetői és a Fejér György Városi Könyvtár
igazgatói teendőinek ellátására. A képviselők határoztak arról, hogy Keszthely
csatlakozik a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programhoz.
Elfogadták a Festetics György Zeneiskola domborműállítási kérelmét is.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.

Közmeghallgatást tartottak
Keszthelyen

A közmeghallgatáson korlátozott számú résztvevő jelenhetett csak meg.
A járványügyi biztonsági előírások miatt előzetesen levélben is beküldhették kérdéseiket és észrevételeiket a lakosok.
A Deák Ferenc utca lakói egyrészt a parkolási problémáikkal kapcsolatban, másrészt
a hulladéktároló körüli, oda nem illő szemétkérdésről is kérdezték az illetékeseket.
Kőrös László, a HUSZ Kft. vezetője elmondta, már megszüntették a hulladékszigetet.
A közmeghallgatáson érdeklődtek arról is, hogy az Apát és a Rezgő utca találkozásánál van-e lehetőség gyalogosátkelőt létesíteni a vasúti síneken. A polgármester ígéretet tett arra, hogy ezt a MÁV-val egyeztetni fogják. A lakosok érdeklődtek az útfelújításokról, valamint a Helikon Szálló rekonstrukciójával kapcsolatban. Nagy Bálint
polgármester elmondta, már zajlanak a talajtani vizsgálatok, a munkálatok a tervek
szerint idén megkezdődnek.
A levélben érkezett megkeresések után a jelenlévők is feltehették kérdéseiket. Többek
között érdeklődtek a csapadékvíz-elvezetésről, a kiskastély helyzetéről, a zöldterületek
állapotáról is. Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy a Georgikon utca páratlan
oldalán nincsen elég szemétgyűjtő edény kihelyezve.

Tisztul
a város
A korábbi évekhez képest sokkal
nagyobb figyelmet szentel Keszthely
tisztaságának a város vezetése. A cél
érdekében beszereztek egy utcaseprő autót, s átalakították a lomtalanítás rendszerét.
– Régóta jogos igény, hogy kiemelt
figyelmet fordítsunk a város, a közterületek takarítására, tisztaságára.
Fontos vállalásom volt, hogy orvosoljuk az ezzel kapcsolatos korábbi
problémákat – fogalmazott Nagy
Bálint, Keszthely polgármestere. –
Annak érdekében, hogy a takarítás

Intézményvezetői pályázatok,
adókedvezmények
A járványügyi helyzetre tekintettel új helyszínen, a polgármesteri hivatal
belső udvarán tartott sajtótájékoztatót Nagy Bálint, Keszthely polgármestere az előző napi testületi ülés döntéseiről.

Kiemelte: Keszthely részt vesz
a Veszprém Európa Kulturális
Fővárosa 2020-2023 programban.
A közeljövőben megkezdődnek a
tervezési és előkészítési munkák, a
projekt érinti az infrastruktúrát és a
rendezvénypalettát, a program jó lehetőséget biztosít a város kulturális
értékeinek bemutatására, valamint
azok növelésére is. Az októberi
soros testületi ülésen a képviselők döntést
hoztak az intézményi átszervezéssel
kapcsolatban. Ez a folyamat az elmúlt
hónapokban már elkezdődött, most a
GESZ vezetői pályázatáról határoztak a
város elöljárói. Ezt a következő napokban
írja ki az önkormányzat, amelyre széles
körből várják a jelentkezéseket. Nagy
Bálint hangsúlyozta: két másik intézmény
– a Balatoni Múzeum és a Fejér György
Városi Könyvtár – vezetői tisztségére is
pályázatot hirdetnek. Szó volt az adórendelet módosításáról és az önkormányzati
bérlemények kedvezményeinek lehető-

ségeiről is. Az előbbi módosítás egyik fő
célja az volt, hogy a keszthelyi állandó lakókat kiemelten kezeljék a kedvezmények
tekintetében. Mindezt figyelembe véve
egy hatékony és a közvagyon felhasználását még inkább szem előtt tartó adórendeletet tudtak elfogadni. A bérlemények
esetében a testület úgy döntött, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan a főszezonon
kívül idén is 30 százalékos bérletidíjkedvezményben részesülnek azok, akiknek a város kiemelt területein működik a
vállalkozásuk. Amennyiben a helyzet úgy
hozza, ez a kedvezmény növekedhet.

hatékonyabb legyen, vásároltunk
egy használt, de jó állapotban lévő
utcaseprő autót, mely naponta járja
Keszthelyt. Alkalmazunk a közterületeken mosószeres tisztítást is,
ezt a munkát az elmúlt napokban a
Fő téren és a sétálóutcán végeztük
el. Ez egyébként gyakorlattá válik, a
szezon kezdetén és a végén egyaránt
sor kerül majd hasonló takarításra.
A járvány időszakában még inkább
elvárás, hogy tisztaság legyen a városban, ezt a célt folyamatosan szem
előtt tartjuk, és végezzük a szükséges munkálatokat.
Nagy Bálint a lomtalanítással
kapcsolatosan elmondta: átalakították a lomtalanítás rendszerét, a
tapasztalatok jók. Egyrészt a korábbi
évekhez képest kisebb a felfordulás a városban, másrészt pedig a
személyes kapcsolatnak köszönhetően a lakosok és a szolgáltató HUSZ
Kft. munkatársai jobban meg tudják
beszélni a továbbra is ingyenes lomtalanítással kapcsolatos kérdéseket.
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Századik és kilencvenedik születésnapon
Egy hosszú élet munkája megbecsülést, tiszteletet
érdemel. A sok évtizedes tapasztalat, mellyel egyengették saját és családjuk életútját, ma is sok kincset
rejt. Az idősektől tanulhatunk az életbölcsességük
meghallgatásával, melyre nagy szükségünk van ezekben a rohanó, értékvesztett időkben, amikor gyakran
űzött vadként éljük a mindennapokat. Közben az ő
higgadt életszemléletük, értékítéletük utat mutathat
számunkra élethelyzeteink útvesztőjében.

Tizennégy fiatal és két pár írta alá múlt héten a Keszthely hazavár! című program támogatási szerződését.
Nagy Bálint köszöntőjében hangsúlyozta: fontos a városnak, hogy a fiatalokat tudja támogatni, és hogy a
fiatalokkal együtt tudjon gondolkodni. A fiatalok részéről pedig fontos, hogy legyen jövőképük, tudjanak
tervezni és célokat megfogalmazni.

Tisztújítás és rangos elismerések

Az eseményen számos kitüntetést
is átadtak. Hazánkban egyedüliként
kapta meg a Vöröskereszt legrangosabb
elismerését, a Magyar Vöröskereszt
Csillagrendje kitüntetést a Zalaapáti
Alapszervezet.

A Zalaapáti Alapszervezet titkárát,
Koller Csabánét is elismerték a Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés
gyémánt fokozatával. A területi szervezet újdonsült elnöke, Balázsy Mária Éva
vehette át a Vöröskeresztes Tevékenysé-

gért kitüntetés arany fokozatát. Bertáné
Kövesdi Gabriellának ítélték oda a Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés
bronz fokozatát. Véradó Mozgalomért
Ezüst Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Horváth István egykori keszthelyi rendőrkapitányság-vezető és Rónaky
Attiláné hévízi pedagógus. Negyedik
alkalommal részesültek a Humanitárius
Település cím kitüntetésben Alsópáhok
és Zalaapáti települések, Gyenesdiás
pedig második alkalommal érdemelte
ki a címet. Kiváló Önkéntes elismerő oklevélben részesült dr. Vajda Veronika, a
Keszthelyi Területi Szervezet önkéntese.

Várják a jelentkezőket az Év Balatoni Háza pályázatra
Harmadik alkalommal is meghirdették az Év Balatoni Háza pályázatot. A projekten belül nemcsak Balaton-parti épületek, hanem a régió valamennyi, 2013.
után épült ingatlanát lehet nevezni. A pályázat kapcsán a szervező Nők a Balatonért Egyesület arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az új építési törvények
mindenkire vonatkoznak, valamint arra is, hogy próbálják az építkezők a tájidegen terveket elkerülni. A 2019-es nyertes ingatlanokat hordozható rollupokon
mutatják be a közönségnek, melynek egyik célja a kedvcsinálás. Az építészek,
tervezők és az ingatlantulajdonosok is jelentkezhetnek már a következő Év Balatoni Háza megmérettetésre a projekt honlapján. A tavalyi győztesek képeiből
álló terasztárlat november 8-ig tekinthető meg Keszthelyen.
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HÁTTÉR

Letelepedni, családot alapítani, jövőt tervezni

Századik születésnapján köszöntötte Keszthely polgármestere Hornyák Józsefnét. Nagy Bálint Orbán Viktor jókívánságait is tolmácsolta az asszonynak.
Az ünnepelt elmondta, élete során nem volt ideje az idő múlásával törődni,
mert mindig volt dolga, feladata. Nagy Bálint kifejtette, mindig nagy öröm az
idősekkel találkozni és beszélgetni, egy századik születésnap pedig kifejezetten
különleges. Hornyák Józsefné nemrég költözött Keszthelyre, veje, dr. Brazsil
József nagy megbecsülésnek örvend a városban és a térségben.
Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Egyed Ernőt, aki feleségével 1967
óta él a városban. Ernő bácsi a Balaton-felvidéki Építőipari KTSZ-ben dolgozott,
Margit néni az otthoni teendőket látta el. Gyermekük nem született. Az idős
házaspár nagy szeretetben él együtt 62 éve. Jelenleg Ernő bácsi egészségi állapota
nem teszi lehetővé, hogy elhagyja a lakást, így a szépkorú bácsinak a város
alpolgármestere, Vozár Péterné vitte el otthonába Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntő sorait és adta át a jubileumi oklevelet.

Október 26-án tartotta tavasszal elmaradt küldöttgyűlését a
Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezete. A járás 13
alapszervezetének küldöttei Farsang Imréné helyére Balázsy
Mária Évát választották elnöknek. Az eddig végzett munka folytatása mellett az új elnök a járvány miatt szétszakadt családoknak,
közösségeknek is segíteni kíván, célja egy lelkisegély-szolgálat
létrehozása.
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A keszthelyi önkormányzat elkötelezett
a város demográfiai helyzetének javítása
mellett, ezért is indította útjára a „Keszthely hazavár!” elnevezésű programot,
melynek megvalósítására 199,7 millió
forint vissza nem térítendő támogatást
nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program pályázatán. Ennek keretében a keszthelyi letelepedést támogató
kedvezményes lakásbérleti lehetőséggel,
ösztöndíjakkal és széles körű segítségnyújtással igyekeznek megszólítani a
fiatalokat. A program célja a Keszthelyen
élő, innen elszármazott, illetve a városban
letelepülni szándékozó 18 és 35 év közötti
fiatalok lakhatási körülményeinek javítása,
számukra kedvező lehetőségek biztosítása annak érdekében, hogy mind többen
döntsenek úgy: érdemes Keszthelyen letelepedni, családot alapítani, jövőt tervezni.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 kódszámú „Esély Otthon – Keszthely hazavár!”
pályázat megvalósítása 2018. július 1-jével
kezdődött. A program részletes feltételeinek kidolgozását megalapozó kutatások
(szakértői háttértanulmányok) és széles
körű társadalmi egyeztetés előzte meg.
Ennek keretében öt fókuszcsoportos
beszélgetést tartottunk célzottan a fiatalok
számára, továbbá egy 300 kitöltést elérő
online kérdőívben mondhatták el a fiatalok, milyen támogatásokat, helyi fejlesztéseket tartanak fontosnak.
A fiatalok visszajelzései mellett beépítettük
a helyi foglalkoztatási és oktatási szereplők
tapasztalatait és véleményeit a 2019. április
25-én a 93/2019. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadásra került

Keszthely város ifjúsági cselekvési tervébe.
A Keszthely hazavár! pályázat keretében
összesen 44,3 millió forint keretösszeg áll
rendelkezésre fiataloknak szóló ösztönző
támogatások céljára. A fiatalok igényeihez
illeszkedő ösztönzési rendszer részleteit
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati
rendelete tartalmazza. A rendelet alapján
2019 augusztusában kerültek először kiírásra a 18–35 év közötti fiataloknak szóló
pénzbeli ösztönző támogatások.
Minden támogatás esetében alapfeltétel,
hogy a pályázó:
• keszthelyi lakcímmel rendelkezzen;
• a támogatási időszak lejártát követően
további minimum 1 évig tartsa meg
keszthelyi lakcímét;
• a támogatás időszaka alatt minimum 25
óra önkéntes közösségi tevékenységet
vállaljon.
A támogatások egy évre szólnak, így a
2019-ben támogatott fiatalok pályázata
idén ősszel járt le. A fiatalokat az önkéntes
munka elvégzésében a Keszthelyi Önkéntes Központ támogatta. A megvalósítás
tapasztalatai azt mutatják, hogy a támogatott fiatalok szívesen és aktívan vettek részt
az önkéntes tevékenységekben.
A még rendelkezésre álló pályázati keretösszegek alapján ösztönző támogatásokra
még közel 11 millió forint áll rendelkezésre, így előreláthatólag további öt tanulmányi ösztönző, hat keresetkiegészítő
és öt rezsitámogatás pályázható.
Az újabb ösztöndíjas pályázati lehetőségek

kiírása még 2020/2021 telén várható.
A Keszthely hazavár! pályázat keretében a
tervek szerint 14 önkormányzati tulajdonú
belvárosi lakást újít fel a város fiatal párok
számára, mely kedvező, rezsidíj ellenében
igénybe vehető lakhatási megoldást biztosít az életkezdéshez. A lakások felújítására
és berendezésére a pályázat 92,5 millió
forintot biztosít, illetve az ehhez kapcsolódó közbeszerzésre további 1,1 millió
forintot. A lakások felújítása egyelőre nem
kezdődött meg, a közbeszerzési eljárás
folyamatban van. A pályázat keretében az
ösztönző támogatások mellett a program
számos életpálya-tervezést segítő szolgáltatást is nyújt a pályakezdő fiatalok
számára. Ennek középpontjában olyan
elemek szerepelnek, mint a munkaerőpiaci
boldogulás elősegítése, a pályaválasztás
támogatása és munkaerőpiaci ismeretek
bővítése, amelyek személyes tanácsadás,
illetve életpálya-tervezést segítő előadássorozat keretében valósulnak meg. Eddig
összesen a 18 tervezett előadásból 8 rendezvény került megtartásra. A koronavírus
okozta gazdasági helyzet miatt a rendezvények megtartása egyelőre akadályokba
ütközik. Eddig összesen több mint 150 főt
vontak be az előadás-sorozatba, az összes
tájékoztató jellegű rendezvény segítségével
pedig több mint 250 főt értek el.
Az előreláthatólag 2022 tavaszán záruló,
EFOP-1.2.11-16-2017-00023 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.
Az elérhető támogatási formák
a következők:

Támogatási jogcím
megnevezése

Támogatás
bruttó
összege

Támogatás főbb feltételei

Támogatható
2020. októberig
pályázatok
támogatott pávárható száma lyázatok száma

Rezsitámogatás

30.000 /hó

Nem saját tulajdonú, keszthelyi ingatlanban

nem meghatározott

15 fő

Keresetkiegészítő
támogatás

58.000 /hó

Keszthelyi munkavégzés

20 fő

14 fő

Tanulmányi ösztöndíj támogatás

58.000 /hó

Képzés utolsó évében igényelhető.
Támogatás lejárta után a pályázó vállalja
a keszthelyi vagy járásbeli munkavégzést.

10 fő

5 fő

Első ingatlanhoz
jutási támogatás

1.400.000

Párok kaphatják. 5 évig szükséges megtartani a keszt6-7 pár
helyi lakcímet. Csak ingatlan vásárlására fordítható.
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Nemzetközileg is jelentős

térségben gondolkodva
elérhetővé teszik, hogy az
ország bármely településéről
fél órán belül meg lehessen
közelíteni a gyorsforgalmi
úthálózatot. Manninger Jenő
országgyűlési képviselő a
beruházás gazdaság- és turizmusélénkítő hatását emelte
ki. Az út jelentőségét akkorra
teszi, amikor a teljes projekt
megvalósul.
Nagy Róbert, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója elmondta:
az útszakasz építése nem

volt egyszerű feladat. Kihívás volt ezen
a terepen, a különleges domborzati és
talajviszonyok mellett egy ilyen szintű
utat megépíteni.
Az új, körülbelül 4,1 km hosszú útszakasz Balatonszentgyörgy óriási átmenő
forgalmát is tehermentesíti. Az eddig a
településen áthaladó forgalom jelentős
része ezen az úton halad már. Az első
ütem valójában 5,65 km hosszú. A fennmaradó körülbelül másfél kilométeres
részre majd a második ütem elkészülte
után lehet ráhajtani, addig Balatonszentgyörgynél terelik le az M76-os forgalmát.

Ami most feladat, az tavasztól ismét öröm
A vitorlázás szerelmeseinek is véget ért a szezon. A hajósok többségének véleménye szerint a téli időszakban a parton van a legjobb helye a hajónak. A legtöbb hajóról már levették a vitorlákat és beszedték a
köteleket. A vízből való kiemelés előtt elkezdődtek a téli felkészülések a Keszthelyi Yachtkikötőben is.
A gondos hajótulajdonosok
leszerelték a hajómotorokat,
víztelenítették, és feltöltötték
fagyállóval. Ilyenkor tanácsos
a hajó belsejéből is kipakolni minden olyan tartozékot,
aminek a hőingadozás, a pára
árthat. A vitorlákat is le kell
szárítani, és gyűrődésmentes
hajtogatással eltenni tavaszig.
Az akkumulátorokra is figyelni
kell! Érdemes kiszerelni
a hajóból, és a téli szezon során néha
feltölteni, száraz helyen tárolni. Kevés
időbefektetéssel a tulajdonos is rengeteg
olyan problémától kímélheti meg magát,
amelyek akkor jelentkeznek, amikor
tavasszal már vízen kellene lenni.
A hajók téli tárolása és karbantartása nagyon fontos. A kikötőben október elején
kezdődtek meg a daruzások.
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Portré

Vállalkozói szemmel,

Ünnepélyesen átadták át a forgalomnak az M76-os gyorsforgalmi
út első ütemének egy szakaszát.
Ágostházy Szabolcs európai uniós
fejlesztésekért felelős államtitkár az
útszakasz átadási ünnepségén kiemelte: a ma átadott útnak nemcsak helyi,
hanem nemzetközi viszonylatban is
jelentősége van. Hozzátette: 2030-ra

Balatoni KRÓNIKA

A vízből kiemelt hajók az ideális
tárolóra, a sólyakocsikra kerülnek, azt
követően alaposan lemossák az aljukat.
A hajó víz alatti részeit magas nyomású
mosóval mossák, mert azzal eltávolítható az aljára rakódott algaréteg. Az
alapos tisztítás után kerülnek a kikötő
tárolóudvarába, ahol gondosan le kell
ponyvázni. Akinek nagy garázsa van,

vagy bármilyen fedett helyet tud
biztosítani hajója számára, ő még a
tél viszontagságaitól is könnyebben
meg tudja óvni hajóját. Az állagmegóváshoz szükséges karbantartást
mindenkinek el kell végezni! Bár az
utóbbi évek tapasztalata azt igazolja,
hogy egyre többen hagyják a vízen
a hajót – nemcsak az egyre enyhébb
időjárás miatt, hanem mert a kikötők többsége már végez vízforgatást
a hajók körül, így nem fagy be a
víz –, azonban a vízvonal feletti részben
még keletkezhetnek fagykárok, ha nem
végezzük el a téliesítést a hajó belsejében
vagy a motornál. Az odafigyelés, a szakszerű téli felkészítés a legoptimálisabb
kármegelőzés! Amennyiben az időjárás
is kedvező lesz, a tervek szerint november 18-án befejeződik a Keszthelyi
Yachtkikötőben a hajók kiemelése.

Farkas Dezső azt mondja, minden percet – még a közös
focira utazás idejét is – kihasználnak annak érdekében, hogy egyeztetni tudjanak a fontos kérdésekben,
feladatokban. Úgy fogalmaz, csak így lehet elérni a
célokat, melyek Keszthelynek és térségének egyaránt
lényegesek, a jövő szempontjából meghatározóak.

A Keszthely Térségi Vállalkozók
Klubja Egyesület elnöke, Vörs tiszteletdíjas alpolgármestere több építőipari
vállalkozást működtet, mindemellett
négygyermekes családapa.
– Jól ismerem a várost és a térségét,
mindenütt számos beruházást valósítottunk meg az elmúlt időszakban.
Akadt ezek között egyebek mellett
iskolarekonstrukció, intézményépítés és sok-sok turisztikai fejlesztéssel
kapcsolatos munka – fogalmazott. –
Sokszor elhangzott már, hogy Keszthely jelentős fejlődés előtt áll, a város
lehetőségei nagyok. Ez szerintem is így
van, s a Keszthely Térségi Vállalkozók
Klubja Egyesület segítségével szeretnénk támogatni ezt az előremutató folyamatot. A legutóbbi összejövetelünkön ezért is fogalmaztunk meg több
javaslatot. Ezek közül fontos, hogy – a
több lábon állás érdekében – turizmus
mellett az ipar is főszerepet kapjon
a városban. A hiányszakmák pótlása
érdekében javasoljuk munkásszállás
kialakítását, ami jelentős mértékben
segítené a helyzetet. Úgy tudjuk, ennek
megvalósítására pályázati segítséget
is igénybe lehet majd venni. Ez a
létesítmény, illetve a diákok nagyobb
mértékű gyakorlata nagyban javítaná a
munkaügyi helyzetet, s minden téren
sok lehetőséget nyújtana. Ugyancsak
előrelépést jelentene az a javaslat,
miszerint a Balatoni Bringakörúthoz
hasonlóan mielőbb ki kellene építeni
a Kis-Balaton körüli kerékpárutat.
Keszthelyen és térségében egyre
népszerűbb a kerékpározás, az új
lehetőség nagy előrelépést jelentene. A

bringások szeretik kipróbálni az
új utakat, ráadásul Keszthelyen,
a Balatonnál, a Kis-Balatonnál
rengeteg a látnivaló. Visszatérve
a Balatonhoz, a városban egy
csodálatos turisztikai attrakciót
is meg lehetne valósítani. A Boden-tónál láttam egy vízi színpadot, melyen operakoncerteket tartanak, s évente mintegy
kétszázezer – elsősorban hazai
és német – vendéget fogadnak.
Az érdeklődés óriási, a jegyeket
már jó előre elkapkodják. A rendezvények végeztével a vendégeket hajókkal
szállítják, s megvendégelik. Nos, a
véleményem az, hogy ezt a programot át lehetne ültetni a Balatonra.
Keszthely csodálatos helyszíne lehetne
ennek, biztos, hogy messze földről is
érkeznének turisták. Ez is szóba került
a negyed százada működő Vállalkozói
Klub találkozóján.
Farkas Dezső azt mondja, fontosak az
ötletek, melyek általában beszélgetések
közben születnek.
– A Vállalkozói Klub több tagja is
focizik, Zalaszántóra járunk e sportot
űzni. Útközben, a kötetlen beszélgetések alkalmával jut idő, adódik
lehetőség arra, hogy tervezgessünk.
Jó ötletek szoktak születni. De szervezünk rendszeresen kirándulásokat
is, azokon szintén előkerülnek megvalósításra érdemes javaslatok. Szóval
kihasználunk minden percet a munkára, még ha nem is mindig hivatalos
„módokon”. De hát egy vállalkozó már
csak így tud gondolkodni…

A Farkas családban a gyermekek is
viszik tovább a „hagyományokat”.
– A három nagyfiam közül kettő a
Corvinus Egyetemen, egy a Műszaki
Egyetemen végzett. Volt egy jó meglátása, mikor a koronavírus-járvány
kezdődött. Azt mondta, a hátrányok
mellett előnye is lehet a dolognak,
majd minden nap négy órát tanult
angolul. Ezután felvételizett egy
Bostonban működő, csúcsvállalkozókat képző egyetemre, ahová felvételt
nyert. Tudni kell, hogy háromezer
jelentkezőből mindössze húszat vettek
fel, s 2004-ben volt utoljára magyar
hallgatója az intézménynek. A fiaimnak egyébként mindig mondom,
hogy soha ne felejtsék el a gyökereiket, emlékezzenek arra, hogy honnan
indultak. Talán ennek is köszönhető,
hogy – bár a generációváltás mindig
nagy gond a vállalkozások életében
– közösen alakítani tudtunk egy, a térséget szolgáló céget. Talán mondanom
sem kell, hogy ez mekkora boldogság
a számomra…
2020. november 6.

Balatoni KRÓNIKA 9

Koncertélmény otthon

Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására

Interaktív kalandjátékkal is várják
a látogatókat a Balatoni Múzeumban

A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak, már
bárki saját otthona kényelméből élvezheti a közel 200 koncert bármelyikét. A projekt egyik koordináló cégcsoportjának, a Lounge
Groupnak köszönhetően a közvetítések kezdetéig sem marad senki tartalom nélkül, a produkció honlapján és közösségi médiafelületein bepillanthatunk a kulisszák mögé.

A Festetics-örökséghez kapcsolódik az a szabadulószoba, melyet a Balatoni Múzeumban próbálhatnak ki az érdeklődök. Az interaktív kalandjáték során megelevenedik a játékos előtt a második világháború utáni szovjet megszállás időszaka.
A helyiség egy pályázatnak köszönhetően 50 millió forintos vissza nem térítendő
támogatásból valósulhatott meg, melynek célja egyrészt a tudásátadás, mivel játék
közben új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők. Másrészt a játék célja még, hogy
hozzájáruljon ahhoz, hogy a Balaton kiemelt turisztikai térség legyen mind a négy évszakban. Ezzel ugyanis újabb attrakcióval gazdagodott Keszthely – mondta el Németh
Péter múzeumigazgató. A szabadulószoba kialakításának alapjául szolgáló forgatókönyvet Tar Ferenc történész írta meg. A programot 14 év feletti érdeklődőknek ajánlják. Kiváló kikapcsolódási lehetőség lehet pároknak, középiskolásoknak, cégeknek
és baráti társaságoknak is. Az interaktív kalandjátékot a múzeum nyitvatartásától
függetlenül lehet igénybe venni.

Eladó keszthelyi
belvárosi lakásingatlan
„Egy magyar nyár sem telhet el koncert
nélkül” – mondta közösségi oldalán
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Raktárkoncert-sorozat olyan kikapcsolódási lehetőséget jelent, amely
segítségével a zenészek az elmaradt koncertjeiket online pótolhatják, rajongóik
pedig járványhelyzetben is biztonságosan szórakozhatnak. A különleges raktárépületekben készült felvételeken közel
200 előadó áll színpadra, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós
zene jeles képviselői, egyenként 45 perces
koncertet adva. A bulik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai
személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.
A Raktárkoncert-felvételek az Antenna Hungária mindigTV GO alkalmazásában folyamatosan válnak majd
elérhetővé. Az első előadások megtekinthetők – végigbulizhatók – lesznek,
ezt követően a tervek szerint egészen
november végéig érkeznek majd folyamatosan az új koncertek. A felvételek
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megtekintéséhez csupán egy díjmentes
regisztrációra van szükség a mindigTV
GO mobilapplikáción, és máris elérhetővé válik többek között Keresztes Ildikó,
az EDDA vagy épp Tóth Gabi koncertje.
A raktárkoncertek nyilvánosságra kerüléséig sem maradnak tartalom nélkül a
zenekedvelők, hiszen a Lounge Group
ügynökség jóvoltából számos értékes tartalom válik elérhetővé a kulisszák mögül.
A cégcsoport a Raktárkoncert-sorozat
látványvilágának kialakítása mellett a
koncertfelvételek technikai véglegesítésében és kommunikációjában is oroszlánrészt vállal, amelynek köszönhetően
a rajongók bepillantást nyerhetnek a legfrissebb kulisszatitkokba. A fellépőkről
készült fotók, videók, exkluzív tartalmak
és a sztárok folyamatosan bővülő listája a
raktarkoncert.hu oldalon és a produkció
hivatalos Facebook és Instagram oldalán
tekinthetők meg. A Lounge cégcsoport
már több hasonló, komplex produkciót
vitt sikerre, többek között rendezvényes
területen, ilyen volt például az MVM

Zenergia első online sugárzott, komolyzenei koncertjének megvalósítása is.
A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte
mindenki egyetért azzal, hogy a hazai
könnyűzenei paletta sokszínűségét új,
online platformon bemutató megoldás
egyedi a maga nemében, és várhatóan a
zenerajongóknak is különleges élményt
nyújt majd. Noha világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az innovatív
magyarországi módszer egyszerre képes
a zeneipar támogatására és a rajongók
járványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására.
A Raktárkoncert-sorozat közel 200 fellépőjéből akik már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén
Ferenc, Skorpió, Edda, Neoton Família,
Charlie, Tátrai Band, Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel,
Magna Cum Laude, Hobo, Hooligans,
Emelet, Besh O Drom, Aurevoir, Rúzsa
Magdi, Keresztes Ildikó.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján

értékesíti a keszthelyi 1042/1/A/8 helyrajzi számú,
Keszthely, Kossuth u. 41. I. emelet 6. szám alatt
található belvárosi, Fő térre néző ingatlanát.

Az induló vételár 14.500.000,- Ft (az értékesítést a
jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési
kötelezettség nem terheli). A társasház I. emeletén található lakás 65 m2 nagyságú, két szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba WC-vel és kamra helyiségekből álló komfortos lakás. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 13. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely
város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020.
november 18. (szerda). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy
a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén
a vételárra vonatkozóan 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 2020. november 10-éig
megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható a
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat
útján értékesíti a keszthelyi 2805/35 helyrajzi
számú, Keszthely, Vásár téren található
(korábban pakuratárolás céljára használt)
890 m2 területű ingatlanát.
Az induló vételár 16.200.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg
hatályos jogszabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem terheli). Az ingatlan lakótelepi övezetben található
belvárosi, összközműves területen fekvő, részben beépített
terület. Az ingatlan a helyi építési szabályzatban VT-1 besorolású övezetben helyezkedik el, a felépítmény bontását követően széles körű beépítési lehetőség biztosított. A szerződés
feltétele, hogy a pályázó vállalja a szerződéskötést követő egy
éven belül az ingatlanon található felépítmény elbontását és
a területrendezést. A pályázatok benyújtási határideje: 2020.
december 15. (kedd) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő
tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2020. december
18. (péntek). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt,
hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan
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 2020. december 10éig megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalálható a
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.
2020. november 6.
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ŐSZI KÚRA
AJÁNLATOK

Összejöttek
a „gyüttmentek”

A THERMALBAN
Intsünk búcsút a fájdalomnak
Az őszi, hűvösebb hónapokban
fokozódhatnak a reumatikus panaszok,
a fájdalmak ellen hatékony
és gyors megoldásra van szükségünk!

TÖKÉLETES MEGOLDÁS –
ENSANA FÜRDŐKÚRA

SZEZONÁLIS
CSOMAGAJÁNLATAIK

Az Ensana Thermal Hévíz szálloda
gyógyászatán évtizedek óta sikeresen
alkalmazzák a kénben, kalciumban és
magnéziumban rendkívül gazdag hévízi
gyógyvizet és gyógyiszapot, melyek
különlegessége, hogy reumatikus panaszok,
mozgásszervi megbetegedések, izom- és
idegrendszeri panaszok esetén is jótékony
hatásúak. A hotelben minden esetben
személyre szabott kezeléskombinációt
ajánlanak, ami magába foglalja a gyógyvíz
használata mellett a masszázst,
gyógytornát, vízzel történő kezeléseket,
pakolásokat, elektroterápiát – természetesen mindenkinek panaszai és általános
egészségi állapota szerinti összetételben.
A kezelések igénybevételére nem
szükséges várni, így akár azonnal
enyhíthetjük panaszainkat.

orvosi vizsgálat,
6 orvos által előírt gyógykezelés,
gyógy- és élménymedencék használata
59.900 Ft személyenként
kezdő és záró orvosi vizsgálat,
kontrollvizsgálat igény szerint, 20 orvos
által előírt gyógykezelés, gyógyés élménymedencék használata
151.000 Ft személyenként

Ensana ambuláns nagykúra:

kezdő és záró orvosi vizsgálat,
kontrollvizsgálat igény szerint, 30 orvos
által előírt gyógykezelés, gyógyés élménymedencék használata
201.000 Ft személyenként

Ha csak rövidebb időre tudjuk szabaddá tenni magunkat,
napijegy váltására is van lehetőségünk.
Személyenként 5.400 Ft-ért a szálloda teljes fürdőrészlegét használhatjuk:

• szabadtéri élménymedence (200 m2) fényjátékkal és víz alatti zenével
• beltéri úszómedence, jacuzzi • beltéri termálfürdő két medencével
• bioszauna (aromaterápiás), finn szauna, infraszauna, gőzkabin, élményzuhany • kerti finn rönkszauna

További információ: Ensana Thermal Hévíz (korábbi Danubius HSR Hévíz)
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 9. • 06 30 / 505 6407

ensanahotels.com/thermal-heviz/hu
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Találkozót szerveztek a Keszthelyre költözötteknek. A Keszthelyi lettem! Keszthelyre
költözők klubjának az a célja, hogy segítsék az
újdonsült városlakók beilleszkedését. „A helyi
identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”
című projekt keretében zajló programon olyan

Ensana ambuláns kiskúra:

Ensana ambuláns „spar” kúra:

Zalai tájakon…

kérdésekre keresték a választ, hogy hogyan
élték meg a Keszthelyre költözést, hogy érzik
itt magukat az újdonsült lakók, és milyenek
a helyiek. A jelenlevők többsége pozitívan
nyilatkozott a helyiek befogadókészségéről.
A találkozón kiderült, hogy legtöbben keresik
a kapcsolatokat, próbálnak közösségekhez
csatlakozni, barátságokat kötni. Volt, aki a
köztisztaságot kifogásolta, de ebben is előrelépést tapasztal már. A szervezők programokat
és közösségeket ajánlottak a beköltözőknek, és
a jövőben is megpróbálnak segítséget nyújtani, bármilyen problémájuk van az újdonsült
keszthelyieknek.
A találkozó sikerét és közösségépítő szándékát
jól tükrözi, hogy a jelenlevők azóta létrehoztak egy Facebook-csoportot Keszthelyi
Gyüttmentek néven.

A Zalai Hírlap nyugalmazott főszerkesztője, Győrffy István öt éve fedezi
fel a zalai falvak tájainak szépségét,
és örökíti meg gépével a látnivalókat.
Zalai tájakon címmel a települések
értékeinek rövid történeti bemutatása mellett kötetbe foglalta az utazások alkalmával készített gyönyörű
fotókat. A Balaton Színházban nyílt
meg az a kiállítás, amelyen a látogató
megismerheti a települések riportjaihoz tartozó képeket is. Zala megye
hazánk egyik legszebb megyéje, a
dombok, a kistelepülések hazája.
Győrffy István képei a falvakban
rejlő, mások által nem ismert, fel

nem fedezett szépségeket mutatja
meg. Haranglábak, szőlőhegyek, kis
pincék és a megannyi életet rejtő
parasztházak látványát. A kiállítás
anyaga egy kis töredéke annak a
munkának, ami a Zalai Hírlap „Mert
az Ön faluja is rajta van a térképen!”
című turisztikai sorozatába készül.
Mára 170 község került feldolgozásra. Győrffy István utazásai során
megörökített nyolcvankét képpel
mutatja be Keszthelyen, a Balaton
Színházban a zalai tájakat. A kiállítás
2021. január 15-ig látogatható a
színházban a pénztári nyitvatartás
ideje alatt.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
(8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)

HIVATALVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ellátására.
További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelemben
megtalálható Keszthely város honlapján:
https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 3.
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

KÖZLEMÉNY

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásával kapcsolatban
Keszthely Város Jegyzője a koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében az alábbiakról értesíti Keszthely
város lakosságát. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban 2020. november 4. napjától a személyes ügyintézés – határozatlan időtartamig – szünetel. (Kivéve azon ügyekben, ahol jogszabály előírja kötelező jelleggel
a személyes kapcsolattartást az ügyféllel.) További részletek és a közlemény teljes terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek
Szíves megértésüket és türelmüket ezúton is köszönöm. Vigyázzunk egymásra!
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
2020. november 6.
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Gasztro

Libamell ínyenceknek
Hozzávalók: 80 dkg libamell,
2 evőkanál liszt, 1 kisebb fej kelkáposzta, 40 dkg vöröshagyma, 30-40
dkg pecsenyelibamáj, majoránna,
kakukkfű, tejszín, őrölt bors, só
A kicsontozott libamellet sóval és majoránnával
bedörzsöljük, és néhány órán át hűvös helyen érleljük. Azután a bőrös oldalával lefelé tepsibe fektetjük,
és 180 Celsius-fokon jó fél órát sütjük. Megfordítjuk,
és pirosra sütjük. Eközben a kelkáposztaleveleket
leforrázzuk, a vastag ereit kivágjuk. Kevés libazsíron
a felaprított hagymát megfonnyasztjuk, sóval, őrölt
borssal, kakukkfűvel ízesítjük, a levelekre kenjük,
majd mindegyikbe egy-egy pecsenyelibamájat
göngyölünk. Zsineggel átkötjük, és forrásban lévő,
sós vízben körülbelül tíz percig főzzük. A megsült
libamellet zsírjából kiemeljük, felszeleteljük. Rántást
készítünk, a káposztás batyuk főzőlevével felengedjük, és sűrűre főzzük. A tűzről levéve elkeverjük
benne a tejszínt. A libamellet a káposztás-májas
batyukkal és a mártással tálaljuk.

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
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Itthon Zalában!

Zala megyei állandó és ideiglenes lakosok részére a 3 órás Tófürdő belépő
3 500 Ft helyett 2 800 Ft
(Lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe.)

Hétköznapi relax!

Hétfőtől péntekig 2 órás Tófürdő belépő + egy választható kezelés
(hátmasszázs '20 vagy arcmasszázs '20 vagy manikűr '40)
5000 Ft
(A kezelés a fürdési időn kívül is igénybe vehető.)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • www.spaheviz.hu
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(Érvényes: 2020.11.01.-11.30.)

