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A koronavírus-járvány miatt az 
idén is szűk körben emlékeztek 
meg a ’48-as hősökről Keszthelyen. 

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. április 9-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 
Petőfi Sándor emléktábláját Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője, 

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és Vozár Péterné alpolgármester közösen 
koszorúzták meg az ünnepnapon. A szabályok miatt idén sem lehetett megtartani 
a szokásos városi megemlékezéseket, a tavalyi évtől eltérően arra sem volt lehető-
ség, hogy a képviselő-testület közösen emlékezzen. Az ünnepségek országszerte 
elmaradtak, azonban a legtöbb településen – így Keszthelyen is – fontosnak 
tartották, hogy a pandémia ellenére fejet hajtsanak a szabadságharc hősei előtt. 
Nagy Bálint hangsúlyozta: ha van járvány, ha nincs, kötelességük, hogy megem-
lékezzenek a múltról, a hősökről. Március 15-e pedig egy nagyon fontos dátum 
Magyarország történelmében – mondta.
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Legyél Te is 
 utánpótlás csapatunk

tagja!

Várunk, ha:
szereted a kézilabdát,  szeretsz mozogni,

tudsz csapatban játszani és
2008-2009-2010-2011-ben születtél!

Edzések:
Hévízi Városi Sportcsarnok

hétfő, szerda, péntek
 

Hévízi SKHévízi SKHévízi SKInfo:  kezilabdaheviz@gmail.com
facebook:  @hevizsknoikezilabda

202120212021
Női kézilabda szakosztályNői kézilabda szakosztályNői kézilabda szakosztály

Minden

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban Mivel a járványügyi rendelkezések 
miatt a hagyományos, városi ünnep-
séget nem lehetett megrendezni, 
Keszthely Város Önkormányzata 
megbízásából tévéműsort készített 
a Keszthelyi Televízió és a Goldmark 
Károly Művelődési Központ. A rend-
hagyó megemlékezés a hagyomá-
nyos fáklyás felvonulás állomásain 
zajlott: versmondók, néptáncosok 
és népzenészek is közreműködtek a 
műsor elkészítésében. Varga Gábor, 
a Vajda-gimnázium igazgatója be-
szédében kiemelte: „Nemzeti ünne-
pünk alkalmából a legfőbb kíván-
ságunk csak az lehet, hogy legyen 
minél több olyan szabadságszerető 
ember e hazában, aki képes egyéni 
célkitűzéseit embertársai, családja 
és a haza szolgálatával összekap-
csolni. Ha ez így lesz, akkor Széche-
nyi, Kossuth, a márciusi ifjak és a 
hős honvédek kései utódaiként mi is 
büszkén vallhatjuk majd, éljen 1848, 
éljen a haza.”

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is kapcsolódtak kísérőprogramok a 
nemzeti ünnephez. A Balaton Szín-
ház hirdetőtábláin a keszthelyi álta-
lános iskolások rajzaiból láthatnak 
egy ablaktárlatot az érdeklődők.

„Széchenyi, Kossuth, a márciusi ifjak  
és a hős honvédek kései utódaiként”
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Egy éve van velünk a Covid-járvány, ami teljesen átalakította az életünket, átírta az elképzeléseinket, 
terveinket. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere közösségi oldalán a nemzeti ünnep kapcsán idézte 
fel az eseményeket.

Kényszerű lemondásokkal, de jövőt építve

– Egy évvel ezelőtt a 
március 15-ei ünnepség 
volt az első rendezvény, 
amit le kellett mondanunk 
a koronavírus-járvány mi-
att. Emlékszem, amikor 
meghoztam ezt a döntést, 
még hittünk abban sokan, 
hogy néhány hét múlva 
az életünket a megszo-
kott módon folytathatjuk 
– fogalmazott. – Nagyon 
szép, közösségépítő terve-
ink voltak, meg akartuk 
újítani valamennyi ren-
dezvényünket, hogy azok 
minden keszthelyi számá-
ra közös ünnepek, mély 
élmények lehessenek. Március 15. min-
dig is a fiatalság ünnepe volt. Mi a város 
valamennyi iskolájának részvételével 
szerettünk volna egy nagyszabású, közös 
ünnepet, erről azonban le kellett monda-
nunk. A járvány harmadik hulláma idén 
sem engedte a közösségi megemlékezést, 
maradt a szűkkörű koszorúzás, valamint 
a televízió ünnepi műsora.

A polgármester kiemelte: egy éve le-
mondások árán tudnak harcolni a vírus 
ellen, a veszteség és az aggodalom folya-
matos árnyékában. Tavaly a sok kény-
szerű lemondás mellett azonban számos 
fontos dolog történt.

– Szigorú intézkedések mellett – hoz-
zájárulva a kormány járványkezeléséhez 

– az önkormányzat stabil költségvetést 
fogadott el, ennek és a gyors intézkedé-
seknek köszönhető, hogy a vírushelyzet 
által okozott nehézségek ellenére a város 
biztosan működött. Az első és legfon-
tosabb intézkedésünk volt az emberek 
ellátásának megszervezése, biztosítá-
sa, a szociális és nem szociális célú el-
látások beindítása. Az önkormányzat a 
civil szervezetekkel együtt dolgozott. A 
pandémia ellenére – az azzal kapcsolatos 
szabályokat betartva – emlékeztünk meg 
Trianon 100. évfordulójáról, soha ennyi 
keszthelyi nem vett még részt megem-
lékezésünkön. A turisztikai szezont új 
attrakciókkal is tudtuk bővíteni, a Pörögj 
fel! kampánnyal óriáskereket telepítet-

tünk a partra, és megnyílt a Kutyás Park 
és Piknikkert is. Rendkívül mozgalmas, 
jó szezont zárt Keszthely. Szent István 
ünnepét is megújítottuk, a Balaton-par-
ton rendezett ünnepi szentmisén több 
százan vettek részt.

A város vezetése rendszeresen ad tájé-
koztatást Keszthely járványhelyzetéről, 
az intézkedéseikről, és kiemelt figyelmet 
fordít az emberek védelmére, a helyi gaz-
daság szereplőinek segítésére, a munka-
helyek megtartására. 

– Hiszem, hogy együtt túl leszünk a 
járványhelyzeten, és Keszthely az ifjúság 
lélekemelő bátorságával folytathatja kor-
szakalkotó munkáját – tette hozzá Nagy 
Bálint.

Egy esztendeje zárva tart a keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda. Ennek elsősorban járvány-egészség-
ügyi okai vannak, de komoly szerepet játszanak a létesítmény működésének szüneteltetésében  
gazdasági tényezők is. A versenyúszókat ezzel együtt támogatják.

A keszthelyi tanuszoda zárva tartása  
elsősorban egészségügyi kérdés

Csótár András, az önkormányzat 
Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke 
lapunk érdeklődésére kiemelte: a zárva 
tartás elsődleges oka a járványhelyzet, de 
az uszoda fenntartási költségei sincsenek 
arányban az uszoda használatában érin-
tett sportegyesületek igényeivel.

– Az uszoda – mely nyaranta egyéb-
ként sincs nyitva – 2020. március 11-e 
óta zárva tart, aminek több oka van – fo-
galmazott a bizottsági elnök. – A létesít-
mény alapvetően tanuszoda, azért épült, 
hogy – a tankerület támogatásával – az 
oktatási és nevelési intézmények diákjai, 
valamint az óvodások számára az úszás 
oktatását biztosítsa. Mindez kiegészült 
azzal, hogy a szabad sávokban a város 
lakói és a sportegyesületek is használ-
hassák az uszodát. A tankerület a szóban 
forgó időponttól a járványhelyzet kocká-
zata miatt nem engedi az úszásoktatást, 
és az ovisokat sem engedik a medencébe. 
Az előzetes felmérések alapján kiderült, 
hogy az érintett keszthelyi sportegyesü-
letek is nagyon kevés óraszámban tarta-
nának igényt a létesítmény használatára. 
Az igények abszolút nincsenek arányban 
az uszoda fenntartási költségeivel.

A tanuszoda fenntartása, üzemelte-
tése hetente mintegy egymillió forintba 
kerül. Csótár András azt mondja: a tan-
uszoda önkormányzati fenntartású, míg 
a környéken nyitva tartó uszodák – így 
például a sümegi is – állami fenntar-
tásban működnek. A keszthelyi önkor-
mányzatnak azonban járványhelyzetben 
prioritásokat kell felállítania – beleértve 
az uszoda üzemeltetését is, ami havon-
ta több mint négymillió forint. Mivel 
az ovisok és iskolások nem úszhatnak, 
és a város lakóinak sem teszi lehetővé a 
jogszabály az uszoda látogatását, amiatt 
a néhány versenyző miatt – akik közül 
sokan nem is keszthelyiek – nem tudják 
kinyitni az uszodát, helyette átvállalják 
az utazásuk költségeit. 

– Ahogy tavaly, úgy idén is járvány-
ügyi költségvetése van Keszthelynek, 

elsődleges a járvány elleni vé-
dekezés, a lakosság védelme, a 
munkahelyek megtartása – tette 
hozzá. – A járvány megnyirbál-
ta a települések, így városunk 
költségvetését is, tavaly ezért 
felére kellett csökkentenünk a 
sportegyesületek támogatását. 
Mivel 2020 költségvetése stabil 
maradt, idén újra a tavalyelőtti 
támogatásokkal tudunk tervez-
ni. A 21 városi sportegyesület összesen 
16 millió forint támogatást kap. Tisztá-
ban vagyunk vele, hogy a sportegyesü-
letek nehéz helyzetben vannak, az úszók 
pedig még inkább, hiszen számukra, 
a működésükhöz elengedhetetlen egy 
uszoda, de a létesítmény heti egymillió 
forintos működtetési költségének finan-
szírozását ilyen csekély igény mellett 
nem teszi lehetővé a város költségveté-
se. Most a nagyobb közösség érdekeit 
érintő kérdésekre kell fókuszálnunk, a 
forrásokat a kötelező feladatok ellátásá-
ra és a járványhelyzet okozta problémák 
kezelésére, a védekezésre kell fordítani. 
Szükség van arra a több tízmillió forint-
ra, amibe az uszoda üzemelése hosszabb 
távon kerülne. Hangsúlyozom azonban, 
hogy elsősorban nem gazdasági, hanem 
járvány-egészségügyi kérdésről van szó. 
Első az egészség, ezért a gyermekek vé-

delme érdekében nem vállaltuk azt a 
kockázatot, melyet a vírushelyzet hordoz 
az uszoda használata során.

A segíteni akarás mindig megvolt és 
ma is ott van a bizottság céljai között. 
Úgy segítik az állami fenntartású sümegi 
uszodában készülő versenyúszókat, hogy 
az egyesületnek plusztámogatást nyújtva 
megtérítik az utazási költségeiket.

– Az önkormányzat Emberi Erőfor-
rások Bizottsága most erre a fél évre is 
felvállalta az országos versenyekre ké-
szülő úszók utazási költségeinek finan-
szírozását, ezzel segítve a felkészülésü-
ket. Hangsúlyozom: nem is beszélnénk 
az uszoda zárva tartásáról, ha a járvány 
nem határozná meg a mindennapjain-
kat, a lehetőségeinket. Természetesen ha 
a vírushelyzet megszűnik, az uszodát az 
önkormányzat a tankerület újbóli hozzá-
járulásával újra megnyitja.

Csótár András kiemelte: ahogy az élet más területein, az uszodával kap-
csolatosan is mindenkinek felelősséggel, a város közösségének érdekeit 
előtérbe helyezve kellene gondolkoznia, kiváltképpen most, amikor szinte 
minden kimozdult az eddig megszokott normál kerékvágásból.
– Sajnálattal látom, hogy a város ellenzéke felhasználhat egy sportegye-
sületet és az érintett gyerekeket, szüleiket a városvezetés ellen. Mindezt 
bármilyen felelősségvállalás, kötelezettségvállalás nélkül, a járvány har-
madik hullámában, amikor a fertőzésszámok napi szinten emelkednek. 
Nem csodálkozunk ezen, hiszen már megtapasztalhattuk, hogy a KÉVE 
központi iránymutatás szerint működik. Ugyanakkor látni kell, hogy az 
egész ország súlyos áldozatokat hoz azért, hogy a járványt minél előbb le-
gyűrjük, minél kevesebb legyen a beteg és minél kevesebb embert veszít-
sünk el, valamint megőrizzük az ország és a városok működőképességét, 
az emberek munkahelyeit. Ezeket az áldozatokat nem tehetjük hiábavaló-
vá egy igen szűk csoport által kikényszerített, felelőtlen uszodanyitással.

Bérletidíj-fizetési mentesség  
a keszthelyi vállalkozóknak

Keszthely önkormányzata tavaly is több intézkedéssel, kedvezménnyel segítette a helyi vállalkozásokat. Most 
újabb támogatást nyújt számukra. A közleményükben az alábbi áll:

„Ebben az embert próbáló járványügyi helyzetben kiemelten fontos, hogy országos és helyi szinten is segítsük 
és támogassuk – lehetőségeinkhez mérten – a nehéz anyagi körülmények között lévő keszthelyi vállalkozókat. 
Éppen ezért ismételten gazdaságsegítő intézkedéseket hoztunk, a Kormány 52/2021. (II.9.) számú, a bérletidíj-
fizetési mentességről szóló rendeletében foglaltak szerint – a meghatározott tevékenységi körök alapján – a 
keszthelyi vállalkozóknak nem kell helyiségbérleti díjat fizetni március hónapra.”
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Áprilisban nyithat meg   
a logisztikai központ

„Aki regisztrál, az sorra kerül…”

– Ha Keszthely tekintetében visszate-
kintünk az elmúlt esztendőre, akkor 
azt láthatjuk, hogy a vírushelyzet 
elején a városban viszonylag kedvező 
volt a helyzet – mondta. – Aztán a 
nyári időszak végén jött egy „felug-
rás”, mikor elég sok volt a beteg. Jelen 
pillanatban Zalában – Tolna megyével 
együtt – viszonylag legkisebb a fertő-
zöttség, de ez természetesen változhat. 
Bízunk benne, hogy az oltások segítik 
a helyzetet.
Keszthelyre február 5-én érkeztek 
meg az első vakcinák, ezekkel indult a 
program.
– Később – múlt hónapban és márci-
usban – újabb szállítmányok jöttek, 
köztük száz, hatszáz, illetve hétszáz 
darabosak. Legutóbb, néhány napja 
230 darab vakcina érkezett. Tehát az 
oltás folyamatos, a 11+1 háziorvosi 
praxisban eddig összesen mintegy 
1650 fő kapta meg többségében az első, 
illetve a második adagot. Információ-
im szerint mindezen túl a Keszthelyi 
Kórházban lévő oltóponton mintegy 
kilencszáz lakos kapott oltást. Ha ösz-
szesítünk, akkor azt mondhatom, hogy 

Keszthelyen az eddig beadott oltások 
aránya megfelel az országos átlagnak.
Keszte Gábor kiemelte: vakcina és 
vakcina között vannak különbségek, 
jelenleg az oltás 18 éven felülieknek 
adható. Arról, hogy milyen vakcina 
áll rendelkezésre, a háziorvosok az 
értesítés alkalmával tájékoztatják az 
embereket.
– Úgy gondolom, és a számok is azt 
mutatják, hogy egyre nagyobb meny-
nyiségben állnak rendelkezésre a vak-
cinák. Az idő múlásával mind többen 
kapják meg a második adagot. Húsvét 
előtt jár le egy újabb határidő, amikor 
több száz embernek kell beadni a má-
sodik oltást. Tehát az ünnep előtti na-
pok munkával telnek. Hangsúlyoznom 
kell, hogy az oltás listák alapján zajlik, 
ezeken a háziorvos nem változtathat. 
Nincs lehetősége arra, hogy bárkit is 
előre soroljon. Sokan ezt nehezménye-

zik. Egyébként is jellemző a vírus-
helyzetre, hogy a bezártság és egyéb 
problémák miatt egyre több a türel-
metlen, depressziós beteg. Minden-
kinek a megértését kérjük, s azt, hogy 
regisztráljanak, oltassák be magukat. 
Aki regisztrál, az sorra kerül…

Keszthelyen az Alapellátási Intézet háziorvosi körzeteiben az országos átlagnak megfelelő a beol-
tottak száma. Keszte Gábortól, az intézmény igazgatójától megtudtuk, hogy lapzártánkig (március 
19.) összesen mintegy 1650 vakcinát adtak be a háziorvosok.

Idén megépül a körforgalom

Manninger Jenő beszámolója szerint a 
beruházást végző Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy 
eredményes volt a közbeszerzés, megvan az 
anyagi fedezet, és folyik a kivitelezői szer-
ződés aláírása. Manninger Jenő hozzátette, 
a körforgalom építése nyáron is zajlik majd, 
így elkerülhetetlen, hogy forgalmi torlódások 
legyenek.
A körforgalom építése mellett még számos 
útszakasz fog megújulni Keszthely térségében. A mosta-
nában nagyon terhelt várvölgyi úton újabb 1,1 kilométer 
felújítása történik meg, a Zalaszántó és Várvölgy közötti 
mindössze négy méter széles összekötő utat pedig kiszélesí-
tik és felújítják. A munkálatokat fokozatosan, több forrásból 
végzik el. Uniós támogatásból 1,1 kilométer, majd hazai 
forrásból 1,8 kilométeres szakaszt újítanak fel. Folytatják az 
Alsópáhokon átvezető főút felújítását 500 méteres szaka-

szon. Sármellék és Zalavár között 2,7 kilométer hosszú-
ságban kap új burkolatot az úttest. Karmacs térségében 4 
kilométeren ún. helyi beavatkozás lesz, azaz az úthibákat 
javítják ki. 
Az útfelújítási munkálatok időjárásfüggőek, alapvetően 
áprilisban indulhatnak. A Keszthely és Várvölgy közötti 
szakasz az év második felére van ütemezve, a többi beruhá-
zást tavasszal szeretnék elindítani. 

Áprilisban indulhat a kivitelezése 
a keszthelyi elkerülő út és a Cser-

szegtomajra vezető Rezi út csomó-
pontjában épülő körforgalomnak – 

tájékoztatta szerkesztőségünket  
a térség országgyűlési képviselője.

Sokat segíthetnek a koronavírus-
ból már felgyógyultak – hívja fel 
a figyelmet az Országos Vérellátó 
Szolgálat közleménye. A páci-
ensek plazmaadásának köszön-
hetően a jelenlegi fertőzöttek 
gyógyulási esélyeit lehet növelni. 
Keszthelyen területi összeha-
sonlításban magas az adakozni 
vágyók száma, már meghaladta 
a 30-at, 4-en pedig alkalmasnak 
is bizonyultak. A jelenlegi do-
norszám azonban még többszöri 
plazmaadással sem elegendő a 
drasztikusan növekvő igények 
kielégítéséhez. Az OVSZ szerint 
donornak jelentkezni nagyon 
egyszerű. Az egyetlen előfeltétel, 
hogy bizonyítottan át kellett a 
páciensnek esnie a koronavírus-

fertőzésen. Ezt gyors-, 
PCR- vagy laboratóriu-
mi teszttel is lehet iga-
zolni. Emellett a gyó-
gyulttá nyilvánítás után 
minimum három hétnek 
kell eltelnie. Bármelyik 
véradóhelyen lehet kér-
ni a mintavételt, ennek 
kivizsgálása körülbelül 
egy hetet vesz igénybe. 
Amennyiben a donor 
alkalmasnak minősül, a koordi-
nátorok felveszik vele a kapcso-
latot, és egyeztetnek helyszínt és 
időpontot, ahol megtörténhet a 
plazmagyűjtés. Ezt azonban nem 
lehet mindenhol végrehajtani, mi-
vel a beavatkozás eszközigényes 
és szaktudást igénylő. A donortól 

600 ml plazmát gyűjtenek, azon-
ban nem vonnak ki egyéb alko-
tóelemet, így a szervezetet nem 
terheli meg nagyon a folyamat. 
Keszthelyhez legközelebb Szom-
bathelyen van vérplazmaadásra 
lehetőség, mintavételt azonban itt 
is lehet kérni.

Szükség van a vérplazmadonorokra
Február óta próbaüzemben működik a keszthelyi logisztikai központ. A Csapás úti benzinkút és a Sopron utcai 
szupermarket közötti területen egy 5000 négyzetméteres csarnok épült fel az elmúlt hónapokban. Az épület 
alsó részében egy három részre osztható raktár kapott helyet, ennek a feltöltése zajlik jelenleg. Naponta több 
teherautó is érkezik a helyszínre, de a cég saját járműveivel a megrendelőkhöz is folyamatosan szállítják ki a 
termékeket. A keszthelyi csarnoknak köszönhetően a nyugat-dunántúli megrendelők többsége már hatéko-
nyabban juthat az árukészlethez, hiszen azt már nem a székesfehérvári csarnokból kell kiszállítani. A raktárban 
már munkába állhatott egy kezdőcsapat, akik a cég előírásainak megfelelve ki tudnak alakítani egy hatékony és 
gördülékeny munkarendet.
A logisztikai központ felépítését és működését a kezdetektől fogva 
nagy örömmel fogadta és támogatta Keszthely önkormányzata. A város 
vezetése folyamatosan nyomon követte a beruházást, ugyanis rend-
kívül fontosnak tartják, hogy változatos piaci és gazdasági szereplők 
legyenek jelen a városban.
A logisztikai központ – ha a járványügyi szabályok is engedik – április 
közepén nyithat meg. A létesítmény mintegy 50 munkahelyet teremt a 
térségben.

Keszte Gábor elmondta: az érdeklődők rendszeresen talál-
nak friss információkat a vakcinákról, az oltások meneté-
ről, s egyéb aktualitásokról az intézmény Rendelőintézet 
Keszthely nevű Facebook-oldalán.
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Városszépítés igényes intenzitással  

PortréBalatoni KRÓNIKA

„Régóta drukkolok Keszthelynek, hogy előbbre 
lépjen a városfenntartás színvonalában. Rendkí-
vül jó alapokkal rendelkezik, nagy, idős fasorok, 
kialakított parkok, melyek az elmúlt időszakban 
kissé gazdátlanná váltak. Begyepesedett szegélyek, 
kipusztult cserjeágyak, ritka növényfelületek, meg-
metszetlen fák, fagyöngy a fákon. Ezer problémát 
tudok sorolni, amitől gazdátlannak tűnik egy tele-
pülés. Valahogy hiányzott a munkából egy igényes 
intenzitás, és én ezen szeretnék segíteni."

Új kulturális együttműködés 
jöhet létre Keszthelyen

Devich Gábor csütörtökön délután a város szakrális helyeit 
és a Balaton-partot vette szemügyre. A szakember elmond-
ta, ő maga Balatonfüreden és a Káli-medencében volt is-
merős, így most rácsodálkozott, hogy Keszthelyen mennyi 
páratlan szépség van.
Keszthely város vezetése fontosnak tartja, hogy a járvány 
ellenére is folyamatosan tervezzen, és keresse a különböző 
lehetőségeket. Ezért is fogadták nagy örömmel a Concerto 
Budapest megkeresését. 
A Concerto Budapest és Keszthely önkormányzatának első 
találkozója sikeres volt, az együttműködés további részleteiről majd a konkrét tervek kidolgozása után adnak bővebb tájékoztatást.

A közös együttműködés reményében látogatott 
Keszthelyre a Concerto Budapest zenekar társa-
dalmi kapcsolatokért felelős menedzsere. 

Laczkó Mária, a Keszthelyi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. nemrég kinevezett 
ügyvezetője a bemutatkozása alkalmával 
tartott sajtótájékoztatón fogalmazta meg 
ekképp a cégvezetői célját. A szakember 
széles körű tapasztalatokkal érkezett a 
városba.

– Kertészmérnök vagyok, a budapesti 
Kertészeti Egyetemen végeztem. Hévízen 
dolgoztam egy hasonló önkormányzati 
szervezet vezetőjeként. Sokéves tapaszta-
lat van mögöttem, szinte minden műkö-
dési feladattal találkoztam már, ami a kft. 
jelenlegi tevékenységi körébe tartozik. 
Talán a strand üzemeltetése, a lakóingat-
lanok kezelése az, ami eddig nem volt a 
munkámban. A tapasztalatom azonban 
nem csak Hévízre vonatkozik. A Virágos 
Magyarországért verseny nyugat-du-
nántúli régiójának vagyok a vezetője 
több esztendeje. A zsűrizési napokon, a 
szakmai bejárásokon a településüzemel-
tetés problémái is felmerülnek, hasonló 
gondokkal küzdünk, a megoldási lehe-
tőségek azonban különbözők lehetnek. 
A jó, használható gyakorlatok hamar 
átadódnak a kollégák között.

– A Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
és a Gazdasági Ellátó Szervezet 
városfenntartásban részt vevő ré-
szei – a zöldterület-fenntartás és a 
létesítményfenntartási csoportok – egye-
sültek, a remények szerint így az eddigi-
nél jóval hatékonyabb lesz a rendszer...
– A város vezetése célul tűzte ki, hogy 
átalakítja a városfenntartásért felelős 
önkormányzati intézmények és cégek 
struktúráját. Előzetes gazdasági vizsgá-

latok alapján megállapították, hogy a 
fenntartási rendszerben átfedések, illetve 
párhuzamosságok vannak, melyek léte 
felesleges többletköltséget jelent a város 
számára. A feladatok hatékonyabb ellá-
tása érdekében képviselő-testületi döntés 
alapján a GESZ parkfenntartási, köztisz-
tasági és létesítményüzemeltetési része 
már a VÜZ Kft. részeként működik. Így a 
munkaszervezés, a hatékonyabb szerve-
zés, az erőforrások, meglévő eszközök, 
gépek optimálisabb kihasználása valósul 
meg.

– Milyenek Ön szerint Keszthely adott-
ságai, és mit kell tenni a városkép szebbé 
tétele érdekében?
– Keszthely története, hagyományai és 
természetesen a ma itt élők igényei miatt 
is megérdemel egy olyan városképet, 
mely a lakóknak és a településre látogató 
turistáknak egyaránt élményt, örömöt 
és feltöltődési lehetőséget tud nyújtani. 
Az életterünk befolyással van az életmi-
nőségünkre. Jobban érezzük magunkat 
egy rendezett, tiszta, ápolt környezetben, 
ahol jól működnek a közműrendszerek, 
a városi szolgáltatások. A Városüzemel-
tető Kft. és az én feladatom az, hogy a 
jelenlegi állapoton változtassunk. Ez 
a keszthelyiek, a városvezetés és Nagy 
Bálint polgármester úr jogos igénye. A 
változtatáshoz polgármester úr és az ön-
kormányzat támogatásukat biztosították, 
szeretnénk együtt élhetőbbé formálni 
a várost. Ráadásul mindezt könnyen, 
olcsón, egyszerűen fenntartható mó-
don kell véghezvinni. Jelen helyzetben 
nemcsak a magánembereknek, vállal-
kozásoknak, de az önkormányzatnak 

és a városi tulajdonú cégnek is nehéz a 
helyzete. A kft.-nél például elmaradnak a 
parkolási és helyiségbérleti díjak és egyéb 
bevételek, melyekből a közművek, köz-
terület-fenntartás egy része működött. 
Ennek a helyzetnek a megoldására kell jó 
szakmai megoldásokat találnunk. Öröm, 
hogy a város számos részén beruházások 
indultak, indulnak, említhetem például 
a Balaton-partot, vagy éppen a Zöld 
Város programot, ami jó lehetőséget 
kínál a város szépítésére. Fontos lenne, 
hogy a régi épületek megújuljanak, az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanfejlesz-
téshez pályázati forrásokra lesz szükség a 
továbbiakban is. 

– A parkolási rendszerben lesznek vál-
tozások?
– Az önkormányzat kialakított egy új 
üzemeltetési rendszert, amit a vírushely-
zet miatt nem tudott beindítani. Alapve-
tően nem díjemelésről, hanem területi 
átszervezésről, modernebb, felhasználó-
barát parkolóautomatákról szól, melynek 
indítását remélhetőleg mielőbb folytatni 
lehet.

– A bemutatkozása alkalmával hangsú-
lyozta, hogy szeretné tartani a lakosság-
gal a kapcsolatot, s kéri a véleményüket.
– Keszthely az itt lakóknak az élettere, a 
turistáknak pihenőhely, a cél az, hogy a 
városban mindenki jól érezze magát. A 
jó szándékú tanácsok, jelzések a fel-
merült problémákról sokat segítenek a 
munkavégzésünkben, nem a sajtóból és a 
közösségi oldalakról szeretnénk értesülni 
az esetleges gondokról. Ehhez kérem a 
keszthelyiek segítségét! 
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A tavasz az avarégetés időszaka
Magyarország Kormánya az elmúlt nyáron fogadta el azt a rendeletet, amely 2021. 
január 1-től országszerte megtiltja az avar és a kerti hulladék égetését. A koronaví-
rus-járvány azonban ezen a területen is érezteti a hatását, a veszélyhelyzet fennállá-
sa alatt ugyanis nem lép hatályba a törvény. Ennek értelmében a korábbi gyakorlat-
nak megfelelően továbbra is a helyi önkormányzatok szabályozzák az avarégetést a 
településeken.
Keszthelyen a hulladék- és avarégetés belterületen tilos. Külterületen október 1-e 
és április 30-a között, egyszerre maximum 1 köbméter hulladékot lehet égetni, erről 
azonban bejelentést kell tenni a katasztrófavédelemhez.
Keszthely város jegyzője, dr. Gábor Hajnalka elmondta, a szakemberek azt javasol-
ják, hogy a lakosság ott próbálja feldolgozni a zöldhulladékot, ahol az keletkezik. Így 
például fűnyírás során be lehet darálni a lehullott faleveleket, de már a kiskertekben 
is ki lehet alakítani kisebb komposztálókat.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a be-
gyújtott tüzeket soha ne hagyjuk őrizetlenül, és tartsunk az égés közelében megfele-
lő mennyiségű oltóanyagot. Elmondták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősor-
ban a felügyelet nélkül hagyott tüzek okoznak problémát.

A keszthelyi Festetics-kastélyt is érinti az az együttműködési megálla-
podás, melyet a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.  
és a Magyar Turisztikai Ügynökség kötött.
A megállapodás célja a kölcsönös marketingtámogatás, a kasté-
lyok, várak minősítési rendszerének közös kidolgozása, továbbá hogy 
minél több hazai és nemzetközi turista ismerje meg és keresse majd 
fel hazánk legszebb épített örökségi helyszíneit. Az együttműködés 
kiterjed a belföldi és a környező országokbeli marketingkampányokra 
és kommunikációs aktivitásokra, emellett közös, a hazai kastélyokat 
és várakat bemutató kiadvány is készült. Ezenfelül a Magyar Turisztikai 
Ügynökség kezelésében lévő keszthelyi Festetics-kastély is megjelenik 
elfogadóhelyként a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 
Kastélykártya-programjában.

A kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek népszerűségét jól mu-
tatja, hogy 2020 júniusától kezdve a november 11-i lezárásokig folyama-
tosan megdőltek az egy évvel korábbi látogatószámok annak ellenére, 
hogy az épületekben szigorú létszámkorlát volt érvényben.

A Festetics-kastélyban is elfogadják a kártyát
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Bár a járványhelyzetben hozott szigorú 
szabályok miatt nem lehet rendezvénye-

ket tartani, ez a program idén sem marad 
el, hiszen itt házaspároknak, szerelmes-

pároknak kell feladatokat megoldaniuk 
a saját otthonaikban vagy szabadtéren. 

Az eseménynek ugyan közösségi része is 
van, ezeket a programokat viszont most 

nem lehet megrendezni. 
Az első alkalommal mindig összegyűlnek 

a résztvevők egy jó hangulatú megnyi-
tóra, a járvány miatt azonban most ez is 
elmaradt. A szervezők viszont szerettek 
volna lehetőséget biztosítani arra, hogy 
a párok átvehessék a játékhoz elenged-

hetetlen útleveleket, és ennek során 
információkkal is ellátták a játékosokat. 
A résztvevőknek idén is számos feladat-

tal kell megbirkózniuk. A párok többsége 
rendszeres visszatérő, akik szívesen 

vesznek részt a játékban, még akkor is, 
ha ez sokszor komoly kihívást jelent.
A pároknak többek között szerelmük 

történetét kell megírni, társasjátékoz-
hatnak, valamint koktélt is keverhetnek 

egymásnak. A tíz feladatból hetet kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy részt vehesse-
nek a sorsoláson. A játékhoz folyamato-

san lehet csatlakozni, az útleveleket 
a keszthelyi Tourinform irodában vehetik 

át az érdeklődők.

Úgy fogalmaztak, szerintük mára mél-
tatlanul elfeledték ezt a kiváló festőt.  
A MŰSZAK alkotói úgy vélik, Mikus 
Gyula hatalmas és értékes életművet 
hagyott hátra, így megérdemli a művész, 
hogy egy bronzból kiöntött mellszobra 
legyen felállítva Keszthelyen. A MŰ-
SZAK minden alkotója felajánlotta egy-
egy festményét, melynek bevételével a 
szobor felállítását támogatják. Az alkotá-
sok a festőművész emlékét őrző, A halas 

kisfiú című közösségi 
oldalon láthatók, ezeket 
önköltségen vásárol-
hatják meg az érdek-
lődők. A művész fia, 
Mikus Gábor elmond-
ta, hárommillió forintra lenne szüksé-
gük az álom megvalósításához. Már hat 
éve is megszólították az önkormányzatot 
és a lokálpatriótákat, hogy támogassák 
a kezdeményezést. Eddig nem jártak 

sikerrel, de bíznak abban, hogy hamaro-
san valóra válhat a terv. A szobor helyét 
a Balatoni Múzeum elé vagy a keszthelyi 
móló melletti Mikus Gyula sétányon 
tudnák elképzelni, így közel lenne szere-
tett tájához.

Mikus Gyula festőművész mellszobrát 2015-ben 
készítette el gipszből Tirnován Tamás a Művészek 

Szabad Alkotóközösségének felkérésére. A hat évvel 
ezelőtti alkotótáborban Mikusra emlékeztek, a mű-

vész ugyanis akkor lett volna 110 éves. 

Idén hetedik alkalommal startolt el a Szerelmes Kalandtúra. 

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

1 Otthonteremtési támogatás  

2 Orvosi béremelés 

3 Bértámogatás a vállalkozásoknak

4 Hitelmoratórium 

5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése

6 Jövedelemadó-mentesség a fiataloknak
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Elindult a Szerelmes Kalandtúra

Összefogás Mikus Gyula mellszobrának felállításáért
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Római leletek után kutattak az önkéntesek

Keszthelyen készült alkotással emlékeztek
A Veszprém megyei Révfülöp keszthelyi alkotó munkájával tisztelgett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt: 
Turi Török Tibor készítette el a település felkérésére Petőfi Sándor mellszobrát. A gránit keménységű kerámiából készült szobor 
Révfülöp 2018-ban avatott emlékparkjába került. Az alkotást a település polgármestere, Kondor Géza vette át Keszthelyen. Turi 
Török Tibor – akinek számos alkotása van a Kárpát-medencében – többször elkészítette már a magyar líra kiemelkedő alakjának 
mellszobrát. A könnyen megformálható, 
szabályos férfiarc megmunkálása egy 
hónapot vett igénybe. A Keszthelyen élő 
szobrász, szépmíves a következőkkel adta 
át Révfülöp képviseletének a 60x60-as, 
spanyol kültéri művészkerámiából ké-
szült művet. „Van kétféle Petőfim.  
A hazafi, a kicsit marcona, a nemzetféltő, 
és van a poéta, a költő, a lánglelkű. Ennél 
a szobornál a koltói nászútnak a Petőfijét 
akartam megmintázni. Úgy gondolom, 
hogy Révfülöp üdülőhely, ahol könnyed-
ségnek kell inkább súlyt adni és valamiféle 
pezsdülést a költőnek a mivoltjával.”
Március 15-én Révfülöpön online 
ünnepség keretében emlékeztek meg 
hazánk jeles történelmi eseményéről.  
A megemlékező összeállításban a lakos-
ság is láthatta szoborpark új darabját, 
Petőfi Sándor szobrát.

Bronzfüggőt, római kori pénzérméket és 
egy bronzkarika-töredéket is találtak a 
Balatoni Múzeum önkéntes fémkeresői 
az idei első terepmunkán. Egy fenék-
pusztai területre kaptak engedélyt, hogy 
korabeli leletanyagokat kutassanak fel. A 
legutóbb talált tárgyakat fel is jegyezték, 
emellett a lelőhely pontos koordinátáit 
is fel kellett írniuk az önkénteseknek. A 
leletek a Balatoni Múzeumba kerültek, 
ahol a restaurátorműhelyben, amint 
lehetőség nyílik rá, helyrehozzák azokat. 
A közösségi régészeti program nagy 
népszerűségnek örvend, folyamatosan 
érkeznek újabb és újabb tagok, akik segí-
tenek felfedezni a környék történelmét. 
Számos érdekességre bukkantak már 
így a múzeum segítői. Fontos kiemelni, 
hogy Magyarországon a fémkeresés szi-

gorú szabályokhoz van kötve. Bár bárki 
vásárolhat fémkereső eszközt, magán-
emberek azokat nem használhatják en-
gedély nélkül. A múzeum munkatársai 
is sok papírmunkát követően léphettek 
erre a területre, hogy kutatómunkát 
végezzenek. 

Aki ezzel a tevékenységgel sze-
retne foglalkozni, azt szívesen 
látják a Balatoni Múzeum önkén-
tes csapatában. Jelentkezni az 
intézmény elérhetőségein lehet.

208 állatfajt ábrázoló monumentális festményt 
ajándékozott a Vadászati Múzeumnak Hidvégi Béla. 
A világhírű vadász és múzeumalapító Brian Jarvi 
amerikai természetfestő 7 méter széles és 2 mé-
ter magas festményét hozta el Keszthelyre. A mú-
zeumban kiállított alkotás az eredeti hitelesített 
másolata. Az eredeti a chicagói természettudományi 
múzeumban látható. A neves művész 
mindössze tíz hitelesített másolatot 

készít, melyek közül a Helikon Kastélymúzeumban 
kiállított az egyetlen Európában. A számos vadászati 
és természetvédelmi díjjal elismert Hidvégi Béla 
szándéka az volt, hogy a FeHoVa kiállításon tárja a 
nagyközönség elé a festményt, de a járvány miatt a 
rendezvény elmaradt. Amint a járványügyi rendel-
kezések megengedik, megnyitja kapuit a keszthelyi 

Vadászati Múzeum, és a látogatók is 
megcsodálhatják a festményt. 

Afrikai menazséria

Idén isIdén is  „Mozdulj, Balaton!”„Mozdulj, Balaton!”
2020-ban meghaladta a 31 ezret  

azoknak a száma, akik részt vettek  

a „Mozdulj, Balaton!” sportnapjain. 

A 2004 óta zajló nyári szabadidős prog-

ram keretében mindig kilenc hétvégi 

napon rendeznek sporteseményeket. 

Strandröplabda, labdarúgás, streetball, 

asztalitenisz, petanque és újonnan már 

teqball is színesíti a kínálatot. Tavaly 

33 település 38 strandja vett részt 

az eseménysorozaton és az azt záró 

vonyarcvashegyi programon. A balatoni 

nyár szabadidős programját a Balaton 

Fejlesztési Tanács szervezi. A rendezők 

most is megkeresték a strandüzemelte-

tőket, hogy ki szeretne csatlakozni. 

A korábbi résztvevők megmaradtak, két 

új település jelentkezett, így 41 stran-

don várják majd a mozogni vágyókat.  

A programot a szervező BFT, az önkor-

mányzatok és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma finanszírozza. Idén vár-

hatóan 18 millió forintos költségvetése 

lesz a Mozdulj, Balatonnak. 
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Foglalkoztatásról, buszjáratokról 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
Értesítés villamos hálózatok környezetének tisztán tartására

Gombás-húsos egytál

A sertéshúst vékony csíkokra vágjuk. és a felforrósított 
olajon fehéredésig sütjük. Hozzáadjuk a finomra aprított 
vörös- és fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, majd kever-
getve addig pirítjuk, míg a hagyma üvegessé válik. Ekkor 
hozzáadjuk a megtisztított és negyedekbe vágott gombát, a 
kakukkfüvet, és a húslevessel felöntjük. Lassú tűzön, fedő 
alatt puhára főzzük. Ha a hús és a gomba megpuhult, a 
tűzről levéve belekeverjük a tejfölt, és felaprított petrezse-
lyemmel megszórva tálaljuk.

GasztroBalatoni Krónika

A Flat Earth Society (Lapos Föld Társaság), 
wikipédián olvasható története szerint az angol 
feltaláló és vallási vezető, Samuel Rowbotham 
1865-ben adta ki az Earth Not a Globe (A Föld 
nem gömb) című könyvét, amelyben kifejtette az 
Angliában az első világháborúig népszerű elméle-
tét. Sokan talán nem is hallottak róla, de ennek a 
tudományosan cáfolt tévhitnek, álhírnek az inter-
neten ma hatalmas követőtábora van.

Egy laposföldes konferencián megkérdezett 30 
személyből 29-et YouTube-videók győztek meg 
a Föld laposságáról, míg a kivételt képező egyet-
len főt a családtagjai. Ők viszont a YouTube-ról 
vették a dolgot. Túlságosan is jól működnek az 
algoritmusok. Aki megtekint egy összeesküvés-
elméletes videót vagy elolvas egy cikket, annak 
azonnal több tucat hasonlót kezd el ajánlgatni az 
internet! Ez baj, mert egy idő után lesz, aki elhiszi, 
hogy „azért van este 8 után kijárási tilalom, hogy a 
Föld mélyén élő gyíkemberek nyugodtan tudjanak 

ásni”, hogy „Angela Merkel 2019 őszén szemé-
lyesen vitte a vírust Vuhanba”. A laposföld-hívők 
szerint Ausztrália valójában „kamusztrália”, vagyis 
nem létezik. Aki mégis ott él, az a NASA fizetett 
statisztája.

Az „ártatlan” és megmosolyogtató képtelenségek 
mellett olykor feltűnnek különösen veszélyes 
összeesküvés-elméletek is. Egyre többször találko-
zunk és nem csak az interneten a „Magyar Állam 
tulajdonosai”-val, akik nem ismerik el a fennálló 
jogrendet és államot, ami szerintük csak egy New 
Yorkban bejegyzett cég, és a Magyar Köztársaság 
nevében vitatnak törvényeket, hatósági intézke-
déseket, gyártanak saját személyigazolványt, és 
ki tudja, hogy e tévhit miatt mikor fognak súlyos 
törvénysértést elkövetni?!

Kutatások szerint az, hogy elhiszünk-e egy ál-
hírt, vagy konteót, nem függ az intelligenciától, 
viszont attól igen, hogy elhittünk-e egy másikat. 
Különleges, becsapásveszélyes világban élünk. Már 
2017-ben az év legnépszerűbb internetes kifeje-
zése a „fake news” volt. Mi azt tapasztaljuk, hogy 
évről-évre növekszik a rendőrségre bejelentett in-
ternetes átverések, csalások száma. Ezért nyoma-
tékosan kérjük Önöket, ne higgyenek el mindent, 
amit az interneten látnak! Jusson eszükbe a népi 
bölcsesség: „Messziről jött ember azt mond, amit 
akar!” Áldozattá és elkövetővé válásuk megelőzése 
érdekében, ha már választani kell, inkább abban 
higgyenek, hogy lapos a Föld, vagy sajtból van a 
Hold.          Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek – Álhírek

A munkaerőpiac zalai adatairól, illetve a Volánbusz Zrt. megyei fejlesztéseiről szóló 
előterjesztésekről is döntött a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál Attila.

A Zala Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási, Munkaügyi és Munkavé-
delmi Főosztályának vezetője, Dávidné 
Gergál Rozália előterjesztésében jelezte, 
hogy Zala megye az átlagosnál jobb 
munkaerőpiaci mutatókkal rendelke-
ző megyék közé tartozik. 2020-ban a 
nyilvántartott álláskeresők havi átla-
gos száma 9,7 ezer fő volt. Ez a szám 
a megyében 2018 júniusában alakult 
a legkedvezőbben 6,4 ezer fővel, s ezt 
követően is rendkívül alacsony volt 
a munkanélküliség nagyságrendje 
a megyében egészen a világjárvány 
kialakulásáig. 2020-ban a nyilvántartott 
álláskeresők érintett létszáma 23 937 fő 
volt a megyében, amely a vírushelyzet-

ből adódóan a 2019. évinél közel 3745 
fővel, 19 százalékkal több. Az álláskere-
sők érintett létszámából 10 762 fő vált 
foglalkoztatottá, ebből támogatással 
5 071 fő, támogatás nélkül 5 691 fő 
helyezkedett el. A támogatások között a 
GINOP projektek mellett jelentős sze-
repet töltenek be a TOP foglalkoztatási 
megállapodások is, amelyek révén 2020-
ban a tervezettnél magasabb számú, 
471 fő bevonására került sor bérjellegű 
támogatás, vállalkozóvá válási támoga-
tás, képzési támogatás vagy szolgáltatás 
eszközével.
A Volánbusz Zrt. Zala megyét érintő 
tevékenységét Busa Csaba, a Volánbusz 
Zrt. dunántúli régiójának forgalmi 

vezetője és dr. Bói Lóránd üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettes ismertették.  
A műszaki infrastruktúra fejlesztése 
során a keszthelyi, a lenti, valamint 
a nagykanizsai műszaki telepen is 
felújították a szerelőaknákat, továbbá a 
járműbeszerzések területén is előrelé-
pés történt: 2019-ben a Volánbusz Zrt. 
járműállománya Zalában 4 NEOPLAN 
típusú autóbusszal bővült, míg a hely-
közi közszolgáltatási feladatok ellátá-
sára 2020-ban 17 autóbusz forgalomba 
helyezése valósult meg. 2020. szeptem-
ber 28-ától visszaállt Budapest–Zala-
egerszeg viszonylatban 5, Budapest–
Nagykanizsa viszonylatban 4, naponta 
közlekedő járatpár. 

A Vilkor Kft. értesíti az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, hogy 
Keszthely város bel- és külterületein a villamos hálózatok 
nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztítását meg-
kezdi 2021. március 29-én.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a biz-
tonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a 
teljes növényzetet az ingatlantulajdonosnak – mint egyben 
a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelő-
en gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének 
határát ne közelíthessék meg.
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdeké-
ben az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot 
elvégezni!
Amennyiben ez elmarad, az E.ON megbízásából a munkát 
a Vilkor Kft. végzi el.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyon-

biztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszüne-
tek megelőzése érdekében van szükség.

A biztonsági övezet tisztántartási munkálatainak elvégzése 
utáni elvárt távolság a növényzet évi növekedését is figye-
lembe véve az alábbi:
– 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter,
–  1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél  

2 méter.

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az 
ingatlantulajdonos rendelkezik, kötelessége a közterületről 
eltávolítani.

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését!

VILKOR Kft.  
8840 Csurgó, József A. u. 2/A. • Tel: 82/571-190

VÉRADÁSOK HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház vérellátója várja a véradókat.  

Március 29-én és április 1-jén 13–16, 6-án 15–18 óra között lesz véradás a vérellátóban. Április 8-án,  
12-én és 15-én ugyancsak a vérellátóban 13 és 16 óra között várják a segíteni akarókat.

A kép illusztráció. Forrás: internet.

Hozzávalók: 40 dkg sertéscomb, 1 közepes 
fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,  
50 dkg csiperkegomba, 2 evőkanál olaj, 
2 dl tejföl, friss kakukkfű, friss petrezse-
lyem, 5 dl húsleves, őrölt bors, só
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VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS! 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOSNAK! 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 50 éves korig. 
A jelentkezéshez szükséges: orvosi szűrővizsgálat, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 

igazoló iratok. 
A katonai szolgálat 6 hónapos, mely egy alkalommal további 6 hónapra meghosszabbítható. 

A 6 hónapos szolgálat alapkiképzésből és szakkiképzésből áll. 

JÁRANDÓSÁGOK 
Havonta a mindenkori minimálbér összege, utazási költségtérítés, naponta 

egyszeri meleg étkezés, ruházati ellátás 


