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A közösségépítés adventje   
December elsején 
kezdődött meg a  
várakozás ideje. 
Keszthely adventi ko-
szorúján az első gyertyát
Tál Zoltán plébános 
gyújtotta meg. 
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■ 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! 

8.485,-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! 

9.195,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

2000 Kft.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. december 20-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Köszöntőjében kiemelte, az elkövetkezendő négy hét a közösségépítésről szól, hiszen ez az az időszak, amikor hálát adha-
tunk, és közösen készülhetünk az ünnepre. Vasárnap nyílt meg a városi betlehem és az óriáskerék is, mely már az első nap 
nagy népszerűségnek örvendett. Az ünnepi programok között koncertet adott a Varnyú Country Együttes, a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar és Hevesi Tamás is. Adventi ünnepséget tartottak vasárnap a Helikon Ligetben is.

Színvonal és közösség. Ezek a 
kulcsszavai az idei keszthelyi 
adventi időszaknak – hangzott 
el az ünnepkörrel kapcsolatos 
sajtótájékoztatón, melyet az 
Amazon Rendezvényközpontban 
tartottak. E szerint négy héten 
keresztül színes programokkal, 
helyi vállalkozók gasztronómiai 
kínálatával, ünnepi hangulattal 
és egy új attrakcióval, óriáske-
rékkel várják az érdeklődőket a 
Fő térre.
Nagy Bálint polgármester elöl-
járóban elmondta: az ünnepi 
programsorozat elsődleges 
célja, hogy a többi európai város 
vásáraihoz hasonló közösségi 
eseményt hozzon létre. Összesen 
negyvenhétezer LED-es izzó a 

Fő teret, a város utcáit 
pedig ötvenhárom hul-
lócsillag teszi hangula-
tossá. Az ünnepi díszek 
mellett azonban a leg-
fontosabb a közösség-
építés – fogalmazott.  
– A mostani advent 
legfontosabb újdonsága, 
hogy a közösségekre, 
a közösségépítésre 
még nagyobb figyelmet 
és hangsúlyt fordítunk – tette 
hozzá. – Ez konkrétan abban is 
megnyilvánul, hogy a programba 
bevonjuk a keszthelyi általános 
és középiskolákat, illetve óvo-
dákat. A GESZ munkatársai az 
elmúlt napokban minden intéz-
ménynek kiosztottak egy fából 

készített kis fenyőt, amit 
a fiatalok, a gyerekek saját 
kedvük szerint díszítenek 
fel. Ezeket a karácsonyfákat 
advent harmadik vasárnap-
ján kiállítjuk a Fő téren.
Fontosnak tartják, hogy 
vonzó legyen a program, be-
népesüljön a Fő tér, a város 
központja. E célt szolgálja 
megújult adventi vásár és 
az első alkalommal felállí-
tott óriáskerék is. Csengei 

Ágota, a programokat szervező 
Goldmark Károly Művelődési 
Központ igazgatója kiemelte: 
nem titkolt céljuk, hogy a csalá-
dokat minél nagyobb számban 
meg tudják mozdítani a progra-
mokkal. Molnár Anna, a Tegyünk 
Együtt Keszthelyért Egyesület 
elnöke hangsúlyozta: megismét-
lik a tavaly szervezett sikeres 
cipősdoboz-akciójukat, mely 
idén a városi advent keretein be-
lül valósul meg. Az elmúlt évhez 
hasonlóan várják a felajánláso-
kat, melyek nem romlandó élel-
miszerek, játékok, irodaszerek is 
lehetnek. 
Megtudtuk: advent első hétvégé-
jétől kezdve az ünnepi időszak-
ban az egész városban ingyenes 
lesz a parkolás az új év első 
napjáig. 

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
minden pénteken 19:15-kor

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

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.
Fotó: LégiProjekt



 

Maratoni közmeghallgatás

VÉRADÁSOK DECEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és 
a Keszthelyi Kórház vérellátója decemberben is 
várja a véradókat. Utóbbi helyen 9-én, 16-án, 19-
én, 23-án és 30-án (mindegyik alkalommal 13 és 

16 óra között) lesz véradás. December 12-én (15–18 
óra) Hévízen, a Spinning Klubban lesz véradás.

Maratoni, közel háromórás közmeghallgatást tartott Keszthely 
újonnan megválasztott képviselő-testülete. A kérdések mellett 
az érdeklődők is sokan voltak.

M76-osról,  
együttműködésről

„Nagyobb hangsúlyt és nagyobb szerepet szeret-
nénk fordítani arra, hogy a lakókat még közvetle-
nebbül és még részletesebben tudjuk tájékoztat-
ni” – fogalmazott Nagy Bálint polgármester azon 
a sajtótájékoztatón, melyet az első soros ülés 
döntéseiről tartott.

Elmondta, az újonnan megválasztott 
testület első ülésén bemutatta a város 
új jegyzőjét, dr. Gábor Hajnalkát. 
Azt követően a KÉVE szervezet által 
az ingyenes strandbelépés ügyében 
benyújtott petícióra válaszolt, mond-
ván: a szervezet nyitott kapukat dön-
get, hiszen a testület az ő javaslatára 
már nyáron döntött arról, hogy a 

keszthelyiek számára ingyenes a belépés a Helikon strandra. 
Hangsúlyozta: a legtöbb keszthelyit érinti az M76-os út déli 
szakaszának a rácsatlakozása. A cél az volt, hogy a megépülő 
2x2 sávos autópálya és Zalaegerszeg közötti bekötő úton a 
keszthelyi városrésznek egy déli rácsatlakozási lehetősége 
legyen mindkét irányból az autópályára. Döntés született a 
parkolásszabályozás kérdésében is. Eszerint advent első vasár-
napját megelőző naptól január első hetének végéig ingyenes 
lesz a városban a parkolás. Döntött a testület a Festetics-örök-
ségek fejlesztésével kapcsolatban, egy terület felajánlásával, 
amelyre egy újabb turisztikai attrakció, agárpálya épül meg. 
Kabinet kialakításáról is döntés született, ami azért is fontos, 
hogy kellő hatékonysággal végezzék a munkát. Kiemelte: ko-
rábbi döntések eredményeként le tudták zárni a B+R parkoló 
kialakítását. Erről azt kell tudni, hogy egy ingyenes parkoló 
lesz, amit a belvárosban alakítanak ki.
Nagy Bálint az első soros ülés összegzéseként elmondta, hogy 
eredményes munkát tudtak végezni, több olyan napirendi 
pontot tárgyaltak meg, ami hosszú távon fontos Keszthely 
számára. 
– Bízom benne, hogy a KÉVE politikusai a jövőben félre 
tudják tenni a személyes ambícióikat, és ők is a keszthelyie-
kért fognak dolgozni. Az új 2×2 sávos autóút déli (Festetics 
út felőli) megközelíthetősége az egész város érdeke. Sajnálom, 
hogy nem támogatták, pedig ezt az ott élő emberek már több-
ször, jogosan kérték. Tisztelettel kérem a KÉVE képviselőit, 
hogy a jövőben vegyék figyelembe a lakók és a szakemberek 
javaslatait és véleményét. Mert Keszthelynek valóban együtt-
működésre van szüksége – mondta a polgármester.

A csapadékvíz-elveze-
tés, a járdák, utak álla-
pota, a Balaton, a Hul-
lám és a Helikon szálló 
sorsa is téma volt a ren-
dezvényen. Kérdésként 
merült fel a „zöld vá-
ros” projekt megvaló-
sítása, valamint a ter-
vezett ifjúsági tanács 
feladatai is. Az ülésen 
felvetődött, hogy az önkormányzat jövő 
évtől évente több alkalommal is sort ke-
rítene közmeghallgatásra. A Nagy Bálint 
polgármester által megnyitott fórum 
kezdetén a Belvárosi Kereskedők Egye-
sülete több témát is felvetett. Kérték a 
parkolás átalakítását, esetleg a szezonon 
kívül ingyenessé tételét. Felmerült a köz-
terület-felügyelet újragondolása, esetleg 
egy belvárosi felügyelet felállítása. Szó 
volt a Fő téri rendezvényekről, a Balaton-
parti focipálya sorsáról és a keszthelyi 
mozi újraindításáról is. Emellett felme-
rült az önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok állapota is. Nagy Bálint a felmerült 
kérdések kapcsán elmondta, a jövőben 
szeretne sort keríteni egy egyeztetésre a 
belvárosi kereskedőkkel, ahol ki tudnak 
dolgozni egy olyan stratégiát, amely az 

önkormányzat és a 
vállalkozók számára 
is megfelel. Hozzátet-
te, sok önkormányzati 
lakás része a Keszthely 
hazavár programnak, 
így ezeknek a sorsa is 
rendeződik a jövőben. 
Több kérdésben fel-
merült a kerékpárutak 
egyértelmű kijelölése, a 

Keszthelyt és Kertvárost összekötő bicik-
liút kiépítése. A polgármester a kerékpár-
utak kapcsán elmondta, hogy az elmúlt 
időszakban több szakaszt is felújítottak, 
és új utak is épültek. Emellett egy kerék-
párutakat érintő pályázat is folyamatban 
van. Hozzátette, meg fogják vizsgálni a 
kertvárosi lehetőségeket is. Kérdésként 
merült fel a volt a keszthelyi szállodák 
állapota is. A válaszban elhangzott: a Via 
szálló helyén Hotel Baron néven egy öt-
csillagos szálloda épül, a kivitelezés a ter-
vek szerint jövő tavasszal kezdődhet el. 
A Helikon Hotel négycsillagos szálloda 
lesz. 
A közmeghallgatáson többször is felme-
rült a „zöld város” pályázat jelenlegi ál-
lása és tartalma. Elhangzott, hogy várha-
tóan jövő évben indulhat el a kivitelezés. 
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Az első soros 
ülést tartották

Első soros ülését tartotta Keszthely Város  
Önkormányzata, a képviselő-testület össze-
sen húsz napirendi pontot tárgyalt.

Az ülés elején Nagy Bálint polgármester bemutatta a 
város új jegyzőjét, dr. Gábor Hajnalkát, majd a tájékozta-
tókat követően az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatát módosította a testület. Döntöttek a képvise-
lők ingatlan-törzsvagyonból való kivonásról, majd a belső 
ellenőrzési tervről tárgyaltak. Ezt követően a gazdasági 
társaságok, egyesületek, alapítványok vezető tisztségvise-
lőinek megbízatásait vizsgálták felül, ami után a Keszt-
hely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának módosítását hagyták jóvá. Sürgősségi 
napirendi pontként a parkolásról, annak szabályairól esett 
szó. Napirendre került az általános iskolai felvételi körzet-
határok véleményezése, illetve a HUSZ Kft. hitelfelvétele. 
Tárgyaltak a képviselők Kossuth utcai helyiség bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról, illetve az ingye-
nes B+R parkoló kialakításának közbeszerzéséről. Több 
ingatlan, valamint az M76-os autóút vonatkozásában a 
testület elé került a helyi építési szabályzat módosítása. 
Utóbbival kapcsolatosan – kifogásra válaszolva – elhang-
zott: a városnak szüksége 
van a tervekben szereplő két 
csomópontra, ezt korábban a 
lakosok nagy számban jelezték 
és kérték. A képviselő-testület 
ezután alapító okiratok mó-
dosításáról, védjegyoltalom 
megújításáról, a polgármesteri 
hivatal SZMSZ-módosításáról 
tárgyalt, illetve döntött.

A Gulag áldozataira emlékeztek 
Az Országgyűlés 2012-ben határozott 
úgy, hogy november 25-e lesz a Szovjet-
unióba hurcolt magyart politikai rabok 
és kényszermunkások emléknapja, 
mivel 1953-ban ekkor léphettek ismét 
magyar földre először azok, akik túlélték 
a borzalmakat. A keszthelyi Gulag-
emléktáblán harminchat név található, 
azt a Közösségi Értékekért Egyesület 
készíttette 2016-ban. Azóta minden év-
ben megemlékeznek a magyar politikai 
foglyokról és kényszermunkásokról. 
A megemlékezésen személyes történetet 
hallhattak a jelenlévők. Krupla Zoltán 
nagybátyja, Kopácsy Zoltán visszaem-
lékezését ismertette, aki a sarkkörön 

túli vorkutai lágerben töltött több mint 
hat évet. A megemlékezésen koszo-
rúkat helyeztek el az emléktáblánál az 
önkormányzat, a civil szervezetek és 
a premontrei gimnázium képviselői. 
A családtagok és helyi lakosok pedig 
virággal és mécsesekkel 
rótták le tiszteletüket.  

Beépíthetõ 
és szabadon 
álló konyhai 
készülékek széles 
választékával 
várjuk.

Nézzen be üzletünkbe itt: 
www.konyhastudio-tisza.hu

További kedvezményes készü-
lék ajánlatokért keressen ben-
nünket személyesen keszthelyi 
üzletünkben vagy tekintse meg 
honlapunk márkakínálatát.

K E S Z T H E LY

Egyedi, modern konyhabútorok méretre. 
Konyhabútorok tervezése, beépítése. 
3D látványterv készítés.

KIEMELT AJÁNLATAINK:
Vásároljon Bosch Serie8 sütőt, és 
egy sokoldalú MaxoMixx botmixert 
kap ajándékba!

BOSCH, AEG,  
Electrolux, sütők,  
gőzsütők, főzőlapok, 
mosogatók, mikrók. 
Kiváló minőségű BLANCO gránit és 
króm mosogatótálak, csaptelepek.
Hűtő-fagyasztók, Hitachi side-by-side 
hűtőszekrények. Legújabb CATA, Elica, 
Silverline páraelszívó modellek.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83/ 510 056
Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: info@konyhastudio-tisza.hu

www.konyhastudio-tisza.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00
Szo.: 8.00-12.00
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Zárt ülésen a Pro 
Cultura Keszthely 
kitüntető cím 
adományozásáról 
tárgyaltak a képvi-
selők. 

Keszthelyen is megemlékeztek a Gulag áldozatairól.

Jubiláló kórház
Az idén 260 esztendős a Keszthelyi Kórház. November 27-én 
szakmai napon emlékeztek meg az évfordulóról. A rendezvényen 
különféle tudományos előadásokat hallhattak a keszthelyi és a 
hévízi kórház dolgozói, elsősorban műszaki-gazdasági témában.
A megjelenteket Dósa Zsolt, az önkormányzat Városstratégiai 
Bizottságának elnöke köszöntötte. Kertész Márta, a Keszthelyi 
Kórház gazdasági igazgatója elmondta: hasonló szakmai ren-
dezvényeket az elmúlt években is szervezett a kórház, az idei az 
évforduló jegyében mégis más.
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Szakmát szeretve,segítőkészen
Dr. Gábor Hajnalka Keszthely új jegyzője, aki aljegyzőként már dol-
gozott a városházán. Arra kértük, hogy mutatkozzon be.

– Az Államigazgatá-
si Főiskolát követően 
2005-ben szereztem jogi 
diplomát a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, majd 
2015-ben jogi szakvizs-
gát tettem. Felsőfokú 
tanulmányaimat munka 
mellett végeztem. A 
Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban 2000 őszén 
kezdtem el dolgozni mint törvényességi 
referens. 2005-től körjegyzőként dolgoz-
tam Lesencetomajon. A közös hivatalok 
átalakítását követően 2007. augusztus 
végén lehetőségem volt újra a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatalban dolgozni mint 
személyzeti ügyintéző. A hivatalban 
dolgoztam egészen 2017. január végéig, 
2009-től már aljegyzőként és osztályve-
zetőként. Más jellegű szakmai kihíváso-
kat keresve dolgoztam Veszprémben a 
Veszprémi Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Főosztályán, 
ahol számomra teljesen új szakterületek-
kel ismerkedhettem meg munkatársaim 
segítségével. Nagyon jól éreztem magam 
itt is, azonban a távolság miatt örültem, 
mikor újra Keszthelyen kaptam felkérést 
szakmai vezetői feladatok ellátására, 
a Keszthelyi Városfejlesztő Kft.-nél. 
Nagyon jó érzés volt újra Keszthelyen 
lenni és megint egy teljesen új területtel, 
az európai uniós pályázatok világával 
megismerkedni szintén egy nagyon jó 
munkatársi csapatban. Sajnálom is, hogy 
most már nem találkozhatok min-
dennap a munkatársaimmal, de közös 
programok, rendezvények továbbra 
is összekötnek bennünket, és szeret-
ném továbbra is figyelemmel kísérni 
a közreműködésemmel megvalósuló 
projekteket. 
– Milyen mottó mellett végzi a munká-
ját, vagyis melyek azok a célok, szabá-
lyok, amelyeket a leginkább figyelembe 
vesz?
– Munkám során kiemelten fontosnak 
tartom a pontosságot, a precizitást, a 
jogszabályok betartását és betartatását. 
Mindezekhez persze egy jól működő 
csapat szükséges. Aki ismer, tudja, 
hogy csapatban szeretek dolgozni, a 
problémákra, kérdésekre igyekszem 
a kollégákkal közösen megtalálni a 
megoldásokat. Igyekszem meghallgatni 

a munkatársak ötleteit, 
javaslatait. Természete-
sen mindehhez idő kell. 
Fontosnak tartom, hogy 
jól érezzük magunkat 
a munkahelyen, reggel 
szívesen induljunk útnak 
oda. Egyikünk sem töké-
letes, és nyilván minden-
kinek vannak jó és rossz 
napjai. Én különösen 

szerencsés helyzetben érzem magam, 
hiszen minden reggel kislányommal 
közösen indulok a munkába, és regge-
lente az az autóban töltött közös 30-40 
perc csak a miénk. Általában délutánon-
ként is együtt indulunk haza, és a vele 
kettesben töltött idő igazi kikapcsolódás 
és stresszoldás. Meg kell hogy találjuk 
önmagunkat a munkahelyen kívül is. Én 
egy fantasztikus és szerető családban (és 
szerencsére ezt nem csak a legszűkebb 
családtagokra mondhatom) nőttem fel, 
és most is abban élek. Párom és kislá-
nyom mindennap igyekszik kikapcsolni 
engem a munkahelyi problémákból, 
kérdésekből. Maroknyi szabadidőmet a 
háztartás mellett szeretteimmel igyek-
szem tölteni, és azt a kis időt maximáli-
san kihasználni. Az ő szeretetük és lel-
kesedésük segít leginkább abban, hogy a 
munkahelyemen is jól érezzem magam, 
és ki tudjak szakmailag teljesedni. 
– Nem ismeretlen Ön előtt a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal, lesz-e változás 
annak struktúrájában? 
– Lesznek változások a hivatalban, igen. 
Természetesen nem egyedüli ötlet volt 
az átalakítás, hiszen a képviselő-testület 
korábban már döntött a Polgármesteri 
Kabinet létrehozásáról, amivel teljes 
mértékben egyetértek. Ezután igye-
keztem a struktúra átalakítására olyan 
javaslatot tenni, ami igazodik a képvise-
lő-testület döntéséhez. A munkatársak 
többsége érzékelhetően még várakozás-
sal tekint a változásokra, hiszen minden 
kérdésre, felvetésre én sem tudok elő-
zetesen választ adni, így bízom benne, 
hogy a változásokat közösen, zökkenők 
nélkül meg tudjuk élni. Az átalakítás 
egyébként leginkább a Jogi és Szervezési 
Osztályt és az Igazgatási Osztályt érinti, 
hisz ennek a két osztálynak az összeol-
vadásából jött létre az Önkormányzati 
és Igazgatási Osztály. Természetesen a 

javaslattételt megelőzően megnéztem 
több hasonló város polgármesteri hiva-
talának struktúráját, létszámát, kikértem 
munkatársak véleményét. Bízom benne, 
hogy a kollégák elfogadják a változást, és 
jól döntöttem, mikor ezzel a javaslattal 
éltem a képviselő-testület felé. Természe-
tesen mindez az ügyfeleket nem érinti, a 
korábbi Igazgatási Osztály munkatársai 
változatlan helyszínen és ügyfélfogadási 
időben várják őket. Áttekintésre kerül-
nek a kollégák munkaköri leírásai is, és 
ahol szükséges a változás a leterheltség 
miatt, ott módosítunk. Nyilvánvalóan az 
érintett osztályvezetők és a munkatársak 
javaslatainak meghallgatását követően. 
– Változik-e valami az ügyfélfogadással 
kapcsolatosan? Az emberek ezután ügy-
félbarát hivatalt kereshetnek fel?
– Ahogy említettem, sem az ügyfélfo-
gadási idő, sem pedig az ügyfélfogadási 
helyszínek nem változnak. A kollégák, 
úgy gondolom, eddig is nyitottan és 
segítőkészen álltak az ügyfelek rendelke-
zésére, ez természetesen a továbbiakban 
is így lesz. 

„Vegyük észre a szépet, ami körülvesz bennünket” 
Interjú Vozár Péternével, Keszthely alpolgármesterével

A keszthelyi képviselő-testület ünnepi, ala-
kuló ülésén Vozár Péternét választották a vá-
ros alpolgármesterévé, aki ezt követően adott 
interjút lapunknak.

– Kérem, mutatkozzon be! Mit kell tudni 
Keszthely alpolgármesteréről?

– Keszthelyi születésű vagyok, itt élek az-
óta is családommal. Pedagógiai és idegenfor-
galmi végzettségem van. Tanítottam, családi 
vállalkozás vezetőjeként és pályázatokban 
dolgoztam. Két gyermek édesanyja és három 
kisgyerek nagymamája vagyok. Elkötelezett lokálpatriótaként 
keresem és találom meg a feladatokat Keszthelyen a keszthe-
lyiekért. Rendezvénysorozatot szerveztem a sétálóutcán öt 
évig, mely elnyerte a Régió Turizmusáért díjat. Moldvai csángó 
gyermekek utazását szerveztem kilenc évig a teljes költségvetés 
megteremtésével, programok biztosításával. Nyolc határon túli 
kirándulást szerveztem keszthelyieknek és a térségben élőknek 
pályázati forrásból az elszakított területekre. Mindig fontos volt 
számomra a közösségek építése. Több civil szervezet létrehozá-
sában vettem részt, működtettem azokat. Hiszek benne, hogy 
az emberi kapcsolatokkal mindent meg lehet oldani. Önkéntes 
tevékenységemen keresztül sok értékes emberrel ismerkedtem 
meg, akikkel segítjük egymást azóta is. Szeretek a háttérben 
dolgozni, örömmel tölt el, ha szép élményekben részesülnek az 
emberek. 

– Hosszú évek óta képviselőként, bizottsági tagként vesz 
részt az önkormányzat munkájában, tehát rengeteg tudás-
anyaga, tapasztalata van. Hogyan tudja mindezt hasznosíta-
ni az alpolgármesterként?

– 2010-ben kértek fel, hogy legyek belvárosi önkormányzati 
képviselő. Az első négy év a tanulásról szólt. A második ciklus 
már könnyebb és nehezebb is volt. Sok tapasztalatot gyűjtöt-
tem, de feszített a tenni akarás. A megoldások többnyire akadá-
lyokba ütköztek. Alapos, nagy munkabírású, tenni akaró em-
bernek vallom magam. A tisztaság és a rend alapkövetelmény 

számomra. Nagy feladat a hajléktalanok „lát-
hatatlanná” tétele. Nem engedhető meg, hogy 
a város legfontosabb terein éljenek. Több fe-
lügyelőbizottság tagja voltam, vagyok. Van 
rálátásom a város működésére, ismerem a 
nehézségeket, vannak elképzeléseim a megol-
dásra. Eddig felhalmozott tudásom készen áll 
arra, hogy jó megoldások szülessenek a jövő-
ben. Nagy Bálint polgármester úrral az elmúlt 
öt évben jó munkakapcsolatba kerültünk, ha-
sonló elképzeléseink vannak Keszthely jövő-
jéről. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 

Keszthely első női alpolgármestere lehetek. Hiszem, hogy szük-
ség van a nőkre a közéletben, szociálisan érzékenyebbek, más a 
látásmódjuk. A szociális és lakásügyek szinte minden témában 
benne vannak. Célom, hogy a város ügyeit jó irányba vigyük, 
segítsem polgármester úr munkáját, helyettesítsem, ha elfog-
laltsága miatt nem tud megjelenni.

– A felkérés szerint elsődleges feladata, hogy a szociális, va-
lamint a lakásügyeket kezelje kiemelten. Ezekkel milyen tervei 
vannak?

– A szociális és lakásügyek területén egyelőre ismerkedem 
az anyagokkal. Szeretném megismerni a folyamatokat, az oko-
kat, indokokat. Egyelőre még befelé megyek az erdőbe. Minél 
több rászoruló embert szeretnék megismerni, ha időm engedi, 
járom a lakásokat, ismerkedem a körzetemen kívül élő rászo-
rulókkal is. Ezt követően szeretném képviselőtársaim elé tárni 
a helyzetet, hogy közös megoldásokat találjunk. 

– Milyen Keszthelyt szeretne a ciklus végére? 
– Vágyam, hogy egy olyan városban éljek, ahol szeretik lakó-

helyüket az emberek, együttműködnek a szomszédok, a szerve-
zetek. Vegyük észre azt a sok szépet, ami körülvesz minket, hi-
szen az ország egyik legszebb helyén élünk! Most „kezünkben 
a jövőnk”, elindíthatjuk Keszthelyt egy felfelé ívelő, sikerekben 
gazdag úton, hogy álmom, álmaink valóra váljanak! Csak így 
érdemes! Remélem, aki még nem ismer, az is meg fog ismerni, 
és látja tenni akarásomat, jobbítási szándékaimat.

Keszthely értékeivel
A Keszthely város „kincseit” nyilvántartó értéktár 
gyűjtemény két értékkel bővült idén.

A „Keszthely Kincse” okle-
veleket a Keszthelyi Értéknap 
alkalmából Csótár András, a Keszthelyi Értéktár Bizottság tagja, valamint 
Vozár Péterné alpolgármester adta át.

Az egyik oklevelet a Keszthelyi Városi Karnevál kapta, amit a Balatoni Bor-
barát Hölgyek Egyesülete szervez. Az elnök, Dévényiné Balogh Gyöngyi vette 
át az elismerést.

A másik oklevelet a keszthelyi zsinagóga kapta, benne a bibliakerttel és 
a temetővel. Rejtő Gábor, az EMIH Keszthelyi Hitközség elnöke vette át az 
elismerést.

Mindenki névnapja
Keszthely idős polgárait kö-
szöntötték ma délelőtt a már 
hagyományosnak mondható 
Mindenki névnapján. A program 
egy pályázat keretében valósul-
hatott meg, melynek egyik célja 
a közösségformálás.

A rendezvényre 
meghívták az 
Idősügyi Ta-
nács, a Bethlen 
Gábor Nyugdí-
jasklub, a Bala-
toni Borbarát 
Hölgyek, a Keszthelyi Karitász Csoport, 
a Helikon Kórus és az Egyesített Szociális 
Intézmény idős tagjait is. A szervezetek 
képviselői ismertették működésüket, 
terveiket és sikereiket is. A program kere-
tében Nagy Bálint polgármester köszöne-
tét fejezte ki azért a munkáért, amit ezek 
a társaságok végeztek. Köszöntőjében 
kiemelte, a városban az egyik legfonto-
sabb teendő a közösségépítés, ehhez járult 
hozzá a rendezvény is. A polgármester 
hozzátette, a közösségépítés nem csak az 
idősebb generáció számára fontos, a jövő-
ben minden korosztály számára szervez-
nek ehhez hasonló programokat.
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Azok a szép napok…

Évek óta számára 
az alkotás adja a ki-
kapcsolódást, a sza-
badidős tevékenység 
örömét.  Kevesen 
tudják róla, hogy 
legalább olyan régóta ír, mint szobrászkodik. 
Aforizmáit, humoros történeteit már többször 
összegyűjtötte. Barátai, ismerősei szívesen ol-
vassák azokat, mert jól fűszerezett humorral 
íródtak. Szépirodalmi pályázatok sem ma-
radtak ki az életéből. Több folyóirat, antológia 
megjelentette novelláit, esszéit. Így volt ez 
nyáron is, amikor az Irodalmi Rádió „Az év 
mérnök költője 2019.” és „Az év mérnök írója 
2019.” kitüntető címek megszerzéséért pályá-
zatot írt ki. Turi Török Tibor több művét is 
beküldte. Mérnök író kategóriában pályázott a 
Bodrogközi látomás című novellájával. Az írás 
a főiskolás éveinek egyik tanyavilágban töltött 
gyakorlati idejét eleveníti fel. A Sárospatak 
külterületi részén, Páterhomokon töltött idő 
sok dologra megtanította a fiatal főiskolást, aki 
hat csoporttársával töltötte ott a gyakorlatát. 
A mezőgazdasági telepen dolgozó emberek 
bölcseletei mellett eszébe jutottak azok a szép 
hetek, és papírra vetette emlékeit. A várostól 
messze eső tanyavilágot, az ott élő barátságos 
embereket bemutató és a fiatalok történeteit 
megíró Turi Török Tibor írását a zsűri 2. he-
lyezéssel jutalmazta.

A keszthelyi szépmíves hol a törté-
nelem, hol a zene vagy az irodalom 
nagyjait formázza meg szobrászmű-
helyében. 

Jubilál idén a VSZK

Az ünnepségen Fisli István 
igazgató elmondta, a VSZK egy 
unikum, ahol minden adva van 
ahhoz, hogy sikeres szakembereket 
képezzenek. Beszédet mondott 
Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő is, aki hangsúlyozta, a 
jövőben is fontos szerepe lesz az is-
kolának a régióban, ami a turizmus 
által fejlődhet. A rendezvényen kulturális műsort adtak a jelenlegi 
diákok, akik énekkel, tánccal és többek között bűvészmutatványokkal 

örvendeztették meg a közönséget. A gálán többször kapcsolták élőben a cukrásztanoncokat, akik a helyszínen díszítették fel 
az ünnepi tortát, melyet a műsor végén mutatták be a program résztvevőinek. 

Fennállásának 55. évét ünnepli ebben az évben a keszthelyi intézmény. 
A nagy múltú iskola ez alkalomból rendezett gálaműsort a Balaton 
Színházban, melyre a jelenlegi tanulók és tanárok mellett öregdiákok 
és a nyugdíjas pedagógusok is meghívást kaptak. 

Balatoni KRÓNIKA   2019. December 6.

Novemberi borkóstoló
November 17-én ismét megrendezte a Goldmark Károly Művelődési Köz-
pont a hagyományos borkóstoló rendezvényét, a Magyar Borok Mustráját 
a Balaton Színházban. Tájegységek ízletes, gyakran ismeretlen borait 
kóstolhatták, akik ellátogattak a hétvégén a keszthelyi bormustrára. Az 
immár hagyományos őszi programra egyre több borvidékről érkeznek bo-
rászok, hogy a nagyközönség számára bemutassák a jellegzetes magyar 
szőlőfajtákból készített minőségi boraikat. A reneszánszát élő borkul-
túránkban nagyon fontos a hazai borok népszerűsítése. A Magyar Borok 
Mustráját kilenc évvel 
ezelőtt indították útjára 
Keszthelyen, amellyel a 
szervezők és egyben a 
város tiszteleg Keszthely 
díszpolgára, a kiemelkedő 
szőlőnemesítő, dr. Bako-
nyi Károly emléke előtt 
is, aki munkatársaival 
tizenkét minősített fajtát 
és két alanyfajtát állított 
elő. Fajtáinak borát több 
borászati üzem palackozza. A Cserszegi fűszeres atyjának 2010-ben be-
következett halálát követően, még abban az évben, munkásságát méltatva 
rendezték meg az első bormustrát. 
A borászok, borkedvelők idei találkozóján a szakmai előadások mellett a 
résztvevők megismerhették a zalai szőlész-borász társadalom közössé-
gét, a húszéves Da Bibere Zalai Borlovagrend történetét és munkásságát 
is az elnök- nagymester, dr. Brazsil József előadásából.
Magyarország Európa tradicionális bortermelő országai között szép helyet 
foglal el, szinte nincs olyan vidék, ahol ne teremne jó szőlő és finom, mi-
nőségi magyar bor. Ezért nagyon fontos a szakmának a hazai borfogyasztó 
közönség megismerése is. A bormustrára nagy borvidékek borászai is 
szép számmal érkeztek, az egri és tokaji borvidékről is. Kétszázhúsz 
tételt kóstolhattak a résztvevők az ötven Kárpát-medencei szőlőfajtából 
készült borokból.
A keszthelyi boros rendezvények nagy jelentőséggel bírnak mind szakmai, 
mind közösségi program tekintetében.
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December 3.  (kedd) 13.30-17.00

Balatoni Múzeum
digitális témahét 
-szakmai műhely 

December 3.  (kedd) 17.00

Fejér György Városi Könyvtár 
Nyugat-balatoNi kaleNdárium 
2020 bemutatója

December 4.  (szerda) 17.00

Balaton Színház 
Nyitott szemmel
egy arisztokrata Család 
miNdeNNaPjai
Előadó: Tar Ferenc történész

December 5.  (Csütörtök) 17.00

Balaton Színház 
Lélektani esték
miért Nem értjük meg egymást 
a XXi. századi CsaládbaN?

December 6.  (PéNtek) 15.45

Balaton Színház 
Természetgyógyász Klub
az idegreNdszer regeNerálása 
természetgyógyászati 
módszerekkel

December 6.  (PéNtek) 18.00

Balaton Színház 
Távcső – Mozipótló filmklub
a kÍgyó ölelése

December 7.  (szombat) 10.00-16.00

Balatoni Múzeum
koCkajátszóház 
Építs fel legóból egy római erődöt!

December 7.  (szombat) 16.00

Balaton Színház 
Nyitott szemmel
adVeNti goNdolatok
Előadó: prof. Papp Lajos szívsebész

December 10-11.  (kedd-szerda) 19.00 

Balaton Színház 
Felnőtt bérletes előadások:
a tüNdérlaki láNyok

December 10.  (kedd) 17.00

Balaton Színház 
Kedd-Velem
PelCz istVáN

December 11.  (szerda) 14.30

Balaton Színház, Simándy terem
kultÚrábaN kimagasló 
gyermekek köszöNtése

December 11.  (szerda) 17.00

Balaton Színház 
Nyitott szemmel
260 éVes a keszthelyi kórház
Előadó: dr. Szutrély Péter orvos

December 14.  (szombat) 10.00

GKMK, NépmesePont
Családi döNgiCsélŐ

December 16.  (hétfŐ) 18.00

Balaton Színház 
Világjáró Klub
álmombaN bhutáNbaN ébredtem
Utazások a Mennydörgő Sárkány 
és a Bruttó Nemzeti Boldogság földjén
Könyvbemutatóval és vetítéssel 
egybekötött előadás.
Előadó: Valcsicsák Zoltán szerző, 
a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság elnöke

December 19.  (Csütörtök) 17.00

Balaton Színház 
Út a zenéhez
a NéPzeNébŐl Nyert iNsPiráCió 
az Új magyar mŰzeNekultÚra 
megalkotásához 
kodály zoltáN életmŰVébeN

December 20.  (PéNtek) 15.45

Balaton Színház 
Természetgyógyász Klub
mozgások a szeretet NyelVéN

December 30.  (hétfŐ) 17.00

Balaton Színház
CsáNgó szilVeszter
17.00 aprók tánca
18.00  táncház
  zenél a re-folk zenekar

December 31.  (kedd)

Városi szilVeszter
Programok:
21.00   dj dorián
22.00   tabáni istván fellépése
22.45  shut up and dance zenekar
24.00   tűzijáték
0.15   heincz gábor biga 
  és a shut up and dance  
  zenekar
1.15   dj dorián

Január 1.  (szerda)

13.00 Helikon Kastélymúzeum
 ÚjéVi koNCert
 a kastély VeNdégeiNek
17.00 Balaton Színház
 ÚjéVi koNCert
 Acoustic Line Band 
 és a Festetics Vonósok

A programok szervezői 
a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! 

további információ: www.keszthely.hu

December 1.  (VasárNaP)

10.30-11.30 Rókavár:
 karáCsoNyi bŐröNd mesék
14.00-17.00 Fő tér:
 faNyŰVŐ játékPark
14.00-16.00 Balaton Színház:
 száNCseNgŐ játszóház
16.00 Fő tér:
 VarNyÚ CouNtry együttes
17.00 Városi Betlehem:
 i. adVeNti gyertyagyÚjtás
 Adventi gondolatok: Tál Zoltán plébános
17.30 Balaton Színház:
 zalai balatoN-Part
 ifjÚsági fÚVószeNekar
18.30 Fő tér:
 heVesi tamás

December 4.  (szerda)

17.00 Ízlabor:
 jöN a mikulás!
 Brumi Bandi Band együttes
 Országos Cipősdoboz 
 Jótékonysági Akció

December 5.  (Csütörtök)

19.00 Balaton Színház:
 márió & isis big baNd: karáCsoNy

December 6.  (PéNtek)

Belvárosi Múzeumok:
 mikulásNaP a Vidor 
 játékmÚzeumbaN
9.00 Goldmark Károly Műv. Közp.:
 baba-mama mikulás WorkshoP
14.00-17.00 Fő tér:
 faNyŰVŐ játékPark
16.00 Fő tér:
 a mikulás hiNtóN érkezik
16.30 Fő tér:
 brumi baNdi baNd
16.30-18.30 Fő tér:
 közös fotózás a mikulással

December 7.  (szombat)

16.00 Balaton Színház:
 Prof. PaPP lajos: 
 adVeNti goNdolatok
17.00 Fő tér:
 Nika adVeNti koNCertje
18.00 Fő tér:
 Porkoláb tamás humorista

December 8.  (VasárNaP)

10.30-11.30 Rókavár:
 karáCsoNyi bŐröNd mesék
14.00-17.00 Fő tér:
 faNyŰVŐ játékPark
14.00-16.00 Balaton Színház:
 szemfüles játszóház
16.00 Fő tér:
 bolba éVa és a jazzterláNC
17.00 Városi Betlehem:
 ii. adVeNti gyertyagyÚjtás
 Adventi gondolatok: 
 Zichy Emőke református lelkész
17.30 Balaton Színház:
 adVeNti kórustalálkozó
18.30 Fő tér:
 keszthelyi jazz mŰhely

December 9.  (hétfŐ)

17.00 Balaton Színház:
 mézeskaláCs kiállÍtás megNyitó
17.00 Fejér György Városi Könyvtár:
 bodNár sáNdor és zeNészbarátai

December 12.  (Csütörtök)

17.00 Fő téri templom:
adVeNti haNgVerseNy

December 13.  (PéNtek)

18.00 Boratórium:
józsa éVa goNdolatai és a saXbeatz duó

December 14.  (szombat)

10.00-16.00 Balatoni Múzeum:
 karáCsoNyi Családi délutáN
17.30 Sétálóutca - Fő tér:
 boombatuCada dobegyüttes
18.00 Fő tér:
 CimbalibaNd
19.00 Karmelita Bazilika:
 helikoN kórus haNgVerseNye

December 15.  (VasárNaP)

10.30-12.00 Rókavár:
 karáCsoNyi bŐröNd mesék
14.00-17.00 Fő tér:
 faNyŰVŐ játékPark
14.00-16.00 Balaton Színház:
 zeNés karáCsoNyi játszóház
16.00 Fő tér:
 NaPsugár együttes
17.00 Városi Betlehem:
 iii. adVeNti gyertyagyÚjtás
 Adventi gondolatok: 
 Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
17.30 Balaton Színház:
 Nagyik karáCsoNya zeNés est
18.30 Fő tér: sWiNg a la djaNgo

December 21.  (szombat)

16.00 Goldmark Károly Műv. Közp.:
 karáCsoNyi játszóház
18.00 Fő tér:
 NeW leVel emPire akusztik
19.00 Fő tér:
 káPrázat - tŰzzsoNglŐr bemutató

December 22.  (VasárNaP)

14.00-17.00 Fő tér:
 faNyŰVŐ játékPark
14.00-16.00 Balaton Színház:
 karáCsoNyi dekoráCió készÍtése
16.00 Fő tér:
 kalimPa szÍNház: gyertyaég
17.00 Városi Betlehem:
 iV. adVeNti gyertyagyÚjtás
 Adventi gondolatok: 
 Udvardy György veszprémi érsek
17.30 Balaton Színház:
 záborszky Péter koNCertje
18.00 Helikon Kastélymúzeum:
 helikoN kórus haNgVerseNye
18.30 Fő tér:
 daNiel sPeer brass

December 24.  (kedd)

14.00 Balaton Színház:
aNgyalVáró filmVetÍtés

December 25-26.  (szerda-Csütörtök)

Belvárosi Múzeumok, Babamúzeum:
karáCsoNyi Varázslat lázábaN

December 27-31.  (PéNtek-kedd)

napi 4 órában Helikon Kastélymúzeum:
VarázshaNgok Családi játszóház

December 30.  (hétfŐ)

17.00 Balaton Színház:
CsáNgó szilVeszteri táNCházak

December 31.  (kedd)

21.00-03.00 Fő tér:
Városi szilVeszter
Tabáni István, Biga, utcabál, 
tűzijáték…

Január 1.  (szerda)

15.00 Helikon Kastélymúzeum:
 ÚjéVi koNCert 
 a kastély VeNdégeiNek
17.00 Balaton Színház:
 ÚjéVi koNCert
 Acoustic Line Band 
 és a Festetics Vonósok

2019december

egyéb programok

Ke     thely
Programok
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December 3.  (kedd) 13.30-17.00

Balatoni Múzeum
digitális témahét 
-szakmai műhely 

December 3.  (kedd) 17.00

Fejér György Városi Könyvtár 
Nyugat-balatoNi kaleNdárium 
2020 bemutatója

December 4.  (szerda) 17.00

Balaton Színház 
Nyitott szemmel
egy arisztokrata Család 
miNdeNNaPjai
Előadó: Tar Ferenc történész

December 5.  (Csütörtök) 17.00

Balaton Színház 
Lélektani esték
miért Nem értjük meg egymást 
a XXi. századi CsaládbaN?

December 6.  (PéNtek) 15.45

Balaton Színház 
Természetgyógyász Klub
az idegreNdszer regeNerálása 
természetgyógyászati 
módszerekkel

December 6.  (PéNtek) 18.00

Balaton Színház 
Távcső – Mozipótló filmklub
a kÍgyó ölelése

December 7.  (szombat) 10.00-16.00

Balatoni Múzeum
koCkajátszóház 
Építs fel legóból egy római erődöt!

December 7.  (szombat) 16.00

Balaton Színház 
Nyitott szemmel
adVeNti goNdolatok
Előadó: prof. Papp Lajos szívsebész

December 10-11.  (kedd-szerda) 19.00 

Balaton Színház 
Felnőtt bérletes előadások:
a tüNdérlaki láNyok

December 10.  (kedd) 17.00

Balaton Színház 
Kedd-Velem
PelCz istVáN

December 11.  (szerda) 14.30

Balaton Színház, Simándy terem
kultÚrábaN kimagasló 
gyermekek köszöNtése
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Balaton Színház 
Nyitott szemmel
260 éVes a keszthelyi kórház
Előadó: dr. Szutrély Péter orvos

December 14.  (szombat) 10.00

GKMK, NépmesePont
Családi döNgiCsélŐ

December 16.  (hétfŐ) 18.00

Balaton Színház 
Világjáró Klub
álmombaN bhutáNbaN ébredtem
Utazások a Mennydörgő Sárkány 
és a Bruttó Nemzeti Boldogság földjén
Könyvbemutatóval és vetítéssel 
egybekötött előadás.
Előadó: Valcsicsák Zoltán szerző, 
a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság elnöke

December 19.  (Csütörtök) 17.00

Balaton Színház 
Út a zenéhez
a NéPzeNébŐl Nyert iNsPiráCió 
az Új magyar mŰzeNekultÚra 
megalkotásához 
kodály zoltáN életmŰVébeN

December 20.  (PéNtek) 15.45

Balaton Színház 
Természetgyógyász Klub
mozgások a szeretet NyelVéN

December 30.  (hétfŐ) 17.00

Balaton Színház
CsáNgó szilVeszter
17.00 aprók tánca
18.00  táncház
  zenél a re-folk zenekar

December 31.  (kedd)

Városi szilVeszter
Programok:
21.00   dj dorián
22.00   tabáni istván fellépése
22.45  shut up and dance zenekar
24.00   tűzijáték
0.15   heincz gábor biga 
  és a shut up and dance  
  zenekar
1.15   dj dorián

Január 1.  (szerda)

13.00 Helikon Kastélymúzeum
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A programok szervezői 
a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! 

további információ: www.keszthely.hu
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A Helikon Kastélymúzeum 
északi szárnya is tartogat 

látnivalót. Sokan nem ismerik 
a velencei tükörtermet, pedig 

nyitva van a látogatók előtt. 
Sőt gyakran különleges 

helyszíne is esküvőknek. 
November közepén egy olyan 
kiállítást láthatott az érdeklő-
dő, ahol minden adott volt egy 

álomesküvőhöz. 

Jó példa nyomán
A mozgássérültek és 

látásfogyatékosok szellemi 
megmérettetését, a Csik 
Ferenc öröksége elneve-

zésű szellemi sportvetél-
kedőt tizedik alkalommal 
rendezték meg Keszthe-

lyen, a Fejér György Városi 
Könyvtár olvasótermében. 

A hagyományos sportvetélkedőn a több kérdéscsoportból össze-
állított feladatsor minden évben egy meghatározott témakörhöz 
vagy sportoló személyéhez kötött. Ettől nem tértek el 2019-ben 
sem, adott tájékoztatást Nemes Klára, aki a kezdetektől szervezi 
a Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület Mozgás-
korlátozottak Szakosztálya részéről, és aktív résztvevője is a 
versenynek. 
A témát a jelentkezést követően minden induló csapat megkap-
ta, így volt idő felkészülni az 1936-os nyári olimpia 100 méteres 
gyorsúszásának magyar bajnokából. A megmérettetés előtt a vá-
ros polgármestere, Nagy Bálint is köszöntötte a csapatokat. Gon-
dolataiban kiemelte, hogy nagyon fontos a városvezetés részéről 
a kis közösségekkel való kapcsolattartás, mert ezek a kisebb 
csoportok, közösségek formálják és alakítják ki a város életében 
azt a közösségi életet, ami egy erős egészet alkot, amivel lehet 
közösen gondolkodni, akikre lehet számítani és előbbre jutni.  
A köszöntőt követően kezdődött el az öt feladatból álló vetélke-
dő. A kérdések nehézségétől függően kaptak a csapatok időt a 
megoldásra. Volt totó, keresztrejtvény, képfelismerés és annak 
történetelemzése, de nem maradt el a szókereső és a Csik Ferenc 
életében szerepet játszó települések, személyek párosítása sem. 
A Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére 
megrendezett, Csik Ferenc öröksége című szellemi sportvetél-
kedőt a jubileumi évben a Keszthelyi Idősügyi Tanács csapata 
nyerte, míg második helyezést ért el a Zala Megyei Mozgássérül-
tek Egyesülete Keszthely 1. csapata, harmadik lett a KESOTE, és 
negyedik helyen végzett a Zala Megyei Mozgássérültek Egyesülete 
Keszthely 2. csapata.

Házasulandóknak segítettek
Szenes Zsuzsa, a Helikon Kastélymúzeum esküvőszervezője tájékoztatta a ren-
dezvényre érkezőket. Elmondta, hogy szeretnék a nyílt napon bemutatni, milyen 
lehetőség nyílik esküvőre, lakodalmak megtartására az ódon, történelmi falak 
között.
Az érdeklődők a nyílt napon megtudhatták, milyenek is a trendi dekorációfor-
mák, a divatos menyasszonyi ruhák. De azt is, hogy milyen az ízléses terítés
vagy a szemet gyönyörködtető, párhoz illő esküvői torta. A kínálatból természe-
tesen nem maradhattak ki olyan kiegészítő szolgáltatások neves képviselői sem, 

mint az esküvői fotográfia 
vagy a gyűrűválasztás. 
Az elegáns, hangulatos 
eseményre érkezők számos 
fontos információt is össze-
gyűjthettek. Minden adott 
volt ahhoz, hogy felkészül-
ten folytathassák a szerve-
zőmunkát életük egyik leg-
emlékezetesebb napjához. 

A hulladékcsökkentés 
jegyében
Az európai hulladékcsökkentési hét alkalmából 
Magyarországon is több település szervezett progra-
mokat, így Keszthely is. A Városi Gyermekkönyvtárban 
játékos feladatokkal és tanulságos mesével készültek 
a szervezők az alsó tagozatos diákoknak.
Környezetvédelemmel kapcsolatos játékos felada-
tokat kellett megoldaniuk a tanulóknak. Szókirakó, 
betűkereső és memóriajáték is szerepelt a megol-
dandó rejtvények között. A gyerekek nagyon élvezték a 
foglalkozást, gyors, ügyes és kreatív válaszokat adtak 
a megfejtendő kérdésekre. A környezetvédelem té-
maköre már az óvodásoknál is megjelenik, így az nem 
volt ismeretlen a kisiskolások számára sem. A tanterv 
része, hogy folyamatosan ismertessék már kis korban, 
hogy mi lehet annak a következménye, ha nem fordí-
tunk elegendő figyelmet a természetünk megóvására. 

Megtudtuk: az Eurostat statisztikái szerint kontinen-
sünkön évente több mint 2500 millió tonna hulladék 
keletkezik, ez a szám pedig folyamatosan növekszik. 
Az európai hulladékcsökkentési hét célja, hogy a prog-
ramban résztvevő olyan eseményeket szervezzenek, 
mellyel felhívják a figyelmet arra, hogy nyitott szem-
mel fedezzük fel saját és környezetünk lehetőségeit a 
hulladékok keletkezésének megelőzésére.
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Jeleskedtek  
a keszthelyi pingpongosok is

Lányok és fiúk három korcsoportban mérhették össze tudásukat 
három asztalon a Zöldmező Utcai Általános Iskola tornatermében. 
A versenyről a legjobbak az országos döntőbe jutottak tovább. A III. 
korcsoportos fiúk közül zalakomári, a IV.-nél nagykanizsai, az V.-nél 
keszthelyi, míg a lányoknál zalaegerszegi és keszthelyi versenyző bizo-
nyult a legjobbnak.

Öt településről, Zalaegerszegről, Lentiből, Nagyka-
nizsáról, Zalakomárról és Keszthelyről jelentkez-
tek gyerekek a megyei asztalitenisz-bajnokságra, 
melyet a tanulási nehézségekkel és fogyatékkal 
küzdő tanulók számára szerveztek. 

A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt működése   

ADVENTI HÉTVÉGI NYITVATARTÁS: Szombat 8-16, Vasárnap 9-14

4. Kiddy Dino szőnyeg 
(22845/040)     
80x150 cm 9.990,-Ft/db, 
120x170cm 19.990,-Ft/db, 
160x230 cm 34.990,-Ft/db

2. Impulse cube szőnyeg
(5792/6895) 80x150 cm 
19.990,-Ft/db, 120x170 cm 
37.990,-Ft/db, 160x230 cm 
59.990,-Ft/db, 200x290 cm 
99.990,-Ft/db

1. Blackout 100 
Eternity sötétítő 
függöny  
3-féle színben, 140 cm 
széles tekercsben  
2.299 Ft/m2

3.219 Ft/fm

1. 3.2. 4.

SZÕNYEG  •  VINYL PADLÓ  •  LAMINÁLT PADLÓ  •  FÜGGÖNY  •  TAPÉTA

3. WoodStep Dynamic 
Basic Szibériai tölgy 
(81399) laminált padló   
AC3/31, 8 mm vastag  
2.499 Ft/m2 1.999 Ft/m2

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

Diego Keszthely

Lépéselőnyben…
November 17-én a Goldmark Károly Művelődési 
Központ nagyterme adott otthont a sakkozók-
nak. Veszprém ellen játszott a keszthelyi Spar-
tacus sakk csapata az NB II.-es bajnokságon. 
A pontszerző verseny előtt díjazták az idei nyári 
versenyszezon legjobb keszthelyi sakkozóját. 
A díjat Nemes Klára önkormányzati képviselő 
ajánlotta fel Rózsa Péternek, aki több évtizede 

eredményes játé-
kosa a keszthelyi 
sakkozók csapatá-
nak. A díj átadását 
követően a 12 fős 
csapatok tagjai egy-
mást köszöntve a 
nyerés reményében 
ültek a sakktáblák-

hoz. A keszthelyiek ellenfele nagy erőt képvisel-
ve érkezett a versenyre. A veszprémi sakkozók 
az NB II.-ben szinte mindig dobogós hellyel zár-
ják a pontvadászatot. Szalai István, a sportkör 
elnöke elmondta, hogy egy fontos mérkőzésen 
már jól szerepeltek. Nyertek 8,5 és 3,5 arányban 
az Arborétum csapata ellen. A rangadó keszt-
helyi fordulója jól sikerült a hazaiaknak. A régi 
riválisok ellen a keszthelyi Spartacus Sportkör 
játékosai 7,5-4,5 arányban nyertek.

Az uniós forrásból megvalósuló, 2018 januárjában elindult, 42 hóna-
pig tartó Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt legfőbb célja, hogy 
koordinálja a keszthelyi és a zalaszentgróti járásban a foglalkoztatásban 
érdekelt szereplők közötti együttműködést, és a projekt célcsoportja 
részére foglalkoztatási és képzési támogatást, valamint munkaerőpiaci 
szolgáltatásokat és vállalati tanácsadást nyújtson. 
Keszthely Város Önkormányzata mint fő kedvezményezett a Zala Megyei 
Kormányhivatallal, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel, valamint 
a Civil a Civilekért Egyesülettel közös konzorciumban dolgozik a projekt 
megvalósításán. 
A program célcsoportjai azon álláskeresők, akik alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 év felettiek, 
GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, roma 
nemzetiségűek, inaktívak, közfoglalkoztatásból kilépők. 
A projekt 196 fő bevonását vállalta, amely létszámból október végéig 96 fő bevonása teljesült, akik képzési 
vagy foglalkoztatási támogatást kaptak, illetve munkaerő-piaci szolgáltatásokat a megfelelő munkahely sike-
res megtalálása érdekében.  
Az idei évben negyedévenként sor került a konzorciumi partnerek részvételével működő Irányítócsoport 
üléseire, márciusban a projekt keretében működő, 18 partnert számláló Foglalkoztatási Fórum tartotta meg 
éves ülését. Megtartásra került a Paktum konferencia, amelyen meghívott előadók és egy, a programban 
vállalkozóvá válási támogatást kapott résztvevő számolt be a projekttapasztalatairól. Idén szeptemberben 
megvalósult Keszthelyen a Paktum workshop, amely a szakképzés és a felnőttképzés keresletvezérelt lehe-
tőségeinek témáját járta körül.
A projekt működéséről, eredményeiről további információ található a honlapon. 

Elérhetőségek:  
Paktumiroda: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45. 
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

Évet értékelt 
az Ipartestület
A szervezet soros ülésén elhang-
zott, sikeres évet zártak 2018-ban, 
és a keszthelyi önkormányzat-
nak köszönhetően a régóta várt 
parkolófelújítás is megvalósult. 
Nádler József, a szervezet elnöke ki-
emelte, jelenleg 111 tagjuk van, akik 
aktív szerepet játszanak a város 
életében. A közgyűlésen részt vett 
Nagy Bálint is. Keszthely polgármes-
tere elmondta, az Ipartestület fontos 
szerepet tölt be Keszthelyen, és évek 
óta jó kapcsolatot ápol az önkor-
mányzattal.
Az ülésen kitüntetéseket is átadtak. 
Az iparosok tíz- és húszéves tag-
ságukért vehettek át oklevelet, de 
ezüst- és aranykoszorús mestereket 
is avattak. Kovács Lajos bádogos-
mester ötvenéves tagságának elis-
meréseként aranygyűrűt vehetett át.  

TÁJÉKOZTATÓ
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal decemberi ügyfélfogadási rendjéről

Keszthely város jegyzője a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 
6/2018. (VIII. 23.) PM-rendeletben, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével 

értesíti a lakosságot, hogy a 2019. december hónapban a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul.

2019. december 6. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2019. december 7. (szombat) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.

2019. december 13. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig,
2019. december 14. (szombat) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.

2019. december 23. (hétfő) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel,
2019. december 30. (hétfő) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel,
2019. december 31. (kedd) igazgatási szünet, az ügyfélfogadás szünetel,

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és a halálesetek  
anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőnél a  

Keszthely, Fő tér 1. fsz. 5. sz. irodában az alábbiak szerint:

2019. december 30. (hétfő): 8.00–12.00 óráig

Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonatkérelem, házasságkötésre bejelentkezés,  
szertartások megtartása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) történő ügyintézésre  

az igazgatási szünetet követően van lehetőség.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2020. január 3. (péntek).

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Programajánló
Keszthely városi programok

Advent második vasárnapján zenés-
táncos programok is meghitté teszik az 
ünnepvárást Keszthelyen. A gyertyát 
Zichy Emőke református lelkész gyújtja 
meg, majd a Balaton Színházban adven-
ti kórustalálkozó kezdődik. A harmadik 
hétvégén Honthegyi Zsolt evangélikus 
lelkész gyújt gyertyát, ezt követően a 
Balaton Színházban Nagyik karácsonya 
címmel zenés est várja az érdeklődőket. 

December hó 
Advent vasárnapjai

Pelcz István lesz a következő vendége a 
Kedd-Velem sorozatnak, melyet decem-
ber 10-én 17 órakor tartanak a Balaton 
Színházban.

December 10.
Kedd-Velem

moziműsor
 tapolca
2019. december 7 – 18.
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260 éves a Keszthelyi Kórház címmel 
dr. Szutrély Péter tart előadást a Balaton 
Színházban december 11-én 17 órakor.

December 11.
Kórházi jubileum

Álmomban Bhutánban ébredtem cím-
mel Valcsicsák Zoltán, a Magyar-Bhu-
táni Baráti Társaság elnöke tart könyv-
bemutatóval egybekötött előadást a 
Balaton Színházban december 16-án 18 
órakor.

December 16.
Álmomban Bhutánban 
ébredtem

Jégvarázs 2  
december 7 – 8. 
szombat – vasárnap 14:00 2D 1200,-Ft
Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa  
december 5 – 11. 
csütörtök – szerda 16:00 1200,-Ft 
Élősködők    
december 5 – 11. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft 
Charlie angyalai  
december 5 – 11. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft 
Jégvarázs 2  
december 14. 
szombat 15:00 3D 1400,-Ft
december 15. vasárnap 14:00
A művészetek templomai sorozat: 
ERMITÁZS                                                                                                                                              
december 12 – 13. csütörtök – péntek, 
december 15 – 16. 
vasárnap – hétfő 16:00 1200,-Ft 
december 14. szombat 16:30
december 17. kedd 13:00
december 18. szerda 14:00                                                   
Házassági történet    
december 12 – 13. csütörtök – péntek, 
december 15 – 16. 
vasárnap – hétfő 17:45 1200,-Ft 
december 14. szombat 18:00
december 17. kedd 14:30
december 18. szerda 15:30                                                   
Seveled    
december 12 – 13. csütörtök – péntek, 
december 15 – 16. 
vasárnap – hétfő 20:00 1200,-Ft 
december 14. szombat 20:15
december 17. kedd 16:45
december 18. szerda 17:45                                                   
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS
STAR WARS: Skywalker kora  
december 18. szerda 20:00 3D 1400,-Ft                            
             
Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                          

(X)

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETŐ PARKOLÓK HASZNÁLATÁRÓL
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatályos önkormányzati rendelet értelmében az ad-
venti időszakban, 2019. november 30-tól (szombat) január 5-ig (vasárnap) díjmentesen vehetők igény-
be Keszthely város díjköteles parkolói. 
A Rákóczi Ferenc utcában található Fórum Parkolóház ezen időszakban is csak díjfizetés ellenében 
használható.

Az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is megvásárolhatják az egész évre vagy akár egy hónapra 
érvényes parkolási engedélyeket, melyeknek ára 2019. évhez képest változatlan. 

A 2020. évi parkolási bérletek kiadását 2020. január 6. naptól kezdjük meg.
A leggyakrabban vásárolt parkolóbérletek ára:

Éves bérletek:

– Tárgyéves sárga lakossági bérlet: 6.200,- Ft + 600,- Ft előállítási költség
– Tárgyéves dolgozói (vagy tanulói) bérlet: 12.400,- Ft + 600,- Ft előállítási költség
– Tárgyéves közületi bérlet: 24.800,- Ft + 600,- Ft előállítási költség
–  Ingyenes lakossági bérlet (a díjövezeteken belüli állandó lakosoknak):    600,- Ft előállítási költség

Havi bérletek:

– Keszthelyi lakossági kiemelt (lila) bérlet: 5670,-Ft/hó + 600,- Ft előállítási költség
– Keszthelyi lakossági I. (piros) bérlet:  3780,-Ft/hó + 600,- Ft előállítási költség

Ezúton megkérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a fent nevezett bérletek zökkenőmentes kiállításához 
hozzák magukkal az alábbiakat:
– személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– forgalmi engedély,
– a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Adócsoportjától igényelt adóigazolás,
–  a nem keszthelyi, de Keszthelyen dolgozó vagy tanuló ügyfelek esetében munkáltatói, illetve isko-

lalátogatási igazolás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2019. évre érvényes tárgyéves bérletek 2020. január 31. napig érvénye-
sek, bérlethosszabbítási igényükkel szíveskedjenek legkésőbb ezen időpontig felkeresni ügyfélszol-
gálatunkat.

Amennyiben a parkolással kapcsolatban bármi kérdé-
se merülne fel a továbbiakban, forduljon bizalommal 
a Piac téren található ügyfélszolgálati irodánkhoz, 
melynek nyitvatartása: hétfőtől szombatig 8-16 óráig. 
Tel.: 83-312-295, e-mail: parkolas@khvuz.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új eszten-
dőt kívánunk!

VÜZ Nonprofit Kft
Parkoló és Piacüzemeltetési részleg

A kultúrában kimagasló gyermekeket 
köszöntik a Balaton Színházban decem-
ber 11-én 14.30 órakor.

December 11.
Gyermekek köszöntése
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Lepje meg 
szerettét 

ajándékkártyával!
Megvásárolható 
a Hévízi Tófürdő 

pénztárában.

A kikapcsolódás 
nálunk csak egy 

lehetőség a sok közül...

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
www.spaheviz.hu


