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ÜNNEPRE „HANGOL” A HALÁSZCSÁRDA
KARÁCSONYI HALÉTELEKET, HALÁSZLÉT, SÜLT, RÁNTOTT ÉS EGYÉB MÓDON ELKÉSZÍTETT HALFILÉT 
SZERETNE AZ ÜNNEPI ASZTALRA? NEM TUDJA, HOL SZEREZZE BE A MINŐSÉGI ALAPANYAGOT? NOS, 
VÁLASZKÉNT ELEGENDŐ EGYETLEN NÉV: KESZTHELYI HALÁSZCSÁRDA.

Szita Gábor, a patinás, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező étterem egyik tu-
lajdonosa elmondta: fontosnak tartják, 
hogy kínálatukkal segítsék azokat, akik 
karácsonyra hagyományos magyar hal-
ételeket szeretnének készíteni, tálalni.
– Ez lesz a negyedik alkalom, hogy de-
cemberben, idén 18. és 23. között napon-
ta reggel 8 órától délután 17 óráig friss 
édesvízi halakat, köztük harcsát, süllőt, 
csukát, pontypatkót, pontyfilét kínálunk 
a hozzánk betérőknek. Minden hal biztos 

helyről származik, tenyésztett, aki tehát 
betér hozzánk, az kétségtelenül minőségi 
alapanyagot kap – fogalmazott. – Annak 
érdekében, hogy még jobban levegyük az 
ünnep előtti terheket a családok válláról, 
naponta – december 24-én délig – ha-
lászlevet is kínálunk elvitelre. Erről csak 
annyit, hogy halászcsárda lévén termé-
szetesen ez az egyik specialitásunk. Az 
ünnepre való tekintettel nálunk a diós és 
mákos bejglit is beszerezhetik az érdek-
lődők. Emellett a Sági Virág jóvoltából 

karácsonyi dekorációkat, 
Czibor Imre keramikus kí-
nálatából pedig ünnepi al-
kotásokat is vásárolhatnak 
a Halászcsárdába betérők.
Szita Gábor elmondta azt 
is: a Keszthelyi Halász-
csárda december 18. és 24. 
között nyitva tart, déltől 21 
óráig várják vendégeiket.
Keszthelyi 
Halászcsárda
06 83 310-036
Szita Gábor 
06 30 692-6656
szitagabor@yahoo.com

■ Keszthely, Bercsényi 
    Miklós utca 35.
■ www.hirsat.hu  
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 100/10 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

7.990,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

 
■ Széles csatorna 

választék
■ Egyszerre akár 3 TV 

készüléken is, plusz díj nélkül 
■ Ajándék mobil TV

■ 300/30 Mbps internet,
25% garantált!

■ Szupergyors internet egyszerre 
akár több eszközön is

■ 1 éves szerződés esetén az első 
és a második hónap

csak 5000 Ft! 

8.700,-Ft/hó

 SZÁGULDJ VELÜNK!

ADVENTI DÍSZÍTŐVERSENYT

Jelentkezhetnek kirakattal, bármilyen portával, 
családi házzal, de várjuk butikok és intézmények 

(iskolák, óvodák) jelentkezését is! 

Díjátadás a „6. Civil Karácsony” keretében 

 2018. december 23-án
a Fő téren 16 órától.

A versenyen csak 2018. december 15-ig leadott
előzetes jelentkezéssel lehet részt venni!

Jelentkezés: TOURINFORM IRODA 8360 Keszthely, 
Kossuth Lajos utca 30. • Tel/Fax.: +36-83-314-144

E-mail: keszthely@tourinform.hu

A Nők A Balatonért Egyesület 
Keszthely és Vidéke Csoportja

hirdet

ELDÖNTHETED, 
HOGY ÉLNI 
AKARSZ 
VAGY LÉTEZNI.

TOMAN DIET MÁR HÉVÍZEN IS!
A  R E J U V E N A  E S Z T É T I K A I  S Z A L O N B A N

A fehérjediéta, ami működik

TOMAN DIET HÉVÍZ
H-8380 Hévíz,
dr. Babócsay utca 4.

+36 20 956 2260
tomandietheviz@gmail.com
www.tomandiet.com

www.tomandiet.com

A tökéletes karácsonyi meglepetés, mellyel a választás 
szabadságát is ajándékba adja. Lepje meg vele szeretteit, 
munkatársait vagy üzleti partnereit, akik szabadon eldönthetik, 
melyik élményt választják!

   wellnesshétvége
       frissítő masszázs
   gyertyafényes vacsora
  fitneszbérlet

Az ajándékkártya tetszőleges  
összeggel feltöltve  
megvásárolható hévízi  
szállodáink recepcióján.

danubiushotels.hu/ajandekkartya

telefon: +36 83 889 403  e-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Mi kisütjük 
Ön helyett!

szállodai élmények ajándékba!

Ajandekkartya 87x131 2018.indd   1 30/11/18   10:15

Köszöntő

Az első gyertya 
az adventi koszorún

Meggyújtottuk az első gyertyát, elér-
kezett az advent időszaka, az eszten-
dő azon része, amikor minden ünne-
pi díszbe öltözik. Indul a várakozás, a 
karácsonyi készülődés. Ilyenkor szin-
te mindenki felfokozott lelkiállapotba 
kerül, tervezi azt a három napot, ami 
nagyon rövid idő ugyan, ám annál 
tartalmasabb lehet, ha nem a külsősé-
gekre figyelünk, hanem a részletekre. 
Igaz, nem pótolhatunk mindent, ami 
év közben, a szürke hétköznapokon 
elmaradt, de a karácsony mégis lehe-
tőséget nyújt a családi együttlétekre, 
azokra a szeretteinkkel való találko-
zásokra, beszélgetésekre, amelyekre 
vágytunk ugyan, ám valami – például 
a folyamatos rohanások – miatt az el-
múlt hónapokban talán esélyünk sem 
volt. Jól tesszük, ha karácsonykor 
nem ugrunk fel az ünnepi asztaltól, 
hanem nyugton maradva mindenkit 
türelmesen meghallgatunk. Ennek 
ugyan mindig így kellene lennie, de 
karácsonykor talán ez a minimum. 
Adhatunk azonban többet is. S ha 
adunk, minden bizonnyal kapunk 
is… Három hét és karácsony, vasár-
naponként még három gyertyát kell 
meggyújtanunk az adventi koszorún, 
s lelkileg hangolódnunk az ünnepre. 
Úgy, hogy a nagy, lélekromboló be-
vásárlási roham, láz közepette egyet-
len percre se felejtsük el a lényeget, 
jelesül azt, hogy a szeretet ünnepére 
készülünk. Merthogy ez (lenne) a ka-
rácsony értéke, igazi üzenete.
Szóval hamarosan karácsony. Szere-
tetteljes, békés ünnepeket és boldog 
új esztendőt kíván a Balatoni Krónika 
Szerkesztősége.

Sámel József
főszerkesztő
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Meghatározza a városképet
Hévíz főutcáján a november közepe óta tartó növénytelepítésekkel felkerül a korona egy több mint egymilliárd forintos, a város 
egész megjelenését átalakító beruházásra.

A város vezetése éppen egy évvel ezelőtt 
vágott bele a Széchenyi utca teljes meg-
újításába. Sikerült megvalósítani egy 
olyan projektet, melynek következmé-
nyeként a város ütőerének számító utca 
európai színvonalon tudja fogadni a tu-
ristákat és a városban élőket.
– Nagyon sokat gondolkodtunk azon, 
hogyan is fogjunk hozzá az utca felújítá-
sához. Az nem volt kérdés, hogy a meg-
újulásra szükség van. Választhattunk 
volna azonban egy rendkívül egyszerű 
megoldást, mégpedig hogy szimplán le-
aszfaltozzuk az utcát, ezzel szép új bur-
kolatot adva neki, és ez szolgálja majd az 
utazókat ideig-óráig. Kevesebb költség-
igény, kevesebb gond, egyeztetés, mun-
ka – mondta el a beruházás előzménye-
iről Papp Gábor, Hévíz polgármestere. 
– Csakhogy számolnunk kellett azzal is, 
hogy a föld alatti vezetékek, lévén leg-
alább három évtizedesek, ugyancsak 
cserére szorulnának. Leaszfaltozhatjuk 
tehát az utat, de elképzelhető, hogy egy 

szennyvíz- vagy vízvezeték-, netán egy 
gázvezeték-probléma miatt hamarosan 
aszfaltot kell bontani, utat kell „törni”. 
Személy szerint az én lelkiismeretem 
nem engedte azt, hogy a hévízieket „el-
kábítsuk” egy látványmegoldással. Ezért 
aztán az a döntés született, hogy teljes fel-
újításba kezdünk, mely magában foglalja 
a föld alatti vezetékek cseréjét, illetve a 
légi kábelek föld alá helyezését is.
A polgármester elárulta: bár tudták, mi-

lyen nagy fába vágják a fejszéjüket, és 
mennyi szolgáltatóval kell külön-külön 
és összehangoltan is tárgyalni, sőt hogy 
nehezíti majd az ügyet, hogy a főút nem 
önkormányzati, hanem állami tulajdon, 
mégis napról napra kellemetlen megle-
petések várták a kivitelezőket a föld alatti 
munkák során.
– A rekonstrukció során számos nem 
várt problémával szembesültünk. Az 
elmúlt évtizedekben olyan építkezések 
történtek, amelyekről a közműszol-
gáltatók sem tudtak, így ezek a térképe-
ken sem szerepelhettek, csak az úttest 
felbontása után szembesültünk velük. 
Ez napról napra okozott bonyodalmat, 
késlekedést, és nem kis bosszúságot. 
Mindeközben ehhez a beruházáshoz 
kapcsolódóan két másik fejlesztést is 
meg kellett valósítanunk. Tízmillió fo-
rintból 60 méter hosszan szennyvíz-re-
konstrukciót végeztünk a belvárosban. A 
Széchenyi utcáról ugyanis elkanyarodott 
a vezeték a Petőfi utcára, majd a Feste-

tics téren keresztül az Erzsébet királyné 
utcában vezették vissza azt, ez okozta a 
gyakori szennyvízfeltöréseket, s ezt a 
problémát a DRV Zrt.-vel közös beruhá-
zásban mindenképpen orvosolni kellett. 
Mostanra azonban föld alá vittük a köz-
műveket, elkészültek, sőt szélesedtek, sé-
tányossá váltak a járdák, új kapubejáró-
kat alakítottunk ki, a Magyar Közút saját 
beruházásban leaszfaltozta az utcát. Új 
kandelábereket helyeztünk ki, s mivel a  

Széchenyi utca átépítése miatt megszűn-
tek a parkolási helyek, az Aquamarin 
szálloda Széchenyi utcáról nyíló hátsó 
kertjéből több mint 60 millió forintos 
beruházással 58 férőhelyes parkolót is 
létesítettünk.
November közepén a városgazdálkodás 
munkatársai hozzáfoghattak a növényte-
lepítéshez, és a kiültetett cserjék, fák már 
most sejtetni engedik, hogy tavasztól mi-
csoda színpompa, milyen gazdag zöldfe-
lület vár bennünket.
– Tizennyolcezer tő cserjét, virágot, és 
136 fát ültettek ki a GAMESZ munka-
társai a főút mentén kialakított zöldka-
zettákban. Nemcsak a színek harmóniája 
volt a fontos, de a növények szintjeinek 
változatossága, sőt az illatok harmóniája 
is – jelezte a polgármester. – A lakosság, 
sőt a turisták visszajelzései máris na-
gyon biztatóak, és bízom benne, hogy 
mindannyian vigyázni fogunk ezekre a 
pompás növényekre, a rendezett, tiszta 
városképre.
A munkák nem állnak meg Hévízen, je-
lenleg a nagyparkoló átalakítása zajlik, 
s hamarosan a hozzáfognak a Festetics 
sétány kialakításához, és az építkezések 
sem lehettek akadályai a városi progra-
mok lebonyolításának. 
A Hévízi Advent jelenleg is várja a  
vendégeket a Festetics és Deák téren, s 
a városi szilveszter sem marad el, ennek 
helyszínéül idén a Festetics tér szolgál 
majd.
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12. 13. CS 18–22H

FÉNY
TÁRLATVEZETÉS | ELŐADÁS | TÁNC | ZENE | WORKSHOP | BOR & GASZTRO

Az esemény főtámogatója:

Koncert WOLF KATI | Előadás AZ ISTENI FÉNY | SZENTKIRÁLYI MIKLÓS gótikus szárnyasoltárok  
LALUZ FÉNYINSTALLÁCIÓ | Múzeum Café tárlatvezetés: GYÖRGY PÉTER, ALBERT ÁDÁM 
Tárlatvezetés FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN, ANGYALOK ÉS DÉMONOK | Barokk KAMARAZENE 
Workshop LÁMPÁS KÉSZÍTÉS | Bor HANGAVÁRI PINCÉSZET

AZ ESTE FOLYAMÁN A BACON, FREUD ÉS A LONDONI 
ISKOLA FESTÉSZETE KIÁLLÍTÁS IS LÁTOGATHATÓ!

LD_MVM_M+_FENY_180,3x267.indd   1 2018. 11. 22.   16:33:13

a szomszédos településekkel való baráti kapcsolat szimbólumaként Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Gyenesdiás és 
Vállus települések a közös- adventi koszorún is, melyet Péter Károly polgármester ötlete alapján indítottak útjára két évvel 

ezelőtt. December 2-án Válluson lobbant fel az első láng, melyet követ Gyenesdiáson 9-én, Balatongyörökön 16-án 
újabb kettő és a negyedik gyertya fénye 23-án Vonyarcvashegyen ragyog fel majd. A települések vezetői azt mondják, 

fontosnak tartják az összefogást, amire nagy szükség van a térségben. Az ünnepekre való hangolódás példaértékű, 
a gyertyagyújtások, illetve az ahhoz kapcsolódó programok alkalmával az emberek találkozhatnak egymással, vagyis 

az adventi várakozás mellett a közösségépítés is kiemelkedő szerepet kap az együttes rendezvényeken.

Közösen gyújtanak gyertyát

Szeretetteljes várakozást és békés ünnepeket kívánunk!

Adventi és karácsonyi programok

     2018 Gyenesdiás

NOVEMBER
28./16.00  Adventi koszorú készítés - Községháza

DECEMBER
1./18.30  Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál

5./17.00  Községi Mikulás ünnepség

6./16.00   A 2018-ban született gyenesdiási babák 

fotókon – kiállítás – Községháza

8./13.00  Öregek napja – Iskola

8./18.30  Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál

12./16.00  Karácsonyfadíszek készítése a Pásztorházban

15./18.30  Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál

15-16.   Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár – 

Községháza

19./16.00  Karácsonyfadíszek készítése a Pásztorházban

22./18.30  Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál

22./19.00   „Szállást keres a Szent Család” - Községháza, 

majd kb. 19.45-kor a Községi Kórus karácso-

nyi koncertje - Községháza

24./15.00  Pásztorjáték - Községháza

24./24.00  Éjféli mise - Községháza

Információ: József Attila Klubkönyvtár +36 83/314-507, 

+36/342-3934 • gyenesdiaskultura@t-online.hu

Tourinform Gyenesdiás +36 83/511-790  

gyenesdias@tourinform.hu • www.gyenesdias.info.hu

   XI. Balatongyöröki                        Adventi forgatag
DECEMBER 7., PÉNTEK•   17.00   – Karácsonyi hangok zenedoboza  – Muzsikál a füredi verklis•   17.30   – Adventi nyitány  

– Gospel koncert a Lélekmadár együttes előadásában
•   18.30   – Csendüljön a harmónikaszó  – Sajcz Gábor műsora•  19.30  – Balaton Old Boys Band retro bulija

DECEMBER 8., SZOMBAT•   16.00   – A második adventi gyertya meggyújtása  a térségi és a györöki koszorún  – közben zenél a füredi verklis•   16.30  – Énekelt ajándék  
– fellép a Csány-Szendrey AMI gyermekkórusa•   17.00   – Swing dallamok – zenél a Happy Dixieland Band

•   18.00   – Ünnepre hangoló a Maya Trióval  – Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház színésze, valamint Horváth Melinda és Kamenik Klaudia magánénekesek zenés műsora•  19.00  – Crazy Christmas party•  közben tombolasorsolás, fődíj: TV, utazás

 Advent Vonyarcvashegyen  

DECEMBER 9. VASÁRNAP: 
15.00 Mikulásváró koncert,  
majd a Mikulás köszöntése
15.00-18.00 Családi játszóház
 18.00 A második adventi gyertya 
meggyújtása  
(E napon a településeink közötti 
barátságot szimbolizáló adventi 
koszorún a második gyertyát Bala-
tongyörökön fogják meggyújtani.)

DECEMBER 16. VASÁRNAP:  
17.00 Mesejáték gyerekeknek, 
felnőtteknek
18.00 A harmadik adventi gyertya 
meggyújtása (E hétvégén a települé-
seink közötti barátságot szimbolizáló 
adventi koszorún a második gyertyát 
Gyenesdiáson fogják meggyújtani.)

A Szent Mihály-dombon:
DECEMBER 23. VASÁRNAP: 
15.00 Piller Balázs zongoraművész 
koncertje a Szent Mihály-kápolnában
15.45 A Tóvölgyi sétány avatása, 
majd a polgármesterek ünnepi 
köszöntője után Deák Ákos plébános 
úr áldásával a negyedik adventi  
gyertya meggyújtása.  
E program keretében a szomszédos 
települések polgármesterei közösen 
gyújtják meg a barátság-adventi 
koszorú negyedik gyertyáját. www.vonyarcvashegy.hu



8 balatoni KRÓNIKA   2018. December 3. 92018. December 3.   balatoni KRÓNIKA

A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt eredményei
A keszthelyi és a zalaszentgróti járásban uniós forrásból megvalósuló Fog-
lalkoztatási Paktum elősegíti a helyi szinten létrejövő együttműködések ta-
pasztalataira épített területi partnerség működését, továbbá szerepet vállal 
a térségi munkaerőpiac élénkítésében. Hatékony forrásfelhasználás bizto-
sításával elősegíti a kialakított foglalkoztatási stratégia mentén való képzési 
és foglalkoztatási programok megvalósítását. 
A 2018 januárjában elindult projektben Keszthely Város Önkormányzata, 
a Zala Megyei Kormányhivatal, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft., 
valamint a Civil a Civilekért Egyesület működik együtt. A projekt főbb te-
vékenységei között szerepel a foglalkoztatási és képzési támogatás, vala-
mint munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a célcsoport tagjainak, vállalati 
tanácsadás, foglalkoztatási fórum működtetése és a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés 
koordinálása. Ennek érdekében több területi rendezvény került megtartása a Keszthelyi és Zalaszentgróti járásban.
A projekt 196 fő részére nyújt munkaerőpiaci szolgáltatásokat, 86 fő munkába állását segíti elő, továbbá képzési 
támogatást is biztosít.  
A 42 hónapig tartó programba bevont résztvevők száma 2018. október végéig 30 fő volt, közülük foglalkoztatást 
elősegítő támogatást kapott 12 fő, valamint képzésben részt vett 9 fő. A résztvevők mindannyian munkaerőpiaci 
szolgáltatásban is részesülnek Keszthelyen és Zalaszentgróton.  
A program segíti azon álláskeresők elhelyezkedését, akik alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 év felet-
tiek, gyedről, gyeséről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 
roma nemzetiségűek, inaktívak, közfoglalkoztatásból kilépők. 

A projektről további információ: Telefon: +36 30 634 81 64 
Honlap: http://www.civilforum.hu/civilforum/Paktum_124

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003
Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti 
járásokban

Ünnepi programjaink

www.helikonkastely.hu  infó: 0620/325 0260

2018 is fontos közös dolgainkról szólt Balatonszentgyörgyön
A FALU HATÁRÁBAN GŐZERŐVEL ZAJLIK A ZALAEGERSZEG FELÉ VEZETŐ M76-OS GYORSFORGALMI ÚT ÉPÍTÉSE. A LAKÓK REMÉLIK, HOGY AZ ÚT ELKÉSZÜL-
TÉVEL JELENTŐSEN CSÖKKEN MAJD A TELEPÜLÉSEN ÁTHALADÓ GÉPJÁRMŰFORGALOM. 

– Az idei év a TOP-os pályázati beruházá-
sok előkészítésével telt, de azért építettünk 
is, hiszen befejeződtek a 2018-ban meg-
kezdett járdaépítések – mondta el a pol-
gármester, Farkas László Nándor. – Tér-- 
köves gyalogjárda épült a Berzsenyi utcai 
játszótéren át, és elkészült a művelődési 
ház melletti park felújítása is. Itt, a sza-
badtéri színpad mellett egy történelmi 
emléksétány kialakítása is elkezdődött, 
ahol szeretnénk majd emléket állítani a 
magyarság történelmi jelentőségű ese-
ményeinek és híres személyiségeinek, 
elsőként az I. világháború 34 helyi hősi 
halott áldozatának. 
Reményeik szerint hamarosan elkezdőd-
het a védőnői rendelő és az egyesületi 

klubház épületének felújítása is. Jö-
vőre megvalósulhat egy régi vágya 
a szentgyörgyieknek, a temetői út 
aszfaltozása. Teniszpályával is gya-
rapodhat a közeljövőben a község, 
amihez az idén már megtörtént a 
terület előkészítése a futballpálya 
mellett. 
– Ide egész kis sportcentrumot sze-
retnénk fölépíteni a jövőben, szabadtéri 
fitneszparkkal és játszótérrel – folytatta 
a település polgármestere. – Sajnos sok 
aggodalmat és fejtörést okoz a balaton-
szentgyörgyi futballkedvelőknek, hogy 
a helyi focicsapat, így a fiatal utánpótlás-
labdarúgók is, edző és vezetőség nélkül 
maradt. Reméljük, hogy ez csak átme-
neti állapot, és rövid időn belül lesznek 
vállalkozó fiatalok, akik újjáélesztik a 
futballéletet a régi focihagyományokkal 
büszkélkedő falunkban! A folytatáshoz 
az anyagi és tárgyi feltételek továbbra is 
hiánytalanul rendelkezésre állnak. Az 
idén, sokévi várakozás után végre meg-
újult a balatonszentgyörgyi templom 

orgonája is, amire 6 millió forint pályá-
zati pénzt tudtunk fordítani. A helyi egy-
házközség saját erőből a templom körüli 
térkövezés és a szigetelési munkák, vala-
mint a belső díszítőfestés költségeit fizet-
te. Elkezdődött a községben a vezetékes 
ivóvízhálózat felújítása is, ami bár kel-
lemetlen útfelbontásokkal jár, a várható 
csőtöréses korlátozások jelentős csökke-
nését reméljük tőle. Bízva abban, hogy az 
eljövendő esztendő is sikereket tartogat 
mindnyájunk, így Balatonszentgyörgy 
lakói számára is, szeretetteljes karácsonyt 
és szép újesztendőt kíván Önöknek Bala-
tonszentgyörgy Község Képviselő-testü-
lete és polgármestere.
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2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET

BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY

RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON

MVM KONCERTEK

MVM_koncert-v01-SAJTO-180,3x267.indd   1 2018. 11. 19.   15:54

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 

www.nifty.hu

FELMÉRÉSTŐL-FELSZERELÉSIG

KÁRPITOZÁS

• függöny
• dekor 
• árnyékoló
• karnis
• tapéta
• szőnyeg
• bútor

Nyitva tartás: hétfő szünnap • kedd-péntek 9.30-16.00 • szombat 9.30-12.00

-30%
-50%

        december 15-ig

Angyali sugallat - karácsonyig elkészülhet!Tel.: 83/310-761

    Áldott ünnepeket 
kívánunk!

kehidatermal.hu

Csomagolja be az élményt és vigye haza, lepje meg vele Szeretteit Karácsonyra!

Keressen minket és segítünk a választásban: 
sales@kehidatermal.hu l 06 83-534-500

Kehida Termál
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E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003

Mit nyer Ön nálunk?
• ingyen felületet
• megtakarítást
• időt

Válassza a Balatoni Krónika 
vagy Régió magazin 

hirdetési felületét
karácsonyi jókívánságaihoz, 

akcióihoz 
és egy ugyanolyan értékű 

hirdetést ajándékba választhat

-50%

január 30-ig

 

• újságunk
• képújságunk
• facebook oldalunk vagy

 •  televíziónk  
reklámfelületein!

GasztroBalatoni Krónika

Gesztenyés karácsonyi torta
Hozzávalók:  1 db 20 cm átmérőjű piskótatortalap, 2 evőkanál rum, 25 dkg 

gesztenyepüré, 2,5 dl tej, 1 vaníliás pudingpor, 1 vaníliás cukor,  
5 dkg mazsola,  
tetejére: 5 dkg étcsokoládé

A tortalapot félbevágjuk, rummal meglocsoljuk. A tejet a vaníliás cukorral fel-
forraljuk, beleszórjuk a pudingport, és folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük.
A tűzről levéve hozzáadjuk a gesztenyepürét, a mazsolát (amit rumba is áztat-
hatunk), és jól kikeverjük. 
A langyosra hűlt gesztenyés krémet a két piskótalap közé töltjük, és behűtjük. 
A megdermedt torta szélét csillag alakban körbevágjuk (esetleg előre kivágott 
papírsablont használhatunk hozzá), azután olvasztott csokoládéval „becsíkoz-
zuk”. Díszíthetjük kandírozott gesztenyével is.

Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

1.

3.

3. Woodstep Dynamic 
Basic laminált padló 
Szibériai tölgy 
8mm/AC3  
2399 Ft/m² 
1999 Ft/m²

ADVENTI 
NYITVATARTÁS:

Arany- ezüst- 
és bronzhétvégén 

szombaton 8-16-ig 
vasárnap 9-14-ig

H-P: 8-18-ig

Téli hangulatban  
          Diego®-val…

2.

4.

2. Queen indamintás 
organza fényáteresztő 
függöny arany és ecrü 
díszítéssel, 290 cm-es 
tekercsben 5797 Ft/fm 
(1999 Ft/m²)

4. Kiddy white  
gyermekszőnyeg  
80x150 cm 9990 Ft/db, 
120x170 cm 19.990 Ft/db, 
160x230 cm 34.990 Ft/db

1. Impulse White Cube szőnyeg magas szálú, 
fényesen ragyogó, selymesen lágy szőnyeg 
80x150 cm 19.990 Ft/db, 
120x170 cm 37.990 Ft/db, 
160x230 cm 59.990 Ft/db, 
200x290 cm 99.990 Ft/db

Keszthely dinamikusan fejlődő édesipari vállalkozása 
a termelés bővítése miatt új munkatársakat keres 
az alábbi pozíciókba:

KARBANTARTÓ  
(mechanikus)

Amit elvárunk:
•  szakmunkás végzettség
•  hasonló területen szerzett 

min. 5 éves tapasztalat
•  több műszak vállalása
•  jó problémamegoldó  

képesség
•  önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• változatos munkahely  
• fejlődési lehetőség

A pozícióban kínált munkabér 
bruttó: 285.000 Ft

MŰSZAKVEZETŐ
(csokoládégyártás)

Amit elvárunk:
•  édesipari termékgyártó vagy 

cukrász végzettség
•  hasonló területen szerzett  

tapasztalat
•  több műszak vállalása
•  jó problémamegoldó képesség
•  csapatjátékos

Amit kínálunk:
• változatos munkahely  
• fejlődési lehetőség

A pozícióban kínált munkabér 
bruttó: 290.500 Ft

BETANÍTOTT MUNKÁS

Amit elvárunk:
•  Élelmiszeripari tapasztalat 

előnyt jelent
•  gyártó üzemben szerzett  

tapasztalat
•  esetlegesen több műszak  

vállalása
•  önálló munkavégzés képessége
•  tisztaság és rend iránti igény

Amit kínálunk:
• változatos munkahely  
• fejlődési lehetőség

A pozícióban kínált munkabér 
bruttó: 176.800 Ft

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát fizetési igény  
megjelölésével várjuk: info@lisse.hu
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Nemzeti_konz-01-06-csaladok-180,3x267.indd   1 2018. 11. 29.   14:02

Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!
Autómosó 
megnyílt! 
LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

Békés, Boldog 
Ünnepeket

 

A VÜZ Nonprofit Kft. a keszthelyi Városi strandon található 
üzlethelyiségeire bérlőt vagy egyéb 

hasznosítási lehetőségre vállalkozót keres. 
Érdeklődni a csendes.antal@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2963 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. értékesítésre, illetve bérbeadásra 
meghirdeti a keszthelyi északi iparterületen, a 

Csapás út 15. szám alatt található közművesített ingatlanát. 
Érdeklődni a molnar.mihaly@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2957 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. a Keszthelyi Városi Piacon található 23 m2 

alapterületű, kereskedelmi célú üzlethelyiségére bérlőt keres. 
Érdeklődni a jantasz.ferenc@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 300 8031 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. 
értékesítésre meghirdeti 

a keszthelyi Libás 
strandon található 94 m2 
alapterületű üzlethelyiségét, 
98 m2 terasszal.  
Az üzlet önálló helyrajzi 
számmal, főmérőkkel  
rendelkezik.  

Érdeklődni a  
titkarsag@khvuz.hu  
e-mail-címen, illetve  
a +36 83 515-330-as  
telefonszámon  
lehetséges.
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.• +36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Hévízi Tófürdő télen is!
Hangolódjon velünk az ünnepekre!

Kedvezményes zárás előtti belépőink:

(A feltüntetett árak Forintban (Ft) értendőek és 
az Általános forgalmi adót (ÁFA-t) tartalmazzák.)

Lótusz 
(felhasználható: 
tó+wellness/szaunavilág, 
zárás előtt 3 órával)

3 600 Ft 

Nympha 
(felhasználható:tó, 
zárás előtt 2 órával)

2 300 Ft 
Aktuális 

nyitvatartásunk:
Nyitás: 9.00

Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő vége,

Wellness vége: 17.00
Fürdőzárás: 17.30


