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     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!

 

A keszthelyi Helikon Liget Egyesület hagyományos első adventi gyertyagyújtásán az egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Dr. Boldizsár Erzsébet elmondta: az ünnepvárás idején különösen nagy szerepe van 

a törődésnek, a gondoskodásnak. 
Azokban a napokban, amikor várjuk 
Jézus születését, ünnepeljük az isteni 
szeretetet és annak megnyilvánulását, 
hogy ő szeret minket, nekünk is el 
kell gondolkodni, mennyire figyelünk 
embertársainkra.  
Az ünnepi pillanatokban a református 
és katolikus egyház képviselői 
– Zichy Emőke lelkész és Mezei  
András plébános – szóltak a meg-
jelentekhez. Nagy Bálint, Keszthely 
polgármestere kiemelte: a korábbi 
évben nem volt lehetőség összejöve-
telekre. Az idén – ha óvatosan is – de 
nagyszabású városi programokkal is 
készül Keszthely az ünnepvárásra.
A szónoklatok után dr. Boldizsár  
Erzsébet és Nagy Bálint meggyújtot-
ták az első gyertyát.

Minden

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

péntek 19:15  a Keszthelyi Televízióban

Az ünnepvárás jegyében

Advent első vasárnapján elkezdődött a várakozás és a belső elvonulás időszaka. Az adventi időszak 
 legszebb programja a gyertyagyújtás. Keszthelyen az emberek a városi karácsonyfa és az adventi  
koszorú mellett gyűltek össze vasárnap, hogy együtt éljék meg az első fény megérkezését. 

Az Egry József Általános Iskola diákjainak ünne-
pi műsorával vette kezdetét az ünnepvárás idő-
szaka. Az iskolások műsorát követően Fazakas 
Z. Márton premontrei apát osztotta meg ünnepi 

gondolatait a lakossággal. Elmondta, hogy Isten 
közelségét most is megtapasztalhatjuk minden-
nap. Ahogy közeledik a szent éjszaka, akkor már 
nem a szimbólumok, nem a jelek, nem a koszorú 

gyertyái mutatják Isten közelségét, hanem egy 
gyermek. A magányosokra szánjunk időt, és 

törődjünk szeretteinkkel és magunkkal. Nem 
csak az ünnep időszakában, hanem egész évben. 

Tisztítsuk meg lelkünket, rakjunk rendet éle-
tünkben – tette hozzá.

Az apát és Nagy Bálint polgármester a lélekme-
legítő gondolatok után gyújtották meg a város 

koszorúján a hit jelképét, az első adventi gyer-
tyát. Azt követően a megújult városi betlehemet 

és a város lakosságát is megáldotta Fazakas 
Z. Márton. Felgyúltak az ünnepi fények, díszbe 
öltözött a város, és kezdetét vette az ünnepre 

hangolódás, a karácsonyvárás időszaka.

Fellobbant az első adventi láng

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

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 

állást hirdet
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Nagy Bálint polgármester felidézte a 2019-es évben tar-
tott nagy látogatottságú ünnepségeket, majd beszélt ar-
ról, hogy a Covid-járvány közbeszólt, de így is mindent 
megtettek, hogy adventhez méltó hangulatot teremtse-
nek a városban. Kiemelte: idén az oltási lehetőségeknek 
köszönhetően, kellő óvatossággal és elővigyázatossággal 
tartják meg a programokat. A gyertyagyújtásokat élőben 
közvetíti a Keszthelyi Televízió, aki úgy érzi biztonságos-
nak, az otthonról is tudja követni a programokat. 
Az első gyertyát Fazakas Z. Márton premontrei apát 
lobbantotta lángra, a másodikat dr. Udvardy György 
veszprémi érsek-metropolita, a harmadikat Steinbach 
József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli 
Református Egyházkerületének püspöke, a negyediket pe-
dig Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület 
püspöke gyújtja meg. 
A programok mellett az idei attrakció a gyermekek számá-
ra az ingyenesen használható, kétszáz négyzetméteres mű-
jégpálya. Izgalmas, sokszínű és minőségi a gasztronómiai 

kínálat, a street food ételektől egészen a mézes puszedliig, 
a forralt bortól a puncsig. Az alkalomra Hello Keszthely 
– Áldott karácsonyt! feliratú bögre is készült. A hagyomá-
nyokhoz híven a Fő téren látható lesz az óvodás és iskolás 
gyermekek által feldíszített tizenhárom kis karácsonyfa is.
A város díjköteles parkolói november 27-től 2022. január 
2-ig ingyenesen használhatók.

Idén elsősorban a keszthelyi gyermekekre, családokra, a helyi közösségekre gondoltunk az adventi 
ünnepségsorozat megszervezésekor, hogy biztosítsunk számukra jó hangulatú, minőségi szabad-
téri programokat, találkozási lehetőséget és méltó lelki készületet az ünnepvárás idején – hangzott 
el az adventi sajtótájékoztatón Keszthelyen.

További információ:
  www.keszthely.hu
  www.balatonszinhaz.hu
  www.facebook.com/hellokeszthely/

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

KARÁCSONYI VÁSÁR NYITVATARTÁS:
2021. 11. 26 - 2022. 01. 09. között: csütörtök - vasárnap 14.00-20.00

(kivéve 2021. 12. 24. és 2022. 01. 01)
2021. 12. 25-26: 14.00-18.00    2021. 12. 31: 14.00-02.00

NOVEMBER 27. (szombat)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 16.00 Fő tér:

 FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA MŰSORA
 17.00 Fő tér:

 HÓ-HAHÓ BÁBSZÍNHÁZ
 18.30 Fő tér:

 ANDORAI PÉTER & THE GRACEBAND

NOVEMBER 28. (vasárnap)
 15.00-17.00 Fő tér:

 FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
 15.00 Fő tér:

 ZSEBSZALMA EGYÜTTES
 16.30 Fő tér:

 KESZTHELYI ÉLETFA ISKOLA MŰSORA
 17.00 Fő tér, Városi Betlehem:

 I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja:
 Fazakas Z. Márton premontrei apát

 18.00 Fő tér:
 REGATTA EGYÜTTES

DECEMBER 3. (péntek)
 10.00 Gyermekkönyvtár:

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 17.00 Fejér György Városi Könyvtár:

 MUSICA ANTIQUA EGYÜTTES

DECEMBER 4. (szombat)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 16.00 Fő tér:

 VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM MŰSORA
 17.00 Fő tér

 „ELSŐ PUSZI” GYERMEKKONCERT
 18.30 Fő tér:

 SWING AND DANCE TRIÓ

DECEMBER 5. (vasárnap) 
  15.00-17.00 Fő tér:
 FANYŰVŐ JÁTÉKPARK

 15.00 Fő tér:
 BOLBA ÉVA ÉS A JAZZTERLÁNC

 16.00 Balaton Színház:
 ESTHAJNALCSILLAG kiállítás megnyitó

 16.30 Fő tér:
 RANOLDER JÁNOS ÁLT. ISKOLA MŰSORA

 17.00 Fő tér, Városi Betlehem:
 II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja:
 Dr. Udvardy György veszprémi érsek
 „EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT”
 a Katolikus Karitász figyelemfelhívó rendezvénye

 18.00 Fő tér:
 SÓLYOM SZÁRNYÁN
 koncert a Kormorán Együttes tagjaival

DECEMBER 6. (hétfő)
  16.00 Fő tér:
 A MIKULÁS HINTÓN ÉRKEZIK

 16.30 Fő tér:
 BRUMI BANDI BAND

 17.00 Fejér György Városi Könyvtár:
 „ÉKES-ÉDES AJÁNDÉKOK” 
 kiállítás megnyitó

DECEMBER 11. (szombat)
  14.00 Balatoni Múzeum:
 KARÁCSONYI CSALÁDI NAP

 15.00-17.00 Fő tér:
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

 16.00 Fő tér:
 BOOMBATUCADA DOBEGYÜTTES

 17.00 Fő tér:
 ZENÉS-VERSES MŰSOR RIBIZLI BOHÓCCAL

 18.30 Fő tér:
 KIRÁLY MARTINA DUÓ

DECEMBER 12. (vasárnap)
  15.00-17.00 Fő tér:
 FANYŰVŐ JÁTÉKPARK

 15.00 Fő tér:
 IGRICEK EGYÜTTES

 16.30 Fő tér:
 EGRY JÓZSEF ÁLT. ISK. MŰSORA

 17.00 Fő tér, Városi Betlehem:
 III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja:
 Steinbach József református püspök

 18.00 Fő tér:
 VÁSÁRY ANDRÉ

DECEMBER 14. (kedd)
  10.00 és 14.00 Balaton Színház:
 DIÓTÖRŐ gyermekszínházi előadások

DECEMBER 15. (szerda)
  17.00 Fő tér:
 ITT A TÉL!
 Mészáros Tamás koncertje

 18.00 Balaton Színház:
 ANDREA BOCELLI - MY CHRISTMAS
 koncertfilm vetítés

DECEMBER 16. (csütörtök)
  19.00 Balaton Színház:
 ANGYALOK ÉS PÁSZTOROK
 Sebestyén Márta és Andrejszki Judit
 adventi koncertje

DECEMBER 17. (péntek)
  10.00 Gyermekkönyvtár:
 A GYERMEKKÖNYVTÁR 
 KARÁCSONYFÁJÁNAK KÖZÖS DÍSZÍTÉSE

DECEMBER 18. (szombat)
 15.00-17.00 Fő tér:

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 16.00 Fő tér:

 BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES
 17.00 Fő tér:

 ÁLDÁS EGYÜTTES - gyermekkoncert
 18.30 Fő tér:

 GERGELY RÓBERT NOSZTALGIA MŰSORA
 19.00 Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika:

 HELIKON KÓRUS ÉS KIS SZENT TERÉZ 
 KÓRUS

DECEMBER 19. (vasárnap)
 14.00 Fő tér, Várkert:

 JÓTÉKONYSÁGI KTC ADVENT 2021
 A Keszthelyi Túravitorlás Club 
 adománygyűjtő rendezvénye

 15.00-17.00 Fő tér:
 FANYŰVŐ JÁTÉKPARK

 15.00 Fő tér:
 BÍRÓ ESZTER GYERMEKKONCERTJE

 16.30 Fő tér:
 ZÖLDMEZŐ UTCAI ÁLT. ISK. MŰSORA

 17.00 Városi Betlehem:
 IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 A gyertyát meggyújtja:
 Szemerei János evangélikus püspök

 18.00 Fő tér:
 DANI JÁNOS TRIÓ & KOZMA ORSI

DECEMBER 21. (kedd)
  18.00 Balaton Színház:
 KARÁCSONYI ÉNEK filmvetítés

DECEMBER 24. (péntek)
  14.00 Balaton Színház:
 ANGYALVÁRÓ FILMVETÍTÉS

 15.00 Magyarok Nagyasszonya 
 Plébániatemplom:
 PÁSZTORJÁTÉK

 16.00 Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika:
 PÁSZTORJÁTÉK

DECEMBER 26. (vasárnap)
  Belvárosi Múzeumok:
 KARÁCSONYI VARÁZSLAT
 Ajándék családi VIP belépők

DECEMBER 27-30.
  10.00-17.00 Festetics-kastély:
 MEGNYITJA KAPUIT AZ ÉSZAKI SZÁRNY

 11.00-15.00 Festetics-kastély:
 VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ

 Délutánonként Festetics-kastély parkja:
 TÉLI ÍZEK A KASTÉLYPARKBAN
 Sült gesztenye, kürtőskalács,  sütemények, 
 forralt bor és egyéb gasztronómiai csodák

DECEMBER 27. (hétfő)
  17.00 Festetics-kastély:
 KOMOLYZENEI KONCERT
 Pekár Zsuzsanna (hegedű) és 
 Farkas Berta (zongora)

 18.30 Kastélypark: 
 VAGABOND TRIÓ

DECEMBER 28. (kedd)
  17.00 Festetics-kastély:
 ANN AND RICHART MUSIC

 18.30 Kastélypark:
 BABOS-PILLER JAZZ DUÓ

DECEMBER 29. (szerda)
  17.00 Festetics-kastély:
 DÖRNYEI ROLAND ZONGORAKONCERTJE

 18.30 Kastélypark:
 BB DUO ZENEKAR

DECEMBER 30. (csütörtök)
  17.00 Festetics-kastély:
 KOMOLYZENEI KONCERT 
 Németh Bálint (tenor) és 
 Farkas Berta (zongora)

 17.00 Goldmark Károly Műv. Közp.: 
 CSÁNGÓ SZILVESZTER

 18.30 Kastélypark:
 SAXBEATZ

DECEMBER 31. (péntek)
 17.00 Fő tér:

 VÁROSI SZILVESZTER

JANUÁR 1. (szombat)
 17.00 Festetics-kastély:

 HAPPY DIXIELAND BAND HÉVÍZ

KORCSOLYAPÁLYA
 NYITVATARTÁS:
 2021.11.28.:  14:00-20:00
 2021.11.29-12.03.:  14:00-19:00
 2021.12.04-05.:  14:00-20:00
 2021.12.06-10.:  14:00-19:00
 2021.12.11-12.:  14:00-20:00
 2021.12.13-17.:  14:00-19:00
 2021.12.18-19.:  14:00-20:00
 2021.12.20-23.:  14:00-19:00
 2021.12.24.:  12:00-15:00
 2021.12.25-26.:  14:00-19:00
 2021.12.27-30.:  14:00-19:00
 2021.12.31.:  14:00-21:00
 2022.01.01-02.:  15:00-19:00

 DÍJMENTES KORCSOLYA KÖLCSÖNZŐ
 DÍJMENTES PÁLYAHASZNÁLAT

2021.2021.

 ÜNNEPI PROGRAMOK, KORCSOLYAPÁLYA, DÍSZKIVILÁGÍTÁS, FÉNYFESTÉS, 
TÉLI FINOMSÁGOK, VÁSÁROZÓK, BETLEHEM ÉS FOTÓPONTOK A FŐ TÉREN

2021. NOVEMBER 26-TÓL 2022. JANUÁR 9-IG
Advent & Karácsony KeszthelyenAdvent & Karácsony Keszthelyen

Nagy Bálint polgármester az adventi sajtótá-
jékoztatón hangsúlyozta: hálásan köszönik 
a Bakonyerdő Zrt. felajánlását, s köszönik 
a Szindekovics Kft.-nek, hogy darujukkal a 
helyére emelték a fát. Hozzátette: köszönik a vá-
rosgondnok közreműködését, valamint a VÜZ 
Kft. munkatársainak, hogy befaragták a talpba. 
A karácsonyfán egyébként mintegy háromezer 
izzó világít, igazi ünnepi hangulatot biztosítva a 
város központjának.
A várost 5.910 méter égősor, összesen 59.100 
égő díszíti, s ezenkívül hatvan világító motí-
vumot és kandeláberdíszt helyezett ki a VÜZ 
Kft. A megszokott módon épületfényfestést is 
megcsodálhatnak az érdeklődők a város köz-
pontjában.

Az idén is közösségi összefogással 
érkezett meg Keszthely főterére a város 
karácsonyfája. A tizenegy méter magas 
lucfenyő értéke szállítással együtt meg-
közelítőleg félmillió forint. 

Bibliai állatszob-
rokkal bővült a 
városi betlehem.
Az adventi sajtó-
tájékoztatón Nagy 
Bálint polgár-
mester kiemelte: 
2020-ban a polgár-
mesteri keretből 
megújult a keszt-
helyi betlehem és a 
háttérdekoráció is, 
de az akkori nehéz gazdasági helyzet nem tette lehetővé, hogy 
az eredeti tervek szerint bővüljön a betlehemi szoborcsoport, 
így tavaly csak a Szent Család készült el és volt megtekinthe-
tő 150 centiméter magas szobrok formájában. Idén bővíteni 
tudták a városi betlehemet, kiegészítették azt bibliai állatszob-
rokkal, így komplexebbé vált a betlehemi jelenet. Hozzátette: 
fontosnak tartják, hogy kereszténységünk jele, a Jézus szüle-
tését bemutató betlehem is méltó módon legyen bemutatva 
Keszthelyen.

Hello Keszthely – Áldott karácsonyt!

Tizenegy méteres fa,  
háromezer izzóval

Bővült a városi  
betlehem

A második gyertyagyújtással tartják a Katolikus Karitász „Egymillió csillag a szegényekért” rendezvényt, mely 
a szolidaritási hét országos megnyitója is lesz. Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazga-
tója elmondta: figyelemfelhívó akcióról van szó, mely ráirányítja a figyelmet a környezetünkben élő rászoru-
lókra. A gyertyák megáldása, osztása után szentmisére kerül sor.

Egymillió csillag a szegényekért
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A második világháború végén a Vörös Hadsereg 
által elfoglalt területekről kezdődtek meg az elhurco-
lások Magyarországon. A kényszermunkatáborokba 
azok kerültek, akiket a magyar hatóságok közremű-
ködésével a szovjet hadbíróságok elítéltek háborús 
bűntett vádjával, legtöbbször ártatlanul. Becslések 
szerint mintegy 800 ezer magyar állampolgárt de-
portáltak. A lágert megjárt apósa emlékére írt versét 
mondta el Bajzik Lajosné a városi megemlékezésen, 
majd a város elöljárói és a megjelent civilek is fejet 
hajtottak és elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Az eseményhez kapcsolódóan megnyílt a Balaton 
Színházban A pokol bugyrai… „málenkij robot” és 
Gulág című időszaki kiállítás. Dr. Sölch Gellért, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes állam-
titkára a megnyitón úgy fogalmazott, akiket deportáltak, mindannyian hazánkért és a jövő nemzedékéért is megszenvedtek, 
ezért még nagyobb tisztelet illeti az elhurcoltakat. Beszédében hangsúlyozta, az ott történt eseményekről sokáig hallgatniuk 
kellett az érintetteknek, ezért volt fontos feladata a kutatóknak, hogy felgöngyölítsék és bemutassák a múlt tragikus sorsait. 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, feladatunk és kötelességünk, hogy emlékeztessük a fiatalabb gene-

rációt azokra a borzalmakra, amelyek megtörténhettek a múltban. 
Hozzátette: bár a múltról van szó, figyelni és tenni kell azért, hogy a 
történelem ne ismételhesse meg önmagát. A kiállítás megtekintésével 
olyan sorsokról olvashatnak az érdeklődők, melyeket ma már el sem 
tudnánk képzelni – fogalmazott.
A kiállítás tablóit a Szabadságvédő Alapítvány állította össze Magyar-
ország Kormánya támogatásával. Budapesten debütált a Ferencvárosi 
pályaudvar mellett található Málenkij Robot Emlékhely homlokzatán. 
Sokan tekintették ott meg a molinókra nyomtatott tárlatot, ami most 
Keszthelyre került, és egészen jövő év februárjáig látható. A megemlé-
kezés végén az érdeklődők megtekinthették az Örök tél című filmet.

A POKOL BUGYRAI… 
„MÁLENKIJ ROBOT” ÉS GULÁG

A Szovjetunióba elhurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapján a Várkertben tiszte-
legtek a megemlékezők, a Balaton Színházban pedig megnyílt A pokol bugyrai… „málenkij robot”  
és Gulág című időszaki kiállítás. 

Keszthelyen immár második éve 
valósul meg civil összefogás-
ban az akció. A Szent Erzsébet 
Alapítvány udvarán lévő állvány-
ra bárki vihet olyan kabátokat, 
amelyek jó állapotban vannak, de 
a családban már nem használják. 
Ugyanígy lehetőségük van innen 
meleg ruhát választani azoknak, 
akik szűkös anyagi forrásaik 
miatt nem tudják megengedni 
maguknak, hogy újat vásárolja-
nak. 

A kezdeményezést Keszthely 
önkormányzata is támogatja. 
Vozár Péterné alpolgármester 
elmondta, a város számára min-
dig is kiemelt jelentőséggel bírt a 
jótékonykodás. 
Fontos tudni, hogy az állványon 
lévő kabátok közül nemcsak 
a Szent Erzsébet Alapítvány 
ellátottjai válogathatnak, hanem 
bárki. Azok, akik adományozná-
nak, ugyanitt akaszthatják fel a 
kabátokat a vállfákra.

A téli hidegben nagy segítség a rászorulóknak a meleg ruha. Országszerte számos városban helyeznek ki 
ingyen elvihető télikabátokat azoknak, akik anyagi lehetőségeik miatt nem tudják ezeket megvásárolni. 

Télikabát a rászorulóknakTélikabát a rászorulóknak

A napirendi pontok elfogadását köve-
tően zárt ülés következett, melyen a 
Keszthelyi Életfa Óvoda vezetőjének 
nyugdíjazás iránti kérelmét tárgyalták. 
A nyílt ülésen elsőként a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendelet módo-
sításáról döntöttek, majd rendeletter-
vezetet fogadtak el az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról. Napirendre került a 
polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jövő évi illetményalapjá-
ról szóló rendelet megalkotása. A városi 
térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről 
is tárgyaltak. A tervezett harmincegy 
kamera működtetése, a felvételek keze-
lése és tárolása miatt szükséges rendele-
tet alkotni a városvezetésnek.
A VÜZ Kft. benyújtotta a város téli 
útüzemeltetési tervét. Az előterjesztés 
szerint az anyagi források és az esz-
közállomány is biztosított, a gépszemle 

megtörtént. Rendkívüli hóhelyzet 
esetén a HUSZ Kft.-t is bevonják a 
hó- és síkosságmentesítési munkála-
tokba. Mintegy hatvanöt kilométernyi 
önkormányzati kezelésű úton és közte-
rületen kell ellátni ezeket a feladatokat. 
Intézkedési tervet fogadtak el a kép-
viselők a jövő évi turisztikai szezonra 
való felkészülésről. Az előterjesztés az 
elmúlt év beszámolója mellett tartal-
mazta Keszthely turizmusfejlesztésének 
szakmai tervét is, ami olyan elképzelé-
seket vázol fel, melyek csökkenthetik a 
szezonalitást az idegenforgalomban.
Döntés született közterület elneve-
zéséről: a Fodor és a Georgikon utca 
közt húzódó Ságvári közt Csengey 
Dénes sétánynak nevezik el. A tanács-
kozás utolsó pontjában a kulturális és 
turisztikai intézményrendszer fejlesz-
téséről tárgyaltak. Az előterjesztés 
szerint a Goldmark Károly Művelődési 

Központ vezetői teendőinek ellátására 
egy érvényes pályázat érkezett, míg a 
Fejér György Városi Könyvtárnál nem 
nyújtottak be pályázatot. A testület 
érvénytelennek nyilvánította a pályáza-
tokat. Az intézményeket jövő év végéig 
az igazgatóhelyettesek irányítják. Azt 
tervezik, hogy 2023-tól integráltan, 
egy-egy önálló szakmai egységként 
működnének az intézmények.  

Interpellációt nyújtott be Molnár 
Tibor. A KÉVE képviselője a sörház 
és a Kísérleti utcai projektek aktu-
alitásairól és visszafizetési kötele-
zettségekről tett fel kérdéseket a 
polgármesternek. Nagy Bálint rész-
letes tájékoztatást adott, melyben 
elhangzott, hogy az óvoda esetében 
a napokban írnak ki közbeszerzést. 
Cél, hogy a fejlesztés minél előbb 
befejeződjön. Molnár Tibor elfogad-
ta a polgármester válaszát.

Sétányt neveztek el 
Csengey Dénesről

Megemlékezéssel kezdődött a keszthelyi képviselő-testület 
novemberi soros ülése. Egyperces néma felállással tiszteleg-
tek az egy éve tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Ifi Ferenc 
képviselő, bizottsági elnök emléke előtt.

Idén a központi helyen lévő Balaton utca is sorra került, mely a város egyik nagyon forgalmas, 
rossz állapotú szakasza volt. A napokban az aszfaltozást végezte a kivitelező. Megtudtuk, a mun-
kálatok során két közműcsere, útburkolat- és járdafelújítás is megvalósult. A Balaton utca felújí-
tása nyár végén kezdődött. Miután a DRV és az E.ON közműcseréi befejeződtek, indulhatott az 
útburkolat és a járda felújítása. A városvezetés ezúton is köszöni az érintettek türelmét.

Keszthelyen a költségvetésbe évek óta betervezi az önkormányzat több helyi utca felújítását. 

Csengey Dénesnek életében jelent meg regénye, esszéje, 
novellája és dalok is, amelyeket Cseh Tamásnak írt. Korai, 
1991. április 8-án bekövetkezett halála után prózamondó 
versenyt is neveztek el róla. Színházi művei most kerültek 
összefűzve kiadásra. Csengey Dénes három monodrámáját 
Keszthelyen is bemutatták a Fejér György Városi Könyv-
tárban. Csengey Dénes pályájának kezdetén jelentős műfaj 
volt a monodráma, a kiadásukra azonban több mint har-
minc évet kellett várni. A kötetbemutatón Csengey Dénes 
fia, Csengey Balázs elevenítette fel édesapja legismertebb 
művét, a Mélyrepülést. Ez Cseh Tamás egyetlen olyan 
albuma, aminek dalszövegírója nem Bereményi Géza volt. 

Ebből színpadi mű is készült, amelyben a dalokkal tükröt 
tart a kor társadalmának. De aktualitása mára sem veszített 
az érvényességéből. A magyarok vívódásáról, a szabadság 
szüntelen kereséséről művészi szabadsággal írt Csengey 
Dénes.
A Könyvműhely gondozásában megjelent kötetről a szer-
kesztővel Szálinger Balázs József Attila-díjas költő beszélge-
tett. Kiderült, hogy a három irodalmi alkotás – bár más-
más évben született – sok ponton kapcsolódik egymáshoz. 
Az író pályájának első jelentős műveiben nem csupán a 
függetlenséget, a szabadságot kereste. Próbált utat keresni 
az embertelen helyzetekben emberi tartásának is. 

Már olvasható Csengey Dénes három monodrámája

Megújult a Balaton utca



Kilencszáz éves premontrei küldetés

PortréBalatoni KRÓNIKA

A kilencszáz éves premontrei küldetésről, életre szóló kihívásról, keszthelyi tervekről 
és az adventi üzenetekről is beszélgettünk Fazakas Zoltán Márton csornai apáttal.
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– Az alapításának 900 éves jubileu-
mát ünneplő premontrei rend évében 
engedje meg, apát úr, hogy bővebben 
megismerjék Keszthely térségében!
– Születtem 1974. július 4-én Szent-
egyházán, szüleim negyedik gyerme-
keként. Általános iskoláimat Lövétén 
végeztem, gimnáziumba a szentegy-
házi Gábor Áron Líceumba jártam. 
A kötelező katonai szolgálat után 
1999-ben beléptem a premontrei rend 
csornai apátságába. Hittanár-nevelő 
szakon szereztem diplomát a budapes-
ti Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskolán. Teológusi diplomámat 
a római San Anzelmo Egyetemen 
szereztem. 2013-ban történelemtanári 
diplomát szereztem a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen. Tizenhét éve taní-
tok hittant a Szombathelyi Premontrei 
Rendi Szent Norbert Gimnáziumban. 
Három osztálynak voltam osztályfő-
nöke, illetve az intézmény igazgató-
helyettese. Jelenleg is tanítok. Mind-
emellett a Csornai Premontrei Apátság 
elöljárója vagyok, mely apátság három 
iskola fenntartójaként működik, illetve 
lelkipásztori szolgálatunkat huszonkét 
településen végezzük, három egyház-
megyében.
– Keszthelyen a premontrei rend ne-
gyedik éve működtet középiskolát. Mit 
kell tudni erről a szerepvállalásról?
– Tudni nem kell semmit, csak szerin-
tem illik, ugyanis a premontrei rend 
1802 óta meghatározó kultúraformáló 
volt a városban, és ennek hatásait, bár 
mindent megtettek a cél érdekében, 
még a negyvenéves kommunizmus 
alatt sem tudták eltüntetni. Mai 
szerepvállalásunk is legalább ennyi 
gáncsoskodást kell hogy elviseljen, de 
ez minket nem tud megakadályoz-
ni; zavarni zavar, de nem gátol. Az 
egyház, így a premontreiek is mindig 
egy magas színvonalú nevelő-oktató 
munkát végeztek ahhoz a korhoz mér-
ten, amelyben éltek. Mikor szerepet 
vállaltunk újból Keszthely közne-
velésében, akkor hármas küldetést 
éreztünk: először is egy történelmi 
helyszín újraélesztését, egy még élő 
közösség (öregdiákjaink) támogatását 

a folytatás reményével, másodszor a 
szociális missziós nővérek két évti-
zedes munkájának a megmentését, 
hiszen ők már nem tudták fenntartani 
az intézményt. A harmadik pedig, 
hogy mi egy tanítással is foglalkozó 
rend vagyunk, mindig meg kell látni 
a lehetőséget, ennél jobbat és szebbet 
nem tehetünk, mint fiatalokat neve-
lünk-tanítunk a keresztény életvitelre, 
tudományra, értékrendre, természe-
tesen ennek kihívásaival együtt. Talán 
ennek alátámasztására hozhatom 
példának a rezi általános iskolát, az is 
a rend fenntartásában működik, mert 
úgy gondoltuk, hogy érdemes egy 
falu iskolájában is mindezt megtenni. 
Mindezek alapján mondhatom, hogy 
úgy látjuk, az egyházi iskolára igény 
van, nem is kicsi; hogy Keszthelyen ez 
2017-ben egy kicsit „furcsán” hatott, 
az egy másik interjú témája lehet, de 
nem az igény hiánya volt a legfőbb 
oka, ezt már akkor is és most kijelent-
hetem. 
– A premontrei rend jubileumát 
ünnepli. Nagyszabású programokkal 
ünnepelnek?
– Nagyon szép év van mögöttünk, 
rengeteg esemény zajlott, tudomá-
nyos konferenciák, könyvkiadások és 
bemutatók, épületátadások, művészi 
előadások, iskolai, plébániai progra-
mok, gyalogos, biciklis és járműves 
zarándoklatok, kiállítások stb. Nem 
vállalkozom a teljes felsorolásra, igaz, 
olyan is volt, amit a Covid-helyzet 
miatt nem tarthattunk meg, vagy 
nem úgy, ahogy azt szerettük volna. 
Mégis talán a legjobban összegzi, 

amit Jos Wouters, rendünk általános 
apátja mondott: „Ti, magyarok nagyon 
szépen ünnepeltetek, köszönöm nektek 
ezt a nagy munkát, amivel a 900 éves 
premontrei küldetést így felmutattátok 
a magyar népnek.” Számomra ez több 
volt, mint dicséret. 
– Milyen terveket szövögetnek Keszt-
helyen?
– Keszthelyi terveink? Igen, vannak, 
nem titkoljuk, de még korai lenne 
nyilvánosságra hozni. Szakiskolánk 
létszáma az elmúlt négy év alatt 
megtöbbszöröződött, más irányokat, 
utakat, profilokat kerestünk. Nyilván 
a fentiek alapján ez lépésre késztet 
bennünket. Ugyanakkor tudatosan 
törekszünk arra, és kérem az iskola 
közösségétől, hogy markánsan vegye-
nek részt Keszthely város társadalmi, 
kulturális és iskolavárosi életében. 
Egyáltalán legyenek „minden jó 
ügyért készen”!  És nem mondok újat, 
a türelem ezen a téren is rózsát terem. 
– Ön gyújtotta meg Keszthelyen az 
idei első adventi gyertyát. Hogy látja, 
mit üzen ma az advent az emberek-
nek?
– Valóban engem ért a megtiszteltetés, 
és Nagy Bálint polgármester úr kéré-
sének örömmel tettem eleget. Hogy 
kinek mit jelent az adventi időszak, 
azt mindenki magának kell, hogy 
megfogalmazza. A keresztény em-
bernek egy nagy megerősítést, hogy 
a várakozásunk beteljesedik. Hogy az 
Isten annyira törődött velünk, hogy 
vállalta emberi sorsunkat, az esendő, a 
szegényes, a néha nehéz emberi sorsot. 
Számomra a lelki feltöltődés idejét 
jelenti a maga gyönyörűséges szokása-
ival, a lelki megfiatalodást, a mások-
kal való szolidaritás megélését, hogy 
kézzelfoghatóan megjelenik az emberi 
jóság és szépség közöttünk, és ennek 
következtében, ha csak egy kicsit is, de 
igenis jobb hely lesz a világ, és benne 
Keszthely is. Még a sokat szidott és 
kritizált „mai világban”. Ezt megélni, 
megtapasztalni és továbbadni – legyen 
ez a 2021-es esztendő adventi feladata!
Isteni kegyelemben és emberi 
jóságban gazdag adventot kívánok!



– A rendelőintézetben a háziorvosok 
oltanak, sokan tőlük kapják meg a 
harmadik vakcinát, de természete-
sen az elsőt és másodikat is lehet 
kérni. Az oltópont a kórházban 
működik két (plusz egy tartalék) 
csoporttal. Ide előzetes regisztráció 
nélkül lehet menni oltatni – tette 
hozzá. – Információink szerint a 
városban is sok a fertőzött, naponta 
növekszik a számuk. Folyamatosan 
érkeznek az emberek elsősorban 
felső légúti panaszokkal. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy ha valaki 
ezeket tapasztalja magán, akkor 
covidos is. Mindenesetre, aki köhög, 
folyik az orra, s egyéb tüneteket is 
tapasztal, és feltételezheti, hogy 
megfertőződött, annak érdemes 
orvoshoz fordulnia. A teszt az, ami 
biztosan kimutatja a fertőzést. 
Akinél kiderül, hogy elkapta a be-
tegséget, annak a jelenlegi szabá-

lyok szerint tíz napra kell kötelező 
karanténba vonulnia, a közvetlen 
kontaktoknál pedig több tényező 
(oltások száma stb.) alapján dől el, 
hogy mi a teendő.
Keszte Gábor azt mondja, ha valaki 
még nem adatta be a vakcinát, az 
jobb, ha megteszi. De felhívja az 
oltottak figyelmét is arra, hogy 
legyenek óvatosak, vigyázzanak 
magukra.
– Tudjuk, hogy ha valakit beoltottak, 
még megfertőződhet. Ez esetben 
azonban a tünetek enyhébben 
jelentkeznek. Persze az is elfordul-
hat, hogy mindenféle tünet nélkül 
zajlik le a betegség. Azt tudom 
tanácsolni, hogy mindenki legyen 
óvatos, akit még nem oltottak be, 
az mielőbb kérje a vakcinát. Ahogy 
az oltatlanok, úgy az oltottak is 
vigyázzanak magukra. Kerüljék pél-
dául a tömeget, s bár nem kötelező, 
szabadtéren is hordják a maszkot. 

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Ahogy országszerte mindenütt, 
úgy Keszthelyen is zajlik az 
oltóhét. Keszte Gábor, az Alap-
ellátási Intézet igazgatója azt 
mondja, a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az idősek zöme már 
beadatta a harmadik vakcinát. 
De a fiatalok és a középkorúak 
közül is sokan jelentkeznek az 
oltásért.

Folytatódik a borostyán-mentesítés
Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki részt vett a VÜZ Kft. 
által meghirdetett borostyánmentesítési 
akcióban! A városszépítő kezdeményezés 
sikerére való tekintettel a borostyánmen-
tesítés folytatódni fog. Kérjük, akik most 
szeretnének lakóhelyükhöz közel vagy az 
egyik zöldterületen mentesítést végezni, 
a továbbiakban is jelezzék azt ügyintéző-
inknek.
Tegyük közösen szebbé városunk utcáit 
és zöldterületeit! 
               Köszönettel: VÜZ Kft.
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Az idén a járványhelyzet miatt az élelmiszer helyett 
szentképekkel örvendeztették meg a belvárosban 
sétálókat. A csoport a Fő téri templom és a Babamúze-
umnál lévő emlékhely között több állomáson is meg-
állt. Itt felelevenítették az Árpád-házi szentek életét és 
tevékenységét. 
A KÉSZ tagjai minden évben a Babamúzeum előtt lévő 
szobornál hajtanak fejet a magyar királylányok előtt. A 
szoborcsoportot Turi Török Tibor készítette, aki maga is 
rendszeres résztvevője az eseménynek.

Az Erzsébet-napi séta résztvevői egyetértenek abban, 
hogy az Árpád-házi szentek ma is példát mutathatnak 
önzetlenségből, jótékonyságból és szerénységből.
A résztvevőket a séta után vendégséggel várták.  
A Babamúzeum előtt Turi Török Tibor szervezett agapét 
a csoport tagjainak.

Szent Erzsébet életére és tetteire emlékezett 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 

Keszthelyi Csoportja. A szervezet minden év-
ben megszervezi Erzsébet-napi sétáját, ame-
lyen az Árpád-házi királylányhoz hasonlóan 

pogácsát osztanak a járókelőknek.

Népszerűsítették  
a vendéglátós szakmákat

Mára már a VSZK öt 
technikusi, valamint három 
szakképzési kínálatból 
választhatnak a leendőbeli 
elsősök. A lehetősége-
ket nyílt nap keretében 
mutatták be az iskolában. 
Az ételkészítés rejtelmeibe 
olyan neves személyek is 
beavatták a pályaválasztás 
előtt álló fiatalokat, mint 
Vomberg Frigyes. A hazai 
gasztronómia és az oktatás 
megújításának egyik élhar-
cosa a „Kifőzzük a jövőt” 
című projekten belül kapott 

meghívást. Ennek célja, 
hogy a pályaválasztás előtt 
álló fiatalokat korosztá-
lyuknak megfelelő csator-
nákon és nyílt napokon 
ismertessék a vendéglátó-
szakmákkal. Az eseményen 
Fisli István igazgató beszá-
molt az iskola működéséről 
és a képzési lehetőségekről. 
A VSZK-ban jelenleg a 
szakács, a cukrász, a pin-
cér–vendégtéri szakember 
mellett turisztikai és sport-
ágazati oktatásban is részt 
vehetnek az érdeklődők.

Szent Erzsébet ma is példát mutat

A fotózás szerelmeseinek 
alapítottak klubot

Megalakult a Fotóklub 
Keszthely. A fotózás sze-
relmeseinek havi szinten 
szerveznek személyes 
találkozót, ahol gyakorlati 
fogásokat sajátíthatnak el, 
vagy neves fotográfusok 
előadásait hallgathatják 
meg. Az új társaság tagjai 
között vannak olyanok, 
akik hobbiszinten, de 
évek óta folytatják ezt a 
tevékenységet. Akadnak a 
csapatban olyanok is, akik 
érdeklődnek a fotográfia 

iránt, azonban még teljesen 
kezdők. A klub célja, hogy 
a tapasztaltabbak és a 
kezdők együtt tanulhassa-
nak, hiszen a közösségben 
végzett tevékenység előnye 
lehet, hogy egymástól 
leshetnek el praktikákat a 
csoport tagjai. 
A klubhoz bármikor lehet 
csatlakozni, a következő 
találkozóig a Fotóklub 
Keszthely közösségi olda-
lán találhatnak információt 
az érdeklődők.

Oltottan is vigyázni kell  

Keszthelyen is erősödik a koronaví-
rus-járvány terjedése, jelenleg 339 
aktív fertőzöttről tudnak. 
A város polgármestere, Nagy Bálint 
közleményt adott ki, melyben a 
következőket írja: „A város szinte 
valamennyi oktatási intézménye 
érintett, és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai közül is sokan vannak 
otthon COVID fertőzés miatt. Éppen 
ezért a biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtése és a 
közösségi érintkezések számának 
csökkentése érdekében, 2021. no-
vember 26. napjától az önkormány-
zati ügyfélfogadás határozatlan 
ideig csak telefonon, elektronikus 
úton, vagy ügyfélkapun keresztül 
lehetséges. 

Kérem, hogy továbbra is tartsuk 
be a járványügyi előírásokat! A 
betegeknek mielőbbi gyógyulást 
kívánok! Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!”
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– hamarosan kész a második ütem is

Már korábban átadták a Sármellék felé 
vezető 76-os úton azt a körforgalmat, 
ami a gyorsforgalmi út északnyugati 

végéhez kapcsolódik. Az autósok itt 
tudnak majd le-, illetve felhajtani a 
kétsávos útszakaszra, ami a korábban 

átadott holládi körforgalomig vezet. A 
kivitelezőnek 2022. január 31-ig le kell 
zárnia a munkálatokat, hogy a műszaki 

átadás, majd a forgalomba 
helyezési eljárás elkezdőd-
hessen.
Kiss Boglárka, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
szóvivője elmondta: „Az út-
burkolati rétegek építése teljes 
mértékben befejeződött. Út-
burkolati jeleket fest fel a kivi-
telező, a táblázások történnek 
most, illetve a vadvédő kerítés 
kiépítés van folyamatban.”
Az M76-os gyorsforgalmi út 
mellett készen van a Balatoni 
Bringakör itteni szakasza is, 
amely három méter szélesség-
gel újult meg.

Egy héten át a Helikon Kastélymúzeumban, majd a gyenesdiási egykori bánya területén forgattak 
jeleneteket a Hadik című magyar filmhez. A nagyszabású alkotás Hadik András életét mutatja be. 

Keszthelyt is láthatjuk majd a Hadik-filmben

A látványos huszárfilmben a legendás hadvezér 
merész berlini portyája mellett arra is választ kap-
hatunk, hogyan vált Mária Terézia legfőbb hadvezé-
révé Hadik, hogyan alakult a karrierje.  
A Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsá-
ga 1,6 milliárd forint gyártási támogatást szavazott 
meg az 1757-ben játszódó mozifilmnek. Három-
százan dolgoznak a tökéletes alkotás megvalósítá-
sán, azonban Keszthelyen a szűkebb, 150 fős stáb 

dolgozott. A Hadik című film várhatóan 2022 decemberé-
ben kerül a hazai mozikba. A főbb szerepekben Trill Zsolt és 
Horváth Lili mellett láthatjuk többek között Szabó Győzőt, 
Molnár Áront, Reviczky Gábort, Gáspár Sándort, Forgács 
Pétert vagy Mucsi Zoltánt. A film producere dr. Nagy Endre, 
rendezője pedig Szikora János. A forgatókönyvet Kis-Szabó 
Márk írta.

M76
Hamarosan elkészül az M76-os gyorsforgalmi út második üteme. A Balatonszentgyörgy és Sármellék 
közötti közel három kilométeres szakasznál már a befejező munkálatokat végzi a kivitelező. Ideális 
esetben márciusban már átadják az utat.



14 Balatoni KRÓNIKA   2021. December 3. 152021. December 3.   Balatoni KRÓNIKA

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

SZINTÉN NEM
KÖZSÉG

SZOMBAT-
HELYNÉL

LITER

BABITS MI-
HÁLY VERSE
(KÉT SZÓ)
MOZDU-
LATLAN

ELŐDJE
RŐTVAD

MAGUNKBAN
TARTJUK

AZONOS
BETŰK
LOHOL

HIBÁS RÉSZ!
MIHELYT

REMÉNYRE
JOGOSÍTÓ

TESTÜNK
VÁZANYAGA

HABZSOL
LOMBOS
NÖVÉNY
FIÚ, FIA,
ANGOLUL

TETSZÉS
SZERINTI
HELYEN

A
MÜLLER
PÉTER

GONDOLATA
1. RÉSZ

ROMÁN
FÉRFINÉV

A GONDOLAT
3. RÉSZE

KIVÁLOGAT-
JA A JÓT

ELVÁG

TÖRTÉ-
NELEM

ANGOL BA-
ROKK KÖLTŐ

(JOHN)

SZÉTMÁLLIK

KORÁBBI
CÉGFORMA,

RÖV.
PARADI-
CSOM

LATIN ÉS
KÉS

LÉNYEGE
MAGAM

NYITVA,
ANGOLUL

TELEPÜLÉS
MÉLYEBBEN

FEKVŐ RÉSZE

ANTONOV
GÉPEK

BETŰJELE
ÁTLAGOS,
RÖVIDEN

ÉTVÁGY

HÍDVERŐ
KATONA

GURUL A
NEVETÉSTŐL

A GONDOLAT
2. RÉSZE

NŐI NÉV

EGY FALAT
KRÉMES!
BARANYA
MEGYEI
KÖZSÉG

TENGERSZEM
... SÁMUEL;
ÁRPÁD-HÁZI

MAGYAR
KIRÁLY

ZSÚFOLÁSIG
ÉLETFOLYA-
MATOKKAL
KAPCSOLA-

TOS ELŐTAG
ESZIK

RÁSZÁNJA
MAGÁT

ÁBÉCÉNK
ELSŐ BETŰJE

SAJNÁL-
KOZIK

MÁKHÉJ
KÖZEPE!

LEVÉLEN
AJÁNLOTT

MAUGLI
KÍGYÓJA

BÓR
VEGYJELE

ÁTMÉRŐ
JELE

GYŰSZŰNYI

RÓMAI
ÖTVENES

PÁRATLANUL
KIÜT!

IDŐ JELE

SPORT-
EMBER M

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

VÉRADÁSOK 
DECEMBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház vérel-
látója 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), 28-án (14–17) a vérellá-

tóban lesz véradás. December 2-án 
(14–18) Zalaapátiban, a falumúzeum-

ban, 9-én (16–18) Felsőpáhokon, a mű-
velődési házban, 16-án (14–18) Héví-

zen, a Hotel Európában (FIT/Spinning) 
várják a véradókat.

Az építészszakmai elismerésre 2018-tól lehet pályázni, 
az elmúlt évben a keszthelyi Castelli-villa volt a lakó-
ház kategória nyertese. Az eredeti állapotban felújított 
épületen jól látható az az építészeti remek, ahol a múlt 
találkozik a jelennel. A ház a Pálfi család meghitt 
otthona. A felújítása során nemcsak a régi építészeti 
stílus megtartására, annak az újjal való ötvözésére 
törekedtek, hanem az élhető környezet kialakítására, a 
használati igények kielégítésére is. 
Az 1900-as években épült villa udvarában tartott sajtótá-
jékoztatót a Zala Megyei Kormányhivatal állami főépíté-
sze, Lengl Zoltán, aki a bírálóbizottságnak is tagja. Mint 
hangsúlyozta, elsősorban építészeknek szóló pályázatról van 
szó. 2013. január 1-je után használatba vett új épületekkel, 
bővített, illetve felújított épületekkel lehet pályázni, me-
lyek ellen építésfelügyeleti eljárások nem indultak, vagyis 

esetükben teljesen szabályos volt a kivitelezés. Fő célja a pá-
lyázatnak, hogy összegyűjtse a balatoni üdülőkörzetben az 
olyan példaértékű épületeket, amiket előtérbe helyezve lehet 
preferálni az építtetők felé, ezzel is segítve a munkájukat.
Lengl Zoltán hozzátette: 2021-ben is lakó-, középület és 
gazdasági, valamint üdülőépület kategóriákban írták ki az 
Év Balatoni Háza pályázatot. A beadási határidő december 
15-e. Az elmúlt év díjazottjait a Balaton Színházban novem-
ber 19-től kiállításon láthatja az érdeklődő. 

A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szö-
vetséggel immár negyedik alkalommal hirdette 
meg az „Év Balatoni Háza” pályázatát több kate-
góriában. Veszprém, Somogy és Zala megyéből, 
a Balaton-parti településekről várnak jelentke-
zőket. 

Az Év Balatoni Háza
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SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig
Adventi nyitva tartás: H-P: 8-18, Szombat: 8-16, Vasárnap: 9-14

Diego Keszthely

Spices herbs konyhai 
szőnyeg 
50x140 cm 6.990,-Ft/db

Velvet Plissé behúzó 
szalagos sötétítő 
készfüggöny   
ezüst, menta és mályva 
színben kapható 
140x250cm 9.990,-Ft/db

Mohi jeans szőnyeg   
50x80 cm 6.990,-Ft/db

Egyéb kedvezménnyel nem összevonható, csak a teljes áras termékekre vonatkozik.Egyéb kedvezménnyel nem összevonható, csak a teljes áras termékekre vonatkozik.

Universum 37-terra  
padlószőnyeg 
4 m széles tekercsben kapható 
(további 8 színben elérhető) 
1.899,-Ft/m²

Meghitt otthon 
    a DIEGO® -val… 

  
 
 
 
 

Delux arany spagetti 
készfüggöny  
(beige és ezüst színben 
is kapható) 140x240cm 
9.990,-Ft/db

Platinum cold 
szőnyeg  
80x150cm-es mérettől 
23.990,-Ft/db-tól


