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Utak, szállodák, iskolák, 
Balaton-part

– Interjú Nagy Bálint  
polgármesterrel

Hotel beruházások 
Keszthelyen

– Ütemterv szerint épül  
a Helikon és a Sirius

Látni az örömöt,  
a csillogó szemeket

– A karitaszról  
Szanatiné Könyves Györgyivel

Áldott, békés karácsonyt!
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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!

 

Közeleg a karácsony, sorra gyúlnak meg a gyertyák 
az adventi koszorúkon. Keszthelyen is fellobbantak a lángok.

Advent második vasárnapján  
dr. Udvardy György érsek szólt  
a megjelentekhez. A főpásztor 
arról beszélt, hogy mennyire 
vágyakozik az ember, hogy fény 
legyen a szívünkben és az ünnep 
átjárja egész létünket. Úgy fogal-
mazott: Isten ünnepet készít a mi 
szívünkben azáltal, hogy évről évre 
ünnepelhetjük Jézus születését, 
ami életünk alapja és középpontja. 
Udvardy érsek szólt a család,  
a férfi és a nő szentségéről is. 
Hozzátette, az ünnep erősít ben-
nünket, ezért örömmel gyújtják 
meg a koszorún a második gyer-
tyalángot, hogy a reménységet 
erősítse meg bennünk. Az ünnepi 
gondolatokat követően dr. Udvardy 
György és Nagy Bálint polgár-
mester közösen gyújtotta meg  
a koszorú második gyertyáját.

Gyertyagyújtás  
– Isten ünnepet készít a mi szívünkben

Az ünnepségen kiosztott gyertyákért cserébe arra 
kérték az embereket, hogy mondjanak el egy imát az 
elesett, beteg vagy magányos emberekért. A felaján-
lott adományból és az 1356-os adományvonalon ke-
resztül befolyt összegből a Katolikus Karitász önkén-
tesei szeretetcsomagokat készítenek a rászorulóknak.
Az „Egymillió csillag a szegényekért” akció 1998-ban 
Franciaországból indult el Európában. Hazánk 2008-
tól vesz részt önállóan ezen szolidaritási akcióban. 
Célja világszerte közös: az összetartozás szellemének, 
az emberi szolidaritás érzésének erősítése, figyelem-
felhívás a társadalom peremére szorultak felé.

Keszthelyen nyitotta meg országos szolidaritási akcióját a Katolikus Karitász. Advent második 
vasárnapján a városi koszorú lángja mellett számos gyertyát gyújtottak meg. 

Egymillió csillag a szegényekért

Minden stílusban, minden méretben, NOLTE KONYHA!

Gyors szállítás • Német minõség • 5 év garancia

8360 Keszthely Tapolcai út 53. Home Center Bútoráruház • Tel: 30/926-2362 • e-mail: noltekonyha@gmail.com
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A Kísérleti utcai óvoda 
munkálatait tavaly feb-
ruárban kezdték meg. A 
kivitelező nem, vagy csak 
részben teljesítette vállalása-
it. A jelentős csúszás miatt 
az önkormányzat felmondta 
a szerződést a kivitelezővel, 
aki többszöri felszólítás 
ellenére sem tett eleget teljes 
körűen a vállalt feladatai-
nak. A munkaterület júniusi 
visszavétele után nagyon 
súlyos, alapvető statikai és 
épületszerkezeti hibákra de-

rült fény. Az ülésen került a 
képviselők elé az előterjesz-
tés arról, hogy közbeszerzést 
írjanak ki az óvoda befejezé-
sére. A név szerinti szavazás 
során a három közül két 
KÉVE-s képviselő, Czuth 
Zoltán és Molnár Tibor nem 
támogatta, hogy közbeszer-
zést írjanak ki a Kísérleti 
utcai óvoda befejezésére.
Tárgyaltak arról is, hogy a 
KRESZ-parkban épülhet 
új kézilabdapálya. E célból 
döntött arról a testület, hogy 

együttműködési megállapo-
dást köt a Magyar Kézilabda 
Szövetséggel. Közvetlen 
állami támogatással, 75 
millió forintos beruházással 
készülhet el a szabadtéri 
pálya. 
Szintén a KRESZ-parkban 
tervez további fejlesztéseket 
az önkormányzat. Arról 
határoztak, hogy pályázatot 
nyújtanak be az Országos 
Bringapark Programba. A 
tervek szerint kerékpárral, 
gördeszkával, rollerrel és 
görkorcsolyával is használ-
ható lesz a pumpapálya. 
Strandfejlesztési pályázatok-
ról is döntöttek a képviselők. 

Ahogy az eddigi években, 
idén is pályázatot nyújtanak 
be a Kisfaludy2030 Turiszti-
kai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 
felhívására.
Az ülésen személyi dönté-
seket hoztak a képviselők. 
A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság dr. Ifi Ferenc ha-
lálával megüresedett elnöki 
tisztére az eddigi helyettest, 
Raffai-Réz Ildikót szavazták 
meg, a bizottság új tagja lett 
Sáringer-Kenyeres Marcell. 
A Nyugat-Balatoni Turisz-
tikai Iroda felügyelőbizott-
ságába a város delegáltjának 
Horváth Tamást választották 
meg.

Közbeszerzés az óvoda befejezésére
Közbeszerzést ír ki a városvezetés a Kísérleti utcai 
óvoda befejezésére – erről is döntött rendkívüli 
ülésén a keszthelyi képviselő-testület.

– Idén folytatódott a program  
a városban – ahogy az elmúlt évek-
ben –, több utca is megújult önkor-
mányzati és pályázati forrásokból...
– Évekkel ezelőtt határoztuk el, hogy 
beindítjuk azt a folyamatot, melynek 
köszönhetően megújítjuk Keszt-
hely utcáit. A cél az, hogy ne csak a 
turisztikailag frekventált szakaszok, 
hanem a lakosság által nagy forgal-
mat bonyolító szakaszok is sorra 
kerüljenek. Ezek a beruházások a 
lakosokon túl szolgálják a közlekedő-
ket, a Keszthelyre érkező turistákat, 
s persze a város képét is jelentős 
mértékben javítják – fogalmazott 
Nagy Bálint. – Az említett célok je-
gyében teljes hosszában, mintegy 28 
millió forint ráfordításával megújult 
a város központjában lévő, megle-
hetősen nagy forgalmat bonyolító 
Balaton utca. A Korona köz szintén 
megújulva szolgálja a lakókat és a 
közlekedőket. Tizenegymillió forintból 
191 méter hosszan újult meg a szakasz. 
A Lovassy Sándor utca Keszthely egyik 
legforgalmasabb szakasza. Az összesen 
63,5 millió forintba kerülő munkálatok 
65 százalékát a Belügyminisztérium 
pályázatán sikerült elnyernie a város-
nak, a maradék összeget saját erőből 
tettük hozzá a költséghez. Ennek 
köszönhetően mintegy 484 méter 
hosszan – a Malom utcától az Ady és 
Apát utca kereszteződéséig – újulha-
tott meg a Lovassy utca. A folytatást 
is tervezzük, a 2022-ben felújítandó 
utcákról – egyeztetések alapján – a 
jövő évi költségvetés tárgyalása során 
születik majd döntés. Jelentős beru-
házás volt a 71-es főúton a Rezi úti 
körforgalom kiépítése, s öröm, hogy 
épül az M76-os gyorsforgalmi út, ami 
gazdasági szempontból sok lehetőséget 
jelent Keszthely számára.
– Több iskola is megújult, s itt nem-
csak a külsőről van szó, hanem tartal-
mi újdonságokról is.
– Keszthely iskolaváros, s az a cél, hogy 
az is maradjon. A VSZK-ban nyáron 
kezdődött fejlesztések – a szakember-
képzésen túl – segítik azt a folyamatot, 
amelyben a város turisztikai szerepe 

erősödik. Az Asbóth-iskolában az 
országban elsőként létrejött Ágazati 
Képzőközpont jelent komoly előrelé-
pési lehetőséget, segítve az építőipari 
képzést, a minőségi szakemberképzést. 
A Vajda-gimnáziumban – az igények 
alapján – az udvar felújítása történt 
meg, kültéri tornapálya kialakításá-
val. Az épület felújítása folytatódik, 
egyebek között külső rekonstrukcióval, 
nyílászárók cseréjével. A Veszprémi 
Érsekséggel való együttműködésnek 
köszönhetően katolikus óvoda épül a 
korábban elhanyagolt kiskastélyban, és 
a sörház megvásárlásával multifunk-
cionális sportcsarnok, uszoda, a város 
számára új közösségi terek nyílnak, 
és a Ranolder-iskola teljes felújítása is 
megvalósul.
– Készülnek a hotelek is. A Helikon 
megújul, az egykori Via helyén új 
szálloda épül...
– A beruházások az ütemterv sze-
rint zajlanak. A Helikon esetében az 
építészeti felújítás mellett a munka-
helyteremtés, a marketingtevékenység, 
az adóbevétel és a város imázsának 
erősítése is rendkívül fontos szerepet 
tölt majd be. A hotel a tervek szerint 
jövő nyárra készül el, a volt Via helyén 
2023 tavaszán nyit a szálloda. 

A két épület között sétány is lesz.
– Keszthely turisztikai jövőjét több 
évtizedre határozza meg a többmil-
liárdosra tervezett Balaton-parti 
fejlesztés. Hogy áll most ez a projekt?
– A Balaton-parti fejlesztés egy éve 
indult, megtörtént a társadalmasítá-
sa, jelenleg a tervezés zajlik, amiről 
rendszeresen egyeztetünk minden 
érintettel. A beruházásnak három fon-
tos eleme lesz. A teljes Balaton-parton 
– mintegy 4,5 kilométeren, eddig zárt 
szakaszokat is megnyitva – fás-ligetes 
sétány épül, úgy, hogy az minél köze-
lebb legyen a vízparthoz. A fejlesztés 
másik, központi része a labdarúgópálya 
s a pavilonsor parkolójától délre lévő 
területek egybenyitásával valósul meg. 
E helyen közösségi terek, fedett és nyi-
tott pályák, létesítmények lesznek. A 
harmadik részként a KRESZ-parkban 
valósulnak meg fejlesztések. Ott első-
sorban sport- és közösségitér-fejleszté-
sekre kerül sor, és kerékpáros pályát is 
birtokba vehetnek majd az érdeklődők. 
A fejlesztésekkel kapcsolatos munka 
folyamatos, és így lesz ez a jövőben is.

Áldott, békés, boldog karácsonyt és 
eredményes új esztendőt kívánok 
mindenkinek!

Utcák, szállodák, Balaton-part
Iskola-, út- és utcafelújítások, teljes hotelrekonstrukció, valamint építés, évtizedekre szóló 
Balaton-parti fejlesztések. Csupán néhány az idei keszthelyi beruházások közül. 
A pandémia ellenére a város életében fontos, előremutató fejlesztések valósultak meg, 
illetve kezdődtek Keszthelyen. A részletekről Nagy Bálint polgármestert kérdeztük.

Manninger Jenő hangsúlyozta: 
összességében 1500 milliárdos 
mérséklésről beszélhetünk a 
kétmillió, gyermeket nevelő 
szülő adóvisszatérítését, illetve a 
25 év alattiak szja-mentességét 
is beleértve. A 750 milliárdos 
vállalkozói adócsökkentés ré-
szeként a munkáltatói adóteher 
négy százalékkal mérséklődhet, 
csökkenhet a kisvállalati adó, s 
ebben a körben az iparűzési adó 
is. Hozzátette: a vállalkozói adó-

csökkentés azért szükséges, hogy a minimálbér kétszázezer forintra emelkedjen,  
a vállalkozások pedig ki tudják gazdálkodni ennek költségét. 
– Mindezt kiegészíti a nyugdíjemelés, valamint a 13. havi nyugdíj visszavezeté-
se – fogalmazott Nagy Bálint, a Fidesz választókerületi elnöke, aki hangsúlyozta: 
nagyon fontos, hogy a családokat, az időseket és a fiatalokat a kormány jelentős 
mértékben támogatja. A gazdasági intézkedések közül kiemelte a 80 ezer forin-
tos nyugdíjprémiumot, a jövő év elején érkező 13. havi nyugdíjat, valamint a 200 
ezer forintos minimálbért és a 260 ezer forintra növekvő bérminimumot. A 25 év 
alattiak szja-mentessége, a családi adókedvezmények, adóvisszatérítések is jelentős 
segítséget nyújtanak. Hozzátette: a komoly támogatásokra azért van lehetőség, 
mert a pandémiás helyzetben is fejlődött a gazdaság, figyelemre méltó eredménye-
ket ér el az ország.

Az eddigi legnagyobb 
adócsökkentéssel

A magyar gazdaság történelmének legnagyobb adócsökkentését 
hajtja végre a kormány, mely a fiatalokat, a családokat és az időseket 
egyaránt támogatja – hangzott el a Fidesz sajtótájékoztatóján, melyet 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint, Zala 2. 
választókerületének elnöke tartott annak kapcsán, hogy a parlament-
ben megkezdődött a legújabb, 750 milliárd forintos csomag vitája.

Gyermeknevelés 
– a szülők kizárólagos joga legyen!

A szülők kizárólagos joga legyen eldön-
teni, hogyan nevelik a saját gyermeke-
iket – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján 
Nagy Bálint. Idén november 30-án 
döntött arról az Országgyűlés, hogy 
gyermekvédelmi népszavazást tarta-
nak Magyarországon. A Fidesz zalai 
2. számú választókerületének elnöke 
a gyermekvédelmi voksolás kapcsán 
tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: 
először Magyarországon mondhatják 
el az emberek a véleményüket arról, 
kinek van joga a kiskorú gyermekek 
szexuális nevelésére. Mint mondta, a 
kormány szerint ez kizárólag a szülőket 
illeti meg. Úgy fogalmazott, a baloldali 
vélemények az LMBTQ-propaganda 
támogatásáról tanúskodnak, és ebben 
a helyzetben fontos, hogy megvédjük a 
gyermekeinket, s ezt a magyarok köz-
vetlen formában is megerősíthessék.
– Két kisgyermek édesapjaként is úgy 
gondolom, fontos, hogy erről a kérdésről 
egyedül a szülők dönthessenek, s az ő 
joguk maradjon a gyermekek szexuális 
nevelése – mondta. A Balatoni Króni-
ka kérdésére válaszolva hozzátette: a 
nemzeti konzultáció (melynek során a 
válaszadók 97 százaléka értett egyet 
a Kormány gyermekvédelmi állás-
pontjával) és a majdani népszavazás 
eredménye kellő erőt és a kormánynak 
erős felhatalmazást adhat ahhoz, hogy 
ellenálljon az Európai Unióból érkező 
nyomásnak.
A négykérdéses voksolás időpontját a 
köztársasági elnök írja majd ki. 



„Látni az örömöt, a csillogó szemeket...”

PortréBalatoni KRÓNIKA

Ahol és akinek tud, segít a keszthelyi Kármelhegyi Boldogasszony 
Karitasz Csoport. Szanatiné Könyves Györgyi, az önkéntesek helyi 
vezetője elöljáróban elmondta: a Covid-járvány ugyan nehezítette  
a tevékenységüket, ennek ellenére igyekeztek, hogy megtorpanás 
nélkül végezzék a segítő munkájukat.

– Fő tevékenységünk az elesettek, 
rászorultak, rossz körülmények között 
élők felkutatása és segítése, adomá-
nyozása. Jelenleg tizennyolc fővel és öt 
külső taggal végezzük a karitatív munkát 
– fogalmazott. – Sajnos a 2020-21-es 
évek minden szempontból nehézsé-
geket hoztak.  A Covid–19-járvány az 
önkéntesek többségét visszaszorította 
otthonába, így a húsvéti csomagok 
készítését, kiszállítását a fiatal önkén-
tesek végezték, amíg nem volt vakcina. 
Áldozatos munkájukért oklevélben ré-
szesültek. Így is értékes évet zárhatunk, 
a tevékenységünkkel szerencsére sok 
embert, családot segíthettünk. Húsvét-
kor nyolcvan, karácsonykor kilencven-
nyolc csomagot sikerült eljuttatnunk a 
rászorultaknak. Beiskolázási segélyben 
tizenkét gyermeket részesítettünk. Ve-
tőmagcsomaggal hat családot láttunk el. 
A pelenkaprogramban egy nagycsaládos 
részesült Reziben. A tél beköszöntével 
egy család részére tíz mázsa tűzifát 
szereztünk be. Szent Erzsébet ünnepén 
háromszázötven kicsi Erzsébet-kenyeret, 
csomagot készítettünk, és osztottunk ki 
a híveknek mindkét templomban. Miku-
láskor nyolcvan csomagot készítettünk a 
szentmiséken részt vevő gyermekeknek. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából a 
nagyon rászorult családok részére köz-
vetítünk ki meleg ételt, ebédet. Szeren-
csére mindig akadnak olyan éttermek, 
melyek jó szívvel ajánlanak 
fel meleg ételt, és azt ki 
is szállítják a rászoruló 
családoknak. Öröm, hogy 
a Mária Rádió keszthelyi 
stúdiójában többször volt 
lehetőségünk a csoportunk 
munkájáról beszámolni és 
felhívni a figyelmet a kará-
csonyi adakozásra.
A központi helyükön, 
a karmelita bazilikában 
búcsúk és egyéb ünnepek 
előtt részt vettek a temp-
lomtakarításban. Augusz-
tusban a vírusjárvány 

előírásainak lazítása folytán a nyári szép 
időben szabadtéri találkozót, kerti partit 
szerveztek Balatongyörök-Becehegyen 
a csoport részére, melyen a két plébánia 
vezetői is részt vettek.
– Sajnos a járvány szigorító intézkedései 
miatt kevesebbet találkozunk, de online 
tartjuk a kapcsolatot, és a szükséges 
feladatokat elvégezzük. A gyógyszerek 
kiváltásában négy alkalommal segítet-
tünk. Sajnos a kórházi betegeket és az 
idősotthon betegeit nem tudjuk látogat-
ni a vírushelyzet miatt. A partnerszer-
vezetekkel továbbra is jó kapcsolatot 
ápolunk, csak most nem személyesen, 
hanem inkább csak online módon. 
Különösen Keszthely város önkormány-
zatával, a polgármesteri hivatal szociális 
osztályával, a város vezetőivel tartunk 
fenn szoros kapcsolatot. Rendezvények 
közös szervezésében igen nagy segítsé-
get kaptunk és kapunk, amiért ezúton is 
köszönetet mondunk.
Az összefogásnak köszönhetően az 
idén rangos rendezvénynek adott helyet 
Keszthely. A városban nyitották meg az 
„Egymillió csillag a szegényekért” című 
országos karitasz rendezvényt.
– Nagy örömmel vettük, hogy az „Egy-
millió csillag a szegényekért” rendezvény 
megnyitóünnepségének Keszthely adott 
helyet. Az önkénteseink erre az alkalom-
ra készített gyertyákat osztottak a megje-
lenteknek, hogy karácsony este a gyertya 

meggyújtásával gondoljanak szeretettel 
a rászorult családokra. A karácsonyi ün-
nepekre a tartósélelmiszer- és adomány-
gyűjtés mindkét templomban (kármel 
és Magyarok Nagyasszonya templom) 
jelenleg is zajlik. A plébániákon tovább-
ra is bárki leadhatja adományát vagy 
csomagját, aki segíteni szeretné ezeket a 
családokat, hogy szebbé tegye az ünne-
peiket.
Szanatiné Könyves Györgyi azt mondja, 
az elmúlt két év a vírusjárvány nehéz-
ségeivel próbára tette az önkénteseket, 
de hála Istennek el tudták végezni a 
feladatokat. Mert segíteni jó, a legszebb 
dolog – hangsúlyozza.
– Látni azt az örömöt, a csillogó sze-
meket, amikor átadjuk az adományt… 
Tudjuk, hogy sokaknak nagy szükségük 
van a segítségre, s nemcsak az ünnepek 
alkalmával, hanem egész évben. Aki 
részt vesz ebben a munkában, az tudja, 
hogy mit jelent ez a rászorulók számá-
ra. Pontosan ezért az a célunk, hogy a 
Kármelhegyi Boldogasszony Karitasz 
Csoport minél több emberhez eljusson 
az adományokkal, melyekért hálás kö-
szönet illeti a segítő embereket.
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A homlokzati nyílászárók 90 szá-
zalékát beépítették, a Balaton felőli 
homlokzatot már előkészítették a 
színezésre, és nagy mennyiségű épí-
tőanyagot tároltak be, illetve kötöttek 
le a forgalmazóknál, hogy az esetleges 
anyaghiány vagy drágulás ne nehezítse 

a kivitelezést. A szobákban jelenleg a 
falak zárása, gipszkarton- és villany-
szerelés zajlik. 
Nyolc lakószinten 176 szobát létesí-
tenek, mindegyik erkélye továbbra is 
a Balatonra néz. Lesz olyan helyiség, 
melyben a fürdőkádból is gyönyör-

ködni lehet a balatoni panorámában. 
A kivitelező célja egy modern, de 
közönség- és családbarát, kellemes 
látványt nyújtó hotel építése. 
A kivitelező jövő év elején kezdi meg 
a külső közművesítést, a parkoló- és 
útépítési munkálatokat.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

Az ütemtervnek megfele-
lően halad a Helikon Hotel 

felújítása. Több mint 12 ezer 
négyzetméteren 250 ember 

dolgozik naponta, hogy jövő 
júniusban már vendégeket 

fogadhassak a szállodában. 

Épül a HelikonÉpül a Helikon

A korábbi Via Hotel helyén nagy 
ütemben épül az új szálloda. Az épít-
kezés ez év márciusában kezdődött el. 
Mára 25 százalékos készültségben áll a 
tizenegyezer négyzetméteres,128 szo-
bás épületkomplexum. A beruházást 
végző cég termelési igazgatója, Polgár 
Sándor mutatta be Keszthely város 
polgármesterének az épülő négy-
csillagos superior szállodát jelenlegi 
készültségi állapotában. Januárban 
kezdődtek el a tervezések, és márci-
usban már a kivitelezési munkálatok. 
A szálloda építésén naponta közel 
százötven ember dolgozik. Jelenlegi 
készültségi állapotáig felhasználtak 

ötezer köbméter betont és 
ezerkétszáz tonna betonacélt. 
Már jól látható a szinteken is, 
hol lesz a konferenciaterem, a 
recepció, a folyosó, a liftakna. 
Ebben az évben elkészülnek 
a vasbeton szerkezetek és az építő-
mesteri szerkezetek. Megkezdődnek a 
gépészeti alapszerelések. A jövő évben 
befejeződnek a szakipari munkák, 
a teljes gépészet és az elektromos 
hálózat építése, és 2023-ban indul 
a próbaüzem. A kivitelező részéről 
teljes tájékoztatást kapott Nagy Bálint 
polgármester a szintenkénti funkciók-
ról is. A pincétől a legfelsőbb szintig 

tartó bejárás során megmutatták, hol 
lesz a wellness- és szaunarészleg, hol 
kerülnek kialakításra a gépházak. Az 
épületet körülvevő területen parkoló-
kat létesítenek, és a Balaton-parthoz 
méltó zöldövezeti zónákat, parkot 
alakítanak ki. A munkahelyteremtő 
beruházás, amely városmarketing 
szempontjából is jelentős a térségnek, 
egyik meghatározó eleme a Balaton-
parti fejlesztéseknek. A helyszínen 
Nagy Bálint elmondta, hogy bár a 
lakosság és a térség nagyon várja a 
Balaton-part fejlődését, arra azonban 
ügyelnek, hogy túlépítés ne történjen. 
A városképhez méltó Sirius megépülé-
sével egy olyan szálloda készül el, ami 
illeszkedik az egy éve elkezdett „nagy 
Balaton-part” elnevezésű fejlesztés-
hez. A tervek szerint 2022 júniusában 
nyitja meg kapuit a Hotel Sirius a 
vendégek előtt.

Sok-sok gyermek várta a 
Mikulást a keszthelyi Fő té-

ren. A nagyszakállú a Feste-
tics-kastélytól indult, majd a 

sétálóutcán át érkezett meg a 
Balaton Színház előtt felállított 

színpadhoz. A Mikulás idén sem 
jött üres kézzel, szaloncukorral 

örvendeztette meg, jó taná-
csokkal látta el a gyermekeket.

Megérkezett a Mikulás

Jó ütemben halad  
a Sirius Hotel építése



Balatoni KRÓNIKA   2021. December 17.8 92021. December 17.   Balatoni KRÓNIKA

December 2-án este a karmelita bazi-
likában hívek és plébánosok gyűltek 
össze. Az Oltáriszentség előtt az érsek 
atya a papi és a szerzetesi hivatásokért 
imádkozott. Mint mondta, nagyon 
fontos, hogy legyenek olyanok, akik 
meghallják Isten szavát és úgy vá-
lasztanak hivatást, akik a közösségért 
szolgálnak. Olyan papokra és szerzete-
sekre van szükség, akik elviszik az Úr 
szavát és bocsánatát az emberekhez. Dr. 
Udvardy György Keszthelyen beszélt 
a bátrakról, a bátorságról, a tetteinkért 
való felelősségvállalásról is. 

Szentségimádás a papi és a szerzetesi 
hivatásokért

Öt VSZK-s végzős osztály csaknem nyolc-
van diákja, valamint a tavalyi szakgimnázi-

um részére rendeztek szalagavató ün-
nepséget a Balaton Színházban. A tanulók 

mindannyian osztályfőnökeiktől kapták 
meg az elválás szimbólumát, a szalagot, 
mely a felnőtté válás jelképe is. Feltűzé-

sével egy újabb mérföldkőhöz érkeztek a 
diákok, hiszen többek között jelzi azt is, 
hogy hamarosan érettségi vagy szakmai 

vizsgát kell tenniük a tanulóknak, számot 
kell adniuk arról a tudásról, amelyet a 

VSZK-ban sajátítottak el. Az utolsó évesek 
táncai mellett az alsóbb évesek produkci-

óival is színesítették az ünnepséget.

Mi volt a célja az agrár-felsőoktatás átalakításának, és ez 
hogyan érintette a Georgikont? 
Rózsa László: a cél az, hogy egy új struktúrában, megtöbb-
szörözött hallgatói, oktatói és kutatói kapacitással, megújuló 
infrastruktúrával megújítsuk és vonzóbbá tegyük az agrár-
felsőoktatást. Hosszú távon pedig az, hogy a MATE a világ 
harminc legjobb agrár-felsőoktatási egyeteme közé kerül-
jön. Intézményünk új (alapítványi) fenntartóval és új néven 
működik. Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multi-
diszciplináris képzési helye jött létre, melyből azt gondo-
lom, hogy hiba lett volna kimaradni, hiszen soha nem látott 
fejlesztések indulhatnak meg Keszthelyen is. A mottónk az, 
hogy a jövőre 225 éves Georgikonon a tradíciókat a modern 
kor megoldásaival szeretnénk ötvözni. 
Milyen aktuális fejlesztéseket terveznek a közeljövőben? 
Rózsa László: A Pethe Ferenc Egyetemi Kollégium felújítá-
sát a jövő év elején el szeretnénk indítani, mely már régóta 
várat magára. Már rövid távon is kiemelt célunk az, hogy 
Keszthely a ménesgazdaképzés hazai központja legyen. 
Ennek érdekében hamarosan kisbéri félvér törzstenyészetet 
szeretnénk létrehozni. Elkészült továbbá a burgonyakutató 
állomásunk burgonyatárolója, továbbá a kertészeti kutatá-
sokat kiszolgáló klímakamra is. Terveink között szerepel a 
cserszegtomaji Szőlészeti-Borászati Kísérleti Telep fejlesz-
tése is. 
Említette főigazgató úr, hogy jövőre lesz 225 éve, hogy gróf 
Festetics György megalapította a Georgikont. Készülnek 
valamivel az évfordulóra? 
Szabó Péter: Igen, egy jubileumi rendezvénysorozattal 
készülünk, melynek nyitányaként egy Festetics-emlék-
ülést, záróakkordjaként pedig a tudománynapi ünnepséget 
tervezzük. A kettő között számos szakmai-tudományos-
közösségi programmal készülünk. Szervezünk gazdásztalál-
kozót, de a várossal is szorosan együttműködünk, például a 

Helikoni ünnepségek és az egyetemi diáknapok tekinteté-
ben is. 
December 15-én megkezdődik az általános felvételi eljá-
rás. Milyen képzéseket hirdetnek meg a Georgikonon? 
Szabó Péter: Kétéves felsőoktatási szakképzési szakon 
gyógy- és fűszernövények, mezőgazdasági, ménesgazda- 
 és szőlész-borász képzéseket indítunk. Alapszakok tekin-
tetében állattenyésztő, kertész-, mezőgazdasági, természet-
védelmi és vidékfejlesztési mérnöki szakokra szeretnénk 
beiskolázni a hallgatókat. Mesterszakjaink közül a legnép-
szerűbb továbbra is a növényorvosi, melyet magyar és angol 
nyelven is indítunk, illetve kertész-, takarmányozási és 
takarmánybiztonsági, természetvédelmi mérnöki MSc-ket 
is hirdettünk. 
Az érdeklődők hol találnak információkat a képzésekről? 
Szabó Péter: A szakokról bővebb információt honlapunkon 
lehet elérni (georgikoncampus.uni-mate.hu), de javaslom a 
legnépszerűbb közösségi portálon megtalálható oldalunkat 
is (MATE Georgikon Campus, Keszthely). December 15-től 
a felvi.hu oldalon is megtalálhatók lesznek képzéseink. Kö-
vetkező nyílt napunkat pedig 2022. január 21-én tartjuk. 

2020. augusztus 1-jével a keszthelyi Georgikon integrálódott a Szent István Egyetembe, majd 2021. február 
1-jétől a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem égisze alatt működik tovább. Most közel fél év távlatából 
beszélgettünk Rózsa László campus-főigazgatóval, illetve Szabó Péter főigazgatói tanácsadóval. 

Fejlesztések a MATE Georgikon CampusánFejlesztések a MATE Georgikon Campusán

Mérföldkőhöz érkeztek a VSZK-sok

A város legnagyobb templomá-
ban is minden készen áll Jézus 
Krisztus születésére, az eljövetel 
ünnepére. Már advent első vasárnapjára ünnepi fények ragyogták be a gyönyörűen feldíszített templo-
mot. A liturgikus díszítés is jelzi, hogy advent van, a megtisztulás és a bűnbánattartás ideje. Az idei évben 
felajánlással új adventi koszorú is került a templomba. A másfél méter átmérőjű, háromféle fenyőágból 
készült koszorú súlya harminc kilogramm. A megépítése és felhelyezése nagy kihívás volt. A várakozást 
szimbolizálja a templomban megépült betlehem is. A már hagyományosan megépített bibliai életkép ebben 
az évben új, keleti motívumokkal és házzal is bővült.

Minden hónap első csütörtökén dr. Udvardy György veszprémi 
érsek valamelyik templomban imádkozik a közösség híveivel 
az eucharisztia előtt. 
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Játékautó-kiállítás 
nyílt a könyvtárban

Különböző korú és típusú játékautók között nosz-
talgiázhatnak az érdeklődők a Fejér György Városi 
Könyvtárban. A keszthelyi származású Horváth Csaba 
magángyűjtő tárlatán többek között makettek, retró 
autók, harckocsik és egy üzemanyagtöltő állomás is 
megtekinthető. Mind a fiatalabbak, mind az idősebbek 
számára érdekes látványt nyújt. Az összeállítás a könyv-
tár nyitvatartási idejében január 8-ig látható.

Divattá vált a karácsonyi falu építése

Isten áldjon meg 
mindnyájunkat!
December 21-én karácsonyi 
filmvetítő estet tartanak a Balaton 
Színházban. A részletekről Sáringer 
Marcellt, az esemény ötletgazdáját 
és moderátorát kérdeztük.
A Legendás Koncertek koncertfilm-
sorozat decemberi vetítésén Andrea 
Bocelli My Christmas című karácsonyi 
albumának exkluzív koncertfelvételét 
tekinthették meg az érdeklődők. 
A koncertfelvételen hallható a God 
Bless Us Everyone, azaz Isten áldjon 
meg mindnyájunkat című szerzemény, 
mely Charles Dickens Karácsonyi 
ének című kísértethistóriájának utolsó 
mondata, valamint a regényből 
készült, 2009-ben megjelent 
animációs film főcímdala is egyben.
A koncertfelvétel és az abban elhangzó 
főcímdal adta az ötletet, hogy 
az adventi időszakban lehetőséget 
kellene teremteni a regényt szerető 
érdeklődőknek, hogy „moziminőségű” 
körülmények között megtekinthessék 
a filmet.
Az eseményen a keszthelyi Líra 
könyvesbolt jóvoltából lehetőség lesz 
Charles Dickens regényének megvá-
sárlására.

A madárodút Sáringer-Kenyeres Mar-
cell szakszerű segítségével helyezték 
el az iskola udvarán. Keszthely önkor-
mányzati képviselője hangsúlyozta, 
sok más mellett természetvédelmi 
témákban is a városlakók rendelke-
zésére állnak, hiszen fontos cél, hogy 
ne csak intézményi, hanem lakossági 
szinten is előtérbe kerüljön környe-

zetünk védelme. Az iskola tanulói 
már nevet is adtak az odú jövőbeni 
lakóinak, Gizinek és Rudinak fogják 
hívni a beköltöző madarakat. 
Az intézmény további odúk kihe-
lyezését is tervezi, és madáretetőt is 
készítenek majd. A diákok pedig egy 
éven át dokumentálják az odúban zaj-
ló eseményeket.

A fenntarthatóság és a zöldítés jegyében telepítettek madárodút
a Közgazdasági Technikum udvarára. Az odút a keszthelyi 
önkormányzat közbenjárásával a Gyöngybagoly Alapítványtól 
vásárolta az oktatási intézmény. 

Faültetés 
– gömbjuhar és hárs
Keszthelyen idén hozzáláttak új 
fasorok kialakításának tervezéséhez 
a város frekventált utcáiban. 
A cél, hogy egészséges, igényes és 
könnyen gondozható közterületek 
legyenek a városban. A Római út 
és a Múzeum utca teljes hosszán 
ennek jegyében 21 gömbjuhart és 
23 hársfát ültettek el a VÜZ Kft. 
munkatársai. A fasor pótlása keszt-
helyi civil szervezetek együttmű-
ködésével valósult meg, és régóta 
jelzett lakossági igényt elégít ki.

Két koripályánKét koripályán
Két korcsolyapálya üzemel idén Keszthelyen: az Energia téren és a Fő téren. 
A téli sportok kedvelőinek évek óta csak a mesterséges jégpályákon van lehe-
tősége csúszkálni, utoljára ugyanis 2017-ben fagyott be úgy a Balaton, hogy 
biztonsággal lehessen rajta korcsolyázni. A két pálya pótolja e hiányt. A Bala-
ton-parti korcsolyapálya hétköznapokon délután 3 és este 7, míg hétvégéken 
délelőtt 11 és este 7 között tart nyitva. A pálya használata ingyenes, az érkező-
ket büfével, korcsolyabérlési lehetőséggel és értékmegőrzővel is várják. 
Az adventi programok új attrakciója a Fő téri műjégpálya. A kétszáz négyzet-
méteres felületet csak a gyerekek használhatják, szülők csak abban az eset-
ben mehetnek a műanyag borításra, ha gyermeküket segítik. A pálya – ahol a 
korcsolyabérlés is díjmentes – hétköznaponként 14–19, hétvégén pedig 14–20 
óráig tart nyitva.

Madárodú került 
   a Közgáz udvarára

Logisztika és menedzsment  
a Közgázban
Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Tehetség Program keretében, az EMMI 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által 2020-ban meghirdetett kiírására 
NTP-KNI-20-0115 azonosítószámon, „Maximá-
lis fordulatszámon, avagy logisztika és me-
nedzsment a digitalizáció világában” címmel. 
Ennek keretében 1 200 000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült az iskola.
A projektünk célja a kiválasztott tanulók kompe-
tenciáinak, foglalkoztathatóságának növelése, 
érvényesülésük támogatása a logisztika és a 
menedzsment területén.
A programban 20 tehetséges tanuló vett részt.
A projekt vezetői Csordás Éva Margit és 
Vargáné Kékesi Szilvia tanárnők voltak. 
A pályázat finanszírozásából egy laptop be-
szerzése történt, és kétnapos tanulmányút is 
megvalósult, amelynek része volt a győri Audi 
gyárban és a Mobilis interaktív kiállításon tett 
látogatás.

A karácsonyi falu fontos elemmé vált az ünnepi deko-
rációkban. Sokan maguk festik a kis házakat, figurákat, 
sokan készen veszik és állítják össze az életképeket. A 
keszthelyi Fábiánné Figder Nikoletta évek óta meglepi 
környezetét egy-egy kedves jeleneteket tartalmazó falu 
elkészítésével. Mára azonban úgy döntött, hogy a hoz-
závalók beszerzésében másoknak is segít. A sok-sok 
figurából, apró jelenetekből, amiket felhasznál, egy kis 
kreativitással szemet gyönyörködtető alkotások szü-
letnek. A karácsonyi dekortrendek egyik új elemét, az 
életképekből álló falu építését mindenki végezheti, kivá-
ló téli elfoglaltság a családnak. Szabadon engedhetjük 
a fantáziánkat is. A kis figurákkal kialakított havas tájon 

állatok, befagyott tó, korcsolyázó gyerekek, minden 
megépíthető. Igazi ünnepi hangulatot lehet varázsolni 
a faluval a lakásunkba, erkélyünkre. Megvilágítással 
csak fokozható a tél, az ünnep érzése. Míg korábban a 
viktoriánus falu volt az építés fókuszában, mára az el-
készítésénél a humort is szívesen alkalmazzák egy-egy 
jelenetben. A modern vonalat is sokan követik, köszön-
hető annak, hogy sok fiatal is megkedvelte a karácsonyi 
falu építését. A megálmodott kép mindig bővíthető, új 
és újabb elemekkel kiegészítve. Fantáziánknak csak 
a helyhiány szabhat határt. Ha kis hely áll a rendelke-
zésünkre, kialakíthatunk dombot, lépcsőzetes falut. 
Minden megvalósítható egy újabb ötlettel.



Karácsony és szilveszter a Halászcsárdával
A Keszthelyi Halászcsárda segít a karácsonyi 
készülődésben, s persze az újévi ünneplésben is.

Szita Gábor, az egyik tulajdonos elmondta: ahogy az elmúlt 
években, idén – immár hetedik alkalommal – is megtartják a 
halvásárt, december 20. és 23. között, naponta reggel 8-tól 17 
óráig. Édesvízi halakat, köztük friss pontyot, patkót és filét, ká-
rászt, egész fogast, fogasfilét, szürkeharcsafilét, egész és szelet 
harcsát, illetve afrikai harcsát kínálnak a Halászcsárdába beté-
rőknek.
– Levesszük az ünnepi főzőcskézés gondját az emberek válláról, 
így természetesen lesz a kínálatunkban halászlé is. Ez a specia-
litásunk, választhatnak a vásárlók ízlésük szerint – tette hozzá, 
megjegyezve: 1 és 2,5 literes kiszerelést kínálnak, edényt nem 
kell vinniük az érdeklődőknek. A halászlevet hidegen adják, azt 
otthon csak fel kell melegíteni. – A diós és mákos bejgli szin-
tén nem hiányzik a kínálatunkból. A Halászcsárda egyébként 
naponta dél és este nyolc óra között tart nyitva, a vendégeket 
karácsonyi ajánlatokkal várják.
A szilveszter szolid, visszafogott lesz a Halászcsárdában. Este 
6-tól éjfélig várják a vendégeket, éjféli koccintással. A részvétel-
hez asztalfoglalás szükséges. 
– Előételként lazackrémet és kaviárt kínálunk fásgaluskával 
és gyökérzöldséggel főtt fácánleves előtt, majd következik a 
kétféle főétel: malacoldalas káposztával, burgonyás rétessel és 
birsalmával, illetve fogasrolád halászlémártással, bulgurral, 

zöldségkonfettivel és fodros kellel. A desszert Eszterházy-torta 
lesz, de kínálunk aperitifet, pezsgőt, s élő zene szórakoztatja a 
vendégeket. 
A Halászcsárda 1-jén 12-kor nyit, ebédként újévi korhelylevest, 
lencsegulyást és malaccsülköt kínál barnavörös hagymával, 
törtburgonyával, sült káposztával, desszertként pedig túrógom-
bócot vaníliamártással.

Keszthelyi Halászcsárda
Keszthely, Csárda utca 9. • Telefon: 06 83 310 036

E-mail: szitagabor@yahoo.com
Web: www.halaszcsardakeszthely.hu
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Ha kiderül egy helyszínről, hogy gazdag a régészeti 
értékekben, akkor még az útépítés előtt teljes feltá-
rást végeznek ott. Sármellék térségénél ez várható. A 
Száraz eleje nevű lelőhelynél egy pihenő épül majd. 
Itt kilenc régészeti korszak jelenségei kerültek elő a 
korai neolitikumtól kezdve az Árpád-korig. A régé-
szek bíztak a sikeres ásatásban, a Zala folyó közelsége 
miatt számítottak rá, hogy lakott volt ez a terület. 
Fenékpuszta szintén jelentős lelőhelynek bizonyult. 

A Fenyves allé térségében a rézkortól a középkorig kerültek 
elő leletek és településmaradványok. A régészek megtalálták 
a római erődöt északról védő sáncot. Kr. e. 50 környékére 
keltezik azt a késő kelta települést, amit szintén ezen a terüle-
ten találtak, de a középkori Fenék falu újabb épületnyomai és 
egy kemencéje is előkerült. Alsópáhok térségében is végeztek 
feltárásokat, itt is több kultúra nyomait fedezték fel a régészek.

Nyolcezer éves leletek is napvilágra kerültek
Az M76-os és M9-es utak leendő nyomvonalánál végeznek próbafeltárásokat a Göcseji Múzeum 
munkatársai. Összesen 121 ezer négyzetméternyi kutatóárkot nyitottak meg a megyében. 

Alkotások 
karácsonyra
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokkal 
mutatkoznak be a helyi népművészek a Balaton Szín-
házban. A Goldmark Károly Művelődési Központ és 
a Népművészeti Alkotóház szakköröseinek tárlata 
advent második vasárnapján nyílt meg. A tematikus 
kiállítás bizonyítja, hogy a keszthelyi és környékbeli 
alkotók milyen magas színvonalon művelik népmű-
vészeti tevékenységüket – vélekedett Gyanó Szilvia 
néprajzkutató. Különböző anyagokból készült betle-
hemek láthatóak a kiállításon, de hímzések, népvise-
letes babák, kerámiamunkák és mézeskalács is helyet 
kaptak. A népművészek számára az utóbbi időszak 
sok nehézséggel járt. A járvány miatt korlátozódtak a 
személyes találkozások. A szakkörvezetők szerint na-
gyon sokat tud hozzátenni egy közösség ahhoz, hogy 
színvonalas, jó alkotószemélyiségek alakuljanak ki.

Kalendárium 
– hetedszer
A szerkesztők, Papp Péter és Pelcz István 
mutatták be a Fejér György Városi Könyv-
tárban Keszthelyen az immár hetedik 
alkalommal megjelenő Nyugat-Balatoni 
Kalendáriumot. Egyebek között olvas-
hatnak a kötetben az érdeklődők Balogh Béniről, a 
népszerű ifjúsági regények írójáról és az év madaráról, a zöld 
küllőről. A városban nemrég letelepedett író, Fehér Béla is 
bejelentkezik néhány írásával. Két család vall arról, miért 
is jó Nemesboldogasszonyfán az élet. Egy írás a karmacsi 
temetőkről szól, másik pedig a keszthelyi könyvesboltokról. 
De helyet kapott benne egy leégett ház múltja, a két Balaton-
parti patinás szálloda előélete, a reformátusok közössége és 
temploma, valamint emlékezés Takáts Gyulára. 

Közgázos tehetségek a klímabarát és az okos megoldások útján
A ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikumban évek óta kiemelt fi-
gyelmet szentelünk a tehetségígéretek felfedezésének, a kiemelt te-
hetségek gondozásának, fejlesztésének. Ennek szellemében sikeres 
pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Program keretében, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által 2020-ban meghirdetett kiírására.
A nyertes NTP-MTTD-20-0038 azonosítószámú, „Okostelefonok, 
okosrendszerek, okos gyerekek – tehetségek a klímabarát és 
smart megoldások útján” című projektünk célja a digitális eszközök 

okos felhasználására tanítani a diákokat ill. a technikumban drasztikusan háttérbe szorított természettudo-
mányok iránti érdeklődés felkeltése, népszerűsítése.
Ennek keretében 1 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az iskola.
A programban 18 tehetséges diák vett részt. 
A projekt vezetői Csordás Éva Margit és Varga-Vertkovci Veronika Cecília tanárnők voltak.
A tematika fókuszába a programozás, az okoseszközök használata és az energiatudatos magatartás került. 
Alapvetően a tanulók által programozott robotok vezérlésére, applikációk használatára, elvégzett kísérle-
tekre, energiatudatos eszközök modellezésére és mindezek okoseszközökkel történő digitális dokumentá-
lására épült. A projekt finanszírozásából beszereztünk egy legórobotot és hozzá egy tabletet is.  
A munka zömmel az iskolában folyt, de a pandémia miatt a foglalkozásokra online is sor került, sőt a Vajda 
János Gimnázium laborjában is végeztünk kísérleteket. A projekt keretében és finanszírozásában kétnapos 
győri tanulmányúton vettünk részt, amelyen többek között látogatást tettünk a Mobility digitális élményköz-
pontban, ahol izgalmas, látványos természettudományos foglalkozásnak lehettünk részesei.
Diákjaink számára minden program fejlődési lehetőséget és nagy élményt jelentett.

Adventi, karácsonyi és az évszak hangulatához illő dalla-
mokkal készült a hévízi Musica Antiqua Együttes a Fejér 
György Városi Könyvtár közönségének. Énekszóval és ba-
rokk hangzású dallamvilággal kedveskedtek az érdeklődők-
nek az ismert és klasszikus szerzők műveivel. A könyvtárban 
immáron 14. alkalommal szerveztek adventi koncertet, hogy 
lelkiekben is segítsék az ünnepi várakozást.

Az ünnepre készített fel 
a Musica Antiqua Együttes
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A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) kormányrendeletben
foglaltak alapján szükségessé vált Keszthely város egyes közterületeivel kapcsolatban a hiányzó 
vagy nem megfelelő közterületjelleg meghatározása, valamint egyes új közterületek elnevezése.  

Hirdetmény

Az év végi ünnepek közeledtével az áldozat-
tá válás kockázata jelentősen megnövekszik, 
azonban néhány jó tanács betartásával elkerül-
hetők lehetnek az időszakra jellemző bűncse-
lekmények, például zseblopások, autófeltörések 
és internetes csalások. A bűntől és balesettől 
mentes év végi ünnepléshez fogadja meg az 
alábbi tanácsokat:
•  Bevásárláskor ne hagyja táskáját, telefonját, 

illetve pénztárcáját a bevásárlókocsiban!
•  Fokozottan figyeljen értékeire, főként az üz-

letekben, üzletközpontokban, vásárokon és a 
tömegközlekedési eszközökön!

•  Ne hagyjon értéket személygépkocsijában 
látható helyen!

•  Online vásárlás során csak ismert, biztonsá-
gosnak ítélt webshopból rendeljen! Vigyázzon 
személyes és pénzügyi adataira!

•  Használt tárgyak apróhirdetési oldalairól körül-
tekintően vásároljon, előre lehetőleg ne utal-
jon pénzt! Ezeken a felületeken sok a csaló!

•  Az ünnepek idején hosszabb időre üresen 
hagyott házak, lakások csábítják a betörőket. 
Távozás előtt ellenőrizze a nyílászárókat, bíz-
zon meg a lakás felügyletével ismerőst, szom-
szédot!

•  A balesetek elkerülése érdekében közlekedjen 
óvatosan, mindig az út- és időjárási viszonyok-
nak megfelelően! Ne feledje, mindenkit haza-
várnak!

•  Szilveszterkor a petárdázás rendkívül baleset-
veszélyes, ezért tilos!

Bűn- és balesetmentes ünnepeket és boldog új 
évet kíván a Keszthelyi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi Hírek 
– Biztonságos év vége

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2022. január 14-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

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

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Eladó Keszthely, Kossuth Lajos 
utcai épületegyüttes
Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értéke-
síti a keszthelyi 1064 helyrajzi számú, Keszthely, Kossuth 
Lajos u. 31. sz. alatt található társasház önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanait (1064/A/1-7). Az induló vételár 
57.700.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jog-
szabályi előírások szerint áfafizetési kötelezettség nem 
terheli). Az ingatlan 461 m2 területű telken három üzletet, 
valamint négy lakást foglal magába, összesen 387 m2 be-
épített alapterületen. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. december 20. 
(hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely város polgár-
mestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje 2021. december 23. 
(csütörtök). 
További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. december 
17-éig megtekinthető. A pályázat teljes szövege megtalál-
ható a https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek weboldalon.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az 
emléktábla-állítás rendjéről szóló 40/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a közterület 
elnevezésére, megváltoztatására irányuló kezdeményezést a Városstratégiai Bizottság megtárgyalta, és 9/2021.(XI.23.) 
sz. bizottsági határozatában az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

– a 2505/4 helyrajzi számú saját használatú út és a 2506/4 helyrajzi számú  
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezése: BHS Trans utca

Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Tájékoztatom Önöket, 
hogy a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatoknak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igaz-
gatási Osztályára történő benyújtási határideje (8360 Keszthely, Fő tér 1.) 2022. január 3. (hétfő).  

Nagy Bálint polgármester

Keszthely város jegyzője a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtése, 
a közösségi érintkezések számának csök-
kentése érdekében értesíti Keszthely város 
lakosságát, hogy a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban – határozatlan időtartamig – az 
ügyintézés kizárólag telefonon, postai és 
elektronikus úton vagy ügyfélkapun keresz-
tül történik.

Ez alól kivétel azon ügyek (pl. anyakönyvi 
ügyek) intézése, ahol a jogszabály kötelező 
jelleggel írja elő a személyes kapcsolattar-
tást az ügyféllel. Ebben az esetben a szemé-
lyes ügyintézés csak az ügyintézővel telefo-
non előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal anya-
könyvvezetőjénél a születések és a ha-
lálesetek anyakönyvezése ügyében 2021. 
december 28. (kedd) és 2021. december 30. 
(csütörtök) napján 8.00 és 12.00 óra között 
lesz ügyfélfogadás a Keszthely, Fő tér 1. fsz. 
5. sz. irodában.
Szíves megértésüket és türelmüket ezúton 
is köszönöm.

Vigyázzunk egymásra!
Dr. Gábor Hajnalka

jegyző

KÖZLEMÉNY
a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal decemberi 
nyitvatartásáról
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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


