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Ajándék a keszthelyi  
újszülötteknek

– babaköszöntő csomaggal  
segít az önkormányzat

Köszönet az áldozatos 
munkáért

– a szociális szféra dolgozóit  
köszöntötte a város

Hello Keszthely:  
interaktívan és hatékonyan

– Interjú Tóthi Attila  
projekt- és ügyvezetővel

Új logisztikai központ,  
50 új munkahellyel
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A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

Parkoló- és piacüzemeltetési ágazatához 
határozatlan időre munkatársat keres 
MŰSZAKI KARBANTARTÓ munkakörbe.
Feladatok:
A város területén található parkoló-
automaták javítása, karbantartása:  
• a parkolási rendszer és a parkoló-
automaták folyamatos  működésének 
biztosítása • automaták ürítése ütem-
terv szerint • karbantartás (automa-
ták tisztítása, akkumulátorok, jegyek 
feltöltöttségének biztosítása)
Elvárások:
Villanyszerelő, elektronikai műszerész 
végzettség • B kategóriás jogosítvány  
• Önálló, precíz munkavégzés
Előny: hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, informatikai ismeretek 

Munkavégzés helye: Keszthely 
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz beküldése személyesen, vagy postai,  

illetve elektronikus úton: VÜZ Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
e-mail: titkarsag@khvuz.hu • Tel.: 83/515-331

Pénzügy-szám-
viteli területre 
keres gyakorlat-
tal rendelkező 
MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐT 
azonnali 
kezdéssel, 
teljes munkaidős 
jogviszonyba.

A pályázatot a 
fizetési igény 
megjelölésével 
kérjük megküldeni 
részünkre.

Szak-
képesítéssel 
rendelkező 

USZODA-
MESTERI 

munkatársat 
keresünk 
éves állásra. 

Előny: 
uszodagépész 
végzettség.

KAZÁNKEZELŐ, KARBANTARTÓ 
munkakörbe
Feladatok:
•  hőtermelő és továbbító beren-

dezések napi üzemeltetése
•  közreműködés a jelentkező 

üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok 
megszüntetésében, karbantar-
tási feladatok ellátásában

Elvárások:
• szakmunkás bizonyítvány
•  önálló, precíz, pontos 

munkavégzés
Előny: 
•  kazánkezelő bizonyítvány  

(2-12 t/h) • hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat

állást hirdet

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

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

 

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség • divat • párkapcsolat 

a mai nők helytállása

Minden

péntek 19:15 

 a Keszthelyi Televízióban

A Virágos Magyarország 
2021. évi versenyén Keszthely 
kiemelkedő teljesítményéért 
kapott elismerést. A Magyar 

Faápolók Egyesületének díját 
a város nevében Sáringer-

Kenyeres Marcell önkormány-
zati képviselő, természetvé-
delmi mérnök vette át. Mint 
elmondta, komoly értékkel 
bíró díjról van szó, amely a 

keszthelyi idős fák vizsgála-
tában tud jelentős segítséget 

nyújtani a város számára.

November 4-ét követően olyan példátlan megtorlás kezdődött meg, amilyen nincsen 
a magyar történelemben – ezt hangsúlyozta dr. Kovács Emőke történész a nemzeti gyásznapon. 

1956. november 4-én 
hajnali 4 óra 15 perckor vo-
nultak be a szovjet csapatok 
az országba, hogy leverjék 
a forradalmat. A történész 
elmondta, mindenkinek 
tudnia kell, hogy hamis 
pátosz az, hogy 1963-ban 
Kádár Jánosék amneszti-
át hirdettek. Dr. Kovács 

Emőke úgy fogalmazott: 
„1963-ban egyáltalán nem 
nyíltak ki teljesen a kádári 
börtönök, mert olyan pél-
dátlan megtorlás kezdődött 
meg november 4-ét köve-
tően, amilyen – hangsúlyo-
zom – nincsen a magyar 
történelemben. Kezdődik 
azzal a nagy katonai szovjet 

intervencióval, ami egy 
külső erő megjelenése, egy 
erődemonstráció. Kétszáz-
ezer szovjet, tizenkilenc 
hadosztály, hatalmas szá-
mokról beszélünk.”
A harcok 65 évvel ezelőtt 
a fővárosban 135 áldoza-
tot követeltek. Dr. Kovács 
Emőke szerint a számok 

folyamatosan változnak a 
friss kutatásoknak kö-
szönhetően. Mára már 
háromszáz halálraítéltről 
beszélnek a 223 helyett. Az 
esemény végén helyezték el 
koszorúikat és mécseseiket 
a megemlékezők a Szent 
Miklós temetőben található 
a kopjafánál. 

Egy példátlan megtorlás története

Díj a kiemelkedő faápolásért
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Amint az ün-
nepélyes avató-
rendezvényen 
elhangzott, a 
cég keszthe-
lyi logisztikai 
központjának 
felépítése része 
annak a mintegy 
nyolcmilliárd 
forintos beruhá-
zásnak, amelyet a 
kormány támogatásával négy hazai helyszínen indítottak. 
A létesítmény ötven embernek biztosít munkát. Amint 
a cég kereskedelmi igazgatója, Fülep István elmondta, 
három raktárban összesen ötezer négyzetméteren tudják 
elhelyezni a partnereik árucikkeit. A modern raktárak 
minden megbízói igényt ki tudnak elégíteni. A helyiségek 
kialakítása biztosítja, hogy a legoptimálisabban és leg-
költséghatékonyabban tudják végezni feladatukat. SAP 
vállalatirányítási rendszert használnak, mellyel biztosítani 
tudják a valós idejű és tartalmú riportokat partnereik felé. 

A cég a keszthelyi 
beruházásról azt 
nyilatkozta, sze-
retnék elősegíteni 
Keszthely gazda-
sági fellendülését.
Nagy Bálint, 
Keszthely 
polgármestere 
hangsúlyozta, egy 
település számára 
is fontos, hogy 

több lábon álljon. A környéken nagyrészt a turizmusból 
élnek az emberek, a logisztika azonban tökéletesen ki tudja 
egészíteni ezt az ágazatot. Ehhez hozzájárul, hogy a vá-
rosban az utánpótlásképzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Elmondta: lényeges, hogy a városban logisztikai képzés 
folyik, amivel egyrészt szakképzett munkaerőt tudnak biz-
tosítani a cégeknek, így a BHS Transnak is, másrészt pedig 
a fiatalok munkalehetőséget kapnak, biztos jövőképpel.
A szalagátvágás után Nagy Bálint leleplezte a létesítmény 
mentén húzódó utca új névtábláját.

Új szemétszállító autó segíti a munkát 

Tömörítőlapos a hulladékgyűjtő szerkezete, kb. hét és fél tonna szemetet tud elszállítani egyszerre – ismer-
tette a jármű adatait Kőrös László, a HUSZ Kft. ügyvezetője. Az autó összköltsége 57 millió forint + áfa volt. 
Erre egy korábbi KEHOP-os pályázaton 
nyert forrást a Zalaispa, a területi hulla-
dékgazdálkodási társulás. A gépjármű is 
az ő tulajdonukban van, üzembentartója 
azonban a HUSZ Kft. Az új autóval együtt 
öt kukásautó, egy konténeres autó és 
egy kisebb szemétszállító áll a társaság 
rendelkezésére, így még tervezetteb-
ben tudják végrehajtani a karbantartási 
munkákat. A város takarításával, ren-
dezettségével kapcsolatos hír, hogy az 
idei évben már a keszthelyi belvárosban 
is rendszeresen végeznek lombfúvást a 
VÜZ Kft. munkatársai. A lombfúvók nem 
csak megkönnyítik, de fel is gyorsítják a 
munkavégzés folyamatát. 

Keszthelyen, a Csapás úti benzinkút és a Sopron utcai szupermarket között épült fel, s a múlt héten 
adták át a BHS Trans logisztikai központját. A cél, hogy részt vegyenek a város gazdaságának fellen-
dítésében.

A jelenlévőket Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere köszöntöt-
te, hangsúlyozva: az ember egész életét végigkíséri a gondoskodás.
– Ki is gondoskodik rólunk életünk során? Elsősorban az édes-
anyánk, aztán a családunk, a minket körülvevő közösség, majd, 
közben és utána, minden alkalommal ott vannak azok a szociális 
intézmények, akik az életünket végigkísérik – mondta, hozzátéve: 
ezt a munkát mindennap meg kell köszönni.
Csótár András, az önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottságá-
nak elnöke úgy fogalmazott, hogy a szociális szférában dolgozók 
hivatásként tekintenek a munkájukra. Az ágazatban tevékenykedők 
az egyik legnemesebb feladatot látják el, gondoskodnak mindazok-
ról, akik a legkiszolgáltatottabbak. 
– A szociális munka alapja a benne dolgozók kivételes személyisé-
ge, amelyben nemcsak naprakész tudásra, hanem igazán jó szívre, 
önzetlenségre is szükség van – mondta. 
Az eseményen oklevellel és emléklappal köszönték meg a dolgozók 
helytállását. 

„Az egyik legnemesebb feladatot végzik”
Hagyományteremtő szándékkal, a kivételes és áldozatos munkáért ünnepélyes rendezvényen 
mondott köszönetet Keszthely önkormányzata a szociális szférában dolgozóknak. Az eseményen 
elhangzott: az ágazatban dolgozók egész életüket a rászorulók segítésének szentelik, ezért megér-
demlik a maximális tiszteletet és köszönetet. 

Egy új, Renault típusú gépjárművel is gyűjthetik már a hulladékot a HUSZ Kft. dolgozói. A két-
tengelyes autóra azért esett a választás, mert a kisebb jármű a szűkebb keszthelyi és kertvárosi 
utcákon jobban tud szolgálatot teljesíteni. 

Lapunk megtudta: az önkormányzat 
statisztikái szerint az elmúlt három 
évben nőtt a születések száma a vá-
rosban. 2018-ban 110, 2019-ben 113, 
míg 2020-ban 120 keszthelyi újszü-
löttet regisztráltak.
– Arra számítok, hogy viszonylag 
nagy lesz az érdeklődés, az előzetes 

felmérések minden-
esetre ezt igazolták, ezt 
jelzik előre. Az egyik 
fontos célunk az volt, 
hogy tudjuk érdemben 
támogatni a családokat, 
illetve a gyermekvál-
lalást, és a keszthelyi 
identitást is tudjuk 
ezáltal erősíteni; ezt a 
kettőt kötöttük össze 
és így alakítottuk ki a 
csomagokat – fogal-
mazott, hozzátéve: az 
ez év november elseje 

után világra jött újszülötteknek már 
igényelhető a csomag. A jogosult-
ságnál nem a születés helye számít, 
lényeg, hogy a gyermek keszthelyi 
lakcímmel rendelkezzen. A szülők-
nek kérelmet kell kitölteniük, melyet 
az anyakönyvvezetőnél kell leadni, és 
a csomagot is ott vehetik át.

Nagy Bálint elmondta, a jövő évi 
büdzsében újabb családtámogatási 
lépéseket terveznek. Ennek részleteit 
most dolgozzák ki gyermekorvosok 
és más szakemberek bevonásával.
– Szeretném, ha a kisgyerekeknek a 
nem kötelező, hanem a választható 
védőoltásoknál egy nagyon jelentős 
anyagi támogatást nyújtana Keszthely 
városa. Ennek a konkrétumait most 
fogjuk összeállítani, jövő év január-
jában pedig a testület elé terjesztem 
– mondta.
A polgármester kiemelte: az önkor-
mányzat fontos célja a lakók támo-
gatása: a szépkorúakat az idősek 
szállítószolgálatával, a fiatalokat a 
Keszthely hazavár programmal segí-
tik, a legifjabb városlakóknak pedig 
ezzel a gesztussal kedveskednek.

Babaköszöntő csomagot igényelhetnek a november elseje után 
született keszthelyi gyermekek szülei – jelentette be sajtótájékoztatóján

 Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, bemutatva az ajándékokat is. 

Babaköszöntő csomag   
– támogatás a legifjabbaknak

Szakképzett munkaerő  
és munkalehetőség
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Az egyetlen ismert fenn-
maradt kéziratát nemrég, 
a Szentlélekről és Szent 
Mihályról nevezett soproni 
városplébánia történelmi 
kottatárában találták. Az 
osztrák zeneszerző mű-
vének pontos keletkezési 
dátumáról nincsen infor-
máció, azonban valószí-
nűsíthető, hogy 1750 és 
1770 között íródott. A 
gyászkoncerten közremű-
ködött a veszprémi Reutter 
kamarakórus és az Orlando 
énekegyüttes, valamint a 

korhű barokk hangsze-
resek alkalmi zenekara 
is. A koncertet elsősor-
ban a koronavírusban 
elhunytak lelki üdvéért 
ajánlották fel a szer-
vezők. A helyszínt 
biztosító Magyarok 
Nagyasszonya plébá-
niatemplomban Mokos 
János káplán elmondta, 
egy ilyen jellegű zene-
mű a hallgatóság lelkét 
Istenhez emeli. Ez a kö-
zelítés tulajdonképpen 
imádságnak is számít. 

Átadták a Pelso díjat

Mivel az elmúlt másfél évet a járvány és annak nehéz-
ségei hatották át, így a társaság is figyelemmel kísérte 
mindazokat, akik kivették a részüket a védekezésből.  
A díjazott elmondta, a kitüntetés nemcsak neki, hanem 
minden munkatársának szól.
A Pelso Társaság összejövetelén azt is bejelentették, 
hogy a szeptemberi jótékonysági esten 400 000 forint 
gyűlt össze, amit egy Covid-árva javára ajánlanak fel.  
A támogatás eljuttatásában a Regőczi Alapítvány segít a 
társaságnak. 
A tagok fontosnak tartották, hogy egy keszthelyi vagy 
környékbeli gyerek kapja a támogatást, ebben partner 
volt a köztársasági elnök és felesége által létrehozott 
szervezet. A támogatott személyazonosságát azonban – 
személyiségi jogok miatt – nem hozták nyilvánosságra.

A szervezők becslése szerint 226 éve elő nem adott zenemű csendült fel Keszthelyen. Reutter c-moll 
requiemjéről úgy nyilatkoztak, egy egészen elképesztő hangvételű, a szerző műjegyzésében teljesen 
ismeretlen kompozíció.

Katorné Simán Éva, a Keszthelyi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztályának munkatársa vehette át idén 
a Pelso díjat. A Pelso Társaság azoknak ítéli oda az 
elismerést, akik kitartó munkájukkal és szorgalmukkal 
sokat tesznek a keszthelyi közösségért. 

A Szent Miklós temetőben a családi 
sírhelynél rótták le kegyeletüket a 
kongresszus résztvevői. Feleleve-
nítették azt a szerteágazó munkát, 
amit dr. Bakonyi Károly végzett 
élete során. Koszorút helyeztek el 
gyermekei, valamint többek között 
a MATE Georgikon Campusának 
képviselői, a Da Bibere Zalai Borlo-
vagrend, Cserszegtomaj és Keszt-
hely önkormányzata és szakmai 
szervezetek.
A MATE Georgikon Campusán 
megszervezett kongresszuson a 
város nevében Sáringer-Kenyeres 

Marcell köszöntötte a megjelente-
ket, hangsúlyozva: „úgy gondolom, 
ma azért gyűltünk össze, hogy egy 
rendkívüli és példaértékű élet-
pályára emlékezzünk, ezzel dr. 
Bakonyi Károly emlékét ápoljuk és 
megőrizzük a jövő borász generá-
cióinak.”
 V. Németh Zsolt, a kiemelkedő 
nemzeti értékek felügyeletéért 

felelős miniszteri biztos elmond-
ta, a szőlőnemesítő életpályája és 
személye alapos okkal került be a 
magyar értéktárba.
A kongresszuson méltatta Bakonyi 
Károly munkásságát Gyuricza Csa-
ba, a MATE rektora is. Elmondta, 
kiemelkedően fontos továbbvinni 
ezt az örökséget, ami világhírűvé 
tette a magyar szőlőnemesítést.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Száz éve született dr. Bakonyi Károly
Dr. Bakonyi Károly születésének 100. évfordulója alkalmából tartottak 
emlékkongresszust Keszthelyen. Az esemény keretein belül emlékfát 
ültettek a Várkertben, a mamutfenyő-csemetét a szőlőnemesítő legjobb 
barátja, dr. Pálfi Dénes ajánlotta fel. 

Országos kozmetikai versenyen remekeltek

Az intézmény kozmetikustanulóinak 
csapata megnyerte a Beauty Forum 
által szervezett országos kozmetikai 
diákolimpiát. A megmérettetésen 
tizenkét csapat vett részt. Az Asbóth-
iskola két csapata is versenybe szállt, 
a 2/14. A osztályos tanulók az első 
helyen végeztek, a 3/15. A osztályos lá-
nyok pedig negyedik helyezést értek el. 
A győztes csapat tagjai: Nyíri Klaudia, 
Perei Zsófia és Hári Alexandra. A ne-
gyedik helyezett csapat tagjai: Pozsgai 

Krisztina, Dianovics Viktória és Kocsis 
Anna. A csapatokat Linhart Rita és 

Pusztainé Kovács Dóra készítette fel a 
versenyre.

Ismét szép sikert értek el a Zala-
egerszegi SZC Keszthelyi Asbóth 
Sándor Technikum és Szakképző 
Iskola diákjai. 

A múlt csodája csendült fel a jelenben

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadásával 
kapcsolatban
Keszthely város jegyzője értesíti Keszthely 
város lakosságát, hogy a Keszthelyi Polgár-
mesteri Hivatalban 2021. november 5. (péntek) 
napjától az ügyfélszolgálati térben az ügyfelek 
részéről szükséges a szájmaszk viselése.

Személyes ügyintézés esetén kérem,
vegyék figyelembe, hogy:

•   a biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtése, a közösségi érintkezések  
számának csökkentése érdekében javasoljuk
a telefonon történő időpontegyeztetést,
• az irodában egyszerre csak annyi ügyfél 
tartózkodhat, ahány ügyintéző van, 
várakozni az iroda előtt lehetséges,
• kérjük a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő 
használatát és az ügyfélszolgálati térben a  
1,5 méteres védőtávolság betartását, valamint
amennyiben megoldható, kérjük a hivatalba 
• egyedül, kísérő nélkül érkezzenek.
• A koronavírus járványra figyelemmel kérem, 
hogy lehetőség szerint az ügyeiket elsősorban 
elektronikus úton vagy ügyfélkapun 
szíveskedjenek intézni.

Szíves megértésüket és türelmüket 
ezúton is köszönöm.
Vigyázzunk egymásra!

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
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Interaktívan, hatékonyan, Keszthelyt felfedezve

PortréBalatoni KRÓNIKA

„HELLO Keszthely” névvel Magyarországon egyedülálló telefonos applikáció érhető el a városban néhány 
hónapja. A fiatalos interaktív alkalmazás – mellyel számos hasznos funkció mellett egyebek között kü-
lönböző kihívásokat teljesíthetnek, s jutalompontokat gyűjthetnek a használók – létrehozása a Bábelhal 
Webstudio nevéhez fűződik. A részletekről a cég projekt- és ügyvezetőjét, Tóthi Attilát kérdeztük.

– Fel kell tenni a kérdést, miért éppen 
Keszthelyen „telepedett” le a cég?

– Zalaegerszegi születésű vagyok, 
keszthelyi gyökerekkel. A városba az 
itt töltött egyetemi éveim alatt szeret-
tem bele, feleségem és én is a Geor-
gikon Karon végeztünk agrármér-
nökként. Az egyetem után egy svájci 
tulajdonú informatikai fejlesztőcégnél 
kezdtem dolgozni, mely szerencsére 
keszthelyi központtal is rendelkezett. 
Bár mélyvízbe kerültem, a munka iz-
galmas lehetőségnek bizonyult, hiszen 
a cég szemlélete modern, nyugat-eu-
rópai volt, a főnökeim pedig minden-
ben segítettek – idézte a kezdeteket 
Tóthi Attila, hozzátéve: ebből nőtt ki 
a csapatuk, a svájci és németországi 
területről kilépve hazai cégeknek 
kezdtek dolgozni.
– Az újszerű munkáinkkal harmincnál 
is több rangos szakmai díjat nyertünk 
az évek során. A csapatunk, mondhat-
juk, a fordított utat járta be: először 
kezdtünk dolgozni külföldi cégeknek, 
majd ahogy a díjak is jöttek, az ország-
ban egyre többen fedeztek fel minket. 
Úgy dolgoztunk évekig, hogy a keszt-
helyi és környékbeli ügyfeleink aránya 
minimális volt. Most már a helyi cégek 
is felfedezték a munkánkból adódó le-
hetőségeket, főleg miután az irodánk a 
Fő térre költözött. A csapatunk lokál-
patriótákból áll, mindannyian kötő-
dünk Keszthelyhez. A meglévő ügyfe-
leink kiszolgálása mellett ma már főleg 
olyan munkákat vállalunk, amelyek 
szakmailag kihívást jelentenek a csa-
patnak. Szerencsére eljutottunk odáig, 
hogy válogathatunk a projektek közül. 
Nem sima webfejlesztő, hanem online 
üzletágfejlesztő cég vagyunk. Az üz-
leti problémákra fókuszálunk és arra 
adunk célzott, egyedi megoldásokat. 
Magas minőségben, manufakturális 
műhelyként alkotunk, nem vagyunk 
„weboldalgyár”. A magyar piacon ez a 
szemlélet még mindig ritkaságszámba 
megy.

– Bizonyára izgalmas kihívás volt a 
cég számára az önkormányzat által 
szorgalmazott „HELLO Keszthely” 
applikáció kidolgozása is...
– A HELLO Keszthely applikáció a 
város smart city stratégiájának egyik 
alappillére. Mindig is izgatott minket, 
hogy a fizikai, valós életet hogyan 
lehetne összekötni az online térrel. A 
HELLO Keszthely app szívét egy ko-
moly innováció működteti. A komp-
lett városra és a Keszthelyi-hegységre 
ma már mondhatjuk, hogy interak-
cióba tud lépni a felhasználóval. Az, 
hogy ezt a technológiát be tudtuk 
hozni hazánkba és volt lehetőségünk 
kitapasztalni, nos, ez szakmailag 
izgalmas rész volt. Kreativitásoldalról 
is nem mindennapi tapasztalat volt a 
megvalósítás. Az online világ hatására 
– melyre a Covid csak ráerősített – a 
valós közösségek leépülőben vannak. 
Kihívás volt kitalálni, hogy az online 
térben és játékokon szocializálódott 
embereket hogyan tudjuk a négy fal 
közül kicsábítani, hogyan tudjuk a vá-
rosukat újra és újszerűen felfedeztetni, 
illetve ebbe a vérkeringésbe hogyan 
csatlakoztatjuk be a programgazdákat, 
helyi vállalkozókat, intézményeket, 
nem utolsósorban hogyan tudjuk az 
emberek motivációját fenntartani. 
Élmény volt látni, ahogy a közösség 
megmozdult az applikáció létrejöt-

tében és tesztelésében. A smart city 
egyik alapköve, hogy az önkormányzat 
a közösségi élet origója legyen – ennek 
első lépése a HELLO Keszthely app-
likáció. Az, hogy a keszthelyi önkor-
mányzat egy ilyen projektbe beleáll, 
kreatív, újszerű dologhoz adja a nevét, 
és nem utolsósorban rengeteg segítsé-
get is nyújt a mai napig – mondhatni 
együtt, kooperálva dolgozunk – ritka 
Magyarországon.
– A megvalósításban segített, hogy 
Keszthelyen élnek?
– A munkához jelentős helyismeretre 
volt szükség. Keszthelyi lakosként a 
saját életemben is tapasztalom a prob-
lémákat, melyek egyébként nem csak 
Keszthely-specifikusak. A digitalizáció 
egy szükségszerű lépés az életünk-
ben, amit a Covid csak felgyorsított. 
Az applikáció kidolgozása során – a 
közösségi funkciók mellett – az volt a 
cél, hogy a helyi lakosok életét meg-
könnyítsük. Számos, a városhoz és az 
intézményekhez köthető szolgáltatás 
digitalizációja zajlik éppen most is a 
smart city stratégia keretében – példá-
ul a Zsebem funkcióba idővel bekerül-
nek a bérletek, jegyek, online intéz-
hetünk majd ügyeket. A lehetőségek 
összekötése, a valós közösségépítés, az 
információadás, az ügyeink intézése 
mellett az applikáció lehetőséget nyújt 
arra, hogy újra felfedezzük a várost. 
A város jó irányba megy – a hatéko-
nyabb feladatmegoldás, a költségek 
csökkentése tekintetében is –, elindult 
a település a digitalizáció, a smart city 
útján. Célunk a Keszthelyre érkező 
turisták kiszolgálása is, szeretnénk a 
városban gyűjtött élményeket maga-
sabb szintre emelni. Szeretnénk, ha a 
jövőben a megoldásaink hozzájárulná-
nak ahhoz, hogy Keszthely a Balaton 
fővárosa maradjon. Ennek a HELLO 
Keszthely app is részese lesz.
– Büszkék a HELLO Keszthely appli-
kációra?
– Minden munkánkra büszkék va-
gyunk – fogalmazott Tóthi Attila.
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Borostyánmentesítési akciót hirdetett közösen a VÜZ Kft. és az önkormányzat. 
Az önkénteseknek szóló szabadidős tevékenységhez sokan csatlakoztak. 

Civilek is csatlakoztak 
        a borostyánmentesítéshez

A IV. Béla park környékén, a Római, a Szendrey 
Júlia és a Báthory utcákban a Helikon Liget Egye-
sület tagjai tisztították meg a fákat a kúszónö-
vénytől. A borostyán szárát bokánál és egyméte-
res magasságban vágták el szakemberek javaslata 
alapján. Rajtuk kívül többek között a MATE 
Georgikon Campus hallgatói az Erzsébet-ligetben 
dolgoztak növényszervezettan óra keretében. A 
gyakorlati tudás megszerzése mellett a fák sajá-
tosságaival is megismertették oktatóik az elsőéves 
kertészmérnök hallgatókat. A mentesítésre azért 
van szükség, mert – bár nem élősködő növény – a 
borostyán a fára felfutva elveszi annak életterét, 
így az sokkal kevesebb napfényhez jut, valamint 
a növekedését is gátolja. Továbbá a kúszónövény 
súlya terheli a faágakat, amelyek ónos eső esetén 
könnyen leszakadhatnak, így nagy sérülést szen-
vedhetnek. Ezért sem szabad letépni a növényt a 
fáról, hiszen úgy is törhetnek le ágak.

Szó esett többek között Trianon 
és a magyar kultúrpolitika kap-
csolódásáról, vagy a békediktátum 
gyermekkönyvekben való megjele-
néséről is. A témakört azért vá-
lasztották, hogy megnézzék, milyen 
hatása volt a békediktátumnak a 
magyar irodalomra. Több művé-
szeti intézmény került a határon 
túlra. Keresték a választ arra, hogy 
miként próbált megmaradni a ma-
gyarság a területén és arra is, hogy 
ez hogyan jelent meg az irodalom-
ban – ismertette prof. dr. Szakály 
Sándor, a Berzsenyi Dániel Irodalmi 

és Művészeti Társaság elnöke. Az 
eseményen díjakat is osztottak ki. 
A Berzsenyi-díjat dr. Ujkéry Csaba 
történelmi regényeket és novellá-
kat jegyző somo-
gyi író kapta. A 
Berzsenyi Dáni-
el-hűségjutalmat 
ebben az évben dr. 
Komáromi Gabri-
ella irodalomtör-
ténésznek ítélték 
oda. Az 1904-ben 
alakult, kaposvári 
székhelyű, Kár-

pát-medencei hatókörű kulturális 
egyesület célja, hogy támogassa 
a művészeket. A társaság közel 
hatszáz fős.

Hagyományos módon a Festetics-kastélyban 
szervezték meg a Berzsenyi Helikoni Napokat, 

melynek idén Trianon volt a témája. A konfe-
rencián mintegy hatvanan vettek részt. 

Lámpás templomépítés és felvonulás 

Szent Márton napján ismét 
megmozdultak a keszt-
helyi civil szervezetek, 
hogy tisztelegjenek a város 
múltja és a Pannónia földjén 
született Márton püspök 
emléke előtt. Mécsesekkel 
jelölték ki az egykori Szent 

Márton-templom helyét a 
kastélyparkban. A keletelt 
templomot 1247-ben már 
említik az írások. 1816-ban 
a templomot, 1880-ban pe-
dig a tornyát is elbontották 
a Festeticsek.
A Keszthelyi Városvédő 

Egyesület tagjainak az a 
célja, hogy tudatosítsák 
az emberekben, hogy az 
egykori templom helye az 
egyik legrégebbi központ-
ja volt Keszthelynek. Az 
ünnepségen Nagy Bálint 
polgármester megköszönte 
a szervező civilek munká-
ját. Úgy fogalmazott, akkor 
tud élő lenni egy település, 
egy térség közössége, ha a 
lakók, a civil szervezetek 
élővé teszik. 

A népes közönség lámpá-
sok fényében, énekszóval 
vonult a Fő térre, ahol 
Brazsil József, a Da Bibere 
Zalai Borlovagrend elnök-
nagymestere méltatta Szent 
Mártont. 
Az ünnepségen szeretet-
vendégséggel is várták a 
résztvevőket. Teával, forralt 
borral, zsíros kenyérrel és 
süteménnyel kínálták a civil 
szervezetek képviselői a 
közönséget.
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szervezték meg a Berzsenyi  
Helikoni Napokat

VÉRADÁSOK DECEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a 

Keszthelyi Kórház Vérellátója decemberben is várja 
a véradókat. 6-án (13–16 óráig), 7-én (15–18), 13-
án (13–16), 20-án (13–16), 21-én (14–17), 27-én 

(13–16), 29-én (14–17) a Vérellátóban lesz véradás. 
December 2-án (14–18) Zalaapátiban, a falumú-

zeumban, 8-án (16–18) Felsőpáhokon, a művelődé-
si házban, 16-án (14–18) Hévízen, a Hotel Európá-

ban (FIT/Spinning) várják a véradókat.

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETMÓDOSÍTÁS LAKOSSÁGI FÓRUM

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 284/2021. (X. 28.), számú képviselő-testületi határo-
zatában döntött, hogy a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módo-
sítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja.
Az érintett eljáráshoz kapcsolódóan az önkormányzat – a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 29/A.§ alap-
ján – lakossági fórum megtartásával partnerségi egyeztetést folytat le. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a lakossági fórumot online egyeztetés formájában tartjuk meg.
Az 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet 2.§ c) – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, telepü-
lésrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról – alapján a  2021. november 29-én 
(hétfőn) 14:00 órakor tartandó lakossági fórumot videókonferencia útján bonyolítjuk le.

A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2021. december 14-ig az alábbi elérhetőségen:
https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda. 
Írásos észrevételüket 2021. december 14-ig nyújthatják be elektronikus úton a polgarmester@
keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) 
címezve. 

A lakossági fórumon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.  
Részvételi szándékát a foepitesz@keszthely.hu e-mail-címen szíveskedjen jelezni legkésőbb  
2021. november 28-ig. Csak a regisztrációval rendelkező személyek számára áll módunkban elküldeni  
a belépéshez szükséges elérési utat. 

Nagy Bálint polgármester
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A test, a lélek és a technika hármasa  
– karateversenyt rendeztek Keszthelyen

Tizenhárom egyesület 125 versenyzője 
közel 260 nevezéssel regisztrált a VI. 
Keszthely Kupa Országos Ippon Shobu 
Karate megmérettetésre. A versenyen a 
karatékák küzdelmet és úgynevezett kata 
formagyakorlatokat, azaz előre meghatá-
rozott mozdulatsorokat is bemutattak. A 
szervező Budo Karate & Jujutsu Interna-
tional Szövetség elnöke, Shihan Bézsenyi 
Renáta elmondta, ezek a megméretteté-
sek azért fontosak, hogy az ország más 
egyesületeinek tagjaival is összemérhes-
sék tudásukat a versenyzők. A karatéval 
olyan értékeket tudnak felerősíteni, mint 
a jellem, becsület, akarat, önuralom, tisz-
telet – tette hozzá a szövetség alelnöke, 
Shihan Béres János. A harcművészet célja 
ugyanis az, hogy a technikákon keresztül 
fejleszteni tudja a személyiséget a test–
lélek–technika hármasán keresztül.

Négy fiatal pécsi egyetemista alapította az eMKvartett nevű formációt. A Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával tíz koncertet tudnak adni Zala, Baranya és Pest megyei zeneiskolákban. 

Keszthelyen is koncertezett  
az eMKvartett 

Építőipari brigád, 
25 éves tapasztalattal 

munkát vállal.
+36 30 4377 239(

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. december 3-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

Keszthelyen is felléptek a Festetics 
György Zeneiskolában, ahol többnyire 

amerikai szerzőktől származó műve-
ket játszottak el. Jazz, blues, átiratok és 

klarinétkvartettre írt darabok csendül-
tek fel. A jövendőbeli klarinéttanárok 

hangszerüket szeretnék 
népszerűsíteni. Vallják, 
mindig öröm, ha valaki 
elkezd tanulni valami-
lyen hangszeren. Vass 
Benjámin úgy fogalma-
zott: „A zenei nevelés 
egy olyan hozzátétel a 
gyerekek életvitelében, 
amivel csak még jobban 
tudnak fejlődni, mint ha 
nem tanulnának zenét.” 
A formáció két tagja 
korábban a keszthelyi 
zeneiskola tanulója volt, 
így még nagyobb öröm-
mel érkeztek a városba.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Keszthelyi Televízió Szolgáltató  

Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.) 

ügyvezetői teendőinek 
ellátására.

További részletek és a pályázati kiírás teljes  
terjedelemben megtalálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.
Nagy Bálint polgármester

A legfontosabb feladat most a középis-
kolákban a beiskolázás. A Közgazdasági 
Technikum a közösségi médiában, még 
podcast formájában is népszerűsíti kép-
zéseit. November második hetében pedig 
nyílt napon mutatkozott be az intézmény 
az általános iskolásoknak és szüleiknek. 
A kilencedik évfolyamon két osztályt indí-
tanak, 64 tanulóval. Pénzügyi-számviteli 
ügyintézőből 32 főt, logisztikai technikus-
ból és vállalkozási ügyviteli ügyintézőből 
pedig 16-16 főt iskoláznak be. 
A legutóbbi felvételi eljárásban három-
négyszeres túljelentkezés volt a különbö-
ző szakokra.
Páhi Sándorné Szalai Éva iskolaigaz-
gatótól megtudtuk, hogy a diákok által 
rangsorolt TOP10-es szakmák listáján két 
képzésük is szerepel. Az intézmény célja, 
hogy olyan szakemberek kerüljenek tőlük 
a munkaerőpiacra, akik tisztában vannak 
a pénzügyi élettel, a gazdasági tevékeny-
séggel. Mindemellett nagy előnynek és 
jó hívószónak tartják, hogy Keszthely és 
környéke olyan vállalkozásokat működtet 
és olyan lehetőségeket biztosít, ami a ná-
luk képzett szakmákat helyezi előtérbe.

Piacképes szakmák 
a Keszthelyi Közgazda-
sági Technikumban

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja 
a Keszthely, Kossuth Lajos u. 41. sz. alatt talál-
ható önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely főterén található, összesen 115 m2 
alapterületű (81 m2 földszinti és 34 m2 emeleti helyiségek) 
összkomfortos ingatlan. 
Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, keres-
kedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 301.536,- Ft/hó+áfa 
(az ettől eltérő tevékenységekre vonatkozó bérleti díj mértékét 
a 269/2020. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat tartal-
mazza). Az üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendég-
látó kerthelyiség céljára terület bérelhető. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. december 8. (péntek) 
12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgármestere részére 
kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2021. december 13. (szerda). 

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. december 7-éig 
megtekinthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható 
a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Keszthely Fő téri  
üzlethelyiség bérbeadása
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hamarosan a Kehida Termálban
BLACK FRIDAY HÉTVÉGE 

kehidatermal.hu

November 26-28.

Black Friday-os utalványaink csak korlátozott számban érhetôk el! 

Iratkozz fel hírlevelünkre vagy facebook oldalunkra, nehogy lemaradj!

Keszthely Város Polgármestere pályázatot hirdet 
a taxiállomáshelyek együttes igénybevételére vonatkozó 

közterület-használati szerződés megkötésére. 

Keszthely város közigazgatási területén található taxiállomáshelyek: 
1. a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza - 5 db hely
2. a Rákóczi tér déli oldalán található terület - 4 db hely
3. a Fő téri gyógyszertár előtti terület - 2 db hely
4. a Mártírok útján, az autóbusz-állomás északi oldala - 4 db hely

A közterület-használati hatósági 
szerződés megkötésére irányuló 
pályázatot annak kell benyújta-
nia, aki a közterületeket használ-
ni kívánja.

Pályázni jogosult minden termé-
szetes és jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaság és egyéb szervezet, 
intézmény, aki vagy amelynek 
a tagjai a tevékenység végzésére 
engedéllyel rendelkeznek.

A közterület-használat egy évre 
szóló határozott időtartamra jön 
létre. 

A jogviszony további feltételeire 
Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Keszthely 
város területén lévő taxiállomá-
sok igénybevételének rendjéről 
szóló 20/2021. (X. 29.) önkor-
mányzati rendeletében foglaltak 
az irányadóak.
A pályázati ajánlatok bírálati 
szempontjai, valamint a szüksé-
ges csatolandó dokumentumok 
az alábbiak. 

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

a) a pályázó nevét, elérhetőségét 
(telefonszám, e-mail) lakóhelyé-
nek, székhelyének címét, adóazo-
nosító számát,

b) a közterület igénybevételének 
célját,

c) a közterület helyének és a 
használat módjának,

d) a folytatni kívánt tevékenység-
hez szükséges hatósági engedé-
lyek másolatát,

e) a helyi adóhatóság igazolását 
arról, hogy lejárt helyi adótarto-
zása nem áll fenn,

f) vezetői jogosultság igazolását, 
külön a tevékenység végzésére 
vonatkozóan,

g) személytaxi-szolgáltatás tevé-
kenységére képesítéssel rendelke-
zik (engedélykivonat),

h) személytaxi-vezető vizsgalap, 
fényképes azonosító lap,

i) referenciaigazolás, hogy Keszt-
hely város közigazgatási területén 
mióta lát el személytaxis, sze-
mélyszállító szolgáltató tevékeny-
séget, illetve hogy a minőségi 
szolgáltatásra és a megrendelői 
igények maximális kiszolgálására 
milyen elképzelésekkel rendel-
kezik. 

A pályázónak nyilatkoznia kell 
arról, hogy a rendelet értelmében 
elvárt minimális közterület-hasz-
nálati díj megfizetését vállalja 
(2022. évre együttesen 412.500 
Ft/év, áfafizetési kötelezettséget 
nem keletkeztet). 
A pályázat elbírálása során előny-
ben részesül az a pályázó, aki 

vállalja, hogy a keszthelyi állandó 
lakosok részére a viteldíjból 5% 
kedvezményt biztosít. 

A szerződés megkötése megta-
gadható, amennyiben a pályá-
zónak Keszthely Város Önkor-
mányzatával szemben bármilyen 
jogcímen lejárt tartozása áll fenn.

A szerződés nem pótolja vagy 
helyettesíti a jogszabályban előírt 
egyéb hatósági vagy szakhatósági 
engedélyek beszerzését, mely a 
pályázó feladata.

A pályázatok beérkezési
határideje: 2021. november 30. 
(kedd) 12.00 óra. A pályázatot 
Keszthely város polgármestere 
részére kell benyújtani (8360 
Keszthely, Fő tér 1.). 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje 2021. december 3. (pén-
tek), melyet követően a pályázók 
írásban kapnak értesítést. 

A kiíró fenntartja azon jogát, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

További felvilágosítás a Keszthe-
lyi Polgármesteri Hivatal Közgaz-
dasági Osztályán (83/505-524) 
kérhető. 
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A megújult Kia Ceed család kategóriájának legjobb kapcsolódási 
funkcióival inspirál. A kompakt méretű Ceed, a sportos megjelenésű 
ProCeed és a praktikus Ceed kombi Plug-in Hybrid teszi ezt a triót  
a legstílusosabb és legegységesebb családdá.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A hirdetésben megjelenített gépjárművek üzemanyag-fogyasztása (súlyozott vegyes/vegyes): 1,3-1,5/4,6-7,4 l/100 km; CO2-kibocsátása (súlyozott vegyes/vegyes) 29-33/113-168 g/km. 
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési 
feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét 
mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

GGaaddááccssii  AAuuttóóhháázz  KKfftt..

8360 Keszthely, Tapolcai u. 54.
Tel: 83 511 040 | www.kiagadacsi.hu

Egy összetartó család.
Inspiráló kapcsolat. A megújult Ceed család.

www.nifty.hu

FELMÉRÉSTŐL-FELSZERELÉSIG

Nyitva tartás:  
hétfő szünnap 

kedd-péntek 9.30-16.00 
szombat 9.30-12.00

Bát aké a szerencse - karácsonyig elkészülhet!

AZ AKCIÓ DECEMBER 15-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Kárpitozást Kárpitozást 
         vállalunk!          vállalunk! -50%

Kifutó függönyök  Kifutó függönyök  
és sötétítők és sötétítők 

akár

kedvezménnyel

NIFTY LAKBERENDEZÉS
Keszthely, Georgikon u. 6. 
Tel.: 83/310-761

-30%

-30%
Vásároljon 
faliképet 

szeretteinek! 

BútorszövetBútorszövet


