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A Csapás út felújítása mellett a Keszthelyi 
Ipari Park infrastruktúráját is jelentősen 
fejlesztették. A két beruházást sajtótájé-

koztató keretében adták át.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere elmondta: az ipari 
park infrastruktúrájának fejlesztésére TOP-pályázaton 122 
millió forintot nyert a város. Az összegből mintegy hétszáz 
méteren útfelújítás, valamint a csapadékvíz-elvezetési rend-
szer és a közvilágítás kiépítése történt meg. A Csapás út 870 
méteren, a Zsidi úti körforgalomtól a Rezi úti kereszteződé-
sig kapott új burkolatot és szegélyt. A polgármester hangsú-
lyozta: fontos, hogy Keszthely a turizmus mellett más lábon 
is álljon, az ipar, a vállalkozások támogatása lényeges teendő. 
Mindkét beruházás jól szolgálja a várost, illetve a vállalko-
zásokat. Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta: az ipari park fejlesztése már korábban kérés 
volt, a TOP-pályázat zalai csomagjába bekerült a projekt. 

A felújított infrastruktúra az eddiginél sokkal jobb körülményeket biztosít az ipari parkban működő vállalkozások számára. 
A Csapás út felújítására szintén szükség volt, hiszen nagy forgalmú szakaszról van szó, melyen naponta több mint tízezer autó 
halad át. Elmondta: bízik benne, hogy a keszthelyi utak felújítása továbbra is jó ütemben halad.

A rendezvény végén Manninger Jenő, Nagy Bálint, a Közút és a beruházások kivitelezőjének képviselője átvágta a nemzeti 
színű szalagot.

Keszthelyre látogatott a japán nagykövet
Őexcellenciája Sato Kuni 
szeptember 3-án késő délelőtt 
érkezett meg Keszthelyre. 
A japán nagykövetet Nagy 
Bálint polgármester, Vozár 
Péterné alpolgármester és Őry 
Rózsa kabinetvezető köszön-
tötte. A nagykövet az elmúlt 
időszakban több hazai települé-
sen tett magánlátogatást, ahol 
a helyi értékekkel és kultúrával 
ismerkedett meg. Az elmúlt 
időszakban Keszthely olyan att-
rakciókat valósított meg, mely 
felkeltette a nagykövetség ér-
deklődését. A városháza mellett 
megtekintette a Helikon Kas-
télymúzeumot, a Népviseletes 
Babamúzeumot és az Amazon 
Ház Látogatóközpontot is.  

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. szeptember 25-én 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

Tel��� kö�ű �yi���t���ás!
2020. szeptember 1-től

Felnőtt könyvtár

hétfő: zárva
kedd: 9–17
szerda: 9–18
csütörtök – péntek: 9–17
szombat: 9–13

Gyermekkönyvtár

hétfő: zárva
kedd: 10–17
szerda: 10–18
csütörtök – péntek: 10–17
szombat: 10–13

1,5 m
Maszk használata kötelező, 
kézi fertőtlenítőszert biztosítunk!
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Nem pont a tervek szerint, 
         de jó szezont zárva…

– Az egész év nem úgy telt, ahogy tervez-
tük. Az esztendőt nagyszabású elképzelések-
kel indítottuk, ennek megfelelően állítottuk 
össze a stabil és fejlesztésorientált költségve-
tést, s terveztük meg a keszthelyi programo-
kat – fogalmazott Nagy Bálint. – Aztán jött 
a járvány, s mindent felülírt: az elképzelése-
inkre, tervekre egyaránt rányomta a bélyegét. 
Az elsőszámú feladat – betartva a jogszabá-
lyokat – az emberek egészségének megőrzése 
volt. Sajnos, mint minden önkormányzatot, 
Keszthelyt is nehéz helyzetbe hozta gazdasá-
gilag a járvány, nagyon megnőttek a kiadá-
sok a fertőtlenítések, illetve a segélyek miatt. 
Mindemellett az önkormányzat bevételei 
jelentősen lecsökkentek, a város előre terve-
zett, illetve tervezhető adóbevételektől esett 
el. A költségvetésünket módosítani kellett. 
A dolgunk az, hogy bármilyenek is a körülmények, ne 
panaszkodjunk, hanem alkalmazkodjunk a helyzethez, s 
abból hozzuk ki a lehető legjobbat, a maximumot a vá-
ros számára. A visszajelzések, a tapasztalatok alapján azt 
mondhatom, hogy sikerült jól kezelni a veszélyhelyzetet, a 
rendkívüli időszakot.

A veszélyhelyzet elmúltával – ha nem is a korábban ter-
vezettek szerinti programokkal – jó szezont zárt Keszthely.

– A vendéglátóiparban dolgozók – talán a kempingeket 
kivéve – visszajelzéseik szerint nagyon jó szezont zártak. 
A tavalyi is kiemelkedő esztendő volt, de a mostani még 
azt is felülmúlta. Ez fontos, hiszen sok ember kapott így 

munkát, a vendégek pedig jó körülmények között nyaral-
hattak. S ez a cél a jövőre nézve, Keszthelyt minőség tekin-
tetében kell fejleszteni. A városnak kulturális központként 
kell működnie a régióban, a Balatonnál. Ennek jegyében 
kezdtünk el minden átalakítást, gondolok például a város-
üzemeltetés átvilágítására, jövőbeni átalakítására. Olyan 
attrakciókat kell nyújtanunk, mely vonzó a vendégek szá-
mára. Az idén már beindult ez, a Pörögj fel! kampánnyal, 
melynek zászlóshajója kétségtelenül az ország egyik leg-
nagyobb óriáskereke volt, s lesz egészen szeptember vé-
géig. Területhasználati díj, valamint városmarketing 
szempontjából rendkívül hasznosnak bizonyult Keszthely 
számára. A másik kiemelkedő attrakció a Kutyás Park és 
Piknikkert beindítása volt. Ennek szervezését még két éve 

kezdtem alpolgármesterként, s bár a kam-
pány időszakában ellenzéki hangok meg-
próbálták ellehetetleníteni, szerencsére ez 
nem sikerült. A kutyás strand nagyon nép-
szerű a helyi lakosok és vendégek körében. 
Ismertebbé teszi a várost, s meghosszabbítja 
a szezont. Ráadásul a panziók felismerték, 
hogy a kutyás jellegben nagy lehetőség van, 
s többen kezdtek már ezzel kapcsolatos át-
alakításokba. A nyár két kiemelkedő ren-
dezvénye a trianoni megemlékezés és Szent 
István ünnepe volt. Előbbire egyedülálló 
installáció készült, utóbbit pedig rendhagyó 
módon, a Balaton-parton tartottuk. Jól si-
került, mondhatom ezt azért is, mert már jó 
néhányan kérték, hogy ebből legyen hagyo-
mány, azaz augusztus 20-án a parton legyen 
az ünnepség.

Molnár Tibor, a KÉVE alelnöke, a szerve-
zet önkormányzati képviselője közösségi 
oldalán a következőt posztolta:
„Amíg én az igazak álmát aludtam, addig 
számomra egyelőre ismeretlen, bátor ha-
zafiak a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem (SZFE) diákjainak tiltakozásához ha-
sonlóan, a jellegzetes piros-fehér szalaggal 
„zárták le” Keszthely emblematikus ob-
jektumait és épületeit.
Festetics György szobra kisvárosunk 
egyik jelképe. A grófi, majd később herce-
gi család sokat tett Keszthely fejlődéséért, 
és életművük a mai napig látszik a város 
arculatán. Ugyanakkor a helyi társadalom 
feudális, képmutató és bezárkózó jellege 
az uradalom több száz éves hatását tük-
rözi.
A Helikoni Ünnepségek szabad szellemű, mű-
vészetpártoló grófja viszont megérdemli a piros-
fehér szalag védelmét azoktól, akik csak hamis 
tekintélyük erősítésére használják fel (ki) a Fes-
tetics-örökséget.
A Vajda János Gimnázium az elmúlt években a 
tervezett egyházi fenntartásba vétel, valamint a 
botrányos igazgatóválasztás (a fideszes hatalom 
nem nevezte ki a tantestület többsége által támo-
gatott jelöltet) miatt sokszor szerepelt a negatív 
hírekben. „Ideje a nagy múltú iskolának is 21. 
századi szellemben működnie!” – talán ezt üze-
nik a szalagot elhelyező fiatalok (?).
Római katolikus hívőként először megbotrán-
koztam a Magyarok Nagyasszonya plébánia-
templom szalaggal való lezárásán, de a pártálla-
mi hatalom és az egyház (nem csak a katolikus!) 
nyílt összefonódása kisvárosunkban olyan egész-
ségtelen mértékű, hogy abszolút meg tudom ér-
teni az ezzel kapcsolatos indulatokat.
A Festetics György által alapított Georgikon 
Kart nemrég csatolták át erőből, a helyi vélemé-
nyeket lesöpörve Veszprémtől Gödöllőhöz. Tel-
jesen jogos, mondhatnám telitalálat a szalaggal 
való lezárás! 
Elismerésem és tiszteletem a kiváló, figyelemfel-
hívó ötletért, és aki teheti, legyen ott ma Buda-
pesten az SZFE hallgatói által szervezett élőlánc-
ban! Jómagam immár 7 éve küzdök a közéletben 
egy egészségesebb lelkületű, nyitottabb, igazsá-
gosabb, sikeresebb Keszthelyért. Tettem ezt sok-
szor magányosan, vagy egy meg nem értett kis 
párt helyi és országos vezetőjeként, másfél éve 
pedig a KÉVE közösségében. Teszem ezt még 
akkor is, ha a mocsár lakóinak nem tetszik a le-
csapolás, a sokáig sötétségben élők szemét pedig 
bántja a fény. A piros-fehér szalagot elhelyezők-
ben természetes szövetségeseimet látom ebben a 
küzdelemben. Köszönet és tisztelet nekik!”

Vasárnap reggelre piros-fehér szalaggal ragasztották 
körbe Keszthely több jelképes épületét, valamint a Festetics-szobrot

Ahogy minden települést, Keszthelyt is keményen érintették a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézsé-
gek. Nagy Bálint polgármester az elmúlt időszakot értékelve azt mondta: a város azért működik stabilan, 
mert februárban sok fejlesztést, jelentős tartalékot tartalmazó költségvetést fogadtak el, s időben meghozták 
és érvényesítették a szükséges szigorú intézkedéseket.

Nagy Bálint, Keszthely polgár-
mestere a közösségi oldalon 
következőképpen reagált:

„Elszomorítónak tartom váro-
sunk jelképes épületeinek és a 
Festetics-szobornak szeptember 
6-ára történő leszalagozását. El-
sősorban azért, mert ez országos 
pártpolitikai vitákat erőltet a 
keszthelyiek közösségére, feldúlja 
a városunk nyugalmát és nem 
szolgálja az itt élő embereket. 
Sajnos lehet, hogy pont ez is a 
célja az elkövetőknek és az akció 
támogatóinak. Keszthelynek, 
sokunk otthonának egy békében 
fejlődő kisvárosnak kell lennie a 
Balaton partján, ehelyett úgy lá-
tom, mintha az ellenzéki pártkoa-
líció, a KÉVE rendre a balliberális 
országos politikusoknak ajánlaná 
fel sajtótájékoztatók helyszínéül. 
Keszthelyt az országos ellenzéki 
politika színterévé teszik, annak 
valamennyi konfliktusával, figye-
lemfelkeltő balhéival, botránypo-
litizálással. A keszthelyi emberek 
ebből nem kérnek. 
Molnár Tibor, a KÉVE képviselő-
je közösségi oldalán bátor hazafi-
nak nevezte azokat az embereket, 
akik ma reggelre körbeszalagoz-
ták az egyetem bejáratát, a Vajda 
János Gimnáziumot, a Festetics-
szobrot, valamint a Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplom 
ajtaját. A név nélkül, sötétben te-

vékenykedőket én nem nevezném 
bátornak. Mi fog jönni ezután? 
Festékkel való leöntés, rongálás?
Alig néhány hete vandál módon 
ledöntötték a móló bejáratánál 
lévő Főnix gálya szobrot, amely-
ben ezáltal több milliós kár 
keletkezett. A rendőrség néhány 
órán belül megtalálta az elköve-
tőt, de számomra a két tett között 
nagyon vékony a határ. Szomo-
rúnak tartom, hogy Keszthely 
Város Önkormányzatának kép-
viselő-testületében ülnek olyan 
emberek, akik efféle viselkedésre 
buzdítanak, mint ez a mostani is. 
Demokratikus országban élünk, 
ahol számos lehetőség van a békés 
véleménynyilvánításra. 
A zavarkeltés, a fővárosi politikai 
konfliktusok Keszthelyre erőlteté-
se nem ezek közé tartozik.
Bízom abban, hogy a keszthelyi 
emberek átlátnak a szitán, és 
nem hagyják magukat megve-
zetni, bármekkora erőkkel és 
bármekkora anyagi forrással is 
rendelkező szervezetek próbálják 
a feszültséget kelteni. Úgy látom, 
hogy az ellenzék gátlástalan 
módon készül a választásokra, 
és a helyi képviselőik országos 
pártvezetőiknek engedelmesked-
nek. Ugyanakkor ezzel részemről 
végérvényesen lezártnak tartom 
az eddigi értelmetlen vitát, hogy 
a KÉVE politikai vagy civil szer-
vezet-e valójában.”

Nagy Bálint polgármestert a koronavírus várható második hullámával 
kapcsolatosan is kérdeztük.
– Alapvetően nehéz és bizonytalan a helyzet a járványt, s annak hatá-
sait illetően. Az, hogy Keszthely jelenleg viszonylag stabilan működik, 
két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy februárban sok fejlesztést és 
jelentős tartalékot tartalmazó költségvetést fogadott el a képviselő-testület 
többsége. Ezeket a pénzeket most működésre felhasználva, szeptember 
elején stabil a város költségvetése. A másik, hogy szigorú intézkedéseket 
hoztunk, melyek az önkormányzatnál, a városi intézményeknél, cégeknél 
csökkentették a kiadásokat. A költségvetésünket, amilyen sűrűn csak 
szükséges, átvizsgáljuk. Semmiféle felesleges kiadásra nem kerülhet sor, 
csak átgondolt, szükséges beszerzésekre, költésekre. A jövőben is alkal-
mazkodnunk kell a helyzethez. Biztos, hogy egy nagyon gyorsan változó 
időszak jön, késlekedés nélkül kell dönteni, intézkedni. Felkészültünk, így 
teszünk, így dolgozunk, hiszen ezt kívánja a város érdeke – fogalmazott  
a polgármester.
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Szabadtéri programok  
a kastélyparkban

Munkáltatók és munkavállalók találkoztak

A Hangya Szociális és Szolgál-
tató Szövetkezet által rendezett 
állásbörzét Keszthely város pol-
gármestere, Nagy Bálint nyitotta 
meg, aki gondolataiban kiemel-
te, hogy bár a munkaerőpiac az 
év elején ígéretesnek bizonyult, 
a tavaszi, koronavírus okozta 
helyzet miatt azonban nagyon 
sokan elveszítették munkájukat, váltak 
álláskeresővé. A Balaton és térsége a 
szezonban ugyan nyújtott lehetőségeket, 
de csak rövid időre. Az önkormányzat a 
börzével is próbál segíteni a munkavál-
lalóknak és a munkaadóknak egyaránt. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
tavaszi nehéz időszakban és az előttünk 
álló, ma még bizonytalan és kiszámít-
hatatlan helyzetben, amit a koronavírus 
okozott és okozhat minden lehetőséget 
meg kell ragadni ahhoz, hogy a városban 

és a térségben élő családok megélhetése 
biztosított legyen.

Az állásbörzén jól látható volt, hogy 
számos területen változatlanul kerestek 
munkaerőt. Ilyen volt a Magyar Hon-
védség, a Keszthelyi Városüzemeltető 
Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagy az 
Egyesített Szociális Intézmény.  
Az idegenforgalom, vendéglátás terüle-
tén azonban a korábbi évekhez képest a 
munkaadók kisebb mértékben jelentek 
meg. Kilenc munkáltató mutatkozott be 
és kínált lehetőséget a munkavállalók 
számára. A munkakörök iránt közel 
százötvenen érdeklődtek.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és 
Orbányosfa településeken” című EFOP-projekt keretében tartottak állásbörzét a Balaton Színházban. 
A koronavírus miatt halasztott állásbörzén lényegesen több munkavállaló jelent meg, mint munkálta-
tó. A regisztrált munkakeresők száma sajnos a szezon végével is növekedést mutat.

Szezonon kívül is hét pár vonattal
Javul a Keszthely és Budapest közti vasúti köz-
lekedés színvonala. Palkovics László miniszter 
meghívására a térség képviselőivel és polgár-
mestereivel egyeztettek a vasúti közlekedés jö-
vőjéről. A megbeszélésen részt vett Manninger 
Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint, 
Keszthely polgármestere, akiktől megtudtuk:  
a nyári szezonon kívül is hét pár - két óránkénti 
- közvetlen vonat közlekedik Keszthely és Bu-
dapest között, ráadásul korszerű IC kocsikkal, 
2 óra 29 perces menetidővel. Így már érdemes 
lesz a vasúti közlekedést választani.

Augusztus utolsó hétvégén a gasztronómiáé volt a főszerep. 
Első alkalommal szervezték meg a Park Pikniket, ahol külön-
böző helyi és környékbeli vállalkozók ételeit és italait kóstol-
hatták meg a látogatók. A parkban lehetőség volt pihenni is a 
kihelyezett párnákon. Esténként koncertekkel és kertmozival 
szórakoztatták a közönséget, sötétedés után pedig egy különle-
ges fényjátékot is megtekinthettek a látogatók. A kastély falára 
kivetített színes effekteket kifejezetten az épülethez komponál-
ták, így páratlan látvány tárult az érdeklődők elé. 

Nyáron rengeteg szabadtéri programot 
valósítottak meg a Helikon Kastélymúze-

um parkjában. Augusztusban rendezték a 
hagyományos Régi idők lovas fesztiválját, 
melyen a legtöbb század lovas hagyomá-

nyát mutatták be a népes közönségnek. 
Többek között a 17. századi huszárha-

gyományokat ismerhették meg az érdek-
lődők. E mellett lovas akadályverseny, 

szabadidomítás és lovagi torna is szere-
pelt a programok között.

Második alkalommal rendezték meg az Idősek ki mit tudja 
című rendezvényt Keszthelyen az Amazon Ház Látogatóköz-
pontban. A program egy EFOP-os projekt keretében valósult 
meg, mely által a környék szépkorú tehetségei mutatkozhattak 
be. Többek között énekekkel, versekkel és tánccal is készültek 
az idősek. Az esemény célja, hogy számukra is legyen egy 
olyan lehetőség, ahol megmutathatják, hogy nem csupán a 
fiataloknak van bátorságuk kiállni a színpadra.  

Tehetséges 
aranykorúak 
mutatkoztak be

A Keszthelyi Idősügyi Tanács kezdeményezésére 
harmadik alkalommal rendezték meg az Őszköszöntő 
elnevezésű programot a Georgikon Majormúzeumban. 
Képviseltette magát többek között Keszthely Idősügyi 
Tanácsa, az Egyesített Szociális Intézmény, a KESOTE 
Mozgáskorlátozottak Szakosztálya, a Balatoni Borbarát 
Hölgyek és a Nők a Balatonért Egyesület is.  
A szépkorúak azt mondják, fontos számukra ez a ren-
dezvény, hiszen így lehetőség van együtt lenni és meg-
osztani egymással a tapasztalatokat. Köszöntőt Nagy 
Bálint, Keszthely polgármestere mondott, hangsúlyoz-
va: a járvány nehéz helyzet elé állította a lakosságot, és 
még nem vagyunk túl a nehezén, de tartani szeretnék a 
hagyományokat. Hozzátette, amíg lehet, a szabályokra 
figyelve megszervezik a rendezvényeket, hiszen ezek a 
közösség összekovácsolásának fontos eszközei.

Az őszt 
köszöntötték 
a szépkorúak

Dr. Bakonyi Károly 
emlékére

Tíz évvel ezelőtt hunyt el dr. Bakonyi Károly 
szőlőnemesítő, akinek többek között a cserszegi 
fűszerest köszönheti a világ. A szakemberre em-
lékeztek augusztusban a Balaton Színházban.

Az emlékülés megnyitóján dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért 
és vidékfejlesztésért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte, 
nagyon fontos ágazat ma Magyarországon a borászat. Ennek 
sikere azonban nem valósulhatott volna meg az olyan kiváló 
szőlőnemesítők nélkül, mint dr. Bakonyi Károly. Elhangzott,  
a cserszegi fűszerest több mint négyezer hektáron művelik. 
         A megjelenteket köszöntötte Vozár Pé-

terné alpolgármester is, aki kiemelte, 
dr. Bakonyi Károly munkássága 2017 
óta a Magyar Értéktár része. A szőlő-
nemesítő tevékenysége Keszthely és a 
környék számára is kiemelkedő, em-
bersége és közösségi élete is példa-
mutató. Az emlékülésen számtalan 
előadó osztotta meg gondolatait és 
emlékeit, amit dr. Bakonyi Károly-
nak köszönhetett. Megtekinthet-
ték és megkóstolhatták az általa 
nemesített szőlőfajtákat is. Ezek 
mellett az eseményen mutatták be 
az emlékére készült kiadványt is, 
melynek címe Szemezgetés dr. 
Bakonyi Károly életéből. A kötet 
szerkesztője Bakonyi Judit, a 
szőlőnemesítő lánya.

Önkormányzati helyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján 
bérbe adja a Keszthely, Fő tér 4. szám alatti, önkor-
mányzati tulajdonban lévő helyiséget. Az üzlet-
helyiség a belvárosban, a főtéren található. Alap-
területe 17 m2+4 m2. A minimálisan elvárt bérleti 
díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató 
tevékenység esetén 64.617,- Ft/hó+ÁFA. A bérlet 
határozott időre, 5 év időtartamra szól, további 5 év 
előbérleti jog biztosításával.
A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 
30. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely  
Város Polgármestere részére kell írásban benyújta-
ni (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásá-
nak határideje 2020. október 5.
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei 
megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek weboldalon. További felvilágosítás 
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető.  
Előre egyeztetett időpontban 2020. szeptember  
25-éig a helyiség megtekinthető.
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Augusztusban zajlott Fenékpusztán, az 
egykori római erőd területén a Bala-
toni és a Göcseji Múzeum, valamint a 
lipcsei Közép-Kelet-Európai Kutatóin-
tézet hagyományos ásatása. Ezúttal az 
erőd délnyugati negyedében, a major-
ság épülete előtt ástak. Azért ütemez-
ték mostanra ezt a területet, mert  
a majorság felújítása során itt  
egy lófuttatót fognak kialakítani.  
A geofizikai felmérések alapján öt szel-
vényt nyitottak meg, melyekben három 
épület alapjait tárták fel a régészek.  
A raktárépület mellett két feltéte-
lezett lakóépületre bukkantak, az 
egyikben egy fűtőcsatornát is talál-
tak, ami a padlófűtést biztosította.  
A szakemberek azt feltételezik, hogy 
civilek használták ezeket a lakóépü-
leteket. Ez azért is lehet fontos, mert 
a mai napig tudományos vita tárgya, 
hogy az ilyen típusú római erődökben 
milyen szinten katonai, milyen szinten 
civil használatúak voltak az épületek. 
„Mint katonai logisztikai központok 
is nagyon fontos szerepet játszottak 
ezek az erődök, de minden ilyen belső 

erődben találunk épületeket, amik alap-
rajzukban egyértelműen a pannóniai 
római villaépítészethez köthetők. Tehát 
hogyha ilyen reprezentatív épületet talá-
lunk, akkor azért mindig felvetődik az a 
kérdés, hogy lehetett-e itt civil lakosság 

is, aki az erődön belül élt” – fejtette ki 
Heinrich-Tamáska Orsolya, a lipcsei 
Közép-Kelet-Európai Kutatóintézet 
munkatársa.
Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum ré-
gész-igazgatóhelyettesétől megtudtuk, 
hogy Fenékpusztán több mint 130 éve 
zajlanak feltárások, melyeket ma már 
a természettudományos vizsgálatok, 
térinformatikai eszközök és például 
légifotózás is segít. 
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Padlófűtés is volt az erőd lakóépületében
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Keszthelyen a Helikon Kastélyban

2020. október 25. vasárnap 10.00 – 17.00

Információ:

Erdős Andrea

eskuvo@helikonkastely.hu; +36 30 166 4441

Esküvői nyílt nap 
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Cso-
portja az idén is megrendezte a plébániák találkozását  
a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia udvarán. 

A találkozón nemcsak keszthelyi hívek, hanem az augusztus 
1-től újonnan a Fő téri plébániához tartozó település delegált-
jai, valamint a Fő téri plébánia mellett a Kis-Szent Teréz plébá-
nia, a református és az evangélikus egyházközség képviselői is 
részt vettek. A találkozó kiváló alkalom volt a bemutatkozásra, 
egymás megismerésére és a kikapcsolódásra. A rendezvényen 
olvasták fel Keszthely város polgármesterének, Nagy Bálint-
nak a levelét, amelyben köszönetét fejezte ki a hívek, a lakosság összefogásáért. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett, 
jó hangulatú, batyus programon közös főzés is volt. Az asztali áldást követően fogyasztották el a bográcsban készült ételt.  
A plébániák és a protestánsokkal való találkozás azt a célt szolgálja, hogy közelebb vigyék egymáshoz a keresztény testvére-
ket, megerősítsék a hitet, a találkozás örömét.

Harmincéves a Szent Család templom

Hálát adott a templom alapítóinak, azoknak a családoknak, akik tettek és folyamatosan tesznek érte, valamint a helyi közösség-
nek is. Prédikációjában kifejtette, a keresztény életben a családoknak kiemelkedően fontos szerepük van. Kiemelte azt is, hogy a 
templomok szerepének jelentősége is megkérdőjelezhetetlen, kifejezetten a mai világban, amikor több templomot is bezártak.
Tál Zoltán, a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia plébánosa háláját fejezte ki dr. Szendy József korábbi veszprémi püs-
pöknek és dr. Léber Mihály plébánosnak a közösségteremtő templom létrejöttéért.  
A Szent Család templomban vasárnaponként közel száz hívő vesz részt a szentmiséken. A templom nevében is tükrözi a családi-
as jelleget, előterében játszótér található, ahol a kisgyermekek akár a szórakozás közben is hallgathatják a szentmiséket.
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1990-ben szentelték fel a nyugati városrészben található Szent Család templomot. A jubileum kapcsán 
hálaadó szentmisére várták a híveket, melyet dr. Takáts István általános érseki helynök celebrált. 

Négy országból 
mintegy kilencven fő 
részvételével szervezték 
meg a 39. Nemzetközi 
Sakkversenyt Keszt-
helyen. A verseny 
megnyitóján egyper-
ces néma csönddel 
emlékeztek meg az 
esemény egyik korábbi 
szervezőjéről, Horváth 
Lajosról, aki tavaly a sakkverseny vége után egy nappal hunyt el. 
Szalai István főszervező elmondta, bár a koronavírus miatt nehe-
zebb volt megszervezni a megmérettetést, a nehézségek ellenére 
sem maradhatott el. 
A kilenc fordulóból álló verseny a svájci rendszer szerint zajlott 
idén is egy héten keresztül. Az eredményhirdetésen az első nyolc 
helyezett kapott jutalmat. A Keszthely Város Önkormányzata által 
felajánlott kupát az örmény Khechumyan Gagik vehette át.  
A második helyezett az MTK sakkozója, Öngüt Tamás Günes 
lett, a harmadiknak járó díjat pedig Úrhegyi Márton, a Kőbányai 
Sport Club versenyzője érdemelte ki. A helyezettek mellett több 
különdíjat is kiosztottak. Elismerték a legjobb keszthelyi és Zala 
megyei versenyzőket, a legfiatalabb és legidősebb játékosokat is, 
valamint a segítőknek is megköszönték a munkájukat.

Hazai szeniorok  
a salakon
A koronavírus-járvány miatt idén nem ren-
dezhették meg Keszthelyen Európa legrégebbi 
szeniorversenyét, melynek 39 éven át adott 
otthont a város. A szervező Helikon Tenisz 
Club és a Sun TC azonban így is megszervezett 
egy viadalt a szeniorszövetséggel. Nyolcvan 
hazai sportolót vártak. Horváth Imre, a HTC 
elnöke arról tájékoztatott, hogy a magyar sze-
nior élvonalból érkeztek teniszezők augusztus 
28. és 30. között. 

A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért 
elnöke, Erdei Csaba szerint Keszthelyen min-
den adott; jó minőségűek a pályák, gyönyörű 
a környezet. A versenyen is alkalmazták az 
idei szezon újítását: az Európában egyedülálló 
eredményjelző rendszernek köszönhetően a 
világ bármely pontján, élőben lehet követni a 
mérkőzéseket. 
A szövetség és a klubok vezetése egyeztetéseket 
folytatott Keszthely polgármesterével. Jövőre 
bővíteni kívánják a versenyeket. Céljuk, hogy 
az augusztus végi szeniorbajnokság mellett egy 
nyár eleji versenyt is be tudjanak iktatni.

Folytatás a Nemzeti vágtán...
A Baját képviselő Németh János nyerte meg a Nemzeti 
Vágta előfutamát Gyenesdiáson. A Festetics Futamon 
idén tíz felnőtt és kilenc kishuszár mérettette meg magát. 
A zalai helyszínről utóbbiakból kettő, míg előbbiekből 
összesen hatan jutottak tovább a budapesti megmé-
rettetésre. Németh Jánost Mezőberény képviseletében 
Vámos Mercédesz követte. Harmadik helyen Sármellék 
lovasa, Pék László ért be, a negyedik pedig Nánássy Ákos 
keszthelyi versenyző lett. Mindannyian részt vehetnek 
októberben a budapesti Nemzeti Vágtán. Rajtuk kívül 
Gyenesdiás és Alsópáhok is kvalifikálta magát a döntő-
be. A Nemzeti Vágtát október 10-11-én rendezik meg a 
Hősök terén.

Mintegy kilencven 
sakkozó vett részt 
a Nemzetközi Sakkversenyen

Strandberuházások indulnak
A jövő évi szezon kezdetére látványosan – minőség és szol-
gáltatás tekintetében egyaránt – megújul a keszthelyi Városi 
strand. A mintegy 290 millió forintos fejlesztésről Nagy Bálint 
tartott sajtótájékoztatót.

Keszthely polgármestere hangsúlyozta: az elmúlt ciklusban 
elnyert Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében elnyert százszázalékos támogatottságú fejlesztés 
keretében elsősorban attrakciós elemeket „telepítenek”. Hoz-
zátette: ezek olyan vendégvonzó fejlesztések lesznek, melyek 
hozzájárulnak majd a város, a térség turisztikai arculatának 
erősítéséhez, illetve a látogatottság növeléséhez. Egyebek 
között új, 416 négyzetméteres napozóstéget alakítanak ki, melynek közelében vízi játszópark kap helyet, az ahhoz 
tartozó kiegészítőkkel együtt. Felújítják a hátsó bejárati épületet, abban két pénztár, elsősegély helyiség, tároló, vizes-
blokk, akadálymentes wc, és ajándékbolt és raktár kap helyet. Megújul továbbá a strand középső részén található régi, 
lapostetős épület is. Abban lesz baba-mama szoba, gyermekjátszó és animációs helyiség, családbarát öltözőkabinok 
és a vízimentők részére egy pihenőhely.   
Az épületben kap helyet a strandkönyvtár is. A sportpályák oldalán készül egy új építésű vizesblokk és egy akadály-
mentes wc. Kibővítik a meglévő napelemes rendszert is. A Városi strand fejlesztésével egy időben, szintén pályázati 
forrásból kezdődik meg a Libás strand vizesblokkjainak felújítása és a Helikon strand bejárati fogadóhelyének teljes 
felújítása. A meglévő napelemes rendszert is kibővítik a projekt keretében. 
A fejlesztéseket 2021. május végéig fejezik be. 

A hit ereje, a találkozás öröme
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Ropogós kéreg alatt sült sertéskaraj

A karajt szárazra törölgetjük, sóval, őrölt borssal bedörzsöljük, a 
felforrósított olajon megpirítjuk. Tűzálló tálba tesszük, kevés húslevessel 
meglocsoljuk és előmelegített sütőben, 180 Celsius-fokon körülbelül 
egy órán át sütjük, néha húslevessel meglocsoljuk. Közben a hagymát 
felaprítjuk, az almát lereszeljük, majd a tojássárgájával, a birsalmalek-
várral, fahéjjal, csipetnyi sóval elkeverjük, és zsemlemorzsával masszává 
dolgozzuk. Az almás-hagymás masszával a húst ujjnyi vastagon beborít-
juk, kicsit rá is nyomkodjuk, és további 25-30 percig sütjük, míg szépen 
rápirul a fűszeres kéreg. Negyedekbe vágott sült hagymát, almakompó-
tot és burgonyapürét kínálhatunk mellé.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók:
80 dkg sertéskaraj (csont nélkül), 3 evőkanál olaj, 
5 dl húsleves, 3 közepes vöröshagyma, 1 savany-
kás alma, 1 tojássárgája, 3 evőkanál birsalmalek-
vár, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, 10 dkg zsemlemor-
zsa, őrölt bors, só, fahéj
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Az ORFK Kommunikációs Szolgá-
latának egyik közleménye szerint 
Magyarországon évente átla-
gosan 2500 gyalogost ütnek el, 
körülbelül 150-en bele is halnak. 
A közlekedés legvédtelenebb 
résztvevőit érintő baleseteknek 
nem mindig ők az okozói. Két-
ségtelen, hogy ha kicsit körülné-
zünk, nagyon hamar láthatunk 
nem a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyeken a túlpartra igyekvő, 
az úttesten csak úgy átrohanó, 
takarásból hirtelen előlépő, piros 
lámpát figyelmen kívül hagyó, 
átkelés közben mobilozó, kerék-
pársávban gyalogló és a figyel-
meztetésen felháborodó, vagy 
éjszaka az úttesten, úttest szélén 
„kivilágítatlan” gyalogosokat, de 
mi van a többiekkel?!

A kerékpárosok többsége sincs 
tisztában vele, hogy mobilozni 
például kerékpáron is tilos! A jár-
dán biciklizni csak akkor szabad, 
ha nincs kerékpárút, vagy -sáv, 

és az úttest arra alkalmatlan! 
Hogy a gyalogos-átkelőhe-
lyen – mint a neve is mutatja 
– úgy kell áttolni a kerékpárt. 
Még a kizárólag a részükre 
fenntartott kerékpárutakon is 
képesek frontálisan ütközni, 
árokba esni, súlyos sérülése-
ket szerezni…

Az autós társadalom közle-
kedési moráljáról is essen pár 
szó. Gyorshajtás, elsőbbség 
meg nem adása, nem az 
út- és időjárási viszonyok-
nak megfelelő, vagy éppen 
ittas/bódult vezetés, bün-
tetőfékezés. Mindennapos 
kifejezések. Áruházi parkolókban 
egymásnak tolatások. Tuningolt, 
üvöltő autókkal éjszakai gyorsu-
lási versenyek…

„Mindenki rohan, rengeteg 
az autó az utakon, és még az 
időjárás is rossz.” A közlekedés 
veszélyes üzem! Ezt minden 

résztvevőnek észben kellene tar-
tania. Nagyobb körültekintéssel, 
óvatossággal, előzékenységgel és 
persze a szabályok betartásával 
nemcsak a gyalogoselütések, de 
a többi baleset is megelőzhető 
volna! Közlekedjenek okosan!

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi hírek
– Közlekedj okosan!

A kép illusztráció.

Javaslatkérés  
„Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura 
Keszthely” kitüntető címet adományozhat azon személy, intézmény, 

civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely 
Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért külö-
nösen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékeny-
ségével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, 

hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény 
bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, 

a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 
(https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

Az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből 
várom a javaslatokat. A kitüntető cím adományozására vonatkozó kez-
deményezéseket részletes indokolással 2020. szeptember 30. napjáig 

lehet megküldeni Keszthely város polgármestere címére (Keszthely 
Város Önkormányzata, Nagy Bálint polgármester, 8360 Keszthely, 

Fő tér 1.). A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított 

kitüntetés átadására) letölthető Keszthely város honlapjáról 
(https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/

onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok)

Nagy Bálint polgármester

Lezárult a felvételi eljárás
211 hallgatót vettek fel a Georgikonra az idei általános felvételi eljárásban, pótfelvételi keretein belül 
pedig 42-en jelentkeztek az intézménybe. A felsőoktatási szakképzést illetően a turizmus-vendéglátás 
volt a legnépszerűbb képzés. Emellett az agrárterületen a ménesgazda, illetve a mezőgazdasági képzésre 
jelentkeztek a legtöbben. Alapképzésben a mezőgazdasági mérnök, illetve a vidékfejlesztési agrármér-
nök a legkeresettebb szak, mesterszinten pedig kertészmérnöknek és növényorvosnak jelentkeztek a 
legtöbben.

A Georgikon Kar augusztus elsejétől  
a gödöllői Szent István Egyetem része 
lett. Poór Judit dékánhelyettes elmondta, 
jelenleg nem látszik változás a hallgatók 
létszámában, sőt, a székelyudvarhelyi 
képzés 50 fős létszámát is fel tudják 
tölteni. Hozzátette, az elmúlt évben azt 
tapasztalják, hogy kisebb az érdeklődés a 
felsőoktatás, és ezen belül is az agrárium 
iránt. 
A Georgikonon több szakirányú tovább-
képzést is meghirdettek, ezek a kurzusok 
szeptember 19-től indulnak.

Még aznap elfogták 
a szoborrongálót 
Augusztus 27-én reggelre darabok-
ban hevert a földön a Phoenix gályát 
ábrázoló szobor csúcsrésze. A laikus 
számára is egyértelmű volt, hogy ron-
gálás történt a mólónál. A Zala Megyei 
Rendőr-főkapitányság közlése szerint 
a 8 óra 28 perckor érkezett bejelentés-
től számítva négy órán belül elfogták 
a húszéves szombathelyi férfit, akit 
rongálás bűntett megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgattak ki.  
A műalkotásban több millió forintos kár 
keletkezett.
Az esetre közösségi oldalán reagált 
Keszthely polgármestere. Nagy Bálint 
úgy fogalmazott: „...természetesen 
a további szükséges jogi lépéseket 
megtesszük a városunknak okozott kár 
megterítése céljából. A jövőben sem  
fogjuk szó nélkül eltűrni, hogy váro-
sunknak bárki is következmények 
nélkül kárt okozhasson” – írta a polgár-
mester.
A Phoenix gálya ihletésére készült in-
teraktív szobrot a Zala Megyei Mérnöki 
Kamara ajándékozta Keszthelynek. Az 
alkotást tavaly, június első hétvégéjén,  
a város napja alkalmából avatták fel.
Zala Megyei Mérnöki Kamara vezetősé-
ge rendkívüli elnökségi ülésén vizsgálta 
meg a kialakult helyzetet, s úgy döntött, 
hogy finanszírozza a helyreállítást, mér-
nöki megoldásokkal pedig mindemellett 
vandálbiztossá teszik az emlékoszlopot.  
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A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a családi házban élők részére házhoz menő lomtalanítási akciót szervez, melynek 
időpontja városrészektől függően

2020. szeptember 17.  és 2020. december 7. között lesz.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2020-as esztendőtől megszűnik a korábbi években alkalmazott 
közterületi lomtalanítási rendszer, és bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás. 
Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban csak azokhoz az ingatlantulajdonosokhoz fogunk menni lomtalanítani, akik 
azt előre megrendelik az ügyfélszolgálaton. A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként 
felajánlott gyűjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingat-
lanokat keresi fel! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási előfizetéssel. A lomhul-
ladékokat az időpont-egyeztetéssel meghatározott átvételi napon reggel 7:00 óráig kell kihelyezni úgy, hogy az a 
közlekedést ne akadályozza, a közterületet ne szennyezze.

Fontos! A társasházak lomtalanítása külön időpontban történik, erről minden esetben a közös képviselőkkel 
egyeztetünk, és ők fogják a lakók között kihirdetni az időpontokat.

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a lomtala-
nítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat 
szállítja el:

•  bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ágy, ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
•  lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó vagy motorkerékpár gumiabroncs, 

felnimentes állapotban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a 
lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:

• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
•  szelektív hulladékgyűjtés keretében átvételre kerülő, újrahasznosítható hulladékok (műanyag, papír, fém, 

üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek, stb.)
• fás szárú és lágyszárú növényi zöldhulladékok pl. fű, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),
•  építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ablakke-

ret, redőny, ablaküveg, ajtó, szigetelőanyag, burkolatok, padlószőnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),
•  veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akku-

mulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj, stb.) valamint járműalkatrészek, 
járművek bontásából származó hulladék,

•  elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából szár-
mazó hulladékok,

•  tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs felnivel, illetve a 
meghirdetett mennyiség felett,

•  továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghala-
dó, üzletszerűen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetőségéről 
tájékozódjon honlapunkon (www.keszthelyhusz.hu) vagy a hulladékudvar 83/510-363-as telefonszámán.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy lomhulladék, elektronikai hulladék és veszélyes hulladékok éven-
te egy alkalommal díjmentesen leadhatók a hulladékudvarban.

A lomtalanítási igényeket a 83/777-478-as telefonszámon lehet bejelenteni az alábbiak szerint:

IDŐPONTOK:
I.-es lomtalanítási körzet: 
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020. 09. 07.- 2020.09.16.
Árnyas köz, Árnyas út, Árvácska köz, Balassa Bálint u., Bástya u., Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyön-
gye u., Csák György u., Diófa köz, Diófa u., Felső Majori út, Goldmark Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u. , 
Hajnal köz, Hajnal u. , Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Károly Gyula u., Keringő u. , Kilátó u., Korona u., 
Liliom u., Lovasmajor, Magvető köz, Magvető u., Mandula u., Mély út, Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u. , Nyár 
u. , Pál u., Patkó köz, Patkó u. , Pipáskert u., Rigó u., Sopron u., Szegfű u., Szent József u., Tavasz u., Tipegő köz, 
Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u. , Tulipán u. , Vadaskerti u., Verébhegyi út, Viola u. 

II.-es lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.09.17.- 2020.09.29.
Balogh Ferenc u., Bercsényi M. u., Béri Balogh Ádám utca, Damjanich u., Egry J. u., Fodor u., Gagarin u., György bíró 
u., Györök Gy. u., Hermann O. u., Klempa Károly köz, Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lipp Vil-
mos köz, Nagyváthy J. u., Pacsirta u, Pammer I. u., Pethe F. u., Pipacs u., Rózsa u., Sági J. u., Sebessy Kálmán köz, 
Stromfeld A. u., Szendreytelepi u., Szerecz Imre köz, Vak Bottyán u.,Vaszary K. u.

III.-as lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.09.29.- 2020.10.13.
Bakacs u., Balaton u., Baross G. u., Báthory u., Berzsenyi D. u., Buzogány u., Csárda u., Csók I. u., Csókakő u., 
Dankó P. u., Deák F. u., Fő tér, Fülemüle u., Eötvös u., Festetics u., Georgikon u., Hanczók u., Helikon köz, Helikon u., 
Honvéd u., Hunyadi u., Iskola u., Kazinczy u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Madách u., Mártírok útja, Munká-
csy M. u., Múzeum u., Nádor u., Napsugár u., Park u., Pethő u., Római u., Sajka u., Sirály u., Sörház u., Széchenyi u., 
Szendrey J. u., Szigony u., Városház u., Zeppelin tér, Zrínyi M. u.

IV.-es lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.10.14.- 2020.10.27. 
Ady. E. u., Arany János u., Asbóth u., Batsányi u., Bem J. u., Cholnoky J. u., Csány L. u., Csokonai M. u., Darnay K. 
u., Dózsa Gy. u., Erkel F. u., Erzsébet királyné útja, Fejér Gy. u., Galamb u., Jókai u., Kacsóh Pongrác u., Kisfaludy u., 
Lovassy S. u., Malom u., Móricz Zs. U., Petőfi u., Rákóczi F. u., Skála köz, Szalasztó u., Tessedik S. u., Unterberger 
u., Vörösmarty u.

V.-ös lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.10.28.- 2020.11.10.
Apát u., Bajcsy-Zs. u., Bessenyei u., Fáy A. u., Füvészkert u., Hajnóczy u., Jegenye u., Kinizsi P. u., Laczkovics u., 
Lóczy L. u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra F. u., Nádas köz, Nyárfa u., Pázmány P. u., Rezgő u., 
Ruszek J. u., Táncsics M. u., Tapolcai út, Toldi M. u., Zámor u., Zöldmező u.

VI.-os lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.11.10.- 2020.11.24.
Árpád u., Bólyai u., Csapás út, Cserszeg u., Csizmadia u., Dériné u., Dobó I. u., Esze T. u., Fecske u., Felsőmajori út, 
Fenyves u., Fuvaros u., Gelencsér u., Hóvirág u., József A. u., Kárpát u., Kastély u., Katona J. u., Kísérleti u., Külső-
Zsidi u., Lehel u., Lőtéri út, Magyar u., Schwarz D. u., Munkás u., Nagy Imre u., Nagy Lajos k. u., Öv u., Rákóczi tér, 
Vásár tér, Zsidi út

VII.-es lomtalanítási körzet:
Telefonos bejelentkezés ideje: 2020.09.28.
Fenékpuszta városrész

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 

Tel.: 83/777-478   •   E-mail: ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu   •   www.keszthelyhusz.hu

Keszthelyi lomtalanítás 2020.
Változások a keszthelyi lomtalanítás lebonyolításában, rendszerében!
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A Tófürdő szállodája a fürdőváros igazi gyöngyszemeként, igazán különleges  
helyszínen, a gyógytó parkjában várja a gasztronómia szerelmeseit.

Zalai gasztrokultúra Hotel Spa Hévíz**** módra
A szálloda nemrégiben, teljes egészében felújított és kibővített Z’alacarte terme 
egy igazán kitűnő gasztroélmény helyszíne. Az ételek az évszaknak megfelelő friss 
alapanyagokból, speciális technológiával, szaktudással és szívből jövő odaadással 
készülnek. Legyen részese Ön is ízvilágunknak, legújabb étlapunkon az őszt idéző 
legkülönlegesebb zalai fogások közül választhat! 

Hotel Spa Hévíz****
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • Tel.: (+36) 83 501 708
Web: www.hotelspaheviz.hu • E-mail: hotel@spaheviz.hu

Hévízi életérzés és gasztroélmény felsőfokon 
a Hévízi-tó szállodájában!

Különleges zalai gasztroélményért  
és asztalfoglalásért hívja  

a 06-83/501-708-as telefonszámot!  
Felejthetetlen ízélményben lesz része!

1,1millió Ft
kedvezményakár


