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Áldott, békés, 
boldog karácsonyt!
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KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES,  
KÉTHETENKÉNT MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA

Az adventi időszak a karácsonyra való lelki felkészülés ideje,  
hagyománya van ilyenkor a jó cselekedeteknek. A rászorulók  
számára gyűjtenek az önkormányzat mellett az egyházak,  
szociális szervezetek, vállalkozások, civil egyesületek. 

Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere 
élelmiszercsomagokat adott át.
– A mai napon örömmel és szeretettel 
adtam át a Külső Zsidi úti közösségi házban 
élelmiszercsomagokat a családoknak. Mi, 
Keszthely Város Önkormányzata Fidesz–
KDNP képviselői – néhai dr. Ifi Ferenccel 
együtt – egyhavi tiszteletdíjunkat ajánlottuk 
fel, melyből százhetven rászorulónak tudjuk 
szebbé varázsolni az ünnepet – mondta.
Az idei évben is csatlakozott a Baptista 
Szeretetszolgálat által országosan szervezett 
cipősdoboz-akcióhoz Keszthely. A Család- 
és KarrierPont irodájában ezúttal is le lehet 
adni az összeállított ajándékokat. A gyűjtést 
a Tegyünk Együtt Keszthelyért Egyesület 
koordinálja. A szervezet elnöke, Molnár 
Anna elmondta: a járványhelyzetben még 
fontosabb, hogy örömet okozzunk a nehéz 
sorsú gyermekeknek.
Egymillió forintot szeretnének összegyűjteni 

az egészségügyi dolgozók számára a „Segít-
sünk a hősöknek!” akció keretében. Az ösz-
szefogáshoz csatlakozott a Fiatal Vállalkozói 
Összefogás Egyesület, a Keszthely Térségi 
Vállalkozók Klubja Egyesület, illetve a  
Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal. Nemcsak 
pénzadománnyal kedveskednek a vállalko-
zók, legutóbb 420 csomag Lissé szaloncuk-
rot is kaptak a kórház és a mentőállomás 
dolgozói.
Idén is Adni öröm! címmel szervez karácso-
nyi gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat december 16. és 21. között országszerte 
105 áruházban, így Keszthelyen is. Idén 
adománykártyák vásárlására kérik az üzle-
tekbe betérő embereket. Az adománykártyák 
ellenértékéből a Máltai Szeretetszolgálat 
vásárol tartós élelmiszert, amiből aján-
dékcsomagokat készít rászoruló családok, 
egyedül maradt idősek, fogyatékos emberek 
családjai, hajléktalan emberek számára. 

kehidatermal.hu

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

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

Kehida Termál

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. január 15-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.
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a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

Tegyél jót, Keszthely! névvel 
indított adománygyűjtési 
akciót a keszthelyi önkor-
mányzat civil szervezetekkel 
(Keszthely Összefog csoport, 
Keszthelyi Ifjúsági Kerekasz-
tal, Máltai Szeretetszolgálat). 
Nagy Bálint polgármester 
elmondta: idén a járvány-
helyzetre való tekintettel 
nemcsak a rászorulóknak 
gyűjtenek, hanem az idős 
embereknek is, akik magá-
nyosan töltik a karácsonyt. 
Az adományokat két gyűjtő-
ponton lehet leadni, a cso-
magba olyan tartós élelmi-
szereket várnak a szervezők, 
amelyek az ünnepi asztalra 
kerülhetnek. Az adományokat 
a Balaton Színház jegypénz-
tára mellett és a Hévízi út 48. 
szám alatt lehet leadni.

A remény és az öröm gyertyája
Advent második vasárnapján Zichy Emőke református lelkész és Nagy 
Bálint polgármester közösen gyújtotta meg az adventi koszorú máso-
dik gyertyáját. Az esemény szónoka, Zichy Emőke bíztató, bátorító igét 
idézett. Arról beszélt, hogy nem tudni, mikor lehet újra olyan az advent, 
mint a járvány előtt volt. Véleménye szerint eddig épp a lényeg hiányzott 
ebből az időszakból, ami nem más, mint az elcsendesedés, az imádság, 
és hogy felnézzünk Krisztusra. Ünnepi gondolataiban úgy fogalmazott: 
ne csak a karácsonyfára, a fényekre nézzünk fel az ünnepvárás idején, 
hanem Krisztusra, a hitünk beteljesítőjére, hogy lelkünkben elfáradva el 
ne csüggedjünk. 
Advent harmadik vasárnapján Honthegyi Zsolt gyújtotta meg a 
gyertyát Keszthely koszorúján. Az evangélikus lelkész ünnepi 
beszédében elmondta, a decemberi borongós, télies időszakot 
az adventi várakozás teszi széppé. Hozzátette, ilyenkor négy 
héten át várakozunk a legnagyobb csodára, amely megállásra 
készteti még azokat is, akik ilyenkor sietnek. Elhangzott, ad-
vent idején arra várakozhatunk, ami megtörtént, és akit 2000 
éve jól-rosszul, de a kezünk között tartunk. Az öröm gyertyáját 
az evangélikus lelkész Csótár András önkormányzati képvise-
lővel közösen gyújtotta meg.

Balatonszentgyörgy, 
Berzsenyi D. u. 54.
Nyitva tartás:

6.00–22.00

Boldog karácsonyt és
sikeres új évet kívánunk!

üzemanyagtöltő állomás
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Felújítás a Tapolcai úton

Közel háromszáz méter hosszan megújult a Tapolcai 
út burkolata, a beruházásról Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere és Horváth Tamás, Zámor önkormány-
zati képviselője tartott sajtótájékoztatót.

Nagy Bálint elmondta: évekkel ezelőtt indították a városban az 
útfelújítási programot, melyet folytatni kívánnak. A Tapolcai út 
burkolata a Rákóczi téri csomópont környezetében rendkívül 
elhasználódott, a felújításra a Belügyminisztérium programja 
65 százalékos pénzügyi támogatást biztosított. A hiányzó részt 
önkormányzati forrásból finanszírozták. Hozzátette: a beruházás 
összköltsége 45,869 millió forint volt. A felújítás a Rákóczi téri 
forgalomirányító lámpák és a Keszthelyi Kórház autóbuszmegálló 
közti 299,1 méter hosszú szakaszon 3842,5 négyzetméter aszfalt-
burkolat-felújítást, ezen belül a kiegyenlítő és kopóréteg cseréjét 
foglalta magában. Sor került a két autóbuszöböl felújítására, vala-
mint helyet kapott a tervekben a Tapolcai út hurokdetektorának 
cseréje, az 1/C társasház útcsatlakozásának felújítása, illetve az 
érintett szakaszon a csapadékvíz-elvezető rendszer hibás elemei-
nek cseréje.
Horváth Tamás kiemelte: öröm számára, hogy a beruházás, azon 
belül is az autóbuszöblök felújítása megvalósulhatott, ugyanis már 
többen megkeresték, hogy azokat tolókocsival nem lehet megkö-
zelíteni. A beruházás ezt a problémát is megoldotta.

Búcsú dr. Ifi Ferenctől

Dr. Ifi Ferenc főorvos, képviselő életének 
74. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt 
el. Lelkiismeretes orvosként fontosnak 

érezte önkormányzati képviselői felada-
tainak ellátását is, a Pénzügyi és Jogren-
di Bizottságot vezette. 1989-től a KDNP 
tagja, hosszú ideig elnöke volt. Méltatá-
sában elhangzott, hogy Ifi Ferenc igazi 
családapa volt, aki a szeretet és a család 
erejében hitt – idézte a család által írta-
kat Tál Zoltán plébános. Nagy Bálint pol-
gármester a város nevében búcsúzott dr. 
Ifi Ferenctől. Úgy fogalmazott, halálával 
veszített családja, betegei és Keszthely. 
Nagy Bálint méltatta Ifi Ferenc város-
vezetői munkáját, melyet erős szociális 
érzékenységgel és bölcsességgel végzett. 

Hozzátette: polgármesterként köteles-
ségének tartja Ifi Ferenc szellemiségét 
őrizni és továbbvinni. Dr. Ifi Ferenc hét 
gyermeket nevelt fel, a család nevében 
Benedek szólt. Úgy fogalmazott, édesap-
ja boldogságban, becsületben telt 73 éve 
alatt megannyi jót tett, megmentett sok 
száz életet, és létrehozott, felnevelt hét 
újat. Testvérei nevében fejezte ki háláját 
azért, amit adott nekik élete során.
Dr. Ifi Ferencet a város saját halottjának 
tekinti, hamvait szűk, családi körben a 
Szent Miklós temetőben helyezték örök 
nyugalomra.

Nemcsak családját, hanem betegeit és a várost is hatalmas veszteség érte halálával – hangzott el  
dr. Ifi Ferenc búcsúztatásán. A családtagok, kollégák, ismerősök és a város vezetése a főtéri  
templomban búcsúzott el az elhunyttól. A szertartáson elhangzott, dr. Ifi Ferenc családapaként,  
orvosként és városvezetőként is lelkiismeretes, becsületes életet élt.

Sporttámogatások  
a nehéz időkben is
Idén is 
támogatta az 
önkormány-
zat a helyi 
sportegyesüle-
teket – hang-
zott el azon a 
sajtótájékoz-
tatón, melyet 
Csótár András, 
az Emberi 
Erőforrások 
Bizottsága 
elnöke tartott.
Hangsúlyozta: a járvány okozta gazdasági nehéz-
ségek miatt a sportegyesületek is nagy kihívások, 
problémák elé kerültek. Az önkormányzat mindig 
kiállt a sport támogatása mellett, ezért ebben a 
nehéz gazdasági évben is – amikor a város költség-
vetésében közel ötszázmillió forintos bevételkiesést 
okozott a vírus – támogatták a város húsz sport-
egyesületét. Noha a támogatási összeg az év elején 
tervezettnek a fele, a városi ingatlanok használatba 
bocsátásával és a célirányos támogatásokkal együtt 
ebben az évben is több tízmillió forintot fordítot-
tak a városi sportra, támogatva a különösen nehéz 
helyzetbe került szervezeteket is. Csótár András 
Keszthely önkormányzata nevében megköszönte a 
városban működő sportegyesületek idei munkáját, 
és egyben sok sikert, jó egészséget kívánt a követke-
ző esztendőre minden sportolónak.

Ahogy azt egy éve a programomban 
megfogalmaztam: Keszthelyt egy sokkal 
dinamikusabb, lendületesebb várossá 
kell tenni, kihasználva minden adott-
ságát, a földrajzi, épített és kulturális 
örökségét. Ennek eredményeként, a 
szükséges stratégiákat megalkotva hazai 
és nemzetközi tekintetben is méltóbb 
helyre kell kerülnie Keszthelynek.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
fogalmazott elöljáróban ekként, mikor 
az elmúlt esztendő értékelésére kértük. 
Hangsúlyozta: az idei évet jelentősen 
meghatározta a járványhelyzet, de mint 
kiemelte: nincs az a vírus és gazdasági 
válság, ami megváltoztathatná a kitűzött, 
Keszthely fejlesztésével, jövőjével kap-
csolatos céljaikat.
– A célok meghatározásánál lényeges, 
hogy ne önkormányzati ciklusokban, 
hanem közép- és hosszú távon gondol-
kodjunk a város jövője tekintetében, 
egyeztetve, egyetértésben a keszthelyi 
emberekkel – mondta a polgármester. 
– Igaz ez a turizmusra, ami eddig is a 
város meghatározó ágazata volt, s annak 
kell lennie a jövőben is. Ez egy olyan 
terület, ahol bőven akad tennivaló. Az 
elmúlt hosszú évekből eredően vannak 
olyan hiányosságok, amiket le kellett, 
illetve le kell dolgoznunk. Az első és leg-
fontosabb teendő volt, hogy Keszthely 
meghatározza, milyen szerepet szán ma-
gának turisztikai értelemben. Úgy gon-
dolom, a legfontosabb, hogy – kulturális 
turizmusra építve, bevonva minden, az 
ágazathoz kapcsolódó közösségi teret – 
olyan csomagot tudjunk kínálni mind 
az itt élő emberek, mind a vendégek 
számára, mely vonzóvá teszi Keszthelyt. 
Az út nehéz, járványhelyzet és gazdasági 
válság nélkül is nehéz lenne. De ha azt 
vesszük alapul, hogy a nyári szezonban 
mennyien látogattak Keszthelyre, s 
milyen minőségi attrakciókat kaptak a 
várostól, akkor nyugodtan mondhatom: 
jó az irány.
A polgármester programjában kiemelt 
helyen szerepelt a környezetszépítés és a 
városkép rendbetétele. 
– Ahogy ígértem, fokozott figyelmet 
fordítunk e területre, ehhez azonban 
egy olyan infrastrukturális intézmény-
rendszer is szükséges, mely működteti és 
folyamatosan ellenőrzi a tevékenységet. 
Az elmúlt jó húsz év hiányosságait e 
területen is pótolnunk kell, ezt a munkát 

nem lehet egy év alatt elvégezni. Nagy 
kihívásról van szó, nem fogalmaztunk 
meg irreális célokat. Azon vagyunk, 
hogy minél nagyobb léptekkel tudjunk 
haladni. Ha már az intézményrend-
szer átalakításáról szót ejtettem, el kell 
mondanom, hogy – tisztelet a kivételnek 
– egy nagyon lelassult, túlzottan bürok-
ratikus rendszert örököltem meg. Az 
átvilágítások után az átalakítás ez évben 
folyamatos volt, több intézmény- és cég-
vezetőtől is meg kellett válnunk annak 
érdekében, hogy eredményesebbé, haté-
konyabbá váljon a munka. Az átalakítá-
sok a terveink szerint jövő év tavaszára 
lezárulnak. A közterületek, zöldterületek 
állapotában komoly elmaradások voltak. 
S bár a járványhelyzet miatt rengeteg 
más irányú intézkedésre volt szükség, a 
rendre és tisztaságra kiemelt figyelmet 
fordítottunk. Az itt lakók, az ide érke-
zők, a város megítélése szempontjából 
lényeges, alapvető fontosságú a rend 
és a tisztaság, s mindegy, hogy milyen 
tulajdonú területről van szó. A kör-
nyezetvédelem szintén kiemelt terület, 
számos intézkedés történt, említhetem a 
klímastratégia elkészültét, a zöldterületté 
nyilvánításokat, az állat- és madárvédel-
met, a zöld értékek megóvását.
A járványhelyzet a fejlesztések, így a be-
ruházások menetét is befolyásolta. Több 
pályázat jelenleg is zajlik a városban.
– Sajnos nem tudtuk teljesen olyan 
ütemben azokat a terveket megvalósíta-
ni, melyeket februárban a költségvetés-
ben beterveztünk, de a munka folyama-
tos, dolgozunk és tervezünk tovább a 
jövő évi költségvetésben. A pályázatok? 
Öt évig voltam alpolgármester, s bár a 
képviselőtársaimmal messze nem láthat-
tunk annyit a pályázatokból, amennyit 
szerettünk volna, tudtuk, hogy lesznek 

olyan dolgok, amiket e téren rendbe 
kell tennünk. Több pályázati beruházás 
megvalósult (iparipark-fejlesztés, B+R 
parkoló), jelenleg több nagyprojekt fut. 
Az óvodabővítés kivitelezése a vége felé 
jár, a legnehezebb ügy a Sörház-projekt. 
Jelenleg a Zöld város beruházás előkészí-
tése zajlik. A nagyprojektekkel kapcsola-
tosan a korábbi polgármesterrel komoly 
vitáim voltak annak érdekében, hogy a 
képviselő-testületnek nagyobb rálátása 
legyen a projektekre, s mindenki hoz-
zátehesse az ötleteit, elképzeléseit a ter-
vezett pályázatokhoz. Tény, az elmúlt év 
során kiderült, hogy nem úgy haladnak 
ezek a beruházások, ahogy azt el lehetett 
volna várni. A megoldás érdekében az 
egyeztetések rendszeresek.

Örömhír, hogy a város 400 millió 
forint támogatást kapott a kor-
mánytól egy leendő többmilliárdos 
Balaton-parti fejlesztés tervezésére.
– Ez nagy öröm és eredmény, 
hiszen a tervezett beruházás 
hosszú évtizedekre meghatározza 
Keszthely életét. Manninger Jenő 
képviselő úrral sokat dolgoztunk 
ezen a projekten, melynek lényege, 
hogy a tervek elfogadását követően 
megújul, sétányokkal és közösségi 
terekkel, attrakciókkal gazdagodik a 
keszthelyi part, és elkészül a Balaton 
legjobb strandja. Jelenleg a Magyar 
Művészeti Akadémia és a Budapesti 
Műszaki Egyetem hallgatói készí-
tik a terveket, melyeket várhatóan 
jövő év elején egyeztetünk a helyi 
lakókkal. A kivitelezés első üteme 
várhatóan 2021-22-ben indulhat.

A rendezvények Keszthelyen is szünetel-
nek, Nagy Bálint azonban azt mondja, 
a közösségi élet segíti a nehézségek 
leküzdését.
– A járványhelyzet nem engedi a közös-
ségi összejöveteleket. Első az egészség, 
de a közösségek erejét meg kell tartani a 
nehézségek idején is. Bízom benne, hogy 
jövő évben már közösségépítő rendez-
vényeink is lehetnek, amelyek erősítik az 
összetartozásunkat. 

2020„A célok ugyanazok, a munka zajlik”  
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere az elmúlt egy esztendőről

Áldott, békés, boldog karácsonyt 
és eredményes új esztendőt 
kívánok mindenkinek!
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Hittel, szívvel, szeretettel…

Egy éve videóüzenetben azt mondta: 
karácsonykor megjelent Istenünk em-
berszerető jósága és bölcsessége. Ezt az 
isteni megjelenést, ezt az isteni közelsé-
get ünnepeljük.
Ez a tapasztalat erősödött meg bennem, 
ebben az esztendőben, sőt az utób-
bi időben, amikor látszott, hogy újra 
küzdenünk kell a járványhelyzettel és 
következményeivel. Sokan aggódnak, 
vajon milyen lesz az ünnep. Ez valóban 
kérdés, mégis ez a helyzet lehetőséget 
ad, hogy átgondoljuk a hittartalomnak 
egy-egy elemét, ünnepeink igazi magvát, 
kapcsolataink gyümölcseit, és azt, hogy 
mit tartunk értéknek egy ünnepben. Sok 
olyan szokás, hagyomány van, amire 
a mostani körülmények között nem 
kerülhet sor, ezt tudtuk. Ez a felkészülési 
idő abban segíthetett, hogy az ünnep lé-
nyegére tudjuk a figyelmünket fordítani, 
például a szűk, de meglévő kapcsolatok-
ra. Úgy gondolom, ez ajándék, és ebben 
nagy szükségünk van Isten emberszerető 
jóságára és bölcsességére. A bölcsesség 
messze meghaladja a tudást, hiszen sok 
mindent tudunk, de a bölcsesség az, ami 
az Isten szeretete és az igazság alapján 
rendezi a tudásunkat. Ami embersé-
günkhöz szorosan tartozik, a kapcsolatra, 
elfogadásra, szeretetre való erős vágy ter-
mészetesen ott van mindannyiunkban. 
Ennek kifejezési formái fognak változ-
ni, talán kevésbé lesz felszínes. Ez egy 
tanulási folyamat a szülők, közösségek 
számára.
Képesek vagyunk megtanulni?
Én azt gondolom, igen, éppen az ün-
nepnek az ajándéka okán. Isten belép az 
ember világába, és ez egy nagyon radiká-
lis, valós gesztus az Isten részéről, és azt 
mondja: vállalom a te emberségedet, vál-
lalom azt, ami benned vágy, és nemcsak 
egy sorstárs leszek ebben, hanem taníta-
lak is szavakkal, tanításokkal, cselekede-
tekkel és a saját példámmal. Karácsony 
ajándéka abban is megragadható, hogy 
Isten tanít bennünket szeretni. Sokszor 

ez a fájdalmaink oka is, szeretném, ha 
szeretnének, és én jól szeressek. A kérdés 
az, ki mutat utat, mit jelent szeretni? 
Karácsonykor Jézusra tudunk figyelni, az 
Isten fiára, hogy ő így szeret. Valójában 
az emberek között megjelent Krisztus-
ban azt a Krisztust látjuk, aki tanít, aki 
keresi az ember javát, aki zarándokol, aki 
feláldozza az életét, aki meghal, és ezzel 
tanít bennünket szeretni. A szeretet túl-
mutat önmagunkon, ez fontos. Túlmutat 
azon, hogy valaki igazságos velem, vagy 
sem, valakinek szimpatikus vagyok, vagy 
sem. Jézus pontosan ezekben a mindany-
nyiunk életét meghatározó egzisztenciális 
küzdelmekben ad segítséget és tanítást. 
Mit jelent jól szeretni? Nézzük Jézust, aki 
az ellenségeiért imádkozik, aki vállalja a 
szenvedést, aki küzdelmeket vállal, aki 
mindvégig bízik az ember jóságában. 
A hétköznapokban tapasztalható, hogy 
félnek az emberek? Óvatosak?
Az istentiszteleteket, szentmiséket, ünne-
peket az érvényes egészségügyi szabályok 
megtartásával meg tudjuk ünnepelni. 
Hiszen ezzel nem vállalunk nagyobb 
kockázatot, mint egy bevásárlással. Ha 
fegyelmezettek vagyunk, akkor tudunk 
méltó módon ünnepelni. A fiataloknak 
nagyon nehéz a helyzetük. Az utóbbi 
időben a korlátokat, a lehetőségeik leszű-
kítését tapasztalhatták meg saját éle-
tükben. Ezt nagyon nehéz egy fiatalnak 
összeegyeztetni, hogy akkor is szeretik 
őket, ha éppen szigorú szabályokat hoz-
nak az érdekükben. Éppen Jézus az, aki 
ebben is tanít bennünket. Ha én meg-
bántok valakit, a bizalom megrendül. Én, 
aki megbántottam a másik embert, nem 
vagyok képes a bizalmat helyreállítani. A 
bizalmat az tudja helyreállítani, akit meg-
bántottak. Az Isten ilyen, ő tanít bennün-
ket, visszaadja a bizalmat, a szabadságot, 
a lehetőséget. Ennek példáján okulva, a 
fiataljaink felé ezt a jogos bizalmi elvárást 
csak a szülő, a pedagógus, az elöljáró 
tudja visszaadni úgy, hogy sokadszorra 
is, újból szeretettel fordul felé.

A jelen helyzettel kapcsolatban mi lehet 
az „égi” üzenet?
Isten mindig jelzi magát. Egészen biztos, 
hogy ez egy jelzés az emberi élet tö-
rékenysége iránt, jelzés a mindennapi 
kultúránk irányában. Az is látszik, hogy 
akár szigorú, akár kényelmes a kultúra, 
mindig az ember hozza meg a döntést. 
Látjuk, hogy sok olyan képesség eltűnt a 
kultúránkból, amire a nagyszüleink még 
emlékeztek, birtokoltak, és mi azt gondol- 
tunk, hogy ezekre már nincs szükség. A 
vírus kapcsán kialakult helyzet olyan ké-
pességeket is ismét előhív, ami embersé-
günk részét képezi. Ilyen lehet a szeretet 
találékonysága, a bátorság, ilyen a javak-
nak a jó, célszerű, közös felhasználása, a 
testvéri közösségben való osztozás.
Mi az Ön üzenete az embereknek erre az 
ünnepre, az év lezárására?
Az egyik, hogy higgyük el, hogy az öröm 
mindig az ember szívében van, és a kap-
csolatban teljesedik ki. Nagyon becsüljük 
meg a meglévő kapcsolatainkat, melyek 
építenek, óvnak, bátorítanak bennün-
ket. A másik gondolat a bátorság, az 
állhatatosság. Legyen bátorságunk mind 
a szeretethez, mind az élethez, legyen 
fantáziánk a lehetőségek megragadásá-
hoz. Ezt is a megtestesült Jézus Krisztus-
tól tanuljuk, hogy bizony szükség van a 
napról napra történő helytállásra ahhoz, 
hogy eredményt tudjunk elérni. Ne fá-
radjunk bele sem a reménykedésbe, sem 
a bizalomba, sem a jó cselekedetekbe. 
Szükség van egyfajta monotóniatűrésre, 
ami az érett felnőtt ember jellemzője. Én 
kívánom, hogy a kapcsolatokat értékel-
jük, legyünk bátrak a szeretetre, és ebben 
ne fáradjunk el!

PortréBalatoni KRÓNIKA

Dr. Udvardy Györgyöt 2019. július 12-én Ferenc pápa  
a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé nevezte ki,  
dr. Márfi Gyula nyugdíjba vonulása miatt. Az ünnepnapok 
lelki feltöltődéséhez a főpásztor gondolataiból idézünk.
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Játszóterek, közösségi terek

Az elmúlt időszakban kilenc 
játszótér újult meg Keszthelyen, 
eddig öt kapta meg a működési 
engedélyt – hangzott el a sajtó-
tájékoztató átadórendezvényen. 
Pálinkás Róbert, az Összefogás 
Keszthelyért Egyesület elnöke 
kiemelte: 2017-ben mintegy 340 
millió forintot sikerült elnyerni 
helyi közösségek támogatására, 
ennek egyik eleme a játszóterek 
megújítása. Nagy Bálint polgár-
mester elmondta: a civil szer-
vezeteket, lakosságot bevonva 
végezték a tervezést, a cél az volt, 
hogy Keszthely területét lefedve, 
minden városrészben újuljanak meg ját-
szóterek, s jöjjenek létre közösségi terek. 
 A tervek között újak kialakítása is sze-
repelt, így például a kertvárosban is lesz 
új közösségi tér. Boldizsár Erzsébet, a 

Helikon Liget Egyesület elnöke kiemelte, 
nagyon fontosnak tartják a közösségi 
terek kialakítását. Ennek kapcsán több 
pályázata is folyamatban van az egyesü-
letnek. Hangsúlyozta: az Erzsébet-liget 

közparkká való rendezésén munkálkod-
nak, egy közösségi tér, építmény létreho-
zása a cél. Ez biztosítaná a város lakói, az 
egyesület tagjai, valamint a kerékpáros 
turisták pihenőhelyét.

Az Összefogás Keszthelyért Egyesület által elnyert mintegy 340 millió forintos pályázatnak köszön-
hetően négy teljesen megújult játszóteret és egy fitneszparkot adtak át Keszthelyen a napokban.  
A közeljövőben újabb létesítményeket vehetnek birtokba a gyerekek.

A városban már évekkel ezelőtt elindult 
egy program, melynek köszönhető-
en ütemezetten újulnak meg az utak. 
Nagy Bálint még alpolgármesterként 
tett javaslatot arra, hogy forrást elkü-
lönítve, ütemezetten, minden évben 
újítsanak meg utcákat Keszthelyen. A 
beruházássorozat elindult, a város több 
frekventált utcája új burkolatot ka-
pott. Az ütemezésre nagy szükség van, 
nemcsak a lakók miatt, hanem hogy a 
közműszolgáltatók is tudjanak tervezni. 
Nem lenne ugyanis szerencsés, ha a 
burkolat felújítását követően kellene ja-
vítani a hálózatokat. Az egyeztetéseknek 
köszönhetően a szükséges munkákat, 
cseréket el tudják végezni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
több városi utat sikerült megújítani. A 
járványhelyzet okozta gazdasági válság 
nehéz helyzetbe hozta az önkormány-
zatot, ettől függetlenül nem engedik el 
az utakkal kapcsolatos fejlesztéseiket. 
Fontos, hogy a tervet tartsák, még úgy 
is, hogy az ütemeken változtatniuk kell. 
Idén például a Kazinczy utca kapott új 
burkolatot, ami nagy forgalmat bonyolít, 
s jelentős igény mutatkozott a felújításá-
ra. Jelenleg a Balaton utca rekonstrukci-
ójával kapcsolatosan folytatnak egyez-
tetéseket. Lényeges, hogy ne csak az 
önkormányzati, hanem a Magyar Közút 
fenntartásában lévő utak is megújulja-

nak. Nagy öröm, hogy idén 
megtörténhetett a Csapás út 
teljes felújítása, ami meglehe-
tősen nagy forgalmat bonyolít 
le. Ugyancsak jelentős ered-
mény a Tapolcai út megújítá-
sa, amit egy Belügyminisztéri-
um által nyújtott támogatásból 
és önkormányzati forrásból 
sikerült megvalósítani. Ez 
a szakasz – amellett, hogy 
folyamatosan nagy forgalmú – majdnem 
teljes egészében vezeti be az északról 
érkező balatoni forgalmat, rossz állapota 
miatt minden szempontból – közleke-
dés, városkép, turizmus – meg kellett 
újulnia. A munkát folytatnák a Lovassy 
és a Sörház utcával. A tervek rendelke-
zésre állnak, a beruházások összegét a 
jövő évi költségvetésben készítik elő. 
Jelentős mértékben érinti Keszthelyt 
az M76-os gyorsforgalmi út építése is. 
Ennek balatonszentgyörgyi szakaszát 
októberben adták át a forgalomnak. A 
polgármester kiemelte: ha Keszthely 
fejlődéséről beszélnek, elengedhetet-
len, hogy a várost a térség egyik erős 
szereplőjeként pozícionálják. A jó 
kapcsolatokhoz – mint amilyen például 
Zalaegerszeggel van – pedig minden 
szempontból jó úthálózat is szükségelte-
tik. De az M76-os léte – amellett, hogy 
biztonságosabban és gyorsabban lehet 

csatlakozni az M7-es autópályára, s így 
könnyebben lehet elérni a fővárost – 
turisztikai és logisztikai szempontból is 
fontos. Az új út mindemellett a fejlesz-
téseket is szolgálja. A tervek szerint jövő 
év tavaszán indul be az a logisztikai köz-
pont, mely ötven munkahelyet teremt 
Keszthelyen, és a cég a városnak adót 
fizet majd. A hely kiválasztásában az 
elérhetőség jelentős szerepet kapott. Re-
mélhetőleg még több cég dönt majd úgy 
a fejlődő infrastruktúra miatt is, hogy 
Keszthelyen telepedik le. Fontos, hogy 
a város több lábon álljon, a turizmus 
mellett az ipar is jelentős tényező legyen. 
A jövőt szolgálja, hogy a Közgazdasági 
Szakközépiskolában logisztikai képzés 
indult. S ha már a turizmusról esett szó, 
akkor meg kell említeni a Hévíz-Balaton 
Airportot is, aminek megközelítését 
szintén nagyban szolgálja az M76-os 
gyorsforgalmi út.

A közlekedés feltételeinek, biztonságának javítása mel-
lett a városkép szebbé tétele, turisztikai, valamint logisz-
tikai szempontból egyaránt lényeges, hogy a városban és 
környékén megújuljanak az utak, illetve újak épüljenek.
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Útfelújítások évente, ütemezve

Keszthely nagy kiterjedésű zöldterülettel rendelkezik, melyek többsége sok odvas 
fával van tarkítva. Ez kevésbé igaz az Erzsébet-ligetre, ahol így kevésbé találnak 
fészkelő- és búvóhelyet a madarak.  Ezért döntöttek úgy a szakemberek, hogy itt 
helyeznek ki először odúkat. Mindezt az önkormányzat forrásából valósították 
meg. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítványtól 17 odút vásároltak, melyek a például 
cinegéknek, vörösbegyeknek vagy denevéreknek nyújtanak menedéket.  
A liget kiemelten fontos megőrzendő értéke Keszthelynek, hamarosan zöldterü-
letnek nyilváníthatják, így tilos lesz építkezni itt. Az önkormányzat a Helikon Li-
get Egyesülettel karöltve két pályázattal is fejleszteni, zöldíteni kívánja a területet. 

Madárodúkat helyeztek ki az Erzsébet-ligetben, 
hamarosan tovább zöldülhet a terület

A Keszthelyi Halászcsárda készül 
az ünnepekre, idén is halvásárral, 
valamint bejgli- és sütemény-
vásárral várja a karácsonyra 
készülőket.  
Szita Gábor, az étterem egyik 
tulajdonosa elmondta: december 
18. és 23. között naponta 8 órától 
délután 5-ig tart nyitva az alkalmi 
vásár, ahol az érdeklődők számos 
halféléből válogathatnak. Lesz 
ponty egészben, 
pontyfilé, ponty-
patkó, harcsafilé, 
szürkeharcsa, 
fogas egészben, 
fogasfilé, piszt-
ráng, keszeg, friss 
lazacfilé, halbel-
sőségek: ikra, 
haltej. Amint Szita 
Gábor elmondta, 
jégágyról saját 
feldolgozású, 
konyhakész, friss, 

minőségi alapanyagokat vásárol-
hatnak a hozzájuk betérők. Újdon-
ság, hogy kérésre a kiválasztott 
darabokat meg is sütik, de szokás 
szerint elvitelre készételekkel is 
segítik a karácsonyi készülődést. 
Idén is kínálnak kész, tradicio-
nális balatoni halászlevet, annak 
elvitelére edényzetet biztosítanak. 
Halászléből 24-én délig vihetnek 
a vásárlók.

A Keszthelyi Halászcsárda 
kínálatában lesznek a karácso-
nyi asztalra való édességek is. 
Szita Gábor ezzel kapcsolatosan 
kiemelte: minden süteményük 
helyben készül, kínálnak egye-
bek között diós és mákos bejg-
lit. De az idei vásárban lesznek 
egyéb karácsonyi sütemények is, 
például linzerek, mézesek, isler, 
néró sárga és barna változatban. 

Hozzátette: örömmel 
készültek, céljuk a 
kínálat biztosítása 
mellett az is, hogy a 
karácsonyi hangula-
tot teremtsenek. 
 

Halvásártól a karácsonyi süteményekig

Keszthelyi 
Halászcsárda
Keszthely, 
Csárda u. 9.
Tel: 06-83/310-036
06-30/692-6656
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Nyugat-balatoni Kalendárium 
             Megjelent a nehéz évben is

A szerzők munkáját dicsérő, Papp Péter 
és Pelcz István által szerkesztett olvasni-
való egyre gyarapodó színekkel mutatja 
meg, hogy a Balaton, a gyógyvizek, az 
éttermek, szállodák mellett mily sokszínű 
élményekkel szolgálhat e vidék Balaton-
máriafürdőtől Kehidakustányig, Sármel-
léktől Balatongyörökig. Sok-sok impul-
zust kaphatnak, akik itt laknak, nyaralnak 

s ismeretekre, élményekre vágynak. A Nyugat-Balaton nem 
közigazgatási fogalom, s mégis mindenki ismeri, határait to-
leránsan kezeli. Ki honismereti egységet lát benne, ki meg-
annyi látnivalót, emberi értéket fedezhet fel általa félszáz 
kilométeres sugarú körben. E nagyon nehéz évben, adventre 
megjelent a hatodik Nyugat-balatoni Kalendárium. A jár-
vány miatt elmaradt a könyvtári bemutató, nem lesz ott a 
könyv a közintézményekben, de ott van már a településeken, 
a Helikon Könyvesboltban, a Líra Könyvesboltban Keszthe-
lyen, és a Hétvezér Könyvesboltban Hévízen.
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2019-ben volt fél évtizedes jubileuma a Nyugat-
balatoni Kalendáriumnak. Kezd ismertté válni 
a keszthelyi központú kiadvány, amely környé-
künk lakóinak, vendégeinek igyekszik bemutatni 
hagyományainkat, épített, néprajzi, emberi érté-
keinket, s mindazt, amiért jó idejönni, itt élni. A megmérettetést idén először 

rendezték meg civil kezdeménye-
zésre, a versenyre az összes hazai 
gyártó meghívást kapott. A Lissé 

természetesen a klasszikus ízek 
szerelmeseinek is kínál szalon-
cukrokat, sőt egy új termékkel 

is előrukkoltak. A mák- vagy 
diótöltelékkel készült édesség a 

Karácsonyi csoda nevet kapta. A 
szaloncukrok ízei mellett azonban 
a csomagolás is fontos. A Lissében 

is figyelnek arra, hogy ne csak az 
íz, hanem a csomagolás is rabul 

ejtse a vásárlókat. Az édesség-
gyárban a gyerekekre külön is 

gondoltak, számukra is létrehoztak 
egy különlegességet, a karácsonyi 
csomagolásba rejtett gumicukrot.

Díjat nyert a Lissé szaloncukra
Második helyen végzett az Év Szaloncukra versenyben a Lissé Fitt rumos-kakaós 
édessége. A cukor-, tej- és gluténmentes szaloncukor nemcsak a trendeket követi, 
hanem megoldást kínál azoknak is, akik különböző ételintoleranciával élnek.

A KESZTHELYI KÖRNYEZET- 
VÉDŐ EGYESÜLET 20 ÉVE 
– ÉS EGY ELMARADT KIÁLLÍTÁS
Az idei év történései áthúzták sokunk terveit. Nem volt 
koncert az Erzsébet-ligetben, nem volt madarak és fák 
napja a szabadban, és nem tudtuk bemutatni a könyvtár-
ban mindazt, amit egyesületünk húsz év alatt megvalósí-
tott: a rendezvényeket, konferenciákat, faültetéseket,  
a tíz tudományos értékű kiadványunkat, a Modellház és  
a Csokonai-iskola zöld homlokzatának terveit, a 2014. óta 
az Erzsébet-liget értékeinek elismertetésért és közparkká 
alakításáért végzett munkánkat. Nem tudtuk bemutatni 
az ezért kapott Klímasztár díjunkat, holland és német 
testvérvárosi kapcsolatainkat és azokat a legfontosabb 
fotókat, amiken kíváncsi, érdeklődő és lelkes gyerekek ül-
tetik velünk a fákat, festik velünk a tanösvényünk padjait, 
kérdeznek az előadásainkon, fűszerkertet vagy rovarhotelt 
építünk együtt. A húsz év alatt sok barátot szereztünk, 
nemcsak a diákok és tanáraik között, de egyes projektek-
ben együtt dolgoztunk a Borbarát Hölgyekkel, a Nők  
a Balatonért Egyesülettel, a Városvédő Egyesülettel.  
A várakozás és a remény napjait éljük. Várjuk a Jó, a Jóság 
eljövetelét, és reméljük, hogy jövőre egy okosabb világba 
fogunk elérni.
Lesz újra koncertünk az Erzsébet-ligetben, újra talál-
kozhatunk az iskolás gyerekekkel – és ezt az elmaradt 
kiállítást is megrendezhetjük.  
Addig minden jelenlegi és jövőbeli barátunknak reményteli 
várakozást és bíztató jövőt kíván a

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 

2021

Nyitva tartás:

6.00–22.00
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Az „Ön benzinkútja”

E5/100LPG 2020. 12. 15-től  
visszavonásig.

ADALÉKOLT üzemanyag

Balatonszentgyörgy, 
Berzsenyi D. u. 54.

   

Fabrikett 
89 Ft/kg  20 kg/csomag=1780 Ft48 csomag vásárlásaesetén

 1600 Ft/20 kg

ÚJ MOSÓ!
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:

MK_vakcinainfo_180_3x267mm.indd   1 2020. 12. 12.   14:12:56

Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt 2020. évi eredményei
A Kelet-Zalai Foglalkoztatási Paktum projekt a 2020. évben is folyamatosan működött, és a projekttevékeny-
ségek a járványhelyzet okozta korlátozások ellenére is ellátásra kerültek.  
A 2018 januárjától induló, eredetileg 42 hónapra tervezett, majd további 3 hónappal meghosszabbított 
projekt célja a keszthelyi és a zalaszentgróti járásban a foglalkoztatási, képzési támogatások biztosítása, 
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, a térségi munkaerőpiac élénkítése, együttműködések tapasztalataira 
épített területi partnerség működtetése.  
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, amely 2021. szeptember 30-ig folytatódik. 
Az együttműködés eddigi közel három éve alatt a megvalósítás során a projektbe bevont ügyfelek száma 
2020. október 31-ig 164 fő volt. Ebből 25 fő vett részt képzésben, 72 fő kapott bérköltség-támogatást, 16 fő 
kapott vállalkozóvá válási támogatást, és 58 fő kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat. 
A program segíti azon álláskeresők elhelyezkedését, akik alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 
év felettiek, GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-
szesülők, roma nemzetiségűek, inaktívak vagy közfoglalkoztatásból kilépők.  
A 2020. évre tervezett rendezvények a járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések miatt részben online 
módon kerültek megtartásra, részben 2021 tavaszára kerültek átütemezésre. 
A személyes ügyfélfogadásra – a jelenlegi járványügyi intézkedések értelmében – csak előzetes bejelentés 
alapján lehet érkezni. 
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

A Helikon Kastélymúzeum madár-
parkjában – ahol 52 madárfaj él – is 
készülnek a hidegre. Köztük különleges 
madarak találhatók, halcsontfarkú récék, 
európai és ausztrál kanalas récék, sarki 
ludak és pávafélék is. Háromszázötven 
madár az alapállomány. Vannak olyan 
fajok, amelyeknek megfelelő hőmér-
sékletet kell biztosítani zárt térben, 
míg a hideghez szokott madarak vígan 
lubickolnak most is a vízben. A parkban 
időben felkészültek a télre. A dél-ame-
rikai fajoknak sátrat építettek, ahol +5 

Celsius-fok az állandó hőmérséklet. A 
madárpark vezetője, Rigó Gábor arról 
számolt be, hogy bár a madarak testét 
a hidegtől a tollazat védi, azonban az 

úszóhártyájuk könnyen megfagyhat.  
A megelőzés nagy odafigyelést igényel. 
A madarak etetésére is jobban kell a 
hidegben figyelni. Télen –amíg csak 
lehet – zöld füvet is biztosítanak, de 
folyamatos a gyümölcsellátás. Az ázsiai 
selyemtyúkok mellett a parkban a házi 
tyúkokat azért tartják, hogy a pávák napi 
fehérjeszükségletét főtt tojással biztosít-
sák. Több faj ilyenkor télen szaporulat 
előtt áll, és féltve őrzik költőhelyüket. Kis 
hattyúkat és ausztrál madarakat  várnak. 
A kicsiket 20 fokon kell majd tartani.

A Helikon Kastélymúzeum madárparkjában biztonságban vannak télen is a madarak, azonban 
a Balaton-parton nem. A hattyúkat minden tiltás ellenére etetik kenyérrel, kaláccsal és kukori-
capehellyel az emberek, nem gondolnak arra, hogy az a vízimadarak életébe kerülhet – figyel-
mezet Rigó Gábor. Bármennyire is gondolnánk, hogy az etetés segítséget nyújt, ebben az eset-
ben nem! A vízimadarak etetésével olyan folyamatot indíthatunk el, ami visszafordíthatatlan, és 
a madarakat veszélyezteti. Legyengülnek és elpusztulhatnak. Soha ne etessük a vízimadarakat!

A vízimadarak védelmében
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A Fehér Ember szobor áthelyezéséről

A tésztához valókat összegyúrjuk, és fóliába csomagolva hűtőszek-
rényben legalább egy napig pihentetjük. A mézes tésztát lisztezett 
deszkán fél centiméter vastagra nyújtjuk, és sütőpapírral borított 
tepsire fektetve előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon 20-25 perc 
alatt aranysárgára sütjük. A sütőből kivéve 10-12 darab, egyre kisebb 
háromszöget vágunk ki belőle. A krémhez a tejet a mézzel felforral-
juk, belefőzzük a búzadarát. Ha langyosra hűlt, a porcukorral habosra 
kevert vajat is hozzáadjuk. A lapokat a krémmel megkenve egymásra 
helyezzük, a kinyúló sarkokat apróra vágott aszalt gyümölccsel meg-
szórjuk.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 25 dkg méz, 10 dkg cukor, 5 dkg vaj, 
2 tojássárgája, 1 kávéskanál mézessütemény-fűszer. 
A krémhez: 3 dl tej, 4 evőkanál búzadara, 
2 evőkanál méz, 10 dkg porcukor, 10 dkg vaj. 
A díszítéshez: 40 dkg vegyes aszalt gyümölcs.

Az év végi ünnepi időszakban – a lakosság biz-
tonságérzetének javítása érdekében – a rendőrség 
kiemelt figyelmet fordít az olyan, tömegeket vonzó 
helyszínekre, ahol nagyobb eséllyel válhatunk  
vagyon elleni és egyéb jogsértések áldozatává.  
Az adventi időszakban a közterületeken, bevásárló-
központoknál, buszpályaudvarokon, vasútállomáso-
kon és az oda vezető útvonalakon fokozott rendőri 
jelenléttel, ellenőrzésekkel találkozhatnak  
a közbiztonság fenntartása érdekében.

Az idei év vége rendhagyó gyülekezési és  
magatartási előírások betartását is megköveteli,  
de ezeken túl a mindennapi, alapvető biztonsági 
szabályok segíthetnek, hogy elkerülhessük  
a kellemetlenségeket:

•  Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha forgalma-
sabb helyeken tartózkodnak!

•  Vásárláskor soha ne tegyék pénztárcájukat,  
táskájukat a pultra, ne hagyják a bevásárlókocsi-
ban, kosárban!

•  Értékeiket, irataikat mindig belső zsebben vagy 
zárható táskában helyezzék el!

•  Ne hagyjanak értéket, de még üres táskát sem az 
autójukban látható helyen, használják a csomag-
tartót!

•  Bankkártyahasználatkor, készpénz felvételkor 

ügyeljenek, hogy illetéktelenek ne juthassanak 
hozzá PIN kódjukhoz!

•  Az ünnepek idején hosszabb időre üresen hagyott 
házak, lakások csábítják a betörőket. Távozás előtt 
ellenőrizzék a nyílászárókat, a lakás felügyeletével 
bízzanak meg ismerőst, szomszédot!

•  Ne feledjék, szilveszterkor a petárdázás tilos, mert 
rendkívül balesetveszélyes!

Rendőrségi Hírek – Év vége!

Mézeskalácstorta 

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja 
a Keszthely, Kossuth u. 2. sz. alatt található belvárosi, 
önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely sétálóutcájában, a Festetics-kastélytól 80 m-re 
található 54 m2 alapterületű, vendéglátó-helyiségként kialakított összköz-
műves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 166.158,- Ft/hó+ÁFA (az 
egyéb tevékenységekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 261/2019. (XI. 13.) 
számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti közterületen 
árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető. A bérlet 
határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 évvel meghosszabbít-
ható.  A pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 15. (péntek) 12.00 óra.  
A pályázatot Keszthely város polgármestere részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.).  
A pályázat elbírálásának határideje 2021. január 20. (szerda).
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak  
a http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon. További felvilágosítás  
a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen,  
vagy a 83/505-525, illetve a 83/505-524 telefonszámon kérhető.

Belvárosi vendéglátóhely bérbeadása

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a VÜZ 

Keszthelyi Városüzemeltető 
Egyszemélyes Nonprofit Kft. 

(8360 Keszthely, Vásár tér 10.) 
ügyvezetői beosztásának 

betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely város 
honlapján: https://www.keszthely.hu/

hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. január 4. 

Nagy Bálint polgármester

Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Keszthelyi 
Család- és Gyermekjóléti Központ 

(8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2.) 
intézményvezetői beosztásának 

betöltésére.

További részletek és a pályázati 
kiírás teljes terjedelemben 

megtalálható Keszthely 
város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/
hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. január 17. 

Nagy Bálint polgármester

Egy régi adóssága Keszt-
helynek, hogy az '56-os 
emlékmű, az egyedülálló 
Fehér Ember szobor méltó 
helyre kerüljön városunk 
központjában. Ahogy azt 
múlt évben megígértem, 
elindítottam a folyamatot 
a szobor áthelyezéséről, 
és kezdeményezésemre 
tájépítészek és a szobrot 
készítő művész bevonásá-
val szakértői konzultáció 
indult, amelynek ered-
ményeként a Fő tér OTP 
Bank felőli részére történt 
javaslat. Az új helyről 
és annak környezetéről 
elkészült látványterv véle-
ményezésébe szeretném 
bevonni a keszthelyieket, 
hogy megoszthassák véle-
ményüket az elképzelés-
ről, és részesei legyenek a 
döntésnek '56-os hőseink 
emlékművének méltó 
helyre kerüléséről.
Véleményüket január 5-ig 
várjuk az alábbi lehetősé-
geken: kabinet@keszthely.
hu e-mail-címen, illetve 
a polgármesteri hivatal 

postaládájában is elhe-
lyezhetik egy borítékban, 
amelyen szerepeljen az 
'56-os szobor áthelyezése 
felirat.

Tisztelettel:
Nagy Bálint polgármester

#közösségetépítünk

Kép: facebook BRFK Információs Portál

Bűn- és Balesetmentes Ünnepeket  
és Boldog új Évet Kíván  

a Keszthelyi Rendőrkapitányság!
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Lepje meg szerettét 
ajándékutalvánnyal!

(Az ajándékutalványok megrendelésére 
2021. január 31-ig van lehetőség.)

10+5 órás tóbérlet 

10 000 Ft
20+10 órás tóbérlet 

19 000 Ft

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • www.spaheviz.hu

Megrendelés, bővebb információ:
Tel.: +36 30 678 6648  • E-mail: alexandra.czene@spaheviz.hu


